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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد 

األول  العراقي  املنتخب  يستأنف 
لكرة القدم، تدريباته في غضون 
للتصفيــات  اســتعدادا  أيــام، 
املؤهلة  املشــتركة  اآلســيوية 
لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 
العراق  منتخــب  2023.ويخوض 
جتمعا تدريبيا خالل الفترة من 14 
حزيران حتى 11 متوز، اســتعدادا 
التــي  للتصفيــات املشــتركة 
تستأنف خالل شهر تشرين األول، 
بعد فتــرة من توقف النشــاط 
الكروي بفعل أزمة فيروس كورونا 

املستجد.
وخاطب احتاد الكرة العراقي، عدة 
مباريات  لتأمــن  وطنية  احتادات 
ودية ألســود الرافدين، استعدادا 
للمواجهة اآلســيوية أمام هوجن 
كوجن في 13 تشرين األول املقبل.

ستريشكو  الســلوفيني  وأعلن 
املنتخــب  مــدرب  كاتانيتــش 
للفريق  األولية  القائمة  العراقي 

والتي ضمت 35 العبا.
ملنتخب  األولية  القائمة  وضمت 
العــراق كاًل مــن: جالل حســن 
ومحمــد حميــد وفهــد طالب 
صالح  ومحمــد  كاظــم  وعلي 
حلراســة املرمى، وأحمد إبراهيم 
وريبن  ناطق  فائز وســعد  وعلي 
ســوالقا وميثم جبار ومصطفى 
محمد جبر وعلي عدنان وضرغام 
وفرانس  مهاوي  وعالء  إسماعيل 
ضيــاء بطــرس وحســن رائــد 

ومصطفى معن خلط الدفاع.
كما شــهدت القائمة وجود كل 
من همام طــارق وأمجد عطوان 
وبشار رسن وحسن علي وصفاء 
هادي وابراهيم بايش ومازن فياض 

ومحمد  ماجد  قاســم  ومحمد 
الكاظم  رضــا وشــريف عبــد 
الوســط،  خلط  مزهر  ومحمــد 
وعــالء عبد الزهــرة ومهند علي 
وأمين حسن وعالء عباس ومحمد 
داود ومحمد قاسم نصيف خلط 

الهجوم.
العراقي  املنتخب  مدرب  وشــدد 
الســلوفيني  القــدم،  لكــرة 

على  كاتانيتــش،  ستريشــكو 
ضــرورة عــودة الالعبــن خلوض 
رســمية،  تنافســية  مباريــات 
منافســات  إلغاء  بعد  خصوصاً 
املوســم الكــروي احلالي.وقــال 
لالحتاد  التطبيعية  الهيئة  رئيس 
إياد  القدم، السيد  العراقي لكرة 
بنيان في بيان نشره احتاد الكرة إن 
اتصــاال هاتفيا جمعه مع املدرب 

كاتانيتش للحديث عن مستقبل 
بعد  الوطني، الســيما  املنتخب 
إلغــاء املوســم احلالي بســبب 

فيروس كورونا.
رحــب  كاتانيتــش  أن  وبــن 
البطولة  إقامــة  بفكرة  كثيــراً 
تســاهم  التــي  التنشــيطية 
بإعــداد حقيقي لألندية، وكذلك 
لالعبــي املنتخب بشــكل جيد 

لالســتحقاقات املقبلــة، لكون 
جميــع الالعبن سيســتفيدون 
انقطاع  البطولــة بعد  من هذه 
خلمســة أشــهر كاملــة عــن 

منافسات كرة القدم.
وأوضح: »مدرب منتخبنا الوطني 
سيقدم منهاجه الرسمي، وذلك 
للتصفيات  املنتخــب  لتحضير 
املزدوجة.ومطالبتــه  اآلســيوية 

باالستفادة من أيام الفيفا إلقامة 
املباريات الوديــة، وإعادة الالعبن 
إلى أجــواء هكــذا مباريات قبل 
االســتحقاق الرسمي أمام هوجن 

كوجن خالل تشرين األول املقبل.
املدرب  رغبة  بنيان عن  وكشــف 
العراق  إلى  باحلضــور  كاتانيتش 
بأقرب وقت ممكن متــى ما تعود 
حركة الطيران بن الدول، كاشفاً، 
بالوقــت نفســه، عــن تواصله 
مع أغلب العبــي املنتخب خالل 
الفترة احلالية، وذلك لإلطالع على 
تدريباتهــم، ومتابعة مبارياتهم 
الالعبن  الرســمية فيما يخص 

احملترفن.
وأكد علي كاظــم، حارس مرمى 
أنه لن يفرط  نادي نفط الوسط، 
بالقائمة  التواجــد  فرصــة  في 
النهائيــة للمنتخب، بعد أن متت 
دعوته فــي القائمة األولية. وقال 
كاظم: »ســعيد جــدا بالدعوة 
شــرف  فهذا  للمنتخب،  األولية 
كبيــر وحلــم جلميــع الالعبن، 
وأســعى إلثبات الذات من خالل 

هذه الدعوة«.
 وأوضح أنه جاهز للتدريبات، بعدما 
البدنية  حافظ علــى جاهزيتــه 
طوال أيام احلظــر الصحي. وأكد 
للمنتخب  املتبقيــة  املباريات  أن 
الوطني فــي التصفيات املزدوجة 
مهمة وحاســمة جدا، مشــددا 
أن اجلميع عــازم على قطع  على 
النهائية  للمرحلة  املــرور  بطاقة 
واملنافســة على  التصفيات،  من 
املؤهلة  القــارة  بطاقــات  إحدى 
لكأس العالم. يشــار إلى أن علي 
للمنتخب  دعوتــه  متــت  كاظم 
الوطني، بعــد تألقه مع املنتخب 
األوملبــي في بطولة كأس آســيا 

حتت 23 سنة.

العراق يبحث عن ودية استعدادا للتصفيات اآلسيوية
الحدود يفاوض كاتانيتش يعلن قائمة أولية بـ 35 العبا

محترفين سنغال

شيفيلد يحتفظ 
بخدمات ماكجولدريك

الزمالك يمّدد عقد 
مدربه كارتيرون 

بغداد ـ  الصباح الجديد
جــددت إدارة نادي احلــدود تعاقدها مع العب 
الفريق محمود عيال، ووصلت ملراحل متقدمة 
لضم محترفن لصفوف الفريق في املوســم 
املقبل.وقال أمن ســر النادي حازم تيمور في 
تصريحــات لكووورة إن اإلدارة باشــرت ترتيب 
قائمة الفريق، حيث قــدم املدرب مظفر جبار 
قائمــة تضــم 16 العبا.وبــن أن املدرب فتح 
قنــوات االتصال مــع العبن من الســنغال 
لضمهــم للفريق، حيث طالــب جبار بضم 
ثالثــة محترفــن، إضافة إلــى قائمة تضم 
ســبعة العبن محلين قطعنا شوطا مهما 

من املفاوضات معهم.
وأشــار إلى أن احلدود سيباشر تدريباته مبوعد 
افتراضي ألول وحدة تدريبية في الســابع من 
شهر متوز املقبل، الفتا أن النادي ال توجد لديه 
متعلقــات مالية جراء إلغاء املوســم احلالي، 
حيث ســدد رواتب الالعبن حتى موعد إلغاء 
الدوري، وفق نظام الرواتب الشهرية.يشار إلى 
أن احلدود من األندية التي تعتمد على الوجوه 

الشابة في تعاقداتها.

لندن ـ وكاالت
قال شيفيلد يونايتد، إنه مدد عقد مهاجمه 
األيرلنــدي ديفيــد ماكجولدريك، ليســتمر 

االرتباط بن الطرفن حتى 2022.
وبهــذا أصبح ماكجولدريــك ثالث العب من 
الفريق األول، يوافق على متديد اســتمراره مع 
شــيفيلد يونايتد، خالل األسبوع األخير بعد 
القائد بيلي شــارب والعب الوســط أوليفر 
نوروود.وقــال ماكجولدريك فــي بيان أصدره 
النادي اإلجنليزي »ال يوجــد مكان آخر أحب أن 
أمضي فيــه العامن املقبلن. ولــذا فأنا في 
غاية الســعادة بالتوقيع علــى متديد عقدي 
يونايتد  شــيفيلد  هنا«.ويحتل  واالســتمرار 
املركز السابع بن فرق الدوري اإلجنليزي املمتاز 

برصيد 43 نقطة.
وبعد توقف اســتمر 3 أشــهر بســبب أزمة 
كورونــا، يســتهل شــيفيلد رحلــة العودة 
للمالعب بعد اســتئناف مباريات البرمييرليج 
مبواجهــة خارج ملعبــه أمام أســتون فيال، 

األربعاء املقبل.

القاهرة ـ وكاالت
أعلن نادي الزمالك املصري لكرة القدم الســبت 
متديــد عقد مدربه الفرنســي باتريس كارتيرون 
ملدة موســم واحد حتى 2020-2021. ونشــرت 
الصفحــة الرســمية لنــادي الزمالــك صورة 
لكارتيــرون خالل احتفاله بلقب كأس الســوبر 
اإلفريقية مع األبيض، وأخرى جتمعه باملستشار 
أحمد جالل إبراهيــم نائب رئيس النــادي أثناء 
التوقيع علــى العقد اجلديــد بتعليق »باتريس 
كارتيرون معنا ملدة موســم آخر«.وأضاف »متنوا 
حظا جيدا ملدربنا في مواصلة حصد البطوالت«.
وتولــى كارتيرون قيادة الزمالــك خلفا للصربي 
ميتشــو الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج 
مطلع املوســم احلالــي. وحقق الفرنســي مع 
الزمالــك لقبي كأس الســوبر اإلفريقية بفوزه 
على الترجي التونسي 3-1 بالعاصمة القطرية 
الدوحة، وكأس الســوبر املصرية على حســاب 
غرميــه التقليــدي األهلــي بــركالت الترجيح  

بالعاصمة اإلماراتية أبو ظبي.
كما قــاد الزمالك إلــى الدور نصــف النهائي 
ملســابقة دوري أبطال إفريقيا حيث ســيالقي 
الرجاء الرياضــي املغربي، بعدما تخطى الترجي 

التونسي في الدور ربع النهائي.
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ميونيخ ـ وكاالت

جنا بايــرن ميونيخ من فخ بوروســيا 
مونشنجالدباخ، بفوز قاتل )2-1) على 
ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات 
اجلولة الـ31 من الدوري األملاني.وأحرز 
جوشــوا زيركزي وليون جوريتســكا 
هدفي بايــرن، في الدقيقتن 26 و86، 
هدًفا  بافارد  بينيامن  ســجل  بينما 
عكســًيا في مرمــى فريقه لصالح 

مونشنجالدباخ، في الدقيقة 37.
بهذا االنتصار، اقترب العمالق البافاري 
خطوة أخرى من لقب البوندسليجا، 
بعدمــا حافــظ علــى الفــارق مع 
مالحقه بوروســيا دورمتوند، البالغ 7 
نقاط، معززًا صدارته للجدول برصيد 
73 نقطة، بينما توقف جالدباخ عند 

56 نقطة في املركز الرابع.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
فــإن هذا االنتصار هو العاشــر على 
التوالــي لبايرن في الــدوري األملاني، 
وهــو احلدث الــذي يتكــرر ألول مرة 
منذ موســم 2018/2017، حتت قيادة 
من  رصيده  بايرن  هاينكس.ورفع  يوب 
األهداف إلــى 92 هدًفا في 31 مباراة 
بالدوري هذا املوسم.وأوضحت »أوبتا« 

أن هــذا الرقم لم يصل إليه أي فريق 
الــدوري األملاني، حتى  تاريخ  آخر في 

هذه املرحلة من املوسم.
وسجل إيرلينج هاالند هدفا قاتال في 
بوروسيا  فريقه  ليمنح   ،95 الدقيقة 
دورمتونــد الفوز على مضيفه فورتونا 
دوســلدورف )1-0)، وبهــذا االنتصار، 
رفع دورمتوند رصيــده إلى 66 نقطة، 
في املركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف 
الذي لعب  املتصــدر،  بايرن ميونــخ 
مبــاراة أقل.أما فورتونا دوســلدورف 
فتجمد رصيده عنــد 28 نقطة، في 

املركز السادس عشر.
وأهــدر فولفســبورج نقطتن على 
ملعبه بعدما تعادل مع فرايبورج 2 / 
2 ، ورفع فولفسبورج رصيده إلى 46 
نقطة في املركز السادس مقابل 42 

نقطة لفرايبورج في املركز الثامن.
بهدفــن  فولفســبورج  وتقــدم 
ســجلهما فوتــر فيجورســت في 
الدقيقتن 14 و27، وجاء ثانيهما من 
ضربة جــزاء.وأدرك فرايبورج التعادل 
بهدفن ســجلهما لــوكاس هولير 
ورونالد ساالي في الدقيقتن 43 و46.
انتصارا  آينتراخت فرانكفورت  وحقق 
كبيــرا خــارج ملعبــه وتغلب على 
مضيفــه هيرتا برلــن 4 / 1، ليرفع 

آينتراخت رصيــده إلى 38 نقطة في 
املركز التاســع بفارق األهداف فقط 
املركز  برلــن صاحــب  أمــام هيرتا 

العاشر.
آلينتراخت  األربعة  األهدف  وســجل 
فرانكفورت، باس دوست في الدقيقة 

51 وأندريه ســيلفا )الهدفان الثاني 
والرابع) في الدقيقتن 62 و86 وإيفان 
نديكان في الدقيقة 68 ، بينما سجل 

كريســتوف بيونتيك الهدف الوحيد 
لهيرتا برلن في الدقيقة 24 .

وعانى هيرتا برلن من النقص العددي 
الثاني،  الشــوط  طوال  صفوفه  في 
بعد طرد ديدريــك بوياتا من صفوف 
الفريق في الدقيقة 46 حلصوله على 

اإلنذار الثاني.
وأنعش فيردر برميــن أماله في تفادي 
الهبوط، بعدما حقق انتصارا ساحقا 
خارج ملعبه وتغلــب على مضيفه 
بادربورن 5 / 1 .ورفع فيردر برمين رصيده 
إلى 28 نقطة في املركز السابع عشر 
فقط  األهــداف  بفارق  األخيــر  قبل 
خلف فورتونا دوسلدورف، بينما جتمد 
رصيــد بادربورن عنــد 20 نقطة في 
الثامن عشر األخير وبات قابل  املركز 
قوســن أو أدنى من الهبوط للدرجة 

الثانية.
لفيردر  اخلمســة  األهداف  وســجل 
برمين، دافي كالســن )األول والثالث) 
20 و39 ويويا أوساكو  في الدقيقتن 
فــي الدقيقة 34 وماكســيميليانو 
إيجيستن في الدقيقة 59 ونيكالس 
90، بينما  فولكروج فــي الدقيقــة 
ســجل عبد احلميد صابــري الهدف 
الدقيقة  فــي  لبادربــورن  الوحيــد 
66 .وأهــدر ميلوت راشــيكا فرصة 

التســجيل من ضربة جــزاء لفيردر 
برمين في الدقيقة 18 .

سّجل كالوس جياسوال العب وسط 
بادربورن، رقما قياسيا جديدا في دوري 
الدرجة األولى األملاني، )البوندسليجا) 
بحصوله على اإلنذار الســابع عشر 
خالل موســم واحد.ونال جياســوال 
البطاقة الصفراء الســابعة عشرة 
هذا املوسم، خالل مباراة بادربورن مع 
برمين، وحصل جياســوال على  فيردر 
اإلنذار نتيجة تدخل قوي مع جوشوا 
ســيرجانت العب فيردر برمين.وحطم 
جياسوال بذلك الرقم القياسي الذي 
كان مســجال باســم توماس هايتو 
العب هامبــورج الذي حصل على 16 

إنذارا في موسم 1998/ 1999.
وفي مباراة أخرى، تغلب يونيون برلن 
على مضيفــه كولــون 2 / 1 ليرفع 
األول رصيده إلى 35 نقطة في املركز 
الثالث عشــر بفــارق األهداف خلف 

كولون صاحب املركز الثاني عشر.
بهدفــن  برلــن  يونيــون  وتقــدم 
فرايدريتــش  مارفــن  ســجلهما 
وكريســتيان جينتنير في الدقيقتن 
39 و67 ثــم رد كولــون بهدف وحيد 
الثواني  ســجله جون كوردوبا فــي 

األخيرة من املباراة.

لدغة جوريتسكا المتأخرة تقرب بايرن من اللقب
فولفسبورج يهدر الفوز على فرايبورج

بايرن  يسير إلى اللقب

بغداد ـ فالح الناصر: 
انطلق العداء الواعد، سراج منير، مواليد 
2001 مــن املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضية أللعاب القوى باشــراف املدرب 
ثامر خلف، متخصص في فعاليات 100 
و200 و400 متر، اي ســباقات الســرعة، 
وبعــد تلقيه عــروض للمشــاركة مع 
املركزي  االحتــاد  األندية في منافســات 
للعبــة، وافق ليؤكد جدارته في بطوالت 
أندية العراق التي ينظمها االحتاد املركزي 
2017 لعب  العــام  األلعاب، في  لعروس 
لنادي القرنة وهو احــد أندية محافظة 
الناشــئن،  أندية  البصرة ضمن بطولة 
لعب في ســباق 4x  منــوع، وفي العام 
بالوســام  الزبير ليفوز  نادي  التالي مثل 

.x 400 4 البرونزي في سباق
وفــي العــام 2019، لعب لنــادي عفك 
الديواني في ركضة الضاحية، اما مطلع 
العام احلالي فاشترك في بطولة العراق 
التــي اقيمت في الســليمانية بركضة 
ليفــوز   4x100 والبريــد  حواجــز   400
بالوســام البرونزي حلساب نادي الشهيد 

أركان وهو أحد أندية محافظة ديالى.
يقول العداء سراج: انا من اسرة رياضية، 
والدي الراحــل منير يونس كان العبا في 
رياضة التايكواندو، اما والدتي فهي كانت 
عداءة ضمن فرق املدارس وهي اإلعالمية 
انني  واحلقيقة  القيســي،  حاليا، عسل 
تأثــرت بولعها لرياضة عــروس األلعاب، 
لذلك طرقت مضمارها، وهي تســاندني 
وتقدم لي الدعــم واالهتمام، اما عمي، 
ســمير يونس، فهو لعب ملنتخب شباب 

العراق سابقا ونادي الزوراء.
ويضيــف: بعــد تخرجي مــن املركز 
الوطني لرعاية املوهبة الرياضية الذي 
ادين جلميع مالكاته التدريبية بالفضل، 
سيما مدربي التربوي ثامر خلف، فقد 
التحقت بصفوف نــادي اجليش حاليا 
العســكري  املنتخب  اعضاء  احد  وانا 
الذي يستعد لتمثيل العراق في بطولة 
اجليــوش العربيــة في العــام املقبل 
2021، واواصــل تدريباتــي في منزلي 
البرامج  عبــر  املدرب  مع  بالتنســيق 
اخلاضــة باالنترنت ، كمــا لي اصدقاء 
يشاركوني التفوق ذاته ويحرصون على 
امتام الوحــدات التدريبية او متطلبات 

التواصل مع رياضتــي املفضلة، وهما 
محمــد حميد كتــاب والبطــل باقر 
سعدون ناصر الذي كان العبا محترفا 
ضمن نــادي الرفــاع البحريني. يقدم 
العداء ســراج شــكره إلى مجموعة 
من املدربن الذين تناوبوا على االشراف 
علــى تدريبه في األنديــة التي مثلها، 
وابرزهم، ثامر خلــف والدكتور محمد 
عبد احلسن في فعالية احلواجز ضمن 
املركز الوطني وايضــا زميله الدكتور 

حسن نوري ضمن املركز الوطني ذاته.
طموحه التفوق فــي البطوالت املقبلة، 
وان يعتلي منصات التتويج في السباقات 

العربية والقارية والوصول إلى األوملبياد.

سراج منير .. عداء يحلم بتحقيق 
إنجاز عربي والتأهل إلى األولمبياد 

سراج منير

بغداد - الصباح الجديد
واصل وزير الشــباب والرياضــة العراقي عدنان 
درجال اتصاالته املســتمرة مــع النجم الكبير 
أحمد راضي بعد نقله إلى مستشــفى النعمان 

اخملصص للعزل الصحي.

وقال أحمد راضي في فيديو نشره على صفحته 
الشخصية مبوقع فيسبوك أنه شعر بضيق في 
التنفس مع ارتفاع بدرجات احلرارة ما أجبره على 
مراجعة املستشفى وإجراء الفحوصات وبالتالي 

أخذ املسحة اخلاصة بفحص فيروس كورونا.

أحمد راضي يوجه رسالة طمأنة للجماهير

العراق يبحث عن ودية 
استعدادا للتصفيات 

اآلسيوية

3
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الصباح الجديد - وكاالت :
اســتقالت قائدة شــرطة أتالنتا بعد إطالق نار أدى إلى مقتل 
أميركي مــن أصل أفريقي غلبــه النوم داخل ســيارته أمام 

مطعم يبيع الوجبات اجلاهزة.
وقالت كيشــا النس بوتومز عمــدة أتالنتا إن إريكا شــيلدز 

سلمت استقالتها امس االول السبت.
ووقعت احتجاجات في أتالنتا بسبب إطالق النار على رايشارد 
بروكــس ، 27 عاما، الــذي لقي حتفه بعد صــراع مع ضباط 

الشرطة اجلمعة.
جاء ذلك بعدما خرج احملتجون إلى الشــوارع في جميع أنحاء 

الواليات املتحدة على أثر مقتل جورج فلويد.
ووفقاً للشرطة، قاوم بروكس عملية توقيفه بعدما فشل في 
اختبار التنفس للكشف عما إذا كان حتت تأثير مخدر أو خمر . 
ويحقق مكتب جورجيا للتحقيقات في احلادثة ويدرس املكتب 

مقطع فيديو صّوره شاهد عيان.
وفــي مقطع الفيديو، ميكن مشــاهدة بروكــس على األرض 
خارج مطعم »وينديز« وهو يقاتل الضابطني. وينتزع الصاعق 

الكهربي من أحدهما قبل أن يفلت هارباً منهما.
وبعد ذلك ُســمعت أصوات طلقات رصاص من مسدس فيما 
ميكن رؤية بروكس على األرض. وقد نُقل إلى املستشفى حيث 
مات الحقا. ومتت معاجلة أحد الضابطني من إصابة تعرض لها 

خالل احلادثة.
وجتمع عدد مــن احملتجني خــارج مطعم »وينديــز« اجلمعة، 

بحسب صحيفة »نيويورك تاميز«.
وأقيل هذا الضابط من منصبه وأتهم بارتكاب جرمية قتل من 
الدرجة الثانية. ونُظمــت مظاهرات في جميع أنحاء الواليات 

املتحدة والعالم منذ مقتل فلويد.

الصباح الجديد - وكاالت :
أعلنــت الصني أنها ســجلت أكبر حصيلــة يومية إلصابات 
جديدة بفيروس كورونا املســتجد منذ نيســان/ابريل املاضي 
بينمــا تخضع أحياء فــي العاصمة بكني إلجــراءات عزل، ما 
يثير مخاوف من موجة ثانية لوباء كوفيد19-. وهز اكتشــاف 
اإلصابــات احمللية اجلديدة الصني حيث ظهــر الفيروس للمرة 
األولى في كانون األول/ديســمبر املاضــي ومت تطويقه بفضل 
إجراءات حجــر صارمة جدا فرضت في العديد من دول العالم 
في وقت الحق. كما كشف الصعوبات التي يواجهها العالم 
في القضاء علــى كوفيد19-. وأعلنت الســلطات الصينية 
األحد 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجّد، في حصيلة 
يومّيــة هي األعلى منذ نيســان/أبريل. وقالــت جلنة الصّحة 
الوطنّيــة إّن 36 من تلك اإلصابات اجلديدة محّلّية وُســّجلت 
في العاصمة بكني حيث أغلقت السلطات سوقا كبيرا لبيع 

املواد الغذائية وفرضت إجراءات عزل على األحياء اجملاورة له.

الصباح الجديد - وكاالت :
سيارات  من  العشرات  جتمعت 
الشــرطة عند قــوس النصر 
في وســط باريس يوم السبت، 
احتجاجــا علــى تصريحــات 
تعهــدت  التــي  احلكومــة، 
التســامح نهائيــا«  »بعــدم 
مــع العنصرية بــني موظفي 
إنفاذ القانــون. وعرض تلفزيون 
املركبات  عشــرات  )بي.إف.إم( 
املتوقفة وهــي تطلق صافرات 
اإلنــذار واألضــواء الزرقاء أمام 
شهد  الذي  التذكاري،  النصب 
اضطرابات شديدة في ديسمبر 
انطــالق  عنــد   ،2018 ســنة 
»السترات  احتجاجات  شــرارة 
الصفراء« املناهضة للحكومة.

وكانت الشــرطة الفرنســية 
مسيرة  في  بالفعل  شــاركت 
احتجاج من شارع الشانزليزيه 

الداخلية يوم  وزارة  إلى  بباريس 
اجلمعة.

وتقــول جماعــات حقوقية إن 
وفــاة املواطــن، األميركي من 
أصل إفريقي، جورج فلويد، على 
وحشية،  بطريقة  الشرطة  يد 
أثــارت نقاشــات فــي جميع 
العالم بشأن سلوكيات  أنحاء 
الشرطة، وفي فرنسا على وجه 
اتهامات  تُوجه  اخلصوص حيث 
للشــرطة بالتعامل بوحشية 
وعنصرية مــع مقيمني ينحدر 
معظمهم من أصول مهاجرة.

الفرنسية  الشــرطة  ونظمت 
دوني  في ضواحي سني ســان 
في باريس يوم اخلميس املاضي، 
احتجاجــا ضد قــرار احلكومة 
»اإلخضاع  اســتعمال  بحظر 

باخلنق« خالل االعتقاالت.
ونشــرت وكالــة رابتلي فيديو 

وهم  الشــرطة  عناصر  يظهر 
يصطفون أمام مركز الشرطة 
ويلقــون أصفادهم على األرض 

احتجاجا على قرار احلكومة.
الداخليــة  وزيــر  ووصــف 
الفرنسي كريستوف كاستانير 
باخلنق«  اســتعمال »اإلخضاع 
معلنا  خطير«  »أســلوب  بأنه 
إليه  اللجــوء  الشــرطة  منع 

خالل االعتقاالت.
من  فامنلريتش  فابيــان  وقــال 
االحتاد الوطني للشــرطة بعد 
العاملني  نقابات  بني  االجتماع 
الداخلية  ووزير  الشــرطة  في 
إن  كاســتانير،  كريســتوف 
النقابــات أبلغــت الوزيــر أن 
أســلوب االحتجــاز بتقييــد 
الرقبة أنقذ أرواحا وهو أسلوب 
الشرطة حتى  يحتاجه ضباط 

العثور على بديل مالئم.

الصباح الجديد - وكاالت :
  حــذرت شــقيقة زعيم كوريا 
اجراءات  اتخاذ  من  الشــمالية 
اجلنوبية  كوريــا  ضد  انتقامية 
قد تشمل القوات املسلحة في 
بســبب  للتوتر  تصعيد  أحدث 
املنشــقني من كوريا الشمالية 
دعائية  مــواد  يرســلون  الذين 
احلدود  عبر  لبيوجنياجن  مناهضة 

بني البلدين.
صورة من أرشــيف رويترز لكيم 
كوريا  زعيم  شــقيقة  جوجن  يو 
الشــمالية إلى جوار شقيقها 
الزعيــم كيم جــوجن أون. صورة 

لرويترز من ممثل لوكاالت األنباء.
وأصــدرت كيم يو جــوجن ،التي 
تعمل بشكل غير رسمي كأحد 
كبــار مســاعدي الزعيم كيم 
بيان  التحذير في  أون، هذا  جوجن 
املركزية  األنباء  وكالة  نشــرته 
الرسمية  الشــمالية  الكورية 

يوم السبت.
وقالت كيم ”من خالل ممارســة 
إياها  التي خولنــي  الســلطة 
ودولتنا  وحزبنا  األعلــى  الزعيم 
أصــدرت تعليمــات ... لــإدارة 
املسؤولة عن الشؤون مع العدو 
كي ننفذ بحسم االجراء املقبل“. 
وجاء بيانها الذي لم يذكر ما هو 

اإلجراء التالي بعد أيام من اتخاذ 
كوريا اجلنوبية إجراء قانونيا ضد 
يرسلون مواد  الذين  املنشــقني 
مثل األرز ومنشــورات مناهضة 
من  عــادة  الشــمالية،  لكوريا 
خالل بالونات عبر احلدود شديدة 
زجاجات عبر  فــي  أو  التحصني 

البحر.
الشــمالية  كوريــا  وقالــت 
إن هــؤالء املنشــقني يثيــرون 
غضبها وقطعت في األســبوع 
بني  الساخنة  اخلطوط  املنصرم 
استيائها  عن  تعبيرا  الكوريتني 
لالتصال  مكتب  بإغالق  وهددت 

بني احلكومتني.
وفــي إطار جهودها لتحســني 
العالقات مع كوريا الشــمالية 
جيــه-إن  مــون  إدارة  ســعت 
لوقف  اجلنوبيــة  رئيــس كوريا 
واألرز وشكا  حملة املنشــورات 
تعرضهــم  مــن  املنشــقون 
لضغوط للكف عن انتقاد كوريا 

الشمالية.
الرئاســي  األزرق  البيــت  وذكر 
لكوريــا اجلنوبية يــوم األحد أن 
القومي اجتمع  مجلس األمــن 
األمن  مســؤولي  كبار  بحضور 
املوقف  ”ملراجعــة  واخلارجيــة 
اجلزيــرة  شــبه  فــي  الراهــن 

)الكورية(“.
الوحدة  وزارة  أيضــا  واجتمعت 
وأصدرت  اجلنوبيــة  كوريــا  في 
بيانا يطالــب بيوجنياجن بااللتزام 
التي  الكوريتني  بني  باالتفاقيات 

جرى التوصل إليها في املاضي.
وذكرت الــوزارة في بيان ”ينبغي 
الســعي  والشــمال  للجنوب 
التي  االتفاقيات  بــكل  لاللتزام 
توصلــت إليها الكوريتــان...إن 
احلكومــة تتعامل مــع املوقف 

الراهن بجدية“.
ويأتي تصعيد التوتر قبل يوم من 
الذكرى السنوية العشرين ألول 
 2000 قمة بني الكوريتــني عام 
بتعزيز  تعهدات  شــهدت  التي 

احلوار والتعاون بني البلدين.
ووقــع زعيما البلديــن في عام 
2018 على إعالن باملوافقة على 
العمــل من أجل ”نزع الســالح 
بالكامــل من شــبه  النــووي 
اجلزيرة الكورية“ ووقف ”األعمال 

العدائية“.
كوريــا  إن  محللــون  ويقــول 
الشمالية تستغل على ما يبدو 
قضية املنشــورات كي تزيد من 
اجلنوبية  كوريــا  على  الضغط 
في خضــم توقف محادثات نزع 

السالح النووي.

استقالة قائدة شرطة 
أتالنتا بعد إطالق النار على 

رجل أسود

مخاوف من موجة ثانية لوباء 
كوفيد- 19 بعد تسجيل 57 

إصابة جديدة في الصين

الشرطة تحتشد عند قوس النصر بباريس 
لالحتجاج على الحكومة

كوريا الشمالية تهدد بإجراءات انتقامية 
بسبب منشقين لدى جارتها الجنوبية

الصباح الجديد - متابعة:
 

أصدرت الهيئة العامة للسجون 
ادعاء  بيانا بشــأن  تونــس،  في 
النائبة عبير موســي بـ«تواصل 

نواب مع إرهابيني في السجن«.
وفي معرض رد هيئة الســجون 
موســي  عبير  مزاعــم  علــى 
من  لعدد  الســماح  بخصوص 
مودعني  بزيــارة  البرملــان  نواب 
في قضايــا ذات صبغة إرهابية 
بسجني املرناقية وبرج العامري 
مسؤولني  من  وبتســهيل  ليال 
مقابل االنتفاع بامتيازات، أكدت 
الهيئة أن حتركات املســجونني 
في قضايــا إرهابية تخضع إلى 

رقابة أمنية عالية ومشددة.
وأفادت بأن زيارة جميع املساجني 
تســتند إلى شــروط وإجراءات 
وتراتيــب يضبطهــا القانــون 
بالكاميرا،  للمراقبــة  وتخضع 
حســب  موثقة  عملية  وهــي 

البيان.
وأشارت إلى أن وزارة العدل أذنت 
بفتح حتقيق في املوضوع، داعية 
في  مبنتســبيها  الزج  إلى عدم 
جتاذبات سياســية من شــأنها 
التأثير ســلبا على معنوياتهم 

وعلى السير االعتيادي للعمل.
وكانــت النائبة عبير موســي، 
رئيســة »احلزب الدستوري احلر« 
قد زعمت أنهــا متلك معطيات 
إلطــارات  أســماء  وجــود  عن 
ســجنية تتولى تأمــني تواصل 
نواب أحد األحزاب السياســية 
مــع مســاجني متورطــني في 
قضايــا ذات صبغــة إرهابيــة 
الســجن  بــكل من  مودعــني 
والســجن  باملرناقيــة  املدنــي 
املدني ببــرج العامري. وأضافت 
رئيســة »احلزب الدستوري احلر« 
ببرنامج  اســتضافتها  خــالل 
»مع الناس« الــذي بثته القناة 
الوطنيــة األولــى مســاء يوم 
اجلمعــة، أن هــؤالء اإلطــارات 

يتمتعون ببعض االمتيازات.

تونس  في  العــدل  وزارة  وكانت 
بشــأن  حتقيق  بفتــح  امــرت 
النائبة عبير موسي،  تصريحات 
رئيســة »احلزب الدستوري احلر« 
بشــأن تواصل بعض النواب مع 
إرهابيــني مودعني في ســجني 

املرناقية وبرج العامري.
»احلــزب  رئيســة  وأضافــت 
هــؤالء  أن  احلــر«  الدســتوري 
ببعــض  يتمتعــون  اإلطــارات 

االمتيازات.
خــالل  موســي  وأوضحــت 
اســتضافتها بالبرنامــج أنها 

»تلقت رسالة من أعوان باإلدارة 
يستنجدون  للســجون  العامة 
بهــا ويخبرونها بوجود اتصاالت 
بني نواب تابعــني ملن وصفتهم 
بـ)تنظيــم االخــوان( )حركــة 
النهضــة( مــع إرهابيــني في 
الســجون عن طريق مسؤولني، 
امللــف  بكشــف  وطالبوهــا 

والتحري في شأنه«.
وقالت إنها ســتحيل املســألة 
إلى هيئــة مكافحة الفســاد 
للتحــري في املســألة وحماية 
أســماء  لوجــود  املبلغــني 

وخطــط ومعطيات، معربة عن 
العدل  وزيرة  إلطالع  استعدادها 

على ذلك.
ودعت »جبهــة اإلنقاذ الوطني 
ندوة  خــالل  جــوان«   14 حلراك 
صحفية، إلى حل مجلس نواب 
واللجان  والهيئــات  الشــعب 

املنبثقة عنه.
ودعت كذلك إلــى الذهاب إلى 
انتخابات برملانية مبكرة والنزول 
إلى ســاحة باردو أمــام البرملان 
يــوم 14 يونيو للتظاهــر، وإلى 
تشكيل جلنة للتدقيق في أموال 

وقياداتها  السياســية  األحزاب 
رأسهم  وعلى  أرصدتها  وجتميد 
جانب  إلى  النهضــة«،  »حركة 
منع السفر على من ثبت تورطه 

في شبهات فساد.
وبــني الناطق الرســمي جلبهة 
اإلنقــاذ الوطنــي لـ«حراك 14 
جــوان« فتحــي الورفلــي في 
أن  »موزاييك«،  إلذاعــة  تصريح 
السلمي  االحتجاجي  »التحرك 
أمــام البرملــان يــوم 14 يونيو 
اجلاري، دعا إلــى إحداث مجلس 
وطني لإنقاذ حتت اشراف رئيس 

اجلمهورية، والذهاب إلى تشكيل 
لتصريف  مصغــرة  حكومــة 
األعمال، وإلى االســتفتاء على 
النظام السياسي والذهاب إلى 
وتنقيح  دميقراطي  رئاسي  نظام 

القانون االنتخابي«.
وأوضح الورفلــي، أن هذا احلراك 
ليــس مدعومــا مــن رئيــس 
ســعيد،  قيــس  اجلمهوريــة 
األحــزاب  مــن  العديــد  أن  إال 
الوطنيــة  والشــخصيات 
العمــل  علــى  واملعطلــني 

سيلتحقون باحلراك«.

المناوشات بين عبير موسى وحركة النهضة برئاسة 
الغنوشي تطال سجون في تونس

أشارت إلى أن 
وزارة العدل أذنت 

بفتح تحقيق في 
الموضوع، داعية 

إلى عدم الزج 
بمنتسبيها في 

تجاذبات سياسية من 
شأنها التأثير سلبا 

على معنوياتهم 
وعلى السير 

االعتيادي للعمل.
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المناوشات بين عبير موسى 
وحركة النهضة برئاسة 

الغنوشي تطال سجون في تونس

السليمانية - عباس اركوازي:
عن  النــواب  مجلس  عضــو  اكد 
املكون الكــردي ريبوار كرمي ان امام 
حكومــة اإلقليم خيــاران ال ثالث 
لهما، اما الســقوط او العودة الى 

االتفاق مع بغداد.
واضــاف كرمي في مؤمتــر صحفي 
االحــد مبحافظة  امــس  عقــده 

الصباح  حضرتــه  الســليمانية 
اجلديد، قدم خالله مشــروع اعده 
تضمن االليــات املطلوبة لتحويل 
االقليم  حكومــة  موظفي  رواتب 
العراقية،  احلكومــة  مــالك  على 
مشــيراً الى ان املشروع يتألف من 
سبعة مراحل تبدا بفتح حسابات 
بنكية ملوظفي االقليم في مصرف 

عراقي يفتتح فروعا له مبحافظات 
االقليم.

واكد كرمي، ان هذا املشــروع يهدف 
الــى معاجلــة مشــكلة رواتــب 
املوظفن واملواطنــن في االقليم، 
الــذي قال انهــا تفاقمت في ظل 
عدم قدرة حكومة االقليم نتيجة 
الفاشلة  االقتصادية  للسياسات 

وانخفــاض اســعار النفــط من 
فقــدان قدرتها علــى توزيع رواتب 

املوظفن. 
وطالب كــرمي احلكومــة االحتادية 
وحكومــة االقليم الى مســاندة 
املشــروع، الذي قال انه يصب في 
مصلحة املواطنن وال يســتهدف 

التقليل من دور ومكانة اية جهة.

بغداد - الصباح الجديد:
اكــدت عضو جلنــة االســتثمار 
امس  ندى شــاكر جودت  النيابية 
احلكومــة  بإمــكان  أن  االحــد، 
الرواتب  دفــع  محنة  مــن  اخلروج 
اذا هيمنــت على عدة مــوارد غير 
نفطية، مشــيرة الــى ان اللجوء 
حدث  كما  الرواتب  استقطاع  الى 
أخيرا، دليــل على ضعف احلكومة 

في التحكم بتلك املوارد.
وقالت جــودت في تصريح اطلعت 
 : ان  اجلديــد،   الصبــاح  عليــه 
اســتقطاع جزء من الرواتب دليل 
تعمل  وانها  احلكومة  على ضعف 
على اقــرب احللول اجلاهــزة وذلك 
كما حصل مؤخرا من اســتقطاع 
لرواتب املتقاعديــن الذي تراجعت 
عنه وسط ضغط شعبي ونيابي".

وأضافت ان "هنــاك موارد نفطية 
وغيــر نفطيــة بإمكانهــا ان تدر 
على اخلزينة أمــواال كبيرة جدا اذا 
ما كانت احلكومــة جادة في جتاوز 
االزمة االقتصادية ومنها اســتالم 
مبلــغ النفــط مــن االقليم وفق 
االتفاقيات بــن احلكومة واالقليم 
وتطبيق  اجلــادة  الهيمنة  وكذلك 
البرية  احلدودية  للمنافذ  احلوكمة 

عموم  فــي  واملطارات  والبحريــة 
البــالد مبا فيهــا منافــذ اإلقليم 
ومحاســبة  الســيطرة  وكذلك 
شركات الهاتف النقال واالنترنيت 
املستحقة  األموال  واســتحصال 
على تلــك الشــركات، والتفكير 
بانشــاء شــركة وطنية بالهاتف 
النقال وإلغاء العقود مع الشركات 

التي تعمل حاليا" .

نائب: حكومة االقليم امام خيارين اما السقوط او العودة الى بغداد

حوكمة المنافذ الحدودية وضبط شركات االتصال والهاتف 
وبعض الموارد تنهي محنة دفع الرواتب

كل الطرق تؤدي الى بغداد

نائبة: 

البنك الدولي يرجح تجاوز عجز الميزانية العراقية
قد يتجاوز 20 مليار دوالر

بغداد - وعد الشمري:
انتقــدت اللجنــة املالية، أمس 
احلكومــة  سياســة  األحــد، 
االقتصاديــة، مؤكدة أن قراراتها 
أدت الى أرباك الرأي العام، ودعتها 
باســتقطاع  التفكير  عدم  إلى 
مجدداً،  املتقاعدين  مستحقات 
الرواتب  تعديــل  أن  إلــى  الفتة 

يتطلب تشريعاً يسنه البرملان.
أحمد  اللجنــة  عضــو  وقــال 
حمه فــي تصريح إلى "الصباح 
هــي  "احلكومــة  إن  اجلديــد"، 
رواتب  باســتقطاع  بــادرت  من 
املتقاعديــن دون العــودة إلــى 

مجلس النواب".
وتابع حمه، أن "املقترح احلكومي 
كان قد تضمــن أيضاً تخفيض 
املوظفن  لرواتــب  اخملصصــات 
بنسب تتراوح بن 25 إلى 70%".

مبنح  ملزمة  "الدولة  أن  وأوضح، 
استحقاقهم  كامل  املتقاعدين 
ألن رواتبهــم كانت تســتقطع 
عندما  الدخــل،  منهــا ضريبة 
كانوا في اخلدمــة وبالتالي، هي 
صافي ما لهم في ذمة اخلزينة".

وبن حمة، أن "احلكومة من خالل 
قراراتها املتعلقــة بامللف املالي 
متخبطة  ظهــرت  واالقتصادي 
وغيــر متزنة، وأربكت الشــارع 

العراقي والرأي العام".
ويواصــل، أن "العــراق مير بأزمة 
وماليــة عميقــة،  اقتصاديــة 

طريقــة  اتخــذت  واحلكومــة 
التاجر املفلــس الذي يبحث في 
دفاتره القدمية لعله يجد أمواالً، 
ووجدت الرواتب ابســط وسيلة 

للخروج مما هي فيه".
وأردف عضــو اللجنــة املاليــة 
النيابية، أن "احلكومة قررت إعادة 
ما مت اســتقطاعه للمتقاعدين، 

بذلك  التفكيــر  عــدم  وعليها 
مستقبالً".

وأكد، أن "املســاس بالرواتب مع 
جود قانون رقم 22 لسنة 2008، 

يتطلــب تعديله أو اســتبداله 
مبشروع يتم ســنه في مجلس 

النواب".
ومضى حمــة، إلى أن "احلكومة 

وإذا كانــت جــادة فــي إصالح 
الوضــع االقتصــادي فعليهــا 
إرسال مشروع قانون إلى مجلس 
النواب مــن أجل إعــادة النظر 
فــي الرواتب بنحــو ينهي حالة 

التفاوت بن بعض املؤسسات".
مــن جانبه، ذكر مقــّرر اللجنة 
إلى  فــي حديث  الصفار،  أحمد 
"الدستور  أن  اجلديد"،  "الصباح 
أوجــب فــرض الضرائــب على 
املواطنن بقانون يشرعه مجلس 

النواب".
وتابع الصفار، أن "جلوء احلكومة 
إلى فرض ضرائب على املتقاعدين 
واملوظفن دون وجود سند قانوني 

لها يعد غير صحيح".
وزاد، أن "احلكومــة وقعــت في 
املتقاعدين  خطأ عندما شّملت 
بضريبــة الدخل كــون القانون 
النافــذ نــص علــى إعفائهم 

منها".
أن "مجلس  الصفار،  ويسترسل 
النــواب مــع تخفيــض رواتب 
مثل  الدولة  في  العليا  الدرجات 
الرئاسات الثالث والوزراء وأعضاء 
البرملان وصوالً إلى من هو بدرجة 

مدير عام".
ودعا، إلى "عدم ســلب صالحية 
مجلــس النــواب كونــه اخملول 
دســتورياً في تشــريع القوانن 
السيما التي تنظم الوضع املالي 

واالقتصادي في البالد".

المالية النيابية تطالب الحكومة بعدم المساس برواتب 
المتقاعدين مستقبال وتصف قراراتها بالمتخبطة 

اجتماع سابق للحكومة العراقية

ألن ضريبة الدخل مستقطعة أصال منذ أيام الخدمة

بغداد - الصباح الجديد:  
اعلنت ســلطة الطيــران املدني 
امس االحد، أن قرار تعليق الرحالت 
املنتظمة مســتمر لغاية  اجلوية 

يوم السبت املقبل.
وأفاد مدير عام ســلطة الطيران 
يحيى  دريــد  العراقــي،  املدنــي 
بيان تلقت الصباح  جاســم، في 
اجلديد نســخة منه، بـ "استمرار 
منح املوافقات الرسمية للرحالت 
بإجــالء  اخلاصــة  االســتثنائية 
العراقين العالقن في دول اخلارج، 
وتوصيات  قرارات  إلى  استنــــاداً 
اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوطنية ملكافحة جائحة فيروس 

كورونا".
الرحالت  أن "قــرار تعليق  وأضاف 
املنتظمة مســتمر لغاية  اجلوية 
يــوم الســبت املقبــل املوافــق 
الرحــالت  ويشــمل   ،20/6/2020
باســتثناء  واخلارجية  الداخليــة 
الطبي  واإلخالء  الطــوارئ  رحالت 
والطائرات  اجلوي  الشحن  ورحالت 
والتي  العراقية  لالجــواء  العابرة 
تســتمر بشــكل طبيعــي في 

البالد". 
وكان العــراق قــد علق تســيير 
الرحالت اجلوية في 17 آذار املاضي، 
ضمن اإلجراءات االحترازية الرامية 
إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

بغداد - الصباح الجديد :
أكــدت هيئــة التقاعــد الوطنية 
رواتب  استقطاعات  أن  االحد،  امس 
والشهداء  السياســين  السجناء 

سُتعاد مع راتب شهر متوز املقبل.  
تلقت  بيــان  فــي  الهيئة  وقالــت 
الصباح اجلديد نســخة منه امس: 
"ننــوه إلى كافة أُســر الشــهداء 
الذين مت  السياســين  والســجناء 
اســتقطاع جزء مــن رواتبهم في 
شــهر حزيران ســيتم إرجاعها مع 

راتب شهر متوز 2020 القادم ".  
ذلك  يتطلب  "وال  البيــان  وأضــاف 
الهيئــة  ديــوان  مقــر  مراجعــة 
وفروعهــا فــي احملافظــات حفاظاً 

علــى متقاعدينا الكرام من جائحة 
كورونا".  

وكانــت أكدت هيئــة التقاعد، في 
وقت ســابق إعــادة %99 من املبالغ 
املتقاعدين،  رواتب  من  املستقطعة 
مؤكــدة أن املتبقي ســيضاف إلى 

رواتب الشهر املقبل.  
وذكــر بيان للهيئــة تلقت الصباح 
اجلمعة  فــي  منه  نســخة  اجلديد 
لتوجيهــات  اســتناداً   " املاضــي: 
رئيس مجلــس الوزراء أكملت هيئة 
التقاعــد الوطنيــة بالتعــاون مع 
املصارف وشركات الدفع اإللكتروني 
إعادة املبالغ املستقطعة بنسبة 99 

% من املتقاعدين".    

تعليق الرحالت الجوية المنتظمة 
مستمر حتى السبت المقبل 

استقطاعات رواتب السجناء 
السياسيين والشهداء ُتعاد مع 

راتب تموز المقبل

a

الصباح الجديد - متابعة:
االحد  امس  اثيوبيا  مصر،  اتهمت 
بأنهــا تهــدر كافــة االتفاقيات 
بشأن ســد النهضة، مشيرة الى  
أن ما تتعمد طرحــه يطلق يدها 

للتحكم مبياه النيل.
واضافت القاهرة أن إثيوبيا ال تنظر 
مؤكدة:  األخرى،  األطراف  ملصالح 
الطويل  النفس  اتبعنا سياســة 
في التفاوض بشأن سد النهضة.

وقــال املتحدث باســم وزارة الري 
املصرية محمد  املائيــة  واملــوارد 
واضحا  تعنتا  هناك  ان  السباعي، 

من اجلانب اإلثيوبي.
يهدف  اإلثيوبي  الطرح  أن  وأضاف 
االتفاقيات  كافــة  إهــدار  إلــى 
إلثيوبيا  اليد  ويطلق  والتفاهمات 

للتحكم في مياه النيل األزرق.
إن  أيضا  قــال  املصري  املســؤول 
ينظــر في  اإلثيوبــي ال  اجلانــب 

الفتــرة األخيرة إلى مصالح باقي 
األطــراف، مضيفــاً: "نحتاج من 
لديها  تكون  أن  األخــرى  األطراف 
للوصول  حقيقية  سياسية  إرادة 
إلى توافــق ونصل إلــى اتفاقية 

مستدامة".

وقــال: "اتبعنا سياســة النفس 
الطويل في التفــاوض إدراكا منا 

ملعاني الشراكة واألخوة".
وشــدد على أنه "لن تكون هناك 
أطرافاً جديدة في التفاوض سوى 
الــدول املعنية واملراقبــن االحتاد 

اإلفريقي واجلانب األميركي واالحتاد 
األوروبي".

وجــاء هذا بعدما أعلنــت إثيوبيا 
أنهــا ســتلتزم التزامــا كامــال 
بقواعد تعبئة وتشــغيل الســد 
دولتي  مــع  ســتوقعها  والتــي 
املصب، فــي تصريحــات جديدة 
بشــأن مفاوضات ســد النهضة 
التي جترى حاليا بن وزراء الري في 
مصر والسودان وإثيوبيا استجابة 

لدعوة سودانية.
وأكدت وزارة املوارد املائية اإلثيوبية 
في بيان صحافي امس األحد، أنه 
بشــأن  تفاهمات  إلى  التوصل  مت 
املرحلــة األولى مــن تعبئة خزان 
سد النهضة وقواعد إدارة اجلفاف، 
مشيرة إلى اســتمرار املفاوضات 
التوجيهية  املبادئ  بشأن  الثالثية 
والقواعــد املتعلقــة بالتعبئــة 

األولى.

تقريـر

مصر: التعنت االثيوبي في مفاوضات
سد النهضة يهدر كل االتفاقات السابقة 

جانب من مفاوضات سد النهضة
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بغداد _ الصباح الجديد :
اغلق ســوق العراق لــاوراق املالية يــوم امس االحد 

مؤشر االسعار منخفضاً بنسبة )0.31%.)
وفي مايلي مؤشــرات التداول لســوق العراق لألوراق 
املالية فقد بلغ عدد االسهم املتداولة )258,210,869)  
سهم ، وبلغت قيمة االسهم )208,455,800(  دينار . 
كما اغلق مؤشر االســعارISX 60  في جلسة امس 
على )423.35( نقطة منخفضا بنســبة )%0.31( عن 
اغاقه في اجللســة السابقة البالغ )424.67( نقطة 
وتداول اسهم )16( شــركة من اصل )104( شركات 

مدرجة في السوق .
واصبح عــدد الشــركات املوقوفة بقــرار من هيئة 
االوراق املالية لعــدم التزامهــا بتعليمات االفصاح 
املالي )22( شــركة وبلغ عدد االســهم املشتراة من 
املستثمرين غير العراقيني في السوق النظامي )30) 
مليون سهم بقيمة بلغت )19( مليون دينار من خال 
تنفيذ )5( صفقات على اســهم شركتني ، فيما بلغ 
عدد االســهم املباعة من املستثمرين غير العراقيني 
في السوق النظامي )200( الف سهم بقيمة بلغت 
(1( مليون دينار من خــال تنفيذ صفقة واحدة على 

اسهم شركة واحدة.

بغداد _ الصباح الجديد :
اســتقرت أســعار صرف الدوالر في بورصة الكفاح 
واألســواق احمللية يوم امس األحد وســجلت أسعار 
بورصة الكفاح – بغداد 124.100 دينار لكل 100 دوالر.

اما أسعار البيع والشــراء في محال الصيرفة: سعر 
بيع الدوالر = 124.500 دينار وســعر شــراء الدوالر = 
123.500 دينار.                                                                                      

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلن وزير املالية علي عبد األمير عاوي عن مناقشات 
إيجابية بني خلية الطــوارئ لإلصاح املالي وصندوق 

النقد الدولي.
وقال عاوي ان »صندوق النقد أبدى استعداده لتقدمي 
الدعم للعراق وسيتابع الفريق العراقي مع الصندوق 

املناقشات األسبوع املقبل«.

الصباح الجديد _ وكاالت :
أصبحت مملكــة البحرين أول دولة 
عربيــة تصادق علــى اتفاقية األمم 
املتحدة بشأن استخدام اخلطابات 
الدولية،  العقــود  في  االلكترونية 
وذلــك في خطوة ستســاهم في 
متكني قطاعات جديدة لألعمال في 
احلماية  وستعزز  الرقمي  االقتصاد 
للمستثمرين في هذه القطاعات.

وتتضمــن مبــادئ االتفاقية وضع 
ضرورية  ملصطلحــات  التعريفات 
و«الكتابــة«  »التوقيــع«  مثــل 
توفير احلماية  وغيرهما، مبا يضمن 
األطراف  جميع  حلقــوق  القانونية 
املشــاركة في توقيع العقود. كما 
تسعى املعاهدة إلى إزالة العقبات 
القانونية أمام توســيع استخدام 
االتصــال االلكترونــي لتكريــس 
االتفاقيات والعقود التي مت إبرامها 
في مراحل ســابقة قبل انتشــار 
احلديثة  التكنولوجيــا  تطبيقات 

على نطاق واسع.
الدولة  البحريــن  تكــون  وبهــذا 
إلى  التي تنضــم  الـــ14 عامليــاً 
اقتصاديات  إلى جانــب  االتفاقية، 
بــارزة مثل ســنغافورة، وروســيا 
االحتاديــة. ومــن بني الــدول التي 
جمهورية  االتفاقيــة  على  وّقعت 
اجلنوبية،  وكوريا  الشعبية،  الصني 
واململكة العربية السعودية وذلك 

متهيداً للمصادقة عليها. 
وفي تعليقه على هذه اخلطوة قال  
التنفيذي  الرئيس  خالد حميــدان 
التنميــة االقتصادية في  جمللــس 
البحريــن: » يعّد مــن الضروري أن 

التشــريعية  املنظومات  تتواكب 
والتنظيميــة مع أحدث التطورات 
والتوجهات التقنية وذلك في إطار 
اجلهود نحــو بناء اقتصــاد رقمي 
فعال ريادي في املنطقة، وباألخص 
تزايد اعتمــاد قطاعات  في ظــل 
التي يوفرها  األعمال على اخليارات 

التحول الرقمي.«
جمللس  التنفيذي  الرئيــس  وأضاف 
»تســعى  االقتصادية:  التنميــة 
مملكة البحريــن إلى حتقيق الريادة 
فــي التطوير والتحديــث القائم 
أنها  علــى التكنولوجيــا، كمــا 
رواد  احتياجــات  بتلبية  ملتزمــة 
لتمكينهم  واملستثمرين  األعمال 
وإتاحــة الفــرص لهــم لتحقيق 
النمو املستدام في بيئة اقتصادية 
داعمة. وبالتالي فنحن نتطلع إلى 
مواصلــة العمل جنبــاً إلى جنب 
مــع األمم املتحــدة لتبّنــي أحدث 
التوجهات وأفضلها في املنظومة 

التشريعية احلاضنة لألعمال«.
املتحدة حول  األمم  اتفاقية  وتهدف 
االلكترونية  اخلطابات  اســتخدام 
فــي العقود الدوليــة )2005( إلى 
تعزيز ثقة قطاعــات األعمال عبر 
إرســائها مبــادئ دوليــة محددة 
استخدام  آلية  بشــأن  ومعتمدة 
التكنولوجيــا أثناء عمليات توقيع 
العقود التجارية. والتي ســتدخل 
حيز التنفيذ فــي البحرين اعتباراً 

من األول من يناير عام 2021.
ويأتــي توقيع اململكــة لاتفاقية 
بعــد أن أصبحت أول دولة تســن 
قوانــني مبنية على منــوذج قوانني 

األمم  للجنة  االلكترونيــة  التجارة 
املتحدة للقانــون التجاري الدولي 
)األونيســترال(، وهــو ما أســس 
اجلاهزية  عــززت  نوعية  خلطــوات 
منطقة  ضمن  للمملكة  الرقمية 
اخلليج التي تضم فرصاً اقتصادية 

تعادل 1.5 تريليون دوالر.
بدوره قال لوكا كاســتاالني، أمني 
ســر مجموعــة العمــل اخلاصة 
بالتجارة اإللكترونية في جلنة األمم 
املتحدة للقانــون التجاري الدولي 
مصادقة  »تأتــي  )األونيســترال(: 
لتكّمل  االتفاقية  علــى  البحرين 
التعاون املميز بني حكومة البحرين 
واألمانة العامة ألونيسترال لتوفير 
منظومة قانونيــة حديثة وفعالة 
وذات كفاءة لاقتصاد الرقمي. وأنا 
واثق بأن هذا سيشــجع املزيد من 
تبّني  والعالــم على  املنطقة  دول 
أحدث نصوص األونيسترال في هذا 

القطاع«.
من جانبه قال ســتيفانو بيتيناتو، 
املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة 
»إن  البحرين:  لدى مملكــة  اإلمنائي 
املصادقة  البحريــن  مملكــة  إقرار 
املتحدة بشــأن  اتفاقية األمم  على 
اإللكترونية  اخلطابات  اســتخدام 
االستفادة  لكيفية  منوذجاً  يشكل 
من التكنولوجيا الرقمية والقوانني 
والتعدديــة االقتصادية  الدوليــة 
كعناصــر ممكنــة تعــزز التجارة 
حتقيق  فــي  وتســهم  الدوليــة 
أهــداف التنمية املســتدامة من 
خال إجراءات حتمــي البيئة وتعزز 

الكفاءة التشغيلية.« 

بغداد _ الصباح الجديد :
تــرأس وزيــر التجــارة وكالة علي 
الدليمــي امــس االحــد اجتماعا 
العليــا  التســويقية  للجنــة 
حملصــول احلنطة ملناقشــة اليات 
التســويق وتذليــل املعوقات التي 
يواجههــا الفاحني في تســليم 
وقال  الســايلوات.  الــى  احملاصيل 
الوزيــر الدليمي خــال االجتماع، 
العام  لهذا  التسويقي  ان«املوسم 
رئيس  من  مباشرة  مبتابعة  يحظى 
مجلس الوزراء الســيد مصطفى 
الكاظمي، وتوجيه سيادته بتذليل 
الفاحني من  تواجه  التي  املشاكل 
حيث اليات اســتام احملصول ودفع 
املستحقات املالية لهم بالتنسيق 

مع وزارة املالية«.
التســويقي  ان«املوســم  واضاف، 

2020 يبشــر باخلير فــي ظل جتاوز 
طن،  املليون  املســتلمة  الكميات 
رغم مــرور اقــل من شــهر على 
بــدء احلملــة التســويقية فــي 
في  واجلنوب،  الوســط  محافظات 
حني االســتعدادات متواصلة لبدء 
التسويقي في محافظات  املوسم 
اخرى مــن البــاد، لم تبــدأ بعد 

موسم احلصاد«.
الكبير في  ان«العمل  الى،  واشــار 
فرق  تهيئة  الى  يحتاج  التســويق 
والتدقيق  املتابعة  مهمتها  رقابية 
مــن دخــول الشــاحنات للمراكز 
التسويقية مرورا باجراءات الفحص 
اخملتبــري واالســتام ومواقع اخلزن 
التي تتطلب اليات حتافظ على هذه 
الكميات من التاثر بالظروف اجلوية 
وتوفــر درجة االمان لهــا«. وناقش 

اجتماع اللجنة التســويقية الذي 
الفاحية،  اجلمعيات  رئيس  حضره 
وممثــل مكتب رئيس الــوزراء وممثل 
املطروحة  املواضيع  الزراعــة  وزارة 
على جــدول اعمال واتخــذ فيها 
عدة قــرارات، حيــث اطلع اجمللس 
علــى مذكــرة الشــركة العامة 
على  باملصادقة  احلبــوب  لتجــارة 
قرار جلنة التسويق املتضمن مبالغ 
العاملني في  اطعــام  مخصصات 
حملة تســويق احلنطة لعام 2020 
موزعــة علــى فئات )االساســي، 
مســاند، بقية العاملــني(، كذلك 
مذكرة السيد وكيل الوزارة االداري 
في  احلنطة  تســويق  بخصــوص 
محافظــة النجف االشــرف بعد 
االجتماع التداولي مع السيد نائب 

محافظ النجف.

انخفاض سوق العراق لألوراق 
المالية بنسبة 0.31%

استقرار سعر صرف الدوالر 
في االسواق المحلية

وزير المالية : النقد 
الدولي أبدى استعداده 

لدعم العراق

البحرين أول دولة عربية تصادق على اتفاقية 
األمم المتحدة للخطابات اإللكترونية

التجارة تتابع اليات التسويق وتذليل 
المعوقات التي تواجه الفالحين

بغداد _ الصباح الجديد :

أشــار تقريــر لصحيفــة “جيروزالم 
بوســت” إلى أن احلكومــة العراقية 
ســتكون غير قادرة علــى دفع رواتب 
العام خال الشهور  موظفي القطاع 
القادمة ورمبا كذلك لن تتمكن من دفع 
املشاكل  بســبب  يونيو،  شهر  رواتب 

املالية التي تعاني منها الباد.
إلى األزمة  وأرجعت الصحيفة ذلــك 
التي تعانــي منها بغداد  االقتصادية 
بســبب الفساد وفشــل التخطيط 
االقتصادي وانهيار أسعار النفط الذي 
ميثل %90 مــن االقتصاد العراقي، بعد 
انخفاض الطلب عليه بسبب تفشي 

فيروس كورونا املستجد.
وبينمــا دفعــت احلكومــة العراقية 
اجلديــدة رواتب موظفيهــا بالكامل 
في شــهر مايو، فإن انخفاض عائدات 
النفط يعني أنها رمبا ســتضطر إلى 
خفــض رواتــب املوظفــني أو تأجيل 

دفعها في الشهور القادمة.
وقال حازم الشــمري، أســتاذ العلوم 
السياســية في جامعة بغــداد، إنه 
بســبب املشــاكل املالية التي عانت 
منها بغداد خال الســنوات املاضية، 
فشــلت في إنشــاء صندوق سيادي 

للتعامل مع مثل هذه األزمات.
وأضاف: “لقد تأثــر العالم كله بأزمة 
النفــط ولكن معظم الــدول لديها 
سيولة خصصتها إلنقاذ اقتصاداتها، 
على عكس بغداد وأنــه ميكن للعراق 
الدولي وكذلك  البنــك  االقتراض من 
من البنوك احملليــة، لقد فعلت بغداد 
ذلــك بالفعل، ولكن يبقى الســؤال: 
هل ســتكون احلكومات قــادرة على 
تســديد هذه القروض؟ نحن نتحدث 
عن أرقــام كبيرة هنــا”. وصرح “على 
األرجح، ســتمدد احلكومــة عدد أيام 
شهر العمل مقابل نفس الراتب. على 
سبيل املثال، ســيغطي نفس الراتب 

35 إلى 40 يوًما بدالً من 30 يوًما “.
العجز  أن  الدولي  للبنــك  وأفاد تقرير 
في امليزانية العراقيــة قد يتجاوز 20 
مليار دوالر، كما تراجع االقتصاد بأكثر 
مــن 9.7 %، مما أدى إلــى حدوث فجوة 
مالية عميقة، وليس من الواضح متى 

أو كيف ميكن ملؤه في وقت تشــهد 
الباد ارتفاعا فــي أرقام العاطلني عن 

العمل.
في  يعمل  االعام،  وســائل  وبحسب 
القطاع العــام حوالي ٪60 من القوى 
العاملة فــي الدولة، يأتي هذا بعد أن 
زودت احلكومة عدد األشــخاص الذين 
توظفهم بنسبة 80 %بني عامي 2007 
و 2012، لكنهــا تواجــه اآلن احتمال 
عدم قدرتها على دفــع رواتب بقيمة 
حوالي 3 مليارات دوالر لشــهري يونيو 

ويوليو.
أن  العراقيون  االقتصاديــون  ويتوقــع 
تقــدم احلكومــة ميزانيــة 85 مليار 

دوالر تتضمن توقعــات متفائلة تبلغ 
60 مليــار دوالر من اإليرادات، كما وعد 
الرئيس األميركي دونالد ترامب بتقدمي 
مساعدة مالية لرئيس الوزراء العراقي 
اجلديد مصطفى الكاظمي، دون حتديد 

مبلغ أو طبيعة الدعم.
في مارس املاضي، باع العراق ما قيمته 
2.98 مليــار دوالر مــن النفط، ولكن 
بحلــول أبريــل، انخفــض الرقم إلى 
1.4 مليــار دوالر، ليس فقط بســبب 
انخفاض أسعار النفط العاملية ولكن 

بسبب وفرة في األسواق العاملية.
وأكــد اقتصاديون أنــه للتغلب على 
األزمة االقتصادية ووضع خطة إصاح، 

حتى ولو جزئية، سيتطلب من رئيس 
الوزراء حشــد دعم األحزاب والداعمة 
مصاحلها  منهــا  ولكل  للحكومــة، 
والسياســي،  العام  ونفوذها  اخلاصة 
التي ميكن أن تقف عائقا في وجه هذا 

اإلصاح.
لذا، على ســبيل املثال، من املتوقع أن 
يتطلــب اإلصاح خفــض املزايا التي 
يحصل عليها القضاة وأعضاء البرملان 
والدبلوماســيون وكبــار املســؤولني 
اآلخرين بنســبة 70 80- % ما سيؤدي 
إلــى رد فعل عنيف متوقــع، ألن كل 
مسؤول يتم تعيينه بناًء على صيغة 

متعلقة بانتمائه احلزبي.

من جانبه، قــال مازن أرشــيد اخلبير 
املالــي في عمان إن الفســاد وعوامل 
أخرى تعود إلى عقدين أدت إلى تدهور 
الســنوات  لكن  العراقي،  االقتصــاد 

القليلة املاضية كانت األسوأ.
وأضــاف: “بغداد من بني الــدول التي 
لديهــا أعلــى معدالت الفســاد في 
وواحدة من أســوأ عشر دول  العالم، 
مــن حيث الســيطرة عليــه، ولهذا 
ظل املســتثمرون األجانب والشركات 

متعددة اجلنسيات بعيًدا”.
وتابــع: “يتعلــق األمر بالسياســات 
السنني،  مر  السيئة على  االقتصادية 
باإلضافة إلــى عدم وجود أي تخطيط 

اقتصادي، األمر الذي زاد من الفســاد 
في الباد”.

باإلضافة إلى ذلــك، أدت االحتجاجات 
إلى شــل االقتصــاد، وكذلك جائحة 
كورونــا ومــا نتــج عنها مــن حظر 
التجول، مما زاد مــن البطالة وأدى إلى 

إغاق العديد من الشركات واملصانع.
العراق  وبحسب أرشــيد، فإن اعتماد 
التام على عائدات النفط والفشل في 
تنويع اقتصــاده – خاصة باملقارنة مع 
دول اخلليج األخرى – ساهم في تفاقم 
األزمــة، وأصبحت البــاد حتت رحمة 
النفط من جهة ورحمة فيروس كورونا 

من ناحية أخرى.

تراجع االقتصاد بأكثر من 9.7 %

بينما دفعت الحكومة 
العراقية الجديدة 
رواتب موظفيها 

بالكامل في شهر 
مايو، فإن انخفاض 
عائدات النفط يعني 
أنها ربما ستضطر 
إلى خفض رواتب 

الموظفين أو تأجيل 
دفعها في الشهور 

القادمة.

البنك الدولي يرجح تجاوز عجز الميزانية العراقية 
قد يتجاوز 20 مليار دوالر

ينعى رئيس التحرير اسامعيل زاير وارسة الصباح الجديد 
الزميل تريك كاظم جودة الذي تويف فجر يوم امس االحد، 
تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته والهم 
ذويه ومحبيه الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .
والفقيد، شاعر ومؤلف ولد عام 1936 يف مدينة النجف 

االرشف ودخل املدرسة االبتدائية فاملتوسطة وتركها ليتفرغ 
للعمل االديب.

- درس اللغة وادابها دراسات ذاتية وبدات تجربته الكتابة يف 
اواسط الخمسينيات من القرن املايض متاثرا مبحيط النجف 

الغني باالداب والعلوم ثم انتقل ايل مدينة بغداد ومارس 
العمل الصحفي محررا يف عدد من الصحف املحلية ومنها 

مجلة الف باء والصباح الجديد التي بقي فيها ما 
يقرب من 15 سنة. 

- كان الفقيد تنقل أيضا بني بعض الوظائف 
الحكومية ايل ان احيل اىل التقاعد عام 1987 

- نرش الكثري من شعرة يف الصحف العراقية 
والعربية  .

بسم الله الرحمن الرحيم
ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي إىَِل َربِِّك َراِضَيًة  َيا أَيَّ

رِْضيَّة َفاْدُخِل يِف ِعَباِدي َواْدُخِل َجنَِّتي مَّ
صدق الله العل العظيم

12 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــراسمــاعيــل زايــر
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البصرة _ سعدي السند :

تواصــل الشــركة العامة ملوانئ 
املينائية  فعالياتها  تنفيذ  العراق 
في عموم املواقع التابعة لها في 
مينائي أم قصر الشمالي واجلنوبي 
وخــور الزبير ومينــاء أبي فلوس 
ألستقبال  يستعد  الذي  واملعقل 
البواخر بعد اجناز الفتحة املالحية 
فــي جســر الشــهيد كنعــان 
التميمي الذي يربط قضاء شــط 
العرب مبركــز محافظة البصرة . 
واوضح مدير عام الشركة العامة 
ملوانئ العــراق املهندس أثيل عبد 
علي لقــد مت تفريــغ 935 حاوية 
وصلت الــى ميناء أم قصر ، فيما 
استقبل ميناء أم قصر الشمالي 
 FlRlSA AMSTERDAM الباخرة 
بحمولة ) 935 ( حاوية وقد رست 
على محطة حاويــات العراق من 
خالل إستمرار العمليات البحرية 
في أرســاء ومغادرة البواخر برغم 
الظروف الصحية احلرجة في ظل 
حظر التجــوال ومواجهة جائحة 

كورونا ورست على رصيف 11 .
ان عملياتنا  العــام  املديــر  وقال 
البحريــة مســتمرة علــى وفق 
إجراءات وقائيــة صحية احترازية 
الوظيفية  املهام  إلجناز  متكاملة 
الوطنية في إرساء وتفريغ وإقالع 
البواخر ، مشيراً الى الدور الكبير 
الذي تلعبه أقســام الســيطرة 
البحريــة  والشــؤون  البحريــة 
والشحن  والتفريغ  املوانئ  وإدارات 
الســاندة  والوحدات  والشــعب 
األخــرى التي تواصــل الليل مع 
البضائع  تدفق  النهار إلســتمرار 
املتنوعة مبــا فيها املواد الصحية 
والغذائيــة. مؤكــداً على ســير 
العمليات وفق الضوابط الوقائية 
التامــة في التعقيــم والتعفير 
من  املفرغة  للحاويات  املســتمر 
على ظهور البواخر حيث ان موانئ 
العراق تشهد اســتمراراً واضحاً 
فترة  البواخر طيلــة  تدفــق  في 

احلظــر لرفع الزخــم االقتصادي 
مبا يضمن إســتقرار األسعار في 
األســواق احمللية للمواد الغذائية 

واالستهالكية .

عمليات احلفر البحري مستمرة 
ألزالة الترسبات الطينية 

املتراكمة

ولفت مديــر عام الشــركة الى 
مالكات قســم احلفر البحري في 
املوانئ باشرت برفع احلمل العالق 
البحر  املالحيــة من  القنوات  في 
الى قناة خور الزبير بواقع 61 ميالً 
ملنطقة شــمال اخلليــج العربي 

حيث ان حجم الترسبات الطينية 
سنوياً  ازالتها  يفترض  املتراكمة 
 21 بواقع  املالحيــة  القنوات  في 
مليون متر مكعــب وأن نهر رقم 
ام قصــر يقوم من  واحد ملينائي 
مليوني  نحو  بازالــة  احلفر  خالل 
الترســبات فيه  متر مكعب من 
أجهزة  موانئنا  الــى  وصلت  وقد 
ودمناركيــة  أميركيــة  حديثــة 
املنشــأ والبرمجــة وتعمل على 
حتديــد العمق البحري بشــكل 
االقمار  مع جميع  وتتعامل  دقيق 
الصناعية فــي العالم على وفق 
برمجة حديثة تسهم في حتديد 
الترســبات لصيانة  املناطق ذات 

القنــوات املالحية وزيادة اعماقها 
وان االعماق فــي املوانئ العراقية 
الــى املســتوى املطلوب  وصلت 
بنحــو 12 متــرا حتت مســتوى 
سطح املاء وهو بحد ذاته يسمح 
لدخــول الســفن العمالقة إلى 

موانئنا 
 

مباشرة ميناء املعقل 
بفعالياته بعد اجناز الفتحة 

املالحية

واضــاف املديــر العام بعــد اجناز 
املالحية على  الفتحــة  افتتــاح 
جسر الشهيد كنعان التميمي ) 

جسر التنومة( من قبل شركة بن 
ماجد العامــة والذي يربط قضاء 
شــط العرب ومركــز محافظة 
البصرة عقدنا إجتماعاً موســعاً 
في ميناء املعقــل لبحث تفعيل 
حركة اخلطوط البحرية بعد إجناز 
هذه الفتحــة حيث أجرينا جولة 
ميدانية شملت الوحدات االدارية 
واخلدمية واألرصفة حيث ناقشنا 
مع إدارة امليناء التحضيرات اجلارية 
الســتئناف العمل بعــد إكمال 

الفتحة املالحية جلسر .

1901 حاوية متنوعة
 وصلت الى ميناء ام قصر

 
 وقال أيضا لقد رســت في ميناء 
 EVER أم قصر الشمالي الباخرة
 1901 ب  وهي محملة   STEADY
الشــروع  ومت  متنوعــة  حاويــة 
والشــحن  التفريــغ  بعمليــات 
مع  الفارغة  احلاويــات  وحتميــل 
اســتمرارية العمــل علــى وفق 
إجــراءات صحية مشــددة ، وان 
بأعمالها  العراق مستمرة  موانئ 
البضائع  تفريــغ وشــحن  مــن 
واســتقبال الســفن والبواخــر 
من اجــل توفير املــواد الغذائية 
وسد  الكرمي  للمواطن  والصحية 

احتياجاته .

استمرار عمليات استقبال البواخر على وفق إجراءات 
صحية ووقائية دقيقة

مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق للصباح الجديد :

تنفيذ حملة مجانية لمكافحة دوباس النخيل

خالل لقائه رئيس مجلس الخدمة العامة االتحادي

الموانئ تواصل 
عملياتها البحرية 

ترافقها إجراءات 
وقائية صحية 

احترازية متكاملة 
إلنجاز المهام 

الوظيفية الوطنية 
في إرساء وتفريغ 

وإقالع البواخر
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املهندس أثيل عبد علي مدير عام شركة موانئ العراق

بغداد _ الصباح الجديد  :
اعلنــت وزارة التعليم العالي والبحــث العلمي توفر 
عشرين منحة دراســية ممنوحة للعراق من جمهورية 
مصــر العربية لنيل املاجســتير أو الدكتــوراه للعام 

الدراسي 2021/2020.
وقــال املتحدث الرســمي الدكتور حيــدر العبودي إن 
االختصاصــات املتاحة هي العلوم الطبية باســتثناء 
الصيدلة والقانون لشهادة الدكتوراه فقط وعلم اآلثار 
وهندسة النفط وهندسة موارد مائية )سدود( وهندسة 
أجهزة طبية ومتريــض ونباتات طبية وبايولوجيا اخللية 
اجلزيئية )DNA( وإعالم رقمي لشــهادة الدكتوراه فقط 

وهندسة طاقات متجددة وهندسة اتصاالت رقمية.
كما اعلنت الوزارة توفر زماالت دراســية رومانية بواقع 

أربعني منحة دراسية للعام الدراسي 2021/2020.
وقال العبودي إن الزماالت املعلنة تشمل مجاالت العلوم 
االقتصادية واألعمال التجارية والعلوم الزراعية والنفط 
والغاز والعلوم التقنية للدراسات األولية والعليا الفتا 

الى أن الفترة املتاحة تستمر الى 2020/8/31 .
http://( وأوضح أن التقدمي يكون عبر الرابط االلكتروني

scrdgate.scrdiraq.gov.iq( وأن سياق الترشيح يعتمد 
الضوابط املعتمدة في الترشــيح للزماالت الدراسية 
على وفق نظام رقم )3( لســنة 2018 وأن وزارة التعليم 

ال تتحمل أية تبعات مالية. 

بغداد _ الصباح الجديد  :
برعايــة وزيــر التربية علــي حميد مخلــف ومن اجل 
االســتمرار في ايصال الدروس التعليمية بشكل آمن 
وســريع جلميع الطلبة والتالميذ في جميع احملافظات، 
انهت وزارة التربية ممثلــة مبركز االتصاالت واملعلومات/

املديرية العامة للتخطيط التربوي في الوزارة وبالتعاون 
مع مديريــة التلفزيون التربــوي دورات تدريب املالكات 
التربوية في بعض املديريات ببغداد وعدد من احملافظات 
على اســتخدام منصة الطالــب االلكترونية نيوتن .  
ونظمت الــدورة بجهود اســتثنائية وخالل فترة حظر 
التجوال عبــر االنترنت، حيث مت انهــاء تدريب وتأهيل 
عــدد من احملاضرين بصفة قادة تدريب من مديرية تربية 
الرصافــة الثالثــة، ومديريات التربية مــن محافظات 
املثنى،واالنبار ، وصالح الدين، وســيتولى هؤالء مهمة 
تدريب وتاهيل املــالكات التدريســية والتعليمية في 
مديرياتهــم علــى آلية اســتخدام منصــة الطالب 
االلكترونية نيوتن ، وكذلك ســيتولون مهمة الوقوف 
على املشــاكل التي من املمكن ان تواجه عمل اللجان 
املشــكلة في هذه املديريات اثناء اســتخدام املنصة 
التعليمية.يذكــر ان وزارة التربيــة وجهــت مديريات 
التربية في جميع احملافظات بتشــكيل جلان مختصة 
في كل مديرية تتولى مهمة تفعيل استخدام منصة 
الطالب االلكترونية نيوتن بهدف ضمان استخدام هذه 
املنصة بشكل مشترك وفعال وضمان ايصال الدروس 
التعليميــة التي يتــم اعدادها عبر هــذه املنصة الى 
طلبتنا وتالميذنا االعزاء في جميع احملافظات العراقية. 

بغداد _ الصباح الجديد  :
بحث وزير العمل والشــؤون االجتماعية الدكتور عادل 
الركابي ســبل التعاون املشــترك بني الــوزارة واجلزائر 
الشــقيق في اجملاالت االجتماعية كافة. وبني الركابي 
خالل لقائه الســفير اجلزائري في العراق عبدالقادر بن 
شاعة ان الوزارة تتطلع الى العمل مع جميع شركائها 
االجتماعيــني على وفق رؤية اجتماعيــة تعتمد نظام 
املؤسســات الدســتورية التي ينتهجها العراق . واكد 
الوزير على ضرورة العمل حتت سقف القوانني العراقية 
النافذة على اخلصوص جتاه العمالة االجنبية. واضاف ان 
العراق تربطه عالقة تاريخية مع اجلزائر وهنالك تقارب 
واضــح في الــرؤى والتطلعات ونحن نثمــن دورها في 
مساندة العراق ونتطلع الى االستمرار بالعمل املشترك 
في الشــأن االجتماعي  وضرورة االلتزام باحكام قانوني 
العمــل والتقاعد والضمان االجتماعي. من جانبه ثمن 
الســفير اجلزائري دور وزارة العمل في احداث انعطافة 
ايجابية واضحة جتاه الشرائح اجملتمعية الفقيرة معربا 
عن رغبة اجلزائر في اســتمرار العمل املشــترك وتبادل 

اخلبرات بني اجلانبني .

بغداد – الصباح اجلديد 
املهندس محمد  الزراعة  وزير  أعلن 
كرمي اخلفاجي بأنه ســيتم تعديل 
قانون إيجــار االراضي الزراعية رقم 
٣٥ لعــام ١٩٨٣ ليضمن النهوض 
الدعم  وحتقيق  الزراعــي  بالقطاع 
الزراعيــني من خالل  للمتفرغــني 
متديد فترة التعاقد من )٥( سنوات 

إلى )٢٥( سنة .
واوضــح الوزير ان تعديــل القانون 
سيضمن حقوق العاملني بالقطاع 
إقامة املشــاريع  الزراعي بضمنها 

الزراعيــة والصناعــات التحويلية 
وإنتاج  تربيــة  وإنشــاء مشــاريع 
والصناعات  املائدة  وبيض  الدواجن 

الغذائية،
أنه متــت مفاحتة جلنة  الــى  الفتا 
النيابية  واالهــوار  واملياه  الزراعــة 
باملوضوع ومبســودة القانون اجليدة 
للتصويت خالل  دوره  الذي سيأخذ 

اجللسات املقبلة .
واشــار الوزير إلى أن الــوزارة ومن 
النظر  التشريعات ســتعيد  خالل 
املمنوحة  الزراعية  العقود  مبوضوع 

للفالحــني وحصــر األراضــي غير 
على  والعمل  زراعيــا  املســتغلة 
تشــغيل املهندســني الزراعيــني 
واملتفرغني  البيطريــني  واألطبــاء 
البطالة  امتصاص  بغية  الزراعيني 
ودعم حركة السوق ، كما أن تعديل 
قانــون إيجــار االراضــي الزراعية 
سيتم مبوجبه متليك هذه األراضي 
وستكون  )٥٠(دومنا  مساحة  وحتى 
الزراعيني  األفضلية للمهندســني 

واألطباء البيطريني.
علــى صعيد اخــر أعلنــت وزارة 

وقاية  دائــرة  من خــالل  الزراعــة 
بتنفيذ حملة  املباشــرة  املزروعات 
الدوباس  حشرة  ملكافحة  مجانية 
التــي تصيب أشــجار النخيل في 
بساتني احملافظة للموسم الزراعي 
وبإشــراف  الربيعي  اجليــل  احلالي 
مباشر من قبل الوزير ومتابعة من 
قبل الوكيل االداري الدكتور مهدي 

سهر اجلبوري
 حيــث باشــرت املــالكات الفنية 
اخملتصة في دائــرة وقاية املزروعات 
وبالتنســيق مــع مديريــة زراعة 

النجف األشــرف بحملة مكافحة 
الدوبــاس على أشــجار  حشــرة 
النخيــل فــي بســاتني احملافظة 
من  اجليش  طيــران  وباســتعمال 
خــالل رش مبيدات عاليــة اجلودة 
رصينة  عامليــة  مناشــىء  ومــن 
ومســجلة ومعتمــدة لــدى لدى 
اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد 
املبيــدات عن طريــق اجهزة الرش 
الزراعية احلديثة، وبإشــراف معاون 
مديــر عــام الدائرة ومدير قســم 
النحل واخملتصني الجناح هذه احلملة

 واكدت الوزارة علــى أهمية تنفيذ 
على حشرة  للقضاء  احلمالت  هذه 
الدوبــاس التي تســبب خســائر 
اقتصادية كبيــرة من اجل احلفاظ 
على النخيل احمللي وزيادة اإلنتاجية 

من التمور.
بعد  هذه  املكافحــة  حملة   وتأتي 
االنتهــاء مــن مكافحة بســاتني 
وواســط  وبابل  كربالء  محافظات 
والتي تتم بصورة سنوية للحفاظ 
العراقية  والتمــور  النخيــل  على 

ودعم الفالحني واملزارعني

بغداد _ الصباح الجديد  :
دعا وزير التخطيــط الدكتور خالد 
بّتــال النجــم مؤسســات الدولة 
كافة الى استكمال قاعدة البيانات 
في  العاملني  مبوظفيهــا  اخلاصــة 
التابعة  والتشكيالت  الدوائر  جميع 
لها، بهدف استكمال مشروع الرقم 
الوظيفي الذي تتولى الوزارة العمل 
على اجنازه. وأضاف الوزير خالل لقائه 

رئيس مجلس اخلدمة العامة االحتادي 
محمــود محمد التميمــي، ان إجناز 
مشروع الرقم الوظيفي، ميثل خطوة 
مهمــة باجتاه رســم السياســات 
والتشــغيل  للتوظيف  الســليمة 
في العــراق، مبينا، أنه ســيعطينا 
صــورة متكاملة ودقيقــة عن واقع 
الوظيفــة في مؤسســات الدولة، 
من حيــث الشــهادة واالختصاص، 

ومدة اخلدمة، ومقدار الدخل، وماهي 
العلمية،  االختصاصات  إلى  احلاجة 
من جهــة الندرة والوفــرة من تلك 
إلى ما  بذلك  االختصاصات، مشيرا 
تقوم به الوزارة من عمل دؤوب، إلجناز 
هذا املشــروع، في ضــوء توجيهات 
مجلس الوزراء. وشــدد الوزير، خالل 
اللقاء، علــى أهمية الدور املفصلي 
مجلس  يؤديــه  أن  ينبغــي  الــذي 

اخلدمــة العامة االحتــادي، في وضع 
وحتديد املعايير واملؤهالت، لشــاغلي 
فأن  وبالتالي  احلكوميــة،  الوظائف 
معيار الكفاءة ســيكون هو احلاكم 
في اختيــار املوظف، وفقا ملتطلبات 
استعداد  مؤكدا  نفسها،  الوظيفة 
أنواع  لتقــدمي كل  التخطيط،  وزارة 
الدعم املمكنــة للمجلس من أجل 
مساعدته في أداء مهامه، املنصوص 

عليها في القانون.
اللقاء، بحث واقع عمل  وجرى خالل 
مجلــس اخلدمة العامــة االحتادي، 
والعمل علــى توفير أفضل الظروف 
لعمله، مــن خالل رفــده باملالكات 
الوظيفيــة، والبيانــات االحصائية 
املتعلقة مبوظفــي الدولة، والعمل 
على تطوير القــدرات للعاملني في 
اجمللــس، بغيــة متكينهم مــن أداء 

مهامهم، بنحو أفضل.
مــن جانبه أعــرب رئيــس مجلس 
اخلدمة االحتــادي، عن تقديره العالي 
جلهود الوزير الداعمة لعمل اجمللس، 
مشــيرا إلى أن اجمللس مازال بحاجة 
الــى الكثير من الدعم، ســيما في 
مجــال تعزيز املــالكات الوظيفية، 
وكذلــك فــي قلــة التخصيصات 

املالية.

التعليم تعلن توفر منح 
دراسية مصرية ورومانية 

لنيل الماجستير أو الدكتوراه

إنهاء دورة تدريبية 
للمحاضرين على استعمال 
منصة نيوتن التعليمية

العراق يبحث مع الجزائر 
سبل التعاون المشترك بين 

الجانبين

وزير الزراعة : تعديل قانون تأجير األراضي للنهوض بالقطاع الزراعي

وزير التخطيط يدعو مؤسسات الدولة إلى استكمال قاعدة البيانات الخاصة بموظفيها

على وفق آلية اعتمدت معايير وظيفية وقانونية شفافة

بغداد _ الصباح الجديد  :

املســتقلة  العليا  املفوضيــة  جددت 
تأكيدها  املوقر  ومجلسها  لالنتخابات 
على أن اختيار املوظفني لشغل املناصب 
الشاغرة جاء تطبيقاً لقانون املفوضية  
العليــا املســتقلة لالنتخابات اجلديد 
رقم )٣١( لســنة ٢٠١٩  وإنه وحســب 
اآلليــات املنفذة اختار مــن  املوظفني 
يتناسب  مبا  انفســهم  رشحوا  الذين 
والوصف الوظيفي لــكل موقع بعيداً  
عــن احملاصصة السياســية على وفق 
آلية موضوعيــة إعتمدت على معايير 
وظيفيــة وقانونيــة شــفافة وهناك 
خططاً مدروســة الختبــار كفائتهم 
ونزاهتهم واســتقاللهم السياســي 
خالل ثالثة أشــهر مــن التاريخ الذي 

ستصدر به األوامر اإلدارية
دعــا مجلس  األســبوع  هــذا  وخالل 
املفوضني حلضور ندوٍة موسعٍة أقامها 

مجلــس النواب/اللجنــة القانونيــة 
اجمللس  لرئيس  األول  النائــب  وبحضور 
حســن الكعبي للتداول حــول الرؤية 
اإلداري  الهيكل  بناء  في  االستراتيجية 
والتنظيمــي واســتعداد املفوضيــة  
إلجراء االنتخابات ومدى إمكانية تثبيت 

عقود مفوضية االنتخابات.
وقد مت االيضاح من قبل رئيس وأعضاء 
مجلس املفوضني املوقر للمجتمعني أن 
اآللية التي اختيــر بها املوظفون لبناء 
الهيكل اإلداري وملء املواقع الشــاغرة 
اعتمــد فيها مبــدأ الكفــاءة واخلبرة 
اإلدارية والفنية  واالستقالل السياسي 
الســابقة في  الوظيفيــة  وســيرته 
املفوضية  ومقابلته الشخصية بعيًدا 

عن أي تدخٍل سياسي أو شخصي
وأكــد  رئيــس وأعضاء اجمللــس على 
ضــرورة اكمــال قانــون االنتخابــات 
واملالحق اخلاصة به لتكتمل الرؤية لدى 
املفوضية جلدولة اجراءاتها وحتديد املدة 

الزمنية لالجناز
وبالتنسيق  املفوضية  أن  أوضحوا  كما 

مع رئاسة مجلس الوزراء شكلت جلنة 
وزاريــة و تقنية وأمنية برئاســة أحد 
أعضاء مجلس املفوضني اجلديد تتولى 
إحالــة املتطلبات التقنيــة للعملية 
االنتخابيــة الــى شــركة فاحصــة 
متخصصة لفحص برامجيات األجهزة 
والوســائط الناقلة املســتخدمة في 

االنتخابات القادمة.
و متت مناقشــة التخصيصات املالية 
التي حتتاجها املفوضية خالل تنفيذها 
)العملياتية  االســتراتيجية  خلططها 
الفنيــة واإلداريــة واإلعالمية( وضرورة 
أن تكــون هنــاك بيئــة آمنــة الجراء 

االنتخابات
وأكد اجمللس على ضرورة تثبيت العقود 
داخل املفوضية مبا يســاهم باستقرار 
املؤسســة وظيفيــاً وملء الشــواغر 
فيها. ودعا النائب االول اجملتمعني كافة 
والقوى السياســية واملنظمات األممية 
السياســية  والفعاليات  واجملتمعيــة 
املفوضية  واالجتماعية إلســناد عمل 
مبا يحفظ دميومة العملية الدميقراطية 

والتداول السلمي للسلطة وتعزيز ثقة 
املواطنني بهذه املؤسســة الدستورية 
ومتكينها من االســتمرار بعملها بكل 
حياديــة واســتقاللية. ومــن منطلق 
الشــراكة التي تربط املفوضية العليا 
املســتقلة لالنتخابات بباقي الشركاء 
فقد مت التحضير لعقد مؤمتر موســع 
ومنظمات  الدولية  املنظمــات  لكافة 
اجملتمع املدني ووســائل اإلعالم اليضاح 
اآلليات التي اعتمدت من قبل مفوضية 
االنتخابــات فــي اختيــار املوظفــني 
مبكرة  انتخابــات  اجــراء  ومتطلبات 
نزيهة وشفافة تلبية ملطالب اجلماهير 
واملرجعية الدينية ولكــن ما حال دون 

ذلك هو حظر التجوال الصحي
و نُشيد بكل وسائل اإلعالم التي تبنت 
توضيــح احلقائق وندعو باقي وســائل 
واملســموعة  واملقروءة   املرئية  اإلعالم 
أن حتذو حذوها لتعزيــز ثقة املواطنني 
بهذه املؤسســة الدستورية ومتكينها 
من االِســتمرار بعملها للعبور بالبلد 

إلى بر األمان.

تقرير

المفوضية تؤكد على اختيار الموظفين لشغل المناصب الشاغرة
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الصباح الجديد - وكاالت :
اســتقالت قائدة شــرطة أتالنتا بعد إطالق نار أدى إلى مقتل 
أميركي مــن أصل أفريقي غلبــه النوم داخل ســيارته أمام 

مطعم يبيع الوجبات اجلاهزة.
وقالت كيشــا النس بوتومز عمــدة أتالنتا إن إريكا شــيلدز 

سلمت استقالتها امس االول السبت.
ووقعت احتجاجات في أتالنتا بسبب إطالق النار على رايشارد 
بروكــس ، 27 عاما، الــذي لقي حتفه بعد صــراع مع ضباط 

الشرطة اجلمعة.
جاء ذلك بعدما خرج احملتجون إلى الشــوارع في جميع أنحاء 

الواليات املتحدة على أثر مقتل جورج فلويد.
ووفقاً للشرطة، قاوم بروكس عملية توقيفه بعدما فشل في 
اختبار التنفس للكشف عما إذا كان حتت تأثير مخدر أو خمر . 
ويحقق مكتب جورجيا للتحقيقات في احلادثة ويدرس املكتب 

مقطع فيديو صّوره شاهد عيان.
وفــي مقطع الفيديو، ميكن مشــاهدة بروكــس على األرض 
خارج مطعم »وينديز« وهو يقاتل الضابطني. وينتزع الصاعق 

الكهربي من أحدهما قبل أن يفلت هارباً منهما.
وبعد ذلك ُســمعت أصوات طلقات رصاص من مسدس فيما 
ميكن رؤية بروكس على األرض. وقد نُقل إلى املستشفى حيث 
مات الحقا. ومتت معاجلة أحد الضابطني من إصابة تعرض لها 

خالل احلادثة.
وجتمع عدد مــن احملتجني خــارج مطعم »وينديــز« اجلمعة، 

بحسب صحيفة »نيويورك تاميز«.
وأقيل هذا الضابط من منصبه وأتهم بارتكاب جرمية قتل من 
الدرجة الثانية. ونُظمــت مظاهرات في جميع أنحاء الواليات 

املتحدة والعالم منذ مقتل فلويد.

الصباح الجديد - وكاالت :
أعلنــت الصني أنها ســجلت أكبر حصيلــة يومية إلصابات 
جديدة بفيروس كورونا املســتجد منذ نيســان/ابريل املاضي 
بينمــا تخضع أحياء فــي العاصمة بكني إلجــراءات عزل، ما 
يثير مخاوف من موجة ثانية لوباء كوفيد19-. وهز اكتشــاف 
اإلصابــات احمللية اجلديدة الصني حيث ظهــر الفيروس للمرة 
األولى في كانون األول/ديســمبر املاضــي ومت تطويقه بفضل 
إجراءات حجــر صارمة جدا فرضت في العديد من دول العالم 
في وقت الحق. كما كشف الصعوبات التي يواجهها العالم 
في القضاء علــى كوفيد19-. وأعلنت الســلطات الصينية 
األحد 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجّد، في حصيلة 
يومّيــة هي األعلى منذ نيســان/أبريل. وقالــت جلنة الصّحة 
الوطنّيــة إّن 36 من تلك اإلصابات اجلديدة محّلّية وُســّجلت 
في العاصمة بكني حيث أغلقت السلطات سوقا كبيرا لبيع 

املواد الغذائية وفرضت إجراءات عزل على األحياء اجملاورة له.

الصباح الجديد - وكاالت :
سيارات  من  العشرات  جتمعت 
الشــرطة عند قــوس النصر 
في وســط باريس يوم السبت، 
احتجاجــا علــى تصريحــات 
تعهــدت  التــي  احلكومــة، 
التســامح نهائيــا«  »بعــدم 
مــع العنصرية بــني موظفي 
إنفاذ القانــون. وعرض تلفزيون 
املركبات  عشــرات  )بي.إف.إم( 
املتوقفة وهــي تطلق صافرات 
اإلنــذار واألضــواء الزرقاء أمام 
شهد  الذي  التذكاري،  النصب 
اضطرابات شديدة في ديسمبر 
انطــالق  عنــد   ،2018 ســنة 
»السترات  احتجاجات  شــرارة 
الصفراء« املناهضة للحكومة.

وكانت الشــرطة الفرنســية 
مسيرة  في  بالفعل  شــاركت 
احتجاج من شارع الشانزليزيه 

الداخلية يوم  وزارة  إلى  بباريس 
اجلمعة.

وتقــول جماعــات حقوقية إن 
وفــاة املواطــن، األميركي من 
أصل إفريقي، جورج فلويد، على 
وحشية،  بطريقة  الشرطة  يد 
أثــارت نقاشــات فــي جميع 
العالم بشأن سلوكيات  أنحاء 
الشرطة، وفي فرنسا على وجه 
اتهامات  تُوجه  اخلصوص حيث 
للشــرطة بالتعامل بوحشية 
وعنصرية مــع مقيمني ينحدر 
معظمهم من أصول مهاجرة.

الفرنسية  الشــرطة  ونظمت 
دوني  في ضواحي سني ســان 
في باريس يوم اخلميس املاضي، 
احتجاجــا ضد قــرار احلكومة 
»اإلخضاع  اســتعمال  بحظر 

باخلنق« خالل االعتقاالت.
ونشــرت وكالــة رابتلي فيديو 

وهم  الشــرطة  عناصر  يظهر 
يصطفون أمام مركز الشرطة 
ويلقــون أصفادهم على األرض 

احتجاجا على قرار احلكومة.
الداخليــة  وزيــر  ووصــف 
الفرنسي كريستوف كاستانير 
باخلنق«  اســتعمال »اإلخضاع 
معلنا  خطير«  »أســلوب  بأنه 
إليه  اللجــوء  الشــرطة  منع 

خالل االعتقاالت.
من  فامنلريتش  فابيــان  وقــال 
االحتاد الوطني للشــرطة بعد 
العاملني  نقابات  بني  االجتماع 
الداخلية  ووزير  الشــرطة  في 
إن  كاســتانير،  كريســتوف 
النقابــات أبلغــت الوزيــر أن 
أســلوب االحتجــاز بتقييــد 
الرقبة أنقذ أرواحا وهو أسلوب 
الشرطة حتى  يحتاجه ضباط 

العثور على بديل مالئم.

الصباح الجديد - وكاالت :
  حــذرت شــقيقة زعيم كوريا 
اجراءات  اتخاذ  من  الشــمالية 
اجلنوبية  كوريــا  ضد  انتقامية 
قد تشمل القوات املسلحة في 
بســبب  للتوتر  تصعيد  أحدث 
املنشــقني من كوريا الشمالية 
دعائية  مــواد  يرســلون  الذين 
احلدود  عبر  لبيوجنياجن  مناهضة 

بني البلدين.
صورة من أرشــيف رويترز لكيم 
كوريا  زعيم  شــقيقة  جوجن  يو 
الشــمالية إلى جوار شقيقها 
الزعيــم كيم جــوجن أون. صورة 

لرويترز من ممثل لوكاالت األنباء.
وأصــدرت كيم يو جــوجن ،التي 
تعمل بشكل غير رسمي كأحد 
كبــار مســاعدي الزعيم كيم 
بيان  التحذير في  أون، هذا  جوجن 
املركزية  األنباء  وكالة  نشــرته 
الرسمية  الشــمالية  الكورية 

يوم السبت.
وقالت كيم ”من خالل ممارســة 
إياها  التي خولنــي  الســلطة 
ودولتنا  وحزبنا  األعلــى  الزعيم 
أصــدرت تعليمــات ... لــإدارة 
املسؤولة عن الشؤون مع العدو 
كي ننفذ بحسم االجراء املقبل“. 
وجاء بيانها الذي لم يذكر ما هو 

اإلجراء التالي بعد أيام من اتخاذ 
كوريا اجلنوبية إجراء قانونيا ضد 
يرسلون مواد  الذين  املنشــقني 
مثل األرز ومنشــورات مناهضة 
من  عــادة  الشــمالية،  لكوريا 
خالل بالونات عبر احلدود شديدة 
زجاجات عبر  فــي  أو  التحصني 

البحر.
الشــمالية  كوريــا  وقالــت 
إن هــؤالء املنشــقني يثيــرون 
غضبها وقطعت في األســبوع 
بني  الساخنة  اخلطوط  املنصرم 
استيائها  عن  تعبيرا  الكوريتني 
لالتصال  مكتب  بإغالق  وهددت 

بني احلكومتني.
وفــي إطار جهودها لتحســني 
العالقات مع كوريا الشــمالية 
جيــه-إن  مــون  إدارة  ســعت 
لوقف  اجلنوبيــة  رئيــس كوريا 
واألرز وشكا  حملة املنشــورات 
تعرضهــم  مــن  املنشــقون 
لضغوط للكف عن انتقاد كوريا 

الشمالية.
الرئاســي  األزرق  البيــت  وذكر 
لكوريــا اجلنوبية يــوم األحد أن 
القومي اجتمع  مجلس األمــن 
األمن  مســؤولي  كبار  بحضور 
املوقف  ”ملراجعــة  واخلارجيــة 
اجلزيــرة  شــبه  فــي  الراهــن 

)الكورية(“.
الوحدة  وزارة  أيضــا  واجتمعت 
وأصدرت  اجلنوبيــة  كوريــا  في 
بيانا يطالــب بيوجنياجن بااللتزام 
التي  الكوريتني  بني  باالتفاقيات 

جرى التوصل إليها في املاضي.
وذكرت الــوزارة في بيان ”ينبغي 
الســعي  والشــمال  للجنوب 
التي  االتفاقيات  بــكل  لاللتزام 
توصلــت إليها الكوريتــان...إن 
احلكومــة تتعامل مــع املوقف 

الراهن بجدية“.
ويأتي تصعيد التوتر قبل يوم من 
الذكرى السنوية العشرين ألول 
 2000 قمة بني الكوريتــني عام 
بتعزيز  تعهدات  شــهدت  التي 

احلوار والتعاون بني البلدين.
ووقــع زعيما البلديــن في عام 
2018 على إعالن باملوافقة على 
العمــل من أجل ”نزع الســالح 
بالكامــل من شــبه  النــووي 
اجلزيرة الكورية“ ووقف ”األعمال 

العدائية“.
كوريــا  إن  محللــون  ويقــول 
الشمالية تستغل على ما يبدو 
قضية املنشــورات كي تزيد من 
اجلنوبية  كوريــا  على  الضغط 
في خضــم توقف محادثات نزع 

السالح النووي.

استقالة قائدة شرطة 
أتالنتا بعد إطالق النار على 

رجل أسود

مخاوف من موجة ثانية لوباء 
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إصابة جديدة في الصين

الشرطة تحتشد عند قوس النصر بباريس 
لالحتجاج على الحكومة

كوريا الشمالية تهدد بإجراءات انتقامية 
بسبب منشقين لدى جارتها الجنوبية

الصباح الجديد - متابعة:
 

أصدرت الهيئة العامة للسجون 
ادعاء  بيانا بشــأن  تونــس،  في 
النائبة عبير موســي بـ«تواصل 

نواب مع إرهابيني في السجن«.
وفي معرض رد هيئة الســجون 
موســي  عبير  مزاعــم  علــى 
من  لعدد  الســماح  بخصوص 
مودعني  بزيــارة  البرملــان  نواب 
في قضايــا ذات صبغة إرهابية 
بسجني املرناقية وبرج العامري 
مسؤولني  من  وبتســهيل  ليال 
مقابل االنتفاع بامتيازات، أكدت 
الهيئة أن حتركات املســجونني 
في قضايــا إرهابية تخضع إلى 

رقابة أمنية عالية ومشددة.
وأفادت بأن زيارة جميع املساجني 
تســتند إلى شــروط وإجراءات 
وتراتيــب يضبطهــا القانــون 
بالكاميرا،  للمراقبــة  وتخضع 
حســب  موثقة  عملية  وهــي 

البيان.
وأشارت إلى أن وزارة العدل أذنت 
بفتح حتقيق في املوضوع، داعية 
في  مبنتســبيها  الزج  إلى عدم 
جتاذبات سياســية من شــأنها 
التأثير ســلبا على معنوياتهم 

وعلى السير االعتيادي للعمل.
وكانــت النائبة عبير موســي، 
رئيســة »احلزب الدستوري احلر« 
قد زعمت أنهــا متلك معطيات 
إلطــارات  أســماء  وجــود  عن 
ســجنية تتولى تأمــني تواصل 
نواب أحد األحزاب السياســية 
مــع مســاجني متورطــني في 
قضايــا ذات صبغــة إرهابيــة 
الســجن  بــكل من  مودعــني 
والســجن  باملرناقيــة  املدنــي 
املدني ببــرج العامري. وأضافت 
رئيســة »احلزب الدستوري احلر« 
ببرنامج  اســتضافتها  خــالل 
»مع الناس« الــذي بثته القناة 
الوطنيــة األولــى مســاء يوم 
اجلمعــة، أن هــؤالء اإلطــارات 

يتمتعون ببعض االمتيازات.

تونس  في  العــدل  وزارة  وكانت 
بشــأن  حتقيق  بفتــح  امــرت 
النائبة عبير موسي،  تصريحات 
رئيســة »احلزب الدستوري احلر« 
بشــأن تواصل بعض النواب مع 
إرهابيــني مودعني في ســجني 

املرناقية وبرج العامري.
»احلــزب  رئيســة  وأضافــت 
هــؤالء  أن  احلــر«  الدســتوري 
ببعــض  يتمتعــون  اإلطــارات 

االمتيازات.
خــالل  موســي  وأوضحــت 
اســتضافتها بالبرنامــج أنها 

»تلقت رسالة من أعوان باإلدارة 
يستنجدون  للســجون  العامة 
بهــا ويخبرونها بوجود اتصاالت 
بني نواب تابعــني ملن وصفتهم 
بـ)تنظيــم االخــوان( )حركــة 
النهضــة( مــع إرهابيــني في 
الســجون عن طريق مسؤولني، 
امللــف  بكشــف  وطالبوهــا 

والتحري في شأنه«.
وقالت إنها ســتحيل املســألة 
إلى هيئــة مكافحة الفســاد 
للتحــري في املســألة وحماية 
أســماء  لوجــود  املبلغــني 

وخطــط ومعطيات، معربة عن 
العدل  وزيرة  إلطالع  استعدادها 

على ذلك.
ودعت »جبهــة اإلنقاذ الوطني 
ندوة  خــالل  جــوان«   14 حلراك 
صحفية، إلى حل مجلس نواب 
واللجان  والهيئــات  الشــعب 

املنبثقة عنه.
ودعت كذلك إلــى الذهاب إلى 
انتخابات برملانية مبكرة والنزول 
إلى ســاحة باردو أمــام البرملان 
يــوم 14 يونيو للتظاهــر، وإلى 
تشكيل جلنة للتدقيق في أموال 

وقياداتها  السياســية  األحزاب 
رأسهم  وعلى  أرصدتها  وجتميد 
جانب  إلى  النهضــة«،  »حركة 
منع السفر على من ثبت تورطه 

في شبهات فساد.
وبــني الناطق الرســمي جلبهة 
اإلنقــاذ الوطنــي لـ«حراك 14 
جــوان« فتحــي الورفلــي في 
أن  »موزاييك«،  إلذاعــة  تصريح 
السلمي  االحتجاجي  »التحرك 
أمــام البرملــان يــوم 14 يونيو 
اجلاري، دعا إلــى إحداث مجلس 
وطني لإنقاذ حتت اشراف رئيس 

اجلمهورية، والذهاب إلى تشكيل 
لتصريف  مصغــرة  حكومــة 
األعمال، وإلى االســتفتاء على 
النظام السياسي والذهاب إلى 
وتنقيح  دميقراطي  رئاسي  نظام 

القانون االنتخابي«.
وأوضح الورفلــي، أن هذا احلراك 
ليــس مدعومــا مــن رئيــس 
ســعيد،  قيــس  اجلمهوريــة 
األحــزاب  مــن  العديــد  أن  إال 
الوطنيــة  والشــخصيات 
العمــل  علــى  واملعطلــني 

سيلتحقون باحلراك«.

المناوشات بين عبير موسى وحركة النهضة برئاسة 
الغنوشي تطال سجون في تونس

أشارت إلى أن 
وزارة العدل أذنت 

بفتح تحقيق في 
الموضوع، داعية 

إلى عدم الزج 
بمنتسبيها في 

تجاذبات سياسية من 
شأنها التأثير سلبا 

على معنوياتهم 
وعلى السير 

االعتيادي للعمل.
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بغداد _ الصباح الجديد :
اغلق ســوق العراق لــاوراق املالية يــوم امس االحد 

مؤشر االسعار منخفضاً بنسبة )0.31%.)
وفي مايلي مؤشــرات التداول لســوق العراق لألوراق 
املالية فقد بلغ عدد االسهم املتداولة )258,210,869)  
سهم ، وبلغت قيمة االسهم )208,455,800(  دينار . 
كما اغلق مؤشر االســعارISX 60  في جلسة امس 
على )423.35( نقطة منخفضا بنســبة )%0.31( عن 
اغاقه في اجللســة السابقة البالغ )424.67( نقطة 
وتداول اسهم )16( شــركة من اصل )104( شركات 

مدرجة في السوق .
واصبح عــدد الشــركات املوقوفة بقــرار من هيئة 
االوراق املالية لعــدم التزامهــا بتعليمات االفصاح 
املالي )22( شــركة وبلغ عدد االســهم املشتراة من 
املستثمرين غير العراقيني في السوق النظامي )30) 
مليون سهم بقيمة بلغت )19( مليون دينار من خال 
تنفيذ )5( صفقات على اســهم شركتني ، فيما بلغ 
عدد االســهم املباعة من املستثمرين غير العراقيني 
في السوق النظامي )200( الف سهم بقيمة بلغت 
(1( مليون دينار من خــال تنفيذ صفقة واحدة على 

اسهم شركة واحدة.

بغداد _ الصباح الجديد :
اســتقرت أســعار صرف الدوالر في بورصة الكفاح 
واألســواق احمللية يوم امس األحد وســجلت أسعار 
بورصة الكفاح – بغداد 124.100 دينار لكل 100 دوالر.

اما أسعار البيع والشــراء في محال الصيرفة: سعر 
بيع الدوالر = 124.500 دينار وســعر شــراء الدوالر = 
123.500 دينار.                                                                                      

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلن وزير املالية علي عبد األمير عاوي عن مناقشات 
إيجابية بني خلية الطــوارئ لإلصاح املالي وصندوق 

النقد الدولي.
وقال عاوي ان »صندوق النقد أبدى استعداده لتقدمي 
الدعم للعراق وسيتابع الفريق العراقي مع الصندوق 

املناقشات األسبوع املقبل«.

الصباح الجديد _ وكاالت :
أصبحت مملكــة البحرين أول دولة 
عربيــة تصادق علــى اتفاقية األمم 
املتحدة بشأن استخدام اخلطابات 
الدولية،  العقــود  في  االلكترونية 
وذلــك في خطوة ستســاهم في 
متكني قطاعات جديدة لألعمال في 
احلماية  وستعزز  الرقمي  االقتصاد 
للمستثمرين في هذه القطاعات.

وتتضمــن مبــادئ االتفاقية وضع 
ضرورية  ملصطلحــات  التعريفات 
و«الكتابــة«  »التوقيــع«  مثــل 
توفير احلماية  وغيرهما، مبا يضمن 
األطراف  جميع  حلقــوق  القانونية 
املشــاركة في توقيع العقود. كما 
تسعى املعاهدة إلى إزالة العقبات 
القانونية أمام توســيع استخدام 
االتصــال االلكترونــي لتكريــس 
االتفاقيات والعقود التي مت إبرامها 
في مراحل ســابقة قبل انتشــار 
احلديثة  التكنولوجيــا  تطبيقات 

على نطاق واسع.
الدولة  البحريــن  تكــون  وبهــذا 
إلى  التي تنضــم  الـــ14 عامليــاً 
اقتصاديات  إلى جانــب  االتفاقية، 
بــارزة مثل ســنغافورة، وروســيا 
االحتاديــة. ومــن بني الــدول التي 
جمهورية  االتفاقيــة  على  وّقعت 
اجلنوبية،  وكوريا  الشعبية،  الصني 
واململكة العربية السعودية وذلك 

متهيداً للمصادقة عليها. 
وفي تعليقه على هذه اخلطوة قال  
التنفيذي  الرئيس  خالد حميــدان 
التنميــة االقتصادية في  جمللــس 
البحريــن: » يعّد مــن الضروري أن 

التشــريعية  املنظومات  تتواكب 
والتنظيميــة مع أحدث التطورات 
والتوجهات التقنية وذلك في إطار 
اجلهود نحــو بناء اقتصــاد رقمي 
فعال ريادي في املنطقة، وباألخص 
تزايد اعتمــاد قطاعات  في ظــل 
التي يوفرها  األعمال على اخليارات 

التحول الرقمي.«
جمللس  التنفيذي  الرئيــس  وأضاف 
»تســعى  االقتصادية:  التنميــة 
مملكة البحريــن إلى حتقيق الريادة 
فــي التطوير والتحديــث القائم 
أنها  علــى التكنولوجيــا، كمــا 
رواد  احتياجــات  بتلبية  ملتزمــة 
لتمكينهم  واملستثمرين  األعمال 
وإتاحــة الفــرص لهــم لتحقيق 
النمو املستدام في بيئة اقتصادية 
داعمة. وبالتالي فنحن نتطلع إلى 
مواصلــة العمل جنبــاً إلى جنب 
مــع األمم املتحــدة لتبّنــي أحدث 
التوجهات وأفضلها في املنظومة 

التشريعية احلاضنة لألعمال«.
املتحدة حول  األمم  اتفاقية  وتهدف 
االلكترونية  اخلطابات  اســتخدام 
فــي العقود الدوليــة )2005( إلى 
تعزيز ثقة قطاعــات األعمال عبر 
إرســائها مبــادئ دوليــة محددة 
استخدام  آلية  بشــأن  ومعتمدة 
التكنولوجيــا أثناء عمليات توقيع 
العقود التجارية. والتي ســتدخل 
حيز التنفيذ فــي البحرين اعتباراً 

من األول من يناير عام 2021.
ويأتــي توقيع اململكــة لاتفاقية 
بعــد أن أصبحت أول دولة تســن 
قوانــني مبنية على منــوذج قوانني 

األمم  للجنة  االلكترونيــة  التجارة 
املتحدة للقانــون التجاري الدولي 
)األونيســترال(، وهــو ما أســس 
اجلاهزية  عــززت  نوعية  خلطــوات 
منطقة  ضمن  للمملكة  الرقمية 
اخلليج التي تضم فرصاً اقتصادية 

تعادل 1.5 تريليون دوالر.
بدوره قال لوكا كاســتاالني، أمني 
ســر مجموعــة العمــل اخلاصة 
بالتجارة اإللكترونية في جلنة األمم 
املتحدة للقانــون التجاري الدولي 
مصادقة  »تأتــي  )األونيســترال(: 
لتكّمل  االتفاقية  علــى  البحرين 
التعاون املميز بني حكومة البحرين 
واألمانة العامة ألونيسترال لتوفير 
منظومة قانونيــة حديثة وفعالة 
وذات كفاءة لاقتصاد الرقمي. وأنا 
واثق بأن هذا سيشــجع املزيد من 
تبّني  والعالــم على  املنطقة  دول 
أحدث نصوص األونيسترال في هذا 

القطاع«.
من جانبه قال ســتيفانو بيتيناتو، 
املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة 
»إن  البحرين:  لدى مملكــة  اإلمنائي 
املصادقة  البحريــن  مملكــة  إقرار 
املتحدة بشــأن  اتفاقية األمم  على 
اإللكترونية  اخلطابات  اســتخدام 
االستفادة  لكيفية  منوذجاً  يشكل 
من التكنولوجيا الرقمية والقوانني 
والتعدديــة االقتصادية  الدوليــة 
كعناصــر ممكنــة تعــزز التجارة 
حتقيق  فــي  وتســهم  الدوليــة 
أهــداف التنمية املســتدامة من 
خال إجراءات حتمــي البيئة وتعزز 

الكفاءة التشغيلية.« 

بغداد _ الصباح الجديد :
تــرأس وزيــر التجــارة وكالة علي 
الدليمــي امــس االحــد اجتماعا 
العليــا  التســويقية  للجنــة 
حملصــول احلنطة ملناقشــة اليات 
التســويق وتذليــل املعوقات التي 
يواجههــا الفاحني في تســليم 
وقال  الســايلوات.  الــى  احملاصيل 
الوزيــر الدليمي خــال االجتماع، 
العام  لهذا  التسويقي  ان«املوسم 
رئيس  من  مباشرة  مبتابعة  يحظى 
مجلس الوزراء الســيد مصطفى 
الكاظمي، وتوجيه سيادته بتذليل 
الفاحني من  تواجه  التي  املشاكل 
حيث اليات اســتام احملصول ودفع 
املستحقات املالية لهم بالتنسيق 

مع وزارة املالية«.
التســويقي  ان«املوســم  واضاف، 

2020 يبشــر باخلير فــي ظل جتاوز 
طن،  املليون  املســتلمة  الكميات 
رغم مــرور اقــل من شــهر على 
بــدء احلملــة التســويقية فــي 
في  واجلنوب،  الوســط  محافظات 
حني االســتعدادات متواصلة لبدء 
التسويقي في محافظات  املوسم 
اخرى مــن البــاد، لم تبــدأ بعد 

موسم احلصاد«.
الكبير في  ان«العمل  الى،  واشــار 
فرق  تهيئة  الى  يحتاج  التســويق 
والتدقيق  املتابعة  مهمتها  رقابية 
مــن دخــول الشــاحنات للمراكز 
التسويقية مرورا باجراءات الفحص 
اخملتبــري واالســتام ومواقع اخلزن 
التي تتطلب اليات حتافظ على هذه 
الكميات من التاثر بالظروف اجلوية 
وتوفــر درجة االمان لهــا«. وناقش 

اجتماع اللجنة التســويقية الذي 
الفاحية،  اجلمعيات  رئيس  حضره 
وممثــل مكتب رئيس الــوزراء وممثل 
املطروحة  املواضيع  الزراعــة  وزارة 
على جــدول اعمال واتخــذ فيها 
عدة قــرارات، حيــث اطلع اجمللس 
علــى مذكــرة الشــركة العامة 
على  باملصادقة  احلبــوب  لتجــارة 
قرار جلنة التسويق املتضمن مبالغ 
العاملني في  اطعــام  مخصصات 
حملة تســويق احلنطة لعام 2020 
موزعــة علــى فئات )االساســي، 
مســاند، بقية العاملــني(، كذلك 
مذكرة السيد وكيل الوزارة االداري 
في  احلنطة  تســويق  بخصــوص 
محافظــة النجف االشــرف بعد 
االجتماع التداولي مع السيد نائب 

محافظ النجف.

انخفاض سوق العراق لألوراق 
المالية بنسبة 0.31%

استقرار سعر صرف الدوالر 
في االسواق المحلية

وزير المالية : النقد 
الدولي أبدى استعداده 

لدعم العراق

البحرين أول دولة عربية تصادق على اتفاقية 
األمم المتحدة للخطابات اإللكترونية

التجارة تتابع اليات التسويق وتذليل 
المعوقات التي تواجه الفالحين

بغداد _ الصباح الجديد :

أشــار تقريــر لصحيفــة “جيروزالم 
بوســت” إلى أن احلكومــة العراقية 
ســتكون غير قادرة علــى دفع رواتب 
العام خال الشهور  موظفي القطاع 
القادمة ورمبا كذلك لن تتمكن من دفع 
املشاكل  بســبب  يونيو،  شهر  رواتب 

املالية التي تعاني منها الباد.
إلى األزمة  وأرجعت الصحيفة ذلــك 
التي تعانــي منها بغداد  االقتصادية 
بســبب الفساد وفشــل التخطيط 
االقتصادي وانهيار أسعار النفط الذي 
ميثل %90 مــن االقتصاد العراقي، بعد 
انخفاض الطلب عليه بسبب تفشي 

فيروس كورونا املستجد.
وبينمــا دفعــت احلكومــة العراقية 
اجلديــدة رواتب موظفيهــا بالكامل 
في شــهر مايو، فإن انخفاض عائدات 
النفط يعني أنها رمبا ســتضطر إلى 
خفــض رواتــب املوظفــني أو تأجيل 

دفعها في الشهور القادمة.
وقال حازم الشــمري، أســتاذ العلوم 
السياســية في جامعة بغــداد، إنه 
بســبب املشــاكل املالية التي عانت 
منها بغداد خال الســنوات املاضية، 
فشــلت في إنشــاء صندوق سيادي 

للتعامل مع مثل هذه األزمات.
وأضاف: “لقد تأثــر العالم كله بأزمة 
النفــط ولكن معظم الــدول لديها 
سيولة خصصتها إلنقاذ اقتصاداتها، 
على عكس بغداد وأنــه ميكن للعراق 
الدولي وكذلك  البنــك  االقتراض من 
من البنوك احملليــة، لقد فعلت بغداد 
ذلــك بالفعل، ولكن يبقى الســؤال: 
هل ســتكون احلكومات قــادرة على 
تســديد هذه القروض؟ نحن نتحدث 
عن أرقــام كبيرة هنــا”. وصرح “على 
األرجح، ســتمدد احلكومــة عدد أيام 
شهر العمل مقابل نفس الراتب. على 
سبيل املثال، ســيغطي نفس الراتب 

35 إلى 40 يوًما بدالً من 30 يوًما “.
العجز  أن  الدولي  للبنــك  وأفاد تقرير 
في امليزانية العراقيــة قد يتجاوز 20 
مليار دوالر، كما تراجع االقتصاد بأكثر 
مــن 9.7 %، مما أدى إلــى حدوث فجوة 
مالية عميقة، وليس من الواضح متى 

أو كيف ميكن ملؤه في وقت تشــهد 
الباد ارتفاعا فــي أرقام العاطلني عن 

العمل.
في  يعمل  االعام،  وســائل  وبحسب 
القطاع العــام حوالي ٪60 من القوى 
العاملة فــي الدولة، يأتي هذا بعد أن 
زودت احلكومة عدد األشــخاص الذين 
توظفهم بنسبة 80 %بني عامي 2007 
و 2012، لكنهــا تواجــه اآلن احتمال 
عدم قدرتها على دفــع رواتب بقيمة 
حوالي 3 مليارات دوالر لشــهري يونيو 

ويوليو.
أن  العراقيون  االقتصاديــون  ويتوقــع 
تقــدم احلكومــة ميزانيــة 85 مليار 

دوالر تتضمن توقعــات متفائلة تبلغ 
60 مليــار دوالر من اإليرادات، كما وعد 
الرئيس األميركي دونالد ترامب بتقدمي 
مساعدة مالية لرئيس الوزراء العراقي 
اجلديد مصطفى الكاظمي، دون حتديد 

مبلغ أو طبيعة الدعم.
في مارس املاضي، باع العراق ما قيمته 
2.98 مليــار دوالر مــن النفط، ولكن 
بحلــول أبريــل، انخفــض الرقم إلى 
1.4 مليــار دوالر، ليس فقط بســبب 
انخفاض أسعار النفط العاملية ولكن 

بسبب وفرة في األسواق العاملية.
وأكــد اقتصاديون أنــه للتغلب على 
األزمة االقتصادية ووضع خطة إصاح، 

حتى ولو جزئية، سيتطلب من رئيس 
الوزراء حشــد دعم األحزاب والداعمة 
مصاحلها  منهــا  ولكل  للحكومــة، 
والسياســي،  العام  ونفوذها  اخلاصة 
التي ميكن أن تقف عائقا في وجه هذا 

اإلصاح.
لذا، على ســبيل املثال، من املتوقع أن 
يتطلــب اإلصاح خفــض املزايا التي 
يحصل عليها القضاة وأعضاء البرملان 
والدبلوماســيون وكبــار املســؤولني 
اآلخرين بنســبة 70 80- % ما سيؤدي 
إلــى رد فعل عنيف متوقــع، ألن كل 
مسؤول يتم تعيينه بناًء على صيغة 

متعلقة بانتمائه احلزبي.

من جانبه، قــال مازن أرشــيد اخلبير 
املالــي في عمان إن الفســاد وعوامل 
أخرى تعود إلى عقدين أدت إلى تدهور 
الســنوات  لكن  العراقي،  االقتصــاد 

القليلة املاضية كانت األسوأ.
وأضــاف: “بغداد من بني الــدول التي 
لديهــا أعلــى معدالت الفســاد في 
وواحدة من أســوأ عشر دول  العالم، 
مــن حيث الســيطرة عليــه، ولهذا 
ظل املســتثمرون األجانب والشركات 

متعددة اجلنسيات بعيًدا”.
وتابــع: “يتعلــق األمر بالسياســات 
السنني،  مر  السيئة على  االقتصادية 
باإلضافة إلــى عدم وجود أي تخطيط 

اقتصادي، األمر الذي زاد من الفســاد 
في الباد”.

باإلضافة إلى ذلــك، أدت االحتجاجات 
إلى شــل االقتصــاد، وكذلك جائحة 
كورونــا ومــا نتــج عنها مــن حظر 
التجول، مما زاد مــن البطالة وأدى إلى 

إغاق العديد من الشركات واملصانع.
العراق  وبحسب أرشــيد، فإن اعتماد 
التام على عائدات النفط والفشل في 
تنويع اقتصــاده – خاصة باملقارنة مع 
دول اخلليج األخرى – ساهم في تفاقم 
األزمــة، وأصبحت البــاد حتت رحمة 
النفط من جهة ورحمة فيروس كورونا 

من ناحية أخرى.

تراجع االقتصاد بأكثر من 9.7 %

بينما دفعت الحكومة 
العراقية الجديدة 
رواتب موظفيها 

بالكامل في شهر 
مايو، فإن انخفاض 
عائدات النفط يعني 
أنها ربما ستضطر 
إلى خفض رواتب 

الموظفين أو تأجيل 
دفعها في الشهور 

القادمة.

البنك الدولي يرجح تجاوز عجز الميزانية العراقية 
قد يتجاوز 20 مليار دوالر
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اصدار

قراءة

التقاليد السردية الضخمة في أدبنا العربي 
تفنــد الرؤى حول أثــر الروايــة االوربية في 
الرواية العربية في النصف الثاني من القرن 
التاســع عشــر وكيف أن الرواية االجنليزية 
والفرنســية ترجمت الى العربية ثم قلدت 
وتكيفت واختلطت مع أمناط السرد العربي. 
 Moretti   Franco وانتهاء بفرانكو مورتــي
الذي اعتمد فرضيــة املرونة في تقومي االدب 
بــن الصيغ الرئيســة واحمللية فــي كتابه) 
الغرافيك الشــجرة اخلارطــة: مناذج مجردة 
في دراسة تاريخ االدب( ومقاالته عن القراءة 
البعيدة والقريبة التي وجد فيها وائل حسن 
منهجية جديرة بأن تســاعدنا في دراســة 
التقاليد الروائية عند العرب كجنس وعصر 
وأحكام  بااليديولوجيا  الفــن  تربط  وظاهرة 

القيمة.
وجينالوجيا التســمية ) الرواية( تدفعنا إلى 
أن نقف عنــد الكيفية التــي اتبعها وائل 
حســن مبينا أنها أخذت من الفعل ) روى ( 
ثم اشــتقت املفردات رواة وروي.. والراوية هو 
»اجلامع املتحيز واملتتبع لذلك الشــاعر ثم 
صار الراوية الناقل عن النبي ماذا قال وفعل 

مما يعرف ب) االســناد ( أي املصدر املســتمع 
ضمن سلســلة من ســمع أو سمعت من 
غيرها عن النبــي«.) ينظر: مقدمة الكتاب( 

وهو مما عرف في تراثنا بالعنعنة.
وبالتدقيق يظهر لنا أن مفردة )رواية( ال تعني 
داللة الروي املباشرة وهي السقاية أي جلب 
املاء باملعنى احلسي التي تطورت اصطالحيا 
إلى »التعين واالبالغ عن املعلومات واألخبار« 
)مقدمــة الكتاب( وامنا هــي مجازية تعني 
النقل والتوصيل املقترن بتلقي االدب العربي 
وكأن االدب هو املاء الــذي ال بد من توصيله 
الى املتلقي كي يتذوقه شفويا او كتابيا راويا 
بذلك ظمأه إلى اجلمال أو املعرفة، كإشــارة 
الــى أن العرب منــذ زمن بعيــد تعد االدب 
جزءا متخيــال وجماليا من حياتها الواقعية 
الصعبة، ومثلمــا أن ال حياة للكائن من دون 
املــاء كذلك االدب هو املاء الــذي به تنتعش 
الروح وتبرأ من اســقام الواقع املعيش. وهذا 
املسيب بن علس يفاخر بقصيدته التي هي 
من القــوة واجلدة ما يجعل امــر روايتها اي 
نشــرها ونقلها بن الناس غريبا وغير معتاد 

في تذوقها واالستمتاع بها:
َفَلُهِديَنَّ َمَع الرِياِح َقصيَدًة      ِمّني ُمَغلَغلًَة 

إِلى الَقعقاِع
تَرِدُ املِياَه َفما تَــزاُل َغريَبًة        في الَقوِم بََن 

َتَثٍُّل وََسماِع
واذا كانت أمة مثل أمة العرب ترى االدب ارواء 
لظمئها اجلمالي، فمن الطبيعي أن تكون لها 
تقاليدها السردية اخلاصة، ليس ذلك حسب 
بــل لها تأثيرها في آداب أخرى ســتأخذ عن 
أدبها، والســيما النثر شيئا كثيرا به يصبح 
ادبها ذا صيغ ســردية جديدة كما حصل مع 
االدب االوربي الذي لــم تكن له في العصور 
الوســطى اال قصــص الرعاة والفروســية 
والشــطار والرومانس لكن تأثرها باالجناس 
الســردية العربية مثل القصة الفلسفية 
والسير الدينية واملقامات واملنامات والرحالت 
والرسائل جعلها تقفز نوعيا نحو ظهور أدب 
واقعي سمي مع عصر النهضة بالرومان اوال 
مثلته رواية دون كيشوت كأول رواية عرفتها 
اوربا والتي أعلن مؤلفها تأثره باالرث السردي 
 Novel العربي، ثم ما عرف فيما بعد بالنوفل
التي لهــا الداللة نفســها التــي تعنيها 
بغية  التوصيل  الرواية( مبعنــى  بالعربيــة) 
التذوق واالشــباع. وبهذا يغدو املوضوع في 
أصل التســمية معكوســا من الرواية الى 

النوفل وليس من النوفل الى الرواية. 
ولن جنانب الصواب إذا قلنا إن املســألة هي 
الروائية  التقاليد  نناقش وجود  نفسها حن 
العربيــة التي هي اصليــة لدينا لكن االخر 
أخذها منا ثــم بنى عليها وطورها ليعيدها 
فــي صيغة بدت لنــا جديدة غريبــة علينا 

فتأثرنا بها وكأننــا بذلك نقترضها اقتراضا 
من الغرب وليســت هي بضاعتنا التي ردت 
إلينا. تلك البضاعة التي وضع الرواة االوائل 
تقاليدهــا كي يحظى ســردهم باملقبولية 
من لدن مســتمعيهم، أيا كان هذا الســرد 
قصة أو ســيرة أو اخبارا أو مالحم شعبية 
عن بطوالت ســيف بن ذي يزن وقصص بني 

هالل وغيرها . 
هذا التتبع جلينالوجية التســمية وتاريخية 
النشــأة تفند الرأي الذي يرى الرواية جنسا 
اوربيا مســتوردا مما كانت قد اكدته دراسات 
بعض النقاد العــرب والغربين ومنهم روجر 
الن وبعض الروائين العرب في النصف االول 

من القرن العشرين ممن اعتقدوا ان ال عالقة 
للرواية والقصة القصيرة باالجناس السردية 
العربية القدمية على أساس أنها تفتقر الى 

تقاليد عربية في التخييل السردي.
وبالطبــع ال يخلو هــذا املوقف مــن نزعة 
منحازة لالستعمارية التي فيها ظهر سياق 
أثار  فراكفوني  وتاريخــي  واجتماعي  ثقافي 
حفيظة رجال الدين آنذاك، كظهور مدارس 
 1830 اوربية وأمريكية بن األعوام  تبشيرية 
و1850 وبعثــات وحــركات ترجمة واضحة 
مهدت لظهــور الرواية عنــد العرب مطلع 

القرن العشرين.
ويتماشــى هذا املوقف مع االستشراق الذي 

أراد اظهــار التفــوق احلضــاري االوربي على 
العثمانين والعرب، واملؤسف أن هذا املوقف 
شــاع كذلك في الدراســات االكادميية عن 
الرواية العربية التي ظلت موســومة بعدم 
النضج وعدت نتاجات القرن التاســع عشر 
او  وبدائية  العشرين ســاذجة  القرن  وبداية 
تعليميــة وترفيهية. وظلت فكــرة اللحاق 
بالغرب سائدة وأن االجناس الرواية والقصة 
القصيرة والدراما هــي أجناس غربية حتى 
غدت فكرة غربة الرواية مترسخة ومتعارفا 
النقاد متعاملن معها كجنس  عليها عند 
أوربي وصل إلينا مترجما خالل القرن التاسع 
عشر متجاهال أي أرث عربي، الى أن تخلصت 
الرواية في الســتينيات والســبعينيات من 
تأثير االجناس السردية الكالسيكية الغربية 
وابتعدت عن تقليد الســرد االوربي الواقعي، 
وظهرت على نحو واسع استعادة أعراف من 

املرورث السرد العربي.
وباملقابل هناك نفــر من النقاد عارضوا هذه 
االفكار وشــددوا على تأثير املوروث السردي 
العربي فــي االدب االوربية ومنهم د. محمد 
غنيمي هــالل الذي عــد القصص االصيلة 
كرســالة الغفران واملقامة وحي بن يقظان 
والقصص الدخيلة كالف ليلة وليلة وكليلة 
ودمنة هي مصدر البيكارسك االسباني ودون 
كيشــوت وقصائد الفونتن وروبنسن كروزو، 
ناهيك عن التأثير الكبير لليالي العربية على 
اآلداب األوربيــة احلديثة منذ القرن التاســع 
عشر وأدب امريكا الالتينية في العشرينيات 

مبدرسة الواقعية السحرية.
وفي كتابنا املوســوم ) موســوعة الســرد 
تاريخية(  العربي معاينات نقدية ومراجعات 
الصادر في االردن 2019 أشرنا إلى »أن السرد 
العربــي احلديث كانت له أرضية مبنية على 
منجز تراثي ســردي، األمر الذي أتاح للسرد 
احلديث اإلفــادة من الرواية الغربية املترجمة 
واملعربة واستطاع أن يبني له سردية حديثة 
منطلقة من صميم الواقع وجتاربه الذاتية« 

الكتاب ،ص64.
كل هذه األدلة جتعل املفارقة ســاخرة ونحن 
نقارن بــن تقاليد احلداثــة االوربية وتقاليد 
العــرب الروائيــة، منقســمن إلــى فرقاء 
واملعاجلات،  واحلجــج  الرؤى  فــي  متباعدين 
بينما املفيد هو أن ننحو باالمر منحى أشمل 
ونقــول إن التقاليد الســردية في كل زمان 
ومكان هي أرث إنســاني، أســهم فيه أول 
سارد في التاريخ البشــري وسيسهم فيه 

آخر سارد مبدع يظهر في ما بعد.

د. نادية هناوي

مــن املفروغ منه نقديــاً أن أدبنــا العربي ذو 
تاريخ اجناســي غائــر في التاريــخ ميتد إلى 
ما قبل االســالم بزمــن طويــل، وفيه عرف 
العــرب مختلف أمنــاط الشــعر والنثر التي 
تفاوتت شكال وأســلوبا ما بن اخلبر واخلرافة 
واالســطورة واملثل وااليام واخلطابة والســير 
والقصيــدة طبعــا، قبــل أن تنشــأ فكرة 
الدولة بســلطاتها الدينية أو االقتصادية أو 
السياســية. وملا ظهر االســالم تعززت هذه 
االمناط بتأثير القصة القرآنية والسير النبوية 
االمر الذي جعل منها أنواعا نثرية مســتقرة 
واحلكاية  أو مشــافهة كاخلطابــة  تدوينــا 
والرسالة واملقامة والرحلة والتواريخ واالخبار 

والسير والتراجم. 
وعلى الرغم مــن تلك املفروغيــة التي هي 
مبثابــة مســلمة نقدية، ما زال التشــكيك 
في غنــى أدبنا العربي قائمــا والدليل ظهور 
دراسات بعضها يتخذ شكل مشاريع بحثية 
كبرى تتولى إعادة النظر فــي موروثنا االدبي 
وال ســيما الســردي محاولــة الوقوف على 
حقيقة غناه وتنوعه. وآخرهــا الكتاب الذي 
أصدرتــه جامعة اكســفورد) تقاليد العرب 
الروائية( وبأجزاء كبيرة ثالثة هي على التوالي) 

االستمرارية( و) التطورات( و) الشتات(.
 وتكمــن أهمية هذا الكتــاب في االطروحة 
التي اشــتغل عليها مؤلفو الكتاب السبعة 
والثالثــون باحثا، واملتعلقــة بامكانية وجود 
تقاليــد روائية عربية رغبة في معرفة مصدر 
نشأتها وكيفية تطورها، والغريب أن الكتاب 
استبعد القصة القرآنية والسيرة النبوية مع 
أن فيهما من التقاليد السردية ما أثر بشكل 
النثرية  مهم ومباشر على مســار االجناس 

التي وصلت إلينا. 
أمــا ما طرحه محــرر الكتاب البروفيســور 
وائل حســن في الفصل االول املعنون ) نحو 
نظرية في الرواية العربية( فإن تلك النظرية 
في احلقيقة ليســت ســوى جمع للمتناثر 
مــن اآلراء البحثيــة والنقديــة الدائرة حول 
 Ian هذا املوضــوع، بدءا من الناقــد أيان وات
Watt( 1917ـ1999( صاحــب النظريــة التي 
تقول بأثر الظــروف االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية في صعود الرواية التي تضمنها 
كتابــه ) صعــود الرواية دراســات في ديفو 
وريشاردســون وفيلدنغ ( الــذي اعتمد عليه 
د. عبد احملســن طــه بدر اعتمــادا كبيرا في 
أطروحته للدكتوراه ) تطــور الرواية العربية 
احلديثة في مصر 1870ـ 1938( ومرورا بكاظم 
جهاد حســن الذي أخذ عنــه احملرر رأيا مهما 
كان قد طرحه عام 2006 ومفاده أن كثيرا من 

وائل حسن ودراسة »تقاليد العرب الرِّوائّية«

صدر عن دار الوفاء في مدينة اإلسكندرية 
، فــي جمهورية مصــر العربيــة لعام 
2020 ، كتاب ) العشــاء ما بعد األخير (  
للكاتب املسرحي عمار نعمه جابر ، وهو 
كتاب من القطع املتوســط بواقع ) 210 
( صفحة ، بغالف ســميك ، من تصميم 
الفنان ) تضامــن العضب ( . يضم ثالثة 

عشر نص مســرحي ، كتبت جميعها 
نهاية عــام 2018 ، وعــام  2019 . وهو 
للكاتب خالل مسيرته  العاشر  اإلصدار 
في كتابة النص املســرحي  ، والتي تتد 

لثمانية عشر عاما .
الكتاب  ويشــار للكاتــب كونه أحــد 
املســرحين العــرب ،  والذيــن قدمت 
أعمالهم املسرحية على طول مساحة 

الوطــن الكبير ، حيث قدمــت له أكثر 
من ســتة وخمســن عرضا مسرحيا 
ببصمــات خملرجن   ، نصوصه  تناولــت 
عرب مختلفـــن ، فـي أغلـب األقطـار 

العربيـة. 
بأكثــر من  الكاتــب رصيــد  وميلـــك 
خمســة وثمانن نص مسرحي ، حقق 
فيها اهتمام اجلمهــور العام ، وجمهور 

املتخصصن باملسرح ، ليتم تناولها في 
، وبحوث املاجستير  النقد والدراســات 
وأطاريــح الدكتــوراه . ومحققا نصيب 
ممتاز من اجلوائــز العربية والعاملية ، كان 
آخرهــا ، حصوله على جائــزة الهيئة 
العاملية للمســرح ) االورودرام ( في أوربا 

لعام 2020 . 

د. سمير الخليل

تعرف القصة القصيرة الناجحة عن طريق 
الترميز الداللي الذي يعكس تاسك حبكة 
القصة اخلاصــة، وهذا الترميــز –عادة- ما 
يعتريه احلنن والشــوق إلــى التطابق مع 
تفاصيــل الواقــع، وبذلك يقيم لنفســه 
لغة خاصة تــل الفراغات غير املؤثثة، وغير 

املأهولة في مكان أو زمان القص .
)وجوه  البكر  القصصيــة  مجموعتها  في 
ملّونة( الصادرة عــن دار ميزوبوتوبيا- بغداد 
الربيعي« من  القاصة »رجــاء  2018، حتاول 
خالل التمثيالت السردية التي ترويها ساردة 
أنثى، أن جترب القبض علــى بعض املعاني 
الوجوديــة التي تتطابق مــع تثيالتها في 
أرض الواقع، وتبلغ الساردة منزلة مشابهة 
للعرافة التي تثير االسئلة وتنتظر األجوبة 
التدفق  عنها هنــاك، في اخلــارج، حيــث 
املستمر للحياة، لهذا جند أن القصص تظل 
مفتوحة النهايات، منتظرة ملا ســيجيئها 
من اخلــارج حامالً لها االكتمــال املطلوب، 
فالســاردة تظــل واعية حتــى آلخر حلظة 
محنتهــا الزمنيــة، وتــدرك أن األفق الذي 
ميكن أن تكتمل فيه القصص إمنا هو الزمن 

بأسره.
إن مثــل هذا الفهــم »الناضج« يتســم 
باملفارقة ألنــه يضع »خاتتــه« في أفق ال 
خاتة له أو عــدم قدرته على االكتمال، وإذا 
فســرنا ذلك طبقاً للنقــد الثقافي ملعنى 
النص فإن هذا املنهــج يؤدي إلى القول بأن 

معنــى كل نص هو ما يتطابــق أو يقترب 
من أفق انتظاره حينما ينزرع هذا االنتظار 
فــي خاتة النــص القصصــي بعيداً عن 
املتعــارف عليها، ولنتمعن  حلظة اإلقفال 

يتكرر  غائب  ))بانتظــار  النصوص:  ببعض 
هــو اآلخر في خشــبة بــاردة، يحضر كل 
مســاء دون أن يجيء(( )ص12(. خاتة قصة 
))وعندمــا حاول االســتعالم عــن مصير 

منزله ومصيــر قاطنيه، حتــّرج ممن كانوا 
يحيطون به فــي اإلجابة عن مصير كالح 
كان ســيأخذ بالكالم إلى حتفه(( )ص15) 
. خاتة قصة »ســفر اجلريح« . ))مبارك لك 
بنيتــي، بوســعك اآلن أن تفتحي عينيك 
على عمر آخر(( )ص24(. خاتة قصة »حلم 
وأمل أبيض«. ))ومع نزول شــمس مدينتها 
اجلديدة، خلف اجلبال والبنايات الشــاهقة 
أحســت بأنها اآلن امرأة أخــرى(( )ص39). 

خاتة قصة »أرواح محررة«.
وأهم من ذلك كيف نصل كقراء إلى الفهم 
النسوي املطلوب لكي نفتح طريق الوعي 
اخلاص بهــذا الفهم، وهو بوصفه شــبه 
خاتة يحفــز كل التأويالت والشــروحات 
إلى دحضه، بل أن قصص »رجاء الربيعي« 
هذه تختلف عن معظم نتاجات القاصات 
لهن  قرأنا  الالئــي  العراقيات  النســويات 
فــي أنها ال تنتظــر التأويــل القرائي أبداً، 
بل تســتخدم صالحيــات القــراءة لتثير 
القارئ يصل  التســاؤل عن اســتنتاجات 
إليها، إذ يالحظ أن شخصيات القصص ال 
تستخدم أبداً توصيفات العطب النفسي 
أو اإلحبــاط املتحقق بل تشــير فقط في 
بعض القصص إلــى أن هذا العطب وذاك 
اإلحبــاط ســيزول حاملا تتغيــر األمكنة 
واألجــواء والوجوه واملزاج العــام، وهذا ما 
جتســد بشــكل واضح في قصــة »أرواح 
محررة« وهــي من أقوى القصــص: ))في 
ذلك املســاء هّمت وهي ابنة الثالثن ربيعاً 
باخلروج من الفندق الذي استقرت به ضمن 
الوفــد القادم من بغداد، غمرتها ســعادة 

وهي تطالع الشــوارع وحركة الســيارات 
من شباك غرفتها، وألنها أول مرة تشاهد 
أضواء وشوارع هذه املدينة التي لم تزرها من 
قبل ، شــعرت بجرح غامر يغزو تفكيرها... 
بدأت عالمات الدهشة تظهر على وجهها 
وهي تستنشق عبير احلرية، سعيدة بنزول 
الشــمس خلف البنايــات واجلبال احمليطة 
عميقاً خلسة  باملدينة... سحبت نفســاً 
من أعن الزمالء لكنهم الحظوا سعادتها 
باملكان ... أحّست باخلجل وهي ترتدي ذلك 
»اإليشارب« اإلســالمي حاولت أن تخلعه 
شيئاً فشــيئاً وهي تتلصص على قوامها 
في مرايا احملــالت وتتوجس ريبة من نظرات 
املارة لهــا، هل تغيّرت مالمــح وجهها؟... 
كيف جترأت وحبست وجهها الطفولي كل 
تلك الفترة؟... لقد نسيت نفسها وحزنها 
وذلــك اخلوف الــذي كان ينتابهــا ويغّلف 

حياتها(()ص36، 37، 38).
يالحظ في نسوية هذا النص قلباً أو هدماً 
لكل صياغة أو فكرة أو مزاج أو إيقاع يشي 
بالتخثــر والتلبث في منطقــة الهامش 
والتحجيم، فهناك مجموعة من عمليات 
القصد ضمن النبرة اإلدراكية وعكس ذلك 
صحيح، لقد أعيد النظر بأفعال مختلفة 
لقصدية املعنى على أســاس البنية التي 
تنطوي عليهــا هذه األفعــال ثم فحص 
البنى على أساس األفعال«  وتحيص هذه 
األخــرى« التي تنطوي عليهــا. ويضع هذا 
األســلوب في إطار متعمد مــن القضية 
املنطقيــة األولى عند املرأة: حرية االختيار، 
وهي تؤلف آلية احلركة الســردية ملعظم 

القصص وتفسر الســهولة التي يجدها 
القراء فــي فهمها والتعاطــف معها، إذ 
ال يتردد القارئ والســيما القــارئ الثقافي 
في قــراءة احلركات البالغية ونشــاطاتها 
على أنها بنــى إدراكية ميكن ترجمتها إلى 
قصد نسوي أو أدبي أو تأويلي آخر، فتندفع 
تفســيراته نحو اللُّغــة املنطقية اخلاصة 
بقضية املرأة واللغة اجملازية اخلاصة بها من 
دون تييز ومــن غير دليل على أن كل قصة 
حتتاج إلى معاجلة مختلفة، وثبات األسلوب 
األنثــوي يســمح له بــأن يقرأ املشــاهد 
الســردية والوقفات الوصفيــة على أنها 
النسوي(  )احلراك  احلركية  للقضايا  وسائل 
التي حتتاج إلى تفهم أكثر تسامحاً وأكثر 
إنســانية وأكثــر حضاريــة، وعكس ذلك 

صحيح أيضاً.
وفي اخلتــام ال يفوتنا أن ننوه إلى أن اإليجاز 
والتكثيف قد طــال كل قصص اجملموعة، 
أما على مســتوى املضمــون املثيم فقد 
حفل بكثــرة أحالم اليقظة وهــو ما مّيز 
قصص )وجوه ملّونة( ومنحها بعداً وجودياً 
من خالل إعادة االعتبــار للماضي )انتظار 
الغائــب مهما طالــت غيبتــه(، وإضفاء 
حيوية شيئية على املنتظر من خالل القوة 
علــى صياغة األحــالم أو تقمصها بطرق 
ســاحرية ومقنعة وأكثر من افتراضية إن 
الوجوه امللّونة هي وجوه النســاء اجلميالت 
وقد خلعن ما يغطيهن من حجب وأكفان.

)العشاء ما بعد األخير( أحدث إصدارات 
الكاتب المسرحي عمار نعمه جابر

طموح النص النسوي ورؤية األفق الوجودي.. في قصص »وجوه ملّونة«

تكمن أهمية هذا الكتاب 
في االطروحة التي اشتغل 

عليها مؤلفو الكتاب السبعة 
والثالثون باحثا، والمتعلقة 

بامكانية وجود تقاليد روائية 
عربية رغبة في معرفة مصدر 

نشأتها وكيفية تطورها، 
والغريب أن الكتاب استبعد 

القصة القرآنية والسيرة 
النبوية مع أن فيهما من 

التقاليد السردية ما أثر بشكل 
مهم ومباشر على مسار 

االجناس النثرية التي وصلت 
إلينا

غالف الكتاب
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد 

األول  العراقي  املنتخب  يستأنف 
لكرة القدم، تدريباته في غضون 
للتصفيــات  اســتعدادا  أيــام، 
املؤهلة  املشــتركة  اآلســيوية 
لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 
العراق  منتخــب  2023.ويخوض 
جتمعا تدريبيا خالل الفترة من 14 
حزيران حتى 11 متوز، اســتعدادا 
التــي  للتصفيــات املشــتركة 
تستأنف خالل شهر تشرين األول، 
بعد فتــرة من توقف النشــاط 
الكروي بفعل أزمة فيروس كورونا 

املستجد.
وخاطب احتاد الكرة العراقي، عدة 
مباريات  لتأمــن  وطنية  احتادات 
ودية ألســود الرافدين، استعدادا 
للمواجهة اآلســيوية أمام هوجن 
كوجن في 13 تشرين األول املقبل.

ستريشكو  الســلوفيني  وأعلن 
املنتخــب  مــدرب  كاتانيتــش 
للفريق  األولية  القائمة  العراقي 

والتي ضمت 35 العبا.
ملنتخب  األولية  القائمة  وضمت 
العــراق كاًل مــن: جالل حســن 
ومحمــد حميــد وفهــد طالب 
صالح  ومحمــد  كاظــم  وعلي 
حلراســة املرمى، وأحمد إبراهيم 
وريبن  ناطق  فائز وســعد  وعلي 
ســوالقا وميثم جبار ومصطفى 
محمد جبر وعلي عدنان وضرغام 
وفرانس  مهاوي  وعالء  إسماعيل 
ضيــاء بطــرس وحســن رائــد 

ومصطفى معن خلط الدفاع.
كما شــهدت القائمة وجود كل 
من همام طــارق وأمجد عطوان 
وبشار رسن وحسن علي وصفاء 
هادي وابراهيم بايش ومازن فياض 

ومحمد  ماجد  قاســم  ومحمد 
الكاظم  رضــا وشــريف عبــد 
الوســط،  خلط  مزهر  ومحمــد 
وعــالء عبد الزهــرة ومهند علي 
وأمين حسن وعالء عباس ومحمد 
داود ومحمد قاسم نصيف خلط 

الهجوم.
العراقي  املنتخب  مدرب  وشــدد 
الســلوفيني  القــدم،  لكــرة 

على  كاتانيتــش،  ستريشــكو 
ضــرورة عــودة الالعبــن خلوض 
رســمية،  تنافســية  مباريــات 
منافســات  إلغاء  بعد  خصوصاً 
املوســم الكــروي احلالي.وقــال 
لالحتاد  التطبيعية  الهيئة  رئيس 
إياد  القدم، السيد  العراقي لكرة 
بنيان في بيان نشره احتاد الكرة إن 
اتصــاال هاتفيا جمعه مع املدرب 

كاتانيتش للحديث عن مستقبل 
بعد  الوطني، الســيما  املنتخب 
إلغــاء املوســم احلالي بســبب 

فيروس كورونا.
رحــب  كاتانيتــش  أن  وبــن 
البطولة  إقامــة  بفكرة  كثيــراً 
تســاهم  التــي  التنشــيطية 
بإعــداد حقيقي لألندية، وكذلك 
لالعبــي املنتخب بشــكل جيد 

لالســتحقاقات املقبلــة، لكون 
جميــع الالعبن سيســتفيدون 
انقطاع  البطولــة بعد  من هذه 
خلمســة أشــهر كاملــة عــن 

منافسات كرة القدم.
وأوضح: »مدرب منتخبنا الوطني 
سيقدم منهاجه الرسمي، وذلك 
للتصفيات  املنتخــب  لتحضير 
املزدوجة.ومطالبتــه  اآلســيوية 

باالستفادة من أيام الفيفا إلقامة 
املباريات الوديــة، وإعادة الالعبن 
إلى أجــواء هكــذا مباريات قبل 
االســتحقاق الرسمي أمام هوجن 

كوجن خالل تشرين األول املقبل.
املدرب  رغبة  بنيان عن  وكشــف 
العراق  إلى  باحلضــور  كاتانيتش 
بأقرب وقت ممكن متــى ما تعود 
حركة الطيران بن الدول، كاشفاً، 
بالوقــت نفســه، عــن تواصله 
مع أغلب العبــي املنتخب خالل 
الفترة احلالية، وذلك لإلطالع على 
تدريباتهــم، ومتابعة مبارياتهم 
الالعبن  الرســمية فيما يخص 

احملترفن.
وأكد علي كاظــم، حارس مرمى 
أنه لن يفرط  نادي نفط الوسط، 
بالقائمة  التواجــد  فرصــة  في 
النهائيــة للمنتخب، بعد أن متت 
دعوته فــي القائمة األولية. وقال 
كاظم: »ســعيد جــدا بالدعوة 
شــرف  فهذا  للمنتخب،  األولية 
كبيــر وحلــم جلميــع الالعبن، 
وأســعى إلثبات الذات من خالل 

هذه الدعوة«.
 وأوضح أنه جاهز للتدريبات، بعدما 
البدنية  حافظ علــى جاهزيتــه 
طوال أيام احلظــر الصحي. وأكد 
للمنتخب  املتبقيــة  املباريات  أن 
الوطني فــي التصفيات املزدوجة 
مهمة وحاســمة جدا، مشــددا 
أن اجلميع عــازم على قطع  على 
النهائية  للمرحلة  املــرور  بطاقة 
واملنافســة على  التصفيات،  من 
املؤهلة  القــارة  بطاقــات  إحدى 
لكأس العالم. يشــار إلى أن علي 
للمنتخب  دعوتــه  متــت  كاظم 
الوطني، بعــد تألقه مع املنتخب 
األوملبــي في بطولة كأس آســيا 

حتت 23 سنة.

العراق يبحث عن ودية استعدادا للتصفيات اآلسيوية
الحدود يفاوض كاتانيتش يعلن قائمة أولية بـ 35 العبا

محترفين سنغال

شيفيلد يحتفظ 
بخدمات ماكجولدريك

الزمالك يمّدد عقد 
مدربه كارتيرون 

بغداد ـ  الصباح الجديد
جــددت إدارة نادي احلــدود تعاقدها مع العب 
الفريق محمود عيال، ووصلت ملراحل متقدمة 
لضم محترفن لصفوف الفريق في املوســم 
املقبل.وقال أمن ســر النادي حازم تيمور في 
تصريحــات لكووورة إن اإلدارة باشــرت ترتيب 
قائمة الفريق، حيث قــدم املدرب مظفر جبار 
قائمــة تضــم 16 العبا.وبــن أن املدرب فتح 
قنــوات االتصال مــع العبن من الســنغال 
لضمهــم للفريق، حيث طالــب جبار بضم 
ثالثــة محترفــن، إضافة إلــى قائمة تضم 
ســبعة العبن محلين قطعنا شوطا مهما 

من املفاوضات معهم.
وأشــار إلى أن احلدود سيباشر تدريباته مبوعد 
افتراضي ألول وحدة تدريبية في الســابع من 
شهر متوز املقبل، الفتا أن النادي ال توجد لديه 
متعلقــات مالية جراء إلغاء املوســم احلالي، 
حيث ســدد رواتب الالعبن حتى موعد إلغاء 
الدوري، وفق نظام الرواتب الشهرية.يشار إلى 
أن احلدود من األندية التي تعتمد على الوجوه 

الشابة في تعاقداتها.

لندن ـ وكاالت
قال شيفيلد يونايتد، إنه مدد عقد مهاجمه 
األيرلنــدي ديفيــد ماكجولدريك، ليســتمر 

االرتباط بن الطرفن حتى 2022.
وبهــذا أصبح ماكجولدريــك ثالث العب من 
الفريق األول، يوافق على متديد اســتمراره مع 
شــيفيلد يونايتد، خالل األسبوع األخير بعد 
القائد بيلي شــارب والعب الوســط أوليفر 
نوروود.وقــال ماكجولدريك فــي بيان أصدره 
النادي اإلجنليزي »ال يوجــد مكان آخر أحب أن 
أمضي فيــه العامن املقبلن. ولــذا فأنا في 
غاية الســعادة بالتوقيع علــى متديد عقدي 
يونايتد  شــيفيلد  هنا«.ويحتل  واالســتمرار 
املركز السابع بن فرق الدوري اإلجنليزي املمتاز 

برصيد 43 نقطة.
وبعد توقف اســتمر 3 أشــهر بســبب أزمة 
كورونــا، يســتهل شــيفيلد رحلــة العودة 
للمالعب بعد اســتئناف مباريات البرمييرليج 
مبواجهــة خارج ملعبــه أمام أســتون فيال، 

األربعاء املقبل.

القاهرة ـ وكاالت
أعلن نادي الزمالك املصري لكرة القدم الســبت 
متديــد عقد مدربه الفرنســي باتريس كارتيرون 
ملدة موســم واحد حتى 2020-2021. ونشــرت 
الصفحــة الرســمية لنــادي الزمالــك صورة 
لكارتيــرون خالل احتفاله بلقب كأس الســوبر 
اإلفريقية مع األبيض، وأخرى جتمعه باملستشار 
أحمد جالل إبراهيــم نائب رئيس النــادي أثناء 
التوقيع علــى العقد اجلديــد بتعليق »باتريس 
كارتيرون معنا ملدة موســم آخر«.وأضاف »متنوا 
حظا جيدا ملدربنا في مواصلة حصد البطوالت«.
وتولــى كارتيرون قيادة الزمالــك خلفا للصربي 
ميتشــو الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج 
مطلع املوســم احلالــي. وحقق الفرنســي مع 
الزمالــك لقبي كأس الســوبر اإلفريقية بفوزه 
على الترجي التونسي 3-1 بالعاصمة القطرية 
الدوحة، وكأس الســوبر املصرية على حســاب 
غرميــه التقليــدي األهلــي بــركالت الترجيح  

بالعاصمة اإلماراتية أبو ظبي.
كما قــاد الزمالك إلــى الدور نصــف النهائي 
ملســابقة دوري أبطال إفريقيا حيث ســيالقي 
الرجاء الرياضــي املغربي، بعدما تخطى الترجي 

التونسي في الدور ربع النهائي.
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ميونيخ ـ وكاالت

جنا بايــرن ميونيخ من فخ بوروســيا 
مونشنجالدباخ، بفوز قاتل )2-1) على 
ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات 
اجلولة الـ31 من الدوري األملاني.وأحرز 
جوشــوا زيركزي وليون جوريتســكا 
هدفي بايــرن، في الدقيقتن 26 و86، 
هدًفا  بافارد  بينيامن  ســجل  بينما 
عكســًيا في مرمــى فريقه لصالح 

مونشنجالدباخ، في الدقيقة 37.
بهذا االنتصار، اقترب العمالق البافاري 
خطوة أخرى من لقب البوندسليجا، 
بعدمــا حافــظ علــى الفــارق مع 
مالحقه بوروســيا دورمتوند، البالغ 7 
نقاط، معززًا صدارته للجدول برصيد 
73 نقطة، بينما توقف جالدباخ عند 

56 نقطة في املركز الرابع.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
فــإن هذا االنتصار هو العاشــر على 
التوالــي لبايرن في الــدوري األملاني، 
وهــو احلدث الــذي يتكــرر ألول مرة 
منذ موســم 2018/2017، حتت قيادة 
من  رصيده  بايرن  هاينكس.ورفع  يوب 
األهداف إلــى 92 هدًفا في 31 مباراة 
بالدوري هذا املوسم.وأوضحت »أوبتا« 

أن هــذا الرقم لم يصل إليه أي فريق 
الــدوري األملاني، حتى  تاريخ  آخر في 

هذه املرحلة من املوسم.
وسجل إيرلينج هاالند هدفا قاتال في 
بوروسيا  فريقه  ليمنح   ،95 الدقيقة 
دورمتونــد الفوز على مضيفه فورتونا 
دوســلدورف )1-0)، وبهــذا االنتصار، 
رفع دورمتوند رصيــده إلى 66 نقطة، 
في املركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف 
الذي لعب  املتصــدر،  بايرن ميونــخ 
مبــاراة أقل.أما فورتونا دوســلدورف 
فتجمد رصيده عنــد 28 نقطة، في 

املركز السادس عشر.
وأهــدر فولفســبورج نقطتن على 
ملعبه بعدما تعادل مع فرايبورج 2 / 
2 ، ورفع فولفسبورج رصيده إلى 46 
نقطة في املركز السادس مقابل 42 

نقطة لفرايبورج في املركز الثامن.
بهدفــن  فولفســبورج  وتقــدم 
ســجلهما فوتــر فيجورســت في 
الدقيقتن 14 و27، وجاء ثانيهما من 
ضربة جــزاء.وأدرك فرايبورج التعادل 
بهدفن ســجلهما لــوكاس هولير 
ورونالد ساالي في الدقيقتن 43 و46.

انتصارا  آينتراخت فرانكفورت  وحقق 
كبيــرا خــارج ملعبــه وتغلب على 
مضيفــه هيرتا برلــن 4 / 1، ليرفع 

آينتراخت رصيــده إلى 38 نقطة في 
املركز التاســع بفارق األهداف فقط 
املركز  برلــن صاحــب  أمــام هيرتا 

العاشر.
آلينتراخت  األربعة  األهدف  وســجل 
فرانكفورت، باس دوست في الدقيقة 

51 وأندريه ســيلفا )الهدفان الثاني 
والرابع) في الدقيقتن 62 و86 وإيفان 
نديكان في الدقيقة 68 ، بينما سجل 

كريســتوف بيونتيك الهدف الوحيد 
لهيرتا برلن في الدقيقة 24 .

وعانى هيرتا برلن من النقص العددي 
الثاني،  الشــوط  طوال  صفوفه  في 
بعد طرد ديدريــك بوياتا من صفوف 
الفريق في الدقيقة 46 حلصوله على 

اإلنذار الثاني.
وأنعش فيردر برميــن أماله في تفادي 
الهبوط، بعدما حقق انتصارا ساحقا 
خارج ملعبه وتغلــب على مضيفه 
بادربورن 5 / 1 .ورفع فيردر برمين رصيده 
إلى 28 نقطة في املركز السابع عشر 
فقط  األهــداف  بفارق  األخيــر  قبل 
خلف فورتونا دوسلدورف، بينما جتمد 
رصيــد بادربورن عنــد 20 نقطة في 
الثامن عشر األخير وبات قابل  املركز 
قوســن أو أدنى من الهبوط للدرجة 

الثانية.
لفيردر  اخلمســة  األهداف  وســجل 
برمين، دافي كالســن )األول والثالث) 
20 و39 ويويا أوساكو  في الدقيقتن 
فــي الدقيقة 34 وماكســيميليانو 
إيجيستن في الدقيقة 59 ونيكالس 
90، بينما  فولكروج فــي الدقيقــة 
ســجل عبد احلميد صابــري الهدف 
الدقيقة  فــي  لبادربــورن  الوحيــد 
66 .وأهــدر ميلوت راشــيكا فرصة 

التســجيل من ضربة جــزاء لفيردر 
برمين في الدقيقة 18 .

سّجل كالوس جياسوال العب وسط 
بادربورن، رقما قياسيا جديدا في دوري 
الدرجة األولى األملاني، )البوندسليجا) 
بحصوله على اإلنذار الســابع عشر 
خالل موســم واحد.ونال جياســوال 
البطاقة الصفراء الســابعة عشرة 
هذا املوسم، خالل مباراة بادربورن مع 
برمين، وحصل جياســوال على  فيردر 
اإلنذار نتيجة تدخل قوي مع جوشوا 
ســيرجانت العب فيردر برمين.وحطم 
جياسوال بذلك الرقم القياسي الذي 
كان مســجال باســم توماس هايتو 
العب هامبــورج الذي حصل على 16 

إنذارا في موسم 1998/ 1999.
وفي مباراة أخرى، تغلب يونيون برلن 
على مضيفــه كولــون 2 / 1 ليرفع 
األول رصيده إلى 35 نقطة في املركز 
الثالث عشــر بفــارق األهداف خلف 

كولون صاحب املركز الثاني عشر.
بهدفــن  برلــن  يونيــون  وتقــدم 
فرايدريتــش  مارفــن  ســجلهما 
وكريســتيان جينتنير في الدقيقتن 
39 و67 ثــم رد كولــون بهدف وحيد 
الثواني  ســجله جون كوردوبا فــي 

األخيرة من املباراة.

لدغة جوريتسكا المتأخرة تقرب بايرن من اللقب
فولفسبورج يهدر الفوز على فرايبورج

بايرن  يسير إلى اللقب

بغداد ـ فالح الناصر: 
انطلق العداء الواعد، سراج منير، مواليد 
2001 مــن املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضية أللعاب القوى باشــراف املدرب 
ثامر خلف، متخصص في فعاليات 100 
و200 و400 متر، اي ســباقات الســرعة، 
وبعــد تلقيه عــروض للمشــاركة مع 
املركزي  االحتــاد  األندية في منافســات 
للعبــة، وافق ليؤكد جدارته في بطوالت 
أندية العراق التي ينظمها االحتاد املركزي 
2017 لعب  العــام  األلعاب، في  لعروس 
لنادي القرنة وهو احــد أندية محافظة 
الناشــئن،  أندية  البصرة ضمن بطولة 
لعب في ســباق 4x  منــوع، وفي العام 
بالوســام  الزبير ليفوز  نادي  التالي مثل 

.x 400 4 البرونزي في سباق
وفــي العــام 2019، لعب لنــادي عفك 
الديواني في ركضة الضاحية، اما مطلع 
العام احلالي فاشترك في بطولة العراق 
التــي اقيمت في الســليمانية بركضة 
ليفــوز   4x100 والبريــد  حواجــز   400
بالوســام البرونزي حلساب نادي الشهيد 

أركان وهو أحد أندية محافظة ديالى.
يقول العداء سراج: انا من اسرة رياضية، 
والدي الراحــل منير يونس كان العبا في 
رياضة التايكواندو، اما والدتي فهي كانت 
عداءة ضمن فرق املدارس وهي اإلعالمية 
انني  واحلقيقة  القيســي،  حاليا، عسل 
تأثــرت بولعها لرياضة عــروس األلعاب، 
لذلك طرقت مضمارها، وهي تســاندني 
وتقدم لي الدعــم واالهتمام، اما عمي، 
ســمير يونس، فهو لعب ملنتخب شباب 

العراق سابقا ونادي الزوراء.
ويضيــف: بعــد تخرجي مــن املركز 
الوطني لرعاية املوهبة الرياضية الذي 
ادين جلميع مالكاته التدريبية بالفضل، 
سيما مدربي التربوي ثامر خلف، فقد 
التحقت بصفوف نــادي اجليش حاليا 
العســكري  املنتخب  اعضاء  احد  وانا 
الذي يستعد لتمثيل العراق في بطولة 
اجليــوش العربيــة في العــام املقبل 
2021، واواصــل تدريباتــي في منزلي 
البرامج  عبــر  املدرب  مع  بالتنســيق 
اخلاضــة باالنترنت ، كمــا لي اصدقاء 
يشاركوني التفوق ذاته ويحرصون على 
امتام الوحــدات التدريبية او متطلبات 

التواصل مع رياضتــي املفضلة، وهما 
محمــد حميد كتــاب والبطــل باقر 
سعدون ناصر الذي كان العبا محترفا 
ضمن نــادي الرفــاع البحريني. يقدم 
العداء ســراج شــكره إلى مجموعة 
من املدربن الذين تناوبوا على االشراف 
علــى تدريبه في األنديــة التي مثلها، 
وابرزهم، ثامر خلــف والدكتور محمد 
عبد احلسن في فعالية احلواجز ضمن 
املركز الوطني وايضــا زميله الدكتور 

حسن نوري ضمن املركز الوطني ذاته.
طموحه التفوق فــي البطوالت املقبلة، 
وان يعتلي منصات التتويج في السباقات 

العربية والقارية والوصول إلى األوملبياد.

سراج منير .. عداء يحلم بتحقيق 
إنجاز عربي والتأهل إلى األولمبياد 

سراج منير

بغداد - الصباح الجديد
واصل وزير الشــباب والرياضــة العراقي عدنان 
درجال اتصاالته املســتمرة مــع النجم الكبير 
أحمد راضي بعد نقله إلى مستشــفى النعمان 

اخملصص للعزل الصحي.

وقال أحمد راضي في فيديو نشره على صفحته 
الشخصية مبوقع فيسبوك أنه شعر بضيق في 
التنفس مع ارتفاع بدرجات احلرارة ما أجبره على 
مراجعة املستشفى وإجراء الفحوصات وبالتالي 

أخذ املسحة اخلاصة بفحص فيروس كورونا.

أحمد راضي يوجه رسالة طمأنة للجماهير
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جاء في التاريخ :

" ان رجالً اعترض املأمون فقال :
أنا يا امير املؤمنني :

رجل من العرب 
قال :

ليس بعجب 
قال : 

واني أريد احلج
قال :

الطريق أَمامَك نهج 
قال :

وليس لي نفقة 
قال :

سقط الفرض عنك 
قال :

اني جئُتَك مستعطياً ال ُمْسَتفتياً ،
واملالحظ هنا :

اّن وصول ) املواطن ( الى أعلى مســؤول في 
الدولة كان ممكنا ، حيث لم مينع هذا السائل 

من الوصول الى السلطان ..!!
بخــالف ما عليه احلــال اليوم، فــان احلّراس 
الشخصيني يحولون بني الناس وبني الوصول 
الى معظم املسؤولني فضالً عن كبارهم ..!!

2 – كان األليــق )باملأمــون( – وهو ممن لم 
يُعرف بالبخل واالمساك – ان يتجاوب مع 

الرجل ويبادر الى إكرامه ..
ورمبا استشــف املأمون أنَّ ثمــة لوناً من 
االحتيــال قد أُعدَّ القتناص املال منه ، ذلك 
أنَّ الفقير غالباً ال يفكر باحلج املشــروط 

باالستطاعة املالية .
3 – ان الذكاء الفطري كان وراء فوز السائل 
مبا أراده ، حيث أنــه اختار صيغة محرجة 

للمأمون لم تُبق له عذراً حني قال له :
" جئُتك مستعطيا ال مستفتياً "

ورمبــا اختار الســائل طلــب االعانة على 
احلــج الّن املال املطلوب اليصاله الى الديار 
املقدســة ليس بضَع دراهم أو دنانير، وامنا 
هو مبلغ كبير قياســاً مبا مينحه احملسنون 

للسائلني ..!!
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وقد ذكر التاريخ أيضاً :
ان رجالً سأل عبد امللك بن مروان فقال له :

"َسْل اهلل تعالى "
فقال االعرابي :

" قد سألُته فأحالني عليك "
فضحك وأعطاه .

وهنا كان الســائل ذكّياً أيضا فقد أْفَحَم 

السلطان واضطره الى ان يعطيه .
انَّ ) عبد امللك ( كان موصوفاً بالبخل حتى 

لُّقَب بِرَْشِح احلجارة .
اّن صفة البخل من أرذل الصفات وأكثرها 

خسة ودناءة .
وهي قبيحة مســتهجنة مــن كل أحد ، 
ولكنها تستهجن وتقبح بشكل أكبر من 

املسؤولني ..!!
وقد ابتلي العراق اجلديــد مبن ال يتورع عن 
القرصنــة الختالس االمــوال واالمتيازات 
واملكاسب على حساب الضعفاء والفقراء 
بني  الهوة عميقة  فأصحبت  والبائســني 

املواطن واملسؤول .
وهنا تكمن الطامة ..
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وقيل :

اّن امرأة لقيــت املهّلب وقد قدم من احلرب 
فقالت :

أيها األمير :
اني نذرُت إْن وافيَت ساملاً :

اْن أقّبل يدك ،
وأصوم يوما ،

وتهب لي جارية سندية ،
وثالثمائة درهم 

فضحك املهّلب وقال :
قد وفينا لــك بنذرك فال تعــاودي مثله ، 

فليس كل أحٍد يفي لك 
وهكــذا كان النذر املزعوم وســيلة املرأة 
الســائلة لتحصيل ما أرادت حتصيله من 

املهّلب .
أرايت كيف غّلفت )السؤال( ببرقع النذر ؟ 

وما ذلك اال بسبب ذكائها وفطنتها .

بين السائل والمسؤول 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

ال شــك فــي أن النســاء 
يســعني الى احملافظة على 
، وفي هذا  نقاء وجوههــن 
االطــار، يبــدو ان املمثلــة 
العاملية مــن اصول لبنانية 
ســلمى حايك وجدت احلل 
الطبيعي لتفادي استعمال 
البوتوكــس. هذا الســؤال 
الذي لطاملا طرحته نســاء 
العالم بشــأن مظهر هذه 
ورشــاقتها كونها  الفنانة 
تبــدو أصغــر مــن عمرها 
بعقدين فقلة ممن ال يعرفون 
عمرها ميكنهم تخمني أنها 

جتاوزت اخلمسني!
أما الســر الذي كشــفته 
فهو عبارة عن وجبة عربية 

معروفة في البلدان العربية 
وهي "حساء العظام" التي 
ترى حايك انها وجبة مهمة 
للحفــاظ على الشــباب. 
الطبق من  ويتألــف هــذا 
العظــام والنخــاع الغني 
باجليالتــني والدهون لدرجة 
حلقن  اللجوء  عــن  تغنيها 

البوتوكس.

كثيراً ما يلجأ املشــاهير 
إســتعمال  إلى  والنجوم 
"الفوتوشــوب"  تقنيــة 
املثالي  بالشكل  للظهور 
مما  عليــه،  يبــدون  الذي 
يخفــي الكثير من عيوب 
وتفاصيلــه.  جســمهم 
وكثيــراً ما قــد يفاجأ أو 
يصــدم املتابعون بالصور 
احلقيقية للمشاهير الذي 
قد تلتقطها لها عدسات 
كاميــرات الباباراتــزي أو 
تّســرب من دون علمهم. 
صورة  ســربت  ومؤخــرا 
العامليــة  للمغنيــة 
بيونسيه من على املسرح 

في أثنــاء إحدى احلفالت، 
فيها شكل  وكان واضحاً 
يختلف  الذي  جســمها 
التي  الصــور  عــن  متاماً 
تنشــرها هي. وقد تداول 
مواقــع  ومتابعــو  رواد 
اإلجتماعــي  التواصــل 

الصورة بكثرة.

نشر املمثل املصري شريف 
جديد  فيديو  مقطع  منير 
لــه برفقة ابنتيــه فريدة 
خالله  من  ووّجه  وكاميليا 
لــكل منتقديه.  رســالة 
وكتــب علــى صفحتــه 
املذنبــني،  "دول  اخلاصــة: 
دول املتهمــني، إلى عملوا 
املصيبة، إلــى اذوا الناس، 
إلــى اذوا الدين، الن الناس 
مالئكة،  إلــى شــتموني 
بيكلموني بالدين، البينتني 
إلى  هما  دول  أوي  الكبــار 
الدنيــا كلها، عموما  اذوا 
إلى  النــاس  كل  بشــكر 
ودعمتني  جنبــي،  وقفت 
ودعم أوالدي". واعاد نشــر 
صفحته  علــى  الصــورة 

اخلاصــة، وذلــك بعــد ان 
حذفهــا بســبب تعرضه 
من  اإلنتقادات  من  للكثير 
رأوا  الذين  املتابعــني  قبل 
انــه ال يجوز ان ينشــر اي 
ممثــل صورا لبناتــه بتلك 
اي وهما ممددتني  الطريقة، 
ذلك  وأن  الســرير،  علــى 
يتعــارض مــع "أخالقيات 

اجملتمع".

سلمى حايك

شريف منير

بيونسيه

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
في رحلة حياتنا نصادف امور عدة حتتاج 
منا الى اتخاذ قرار بشأنها، وبعد اتخاذ 
القرار وتنفيــذه اما ان نحمد اهلل على 
صواب االختيار او نندم ألننا لم نترو قبل 

حسم القرار.
اعمارهم  بشــتى  االشــخاص  بعض 
ومراكزهم الوظيفية حتدثوا عن بعض 
القرارات التي ندموا عليها وظلوا حتى 
بعد عقود مــن الزمن يحلمــون بيوم 

يرجع بهم الزمن كي يغيروا خيارهم.
قرار الزواج، كان اكثر قرار ندم اصحابه 
عليه "ممن ادلو بدلوهم" ومنهم مهند 
املوســوي اذ قال: القــرار الوحيد الذي 
ندمت عليــه في حياتــي او اكثر قرار 
اثر علــي وندمت عليه، الــزواج، ليس 
يتعلق  فيما  بل  اجتماعية  كمؤسسة 
بالعمر، اذ تزوجت وانــا بعمر 20 عاما، 
وبرغم معارضــة االهل ملوضوع زواجي 
بهــذا العمر لكني بقيــت مصرا الني 
خفت ان تتزوج حبيبتي بغيري، وتزوجت 
وبــني ليلــة وضحاها وجدت نفســي 
مسؤوال عن عائلة، لم اكن افقه معنى 
هــذه املســؤولية، لــم ادرك ان الزواج 

يحتاج الى امور اخرى غير احلب.
وتابع: تزوجت فــي بيت اهلي وكنت ما 
اذ كنت معتمدا  زلت طالبا جامعيــا، 
على ابي "وضعه املادي جيد" بان يتكفل 
مبصروفي انا وزوجتي، مبرور الوقت وبعد 
ان تخرجت ولــم احظ بفرصة عمل اال 
بعد ثالث سنني شــعرت خاللها بالذل 
وانا اطلب املال من ابــي ومن ثم بدأت 
اوصي امــي لتطلبه بدال عني، ما حول 
حياتي مع زوجتي الــى جحيم فكنت 
اتشــاجر معها ألتفه االسباب بسبب 
توتري الدائم، وعشت سنوات على هذا 
احلال، ما دعانــي الن القن اوالدي "ثالثة 
ان يضمنوا ألنفســهم  اوالد" بضرورة 
حياة مستقلة ومن ثم يفكروا بالزواج، 
واخبرتهــم وبنحو قطعي اني لن اقدم 
لهم املساعدة باي شكل من االشكال 

اال موضوع املهر.

اما سهيلة ياسني فندمها على الزواج 
كان ألسباب اخرى اذ قالت: اعض اصبع 
واشتمها  نفســي  والوم  يوميا،  الندم 
كثيرا على قرار زواجي، فقد وقفت معه 
في بداية حياتنا الزوجية، اذ كان يعمل 
باجر يومــي، وانا بحكم دراســتي في 
معهد التمريض بدأت اعمل كممرضة 
واحلمد هلل وضعنا املادي حتسن بصورة 
لــم اتخيلها يوما، فاشــتريت قطعة 
ارض - كنا نعيش فــي الطابق العلوي 
من بيت اهله - وبنيتهــا واكتمل بناء 
البيت بعد ثالث ســنوات، فطلب مني 
ان اســجل البيت باســمه بحجة ان 
يرضى  لن  وانه  اهله سيســتصغرونه 
بان يعيــش في بيت زوجته، والني احبه 
جدا وافقت ولم اقبل اال ان ارفع رأســه 

واعلي من شــأنها فكتبته باســمه، 
وبعد ســنتني او اقل، بدأ تعامله معي 
يتغير، ومن دون ســابق انــذار اخبرني 
انــه تزوج بامــرأة اخرى، فاكتشــفت 
اني كنت مغفلــة، وان كل احملبة التي 
كان يظهرها لي كانت مجرد وســيلة 

للوصول الى غايته.
اضطرت سهيلة الى طلب الطالق من 
زوجها بعد ان اتــى بزوجته الثانية الى 
بيته "بيتها" وعادت الى بيت اهلها مع 
ثالثة اطفال، لكنها استمرت مبمارسة 
مهنــة التمريض وتعيــش اليوم حياة 

هادئة وجيدة نسبيا.
ســمراء عبد علي ندمها على رفضها 
الســفر خارج العراق، وقالت: في بداية 
زواجي عام 1998 طلب زوجي ان نهاجر 

الى خارج العراق ورفضت رفضا قاطعا، 
فلم احتمل فكــرة ان ابتعد عن وطني 
واهلــي وصديقاتــي وكل من اعرفهم 
هنا، لكن بعد ان اجنبــت اوالدي عرفت 
اني كنت انانيــة بتفكيري ذاك، اذ كان 
يجب ان افكر بأوالدي عندما يكبرون، أي 
2003، عاود  ينتظرهم، وبعد  مستقبل 
بتغيير  تأملت  لكني  بالســفر  عرضه 
ايجابــي فقلت له ان الوضع ســيكون 
افضل وبقيــت انتظر التغيير احلقيقي 
من دون جدوى، وكل يوم اقول عسى ان 

يأتي يوم اخلالص.
هناك مــن تقبلوا اتخاذهــم للقرارات 
اخلطأ النهم مؤمنــني بأن هذا قدرهم، 
فهل االميان بالقدر ميكن ان يخفف من 

وطأة الندم؟

 الصباح الجديد - متابعة:
اإلجتماعي  التواصــل  مواقع  رواد  تــداول 
اعمال احلالق حســني فالــح الفنان الذي 
استطاع ان يرسم لوحات فنية باستعمال 
الشعر بعد قصه فبدال ان يرميه في سلة 
النفايــات حوله الى اعمــال فنية بامتياز 

لشخصيات عاملية ومشاهير.
يســتعمل فالح عدة مواد غيــر تقليدية 
الكمــال لوحاتــه مثل امللــح اضافة الى 

الفحم األبيض واألسود وأقالم التلوين.

يســتغرق تنفيذ اللوحة الواحدة ساعات 
طويلــة، ويعد حســني فالح أن الرســم 
بالشعر أمر محزن  جداً ألنها أعمال قصيرة 
العمر فبعد دقائق من االنتهاء من اللوحة 
يتوجب عليه التخلص منها حيث يتطاير 

الشعر على الفور وينتهي عمر اللوحة.
أمــا عن أحالم حســني فالــح فيتمنى أن 
تقوم أي جهة حكوميــة أو خاصة بدعم 
أعماله الفنية وأعمال الشــباب املوهوبني 

من أمثاله.

حالق يحول بقايا شعر الزبائن إلى لوحات فنية رائعة

التأني في القرارات المصيرية 
أفضل من ندم ال منقذ منه

احلياة كانت توصف بأنها مســرحية ثم اصبحت 
فلم اكشن ، ولكنها اليوم  مجرد مقطع يوتيوب!
 في حادثة حقيقية أو متخيلة أو مفتعلة، تقف 
سيارة األجرة،وســط املدينة، فينزل منها راكبان 
شابان ويهربان،دون دفع األجرة للسائق الذي ينزل 
مذهوال ويصرخ ويلطم وســط الشارع،فيتجمع 
حولــه الناس، ويخبرهــم بهــروب الراكبني، وأن 
هذه)التاكسي( ليست سيارته وهو مجرد سائق 
أجير،يتعاطف معــه املارة ويتبرعــون له  مببالغ 
تعادل عشــرة اضعــاف األجرة، فيضــع الدنانير 
في جيبه، ويبتســم، ويركب ســيارته،ثم يتصل 
بصديقيه الهاربني ويطلــب منهما انتظاره عند 
الشارع اآلخر، من أجل اعادة متثيل املشهد نفسه، 
وكســب املزيد من النقود من جيــوب املتبرعني 
الطيبني الذين يصدقون كل ما يشــاهدون على 
قارعة الطريق، وال يتأخرون في مساعدة احملتاجني!
في نهاية االســبوع، يذهب الســائق الى مالك 
ومقدارها  االسبوعية  لتسليمه حصته  السيارة 

مائة دوالر فقط، يضحك املالك، ويقول؛
كال يــا صديقي، املبلغ  املطلــوب الف دوالر، فقد 
اللعبة، واخبرني صديقي  الشرطي  انكشــفت 
املتكــررة  اليوميــة  مســرحيتكم  بتفاصيــل 
وحصادكــم الوفيــر مــن جيــوب املتصدقــني 

الساذجني!
يصاب الســائق بالصدمة، ويتســاءل بجنون:أي 

شرطي!؟..وملاذا لم يعتقلنا!؟
يجيبه املالك: لم يعتقلكم ألنه صديقي ويعرف 
رقم سيارتي،وعندما خابرني حول وجود فيديوات 
مصورة لكل عمليــات النصب التــي نفذمتوها 
رجوته أن ان ال يلقي القبض عليكم وسوف اعالج 

األمر بنفسي !
يتوجب عليك يا ولدي الســائق ان تدفع الف دوالر 

..هل فهمت!
واصل كالمه: اذا رفضت ســوف اتصل بالشرطي 

ويأخذك للسجن فورا!
دفع السائق ألف دوالر، ثم سأل املالك: هل نستمر 

ام نتوقف عن التمثيل!؟
أشار املالك برأسه موافقا وخرج السائق فرحا!

اتصل املالك بأحد الراكبــني املمثلني وطلب منه 
احلضور الستالم  مائة دوالر ثمن وشايته!

اذا لم تدرك مغزى احلكاية ســوف نرويها بعدسة 
مكبــرة ومقربــة)زوم( ومــن زاويــة اخرى،يراجع 
دائرة اخلدمات إلكمال معاملته، فيطلب  املواطن 
منه املوظف رشــوة، ميتنع ويشــتكي عند املدير، 
فيستقبله باحترام، ويوبخ املوظف أمامه، يبتهج 
املواطن لكن  املوظف االخــر يخبره ان معاملته 
فقــدت وعليه تقــدمي طلب جديد ودفع رســوم 

مضاعفة!
يظهر املواطن في احدى القنوات غاضبا ويفضح 
املوظف واملدير، يشــاهد الوزير البرنامج ويتصل 
باملديــر الذي يخبــره ان هــذا االتهــام عار عن 

الصحة،ويضحكان معا!
ومصطنعــة  حقيقيــة  وأفــالم  فيديــوات 
حياتنــا  مســار  ترســم  ومقطعــة 
،خطابات،حوارات،متثيليات،أغانــي مثــل )صمون  

عشرة بألف(!
يغفو الرجل وقبل أن يحلم  ويسقط الهاتف من 

يده ويتحطم فيفز مرعوبا، وهو يصيح:
موطني موطني!

ضحك على الذقون!

د. محمد فلحي
قاب قوسين

الصباح الجديد - وكاالت:
طرحــت النجمة التونســية لطيفــة أحدث 
أغنياتها اجلديدة "للشمس"، التي صورتها على 
طريقــة فيديو كليب، والتي قامت بتســجيل 
املوســيقى فــي تونــس، والصــوت مبصر مع 

املهندس ياسر أنور، واملاسترينغ في لندن.
أغنيتها اجلديدة للشمس  وحاولت لطيفة في 
أن تَُبّث فيها روح األمل عند الناس بسبب األزمة 
التي مير بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا، 
كما حاولت أيضاً أن تعطي من حولها التفاؤل 
واألمــل، إذ رمزت للشــمس بأن بعــد العتمة 

والظالم ستظهر الشمس وتسطع.
وقالت لطيفــة في تصريحــات صحفية فور 

طــرح الفيديو كليــب إّن "هدفها 
ورســالتها أن يكــون دائمــاً عندنا 
أمل في اهلل ســبحانه وتعالى، وأّن 
احلياة ســتكون أفضل وترجع أفضل 
مما كانت وســتكون أحلى بعد األيام 
الصعبة التي نعيشــها. وقمنا أيضاً 
والوقائية  بعمل اإلجــراءات االحترازية 
أثناء التســجيل في األســتوديو رغم 

أن عددنــا قليــل جــداً، وحافظنا على 
التباعد االجتماعي، وَعّقمنا كل األجهزة 

باألستوديو حتى املايك".
أغنية للشمس من كلمات ياسني احلمزاوي، 

وأحلان وتوزيع أمني القلسي.

لطيفة تطرح أحدث أغنيتها 
"للشمس" لبث روح األمل 

الصباح الجديد - وكاالت:
يســتعد املهرجان الدولي آللة 
العود والذي دأبت مدينة تطوان 
)شــمال املغرب( على تنظيمه 
ســنوياً لالحتفال بهــذه اآللة 
محلياً  بهــا  املولعني  وإمتــاع 
وعربياً في نسخته 21، واختارت 
اجلهة املنظمــة )وزارة الثقافة( 
بــأن يحمــل وفي عــز فيروس 
أوتار  كورونا شعار: " عن بعد... 

العود جتمعنا".
املهرجــان  مديــرة  وحســب 
الســوبيرانو املغربية ســميرة 
القــادري فــإن هــذه الــدورة 
االفتراضيــة للمهرجان الدولي 
للعــود ســتكون جتربــة فنية 
املشاركة  وإنســانية من خالل 
على  العازفني  لكبــار  النوعية 
فرصة  ستكون  كما  العود،  آلة 
النوعية  املشاركة  الستحضار 
لكل هؤالء العازفني من شــتى 
اســتثنائية  دورة  فــي  البلدان 

وافتراضيــة يعيشــها العالم 
بفعل جائحة كوفيد 19. 

 30 الدورة  سيشــارك في هذه 
فلســطني  املغرب،  مــن  فنانا 
واليونان والعراق وإيران وســوريا 
واململكة  ومصر  وتونس  واألردن 

العربية السعودية والكويت.
وتراهن اجلهة املنظمة بأن حتقق 
مزيدا  االفتراضية  الــدورة  هذه 
من اإلشــعاع لهــذا املهرجان 
الذي يعد مــن أعرق املهرجانات 

التــي حتتفي بآلــة العود في 
املغرب وفي العالم العربي. 

فعاليــات  وخــالل  
ســيكون  الــدورة 

احتفــاء  هنــاك 
بجائزة  افتراضي 
من  "الزريــاب"، 
التعريف  خــالل 
بهــا وبــث أهم 
التــي  احلفــالت 
تسليم  شهدت 

هذه اجلائزة ألجود الفنانني 
واملغاربــة،  العامليــني 
حفالت  بــث  جانب  إلى 

التــي عرفتها  التكرمي 
الدورة السابقة.

المهرجان الدولي للعود يتحدى 
كورونا ويحتفي بسلطان اآلالت
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