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حكومة االقليم تطالب بغداد بابعاد رواتب الموظفين 
عن الصراعات السياسية وشخصيات كردية تعترض

تقرير هيومن رايتس ووتش لسنة 2020
يرسم صورة قاتمة للبالد

عقب الفشل الكبير الذي منيت به في تحقيق سياسة االستقالل االقتصادي  

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اقليم  رئيــس حكومــة  طالــب 
كردســتان مســرور بارزاني ابعاد 
في  املوظفــن  رواتــب  مســألة 
اقليم كردســتان عــن الصراعات 
يتــم  ان  رافضــاً  السياســية، 
اســتخدام الرواتب كورقة ضغط 

ضد اقليم كردستان.
واضاف بارزاني خالل اجتماع عقده 
امس االربعاء في اربيل مع قناصل 
الدبلوماســية  البعثات  وممثلــي 

ابعاد  ينبغي  كردستان،  اقليم  في 
رواتــب املوظفن عــن الصراعات 
يتــم  ان  والميكــن  السياســية 
اســتخدام الرواتب كورقة ضغط 
في  املوظفن  لتجويع  وسياســة 

االقليم.  
واضاف بارزاني، ان اقليم كردستان 
يســعى لتحســن عالقاتــه مع 
احلكومــة الفدراليــة، والتعــاون 
ملعاجلة املشاكل بنحو جذري على 
الدســتور، مبا يصب في  اســاس 

مصلحة املواطنن في العراق.  
وكانت احلكومة االحتادية قد قررت 
االقليم من  ارســال حصة  ايقاف 
املوازنة االحتادية، بعد قيام االقليم 
بتصدير النفــط بنحو منفرد عام 
2012، دون احلصــول على موافقة 
اعتبرت  التي  االحتاديــة،  احلكومة 
ذلــك مخالفــاً ملــواد الدســتور 

والقوانن االحتادية.
اســتغربت عضو مجلس  بدورها 
النواب عــن حركــة التغيير بهار 

محمــود التعنــت والتزمت الذي 
تتعامــل به حكومــة االقليم مع 
احلكومة االحتاديــة واطالق التهم 
جزافــاً ضد بغــداد بانهــا تعمل 

بالضد من مصالح االقليم.
وتابعت محمود، ان السبب الرئيس 
في تشنج وتدهور العالقة وايقاف 
يعود  املوازنة،  االقليم مــن  حصة 
الى رفض حكومة االقليم االلتزام 
باالتفاقات املبرمة وتســليم ملف 

النفط الى احلكومة االحتادية.

الصباح الجديد - متابعة:
ورسم التقرير السنوي الذي نشرته 
منظمــة هيومن رايتــس ووتش ، 
صورة قامتــة ألوضاع العــراق عام 
2020.. وباســتثناء إشادته بتعليق 
ســلطات إقليم كردستان عقوبة 
اإلعــدام، انتقــد تقريــر املنظمة 
احلقوقيــة كل شــيء فــي البالد 
التعامل  مسألة  من  ابتداًء  تقريباً، 
االحتجاجي،  احلــراك  جماعات  مع 
ومروراً بســياق العدالة القضائية، 
وانتهاًء بحقوق اإلنســان، وتأثيرات 
واألوضــاع  »»كورونــا«،  جائحــة 

املعيشية بشكل عام..2021 . 
ولم يشكل التقرير اجلديد مفاجأة 
على  للمطلعن  بالنســبة  كبيرة 
الشــأن العراقــي أو العاملن في 
ورمبا حتى  اإلنســان،  مجال حقوق 
إذ يتردد  للحكومة ومؤسســاتها؛ 
مجمل مــا ورد فــي التقرير على 
ألسنة املواطنن ، وسبق أن أصدرت 
»هيومن رايتس« تقارير متشــائمة 
مماثلــة دون أن تتــرك أثــراً إيجابياً 
واضحاً على التعقيدات والسياقات 
البالد  التي تســير عليها  اخلاطئة 

منذ سنوات..

وركــز التقرير فــي مقدمته على 
واإلخفاء  التعســفية  االعتقاالت 
نطاق  خــارج  والقتــل  القســري 
يد  املتظاهرين على  القضاء ضــد 
أواخر  فــي  العراقية  األمــن  قوات 
انتقــادات  ووجــه  و2020..   2019
مباشرة لطريقة تعامل احلكومتن 
االحتادية فــي بغداد واإلقليمية في 
كردستان مع مسألة االحتجاجات 
الشــعبية؛ حيث عــّد أن حكومة 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس 
التــي خلفت حكومة عــادل عبد 
املهدي املتهمة بسوء تعاملها في 

هــذا امللف، »تقاعســت عن وضع 
حد لالنتهــاكات ضد املتظاهرين«، 
رغم الوعود التي أطلقتها بشــأن 
جلاناً  وتشــكيلها  اجلناة  محاسبة 
انتقد  كذلــك  احلقائق.  لتقصــي 
إقليم  الســلطات فــي  التقريــر 
كردســتان وذكــر أن قواته األمنية 
الذين  األشخاص  عشرات  اعتقلت 
في  للمشــاركة  يخططون  كانوا 
احتجاجــات ضــد تأخــر الرواتب، 
املتظاهريــن والصحافين  وضربت 
خــالل  تعســفياً  واحتجزتهــم 

االحتجاجات..

بغداد - وعد الشمري:
أكدت جلنة االقتصاد واالســتثمار 
النيابية، أمــس األربعاء، أن مبالغ 
موازنة 2021 تزيد على الســنوات 
املاضية بنســبة %40، مشــددة 
تطال  التعديالت ســوف  أن  على 
املشروع  أن  أغلب فقراتها، مبينة 
خصص للســلع االســتهالكية 
تريليون   34.5 واإلعانــات  واملنــح 

دينار.
وقال عضــو اللجنة النائب حامد 
املوسوي في حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "مجلــس النواب جاد 
فــي اجناز موازنــة 2021 في ضوء 
وحاجات  احلالية  املالية  التحديات 
الدولــة الفعلية مع احلفاظ على 

اخلزين االستراتيجي".
"اغلــب  أن  املوســوي،  وأضــاف 
القانون ســوف تطالها  فقــرات 
املناقشــات والتعديــل من خالل 
اللجان اخملتصــة"، مبيناً أن "أكثر 
من 164 طلباً مت تقدميه من أعضاء 
البرملان تنطوي على إضافة فقرات 

وتعديل أخرى".
وأشــار، إلى أن "حــوارات اللجان 
اخملتصة فــي مجلــس النواب ال 
تشــمل فقط اجلهات التنفيذية، 
إمنا مع اخلبراء املالين واالقتصادين 
ليكون لدينا مشــروع قانون قادر 

على التعامل مع الوضع احلالي".
"التعديالت  أن  املوســوي،  وبــّن 
املقترحــة ليــس الغــرض منها 
املالية، بل ستسهم  األعباء  زيادة 
ثم  ومن  النفقــات،  خفــض  في 
في  الدســتور  أحكام  تعارض  لن 
اختصاص مجلس النواب بشــأن 

املوازنة".
ويســتغرب من "مخالفة املوازنة 
لقانــون اإلدارة املالية الذي أوجب 
عدم زيــادة العجز علــى %3، في 
حن أن الرقم الذي وصلنا مبوجب 

 71 املشــروع احلكومي يصل إلى 
تريليون دينار".

ويقّدر املوســوي، بــأن "النفقات 
الفعلية للموازنات الســابقة لم 
تتجاوز %60 ملا ذهب إليه املشروع 
احلالي، حيث أن الزيادة وصلت إلى 

."40%
وشــدد، على أن "البرملان ســوف 
التي  احملاباة  ميضي على معاجلــة 
تضمنتهــا املوازنة لصالح إقليم 
كردســتان علــى حســاب بقية 

احملافظات".
وكشــف املوسوي، عن تخصيص 
دينــار  تريليــون   16" املوازنــة 
للمخصصات السلعية وهو مبلغ 
كبير يصل إلى %14 من النفقات 
التشــغيلية، ونحــن نبحث عن 
تعديــل هذه الفقــرة وتوجيهها 
نحو املشاريع االستثمارية املوفرة 
أن  العمــل"، موضحــاً  لفــرص 
هي  واإلعانات  املنح  "مخصصات 
األخــرى كبيرة جــداً حيث بلغت 

18.5 تريليون وينبغي إعادة النظر 
بها أيضاً".

"سعر  أن  إلى  املوســوي،  ومضى 
صرف الدوالر قــد يصل منتصف 
العام احلالي إلــى 70 دوالراً، ولكن 
اإلبقاء عليه  إصرار احلكومة على 
بســعر 42 دوالر ال ينطبــق مــع 
مصلحــة البلد وينبغي أن حتصل 

هناك تغييرات عليه".
اللجنة  من جانبــه، ذكر عضــو 
الطفيلــي في  النائــب ســالم 

أن  اجلديد"،  "الصباح  إلى  تصريح 
قانون  على  مستمرة  "املناقشات 
املوازنة وسوف يعاد النظر بالعديد 
مــن الفقرات وفــق اختصاصات 
بالتخفيــض  النــواب  مجلــس 

واملناقلة".
وأضــاف الطفيلــي، أن "مجلس 
النواب لن يســتطيع تغيير سعر 
الدينار  مقابــل  الــدوالر  صــرف 
العراقي كونه من صالحية البنك 
املركــزي وهو هيئة مســتقلة ال 

تتدخل أي جهة في أعماله".
ولفت إلــى أن "جميــع الواردات 
احلكومية مت حتديدها مبوجب سعر 
الصرف اجلديد للدوالر، لكن هناك 
تعديالت ســوف تطــال موضوع 

استقطاع رواتب املوظفن".
وكانــت اللجنة قــّد أعلنت يوم 
االثنن املاضــي عن تقدمي تقريرها 
أشارت  فيما  املوازنة،  قانون  بشأن 
إلى أن املشــروع احلكومي تضمن 

أموراً كمالية غير ضرورية.

 موازنة 2021 تزيد على السنوات الماضية
بنسبة 40 % وعجزها 71 تريليون دينار

العراق ثالث أكبر مصدر للنفط
6إلى الصين عام 2020 ترامب يغادر البيت األبيض وبايدن

3يعتزم محو آثاره

 بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير الدفاع التركي، خلوصي 
املقبلة ستشهد  املرحة  أن  أكار، 
تطورات مهمة بن العراق وتركيا 

في مجال مكافحة اإلرهاب.
وقال أكار بحســب وسائل اعالم 
تركيــة أوردت اخبر امس االربعاء، 
إن "املرحلــة املقبلة ستشــهد 
تطورات مهمة على صعيد تعاون 
أنقرة مع كل من بغداد وأربيل في 
أن  اإلرهــاب".، وأضاف،  مكافحة 
على  مصممان  وتركيــا  "العراق 
إنهاء اإلرهاب مــن خالل التعاون 
احلكومة  مــع  ســنقيمه  الذي 
وحكومة  بغــداد  فــي  املركزية 

إقليم شمال العراق".

وأشــار إلــى أن "تركيــا تتابــع 
املســلحن  إخــراج  كثــب  عن 
من محيــط ســنجار، وأن أنقرة 
الدعم في هذا  لتقدمي  مستعدة 

اخلصوص".
اإلثنــن  البــالد،  اكار  زار  وكان 
مباحثات  خاللهــا  عقد  املاضي، 
في العاصمة بغــداد، مع نظيره 
ورئيس  عنــاد،  العراقــي جمعة 
الكاظمي،  مصطفــى  الــوزراء 
والرئيــس برهــم صالــح، ووزير 
الداخلية عثمــان الغامني، توجه 
والتقى  أربيــل  إلى  بعدهــا  من 
اإلقليــم مســرور  وزراء  رئيــس 
بارزاني، والرئيس السابق لإلقليم 

مسعود بارزاني. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت اللجنة القانونية النيابية 
وجود عمليات فســاد كبيرة في 
عقارات الدولة باملنطقة اخلضراء 
حيث كان من املمكن استثمارها 
بشــكل ميكن أن يرفد املوازنة بـ 

10 تريليونات دينار في السنة .
وقالت اللجنــة في بيان اطلعت 
عليــه الصبــاح اجلديــد امس 
األربعــاء، إن منظومة الفســاد 
الكبرى حتظى بالشرعية ومتسك 

بعنــق املؤسســات حتــى بات 
املواطن  مستقبل  يهدد  الفساد 
العراقــي مضيفا أن مــن بيده 
السلطة يتحمل اجلزء األكبر من 

الفساد.
وأوضحت اللجنة أن ديوان الوقف 
و240  تريليونا  استثمر  الشيعي 
مليار دينار في إنشاء أحد مراكز 
املبلغ  وهــذا  الكبرى  التســوق 
يكفي لبناء 1200 مدرســة في 

عموم البالد. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
افادت اللجنة املالية النيابية امس 
األربعــاء، بأن موعــد صرف رواتب 
سيكون  اجلاري،  للشهر  املوظفن 

عند نهايته.
واوضــح عضــو اللجنــة جمال 
كوجــر إن مســؤولي وزارة املالية 
اســتضافتهم  خــالل  اكــدوا 
إن  النيابية،  اللجنــة  في  االخيرة 

لصرف  متوفرة  املالية  الســيولة 
كانون  لشــهر  املوظفن  رواتــب 
الثانــي وإنها ســتصرف من قبل 
وزارة املاليــة مبوعدها احملدد نهاية 

الشهر اجلاري،
ولفت كوجر إلــى إن صرف رواتب 
املوظفن واملتقاعدين ليســت له 
أية عالقة بتأخــر مجلس النواب 

بإقرار قانون املوازنة العامة.

كوجر: المالية حددت نهاية 
الشهر الجاري لصرف رواتب 

الموظفين

االقتصادية النيابية:

جانب من اجتماع "االقتصادية النيابية"

وزير الدفاع التركي: المرحلة 
المقبلة تشهد تطورات مهمة

في العراق النهاء االرهاب

اللجنة القانونية النيابية تكشف 
الفساد الكبير في عقارات الدولة 

بالمنطقة الخضراء

الصباح الجديد - متابعة:
األميركية  الرئاســة  انتقلــت 
الى  األربعــاء،  امــس  رســميا 
الرئيــس الســادس واألربعــن 
للواليات املتحدة جو بايدن، الذي 
هزم ســابقه دونالد ترامب، في 
األميركية  الرئاسية  االنتخابات 
التي جــرت في تشــرين الثاني 

املاضي.
وجــرى احتفال تنصيــب بايدن 
" 78 "  ســنة والــذي يعد أكبر 
الرؤســاء األميركين ســنا في 
التاريــخ، مبراســم مصغرة في 
واشنطن لم تشهد القدر املعتاد 
من األبهة واألجــواء االحتفالية 
بســبب جائحة كورونا واخملاوف 
األمنية بعد الهجوم الذي شنه 
أنصار الرئيس دونالد ترامب على 
)الكابيتول(  الكونغــرس  مبنى 

في السادس من يناير.
ولم يحضــر دونالد ترامب حفل 
التنصيب، ألنــه كان غادر البيت 
االبيض بواسطة طائرة متوجها 

فلوريدا  فــي  اقامته  الى مقــر 
بعد انتهــاء واليته، متوعدا بأنه 

سيعود بشكل او بآخر.
واكد الرئيس املنتهية واليته انه 
يتمنــى ألدارة بايدن جناحا كبيرا، 
داعيــا االدارة اجلديــدة الى عدم 

رفــع الضرائب، مشــيرا الى انه 
تشرف بأن يكون رئيسا للواليات 
4 ســنوات، وحقق  املتحدة ملدة 

خاللها "جناحات استثنائية".
وعلقت عمدة واشــنطن موريل 
الرئيس  مغــادرة  علــى  بــاوزر، 

األميركي دونالــد ترامب، ملدينة 
فترته  انتهــاء  بعد  واشــنطن 
حســابها  علــى  الرئاســية، 
الرســمي: " حــان وقــت مللمة 
األمة  األشــالء وشــفاء هــذه 
العظيمــة"، مرفقــة بصــورة 

املروحيــة التــي أقلــت ترامب 
وعائلته خارج واشنطن.

بــاوزر قــد دخلت في  وكانــت 
مع  عديــدة  كالمية  مشــادات 

ترامب، خالل فترة حكمه
وكانــت العاصمــة واشــنطن 
األمني  التأهــب  درجــة  رفعت 
قبل موعد التنصيب الرئاســي 
وعاشــت ترتيبــات أمنيــة لم 
تشــهدها مراســم تنصيب أي 
رئيس ســابق في تاريخ الواليات 
املتحدة، اذ متت االستعانة بأكثر 
مــن 25 ألف جندي مــن قوات 
واليات  لعــدة  الوطني  احلــرس 
األمنية  للمخــاوف  اســتجابة 
وأغلقت منطقة قلب العاصمة، 
التي تشــمل املول الوطني أمام 
اجلمهــور، وحظــرت املنطقــة 
احمليطة ب البيــت األبيض ومباني 
احمليطة  والشــوارع  الكونغرس 
الكابيتول  بهما وكان موظفــو 
"جميع  أن  مفادها  رسالة  تلقوا 
املباني داخــل مجمع الكابيتول 

حتت تهديــد أمنــي خارجي، ال 
يسمح بالدخول أو اخلروج ويجب 
النوافــذ واألبواب  االبتعاد عــن 

اخلارجية".
التي  األولى  املرة  هذه  وليســت 
الرئاسي،  احلفل  إلغاء  فيها  يتم 
فســبق للرئيس فرانكلن بيرس 
إلغــاءه بعد وفــاة ابنــه، كما 
فعل ودرو ويلســون ذلك بسبب 
التكلفــة املرتفعــة للحفــل، 
أراد  الذي  هاردينــغ  وارن  وكذلك 
إظهــار منوذج للبســاطة، فيما 
هذا  إحيــاء  ترومان  هــاري  أعاد 

التقليد عام 1949.
ومنــذ ذلــك احلن، ثم توســع 
الطلب على احلفالت الرئاســية 
بشــكل كبير، فأقــام جون إف 
كينيدي 5 حفــالت في آن واحد، 
بينما اســتضاف رونالــد ريغان 
10 حفالت في تلــك الليلة عام 
1985، وكان لكلينتــون في عام 
14 حفال  1997 رقم قياسي بلغ 
في آن واحد، تنقل بينها جميعا.

عمدة واشنطن معلقة على مغادرة ترامب: حان وقت شفاء هذه األمة

بايدن الرئيس السادس واألربعين رسميا الميركا بمراسم تنصيب "مصغرة" 

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلــن صنــدوق اإلســكان 
سيباشــر  أنــه  العراقــي، 
باطالق قروض ســكنية دون 
فائدة بفترة ســداد 20 عاماً 

بضمان العقار.
لــوزارة  التابــع  الصنــدوق 
والبلديات  واإلسكان  اإلعمار 
العامة، ذكر فــي بيان صدر 
عنــه امــس األربعــاء، أنه 
املواطنن  إقراض  "سيباشر 
 75 الـــ  يتجــاوز  ال  مببلــغ 
مليون دينار فــي بغداد و50 
مليــون دينار فــي األطراف 

واحملافظات".
لغرض  "القرض  وســيكون 
البنــاء  إضافــة  او  البنــاء 
مــن دون فائــدة"، حســب 
"مدة  أن  مضيفــا  البيــان، 
 20 القرض ستكون  ســداد 

إدارية  عمولة  مقابــل  عاماً 
وقدرها  واحدة  ملرة  تستوفى 
نفسه  العقار  وبضمانة   5٪
وبكفالة يقبلها الصندوق"، 

وفقا للصندوق.
يشــار الى ان مجلس الوزراء 
أن  الثالثاء،  امــس  اول  اعلن 
قروض شــراء وبناء الوحدات 
الســكنية ســتكون بدون 
أعمال  تفعيل  مت  وانه  فائدة، 
اللجنة املشرفة على قروض 

مبادرة البنك املركزي.
شــراء  قــروض  ان  يذكــر 
في  الســكنية  الوحــدات 
االســتثمارية  اجملمعــات 
ســتكون بــدون فائــدة، إذ 
إن قــروض بنــاء الوحــدات 
الســكنية ســتكون بدون 
75 مليون  فائدة ومببلغ قدره 

دينار، حسب اجمللس.

صندوق اإلسكان: قروض 
من دون فائدة والسداد 

خالل 20 سنة 

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2
»النهرين االسالمي« 
يوقع مع 18 دائرة 

لتوطين رواتب موظفيها  

وزير التخطيط يسعى 
إلشراك القطاع الخاص في 

برنامج التفتيش قبل التوريد

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن مصرف النهرين االسالمي )مصرف حكومي( 
عــن بلوغ عدد الدوائر التــي وقعنا معها لتوطني 

رواتبهم لدى املصرف بلغت 18 دائرة .
وقالت ثورة صادق حمادي رئيســة جلنة التسويق 
في تصريح خصــت به وحدة االعــالم واالتصال 
احلكومــي ان الدوائــر شــملت ) وزارة الصحة / 
دائرة مدينة الطب/ مستشــفى حماية االطفال 
ودار  التعليمي  االورام  ومستشــفى  التعليمــي 
التمريــض اخلاص ومستشــفى الشــهيد غازي 
احلريري للجراحات العامة ومعهد االشعة ، وايضا 
مت التعاقد مع وزارة الداخلية بجميع تشكيالتها 

ووزارة الكهرباء بتشكيالتها كافة ايضا«.
واضافت رئيســة جلنة التسويق ان املصرف تعاقد 
ايضا مع وزارة الصناعة واملعادن / الشركة العامة 
ووزارة  وااللكترونية  الكهربائية  االجهزة  لصناعة 
التربية / مركز الوزارة وايضــا مت التعاقد مع وزارة 

العدل بكافة تشكيالتها ».
واشارت الى انه مت ايضا التعاقد مع املديرية العامة 
للتربية فــي محافظة املثنى وايضــا محافظة 
بغداد بكافة تشكيالتها والبنك املركزي العراقي 
/دائرة املدفوعات ودائرة صحــة الرصافة ومديرية 
شــهداء مدينة الصدر وديوان الوقف الشــيعي 
/ كلية االمــام الكاظم )ع( للعلوم االســالمية 
وديوان الوقف السني / مركز الديوان ووزارة االعمار 
واالســكان و البلديات العامة / مديرية البلديات 

العامة«.
وبينت ان »املصرف مســتمر مبفاحتة وزارات ودوائر 
اخرى لغرض توقيع عقود لتوطني رواتب موظفيها 
من اجل االســتفادة من التمويــالت التي مينحها 

املصرف وفق الصيغ االسالمية ». 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن وزير التخطيط، الدكتور خالد بتال النجم 
ان الــوزارة تتجه نحو اشــراك القطاع اخلاص 
العراقــي في برنامــج التفتيش قبــل التوريد 
اخلاص بفحص الســلع والبضائع املســتوردة 
إلى العراق ، ُمجددا  التأكيد على الدور احليوي، 
الذي سيحظى به القطاع اخلاص في االقتصاد 

العراقي، وفي مختلف القطاعات التنموية.
جــاء ذلك خالل لقاء الوزير، مبمثلي الشــركات 
الفاحصــة، التــي تعاقدت معها الــوزارة في 
وقت سابق، وحضر اللقاء، السيد رئيس اجلهاز 
املركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الدكتور 

حسني علي داود، واملديرون العامون في اجلهاز.
وشــدد الوزير خالل اللقاء، علــى وجوب التزام 
الشركات الفاحصة، ببنود العقد املوقع معها، 
الن املهمة التي تؤديها هذه الشــركات ترتبط 
بحيــاة املواطن العراقــي، وبالتالي، الميكن باي 
حال من األحــوال، التهاون مــع اي خلل ميكن 
ان يــؤدي إلى حدوث ضرر كبير، الســيما فيما 
 ، يتعلق بفحص املــواد الغذائية واإلنشــائية 
والكهربائيــة ، داعيــا ممثلي هذه الشــركات، 
إلى إكمال جميــع املتطلبات املتعلقة بتنفيذ 
مهامها على افضل وجه، وخالف ذلك سيكون 
للوزارة موقف حازم بشــأن اي شــركة ال تلتزم 
ببنود العقد املوقع معها، مشــيدا في الوقت 
نفســه مبســتوى اإلداء الذي قدمته بعض من 

الشركات الفاحصة.
من جانبهــم، اكد ممثلــو الشــركات الثالثة 
والصينيــة(  واالماراتيــة  )البريطانيــة، 
التخطيط على  وزارة  استعدادهم، للعمل مع 
وفق ما نصت عليه بنــود العقود بني الطرفني، 
واســتكمال جميع املتطلبات، التي من شأنها 

ضمان جناح العمل.

ابتسام نجم عبداهلل 

أعلنت هيأة تشــغيل الرميلة اليوم 
بأن حقــل الرميلة النفطي قد أنتج 
ما مجموعه خمسة مليارات برميل 
مــن النفط و ذلك منذ بــدء الهيأة 
بتشــغيل و إدارة حقــل الرميلــة 
النفطي في شهر متوز من عام 2010، 
و يُذكر ان الهيأة هي مؤسســة غير 
مســتقلة مكونة من شركة نفط 
البصــرة وشــركة بي بي وشــركة 

بتروتشاينا.
ان بلوغ هــذا املعلم يُعد اجنازاً كبيراً 
ألســباب عدة. حيــث حتقق في عام 
تعنّي على اجلميع في الرميلة اظهار 
اعلى مســتوى من التفاني واملرونة 
للتغلب على الصعوبات والتحديات 
الناجمة عن تفشي جائحة فايروس 
كورونــا املســتجد. كما انــه يأتي 
الهيأة  اعــوام مــن اضطــرار  بعد 
ملعاجلة املشــكلة الكبيرة املتمثلة 
بإدامــة االنتاج مــن مكامن احلقل 
التي تعانــي من ظاهــرة انخفاض 
الضغــط املكمني، وذلك في وقت مت 
فيه تقليص املوازنات التشــغيلية و 
اسعار  تقّلب  بســبب  االستثمارات 

النفط.
مدير شــركة نفط البصــرة وكالة 
الســيد خالــد حمزة عباس أشــار 

قائالً: »نحن ســعداء لالحتفاء بهذه 
والتي متثل شهادة  املهمة،  اللحظة 
على جناح شــراكة هيأة تشــغيل 
الرميلة. وبالنيابة عن شــركة نفط 
البصرة، أود ان اتقدم بالشــكر لكل 
فــرد من منتســبي شــركة نفط 
ان  على  الذيــن حرصــوا  البصــرة 
تســتمر الرميلة بإنتاج النفط بكل 
جناح لصالح العراق، كما اود ان أُثني 
على الدعم الذي قدمه شركاؤنا من 

شركتي بي بي و بتروتشاينا.«
من جانبه عّلق مدير هيأة تشــغيل 
كولييف  أورهــان  الســيد  الرميلة 
قائالً: »ان حتقيق هــذا املعلم ما هو 
اال نتيجــة ايجابية تبرهــن قدرتنا 
على االداء بالتزامن مع جهود تطوير 
وحتويــل احلقــل. لقد عمــل افرادنا 
زمالءهم  مــع  العراقيــون ســوية 
اخملتصــني من شــركتي بــي بي و 
بتروتشــاينا كفريق واحد في مساٍع 
حثيثــة لتحقيق الهدف املشــترك 
انتاج  ملســتويات  بالوصول  املتمثل 
عاليــة من اجل العــراق. ان تركيزنا 
الثابت والقوي على السالمة اتاح لنا 
مواصلة العمــل مع اتباع االجراءات 
كالتباعــد  املشــددة  الوقائيــة 
النظافــة  واجــراءات  االجتماعــي 
والتعقيم. يحق جلميع العاملني في 
الرميلة ان يفخروا مبا مت اجنازه لصالح 

البلد.« 

يعتبر حقــل الرميلة مصدراً حلوالي 
ثلث اجمالي انتاج العراق من النفط، 
ولــذا فان احلقــل هو اكبــر مصدر 
منفــرد لإليرادات املاليــة في البلد. 
كما يُسهم احلقل بعجلة االقتصاد 
احمللــي ودعم اجملتمع بشــكل كبير، 
حيــث ان ٩٤٪ من القــوى العاملة 
في احلقل هــم عراقيون، في حني مت 
احالة عقود بقيمة خمسة مليارات 
و ثمامنئة مليــون دوالر لصالح 185 
شــركة عراقية منذ عام 2010 و هو 
ما يدعم عشــرات اآلالف من فرص 

العمل احمللية. 
الدعــم  الهيــأة  قدمــت  كمــا 
للمجتمعــات احمللية، حيث مت تنفيذ 
أكثــر مــن 30 مشــروعاً مختلفاً 
بتمويل من صندوق الرميلة للمنافع 
اجملتمعيــة بضمنهــا جتهيز ونصب 
جهاز مفراس متطور في مستشفى 
الصــدر التعليمــي فــي البصرة و 
وتنفيذ  مراكز صحيــة جديدة  بناء 
مشروع إليصال ماء االسالة للمنازل 
برامج  وتنفيذ  جديدة  طرق  وتشييد 

تدريبية.
خــالل العقد املاضــي، ارتفع معدل 
أربعني في  اليومــي بحوالي  االنتاج 
املئــة، أي من ١,٠٦٦ مليــون برميل 
فــي اليوم في شــهر كانــون األول 
من عام 2009 الــى حوالي مليون و 
نصف املليون برميــل في اليوم في 

االعوام األخيرة. فقد حضي تعظيم 
االنتاج من مكامن تعاني من ضغط 
مكمني منخفض او في حالة تراجع 
باهتمام كبير من اجل ادامة مستوى 
االنتاج. ومــن اجل حتقيق ذلك يجري 
العمل اليوم باحد اكبر برامج حقن 
املاء فــي العالم حيــث بلغ معدل 
حقن املــاء ١,٤٥ مليــون برميل ماء 
باليوم، بعد اذ كان ال يتجاوز ســتني 

الف برميل باليوم قبل عشر اعوام.
تضمنت ستراتيجية الرميلة طويلة 
االمد لتطوير احلقــل ادخال تقنيات 
ذات  واجراءات متطــورة  وعمليــات 
طراز عاملي والتوسع في برنامج حفر 
اآلبار وتعزيز اداء وكفاءة اآلبار وتطوير 
العاملة،  للقــوى  جديــدة  مهارات 
الســالمة، ما  االولوية جلانب  ومنح 

ادى لتحقيق نتائج من جملتها:
إلنتاج  جديــدة  محطــة  تشــييد 
للمســاعدة  الكهربائية  الطاقــة 
في جانــب اكتفاء احلقــل ذاتياً من 
الطاقة وتقليل إســتهالك الطاقة 
الوطنية  الشــبكة  الكهربائية من 
حيــث ان احملطــة تعمــل بالغــاز 

املستخرج من مكامن الرميلة.
تطهير ما مســاحته 220 كم مربع 
من االرض من اخمللفــات احلربية غير 

املنفلقة.
تقدمي ما يقرب من 3 مليون ســاعة 
التخصصات،  جميــع  وفي  تدريبية 

بهــدف تعزيز جانــب ادارة وتوظيف 
التقنيــات واملعــدات احلديثة وتبني 
العامليــة  التشــغيلية  االجــراءات 
املتقدمة  السالمة  إجراءات  واعتماد 

وحتويلها لثقافة عمل.
حفُر اكثر من 380 بئــر جديد وعلى 

عمق يصل الى الـ 3400 متر. 
وفي هذا الســياق حتــدث نائب مدير 
الهيأة الســيد حسني عبد الكاظم 
حســني قائالً: »في مثل هذا السنة 
الصعبة على اجلميع، فان حتقيق هذا 
االجناز املتميز هو امٌر يكتسب اهمية 
مضاعفة. فلــم يتضمن ذلك جناحنا 
مبواصلــة تعظيم االنتاج من مكامن 
الرميلة املتقادمة فحسب، بل تضمن 
ايضاً التمكن من االنتاج من مكامن 
كان االنتاج منها في السابق صعباً«.
النائب اخلاص ملدير هيأة تشغيل  أما 
الرميلــة من شــركة بتروتشــاينا، 
الســيد فان جيانبنك، فأضاف قائالً: 
»ان انتاج خمسة مليارات برميل يعد 
اجنازاً الفتاً، غيــر ان اكثر ما نفخر به 
هــو ان هذا االجناز قــد حتقق في ظل 
بيئة عمل آمنة ال سيما ونحن نواجه 
جائحــة فايروس كورونا املســتجد. 
ونحن بالتأكيد نرغب في رفع مستوى 
االنتاج، اال اننــا في ذات الوقت نود ان 
تكون الرميلة مصدر فخر للعراق، وال 
يتســنى حتقيق ذلك من دون ان تكون 
السالمة على صدارة اولوياتنا.«            

تقرير

حقل الرميلة يحقق معلما كبيرًا بإنتاج خمسة مليارات برميل نفط
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البصرة - سعدي السند:

احتضنــت قاعــة مســرح بصرة 
الكبيرة  األحتفالية  تاميز ســكوير 
التــي أقامتها نقابــة الصحفيني 
العراقيني في البصرة مبناسبة عيد 
الصحافة البصريــة وهي الذكرى 
132 لصــدور أول صحيفــة فــي 
البصــرة عــام 1889 وبحضور مميز 
وجميل من أبناء األسرة الصحفية 

وضيوفهم .
بــدأت األحتفالية بعزف النشــيد 
الوطنــي وقــراءة ســورة الفاحتة 
على أرواح شــهداء العراق امليامني 
، والقيــت بعد ذلــك كلمة رئيس 
التي  برهــم صالــح  اجلمهوريــة 
فيها  وجــاء  النقابة  الــى  وصلت 
الســنوية  الذكــرى  مبناســبة   :
للصحافة البصرية اتقدم بأسمى 
التبريكات  وأزكــى  التهاني  آيــات 
مدينة  أبنــاء  مــن  للصحفيــني 
البصــرة العزيــزة، متمنــني لهم 
دوام التوفيــق والنجاح في خدمة 
قضايــا شــعبنا ، ان الصحافــة 
البصريــة التي لعبــت دوراً مهماً 
وقدمت  البــالد،  في خدمة قضايا 
رافــداً مهماً  التضحيــات، تعــد 
الدميقراطية  ترســيخ  في  وحيوياً 
وقيم العدالــة االجتماعية، وتبّني 
العراقيني فــي اإلصالح  مطالــب 
والعيش بحريــة وكرامة، من خالل 
إرســاء الكلمــة احلــرة الصادقة 
والتزام املهنية واملوضوعية في نقل 
األحداث، والتعبير عن الرأي والفكر 
احلر... كل عــام وصحفيي البصرة 
بخير.. كل عــام وصحفيي العراق 

بخير .
احلقوقي معني  ذلــك  بعــد  القى 
احلســن معاون محافــظ البصرة 
كلمــة نقل فيها حتيــات محافظ 
العيداني  أسعد  املهندس  البصرة 
وتبريكاته لألســرة الصحفية في 

البصرة وقال : نحن في هذه الليلة 
السعيدة نتقدم بالشكر والعرفان 
لصحفيي البصــرة بعيدهم األغر 
لو تتبعنا قليال لوجدنا ان الصحافة 
العراقية حتتل مركزا مرموقا وظلت 

هكذا على مر التاريخ .
ولــو تتبعنــا قليــال لوجدنــا ان 
الصحافــة العراقيــة حتتل مركزا 
مرموقــا وظلــت هكــذا على مر 
البصرية  الصحافة  ومنها  التاريخ 
والبد ان تكون وتبقى صحافة هذه 
املدينة األولى  ملا متتلكه من تاريخ 
كبير وقدمت قرابني الشــهداء من 

اجل والبد مــن الرعاية املطلوبة أن 
ندعم هذه املهنــة النبيلة لتبقى 

بارعة في كل روائعها ومحاورها.
والقى بعده الزميــل مؤيد الالمي 
العراقيــني  الصحفيــني  نقيــب 
كلمة مباشــرة عبــر الهاتف حيا 
البصريني  الصحفيني  زمالءه  فيها 
وضيوفهم من احلضور األكارم وقال 
:ان عيــد الصحافة البصرية يؤكد 
لنــا الكثير حيث اثبــت صحفيو 
هذه املدينة املعطــاء أنهم أوفياء 
وملهنيتهم  الصحفية  لرسالتهم 
وللتضحية من أجل الوطن العزيز.

توالــت بعدهــا كلمات عــدد من 
الزمالء الصحفيني حيث استعرض 
الفيــاض جانبا من  الزميل عباس 
تاريخ الصحافة في البصرة ودورها 
املميــز الكبيــر في رفد املســيرة 
بعطاءات  العراقيــة  الصحفيــة 
موثقة ومعروفة ولها السبق األول 
متقدمة  ابداعيــة  تفاصيــل  في 
أعقبــه الزميــل رائــد الصحافة 
البصريــة محمد صالح عبدالرضا 
بكلمة حيــا فيها تاريخ الصحافة 
البصرية وبارك للصحفيني عيدهم 
وهم يتواصلون بأبداعاتهم في هذه 

املدينــة العريقة ثقافيــا وتاريخيا 
وضــرورة أن يتوهــج ويتقــد بهم 
هذا األبــداع ثم القى الزميل الرائد 
الصحفــي صبــاح اجلزائري كلمة 
أعرب فيها عــن روعة األداء األمثل 
يجسدون  وهم  البصرة  لصحفيي 
املدينة  هــذه  في  الصحافة  تاريخ 
بعطاءاتهم التي تســتحق الفخر 

والوفاء .
وتضمنــت األحتفالية أيضا تقدمي 
انشــودة الصحافة البصرية التي 
كتبها الشــاعر داود الغنام وحلنها 
يوســف نصار .مت بعــد ذلك قطع 

كيكة عيد الصحافة البصرة .كما 
مت تكرمي عائالت شــهداء األســرة 
الصحفية في البصرة والصحفيني 

املتوفني .
وشــهدت األحتفاليــة تقدمي عدد 
كبير من باقات الــورد من عدد من 
من  األمنية  والقيادات  املســؤولني 
قواتنا املسلحة والشرطة الباسلة 
ومدراء  البطل  الشــعبي  واحلشد 
الدوائر  ومنظمــات اجملتمع املدني  
الى نقابة الصحفيني ، وشــاركت 
األحتفالية وســائل  في تغطيــة 

اعالم متعددة .

بمناسبة الذكرى 132 لعيد الصحافة في البصرة

الصحفيون البصريون أقاموا احتفاال كبيرا
 في رحاب مسرح مول بصرة تايمز سكوير

تعد الصحافة رافدًا 
مهمًا وحيويًا في 

ترسيخ الديمقراطية 
وقيم العدالة 

االجتماعية، وتبنّي 
مطالب العراقيين 

في اإلصالح 
والعيش بحرية 

وكرامة

جانب من احتفالية الصحفيني في البصرة بعيدهم السنوي
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بغداد - الصباح الجديد: 
املهندس  بغــداد  محافــظ  بحث 
محمــد جابــر العطا، مــع نقيب 
مطشر  جاســم  الدكتور  االطباء 
العزاوي، ملف االعتداء على االطباء، 
وتعيينات اجلدد منهم، وقرار احالة 

املشمولني الى التقاعد.
وقال احملافــظ خالل زيارتــه نقابة 
االطباء، إن "شريحة االطباء تتعرض 
الى  معاناة كثيرة، تتعلق باالعتداء 
الذي يقع عليها، في املستشفيات، 
احالتهم  مشــكلة  الى  باإلضافة 
الى التقاعد، وفــق القانون اجلديد، 
في ســن يعتبر الطبيــب في اوج 
كل  تضمــني  مؤكــدا  عطــاءه، 
برنامج  االطباء ضمــن  مشــاكل 
2021 لالرتقاء بواقع  احملافظة لعام 
نقابة االطبــاء العراقيني ودعمهم 

بالشكل املطلوب".
من جانبه اكد نقيب االطباء جاسم 

العــزاوي، انه "ناقش مع الســيد 
واملشــاكل  االطباء  هموم  احملافظ 
التــي ترافق عملهــم، كذلك حل 
مشكلة الســكن لتلك الشريحة 

املهمة، مثمنا زيارة السيد احملافظ 
ودوره الكبيــر فــي خدمة القطاع 
الصحي، وصوال الى خدمة املواطن 

البغدادي".

النجف - زينب عبد األمير :
أمير  الكوفــة عاصمة  تبقى ملدينــة 
املؤمنــني علي بــن ابي طالــب عليه 
تغتسل  التي  العرب  السالم جمجمة 
بالضوء وتتوهج باالميان ، والتي يتمازج 
فيهــا عبق التاريخ بشــفافية القيم 
الروحيه بنهضــة احلاضر بكنوز احملبة 
والتاخــي والتســامح و بطيبة اهلها 
يبقى لها طعمهــا ونكهتها اخلاصة 
، وتفتــح للضــوء الــف نافــذة نحو 

املستقبل بامل وثقة وعزمية وتفاؤل.
ويؤكــد احلقوقي عقيل علــوان غافل 
القانونية  الشــعبة  احلدراوي مسؤول 
بلدية  األمالك في مديريــة  وشــعبة 
الكوفة املقدسة ، رداً على استفسارات 
وفتحنــا امامه بعــض امللفات ونقلنا 
اليه مختلف األســئلة ، حول خدمات 
وتفاعل  ومبصداقيــة  الكوفة  بلديــة 
املوضوعي  االجابــات  احلدراوي  رســم 

وحصيلة احلوار .
واشــار احلدراوي ان قضاء الكوفة من 
وتعد  العــراق  في  الكبيرة  االقضيــة 
مدينة تاريخية ودينية مما يزيد أهميتها 
املعظم  الكوفــة  وجــود مســجد   ،

ومســجد الســهلة وكذلــك مرقد 
مسلم بن عقيل عليه السالم وتوجه 

كثافة سكانية
بتقــدمي خدمات عديدة  البلدية  تقوم 
ومتنوعــة مثل التنظيــف في عموم 

القضاء ، وتعبيد وتأهيل الشوارع
واملتنزهات  املشــاتل  وصيانة  والزراعة 
وكذلك خدمات أخرى مثل اجملزرة ووضع 

شاشات في األماكن العامة. 
البلديــة خطة متكاملة  اعدت  وتابع 
لتبليــط كافــة الشــوارع وتطويــر 
الكوفة  و تطوير كورنيش  الســاحات 
بعد ورود التخصيصات املالية ، وضعت 
البلدية خطة ومت تشكيل جلنة لغرض 

تنفيذ  التصميم االساســي ، وجهد 
الفت النظر إلى املشــاكل التي تعيق 
عملهم مثــل كثــرة التجاوزين على 
املواطنني  باإلخوان  ونهيب   ، التصميم 
عــدم البناء إال بعــد مراجعة البلدية 

لتوجيههم التوجيه القانوني . 
واوضح احلــدراوي ان آلية عمل البلدية 
بثالث شــفتات الصباحي واملســائي 
املالية  التخصيصات  وقلــة   ، والليلي 
سبب في تلكأ عدد من املشاريع وناشد 
كافة املســؤولني وأصحاب القرار زيادة 
التخصيصــات املاليــة وااللتفات إلى 
مدينة أمير املؤمنــني وعاصمة اإلمام 
املهــدي وتطويرها كونها تســتحق ، 
وبخصوص التجــاوزات واخملالفات على 
الشــوارع واألرصفة مت تشــكيل جلنة 
برئاسة مدير شرطة النجدة وعضوية 
مدير القضــاء وممثلني عــن البلدية ، 
وندعو االخــوة املواطنني للتعاون اجلاد 
من اجل اظهار مدينتنا باملظهر الالئق 
القانونية  الشــعبة  مســؤول  ومتنى 
وشــعبة األمالك من اهالــي الكوفة 
العلوية الطيبــني التعاون مع البلدية 

وكافة الدوائر اخلدمية .

محافظ بغداد يبحث مع نقيب االطباء 
ملف »االعتداء وتعيينات وتقاعد« االطباء 

بلدية الكوفة بين قلة التخصيصات وهموم المواطن
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الصباح الجديد - متابعة:

امس األربعــاء 20 كانــون الثاني 
الرئاسة  ترامب  دونالد  غادر   ،2021
األميركية، ليتوالها جو بايدن، وهنا 

موجز األربعاء الرئاسي االميركي.

وزارة الدفاع ترفض الواع 
العسكري لترامب

الرئيس  الدفاع طلب  وزارة  رفضت 
املنتهيــة واليتــه دونالــد ترامب 
باحلصــول على »وداع عســكري« 

أسوة برؤساء آخرين.
وقالــت مصــادرإن فريــق ترامب 
تواصل مــع وزارة الدفاع، من أجل 
إقامة القوات املسلحة األميركية 
عرضا عســكريا كبيرا في قاعدة 
أندروز اجلوية في ميريالند، األربعاء، 
وذلــك كمراســم وداعيــة، إال أن 
الوزارة لم توافق على طلب ترامب، 
الذي يغــادر البيت األبيض األربعاء 

مفسحا اجملال خللفه جو بايدن.
ومنــذ عهــد الرئيــس األميركي 
ريغــان، حظي عدد  رونالد  الراحل 
من الرؤســاء بعروض عســكرية 
وداعيــة مع خروجهــم من البيت 

األبيض.
إال أن مصدرا في وزارة الدفاع قال: 
»نظرا للوضع األمني في واشنطن، 
ارتــأت القيــادة  ووبــاء كورونــا، 
العســكرية االكتفــاء مبراســم 
متواضعة لترامب ستشارك فيها 
ثلــة مــن عناصر حرس الشــرف 

فقط«.
يذكــر أن البنتاغون، وحتديدا رئيس 
األركان اجلنــرال مارك ميللي وقادة 
آخــرون، كانــوا قلقــن دوما من 
محاوالت ترامــب الزج باجليش في 
الداخلية، كما فعل في  حساباته 
يونيــو املاضي إبــان االحتجاجات 

على مقتل جورج فلويد.
وتسبب ذلك في توتر شبه دائم في 
العالقة بن ترامــب ووزارة الدفاع، 
مما أدى إلى اســتقالة وزيرين هما 
جيم ماتيس ومارك إســبر، فضال 
عن استقالة العشــرات من كبار 
املوظفن »احتجاجا على ســلوك 
واملتهور«،  الدســتوري  غير  ترامب 

حسب تعبير املصدر.

ترامب يعتزم تشكيل
حزب سياسي

ستريت  »وول  صحيفة  كشــفت 
يســتعد  ترامــب  أن  جورنــال« 
لتشــكيل حزب سياســي جديد 
فــي أعقــاب خروجه مــن البيت 
األبيض، بعد خالفات مع قادة حزبه 

اجلمهوري.
وقــال مصــدر إن ترامــب »حتدث 
فــي األيام األخيرة مــن واليته مع 
مســاعديه ومقربن منــه، حول 
تشــكيل حزب سياســي جديد، 
وفقــا ألشــخاص مطلعن على 
األمر، في محاولة ملمارســة نفوذ 

مستمر بعد خسارته الرئاسة«.
وأوضحــت الصحيفــة أن ترامب 
ينوي تســمية وليده السياســي 

اجلديد بـ«حزب باتريوت«.
وتأتــي تلك اخلطــوة على خلفية 
شقاقات في احلزب اجلمهوري على 
ما يبدو، في أعقاب أحداث 6 يناير 
عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى 
الكونغــرس، بواقعــة هزت صورة 
الواليات املتحدة كأكبر دميقراطية 

في العالم.
ودخــل ترامب في أيامــه األخيرة 
كرئيس، فــي عداوة مــع العديد 
من قادة احلــزب اجلمهوري، مبا في 
في مجلس  األغلبيــة  زعيم  ذلك 
الذين  الشــيوخ ميتش ماكونيل، 

انتقدوا أحداث الكونغرس.
والثالثاء قــال ماكونيل إن الرئيس 
اللوم  »يســتحق  واليته  املنتهية 
إلثارة أعمال الشــغب القاتلة في 
6 يناير في مبنى الكابيتول«، التي 
راح ضحيتها 5 أشــخاص وأصيب 

املئات.
لكن في املقابل، تظهر استطالعات 
الــرأي أن ترامب يحافظ على دعم 
قوي بن ناخبــي احلزب اجلمهوري، 
إال أن تشكيل حزب جديد يتطلب 
استثمارا كبيرا في الوقت واملوارد.

ومن جهة أخرى، قد تصطدم رغبة 
ترامــب بغضب مســؤولي احلزب 
اجلمهــوري، حيث مــن املتوقع أن 
يســحب معه عددا ال بأس به من 

املؤيدين.
في  بايدن  أمــام  ورغم خســارته 
انتخابات الرئاســة التي جرت في 
نوفمبر املاضي، فإن ترامب جنح في 
جمع أصوات أكثــر من 70 مليون 

ناخب أميركي.

قرارات بالعفو وتخفيف
االحكام يصدرها ترامب 

عفــا الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب امس األربعاء وقبل مغادرته 
البيــت األبيــض، عن املستشــار 
الســابق للبيت األبيض ســتيف 
بانون، ضمن قرارات عفو وتخفيف 
لألحــكام أصدرها في الســاعات 

األخيرة له في السلطة.
ولم تشمل هذه القرارات، الرئيس 
املنتهية واليته وال أفراد أسرته وال 

محاميه رودي جولياني.
وقــال مســؤولون بالبيت األبيض 
لترامب إنــه يتعن عليه أال يصدر 
عفوا عــن نفســه أو عــن أفراد 
في  ســيضعهم  هذا  ألن  أسرته، 
بارتــكاب جرائم،  املذنبن  صــورة 
وذلك حســبما قال مصدر مطلع 

على املوقف.
وكان بانون مستشــارا بــارزا في 
حملة ترامب االنتخابية عام 2016، 
واتهم العام املاضي باالحتيال على 
يتعلق مبسعى  فيما  ترامب  أنصار 
جلمع أمــوال لبناء اجلدار الذي وعد 
به الرئيــس على احلدود األميركية 

املكسيكية، إال أنه دفع ببراءته.

وقال البيت األبيض في بيان: »بانون 
زعيم مهم فــي احلركة احملافظة 

ويشتهر باحلنكة السياسية«.
وفي إطار ما يربو علــى 140 قرارا 
بالعفو أو تخفيف األحكام، أصدر 
إليوت  بالعفو عــن  قــرارا  ترامب 
برويــدي الــذي كان في الســابق 
أحد أبــرز جامعــي التبرعات له، 
املاضي مبخالفة قوانن  العام  وأقر 

الضغط األجنبي.
وعفــا ترامــب أيضا عــن رئيس 
بلديــة ديترويت الســابق كوامي 
يقضي عقوبة  الــذي  كيلباتريك، 
الســجن ملدة 28 عامــا التهامات 

بالفساد.
قــرارات عفو عن  أيضــا  وصدرت 
فنانــي الــراب ليل ويــن وكوداك 
التهامهما  اللذين حوكمــا  بالك، 
بارتكاب مخالفــات احتادية تتعلق 

باألسلحة.

»الرسالة السرية«.. هل يكسر 
ترامب القواعد مجددا؟

لم يهنــئ الرئيس املنتهية واليته 
دونالد ترامب، منافسه الدميقراطي 
جو بايدن، بعد فوزه في االنتخابات 
الرئاسية في نوفمبر املاضي، كما 

جرت العادة في الواليات املتحدة.
لكــن املريب هــو أنه منــذ تلك 
اللحظــة، لم يحــدث أي تواصل 
الهاتف  الرجلن، ســواء على  بن 
أو وجهــا لوجه، رغــم أن املرحلة 
االنتقالية تتطلب ذلك حتى يكون 
الرئيس املنتخب على دراية كاملة 

بشؤون البالد عند تولي السلطة.
احملتملة  الوحيدة  الوسيلة  وظلت 
»الرســالة  الرجلــن  لتواصــل 
يتركها  أن  يفترض  التي  السرية«، 
الرئيــس املنتهية واليتــه خللفه، 
العديد  بشأن  معلومات  وتتضمن 
والدولية،  احملليــة  امللفــات  مــن 
ويعطيه خاللهــا بعض النصائح 
التي قد تفيده في السنوات األربع 

التي تنتظره.
لكــن حتى هــذه الوســيلة غير 

مضمونة في حالة ترامب.
الرؤساء  بعض  ولســنوات، حرص 
األميركيــن علــى ترك رســائل 
بخط اليد فــي املكتب البيضاوي 
رمبا يذهب  ترامب  أن  إال  خللفائهم، 
إلى درجة التملص من هذا التقليد 
أيضا، على غرار قراره عدم حضوره 

حفل تنصيب بايدن، األربعاء.
أميركا«  أوف  »فويس  إذاعة  وتقول 
إنه من غير املعروف إن كان ترامب 
سيســير على نهج أســالفه في 
الســرية«،  »الرســالة  مســألة 
مشيرة إلى احتمال قوي بتحاشي 
الرئيــس املنتهية واليته ملســألة 
يريد  بأنه  الرســالة، بعد أن صرح 
كســر التقاليد اخلاصــة بانتقال 

السلطة.
وبدأ هذا التقليد الرئيس األميركي 
الراحــل رونالد ريغــان عام 1989، 
إلى  األبيض  البيت  عندما ســلم 

نائبــه وخلفه جورج بــوش األب، 
كل  لــك  »أمتنى  فيهــا:  وكتــب 

التوفيق. ستكون في صلواتي«.
وعادة ما يظل فحوى هذه الرسالة 
سريا بن الرئيسن إلى أن يكشف 
عنهــا أحدهمــا، كمــا فعل بيل 
كلينتون برسالة جورج بوش األب.

وكتب بوش إلــى كلينتون: »أمتنى 
ستكون  هنا،  كبيرة  ســعادة  لك 
للغاية،  صعبــة  أوقــات  هنــاك 
وســتزداد صعوبة بســبب النقد 

الذي قد ال تعتقد أنه عادل«.
وتابع: »أنا لســت شــخصا جيدا 
جدا لتقدمي املشــورة، لكن ال تدع 
ســتكون  حتبطــك.  االنتقــادات 
الرسالة.  تقرأ هذه  رئيسنا عندما 

أمتنى لك ولعائلتك التوفيق«.
ويقول املؤرخ السياســي دوغ ويد: 
ترامب،  الرئيــس  أعمل مــع  »لم 
لكنني حاورته من أجل كتابه كما 
حاورت 6 رؤساء سابقن. لم أتوقع 

أن نصل إلى ما نحن عليه اليوم«.
وأضاف: »لكن مــاذا تتوقعون من 
رئيس صوت له 74 مليونا ولم يفز؟ 
عبــارات جميلة  للرئيس  يترك  أن 

ويقول له اهتم بالبيت األبيض؟«.

على نهج زوجها ميالنيا ترامب 
تخالف األعراف الرئاسية في 

اميركا
 خالفــت ميالنيــا ترامــب زوجة 
الرئيــس األميركي املنتهية واليته 
الرئاســية  األعراف  ترامب،  دونالد 
فــي الواليــات املتحــدة، بعد أن 
جتاهلت احلديث مع السيدة األولى 
اجلديدة جيل بايدن، حســبما أكد 

مصدر جديد.
فقد قالــت ابنة جو بايــدن الذي 
ســيتم تنصيبه األربعاء رئيســا 
للواليات املتحــدة، إن ميالنيا »لم 
والدتــي«، كما  أبــدا مع  تتحدث 

تقتضي أعراف البيت األبيض.
وكانــت تقارير إخباريــة أميركية 
حتدثت مرارا عن أن السيدة األولى 
»ســابقا« لم تخاطب جيل بايدن 
فــي أي مناســبة، خــالل الفترة 

االنتقالية.
وتقضي األعــراف املعمول بها في 
الواليــات املتحدة منــذ 70 عاما، 
بأن تتصــل زوجة الرئيس املنتهية 
واليتــه بزوجة الرئيــس املنتخب، 
لكي تساعدها في فهم الواجبات 
امللقاة على عاتقهــا داخل البيت 

األبيض وخارجه.
وفي أول مقابلة تلفزيونية لها مع 
محطة »إن بي سي«، قالت آشلي 
ابنــة بايدن إن »مالنيــا ترامب لم 

تتواصل مع والدتها مطلقا«.
وكانــت املفارقة فــي املقابلة أن 
املذيعــة التي أجرتهــا هي جينا 
بوش، ابنة الرئيس األســبق جورج 

بوش.
أال تشارك  بايدن  ورجحت آشــلي 
ميالنيا ترامب فــي حفل تنصيب 
بايدن، متاهيا مــع قرار زوجها الذي 

أعلن أنه لن يحضر املراســم، في 
سابقة لم حتدث منذ 150 عاما في 

الواليات املتحدة.
وحملت آشــلي إلى أن زوجة ترامب 
قد ال تشارك في اجلولة التقليدية 
في البيت البيض، وال جلسة شرب 
الشاي املتعارف عليها مع تسليم 

السلطة.
)عائلة  أنهم  أعتقــد  »ال  وتابعت: 
البروتوكــول  ترامــب( يطبقــون 
التقليدي. هذا أمر مؤســف لكنه 

لن يؤثر علينا«.
ترامب الصمت  والتزمت ميالنيــا 
تعلق  ولم  األخيرة،  األسابيع  خالل 
على مزاعم زوجهــا بحدوث تزوير 
في االنتخابات، كما لم تخرج عن 
صمتها إزاء اقتحام الكونغرس إال 
أيام عبر بيــان طويل، أعربت  بعد 
فيه عن الشعور باألسف لسقوط 
ضحايا، متجاهلــة خطاب ترامب 
قبيل األحداث الذي ينظر إليه على 

أنه أحد مسببات الواقعة.
واتهمــت ميالنيــا بأنهــا تخلت 
عن واجبات الســيدة األولى، التي 
توحيد  إلــى  تســعى  أن  يفترض 

األميركين في األوقات الصعبة.
وقبل يومن من نهاية والية زوجها، 
ظهرت في فيديــو وداعي مدته 7 
دقائق، دعت فيــه األميركين إلى 
»االمتناع عــن العنف، ومكافحة 

التنمر اإللكتروني«.
لكنها حتاشت اإلشارة إلى السيدة 
األولــى اجلديدة جيــل بايدن، التي 
ستدخل البيت األبيض مع زوجها 

الرئيس، األربعاء.

قبل ساعات من رحيله.. ترامب 
يرفع السرية عن »وثائق روسيا«

أمــر الرئيس األميركــي املنتهية 
واليته دونالد ترامب، قبل ســاعات 
السرية  برفع  منصبه،  مغادرة  من 
عن ملف مــن الوثائــق املتعلقة 
بتحقيــق مكتــب التحقيقــات 
الفيدرالي )إف بي آي( بشأن روسيا، 
الــذي أدى إلى حتقيــق مطول في 

حملته الرئاسية لعام 2016.
ظــل  الــذي  ترامــب،  وأضــاف 
لفتــرة طويلــة يحــاول إثبات أن 
الستخدام  ســعوا  الدميقراطين 
مذكرة،  فــي  إلطاحته،  التحقيق 
التنقيح  أنه مت إجراء بعض أعمال 
علــى الوثائق من أجل الســماح 

بالكشف عنها.
وزاد نشاط ترامب في األيام األخيرة 
لواليته، حيث أصدر قرارات مهمة 
مــن بينها عفو عن شــخصيات 

مثيرة للجدل.
العاصمــة  تشــهد  واألربعــاء 
واشنطن حفل تنصيب جو بايدن، 
الذي ســيكون الرئيس الســادس 

واألربعن للواليات املتحدة.

ترامب يودع األميركيني
بحديث اإلجنازات

ودع الرئيس املنتهية واليته دونالد 

األميركين  الثالثاء،  مساء  ترامب، 
ال  وداعي  قوية وخطــاب  بكلمات 
يخلو من ســجل باإلجنــازات التي 
حققتهــا إداراتــه علــى مدى 4 

سنوات.
وقــال ترامــب، في كلمــة أخيرة 
عشــية مغادرته البيــت األبيض: 
السلطة  »بينما أستعد لتسليم 
إلى إدارة جديدة ظهر يوم األربعاء، 
التي  احلركة  أن  أن تعلموا  أريدكم 

بدأناها ال تزال في مستهلها«.
وأضــاف »اخلطــر األكبــر الــذي 
نواجهــه هــو فقــدان الثقة في 
أنفســنا وفقــدان الثقــة فــي 
عظمتنا الوطنية. ال ميكن ألمة أن 
تزدهر طويال وتفقد اإلميان بقيمها 
هي  فهذه  وأبطالهــا  وتاريخهــا 
أن  يجب  وحيويتنا.  وحدتنا  مصادر 
نكون دائمــا أرض رجاء ونور ومجد 

لكل العالم«.
وتابع: »هذا األســبوع ســننصب 
إدارة جديــدة ونصلــي مــن أجل 
أميركا  على  احلفــاظ  في  جناحها 
آمنة ومزدهرة. نحن فعلنا ما جئنا 
إلى هنــا له، وأكثر من ذلك بكثير، 
كما قمنــا بإعــادة التأكيد على 
الفكرة املقدســة أن احلكومة في 
وأعدنا  للشعب  أميركا تستجيب 
فكرة أن ال أحد ينســى في أميركا 
ألن اجلميع مهمون وكل شــخص 

لديه صوت«.
وذكــر ترامب: »لم تكــن أجندتنا 
تتعلق باليمن أو اليسار، ولم تكن 
تتعلــق بجمهــوري أو دميقراطي. 
بل كانــت تتعلق بصالــح األمة 

بأكملها«.
الرئيس  وجــه  الكلمــة  وخــالل 
املنتهية واليته الشــكر إلى نائبه 
مايك بنس وعائلته بالكامل، كما 
شكر السيدة األولى ميالنيا ترامب 
وفريق عمله وخــص بالذكر ابنته 

إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.
وعدد ترامب اإلجنازات التي حتققت 
بفضل إدارته قائال: »استعدنا القوة 
األميركيــة في الداخــل والقيادة 
األميركية في اخلارج وبنينا أعظم 
تاريــخ العالم كما  اقتصاد فــي 
أعدنا تنشــيط حتالفاتنا وحشدنا 
دول العالــم للوقــوف فــي وجه 

الصن كما لم يحدث من قبل«.
وأضــاف »نتيجة لدبلوماســيتنا 
اجلريئة والواقعية حققنا سلسلة 
من اتفاقيات السالم التاريخية في 
الشرق األوسط«، معربا عن فخره 
بأنه كان »أول رئيس منذ عقود لم 

يخض أي حروب جديدة«.
وعن الصــن، قال ترامــب: »قبل 
أن نوقع االتفــاق اجلديد مع بكن 
فيما  الصــن«،  »فيــروس  ضربنا 
حتدث عن لقاح كورونا قائال: »لقد 
أنتجنــا اللقاح في 9 أشــهر في 
حــن أي إدارة أخــرى كان ميكن أن 
لقد  10 سنوات.  األمر  يستغرقها 
للقضاء على  بإنتاج لقاحن  قمنا 

أزمة كورونا«.

األطلسي،  شــمال  حلف  وبشأن 
ذكــر: »دول الناتو تدفع عشــرات 
مليارات الدوالرات مقارنة مبا كانت 

دفعه عندما وصلت«.

في يومه األول.. بايدن يلغي
17 قرارا لترامب

األميركي  الرئيــس  فريــق  أكــد 
أنه ســيتخذ  بايدن،  جو  املنتخب 
حزمــة قرارات فــي اليــوم األول 
لواليتــه، متثــل انقالبــا على إرث 

سلفه دونالد ترامب.
ومن املقرر أن يــؤدي بايدن اليمن 
القانونيــة فــي وقــت الحق من 
األربعــاء فــي حفــل التنصيب، 
ليصبح الرئيس األميركي السادس 

واألربعن رسميا.
وذكــرت تقارير إخباريــة في األيام 
املاضية أن بايدن سيتخذ في اليوم 
األولى مــن توليه الســلطة في 
التنصيب،  حفل  وبعيد  واشنطن، 
سلســلة قرارات، ســيعلن عنها 

مساء.
وقبل اإلعالن الرسمي، قال أعضاء 
في فريقــه لوكالة »فرانس برس« 
اتخاذ  أمره على  بايدن حســم  إن 
17 قـــرارا تنفيذيـــا تلغي تدابير 
اتخذتهــا إدارة ترامــب في أوقات 

سابقة.
إلغاء  بايــدن،  قــرارات  أبــرز  ومن 
مرسوم الهجرة املثير للجدل الذي 
ترامب ســلفه ملنع رعايا  اعتمده 
دول ذات أغلبية مسلمة من دخول 

الواليات املتحدة.
الواليات  بعــودة  كما ســيتعهد 
املتحدة إلــى اتفاقية باريس حول 
املنــاخ، وإلــى منظمــة الصحة 

العاملية.
أيضا  املنتخب  الرئيس  وســيعلق 
علــى حدود  جــدار  بناء  أعمــال 
املكســيك ومتويلــه مبوازنــة من 
في  أثارت  مسألة  وهي  البنتاغون، 
الســنوات األربــع املاضية معارك 

سياسية وقضائية حادة.
وقالت جن ساكي التي ستصبح 
إن  األبيض،  البيت  باسم  املتحدثة 
التنفيذية  األوامر  ســيوقع  بايدن 
البيضاوي  املكتــب  واملذكرات في 
فــي الظهيرة، من أجــل التعامل 
مــع »أزمات« اجلائحــة واالقتصاد 
وتغير املنــاخ والتفرقة العنصرية، 
وســيطلب من الهيئــات املعنية 
قضيتن  فــي  خطــوات  اتخــاذ 

إضافيتن.
وستشــمل اإلجراءات فرض وضع 
الكمامــة في املنشــآت االحتادية 
وعلــى املوظفن االحتاديــن، وأمرا 
بتأســيس مكتب جديــد بالبيت 
األبيض لتنســيق جهود التصدي 

لفيروس كورونا.
وقالت ســاكي إن خطــط اليوم 
األول من رئاسة بايدن »مجرد بداية 
ملوجة مــن اإلجــراءات التنفيذية 

التي سيتخذها قريبا«.

ترامب يغادر البيت األبيض وبايدن يعتزم محو آثاره
الموجز األخير آلخر رئيس اميركي

الخطر األكبر الذي 
نواجهه هو فقدان 

الثقة في أنفسنا 
وفقدان الثقة في 

عظمتنا الوطنية. ال 
يمكن ألمة أن تزدهر 
طويال وتفقد اإليمان 

بقيمها وتاريخها 
وأبطالها فهذه هي 

مصادر وحدتنا وحيويتنا. 
يجب أن نكون دائما أرض 

رجاء ونور ومجد لكل 
العالم
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
االربعاء عن  الرافدين امــس  اعلن مصرف 
مباشرته باطالق القروض بانواعها كافة مبا 
املصرفية  والتسهيالت  االستثمارية  فيها 

االخرى .
وقال املكتب االعالمي للمصرف ان املصرف 
اصدر توجيها لفروعه كافة املنتشــرة في 
بغداد واحملافظات بترويج معامالت القروض 
للزبائن مبا فيها القروض االستثمارية التي 
تخدم الدولة وذلك بهدف تنشيط القطاع 

اخلاص.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة  أعلنت 
امس األربعاء، عن استعدادها إلطالق وجبة 
جديدة من املشاريع الصغيرة املدرة للدخل، 
بينما نسقت مع اجلهات اخملتصة لتنظيم 

دخول العمالة االجنبية الى البالد.
وقـال مدير عـام دائـرة العمـل والتدريـب 
املهنـــي بالـــوزارة رائـد جبـــار باهـض 
فـي بيـان صحفـــي إن »الـوزارة تستعـد 
الطـــالق الوجبــة الـــ 30 من املشــاريع 
الصغيرة اخلاصة مبشــاريع الشباب املدرة 
للدخل خالل الشهرين املقبلني«، مؤكدا ان 
وزارته »ســتطلقها ضمن املبالغ املستردة 
مــن القــروض املمنوحــة للشــباب من 
الوجبات املاضية، وســيكون التقدمي فيها 
الكترونيــا على غرار الوجبــة الـ 29 التي 

اطلقتها العام املاضي«.
واردف ان »املديريــة تعمــل الكمال ترويج 
معامــالت املتقدمني علــى الوجبة الـ 29 
ممن ظهرت اسماؤهم على موقعي الوزارة 
واملديرية االلكترونيــني، من اجل منحهم 
االبتكارية  مبشــاريعهم  واملضي  القروض 
التي ســتوفر فرص العمل للعاطلني في 

بغداد ومحافظات البالد«.

مصرف الرافدين 
يعلن اطالق القروض 

بانواعها كافة

العمل تطلق دفعة 
جديدة من قروض 

الشباب

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعت أســعار الذهب امــس األربعاء إذ 
تراجــع الدوالر بعد أن أكــدت جانيت يلني 
املرشــحة ملنصب وزيرة اخلزانة األميركية 
ملســاعدة  كبير  لتحفيــز  احلاجــة  على 
االقتصاد على التعافي مــن أزمة فيروس 

كورونا.   
وربح الذهــب في املعامــالت الفورية 0.6 
باملئة إلــى 1850.66 دوالر لألونصة، بحلول 
الساعة 06:04 بتوقيت غرينيتش. وأضافت 
العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.5 باملئة 

إلى 1850 دوالرا.  
وحثت يلني، في جلســة تأكيد ترشحيها 
أمــس األول الثالثاء، صانعي السياســات 
على إقــرار إنفاق كبير على املســاعدات 
للتخفيــف من تداعيات جائحــة كورونا، 
مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء 

دين أكبر.  
وســتكون خطــة حزمة حتفيــز الرئيس 
األمريكــي جو بايدن البالــغ حجمها 1.9 
تريليــون دوالر محل تركيز بعــد أن يؤدي 
اليمني لتولى منصبه امس األربعاء، فيما 
ســينصب االهتمام أيضا على وتيرة توزيع 
لقاحــات مضادة لكوفيــد19-، الذي أودى 

بحياة 400 ألف في البالد.  

ارتفاع أسعار
الذهب امام تراجع 

الدوالر 

متابعةـ  الصباح الجديد:

أظهرت بيانات حكومية صينية 
امــس األربعاء أن العــراق جاء 
الثالثــة كأكبر مصدر  باملرتبة 
العام  خــالل  للصني  للنفــط 

املاضي 2020.
اطلعت  التي  للبيانــات  ووفقا 
فان  اجلديد«،  »الصبــاح  عليها 
الطلــب الصينــي ظــل على 
املاضي حتى  العام  قويا  النفط 
مع انتشــار جائحة كوفيد 19- 
مليون   542.4 اســتوردت  حيث 
طن خالل عام 2020 او ما يعادل 
10.85 مليــون برميــل يوميــا 
العام  %7.3 عن  بلغــت  وبزيادة 
الذي ســبقه، علمــا أن الطن 

الواحد يعادل تقريبا 7 براميل.
وأوضحــت ان صــادرات العراق 
ارتفعت للصني خالل  النفطية 
العام املاضي 2020 بنسبة 16.1 
باملئة إلــى 60.12 مليون طن او 
715 الف برميل يوميا في  نحو 
بالعام الســابق،  2020 مقارنة 
للنفط  أكبر مورد  ثالث  ليحتل 

للصني.
احتلت  »السعودية  ان  واضافت 
املرتبة االولى في صادرات النفط 
للصني خالل العام املاضي حيث 
بلغت 84.92 مليون طن ، أو نحو 
1.69 مليون برميل يوميا ، بزيادة 

1.9 باملئة عن العام السابق«.
واشــارت الى ان روســيا جاءت 
باملرتبــة الثانيــة، حيث بلغت 
شــحنات 83.57 مليون طن ، أو 
1.67 مليون برميل يوميا ، بزيادة 

٪7.6 عن 2019.
في وقت كشــفت بيانات امس 
أكبر  الســعودية  أن  األربعــاء 
مصــدر للنفــط فــي العالم 
تفوقت على روســيا لتحتفظ 
للنفط  مــورد  كأكبر  مبكانتها 
 .2020 فــي  الصني  إلــى  اخلام 

النفط  الصني على  وظل طلب 
املاضي على  العــام  فــي  قويا 
الرغم من أن جائحة كوفيد 19 
قوضت الطلب على الوقود في 
ذكرت  ما  األنحاء بحسب  بقية 

»رويترز«.
واشــترت الصني أكبر مستورد 
للنفط في العالم 542.4 مليون 
طن من النفط اخلام في 2020 أو 
وهو  يوميا  برميل  مليون   10.85
ما ميثل زيادة 7.3 في املائة على 
لبيانات  ووفقا  أساس ســنوي. 
مــن اإلدارة العامــة للجمارك 
الصينية بلغت شحنات النفط 
السعودية السنوية إلى الصني 
84.92 مليــون طن فــي 2020 

1.69 مليــون برميــل يوميا  أو 
بزيادة 1.9 في املائة على أساس 

سنوي.
الثاني  املركز  في  روسيا  وجاءت 
بلغت  بشحنات  طفيف  بفارق 
 1.67 أو  طــن  مليــون   83.57
مليون برميــل يوميا بزيادة 7.6 
فــي املائة عن 2019 حســبما 
ديسمبر  وفي  البيانات.  أظهرت 
 6.94 السعودية  إمدادات  بلغت 
مليون طــن بانخفاض 0.8 في 
املائــة عنهــا قبل عــام بينما 
بلغت كميات روسيا 6.2 مليون 
طن الشــهر املاضي بانخفاض 
أسـاس  علـى  املائـة  فـي   15.7

سنوي.

من  الصــني  واردات  وارتفعــت 
3 أمثالهــا في  أمريــكا إلــى 
العــام املاضــي مقارنــة بعام 
الشــركات  كثفــت  إذ   2019
جتاري  اتفاق  مبوجب  مشترياتها 
مع واشــنطن. وبلغت الواردات 
من أمريكا إجماال 19.76 مليون 
طن في 2020 أو 394 ألف برميل 
نفط يوميا. وفي ديسمبر بلغت 

3.6 مليون طن.
وسجلت أســعار النفط، امس 
األربعــاء، ارتفاعــا ملحوظــا، 
وسط توقعات بأن متضي اإلدارة 
األمريكيــة املقبلة فــي إنفاق 
حتفيزي ضخم من شأنه أن يعزز 
ويخفض  الوقود  علــى  الطلب 

مخزونات اخلام.
خلام  اآلجلة  العقــود  وارتفعت 
برنت 37 سنًتا، أو ٪0.66، لتصل 

إلى 56.25 دوالرا للبرميل.
اآلجلــة  العقــود  وســجلت 
الوسيط  تكســاس  غرب  خلام 
األمريكي ارتفاعا بـ 40 ســنتا 
أو 0.76 باملئة، لتصل إلى 53.38 

دوالرا للبرميل.
وحثــت جانيت يلني املرشــحة 
ملنصب وزيــر اخلزانة االميركية 
مــن الرئيــس املنتخــب جــو 
بايدن املشــرعني، امس الثالثاء، 
املشرعني على التصرف بشكل 
كبير بشأن اإلنفاق على اإلغاثة 
مــن الوباء، مما يعــزز اآلمال في 

اإلنفاق الهائل لتعزيز النمو.
وأعلنــت العاصمــة الصينية 
بكني امس األربعاء عن إجراءات 
على،  للســيطرة  صرامة  أكثر 
COVID-19 ، حيــث ســتغلق 
محطــة متــرو أنفــاق بعد أن 
قفزة  أكبر  عــن  املدينة  أبلغت 
يومية لها فــي حاالت اإلصابة 
اجلديدة بـ COVID-19 منذ أكثر 

من ثالثة أسابيع.
وسيراقب التجار بيانات مخزون 
اخلــام واملنتجــات األمريكيــة 
املقــرر صدورهــا مــن معهد 
البتــرول األمريكــي اليوم ومن 
إدارة معلومات الطاقة بعد غد 

اجلمعة .

استوردت 542.4 مليون طن خالل عام 2020

العراق ثالث أكبر مصدر للنفط إلى الصين عام 2020

ارتفعت صادرات 
العراق النفطية 
للصين خالل العام 
الماضي 2020 
بنسبة 16.1 بالمئة 
إلى 60.12 مليون 
طن او نحو 715 الف 
برميل يوميا

متابعة ـ الصباح الجديد:
 

مبــادرة  مؤسســة  تســتضيف 
 27 يومي  االســتثمار،  مســتقبل 
و28 من كانون الثاني اجلاري، »مؤمتر 
االســتثمار«  مســتقبل  مبــادرة 
في نســخته الرابعة حتت شــعار 
»النهضــة االقتصاديــة اجلديدة«، 
مبشاركة أكثر من 140 متحدثا بارزا.
مستقبل  مبادرة  مؤسسة  وحددت 
االستثمار عددا من املوضوعات التي 
حتظــى باألولوية، وهي االســتثمار 
املستدام، والنمو االقتصادي العاملي، 
الصحيــة،  الرعايــة  ومســتقبل 
والتعليــم،  الرقمــي،  والتحــول 

والثقافة.
وســيتطرق املتحدثــون إلــى هذه 
القضايــا امللحــة، إضافــة إلــى 
إعــادة إحيــاء املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة، وكيفية االســتثمار 
للنمو،  محركا  جلعلها  الثقافة  في 
إلــى معاجلة عدم  الرامية  واجلهود 

املساواة بني اجلنسني.
وبحسب »واس«، أوضحت مؤسسة 
أن  االســتثمار،  مســتقبل  مبادرة 

سيشــاركون  بــارزا  متحدثــا   60
بحضور شــخصي في الرياض، في 
آخرون  متحدثا   80 حني ســينضم 
افتراضيا إلى املؤمتر، عبر بث مباشر 
من نيويورك وباريس وبكني ومومباي.
صنــدوق  محافــظ  وســيفتتح 
مجلس  رئيس  العامة  االستثمارات 
إدارة مؤسســة مبادرة مســتقبل 
االستثمار ياســر الرميان النسخة 
الرابعة من هذا املؤمتر رســميا، حتت 
مستقبل  مبادرة  مؤسســة  قيادة 

االستثمار.
وســينضم إلــى كل مــن، رئيس 
مجلــس اإلدارة الرئيــس التنفيذي 
جملموعة »جولدمان ساكس« ديفيد 
ســولومون، والرئيــس التنفيــذي 
جملموعة »كريدي ســويس« توماس 
غوتســتني، ورئيس مجلــس اإلدارة 
املشــارك مديــر االســتثمار فــي 
»بريدج ووتر أسوشيتس« راي داليو، 
التنفيذي »لسنام« ماركو  والرئيس 
آلفريز، وذلك ملراجعة الســبل التي 
متكن اجلهات االســتثمارية الدولية 
من االســتفادة من حالــة الهبوط 
االقتصــادي لبناء مســتقبل أقوى 

وأكثر استدامة.

وسيناقش كل من، األمير عبدالعزيز 
ورئيس  الطاقــة،  وزير  بن ســلمان 
مجلس إدارة »ريالينس إنداســتريز« 
موكيــش أمبانــي، ورئيس مجلس 

التنفيذي »لتوتال«  الرئيــس  اإلدارة 
باتريــك بويــان، ووزيــر الصناعــة 
والتكنولوجيــا املتقدمــة املبعوث 
لشــركة  التنفيذي  الرئيس  اخلاص 

)أدنوك(  الوطنيــة  أبوظبي  بتــرول 
الدكتــور ســلطان أحمــد اجلابر، 
لالستثمار  املوجهة  االستراتيجيات 
في قطاع الطاقة، فيما ســيبحث 

التجارة في  الدولــة لشــؤون  وزير 
غيري  اللــورد  املتحــدة  اململكــة 
غرميســتون، ونائــب رئيس مجلس 
اإلدارة املديــر العــام »ملوليــس آند 
كومبانــي« إيريك كانتــور، ورئيس 
مجلــس اإلدارة الرئيــس التنفيذي 
ملوانئ دبي العاملية ســلطان أحمد 
بن سليم، ووزير االستثمار املهندس 
خالد الفالح، ووزيرة التعاون الدولي 
فــي مصر الدكتورة رانيا املشــاط، 
السياســات الراميــة إلــى تعزيز 
االســتثمار والشــراكات التجارية 
مبــا يعكــس الوقائــع واألوضــاع 

اجليوسياسية السائدة.
وتشــمل قائمة املشاركني كال من، 
األميــرة رميا بنت بندر بن ســلطان 
سفيرة خادم احلرمني الشريفني لدى 
الواليات املتحدة، واملؤسس املشارك 
الرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
التنفيذي لسينوفيشــن فينتشرز 
الدكتور كاي فو لي، ورئيس مجلس 
اإلدارة التنفيذي »لكولوني كابيتال« 
التنفيذي  والرئيــس  باراك،  توماس 
ملؤسســة كهرباء فرنســا »إي دي 
إف« جان بيرنار ليفي، ورئيس االحتاد 
ورئيس  توت،  للسيارات جان  الدولي 

»ماهيندرا«  مجموعة  إدارة  مجلس 
آناند ماهيندرا، واملؤســس املشارك 
»هايبرلوب  فــي  املعلوماتية  ومدير 
واملؤســس  غيغــل،  جــوش  وان« 
والشريك اإلداري في »سكاي بريدج 
سكراموتشــي،  أنطوني  كابيتال« 
مجلس  رئيس  املشــارك  واملؤسس 
اإلدارة التنفيذي املشــارك جملموعة 

»كاراليل« ديفيد روبينشتاين.
وكانت مؤسســة مبادرة مستقبل 
االستثمار، قد تأسست في الرياض 
بهدف اجلمع بني قادة العالم والرواد 
في مجــال التكنولوجيــا واخلبراء 
وصنــاع السياســات، لوضع أفكار 
ملموسة وعملية، من شأنها إيجاد 
املعاصرة  اجملتمعية  للقضايا  حلول 
امللحة، وتوفير منصات طويلة األمد 
بشكل  املســتقبل  صياغة  إلعادة 
مســتدام وتــرك أثــر إيجابي في 

البشرية.
االستثمار  مستقبل  مبادرة  ومؤمتر 
يعقــد في عدة مدن حــول العالم 
ويجمع الرواد في مجال التكنولوجيا 
السياسات،  وصناع  واملســتثمرين 
بهدف إعادة تصور االقتصاد العاملي 

وسط جائحة كوفيد - 19.

تقـرير

مؤتمر مستقبل االستثمار يبحث النمو االقتصادي وقضايا العالم الملحة
بمشاركة 140 متحدثا ويقام في الرياض

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
املركزي  البنك  إدارة  قرر مجلس 
القراريــن  إلغــاء  العراقــي، 
2020 واملتضمن  )112( لســنة 
)2( من شــروط  الفقرة  تعديل 
االســتقاللية لضوابط اللجنة 
والقرار  الشرعية،  اإلستشارية 
)136( لســنة 2019 املتضمــن 
املوافقة علــى ضوابط اللجنة 
االستشارية الشرعية بشكلها 

النهائي. 
ونشــر البنــك فــي موقعــه 
االلكتروني وثائق اطلعت عليها 
مجلس  ان  اجلديــد«،  »الصباح 
ادارة البنــك  في قــراره املرقم 
)213( لسنة 2020 إلغاء القرارين 

2020 واملتضمن  )112( لســنة 
)2( من شــروط  الفقرة  تعديل 
االســتقاللية لضوابط اللجنة 
والقرار  الشرعية،  اإلستشارية 
)136( لســنة 2019 املتضمــن 
املوافقة علــى ضوابط اللجنة 
االستشارية الشرعية بشكلها 
النهائي، وما سبق من القرارات 
التي تتعلق باملوضوع، واالكتفاء 
الدولية  املعايير  على  باإلعتماد 
املنتجات  الشــرعية  في  للبت 
وتطوير  اإلســالمية  املصرفية 
قدرات الكادر الوظيفي لشعبة 
الرقابة الشــرعية في قســم 

مراقبة املصارف اإلسالمية.
التعيني  ضوابــط  وتضمنــت 

الشرعية  االستشارية  اللجنة 
القانونية  باالهليــة  يتمتع  »ان 
وان يكون شخصا الئقا ومؤهال 
حسب ما ورد في قانون املصارف 
رقم )24( لسنة 2004 وان اليكون 
مقاال من قبل اي مؤسسة داخل 
العراق وخارجه الســباب تتعلق 
بالســلوك الوظيفــي ، أضافة 
الى ان اليقل عمره عن 40 سنة 
،وان يكون حاصل على شــهادة 
او  الدكتوراه في فقه املعامالت 
االقتصاد  او  املالية االســالمية 
االســالمي ، وأخيــرا ان يتمتع 
بخبرة التقل عن )5( سنوات في 
واالحكام  الفتاوي  اصدار  مجال 

الشرعية .

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلــن النائــب جمال احملمــداوي، 
امــس األربعاء، عــن الغــاء وزارة 
املراجعــة وتوجيه  النفط وحــدة 
وجه  ان  بعد  انضباطيــة  عقوبات 
ســؤاال برملانيــا إلى وزيــر النفط 
بشــأن التالعب املالي في أســعار 
الغاز  تعبئة  شركة  في  املشتريات 

وحدة املراجعة.
منها  الصادرة  الوثيقة  وبحســب 
والتي جاء فيها، بحســب مكتب 
احملمداوي، إنه » بعد إجناز التحقيق 
اإلداري اخلــاص باملوضــوع مت الغاء 
وحــدة املراجعــة لعــدم قانونية 
املهام  حيــث  مــن  اســتحداثها 
الشركة  في  العليا  اإلدارة  وتوحيه 

بااللتزام بالتعليمات والضوابط«.
»الــوزارة  أن  الوثيقــة  واضافــت 
توجيــه عقوبات  عــن  كشــفت 
الذين  املوظفني  بحــق  انضباطية 

ثبت تقصيرهم«.
واشــارت الــى تفعيل دور قســم 
الرقابة والتدقيق الداخلي من خالل 
تدقيق األوامر اإلدارية ومدى توافقها 

مع التعليمات والضوابط«.
واوضحــت الــوزارة فــي اجابتها 
انه »اتضــح من خــالل التحقيق 
بصــدد املبلغ املســترجع لصالح 
الشــركة من قبل وحدة املراجعة 
وبعد  ١٣٦٠٣٩٠٥٠٠(دينار   ( والبالغ 
مراجعة األوليات تبني أن املبلغ ميثل 
مجموعة الفرق بني األسعار املثبتة 

اخملتصة  املشــتريات  قبل جلان  من 
وجلــان تقدير الكلــف التخمينية 
واألســعار التــي مت اقترحهــا من 
قبل وحدة املراجعــة على الكلف 
التخمينية )مناقصات ومشتريات( 
وعروض جلــان املشــتريات قبل أن 
عملية  وقبل  عليها  املصادقة  يتم 

الشراء«.
من  اتضــح  الوثيقــة«  وتابعــت 
التحقيقية  اللجــان  تدقيق  خالل 
املشــكلة فــي الشــركة بصدد 
اخملالفــات املرصــودة مــن قبــل 
وحــدة املراجعة أن بعــض اللجان 
التحقيقية ال عالقة لها باخملالفات 
وان بعض اللجان لم يترتب عليها 

هدر في املال العام«.

البنك المركزي يلغي قرارين سابقين تخص 
اللجنة الشرعية في المصارف اإلسالمية

النفط تلغي وحدة المراجعة
وتوجه عقوبات انضباطية
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت شــركة إل جي إلكترونيكس 
الكورية امــس األربعاء إنها تبحث 
جميع اخليارات بشأن قطاع الهواتف 
والتي  يتكبد خسائر  الذي  احملمولة 
وقف  تشــمل  إنها  يقول محللون 

نشــاطها للهواتف الذكية أو بيع 
الشركة  وذكرت  الوحدة.  من  أجزاء 
فــي بيــان أن نشــاطها للهواتف 
احملمولة تكبد خسائر على مدى 23 
فصال متعاقبا بلغت إجماال نحو 5 
تريليونــات وون )4.5 مليار دوالر( في 

ظل منافسة "شرسة".
وأغلقت أســهم إل.جــي مرتفعة 
12.8 في املائة مقابل صعود املؤشر 
كوســبي األوســع نطاقا 0.7 في 
املائة. وأضافت "أصبحت املنافسة 
في نشــاط الهواتف احملمولة الذي 

يشــمل الهواتــف الذكيــة أكثر 
شراسة في الســوق العاملية" في 
أوضح مؤشــر على أنها قد تدرس 

التخلي عن الوحدة املتعثرة.
وقال الرئيس التنفيذي برايان كوون 
على  اإلبقــاء  تعتزم  الشــركة  إن 

العاملني بغض النظر عما سيحل 
بوحدة الهواتف احملمولة.

 وقالت شركة األبحاث كاونتربوينت 
إنه علــى الرغم من أن الشــركة 
جاءت في املركز الثالث في ســوق 
الربع  العاملية في  الهواتف الذكية 

األول من 2013 وفقا إلســتراتيجي 
تكن  لم  إل.جــي  فــإن  أنالتيكس 
حتى ضمــن أكبر 7 شــركات في 
الربــع الثالــث مــن 2020 بعد أن 
خسرت موقعها لصالح املصنعني 

الصينيني.

»إل جي« تبحث التخلي عن وحدة الهواتف المحمولة
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ثقافة 8دراسة
قراءة

دراسة

متابعة

السابحة  النفس  املستمد من خلجات 
فــي فضاء اخمليلــة املمزوجــة بالواقع، 
وهو يحتضن اجملاز املتخيل والتشــكيل 
االدهاشــي الذي يتشــكل مــن دفقة 
شــعورية موجــزة العبــارة، متميــزة 
بانســياب صورها املكثفــة وخياالتها 
املتوهجــة وحساســيتها املرهفة، مع 
واالتكاء  الوصفي  ابتعاد عن االستطراد 
على اجلمــل القصيرة مــع تركيز على 
االنزيــاح والداللــة اللذين يعــدان  من 

االشــتغاالت اللغويــة والبنيوية داخل 
النص، اضافة الى اعتماد تقنية التكرار 
الفنية  بدالالتــه  التوكيد  الدال علــى 

والنفسية..
 هذا الغياب ال ينتسب الى تقاوميه

وال يتجلى في هيأة كلمات اخيرة
انه يجري قبالتي كاملعتاد بال اشارة

وازاء الليالي
ال يعرف من اين متر معاني الستارة

وال يعــرف كيف يطــأ على نشــواته 
املهجورة   /ص28

 اضفائــه ايقاعــا وتناغما موســيقيا 
وتوافقا صوتيا..

  فاملنتج)الشــاعر( يرتكز على جمالية 
النفس  املســتمد من خلجات  السياق 
الســابحة فــي فضاء اخمليلــة املمزوج 
بالواقع، باعتماد السرد الشعري املهيمن 
الــى حوارية  الــذي يحيل  االســلوبي 
منولوجيــة مركبة تنحصــر في)االنا( 
احملــاورة لنفســها، لتقــدم مشــهدا 
صوريا يســتدعي املســتهلك)املتلقي( 
والكشف عما خلف  الستنطاق عوامله 
الفاظه، اضافة الى بث املنتج )الشاعر( 
بضمير  احلاملة،  الرومانســية،  مشاعره 
املتكلم ولغة االعتراف في حضرة اآلخر 
بتعبير ميازج ما بني الوجداني واحلســي 
خللق لوحة مشــهدية مكتظة باخليال 
اخلصب اخلالق للنص املنسوج من الفاظ 
متشــظية على اوتار اناملــه الغارقة 
في الشعرية الســردية املعبرة عن ذات 

مسكونة بالسهر ومناجاة اآلخر..
بصوت مرتفع

تسلقت الشجرة
واعتصمت

ناديت: البيت عهر
والكالم ال يجمع ثيابه   / ص91

  فالنــص يعتمد الصورة املشــهدية 
التــي هي العالمة الفارقــة بني الكالم 
املرســل والــكالم الفنــي، واملقيــاس 
االبداعي الذي يكشف عن سمو النص 

وارتقائه مبنى ومعنى، اضافة الى تعدد 
املنتج)الشــاعر(  دالالتها فــي نصوص 
محتضنة)الصــورة  التي جتســد رؤية 

رمزية او حدسية..( والتي صارت عنصرا 
أسهم في توســيع افق اللغة والكون 
الســردي، فضال عن خلق منتجه عاملا 

متميــزا بالثنائيــات التقابليــة داخل 
البنية اجملتمعية بوعي معرفي وجمالي 
وتوظيــف جمــل حتمــل بــني طياتها 
افعاال متحركة اســهمت في تســريع 
الســرد،اضافة الــى متيزهــا بخاصية 
التلميح واالقتضــاب واحلذف واالضمار 
االدهاشــية،  االســلوبية  والضربــة 
وهــو يســبح فــي عاملــني شــعريني 

متداخلني)احلسي والوجداني(..
ها هو الليل يرفع اوراقه

ويتكلم
كأن املالك يبدو لي

كأن هذا النهار هو اآلخر يسلك دروبا
جديدة 

ويقضي  خطواته   /ص115
فاملنتج)الشــاعر( يبنــي نصــه بوعي 
معرفي وجمالي بتوظيف جمل مكثفة 
حتمل بني طياتها افعاال حركية، اضافة 
الى متيزها بخاصيــة التكثيف وااليجاز 
واالقتضاب  والتلميح  اجلملي  واالختزال 
واحلــذف واالضمار مع اعتمــاد املعايير 
الكمية والكيفية والداللية واملقصدية..
  وبذلك قدم املنتج) الشــاعر( نصوصا 
متيزت بدفقها الشــعوري املوجز العبارة 
والداللة، اضافة  االنزياح  مع تركيز على 
الــى جتذرهــا بعيــدا فــي االجتماعي 
والسياســي مع جتاوز القوالب املتوارثة 
وكســر رتابة احليــاة والواقع بخطوط 
متأصلة،  وانزياحية  متوهجة،  ســردية 
قابضة علــى اللحظة بســيميائيتها 
الداللية واجلمالية مع توحدها واملنظور 

الشعري وااللتقاط املشهدي...

علوان السلمان

  النــص الشــعري القصيــر والقصير 
جدا، نتــاج مخــاض جتريبــي واع، وفق 
معطيات حضارية  وتأمالت في حيثيات 
احلياة املتســارعة التــي تقتضي احلراك 
االبداعي القائم علــى التكثيف اجلملي 
مع قدرة على التعبير اخلالق ملشــهديته 
بتكنيك فنــي ولغوي،اضافة الى قيامها 
على مكونــات جمالية وثوابــت بنائية 
واالختزال اجلملي  وااليجــاز  ك)التكثيف 
والتلميح واالقتضــاب واالضمار واحلذف 
مــع تصوير بالغــي يتجاوز الــى ما هو 
مجازي ضمن تقنيــة االنزياح فضال عن 
والداللية  والكيفيــة  الكميــة  املعايير 
االســلوبية  والضربــة  واملقصديــة 

االدهاشية املفاجئة..(
الشــعرية  اجملموعــة  وباســتدعاء     
)مواســم( التي نسجت عواملها النصية 
القيسي،  الشاعر هشام  أنامل منتجها 
واســهمت دار متوز في نشرها وانتشارها 
/2014.. كونهــا تكشــف عــن خطاب 
اتصالي يثير االنفعال ويســتفز الذاكرة 
عبــر وحدة موضوعية تشــكل نســقا 
الشــعري  والفعل  متداخــال  جماليــا 
الفــاظ موحية  باعتماد  واالســتداللي، 
تهدف الى حتقيق ذات املنتج )الشاعر( في 
تكوين موضوعــي قائم بذاته، فضال عن 
انها تعتمد نزعة سردية ومقصدية رامزة 
اســهمت في تصعيد احلدث والكشف 
عن توتر نفسي برؤية جتمع ما بني الذهني 

واحلسي..
ترى الليل هنا في املوت

وجهه كلمة عرجاء تشك في يأسه
هل افترست الشهوة نهد االرض؟

كنت تصرخ
كنت متر على رغبة العالم

كنت تركع  / ص90
   فالنــص يركز على جمالية الســياق 

التركيز االنزياحي والداللي في »مواسم«

علي لفته سعيد
لم تعد الرواية مجموعة حكايات مثلما لم 
تعد القصة مجّرد حكاية أمام هذه التطورات 
التــي أوصلت النوع األدبي بكل مســمياته 
الى متغيراٍت حقيقيــٍة أطلق عليها النقاد 
واملفكرون في حقولهــم التجريبية العديد 
مــن امليتات التي لم تســتقر علــى  حال، 
حتى صارت ميتــا ميتا ميتا ســرد مع كّل 
تطّور فكــري أو تطور كتابي. بــل أن الرواية 
لم تعد حتكم بخاصيتها احلكائية أو قربها 
من السرد وتشــابه وجود االشخاص والزمن 
والتاريخ وبؤر الصراع بــل مبتحكمات االدارة 

واللغة واالنزياحات وقدرة التعاقب واملناورة..
وألن الروايــة هي العنصــر األكثر تطوراً من 
دة على  العناصر األخرى كونها هي املتســيّ
عالــم التلّقــي مثلما هي متســّيدة على 
روايٍة  األدبــاء ورغبتهــم بكتابة  اهتمامات 
حتى من قبل الشعراء والنقاد أنفسهم، فإن 
الرواية وفق مفهوم النقاد، إنها العمل األدبي 
الذي يتمّتع بقدرٍة كبيرة على التخّيل وربطه 
بالواقع. ورغم إن ال تعريف ثابٍت للرواية كما 

يذهب الكثير من النقاد
لذا فــإن احلكاية التي تعد علــى إنها )نّص 
شــبه ثابت، أي أن هناك قســم ثابت و اخر 
متحــول يتغير بحســب ظروف الــراوي أو 
العصر الذي يعيــش فيه، قد تكون األحداث 
امللقاة واقعيــة أو خيالية بشــكل نثري أو 
شــعري، جلذب انتباه املستمعني أو القارئني( 
وقد ربطها النقاد، على إن احلكاية )ال يعرف 
عادة مؤلف نص احلكاية و تستند الوقائع قد 
حدثت بالفعل و اكتسبت نوعا من البطولة 
ويتم إيصالها شــفوياً( ولهــذا املفهوم رمبا 
تشــابه أو تطابق مع الرواية كمفهوٍم مّتبع 
وحتى  والروائية  القصصيــة  الكتابــة  في 
املســرح. وهو )ويعّد أداًة للتعبير اإلنساني، 
والسلوكات  األفعال  بترجمة  الكاتب  ويقوم 
املعاني  إلى بنى مــن  اإلنســانية واألماكن 
بأســلوب الســرد، وبذلك يكون الكاتب قد 
قــام بتحويل املعلومة إلــى كالم مع ترتيب 
األحــداث( وهو مــا نقصد بــه اإلدارة أو ما 
توصلنا إليه فــي مفهوم بنية الكتابة الذي 
اجترحناه فــي متابعة األثر الكتابي للمبدع 
والســرد يتنوع على العكس مــن احلكاية 
التي تضمر نسقاً واحداً وهو ضّخ املعلومة 
والثيمة بإطارٍ وسياٍق ظاهري ال يحتوي على 

نسقه املضمر.. ولهذا فإن هناك اختالفاً بني 
الرواية التــي تعد مذكرات أو اعترافات وبني 
الرواية التي تعتمد على اخملّيلة وبناء احلدث 
وفــق إدارٍة خاصة تنوجد من قدرة الســارد 
على اإلتيان بطريقتــه اخلاصة.. ولهذا فإن 
أغلب الروايات التــي تعتمد على املذكرات 
تكون ناجحة في حكايتها لكنها فاشــلٌة 
أو غير منضبطــٍة في إيقاعها الســردي، 
وهنــا يســتوجب أن نقول أيضــا إن هناك 
اختالفاً بني النثر والســرد والنثر خارج إطار 
الشــعر أقرب الى احلكاية منه السرد. وهو 
ما دفع جيرار جينيت الى إصدار العديد من 
املركزية  )االجنازات  الكتب من أجل منهجة 
لالجتاه البنيوي والنقــد اجلديد، في البحث 
عن ســياقات تكشــف بناء النص األدبي، 
وطرائقــه اإلبالغيــة ومكوناته وأنســاقه 
التكوينيــة( وهذه الكتب )توحي باهتمامه 
اخلاص بالبالغة األدبية. ألن األشكال لفظة 
مأخوذة من التســمية التقليدية للبالغة، 
األشــكال«  »نظام  تســمى  كانــت  التي 
وتتضمن االســتعارة والكناية واجملاز( وهنا 
تكمن أهمية التفريق بني احلكاية والســرد 
ألن االســتعارة والكنايــة والبالغة األدبية 
قد ال تتوافــر في احلكايــة، لكنه يجب أن 
تتوافر في الســرد.. بل أن جينيت في كتابه 
)من الشــكل إلى التخيل( كان يركز )على 
وظيفة الســرد في تفعيل متخّيل القارئ( 
وهو بالتالي أي جينيت كان دائما  يبحث في 
كتبه عن ) ســّر الكينونة األدبية وأبعادها 
ومقوماتها(.. ورغم إن قراءات جينيت تأخذ 
البعد البنيوي في نقــده وأفكاره، فإن هذه 
القــراءة ال تبتعد عن حقيقــٍة جوهرية. إن 
كل كتابة ميكــن أن تكــون حكاية، ولكن 
ليس كّل حكايٍة ميكــن أن تكون روايًة دون 
وجــود مقوماتها الفاعلــة، حتى لو كانت 
احلكايــة تعتمد على اخمليلة أو األســطورة 
وفيهــا كميات كبيرة من الدهشــة.. لكن 
اإلدارة التي تغيب عــن طرق احلكاية تتوافر 
دائما في الرواية التي تنتهج السرد سبيال 
إلعالن وجودها مبا فيهــا البالغة اللغوية.. 
النص  وجينيت أعد ثالثة محــاور ملكونات 
الســردي وهــي:  ) احملاكاة واحلكــي التام. ـ  
الســرد والوصف. ـ  القصة واخلطاب.  ( رغم 
إنه يعــرض مفاهيم إفالطون في هذا األمر 
على األقل في احملور األول لكنه يأخذ عناصر 
الســرد باعتبارها هي احلكاية ذاتها وعليه 
البد أن نقول إن هذه احملــاور الثالثة تنطبق 

على احلكايــة التي يجــب أن تتوافر فيها 
ما ذكره.. ولكن من جهة أخرى فإن الســرد 
من أهم منطلقاته لكي يكون ســردا أدبيا 
أن تتوفر فيه الصنعة واالشــتعال اللغوي 
الفكري  والتمحور  املفاهيمي  واالشــتغال 
واالســتغالل العقلــي واإلدارة فــي مللمة 
املهّشــمات في الزمان واحلبكــة واملراوغة 
في استخدام التقنيات احلديثة كالتنقيط 
والتنجيــم والهوامــش والشــوارح وعدم 

اإلمــام.. على عكس  الى  الدائــم  التوجه 
احلكاية التي تريد في مبناها إعطاء احلدث 
والصراع..  للثيمــة   الدرامي  التصاعــدي 
وكذلك فإن الســرد هــو روح التماهي مع 
اللحظــة الكتابية في حني تعتمد احلكاية 
على روح العاطفة فــي التفاعل والتناغم 
والقبول معها.. وكذلك فإن السرد تتشعب 
حكايته وليس من الهني وضعها في بوتقة 
واحــدة في حــني إن احلكاية ميكــن لها أن 

تتحول الى حدث شفاهي.
إن الكثير من األعمال التي نقرأها اآلن فيها 
من احلكاية الشــيء الكثير لكن غاب عن 
منتجها أن يكون ســاردا فيها.. فهو يكتب 
األحداث وفق رؤية احلدث اليومي احلكائي, إذا 
ما أراد النجاح فيها فإنه يتحول من احلكاية 
الى رواية الصوت التــي تنتقل باحلدث من 
خالل الروي دون وجود خلاصية الســرد التي 
تعتمــد على االنثيــاالت الفعلية والصراع 

واللغة.. 
أو  لكن جينيت يعــود ويخصــص تعريفاً 
منهجــاً أردنــا االقتراب منــه حني المس 
السرد باعتباره خصوصية جمالية وبالغية 
ملكونــات شــعرية النص، وهو بهــذا يريد 
القول إن اللغة ومفاخرهــا ميكن ان تكون 
احلد الفاصل بني احلكاية والســرد ألنه أراد 
) إقامة نظرية عامة في األشــكال األدبية 
تستكشــف إمكانــات اخلطــاب.. وبهذه 
الصفة ميثــل التيار النقــدي الطامح إلى 

توضيح فعل الكتابة ذاته(.
إن املنهــج اإلجرائي للتفريــق بني احلكاية 
والســرد قد ال يبــدو واضحــا إاّل للمنتج 
والنقاد.. وبطبيعة احلال فإنه ميكن الوقوف 
على تفاصيل الفــرق حني نعرف ونفهم إن 
ليس كل كتابة روائية فيها سرد عاٍل إذا ما 
اعتمدت على روح احلكاية التي نطلق عليها 
) السالفة ( التي ميكن أاّل تكون فيها تعدد 
مســتويات الروي واالنتقال مــن روي غائب 
الى حاضر إلى متكلم إلى مخاطب والراوي 
العليم والسرد بضمير الغائب.. لكن السرد 
يتحمــل وزر كل هذه الطــرق واالنتقاالت 
الروائية إذا ما فشــل في عملية التحكم 
في إدارتها مثلما ميكن التوافق مع جينيت 
في هذا املســعى حني يقول إن السرد فيه 
)فكرة وجهة النظــر وحتويلها إلى مفهوم 
البؤرة الــذي يفرق بني الــراوي والرائي وبني 
البــؤرة والقص يعد أحد اإلجنــازات الكبرى 
التي قام بها على صعيد مراجعة موضوع 
وجهة النظر( ولهذا ميكن أن نسمي القص 
عند جينيت إنه الســرد في املفهوم اآلني 

للمنتج األدبي.
إن احلكاية رمبا ال تضع السارد لها كجزء من 
احلكاية فهو يتحدث عن شخوصه وأبطاله 
بعيدا عن التحكــم باالنفعاالت الكتابية.. 
وهنــا نقصد الكاتب املنتج فهو يذهب بها 
إلى أن يــروي جملرد الروي من أن أحداثا وقعت 
في هذا اجلزء مــن العالم حتى لو كان فوق 

سطح املريخ مثال.. ولهذا فإن السرد يربط 
هــذه  االجزاء حتــى لو كانــت متناقضة. 
وحني يجمع جينيت هذه املواصفات ويطلق 
عليها مقوالت ثالث هــي )الزمن والصيغة 
والصوت( فهو هنا يدمج احلكاية بالســرد 
من خــالل تفحص مقولة الصوت التي هي 
جزء مــن احلكاية حتى لــو كانت مكتوبة 
على شــكل رواية، ألنها قابلة للحكي وإن 
إنتاجها كان وفق سياق لم يعد مقبوال من 
قبل القــارئ املهتم باإلنتــاج الروائي الذي 
يستخلص منه الفعل العقلي ال العاطفي 
ألن الكثير مــن الروايات تنجــح ألن فيها 
كمية كبيرة من العاطفة أو التأييد ملرحلة 

زمنية معينة.
واألمــر ذاته ينطبــق على مــا توصل إليه 
الناقد الروســي الشكالني توماشفسكي 
حني حدد وجود شــكلني من الســرد، هما 
املوضوعي حيث يكون الــراوي كّلي العلم 
والثاني، ذاتي  ومسيطر وعارف بكل شيء.. 
ويرتبــط مبعرفــة املتلقــي باحلكاية حيث 
بحســب رأيه )من خالله يتعــرف املتلقي 
احلكاية من الراوي نفِســه الذي يتســاوى 
والشــخصيَة احلكائية(. ويعتقد إن هكذا 
نوع من السرد ينحصر)بكثافة، في الروايات 
الرومانسية، بخالف السرد املوضوعي الذي 
يتوســل به كثيراً مبدعو الرواية الواقعية( 
وهــو األمر الذي نريد التأكيــد عليه من أن 
والعمق  الداخلي  باملنظــور  تهتم  احلكاية 
احلكائي واالنتقال اللغوي والتالعب بالزمن.

 وبني أســاليب اخلطاب الذي تعتمد عليه 
الفوقي  باملنظور  تهتــم  بوصفها  احلكاية 
للعمل دون الغوص مبا حتتاجه عملية السرد 
إلنتــاج روايٍة قابلة على ترك املتلقي منتجا 

لها بصورة عقلية.
وعليه ميكــن أن ندرج تعريفا خاصا بالرواية 
هــو األقرب الــى فصل احلكايــة فيها عن 
السرد من كونها )ان الرواية.. ماهي إاّل كتاب 
واملتفقات وجامع  املتناقضات  بأجزاء  حافل 
االخرى.  للعلــوم  اخملتلفة  الــدروس  ألجزاء 
الذات  يراد منهــا تخويل  وحامل قصديات 
بان تخاطــب االخر من زاوية غير منظورة او 
مــن خالل خط وهمي يتصــل بالصفحات 
وينتهــي بفهم املغــزى , ومداعبة العقل 
واســتغالل طاقاتــه الفيزياويــة لتكوين 
فعل اخاذ يتحــرك كحركة الــذرات التي 
تتالقح إلنتاج خاصية فلســفية لها ابعاد 

تشويقية(.

الرواية بين الحكاية والسرد

فتح باب الترشح لـ »جائزة كتارا للرواية العربية«

المنتج »الشاعر« يرتكز على 
جمالية السياق المستمد 

من خلجات النفس السابحة 
في فضاء المخيلة الممزوج 

بالواقع، باعتماد السرد الشعري 
المهيمن االسلوبي الذي يحيل 
الى حوارية منولوجية مركبة 

تنحصر في)االنا( المحاورة 
لنفسها، لتقدم مشهدا صوريا 
يستدعي المستهلك)المتلقي( 

الستنطاق عوالمه والكشف 
عما خلف الفاظه

متابعة الصباح الجديد: 

أعلنت )املؤسسة العامة للحي الثقافي 
-كتارا(، فتح باب الترشح للدورة السابعة 
لـ »جائزة كتارا للروايــة العربية« للعام 

 .2020
وتســتمر املؤسســة في تلقي األعمال 

املرشــحة حتى 31 كانــون الثاني/يناير 
املقبل، عبر املوقع االلكتروني للجائزة. 

وتشمل اجلائزة خمس فئات هي: الروايات 
املنشورة ويشترط أن تكون نشرت خالل 
العــام احلالي، والروايات غير املنشــورة، 
والنقد  البحث  وتشــمل  والدراســات 
غير  الفتيان  روايــات  وكذلــك  الروائي، 
املنشورة، باإلضافة إلى الرواية القطرية. 

وســيعمل القيمون على اجلائزة لعرض 
اليونيســكو،  منظمة  علــى  مبــادرة 
13 تشــرين األول/أكتوبر  العتماد تاريخ 

من كل عام، يوماً عاملياً للرواية. 
يذكر أن الفعاليات املصاحبة للجائزة في 
دورتها السادســة أقيمت عبر املنصات 
االفتراضيــة، ومت مــن خاللها تدشــني 
معرضني هما » الريشــة  والرواية« و » 

أســفار« الذي يجسد مســيرة الروائي 
العراقــي الراحل غائــب طعمة فرمان، 
الــذي اختير شــخصية العــام لهذه 
اجلائزة. كما اشــتملت الفعاليات على 
تدشــني كل اإلصدارات الفائــزة بهذه 
اجلائزة في دورتها اخلامسة للعام 2019، 
إلى جانب تدشــني الكتب الدورية التي 

طبعت خالل العام احلالي.
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الصباح الجديد - متابعة:

هنــاك قصــة معروفــة حتولت 
الــى فيلم ســينمائي بأكثر من 
نســخة وحتى فيلم كارتون عن 
تعيش  الذي  جيــكل«  »الدكتور 
متناقضتني،  شخصيتني  بداخله 
احداهمــا متثــل اخليــر واالخرى 
متثل الشــر. وفي الفيلم العربي 
»عفريــت مراتي« تــؤدي الفنانة 
شــادية دور امــرأة مصابة مبرض 
نفســي يدفعها الن تعيش حياة 
الســينمائية،  االفــام  ابطــال 
الفيلم يحمــل طابع الكوميديا، 
وفــي الفيلمني يعــرض الفيلم 
اكثر  بداخلــه  تعيش  شــخص 
نعرف  نكن  ولم  من شــخصية، 
موجود  بالفعل  مــرض  هناك  ان 
ويعيــش للمصاب بــه اكثر من 

شخصية.
التفارقــي  الهويــة  اضطــراب 
املعروف ســابقاً باسم اضطراب 
اضطراب  الشــخصيات،  تعــدد 
عقلي يوصف بوجود شخصيتني 
ودائمتني  متميزتــني  االقــل  في 
نســبياً، وغالبا ما يصاحب ذلك 
تذكر  فــي  صعوبات  مــن  حالة 
األحداث بشكل ال ميكن تفسيره. 
وهــذه احلــاالت تظهر بشــكل 
متناوب في ســلوك الشــخص، 
وتختلف من شــخص لشخص 

آخر. 
الطفولة،  صدمــة  أن  ويُعتقــد 
سبب اضطراب الهوية التفارقي، 
ففي حوالي 90 ٪ من احلاالت كان 
هنــاك تاريخ من ســوء املعاملة 
فــي مرحلة الطفولــة، في حني 
ارتبطت احلــاالت األخرى بتجارب 
احلــروب أو املشــكات الصحية 
في أثناء مرحلــة الطفولة. كما 
الوراثية  العوامل  أن  أيضا  يُعتقد 

تلعب دورا.
وميكــن تعريــف مــرض تعــدد 
الشــخصيات بأنــه واحــد من 
مجموعــة من احلاالت تســمى 
ويصاحبها  االنفصام،  اضطرابات 
ظهور مجموعة من األعراض قد 
تكون خفيفة أو شــديدة، لدرجة 
أنها من املمكــن أن تتداخل مع 

في  سواء  للشخص،  العام  األداء 
احلياة الشخصية أو العمل.

وحــاالت اضطراب الشــخصية 
االنفصاميــة احلقيقيــة نــادرة 
جداً، ولكــن ميكن أن حتدث في أي 
عمر، وتعدُّ اإلناث أكثر عرضة من 

الذكور لإلصابة بها.
 « وبحســب كليفانــد كلينك 
مؤسســة كليفانــد كلينــك 
من  أوهايو  فــي  الرئيس  ومقرها 
أفضــل ثاث مستشــفيات في 
األميركية«  املتحــدة  الواليــات 
%90 مــن حاالت  فــان حوالــي 
اضطراب الهويــة االنفصامي أو 

مرض تعدد الشــخصيات ترتبط 
عادة بتاريــخ الصدمة، وغالباً ما 
تتضمن الصدمة إساءة عاطفية 
وجســدية أو جنســية شديدة، 
وقد تكون مرتبطة أيضاً باحلوادث 
والكوارث الطبيعية واحلروب، كما 
أن اخلســارة املبكرة، مثل فقدان 
أحد الوالدين أو فترات طويلة من 
العزلة، بســبب املرض، قد تكون 

أحد عوامل تطوير االضطراب.
وميكن أن حتــدث نوبات اضطراب 
الهويــة االنفصامــي من خال 
مجموعة متنوعة من الصدمات 
احلقيقيــة والرمزية، مبا في ذلك 

األحداث اخلفيفــة، مثل التورط 
في حــادث مــروري بســيط أو 

اإلجهاد.
مبــرض  املصــاب  الشــخص 
تكــون  الشــخصيات  تعــدد 
لديــه شــخصيتان مختلفتان 
إحداهما  أكثــر،  أو  ومتميزتــان 
املعتادة أو األساسية للشخص، 
يعاني  وقــد  بديلــة،  واألخــرى 
الشــخص من فقــدان الذاكرة 
عندما يتحكم الشــخص اآلخر 

في سلوكه.
وقد يكــون في بعــض االحيان 
تعدد  مبرض  املصاب  الشــخص 

بحاالت  دراية  على  الشخصيات 
الشــخصية األخــرى، واألوقات 
التــي تكون فيها الشــخصية 
البديلة هي املســيطرة. وتنجم 
عن التعّرض لإلجهاد، أو التذكير 
بصدمة ما، وفي كثير من األحيان 
يخلق مرض تعدد الشــخصيات 
حيــاة فوضوية ومشــاكل في 

العاقات الشخصية والعملية.
العديد  ملرض تعدد الشخصيات 
من األعــراض النفســية مماثلة 
لتلــك الناجمة عن االضطرابات 
ذلك:  في  مبا  األخرى،  النفســية 
تغيير مســتويات األداء. وصداع 

شــديد أو ألم في أجــزاء أخرى 
الشخصية  وتبدد  من اجلســم. 
أفكار  باالنفصال عن  )الشــعور 
املرء ومشاعره وجسده(. والغربة 
عن الواقع )الشــعور بأنَّ البيئة 
أو غيــر واقعية(.  احمليطة غريبة 
املــزاج.  تقلــب  أو  واالكتئــاب 
واضطرابات  بالقلق.  والشــعور 
الذاكرة  وفقــدان  والنوم.  األكل 
الوقــت.  بتشــوه  الشــعور  أو 
)تصــورات خاطئة  والهلوســة 
أو جتارب حســية، مثل ســماع 

أصوات(.
هنــاك نقص عام فــي اإلجماع 
على تشخيص وعاج إلضطراب 
والبحث  التفارقية،  الشخصية 
العاج ركز بشكل  على فعالية 
الســريرية  الطرق  علــى  رئيس 
احلاالت.  دراســات  في  املوصوفة 
تعليمــات العاج بشــكل عام 
حتى  االقتــراح،  مبرحلــة  تبقى 
العالية  اخلبــرة  ذوي  املعاجلــني 
لديهم القليل من املرضى الذين 

وصلوا لهوية موحدة. 
طرق العاج الشــائعة تتضمن 
خليــط انتقائــي مــن تقنيات 
تتضمن  والتي  النفسي،  العاج 
  ،)CBT(العاج السلوكي املعرفي
للبصيرة،  املوجهــة  والعاجات 
والعــاج الســلوكي اجلدلــي، 
املغناطيســي  بالتنومي  والعاج 
التحسس  وإزالة  املعاجلة  وإعادة 

حلركة العني.
األدويــة  تســتعمل  ان  ميكــن 
املصاحبة  املرضية  لإلضطرابات 
والتي تســتهدف زوال األعراض. 
باضطــراب  املصابــني  األفــراد 
يواجهون  التفارقية  الشخصية 
صعوبات غير اعتيادية في الثقة 
طويلة  فتــرة  وتأخذ  باملعالــج 
لتشــكيل توافق عاجي مريح. 
أو  التواصل املنتظم )أســبوعياً 
كل أســبوعني( هو أكثر شيوعاً، 
عادًة يســتمر لسنوات  والعاج 

ليس ألسابيع أو شهور. 
النوم الصحي مت اقتراحه كخيار 
للعاج، ولكن لــم يجر اختباره. 
بشــكل عام هناك القليل جداً 
من التجارب السريرية على عاج 
اضطراب الشخصية التفارقية.

قصة »عفريت مراتي« و«دكتور جيكل« حقيقة ام مجرد خيال
الطحالب لعالج »كوفيد - 19«

اكتشــف علماء األحياء الصينيون في معهد شــنغهاي 
الصيني لألعشــاب الطبية برئاســة الباحث »دينغ كان« 
أن املواد الســكرية من خايا طحالب بإمكانها وقف عمل 
أهم إنزميات الفيروس التاجي ومنعها من التوغل في خايا 
اإلنســان. ويأمل العلماء بأن يُعدوا على أساس تلك املواد 

دواء ضد عدوى فيروس كورونا.
يذكر أن العلماء يستعملون عادة من أجل مقاومة انتشار 
وباء فيروس كورونا أدوية مت إثبــات فاعليتها في مكافحة 
أمراض أخرى ويبحثون في الوقت نفســه عن مواد فعالة 

أخرى ميكن استعمالها كأدوية ضد الفيروس التاجي.
واتضــح على ســبيل املثال أن بعض األدوية املســتعملة 
ملكافحة مرض التهــاب الكبد С ومــرض اإليبوال تصلح 

لعاج املصابني بفيروس كورونا.
ويجــري العلمــاء دراســات تهــدف إلــى فحــص قدرة 
مســتخلصات الشاي األسود وســم الثعبان واألفسنتني 

على منع فيروس كورونا من التكاثر.
ويستعمل الطب الشعبي الصيني تلك الطحالب كأحد 
مكونات الدواء الذي مينع تشكل اجللطات في الدم ويحمي 

اخلايا من آثار اإلشعاع.

نظارات ذكية  من Vuzix  األميركية 
 CES األميركية فعاليات معرض Vuzix استغلت شــركة
2021 للكشــف عن نظــارات ذكية مبواصفــات متطورة 

.Google Glass لتنافس من خالها
وما مييز نظارة Vuzix اجلديدة تصميمها الذي يجعلها تبدو 
كأي نظارة طبية اعتيادية، إذ صممت بإطارات باستيكية 
أنيقة باللونني البني واألســود مجهزة بعدسات شفافة، 

ومبقاسات تناسب شتى املستخدمني.
وجهزت عدساتها بتقنية microLED احلديثة التي تسمح 
بعرض الصور والبيانات لعني املستخدم على العدسة عبر 
جهازي عرض صغيرين مثبتني على جانبيها العلويني ضمن 
اإلطــار، اجلهاز األول قادر على عرض الصور والبيانات باللون 

األخضر، والثاني يعرض تلك البيانات عبر صور ملونة.
كمــا زودت النظارة على تقنيات تســمح للمســتخدم 
بالتحكــم بها عبر إمياءات اليد، وتقنيات تســاعدها على 
االقتران السلكيا مع هواتف iPhone أو Android، وجهزها 
املطورون مبيكروفونات ومكبرات صوت لتســتعمل كأداة 

إلجراء أو استقبال املكاملات الهاتفية.
وميكن لهــذ النظارات االقتران باألجهــزة اإللكترونية عبر 
تقنية البلوتوث، كما ميكنها االتصال مع شــبكات LTE و 

.Wi-Fi

رجل يعيش بمطار شيكاغو ثالثة أشهر 
أفادت تقارير بالقبض على رجــل خائف من »كوفيد19-«، 
لعيشه في منطقة آمنة مبطار أوهير الدولي في شيكاغو 

ملدة ثاثة أشهر تقريبا.
وكان أديتيا ســينغ، من كاليفورنيا، يختبئ في املطار منذ 
19 أكتوبر، عندما وصل من لوس أجنلوس، وواجهه اثنان من 
عمال املطار، حســبما أفــادت Chicago Tribune نقا عن 

املدعني.
وذكر التقرير أنه ُعثر على سينغ يرتدي بطاقة هوية باملطار، 

قيل إنها ُسرقت يوم 26 أكتوبر.
وُكشــف أيضا أن العمال اتصلوا بالشــرطة التي أوقفت 
ســينغ، واتهموه بالتعدي اجلنائي على منطقة محظورة 

في أحد املطارات والسرقة.

شــهد العالم على مر التاريخ العديد من االحداث 
التي باتت اعجوبة وبعضها لغز حير الناس النهم 
لــم يجدوا تفســيرا منطقيا لها حتــى بعد كل 
التطور التكنلوجي وما وصل اليه العلم من تقدم 
اســتطاع به حل العديد من االمور التي كان حلها 
شــبه مســتحيل، لكنهم ايضا عجزوا عن ايجاد 

تفسير للكثير من االحداث ومنها:
املدينة التي رقصت حتى املوت

فــي أحد أيــام العــام 1518، ظّن ســكان مدينة 
»ستراســبورغ« شرقي فرنســا والتي كانت جزءاً 
من اإلمبراطورية الرومانية، أن هذا اليوم ســيكون 
اعتيادياً وروتينياً كأي من األيام املاضية. وظل األمر 
كذلك حتى ظهرت امــرأة تدعى »فراو تروفيا« في 
الشــارع وهي ترقص، اعتقد الُســكان أنها مجرد 
امرأة ســعيدة، وسوف تهدأ بعد وقت قصير، إال أن 

»تروفيا« ظلت ترقص طوال ستة أيام متواصلة.
وكأن األمر عدوى، انضم إليها 35 شخصاً آخر في 
الرقص، وتفاقمت األمــور حتى بدأت املدينة كلها 
تفعل األمر نفســه، وظّل املئات يرقصون بشكل 
متواصل طوال شهر كامل أو أكثر، حتى إن العديد 
منهم مات من اإلرهــاق والتعب، ومنهم من مات 
بنوبات قلبية وسكتات دماغية. وأطلق اخلبراء على 
ما حدث اســم »طاعون الرقص« وســجل التاريخ 

عدة حاالت مشــابهة في أوروبا، إال أن ما حدث في 
»ستراسبورغ« كان األشد واألخطر واألكثر في عدد 

ضحايا هذا الوباء الغريب!
كرة قدمالســحر يدخل مبلعب 

هذه املفارقــة املميتــة والغريبة، لــم حتدث في 
العصور الغابرة، بل حدثــت في عام 1998، عندما 
كان ملعــب مقاطعة »كاســاي« الشــرقية، في 
جمهورية الكونغو الدميقراطية، يستضيف مباراة 
فــي الدوري احمللي لكرة القدم بــني فريقني. وفجأة 
ضربت عاصفة رعدية شديدة أرض امللعب، وقتلت 
11 العباً مرة واحدة. املفارقة الكارثية، أنهم كانوا 
جميعهم من الفريق نفسه. أما الفريق اآلخر فلم 

يتضرر أي أحــد منهم. حينها، بدأت الشــائعات 
واألقاويل تنتشــر بني الناس، أن الفريق الناجي كان 
قد اســتخدم »الســحر« حتى ينتصر في املباراة، 
وصّدق الكثيرون هذه الشــائعات رغــم أن املباراة 

انتهت.. بالتعادل.
الضحك الذي عّطل الباد

بــدأ األمر بثاث فتيــات مراهقات فــي مدينة 
»كاشاشا« التنزانية، عندما أصنب بنوبة ضحك 
غريبــة ومتواصلة داخل املدرســة، بداية العام 
1962. لم تُعــر اإلدارة اهتماماً كبيراً لألمر، فما 
اخلطب اجللل بثاث مراهقــات يضحكن؟ إال أن 
كل هذا تغيــر عندما انتقلــت نوبات الضحك 
إلى 159 طالبة أخرى في املدرســة، واســتمرت 
»العدوى« تصيب الطالبات املتبقيات على مدار 
شــهر كامل، األمر الذي أجبر الســلطات على 

إغاق املدرسة.
لــم ينتِه األمر بعد، عــدوى الضحك الغامضة 
انتقلــت إلى بقّية قــرى وبلــدات املدينة، وإلى 
مدن أخرى أيضاً، وأغلقت 14 مدرسة مختلفة. 
واجلهات املعنية حينها أعلنت عن إصابة اآلالف 
بـ«وبــاء الضحك« هذا. وحتى وقتنا احلاضر، ظّل 
ما حدث لغزاً غامضاً حّير العلماء واألطباء، ولم 

يجدوا له أي تفسير علمي أو منطقي.

اكثر االحداث غرابة في العالم

لقطة »عدسة: زياد متي«

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــال 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، فا 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 
لاختبار 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 عاقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر ساًما 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 للمشــكات 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 االستسام. 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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الدوحة ـ وكاالت:

أســفرت قرعــة كأس العالم 
لألندية قطر 2020 عن مواجهة 
الدحيل  بــن  كبــرى  عربيــة 
واألهلي املصري ضمن  القطري 
البطولة  الثانــي مــن  الــدور 
وســيلتقي الفائــز منهما مع 
بايرن ميونيــخ في الدور نصف 

النهائي.
وســحبت أول أمــس في مقر 
االحتــاد الدولــي لكــرة القدم 
»فيفــا«، قرعــة كأس العالم 
لألنديــة قطــر 2020، والتــي 
أســفرت عــن وقــوع الدحيل 
الدولــة  فريــق  القطــري 
املســتضيفة فــي مواجهــة 
لقب  حامــل  املصري  األهلــي 
قمة  في  إفريقيا  أبطــال  دوري 
مرتقبة، فيما سيواجه تيغريس 
الكونكاكاف  بطل  املكسيكي 
دوري  بطل  هيونداي   أولســان 
الدور  وذلك ضمن  آسيا،  أبطال 

الثاني من البطولة.
وفــي نصــف النهائــي األول 
كأس  بطــل  ســيلتقي 
ليبرتادوريــس، ممثــل أميــركا 
اجلنوبية مع الفائز من تيغريس 
وأولســان في نصــف النهائي 
األول الذي سيقام األحد السابع 
العمالق  من شباط.وســيكون 
بطل  ميونيخ  بايــرن  األملانــي 
دوري أبطال أوروبــا على موعد 
مــع مواجهة قوية فــي الدور 
نصــف النهائي أمام الفائز من 
مواجهة الدحيل واألهلي وذلك 
يوم االثنن الثامن من شــباط.. 
يوم  النهائية  املباراة  وســتقام 
اخلميس احلادي عشر من شباط.
مونديال  العالــم  ويســتقبل 
وارتياح  بحماس  القادم  األندية 
كبير كونهــا أول بطولة كبرى 
جائحة  منذ  الفيفــا  تنظمها 

فيروس كورونا املســتجد الذي 
يعانــي منه العالــم منذ عام 
تقريبــاً.وكان فريــق أوكالنــد 
سيتي النيوزيلندي قد انسحب 
األول  الــدور  في  مواجهته  من 
أمام الدحيل بســبب تداعيات 
فيروس كورونا املســتجد ونتج 
عن ذلك تأهل ممثل قطر مباشرة 

إلى الدور الثاني.
ويترقب اجلميع املواجهة الكبرى 
بــن عمالقي  التي ســتجمع 
البرازيــل ســانتوس وبامليراس 

ليبرتادوريس  نهائــي كأس  في 
املقعد  صاحب  الفريق  لتحديد 
البطولة. في  واألخير  السادس 

استادي  على  املباريات  وستقام 
بن  وأحمد  التعليميــة  املدينة 
علي )الريان(، فــي حن لن يتم 
استخدام استاد خليفة الدولي 
الدولي  االحتاد  أعلن  ما  بحسب 

)فيفا( االثنن.
العالم  كأس  مباريات  وستقام 
لألندية املقبلــة في قطر على 
التعليمية  املدينــة  اســتادي 

وأحمد بن علي )الريان(، في حن 
لن يتم استخدام استاد خليفة 
االحتاد  أعلن  ما  الدولي بحسب 
الدولي لكرة القدم )فيفا( وكان 
من املقرر ان يســتضيف استاد 

خليفة مباراتن في البطولة.
الدولي ان شكل  واضاف االحتاد 
تأكيد  بعد  يتغّير  لم  املسابقة 
النيوزيلندي  أوكالنــد ســيتي 
عــدم مشــاركته، فــي ضوء 
جائحة فيروس كورونا املستجد 
وتدابيــر احلجــر الصحي التي 

تطلبهــا ســلطات نيوزيلندا.
وسيستضيف استاد أحمد بن 
علي املباراة األولى في 4 شباط 
، فيما يتّوج بطل املسابقة على 
يوم  التعليمية  املدينة  اســتاد 
11 شــباط ، علمــا بانهما من 
قطر  ملونديال  املضيفة  املالعب 

.2022
البطولة  منافســات  ويخوض 
القطــري  الدحيــل  مــن  كل 
املصــري  األهلــي  املضيــف، 
بطــل افريقيا، بايــرن ميونيخ 

اوروبا، أولســان  االملانــي بطل 
بطل  اجلنوبي  الكوري  هيونداي 
املكســيكي  تيغريس  آســيا، 
أمريكا  وممثــل  كوناكاف  بطل 
اجلنوبية بن فريقي ســانتوس 
بنهائي  البرازيليــن  وبامليراس 
كأس ليبرتادوريس املقرر في 30 
كانون الثاني.وعقب انســحاب 
نادي أوكالند ســيتي سينتقل 
مباشرة  القطري  الدحيل  فريق 
إلى الدور الثاني.وستجرى قرعة 
حتديد املواجهات املباشــرة في 
السويســرية  زيوريخ  مدينــة 

الثالثاء.
وضمــن التدابير ملنع تفشــي 
الفيــروس، أعلــن املنظمــون 
ان احلضــور ســيقتصر »على 
يحملــون  الذيــن  املقيمــن 
بطاقــة الهوية الشــخصية، 
التعاون  مجلس  دول  ومواطني 
تصاريح  وحاملــي  اخلليجــي، 
الدخول االستثنائية، وذلك وفق 
بروتوكــوالت تأشــيرة الدخول 
إلى دولة قطر«.وســُيطلب من 
اختبار  إما  »تقدمي  املشــجعن 
نتيجته  وتكــون  كوفيــد19- 
األجســام  اختبار  أو  ســلبية، 
الدم  في  كوفيد19-  لـ  املضادة 
إثبات  أو  إيجابيــة،  ونتيجتــه 
احلصول علــى اجلرعة الكاملة 

من اللقاح املضاد للفيروس«.
ارتداء  ويتوّجب على املشجعن 
بالتباعد  وااللتــزام  الكمامــة 
االجتماعــي فــي االســتادات 
واخلضوع  احمليطــة،  واملناطــق 
لفحــص درجــة احلــرارة عند 
الوصول لالستاد »وإظهار احلالة 
الصحية باللــون األخضر على 
تطبيق احتــراز اخملصص لتتبع 
احلاالت املصابــة بالفيروس في 
عيادات  إنشاء  املقرر  ومن  قطر. 
داخــل كل اســتاد لعــالج أي 
شــخص تظهر عليــه أعراض 

كوفيد19-«.

روما ـ وكاالت:
اإليطالي  الدوري  بصدارة  ميالن  انفرد 
لكرة القدم بعد تغلبه على مضّيفه 
ختام  في  نظيفــن  بهدفن  كالياري 
اجلولة الثامنة عشــرة من املسابقة.

وضــرب املهاجــم الســويدي زالتان 
إبراهيموفيتش بقوة في مشــاركته 
الثالثة بعد العودة من إصابة أبعدته 
عن املالعب منذ 22 تشــرين الثاني ، 
وقاد بثنائيته ميــالن لالنفراد مجددا 

بالصدارة.
وبعد أن شــارك فــي الدقائق اخلمس 

األخيــرة من مبــاراة املرحلة املاضية 
ضد تورينو )-2صفر( ثم في الشــوط 
األول من املبــاراة ضد الفريق ذاته في 
الكأس )فاز ميــالن بركالت الترجيح(، 
كالياري  مباراة  إبراهيموفيتش  خاض 
أساســيا من بدايتها حتــى نهايتها 
وأثبت أنه ما زال الرقم الصعب برغم 

أعوامه الـ39.
وبهدفيه اإلثنن، أعاد السويدي ميالن 
وحيدا بالصدارة بفارق ثالث نقاط عن 
جــاره اللدود إنتر ميــالن الفائز األحد 
-2صفر،  اللقب  يوفنتوس حامل  على 

مانحا فريقه الدفع املعنوي الالزم قبل 
لقــاء أتاالنتا القوي الســبت ثم إنتر 
بالذات األربعاء في ربع نهائي الكأس.

إذ عادل  تاريخية مليالن،  املباراة  وكانت 
أطــول سلســلة له مــن دون هزمية 
خارج ملعبه )16( منذ اعتماد النقاط 
الثــالث للفوز موســم 1995-1994، 
والتي حققها بن أيلول 2003 ونيسان 

2004 بحسب »أوبتا« لإلحصاءات.
وبغياب الظهير الفرنسي تيو هرنانديز 
والعب الوسط التركي هاكان جالهان 
أوغلو اللذين انضمــا للكرواتي أنتي 

ريبيتــش والبوســني رادي كرونيتش 
بعــد إصابتهمــا أيضــا بفيــروس 
اللقاء  ميالن  اســتهل  »كوفيد19-«، 
بأفضل طريقة بفضل إبراهيموفيتش 
الذي وضع »روســونيري« في املقدمة 
بعــد 7 دقائق فقط مــن ركلة جزاء 

انتزعها بنفسه.
التي يســجل فيها  األولى  املرة  وهي 
مباريــات  لتســع  إبراهيموفيتــش 
متتاليــة يبدأهــا أساســيا خــالل 
مســيرته في الدوريات الكبرى )لعب 
في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإنكلترا 

ووحدهــا أملانيــا من بــن البطوالت 
الـ39  ابن  الكبرى لم يلعــب  اخلمس 
عامــا ألحــد أنديتها(.ووجــد ميالن 
الـ19  املرمى في مبارياته  الى  طريقه 
أطول  معادال  ملعبــه،  خارج  األخيرة 
سلســلة له في هذه الناحية والتي 

حققها بن آذار 1992 ونيسان 1993.
غياب  مــن  أيضا  معاناتــه  وبرغــم 
اجلزائري اســماعيل بــن ناصر وماتيو 
غابيــا لإلصابة والبرتغالي رافايل لياو 
لإليقاف، جنح فريق املدرب ســتيفانو 
بيولي في إضافــة الهدف الثاني عبر 

إبراهيموفيتــش أيضا إثــر متريرة من 
دافيدي كاالبريا )52(، رافعا رصيده إلى 
12 هدفا في 8 مباريــات خاضها في 
الدوري هذا املوســم الذي غاب أيضا 
عــن بدايته نتيجــة إصابته بفيروس 
كورونا.وحافــظ ميــالن على تقدمه 
بهذين الهدفن رغم اضطراره إلكمال 
اللقاء بعشرة العبن في ربع الساعة 
العائــد من اإلصابة  األخير بعد طرد 
البلجيكي أليكســيس سايلمايكرز 
بعد دقائق معدودة على دخوله أرضية 

امللعب.  

ميالن ينفرد بالقمة بهدفي زالتان

المباريات على ملعبي المدينة التعليمية واحمد بن علي

سحب قرعة كأس العالم لألندية FIFA قطر 2020

كأس العالم لألندية

زيوريخ ـ وكاالت:
ال تــزال جماهير التنــس تترقب عودة األســطورة 
السويسري روجر فيدرر، إلى املشاركة في البطوالت، 
بعد أن اســتمر غيابــه ملدة أكثر من عــام. وكانت 
اجلماهير قد تلقت صدمة كبرى، بعدما أعلن فيدرر 
انســحابه من بطولة أســتراليا املفتوحــة، التي 
تنطلــق في 8 شــباط املقبل. وأكــد العب التنس 
املعتزل الهولندي ريتشــارد كراجيســك، أن عودة 
فيدرر للمشــاركة في البطوالت ستكون من بوابة 
بطولة قطر للتنس، التي تقام منافساتها في املدة 

بن 8 و13 آذار املقبل. 
وتعتبر بطولة قطر من فئة بطوالت الـ250 نقطة، 
وتقام على املالعب الصلبة، وســبق لفيدرر التتويج 

بها.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلن نــادي الوصل اإلماراتي، تعاقــده مع املهاجم 
البرازيلي الشــاب لويس هنريكي.وقال الوصل عبر 
حسابه على موقع تويتر »شركة الوصل لكرة القدم 

تتعاقد مع املهاجم البرازيلي لويس هنريكي«.
ولم يكشــف الوصل، صاحب املركز التاســع في 
الدوري بعــد نهاية الــدور األول، عن مــدة وقيمة 
التعاقد.ويلعــب هنريكــي البالغ عمــره 19 عاما 
في مركز رأس احلربة، لكنــه يجيد أيضا في اجلناح 

األيسر.

ميونيخ ـ وكاالت:
استعاد شالكه األملاني، خدمات املهاجم الهولندي 
كالس يان هونتالر من أياكس أمســتردام، أول أمس، 

لتعزيز قوة الفريق في النصف الثاني من املوسم.
وأعلــن النادي األملاني في بيان رســمي، تعاقده مع 
هونتالر، الذي وقع على عقــد يربطه بالفريق حتى 
نهاية املوســم احلالي. وأوضح شالكه أنه اتفق مع 
النادي الهولندي، على إبقاء كافة تفاصيل الصفقة 
في إطار الســرية، دون اإلعــالن عنها.ومن املقرر أن 
يرتدي صاحــب الـ 37 عاًما، القميــص رقم 21 مع 
األزرق امللكي هذا املوســم، بعدمــا ارتدى الرقم 25 
خــالل فترته األولى مع الفريق. وســبق لهونتالر أن 
أمضى 7 سنوات بقميص شالكه، حيث سجل 126 
هدًفا خالل 240 مباراة، قبل رحيله صوب أياكس عام 
2017.وتأتي هذه الصفقة على أمل تقدمي العب ريال 
مدريد األسبق، اإلضافة املطلوبة مع شالكه، الذي 
يعاني هذا املوسم باحتالله ذيل ترتيب البوندسليجا 
برصيد 7 نقاط.وقال هونتالر في بيان »نحتاج للفوز 
باملباريات وتســجيل األهداف، مــن أجل التقدم في 
الترتيب«.وتابع »أريد أن أســاهم في بقاء النادي في 
الدوري األملاني«.وأمت »شــالكه ينتمي لدوري الدرجة 

األولى، ومسؤوليتنا التأكد من بقائه بها«.

فيدرر يعود في 
بطولة قطر للتنس

هنريكي يلتحق بصفوف 
الوصل اإلماراتي

شالكه يستعيد 
هونتالر من أياكس



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلــَن مدرب املنتخــب الوطني 
العراقي لكرة القدم، السلوفيني 
قائمة  كاتانيتش،  ستريشــكو 
الودية  الكويت  ملبــاراة  املنتخب 
الســابع  في  ســتقام  والتــي 
والعشــرين من الشــهر احلالي 
الدولي  البصــرة  ملعــب  على 
ضمن حتضيرات أســود الرافدين 

للتصفيات اآلسيوية املزدوجة.
وبحســب بيان االحتــاد العراقي 
لكرة القــدم، ان قائمة منتخبنا 
الوطني ملباراة الكويت ضمت 23 
العباً، وهم كل من: جالل حسن 
حميد  ومحمــد  طالب  وفهــد 
حلراســة املرمى، وعــالء مهاوي 
ومصطفى محمــد جبر وميثم 
جبــار وعلي فائز وســعد ناطق 
جاسم  وفيصل  إبراهيم  وأحمد 
وحســن رائد وضرغام إسماعيل 

خلط الدفاع. 
األســود  قائمة  ضمــت  كمــا 
الالعبني: أمجــد عطوان وهمام 
وإبراهيم  فيــاض  ومــازن  طارق 
وحسني  قاســم  ومحمد  بايش 
علــي وشــيركو كرمي وســجاد 
خلط  محمــد  ومــراد  جاســم 
وأمين  الزهرة  وعالء عبد  الوسط، 
حسني خلط الهجوم. وسيسافُر 
يوم  الوطنــي  منتخبنــا  وفــد 
الســبت املقبل إلــى محافظة 
البصــرة، لبــدء حتضيراتِه قبل 
والتي  الكويتي  األزرق  مواجهــة 
االحتاد  جلان  زيارة  مع  ســتتزامن 
لإلطالع  القــدم  لكرة  اخلليجي 
علــى املنشــآت واحملافظة قبل 

منــح العــراق حق اســتضافة 
خليجي 25.

وأنهت وزارة الشــباب والرياضة 
ســمات الدخــول اخلاصة بوفد 
الذي ســيزور  الكويتي  املنتخب 
العراق إلقامة مبــاراة وّدية أمام 
املزمع  الرافدين  أســود  منتخب 
إقامتها يوم الســابع والعشرين 

من الشهر احلالي .
العالقات  دائــرة  عام  مدير  وقال 
وزارة  فــي  الدولــي  والتعــاون 

والرياضــة محمــود  الشــباب 
خلف في تصريــح ملوقع الوزارة: 
إنه » بناًء علــى توجيهات الوزير 
تشــكيل جلنة  مت  درجال،  عدنان 
يرأســها مستشــار  مركزيــة 
الوزارة للشــؤون الرياضة حسن 
املديريَن  وعضويــة  احلســناوي 
العامــنَي كل من مديــر الدائرة 
البدنيــة و مدير عــام األقاليم 
وشؤون احملافظات وقسم اإلعالم 
, وممثلني عــن الهيأة التطبيعية 

، مت تهيأة  الحتاد كرة القدم أيضاً 
املتعلقة  كافة,  الدخول  سمات 
الكويتي ووصلت نسخة  بالوفد 
من جوازات السفر ثمَّ متت تهيئة 
الوزير  على  وســيعرض  الكتاب 
وارســاله  عليه  التوقيع  لغرض 

إلى دائرة االقامة«
»مبيناً أن«وزارة الشباب والرياضة 
لتلبيــة  االســتعداد  أمتّ  علــى 
املتعلقات كافــة لغرض إظهار 
هــذه البطولة بأحســن صورة 

ومختلفة عن باقي البطوالت«.
وتابــع خلف أن« الــوزارة تعمل 
كافة   املســتلزمات  تهيأة  على 
العراق  باســتضافة  املتعلقــة 
ومحافظــة البصرة خلليجي 25 
التي ســتقام مطلع نهاية هذا 
اللوجســتية  اإلجراءات  العــام 
كلهــا اخلاصة بهــذا املوضوع« 
كما مت االســتعداد الســتقبال 
الوفــد اخلليجــي املكلــف من 
قبل احتــاد كأس اخلليج لالطالع 

العراق الستضافة  جاهزية  على 
العرس اخلليجي«.

الكویــت  منتخــب  وخســر 
األول لكــرة القدم أمــام نظیره 
رد  دون  بهــدف  الفلســطیني 
في املباراة الدولیــة الودیة التي 
جمعتهمــا أول أمــس في إطار 
للتصفیات  املنتخبین  استعداد 
املؤهلة  املشــتركة  اآلســیویة 
العالم  كأس  بطولتي  لنهائیات 

2022 وكأس آسیا 2023.
في الشوط األول من املباراة التي 
أقیمت على استاد جابر األحمد 
الدولــي لــم یظهــر املنتخب 
الوطنــي بالشــكل املأمول في 
حین كانت األفضلیة للمنتخب 
الوصول  استطاع  الذي  الضیف 
إلى مرمى »األزرق« أكثر من مرة 
دون تسجیل.في الثلث األول من 
الشــوط الثاني ظهــر منتخب 
لیشعل  أفضل  بشكل  الكویت 
الفلســطیني  املنتخب  بعدها 
أجــواء اللقاء بتســجیل هدف 
مراعیة  العبه سامح  عبر  الفوز 
في الدقیقة الـ70.یعد هذا الفوز 
الفلسطیني  للمنتخب  »األول« 
على شقیقه الكویتي إذ تواجها 
في الســابق تســع مــرات فاز 
»األزرق« في سبعة لقاءات منها 
وتعــادال في اثنین.مــن املقرر أن 
یواجه منتخــب الكویت نظیره 
العراقي ودیا یوم 27 كانون الثاني 

اجلاري في مدینة البصرة.
في  الكویت  منتخب  ویشــارك 
املشتركة  اآلسیویة  التصفیات 
ضمن اجملموعة الثانیة إلى جانب 
اســترالیا واألردن والصین تایبیه 

ونیبال.

كاتانيتش يعلن قائمة أسود الرافدين لودية األزرق الكويتي
وزارة الشباب تنهي سمات الدخول الخاصة بالمنتخب الشقيق
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لقطة من مباراة سابقة للمنتخب الوطني واملنتخب الكويتي

كاظم العبيـدي

االربعاء .. كلمُة 
جذع النخلة 

سيحلُّ االشقاُء اخلليجيون ضيوفاً أعزاء على 
بصرة احملبة والكــرم وجذع النخلة ، في حدٍث 
رياضــٍي كــروٍي مرتقب ومهم ، وهــو »ديربي 
اخلليج« بني العــراق والكويت في مباراة بكرة 
القدم ، يــوم االربعاء 27 من الشــهر اجلاري ، 
مُتّهد الطريق لبطولة اخلليج العربي 25 ، حيث 
ســتتابع جلنة خاصة من البطولة هذه املباراة 
، وســيحضرها قيادات رياضيــة معروفة من 
»الفيفا« فــي مقدمتهم رئيس االحتاد الدولي 
لكــرة القدم جياني إنفانتينو ، وشــخصيات 

رياضية شقيقة وصديقة .
انها مهمة كبيرة تقع على عاتق املســؤولني 
الرياضيني في العراق عامــة ، والبصرة الَغّناء 
بصورة خاصة ، فالبد ان تكون االســتعدادات 
والتحضيرات على قدر املســؤولية التي تقع 
، ومنهم املؤسســات االعالمية  على اجلميع 
والصحفيــني الرياضيــني ، لكــي يظهر هذا 
احلدث الكروي ناصع البياض لالشــقاء العرب 

وكذلك العالم ، الننا بلد احلضارة والرياضة. 
واعتبر مباراة االســود مــع االزرق قمة كروية 
مميــزة ، ملا ميتلكه الفريقــان من مهارات فنية 
كبيرة وســمعة معروفة ، وايضــا ، تأتي هذه 
املباراة ضمن اســتعدادات املنتخبني لتكملة 
مشوارهما في التصفيات املزدوجة لبطولتي 

كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023
وان حضور رئيس االحتاد الدولي للعراق ستكون 
فرصة جيدة لالتفاق معه مباشــرة حلل عدة 
نقاط تخــص الكرة العراقيــة ، ومنها ملف 
احلظــر ورفعه عــن مالعبنا في بغــداد وكل 
احملافظات العراقية، الســيما بعــد أصبحنا 
منتلك أفضل املالعب فضال عن استتباب األمن 
واالستقرار في بلدنا«.«كلنا البصرُة الفيحاء« 
التي ستجســد كرمها فيما سيقوله ملعب 

جذع النخلة.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بطولة  دمشــق  الســورية  العاصمة  تنظم 
4 منتخبات وهي  سلوية مصغرة مبشــاركة 
ســوريا واألردن والعراق ومصر.ومن املقترح ان 
تنظم البطولة من 27 من الشهر احلالي حتى 
4 شباط املقبل.. وســبق ملنتخبنا الوطني ان 
خســر أمام مضيفه البحريني 95 - 92 ضمن 

تصفيات كاس العالم بكرة السلة.
وكان االحتاد املركزي لكرة الســلة، تعاقد مع 
املدرب البوســني عزيز بكير، لقيادة منتخب 
أســود الرافدين، حتضيــرًا لتصفيات آســيا 
املؤهلة لــكأس العالم. عزيــز بكير بدأ لعب 
كرة الســلة منــذ 1990 حتــى 2000، وكان 
العًبا أساســًيا في صفوف منتخب البوسنة.

ولعب بكير لصالح عدة أندية منها بوســنة 
رويال وزاالينكا وتورك تليكوم وأولكر سبورت.
كما درب أندية داروسافاكا رويال وغازي عنتاب 

وتوركو قونيا وسبورت أوشاك وسبورتيف.

وطني السلة في بطولة 
دمشق المصغرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
غــادر وفــد فريــق نفط الوســط 
إلــى دولة اإلمــارات صبــاح اليوم 
خورفكان  بطولة  في  للمشــاركة 
الصاالت.وتشــارك  لكرة  الدوليــة 
التي تقام  10 فرق فــي البطولــة 
فــي مدينة خورفكان بــني 21 و28 
من الشــهر اجلاري. وسيلعب نفط 
إلى  الثالثة  اجملموعة  في  الوســط 
احلصن  ودبا  البطائــح  أندية  جانب 

األولى  اجملموعة  والشــارقة.وتضم 
الشــباب  فرق:  خورفكان،  لبطولة 
البحريني وخورفــكان واحتاد كلباء، 
فيما تضم اجملموعة الثانية منتخب 

اإلمارات وفريقي مليحة واحلمرية.
وقال مدرب نفط الوسط أبو الفضل 
عباس بعيــوي ، إن هــذه البطولة 
تأتــي في توقيت مناســب، مؤكدا 
أن املشــاركة فيها، ستعزز جاهزية 
الفريق للمنافسة على حتقيق لقب 

إلى  العراقي.وأشــار  الصاالت  دوري 
بالبطولة،  التتويج  يســتهدف  أنه 
إلضافة لقب جديد يحســب لنادي 
احمللي  بالدوري  املتوج  الوسط،  نفط 
في آخر 7 نسخ من املسابقة، كما 
حصل ســابقا على املركــز الثاني 
في بطولة أندية آسيا.يشار إلى أن 
نادي نفط الوسط يتصدر دوري كرة 
الصاالت العراقي بعد انتهاء اجلولة 

14 بـ 34 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لالحتاد  التطبيعية  الهيئــة  طالبت 
العراقي بكــرة القدم، رئيس مجلس 
بايقاف  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء 
»التجــاوزات املنظمــة« علــى وزير 
درجال. عدنــان  والرياضة  الشــباب 
وذكرت الهيئة فــي بيان، ان »الهيئة 
التطبيعية تستنكر احلملة املغرضة 
التي  املريبة للشــك  التوجهات  ذات 
يتعرض لها وزير الشــباب والرياضة، 
عدنــان درجال، من اإلســاءة لغايات 
معروفــة، وتعــُد محاوالت يائســة 
خلفافيــش الليل من أجــل التحكم 
باملشــهد الرياضــي الــذي عانــى 
سلبيات عديدة تنخر في جسدِه منذ 
»التطبيعية  ان  واضافت  ســنوات«. 
تســتغرب توقيت احلملــة املغرضة 
الذي يتزامن مع االستعدادات اجلارية 
الحتضــان االشــقاء الكويتيني في 
تكشــف  والتي  الفيحاء،  البصــرة 
بوضوح عن عدم الرغبة لدى البعض 
من توطيــد العالقــات العربية أمال 
منهــم في إيقــاف عجلــة التطور 
الرياضي لكي يعتاشــوا على موائد 
أن »وزير  التطبيعية  الفساد«.واكدت 
درجال،  والرياضة، عدنــان  الشــباب 
رمٌز كــروي، قدم الكثيــر ملنتخباتنا 
الوطنية مع زمالئه الالعبني، وما زال 
ابناء شعبنا الطيب يستذكرون تلك 

اإلجنازات بفخٍر واعتزاز«.
كما، اصــدرت الهيــأة اداراية لنادي 

الديوانيــة الرياضــي، االثنــني، بياناً 
تســتنكر فيه اســتهداف شخص 
درجال. والرياضة عدنان  الشباب  وزير 

وذكــرت الهيــأة في بيــان، انه« في 
الوقــت الذي ندعم بــه تولي جنومنا 
املناصب  الرياضيــة  وشــخصياتنا 
تواجدهم  الدولة وضرورة  املهمة في 
واألســتفادة من قدراتهم وخبراتهم 
الكبيــرة، ندين ونســتنكر الهجمة 
درجال  التــي طالت عدنــان  املزيفة 
من خالل فتح ملفــات قدمية ترتبط 

باألشقاء في دولة الكويت«.
واضافــت« انها ال تغني واالغرب انها 
الودية مع  تتزامن ومبــاراة منتخبنا 
الكويــت«، مؤكــدة« وقوفهــا قلباً 
وقالبا مع الســد العالي ومع جميع 
او  جنومنا الشــرفاء ضد اي اســاءة 

تسقيط هدفه ايقاف عجلة الرياضة 
العراقية«. كما دعت جميع اجلماهير 
الرياضيــة واالعالم املنصف الى« ردع 
هكذا هجمات وتصرفات معيبة جداً 

بحق الرياضة العراقية وجنومها«.
مــن جانب اخر، توجه وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجــال أمس، الى 
مصر للمشاركة في اجتماع مجلس 
وزارء الشباب والرياضة العرب وتسلم 
العربية. الرياضيــة  الــدورة  علــم 

وقال مديــر مدير املكتــب االعالمي 
لوزارة الشــباب والرياضة موفق عبد 
الوهاب إن » العــراق كان من املؤمل 
الرياضيــة  الــدورة  يســتضيف  ان 
العربيــة فــي العام الســابق لكن 
جائحة كورونا عطلت هذا املســعى 
وهــذه االســتضافة«.واضاف عبــد 
الوهاب أن » وزير الشــباب والرياضة 
سيتسلم أيضاً شعار بغداد عاصمة 
الشباب العربي من املضيف السابق 
جمهورية تونــس العربية خالل هذه 
االجتماعات مبيناً ان العراق قادر على 
ان يســتضيف هذين احملفلني على امت 
وجــه«. إلى ذلك، أكَد وزير الشــباب 
وزارة  أن  والرياضــة عدنــان درجــال 
الشباب والرياضة ومعها املؤسسات 
الرياضية واحلكومية واملدنية واإلعالم 
وجلان العمل التطوعي َستكون أمام 
مســؤولية واختبار حقيقي للنجاح 
في أســبوع عمــل يجــب أن يكون 

ناجًحا بإمتياز. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن نادي دنيزلي ســبور التركي، 
تعاقده بشكل رسمي مع املهاجم 
النادي  ياسني.وذكر  احمد  العراقي 
في بيان عبر موقعه الرســمي ان 

»النادي أبرم مؤخرًا اتفاًقا ملدة عام 
ونصــف العام مــع الالعب أحمد 
ياســني، العب خط الوسط البالغ 
من العمــر 29 عاًما ، والذي يعلب 
لصفوف هاكن السويدي، مع خيار 

التمديد ملدة عام واحد«.
واضاف »نرحب بأحمد ياسني، وهو 
أيضا عضو فــي املنتخب العراقي 
التوفيق حتت قميصنا  له  ونتمنى 

األخضر واألسود«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املوهبة  لرعاية  الوطني  املركز  أقام 
الرياضيــة للمالكمة فــي بغداد، 
االقاليم  شــؤون  لدائــرة  التابــع 
واحملافظات، لقــاء وديا مع مواهب 

مركز اللعبة في واســط، وضيفت 
قاعــة املالكمة في بغــداد اللقاء 
الذي يأتي ضمن منهــاج التدريب 
لرفع  وذلــك  للمركــز،  الســنوي 
درجــة األداء واالحتكاك بني العبي 

الفريق  مــدرب  وقــال  املركزيــن. 
الضيــف ســعيد حاجــم، إن ١٥ 
مالكما من املوهوبني شــاركوا في 
النــزاالت الودية، مقدمني إمكانات 

فنية رفيعة املستوى.

نفط الوسط يغادر للمشاركة في 
بطولة خورفكان الدولية لكرة الصاالت

التطبيعية تطالب الكاظمي بايقاف 
»التجاوزات المنظمة« على درجال

احمد ياسين ينضم الى دنيزلي سبور التركي

مواهب المالكمة من بغداد و واسط تتنازالن وديا

نعمت عباس*
اإلدارة موهبــة ودراســة وخبــرات 
وعندمــا جتتمع كل هــذه الصفات 
يكون لإلبداع لوناً خاصاً، اإلداري هاني 
عطــا إداري نادي الزمالــك املصري 
الســابق عمل مديراً للعالقات ملدة 
9 ســنوات في الثمانينات من القرن 
اإلداري في  العمــل  املاضي واحترف 
نــادي رأس اخليمــة 16 عامــاً قدم 
املثمر  والعمل  العطــاء  الكثير من 
التعاون  نــادي  إلى  انتقــل  وبعدها 
ومــازال فــي عمله وهذا املوســم 
اخلامس عشر له في النادي، وعندما 
تدخل نادي التعاون تشعر وكأمنا في 
معرض للصــور معلقة على جدران 
قاعات النادي حتكي مســيرة النادي 
النادي  التأســيس، صور فــرق  منذ 
والكثير من  النــادي  رؤســاء  وصور 

الصور املعبرة عن نشــاطات النادي 
الداخلية.

يحسن أسلوب التعامل مع اجلهات 
ذات العالقة، دقيق في عمله، ناجحاً 
متميزاً، وكل هذه اإلبداعات كسبها 
من خبراته الطويلــة في بلده وفي 
االحتــراف، وســاهم فــي جناحاته 
اإلداري أحمــد احلمــادي الذي ترجم 
وطموحاته  النــادي  تطلعــات  كل 

باحترافية قل نظيرها.
أبلغ الــكالم: أحد مدربــي احلراس 
الــذي عمل بنادي التعــاون عندما 
انتهــت مهمته في النــادي طلب 
مــن اإلدارة اســتمرار إقامته على 
النــادي حتى يجد فرصــة في نادي 
آخر وكان رئيس الهيئة اإلدارية في 
نادي التعاون ســمو الشيخ فيصل 
للمدرب  فقال  القاسمي  بن حميد 

تبقى إقامتك سارية املفعول وإن لم 
جتد فرصة أخرى سنجد لك فرصة 

عمل فــي الدولة ومن هــذا علينا 
ونســتلهم  الدرس  نســتوعب  أن 
العبــر. ومنح مدرب احلــراس أجور 
نهاية خدمة رغــم انها لم تكتب 
فقال  سقطت ســهواً  العقد  في 
له سمو الشــيخ فيصل بن حميد 
وإمنا  وقلم  ورقة  »العقد  القاسمي: 

تربطنا املبادئ واألخوة«.
آخر الكالم: إدارات التعاون السابقة 
واحلالية تســير على هــذا النهج 
وهــذه القيم اإلماراتيــة اخلالصة 
أول  برازيلي  والكابنت عباس جاسم 
مدرب عراقي عمــل في هذا النادي 
وجنح بامتياز في محطته التدريبية 
وســاهمت إدارات النادي في توفير 

كل مستلزمات النجاح.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح اجلديد:
ادارة نادي القوة اجلوية  ســلمت 
الرياضــي، املدافع احمد ابراهيم 

مستحقاته املالية.
وذكر عضو الهيئة االدارية للنادي 
هيثم كاظم فــي بيان صحفي 
ابراهيــم  احمــد  »الالعــب  أن 
استلم الدفعة االولى من عقده 
للموســم احلالــي اضافــة الى 
املبلغ املتبقي من عقد املوســم 

املاضي«.
النادي  »ادارة  أن  كاظــم  وأكــد 
ســلمت جميع الالعبــني مبلغ 
عقودهم  مــن  االولى  الدفعــة 

للموسم احلالي«.
يشــار إلى ان فريق القوة اجلوية 
بقيادة املدرب إيوب أوديشو يقف 
في صــدارة ترتيــب دوري الكرة 
املمتــاز بعــد مضــي 14 جولة 
جامعــا 28 نقطة، اذ حقق الفوز 

في ثمان مباريات.
وتعــادل فــي اربع وخســر في 
مباراتني، سجل 21 هدفا واهتزت 
شــباكه 7 مــرات، ويتقدم على 
بنقطة  والشرطة  الوسط  نفط 
واحدة.. ويحتل العبه الدولي أمين 
الهدافني  ترتيب  حســني صدارة 

بعد تسجيله 10 أهداف.

الحباك.. السكرتير اإلداري والفني الناجح لنادي التعاون اإلماراتي

الجوية يسلم أحمد إبراهيم مستحقاته المالية

احمد إبراهيم

احلباك

درجال



مواقــع  علــى  انتشــر 
االجتماعــي  التواصــل 
للممثل  فيديــو  مقطع 
أبو  ميشــال  اللبنانــي 
وجوده  يظهر  ســليمان 
في املستشــفى بسبب 
كورونا،  بفيروس  اصابته 
املتابعني  ميشــال  ودعا 
من خالل الفيديو اإلنتباه 
واحلــذر من هــذا الوباء، 
قائــال: "انتبهــوا علــى 
مش  كورونــا  حالكــم 
هينة ابــداً". اجلدير ذكره 
ان ميشــال أبو سليمان 
فيديو  فــي  مؤخرا  اطل 
علــى وســائل التواصل 
فيه  يظهر  اإلجتماعــي، 
وهــو يــأكل تفاحة من 
القمامــة، قائالً : "بّدكن 

ابــو  ميشــال  تذكــروا 
من  ياكل  عم  ســليمان 
الزبالة؟ ايــه، بدنا نبّلش 
الزبالة  نتعّود ناكل مــن 
على  نزلنــا  ما  إذا  ألنــو 
بحقوقنا  وأخدنــا  الثورة 
بعد ستة اشهر كلنا رح 
ناكل من الزبالة"، تعبيرا 
منه عن األوضاع الصعبة 
التي يعيشــها الشعب 

اللبناني.

اثار املمثل الســوري عابد 
فهــد جــدال كبيــرا بعد 
أن نشــر عبــر صفحتــه 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي  التواصــل 
لشــخصيته  صــورة 
سيجسدها  التي  اجلديدة 
اجلديد  مسلســله  فــي 
والالفــت  جــرام".   350"
في الصــورة التغيير الذي 
حصل بشكله والذي فاجأ 
انها  وتبــني  به  اجلمهــور 
سيقوم  التي  للشخصية 
بتجسيدها بعمله اجلديد، 
الكثيريــن شــبهوا فهد 
باألمير السعودي الوليد بن 

طالل، فيما شبهه البعض 
العاملي  للممثــل  اآلخــر 
آل باتشــينو فــي فيلمه 
ما   ."Godfather" الشهير 
دفع الكثيرين الى التعليق 
لتشــبيهه  بســخرية 
مختلفتني  بشــخصيتني 

متاما.

ودعت املمثلة الســورية 
أوالدها  الدين  سوزان جنم 
بعــد أن عــادوا للقائها 
في مصــر بزيارة قصيرة، 
صفحتها  في  ونشــرت 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي  التواصــل 
صــورة جتمعهــا بهــم 
برســالة  عليها  وعلقت 
مؤثرة كتبــت فيها: "رح 
إشــتألكن كتير يا ماما. 
أيام من زيارتكم إلى مصر 
كالثواني..  مرت  احلبيبة.. 
وكأنها حلــٌم مّر طيفه 
في خيالي.. حماكم اهلل 
يا  كنتم  حيثما  ورعاكم 
العني  وقرة  الــروح  نبض 

ونبــع احليــاة.. على أمل 
اللقاء مــن جديد وبأقرب 
وقٍت ان شاء اهلل". يذكر 
أن سوزان إلتقت قبل أيام 
فراق خمس  بعد  بأوالدها 
قرار  بســبب  ســنوات، 
الرئيس األميركي السابق 
دخول  مبنع  ترامب  دونالد 

السوريني إلى أميركا.

ميشال أبو سليمان

سوزان نجم الدين

عابد فهد

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
سحب متحف غريفان لتماثيل الشمع في باريس متثال الرئيس 
األميركي املنتهية واليته دونالــد ترامب، من دون انتظار انقضاء 
الســاعات القليلة املتبقية قبل تنصيب خلفــه جو بايدن في 

البيت األبيض، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وأزيل متثال الشــمع مــن منصة عرضه ونُقــل إلى محفوظات 
املتحف داخل مستودع ســري في ضواحي العاصمة الفرنسية 
يضم متاثيل حوالى ألف شخصية تاريخية أو معاصرة غابت عن 

واجهة االهتمام العاملي.
وقال مدير املتحف املغلق منذ تشرين األول/أكتوبر بسبب األزمة 
الصحية، إيف دولومو لوكالة فرانس برس ســاخرا "سنحتفظ 
بتمثــال دونالــد ترامب لبعــض الوقت. رمبا ســتتاح لنا فرصة 

استعماله ليكون مبنزلة الوحش خالل احتفاالت هالووين" .
واضاف: "نأمل أن نعيد فتح أبوابنا في أقرب وقت حاملا يســمح 
الوضع الصحي بذلك"، فيما ما يزال املوقع في أطول مدة إغالق 

منذ إنشائه سنة 1882.
واثارت إزالة التمثال ارتياحا لدى القائمني على املوقع، إذ قال أحد 
العاملني في املشغل اخلاص باملتحف "كان األمر أشبه باجلحيم. 
ففي كل أسبوع، كنا نضطر لتصحيح شكل فتحات األنف ألن 
الزوار دأبوا على التقاط صور ألنفسهم واضعني اصبعا في أنف" 

متثال ترامب.

الصباح الجديد - وكاالت:
اســتعادت الشرطة اإليطالية نســخة من لوحة "سالفاتور 
موندي"، بعد أن ســرقت من متحف في نابولي، والتي رســم 
لوحتها األصلية الفنان العاملي، ليوناردو دافينشــي، وتعد من 

أغلى اللوحات في العالم.
ومت العثــور على هذا العمل الفنــي، الذي من احملتمل أن يكون 
قد رسمه أحد طالب "ماجســتير" عصر النهضة، في شقة 
مواطن يبلغ من العمر 36 عاما، مت إيقافه لالشتباه في تلقيه 

بضائع مسروقة.
في حني لم حتدد الشرطة متى سرقت اللوحة، على الرغم من 
أن متحف نابولي أفاد بامتالكه للعمل مؤخرا في يناير 2020، 

عندما أعيد من روما.
ومت تصميــم الصورة علــى غــرار تصوير ليوناردو الشــهير 
للمسيح، مع رفع يد واحدة للبركة، واألخرى حتمل كرة بلورية، 
حيث مت عمل نســخ عديدة من العمل خالل حياة الفنان من 

طالبه ومساعديه.
وقــال مالك اللوحة "متحف ســان دومينيكــو ماجوري في 
نابولي" على موقعه علــى اإلنترنت، إن هناك "عدة فرضيات" 
بشأن هوية الرســام، ونسبت النظرية "األكثر إقناعا"، إلى أن 

طالب ليوناردو، جيروالمو أليبراندي، هو الذي رسمها.

نابولي تستعيد لوحة 
"سالفاتور موندي" المسروقة!

تمثال ترامب يتحول الى 
وحش في عيد الهالوين

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحالم يوسف:
االعتذار قوة هــذا ما يقوله البعض 
كونه داللــة على اعتــراف باخلطأ، 
أولى  خطــوة  باخلطــأ  واالعتــراف 
لتصحيحه مســتقبال، او في األقل 
احلذر من تكــراره فيمــا بعد. لكن 
في حال تكــرار اخلطأ واحلاقه بتكرار 
االعتــذار، فهــل يســمى حينئــذ 

شجاعة او قوة؟
فاضل  تاتيانا  النفســية  الباحثــة 
تقول: "االعتذار مسؤولية، ان احتمل 
مسؤولية افعالي، لكن املشكلة اننا 
نربي أوالدنا علــى ان االعتذار نقطة 
ضعــف، خاصة في اثنــاء التعامل 
مع الولد، والذي ســيؤمن بالضرورة 
ان االعتــذار ضعــف، وبصفته رجل 
املســتقبل عليه ان يكــون مصدرا 
للقوة، لذلك نقــول ان االعتذار هو 
القوة ألنه يتطلب شــجاعة واراحة 
للنفس والضميــر. هناك من يهرب 
من االعتذار، بإيجاد مبررات الرتكابه 
اخلطأ كأن يقول لقد فعل كذا وكذا 
لذلك قمت بالــرد عليه. وهؤالء هم 
اجنب من ان يقوموا بفعل شــجاع، 
فعلينــا ان نفهم قبل كل شــيء 
معانــي املفردات.. قوة.. شــجاعة.. 

ضعف".
الباحثــة بعلم  النجــار  اما منــار 
االجتماع فتجــد ان االعتذار يتوقف 
على أسس أولها احلاجة او الضرورة 
له وتقول: اخلطأ أحيانا ال يســتحق 
والتعامل  تناسيه  بل  االعتذار،  فعل 
بنحو طبيعي مع الطرف اآلخر، ألني 
لو اعتذرت عن كل خطأ بغض النظر 
وتأثيره فلن يكون هناك  عن حجمه 
قيمــة العتذاري مســتقبال، لذلك، 
أجــد ان االعتذار له حــاالت خاصة، 
ميكن ان تتســبب بخالف او قطيعة، 
خاصة ان كان من أخطأت بحقه من 
املقربني لي واترك االمور البســيطة 

تأخذ مجراها بصورة طبيعية.
الباحث  اجلبــوري،  حســن  ويجــد 

وعلى  كشــعوب  اننا  االجتماعــي 
مر التاريخ لم نســمع بدولة عربية 
أخــرى، بغض  دولــة  اعتــذرت من 
النظــر عــن حجم اخلطيئــة التي 
مورست ضدها، وأضاف: "في البيت 
نشــعر باخلجل من االعتــذار أكثر 
من خجلنا مــن ارتكاب اخلطأ، وتلك 
مفارقة عجيبة، وكأنها متوارثة، لم 
يقدم أحد من االهل على ترســيخ 
مفهوم ان ارتــكاب اخلطأ بحق أحد 
هو ما يســتحق اخلجل منه، وليس 
االعتــذار، الن االعتــذار تصحيــح 
للخطأ وتصحيح ملسار العالقة بني 
الطرفني، إضافة الى انه اثبات حسن 

نية ورغبة باحملافظة على العالقة".
االعتــذار صعــب، خاصــة ان كان 
اخملطئ كبيرا بالســن، هذا ما بدأت 

"مدرســة  الياســري  كرمية  بقوله 
متقاعــدة" التي حتدثــت عن بعض 
املواقف بينها وبني والدتها: االعتذار 
له اصولــه االجتماعية التي اعتدنا 
عليها، فوالدتي في كثير من األحيان 
تخطــيء بحقي، لكني ابــادر دوما 
لالعتذار منها، بحجة أنى اغضبتها، 
اننــي أحيانا اعرف ســبب  برغــم 
انفعالها، لكني أجد انه من العيب 
ان انتظــر منها اعتــذارا، فال اريد ان 

تشعر بذلة أمام أحد وان كنت انا.
الياســري ذكــرت ان االعتــذار ذلة 
عندما يكون صاحبه كبيرا بالســن 
فهل ذلــك منطق صحيــح؟ تقول 
فلسفة:  ماجســتير  اجلميلي  مها 
"ال يوجــد وصف لالعتذار اال انه قوة 
ان  أجد  انــا  وبالعكس  وشــجاعة، 

االهل هم اول من يؤســس لثقافة 
االعتذار، فعندمــا اعتذر من ابني او 
ابنتي بسبب ارتكابي خطأ بحقهم، 
فســألقنهم درســا بأن االعتذار ال 
يعني الضعف ابدا، ومن هذا املوقف 
يقروا  بان  األوالد مستقبال  سيتعلم 
بذنبهــم مــن دون أي تــردد، لذلك 
فال يوجد ســن وال منصب ملوضوع 
االعتذار، ألنــه يتطلب ثقة بالنفس 

وقوة شخصية".
من  يتخوف  مــن  "هناك  وتابعــت: 
االخر  يرفض  لئــال  االعتذار  موضوع 
اعتذاره واســفه، انا اعتذر الصحح 
خطــأ ارتكبتــه انا بحق شــخص، 
ويبقــى امر قبول اعتذاري من عدمه 
يندم على  والذي غالبا  االخر،  يخص 

موقفه". 

الصباح الجديد - وكاالت:
إقليم كردستان  أربيل عاصمة  نظمت في 
العراق الدورة الثالثة ملســابقة ملك جمال 
الطيــور والدواجن، حيــث تنافس أكثر من 
100 طائر ومــن 20 نوع مــن الطيور التي 
كانــت أقفاصهــا املعروضة علــى جانب 

القاعة منصة االستعراض والتباهي.
ولعل من أهم محاســن هــذه الفعاليات 
عامة  والناس  مرتاديها  تعريف  واملسابقات 
املتنوعة  والطيور  احليوانات  وفصائل  بأنواع 
وبعضها نادر وعرضة لالنقراض حتى والتي 

قد ال نعرفها جميعها.
وبدا أصحاب الطيور املتنافسة وكأنهم في 
سباق محموم ومنافسة على أشدها كي 

يحظى طير أحدهم بالفــوز والتتويج، ما 
أضفى أجواء من احلماســة وشد األعصاب 
على املشــهد. ومع أن ظروف تفشــي وباء 
وتوخي  واحلجر  واإلغالق  املســتجد  كورونا 

السالمة اسهمت بضعف اإلقبال على 
املعــرض، لكنه مــع ذلك مثل 

جماليات  لســبر  مناسبة 
واكتشاف  الطيور  هذه 

فيها  األخرى  اجلوانب 
مبعلومات  والتــزود 

وعن  عنها  عامة 
ت  كيا ســلو

نــوع  كل 
 ، ئصه خصا و

لتكــون لدى الزائــر فكــرة متكاملة عن 
املوضوع ويغنــي معرفته بعالــم احليوان 
وتعد  والالمتناهــي.  الســاحر  والطيــور 
مثل هــذه املســابقات فرصة لتســليط 
البيئي  التنــوع  األضــواء على 
واالهتمام  والبيولوجــي 
السالالت  بتفاصيل 
اخملتلفة  واألنــواع 
الطيــور  مــن 

والدواجن.

مسابقة ملك جمال الطيور في اربيل

االعتذار قوة ال يجيدها اال الشجعان

الصباح الجديد - وكاالت:
النقدية  املقــاالت  الكثير مــن  كتــب 
والتحليلية عن ألبوم املغنية األميركية 
"إيفرمور" وقت  اجلديد  تايلور ســويفت 
إطالقها له عامليــًا وعبر املتاجر الغنائية 
اإللكترونيــة املتخصصــة، وأجمــل ما 
قيل فيه إنه رصد حتوالت تايلور ســويفت 
نفســها وهي في احلجــر الصحي، حيث 
واصلت إبداعها بالكتابة وتســجيل أغاني 

ألبومها اجلديد بحماس غريب ال يهدأ .
ومؤخــراً تصــدرت املغنية األمريكيــة تايلور 
ســويفت البالغة مــن العمــر"31 عاماً" 
 "Billboard 200 – 200 قائمة "بيلبــورد 
بألبومها اجلديد "إيفر مور " لألســبوع 
الثالث. وحقق األلبوم تقدمه للصدارة 
بقوة ليحتل املركز األول بعد أن احتل 
املركز الثاني في األسبوع األول من 

العام اجلديد 2021.
وأصــدرت تايلور ســويفت عدة 
نســخ مختلفة مــن ألبومها 
"إيفر مــور" الذي أطلقته عبر 
حســاباتها مبواقع التواصل 

اإلجتماعي ألول مرة في 11 ديسمبر من عام 2020 
املاضي، وبداية العــام اجلديد، وبدأت عملية إطالق 
 "deluxe"  وتســويق ألبومها "إيفر مور" بنسخة
التي حققت جناحاً الفتاً ومثيراً في بورصة األغاني 
منذ  اإلجتماعي  التواصــل  ومبواقــع  اإللكترونية 
الساعات األولى لطرح النسخة األولى من األلبوم 

رسمياً.
اجلدير بالذكر أن ســويفت املغنيــة الوحيدة التي 
أصــدرت ألبومني لها بالعام نفســه 2020،حيث 
أصدرت ألبومها "فولكلور" في مطلع عام 2020، 
وألبومهــا اجلديــد "إيفر مور " في ديســمبر من 
العام نفســه 2020، كما تصدر ألبوماها الكثير 
مــن القوائم الغنائيــة متفوقة علــى كثير من 
منافســيها في الواليات املتحدة وبريطانيا وأوروبا 
وأكثــر مــن 85 دولة، حيــث بــاع "فولكلور" في 
األسبوع األول من صدوره مليونا نسخة، فضالً عن 

500 مليون مشاهدة.
ووصفت الكثير من املقاالت تايلور ســويفت بأنها 
صاحبة نفســية جبــارة صلبة بدليــل إصدارها 
ألبومني غنائيني بالرغم من تفشي جائحة فيروس 
كورونا، وفرض اإلغالق العام في معظم دول العالم، 

وتوقف النشاط الفني ألول مرة في التاريخ.

تايلور سويفت تتصدر قائمة "بيلبورد 
200" بألبومها الجديد" إيفر مور"

الصباح الجديد - وكاالت:
 Safari الهندية تصميم سيارة Tata كشفت شركة
 Land اجلديدة التي صممتها لتكون منافسا ملركبات

Rover رباعية الدفع احلديثة.
وتبعا للخبراء في الشــركة فإن ســيارة Safari تعد 
 Tata Harrier crossover نسخة مطورة عن مركبات
األخيرة، لكنها تتمتع بهيكل أكثر انســيابية مجهز 

بسقف بانورامي كبير وبتصميم أكثر عصرية.
وبنيــت املركبة على منصــات Omegarc املطورة عن 
منصات D8 التــي حصلت عليها Discovery Sport و 

Range Rover Evoque احلديثة، بهيكل بطول 
اربعة أمتار و66 ســنتيمترا، بارتفاع 178 سم، 

واملســافة بني محوري العجــالت فيه 247 
سنتيمترا.

أما مــن الداخل فجهــزت بثالثة صفوف 
مــن املقاعد اخملصصــة لســبعة ركاب، 
قيادة متطورة مجهزة بشاشتني  وواجهة 

واحــدة تعمــل باللمــس وميكنهــا 
االتصال الســلكيا مــع الهواتف 

واألجهزة الذكيــة، وأخرى قبالة 
الســائق تعمل كلوحة عدادات 
القمرة  جهزت  كما  إلكترونية، 
بأنظمــة لشــحن الهواتــف 
كهربائية  وأنظمة  الســلكيا، 
وحرارة  بوضعيــات  للتحكــم 

املقاعد.
وســتطرح هذه املركبة بنوعني 
 Kroytec من احملركات، محركات
أســطوانات  بأربــع  توربينيــة 
وعــزم 170 حصانــا، ومحركات 
140 حصانا، وســتعمل  بعــزم 
هــذه احملركات مع علب ســرعة 
أو أوتوماتيكية بـ  ميكانيكيــة  
ست ســرعات من تطوير شركة 
فستكون  أسعارها  أما  هيونداي، 

بحوالي 19 ألف دوالر.

الصباح الجديد - وكاالت:
مع اســتمرار العالم في التكيــف مع الوضع اجلديد 
املتمثل بالتباعد االجتماعي قــام زوجان في مادوراي 
بطباعــة رموز QR على دعــوة زفافهم حتى يتمكن 
ضيوفهم مــن حتويل الهدايا النقدية مباشــرة 
 The News إلى حســاباتهم، وفًقا لتقرير

.Minute
اإلخباري فإن ثقافة  للموقع  ووفًقا 
أو  النقديــة  تقــدمي الهدايــا 
"moi" ســائدة في تاميل 
نادو، وكان لدى الضيوف 
املدعويــن حلضور حفل 
زفاف سارة فانان وسيفا 
إرســال  خيار  ســنكاري 

 Google Pay هدايا نقدية لهم عن طريق مســح رمز
أو PhonePe QR املطبوع علــى دعوات زفافهم، بدالً 
من تقدمي األموال في الظروف الورقية كما هو معتاد.

وكانــت العروس احملللة برامج فــي بنغالورو هي التي  
ابتكرت فكرة طباعة رموز QR علــى الدعوات، وفًقا 

.The Hindu لتقرير
ونقل عــن والدة العــروس تي جيه جيانثــي قولها: 
"استعمل حوالي 30 شــخًصا مرفق رمز االستجابة 
الســريعة وقدموا نقودًا كهديــة زفافهم. وأضافت 
جيانثي، التي تدير صالون جتميل في مادوراي "هذه هي 
املرة األولى التي تتم فيها محاولة مثل هذا الشــيء 
فــي عائلتنا" وســاعدت هذه اخلطــوة أيًضا األقارب 
الذين لم يتمكنوا من حضور احلفل في إرسال الهدايا 

للزوجني.

زوجان يكتبان رمز بريدهما داخل
 بطاقات الدعوة لتحويل األموال

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن شاب روســي إقدامه على خطوة غريبة من نوعها قد 
تعرُّض حياته للخطر، موضحاً أنه يخطط العيش ســنًة بال 
طعام أو شراب، والسبب ليس فيروس كورونا بل لسبب كان 

صدمة للجميع.
اذ قال أوليغ ريزانوف،  الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، أن السبب 

وراء قــراره بـ"إننــا محاطون بالطاقــة، وعادة ما 
نحصل على الطاقة من الطعام، لكن هناك آليات 
تسمح لنا بامتصاص الطاقة دون الطعام"، وأضاف 
أنه يحاول أن يعمل على تعديل وراثي للجسم من 

أجل اخلوض في االختبار اجلديد.
وتابع في تصريحات نقلتها روسيا اليوم: "تعلمت 
العمــل مع العقــل الباطــن، ومهمتي حتقيق 
الشــباب الدائم والقــدرة على جتديــد اخلاليا 
بسرعة كبيرة، ومبعنى آخر بلوغ احلياة األبدية".
وعانــى ريزانــوف، البالغ من العمــر 22 عاماً، 
الشــلل، وبدأ جتربة عالجــات البرد عندما لم 
يستطع األطباء اســتعادة صحته بالكامل، 
فغطس في املاء املثلج، ودفن نفســه عارياً 
في الثلج، وقفز باملظلة في الطقس البارد 
في محاوالت مســتمرة منه للوصول إلى 

بعض التأكيدات بشأن حياة اإلنسان.

شاب يقرر العيش من دون طعام أو 
شراب لمدة عام ليحظى باألبدية

!Land Rover الهند تطلق منافسا لسيارات
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