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بغداد - وعد الشمري:
املاليــة  اللجنتــان  أعلنــت 
أمس  النيابيتان،  واالقتصاديــة 
مشــروع  رفضهمــا  االثنــن، 
احلكومــة فــي احلصــول على 
القــروض اخلارجية، مشــددتان 
على وجود أبواب أخرى ميكن من 
خاللها تأمن العجز في امليزانية، 
دولة   141 تقدمي  عن  وكشــفتا 
طلبات في احلصول على قروض 
في  الدولية  املؤسســات  مــن 
الراهنة ما  الصحية  األزمة  ظل 

يجعل حظوظ العراق ضعيفة.
وقــال عضــو جلنــة االقتصاد 
واالســتثمار النيابيــة حامــد 
املوســوي، أن "مجلــس النواب 
حكومة  علــى  صــوت  عندما 
مصطفــى الكاظمي جاء ذلك 
يتحدث  برنامج  ملا قدمته مــن 
عن إعادة هيبة الدولة ومواجهة 
الصحية  األزمتــن  ومعاجلــة 

واملالية".
وتابع املوســوي، في حديث إلى 
"البرملان  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
فوجــيء بأن احلكومة أرســلت 
إجراء  قانــون لالقتــراض فــي 
صميم  فــي  ضربــة  يشــّكل 
اإلصالح االقتصادي الذي نطمح 
املقبلة من  املرحلــة  إليه خالل 
ينبغي  إجراءات  مجموعة  خالل 

اتخاذها".
وأشــار، إلى أن "ممثلــي اللجان 
النيابيــة وضعوا حلــوالً ميكن 
إليهــا  الرجــوع  للحكومــة 
الدولة من  إيــرادات  لتعظيــم 
دون اللجوء إلــى إجراءات تكبل 
رواتب  متس  أو  العراق،  مستقبل 
اجملتمع  في  الضعيفــة  الفئات 

كاملتقاعدين أو املوظفن".
أن  إلــى  املوســوي،  ومضــى 

"مجلس النواب لن يصوت على 
قانــون لالقتــراض ينطوي على 
احلكومة  يخول  أسطر  خمسة 
وبذلك  االقتــراض،  في  باملطلق 

تزداد ديون البالد".
اللجنة  ذكــر عضو  جانبه،  من 
املاليــة أحمد حمه رشــيد، أن 
"عدداً كبيراً من النواب يرفضون 
املرفوع  املشروع  على  التصويت 
يخولها  والــذي  احلكومــة  من 

االقتراض".
وتابع رشــيد، فــي تصريح إلى 

"الصباح اجلديد"، أن "املشــروع 
مجهــول املعالم، فــال ميكن أن 
نعطــي ضــوء اخضــر لتمرير 
صك علــى بياض للحكومة بأن 

تقترض ما تشاء".
ولفت، إلــى أن "مجلس النواب 
ال يزال يناقش املشــروع، وهناك 
يحدد  بنحــو  لتعديله  توجــه 
ســقفاً أعلى لالقتراض"، داعياً 
إلــى "تضمن القانون أســماء 
اجلهــات الدائنــة، واملــدة التي 
ينبغــي فيهــا تســديد الدين 

والفوائد املترتبة عليه".
وحذر رشــيد، مــن "التصويت 
على القانــون بصيغته احلالية، 
على  شامل  تعديل  إجراء  وعدم 
فقراتــه، كوننا ســنكون أمام 
مصير مجهول يعود على البالد 

بضرر كبير".
املالية  اللجنــة  ويــرى عضــو 
النيابيــة، أن "احلكومة ال ميكن 
إلى  أن تفكر مبــورد يتحول  لها 
ضريبة تدفعها األجيال القادمة، 
وأن كان هنــاك عجــز راهن في 

املوازنة".
وشــدد، علــى أن "الغريب في 
أن احلكومة لن تنفق  املشــروع 
هذا القروض في امور ســتعود 
بإرباح  الحــق  وقت  فــي  علينا 
كاملشاريع االســتثمارية، بل أن 
%75 منهــا  ســتذهب كرواتب 

املوظفن واملتقاعدين".
وأكمل رشــيد القول، إن "141 
دولــة قدمت طلبــات من اجل 
احلصــول علــى قــروض مــن 
ممثلــة  الدوليــة  املؤسســات 

بصندوق النقد والبنك الدولين 
الصحيــة  األزمــة  ملواجهــة 
الراهنة، والعراق ســيزاحم هذه 
الــدول، مــا يجعــل حظوظه 
ضعيفــة للغاية فــي احلصول 

على مبلغ القرض".
يشــار إلى أن البالد تعاني أزمة 
األزمة  بســبب  خانقة  ماليــة 
الصحيــة وما نتــج عنها من 
انهيــار في أســعار النفط، ما 
تســبب فــي انخفــاض كبير 

إليرادات اخلزينة.

البرلمان: لن نعطي الضوء األخضر للحكومة
في اقتراض ما تشاء

مجلس النواب  "ارشيف"

الصباح الجديد - متابعة:
امس  الصينية  السلطات  أغلقت 
اإلثنــن عشــرة احيــاء أخرى في 
بكن،  لوقف انتشار فيروس كورونا 
املســتجد مع تســجيل إصابات 
جديدة مرتبطة بســوق لبيع املواد 
الغذائية باجلملة في في العاصمة، 
كما أطلقت حملة واسعة النطاق 
الجراء فحوصات وتتبع األشخاص 

اخملالطن للمصابن.
فيها  التي ظهر  الصن  وسيطرت 
الوباء ألول مرة في نهاية الســنة 
املاضية، الى حد كبير على انتشاره 
الــى أن مت رصد عدد من احلاالت في 

العاصمة األسبوع املاضي.
وأعلن مسؤولون صحيون، تسجيل 
49 إصابــة جديدة بفيروس كورونا 
املســتجّد امس اإلثنن في البالد، 
بينها 36 حالة في العاصمة بكن 

بســوق  مرتبطة  بؤرة  أثارت  حيث 
موجة  مــن  مخاوف  تشــينفادي 

ثانية من اإلصابات.
وقــال املســؤول فــي املدينة لي 
جوجني خــالل مؤمتــر صحافي إن 
حاالت ســجلت أيضا في ســوق 
يوكواندونــغ للمبيعــات باجلملة 
في منطقة هايديان بشمال غرب 

العاصمة.
نتيجة لذلك أغلق السوق، وسيتم 
إغــالق املدارس اجملــاورة فيما منع 
األشخاص الذين يقيمون في عشر 
مناطق ســكنية في محيطه من 

مغادرة منازلهم كما أضاف.
ولم يتضح على الفور عدد املناطق 
صحي  حلجــر  أخضعــت  التــي 
مجددا لكن التدابير ستطال آالف 

األشخاص.
وبدأت العاصمــة اجراء فحوصات 

املواد  مــن ســوق  العمال  علــى 
الغذائية تشينفادي وكذلك الذين 
يقيمون بجــواره او الذين زاروه في 

األسابيع املاضية.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس 
يصطفون  األشــخاص  عشــرات 
للخضــوع للفحوصــات في أحد 
املالعــب الرياضية صبــاح اإلثنن 
وسط حماية مشددة من أشخاص 

يرتدون بزات الوقاية من الفيروس.
أنهم يعتزمون  وأعلن مســؤولون 
عن  الكشــف  فحوصات  اجــراء 
الفيروس على 46 ألف شخص من 
سكان املنطقة. ومت فحص عشرة 

آالف شخص حتى اآلن.
وحذرت عــدة مدن ســكانها من 

التوجه الى بكن.
الســلطات جهودها  كثفت  كما 
زاروا سوق  الذين  األشخاص  لتتبع 

قامت شركات  تشــينفادي حيث 
بتوجيه  السكان  من  ومجموعات 
املوظفن  الــى  نصيــة  رســائل 
والسكان لسؤالهم عن حتركاتهم 

األخيرة.
وسألت شــركة إدارة إحدى املباني 
الســكان أن يعلنــوا مــا اذا زاروا 
الســوق او كانوا على تواصل مع 

شخص قام بذلك.
وألقت هــذه البؤرة اجلديدة الضوء 
مجددا على ســالمة السلســلة 

الغذائية في بكن.
أيضا عشر حاالت سجلت  وهناك 
لدى أشــخاص عائدين من اخلارج 
االثنن، على غــرار غالبية احلاالت 
التي رصدت في الصن في األشهر 
املاضية مع عودة رعايا يقيمون في 

اخلارج الى البالد.
شــخصا   177 حاليــا  وهنــاك 

اثنان  الصن-  في  باملرض  مصابون 
حالتهما خطرة- وهي أعلى نسبة 

منذ مطلع أيار/مايو.
نبأ  ويُعّد تســجيل حاالت جديدة 
لبقّية العالــم، إذ يُلقي  مقلقــاً 
الضــوء على صعوبة الســيطرة 
على وبــاء ال يزال يجتــاح أميركا 

الالتينية وإيران وجنوب آسيا.
وإضافًة إلى حاالت اإلصابة اجلديدة 
التــي متّ إحصاؤها في بكن، قالت 
جلنــة الصّحة الوطنّيــة إّن هناك 
ثالث حــاالت مؤّكدة في مقاطعة 

هوباي.
وكانــت الصــن دخلــت مرحلة 
التعافــي مــن الوباء الــذي ظهر 
املاضي فــي ووهان  العــام  نهاية 
)وســط(، مســتعينًة بإجــراءات 
واقية،  كمامــات  وضع  من  تتدّرج 

إلى إقرار اإلغالق والعزل.

السلطات الصينية تفرض الحجر الصّحي
على 10 مناطق في بكين بعد إصابات جديدة بكورونا

السليمانيةـ  اياس اركوزاي:
احلربية  الطائــرات  اســتهدفت 
التركية 81 منطقة في ســنجار 
وغيرها  والــزاب  وقنديل  وقرجوغ 
املناطق حتى وقت متأخر من  من 
صباح امس االثنن، بعد ان كان بدأ 
القصف اجلوي الذي اســتهدفها 
فــي اطار عملية مخلب النســر 
والــذي اعلن  األول األحد،  امــس 
اجليش التركــي انطالقه في اطار 
ما اطلقت عليــه محاربة مواقع 
وعناصر حزب العمال الكردستاني 

في االقليم.
قضاء  في  املدني  الناشــط  وقال 
ســنجار خالد وســو في تصريح 
للصبــاح اجلديــد، ان الطائــرات 
27 غــارة جوية  التركيــة نفذت 
ولغاية  االحد  االول  امس  مســاء 
االثنن  وقت متأخــر من صبــاح 
على جبل سنجار واطرافه، ما ادى 
الى احلاق اضــرار كبيرة مبمتلكات 
املواطنــن وقتل عدد مــن قوات 

حماية سنجار.
واضــاف، ان عددا مــن الطائرات 

ملدة  املنطقة  احلربية حامت حول 
قصيرة قبل ان تبدا قصفاً مكثفاً 
على ثكنــات تابعة لقوات حماية 
سنجار، الذي تقول تركيا بانه احد 
فروع حزب العمال الكردستاني ال 
)PKK( االمر الذي خلف حالة من 
الهلع واخلوف لــدى ابناء القضاء 
الذي ما زال اغلبهم يسكن خارج 
قدرتهم  لعــدم  نظــرا  القضاء، 
على اعادة بنــاء واعمار منازلهم 
والعودة الى مناطق سكنهم في 
مدينتهم جــراء الدمار الذي حاق 

بها خالل احلرب على داعش.   
املنطقة  في  امني  واضاف مصدر 
ســنجار  ان  اجلديــد،  للصبــاح 
ونواحيها وقضــاء العمادية وقرى 
حدودية في جبل كارا وشــيركان 
وليلكان ودربي بإقليم كردســتان 
تعرضت إلى قصــف مكثف من 
التركية،  احلربيــة  الطائرات  قبل 
الفتــاً الــى ان حجــم األضــرار 
التي  واملادية  البشــرية  واخلسائر 
ما  املناطق  بتلك  القصف  احلقها 

زالت غير نهائية. 

بغداد-الصباح الجديد
األعلى،  القضاء  مجلس  أعلن 
اليــوم االثنــن، )15 حزيــران 
2020( إعادة مبلغ عقد التأمن 
والبالغة  التربية  بوزارة  اخلاص 
41 مليــار دينار، مشــيراً إلى 
قضية  في  التحقيق  استمرار 

الفساد.
وقــال املركــز اإلعالمي جمللس 
القضاء في بيان حصلت عليه 
شــبكة رووداو اإلعالميــة إن 

"القاضي اخملتص في محكمة 
ملكافحة  املركزيــة  التحقيق 
الفســاد فــي الرصافة بن أن 
إجراءات  في  احملكمة مستمرة 
عقد  قضيــة  في  التحقيــق 
التربية  لــوزارة  التابع  التأمن 
مع مجموعة من املتهمن مبن 
فيهم الوزيرة السابقة ووكالء 

الوزارة".
قامت  "احملكمــة  أن  وأضــاف 
العقد  مبلــغ  كامل  بإعــادة 

41 مليــار دينار عراقي،  البالغ 
التربية  وزارة  حساب  ملصلحة 
وإزالة أي ضرر باملال العام، نتج 

عن العقد املذكور".
وتابع أن "احملكمة بصدد إكمال 
التحقيق وإحالة املتهمن إلى 
املركزية  اجلنايــات  محكمــة 
الفســاد  مبكافحة  اخملتصــة 
إلجراء احملاكمات بحق املتهمن 
في هــذه اجلرمية وفقا لألصول 

القانونية". 

 وشــدد القاضي اخملتص على 
أن "احملكمــة بانتظار تصويت 
مجلــس النــواب علــى رفع 
احلصانــة عن النائــب املتهم 
باالشــتراك في هذه القضية 
إكمال  للمحكمة  ليتســنى 
القانونية  اإلجــراءات  بقيــة 
بحقه، ألنه بدون رفع احلصانة 
مــن مجلس النــواب ال ميكن 
إجراء التحقيق معه، حســب 
أحكام املادة 63 من الدستور".

تظاهرات تندد بعملية مخلب النسر وتعتبرها انتهاكًا 
سافرًا لسيادة البالد

القصف التركي يستهدف 81 منطقة في االقليم 

القضاء يعيد 41 مليار دينار الى وزارة التربية 
استقطعت من منتسبيها  في قضية فساد 

التحقيق متواصل في عقد التأمين الصحي والوزير السابق ووكالئه من المتهمين

وزير النفط: نعتزم تصدير 2.8 مليون 
4برميل يوميًا في حزيران الجاري وزير الصناعة يدعو الى إحداث تغيير 

2جذري وشامل في تشكيالت الوزارة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــَف رئيــس جلنــة األوقاف 
في مجلس  الدينية  والشــؤون 
اليســاري عن  النواب حســن 
وجود توجه لدى اللجنة بتقليل 
القانون  في  الرســمية  العطل 
ســاعات  وزيادة  بذلــك  اخلاص 

العمل في دوائر الدولة.
وقــال اليســاري فــي تصريح 
إّن  تابعتــه الصبــاح اجلديــد، 
"اللجنة ســبق أن ناقشت مع 
رئيــس مجلس النــواب محمد 
احللبوسي تفعيل قانون العطل 
الرســمية الدينيــة والوطنية 
والثانية  االولــى  للمرة  وقراءته 

ومن ثم تشــريعه ؛ إال أن ظروف 
احلظر حالت دون ذلك".

وأضاف أّن "اللجنة تؤمن بشكل 
كامــل أن العطل فــي العراق 
أو غيرها  سواء كانت رســمية 
فاقت ما موجود في دول العالم، 
فضالً عن ظروف حظر التجوال 
التي منعت بلداناً كثيرة ومنها 
العراق من اســتمرار العمل في 
الدوائر مما أســهم في تأخر إجناز 
معامــالت املواطنــن التي لها 
اليومية،مما  بحياتهــم  عالقــة 
يجعلنا في نقاشــات مستمرة 
التخصصيــة  اجلهــات  مــع 

لتقليلها".

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد رئيــس هيئــة التقاعد 
الســاعدي،  أحمد  الوطنيــة، 
الوزراء  رئيس  أن  االثنــن،  امس 
الكاظمي  مصطفى  العراقي، 
وّجه بعدم تكرار االســتقطاع 

من رواتب املتقاعدين.
ونقلت وكالــة األنباء العراقية 
إن  قولــه  الســاعدي  عــن 
"اســتقطاع رواتب املتقاعدين 
مرفــوض ولــن يتكــرر ورئيس 
اســتقطاع  بعدم  وجه  الوزراء 

رواتب تلك الشريحة".
وحول رواتب األجهزة والكيانات 

املنحلة، أوضح الســاعدي، أنه 
"متـت إحالتهـم علـى التقاعد 
مبلفاتهم  التدقيــق  وجـــاري 
املسائلـة  هيئـــة  قبـــل  من 
إكمـــال  ليتـــم  والعدالــة، 

اإلجراءات".
"املعتقلن  الســاعدي  ودعــا 
رفحاء  ومحتجزين  السياسين 
التقاعد  دائــرة  مراجعــة  إلى 
إذا  فيمــا  التثبيــت  لغــرض 
متقاعدين  أو  موظفــن  كانوا 
رواتبهم  لصــرف  عدمــه  من 
التقاعدية خالل هذا األســبوع 

بعد حتديث بياناتهم".

هيئة التقاعد: االستقطاع من رواتب 
المتقاعدين مرفوض ولن يتكرر مرة أخرى

األوقاف النيابية: توجه لتقليص 
أيام العطل الرسمية في البالد 

وانهاء ما تسببه من خسائر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الوطنية  الكتلــة  رئيــس  اكــد 
النيابيــة كاظــم الشــمري، ان 
محاكمة الفاســدين هو اصعب 
رئيس  حكومــة  تواجهه  ملــف 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقــال الشــمري  فــي تصريــح 
اطلعــت عليه الصبــاح اجلديد، 
امللفات  "واحــدا من اصعــب  ان 
الكاظمي  حكومــة  تواجه  التي 
واحالتهم  الفاســدين  ملف  هو 
للمحاكم"، مبينا ان "الفساد لم 
وامنا فساد  يعد فساد اشــخاص 

احزاب وجهات سياسية".
واضاف "نادرا ما جند حزبا سياسيا 
ال ميتلك هيئة اقتصادية"، مشيرا 
الكاظمي  "بامــكان  انــه  الــى 
امللــف من خالل  ان يحرك هــذا 
اتفاق سياســي مع جميع القوى 

السياسية".
وتابع الشــمري ان "ما حصل في 
وســقوط  املدن  ســقوط   2014
ســبايكر  ومجــزرة  احملافظــات 
واالنهيــارات في صفــوف اجليش 
العراقي هو بسبب الفساد، وهذا 

بحاجة الى مراجعة ووقفة".

نائب يعد محاكمة الفاسدين اصعب 
ملف تواجهه حكومة الكاظمي

حظوظ البالد ضعيفة بين141 بلدا يحاول االستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين

تقريـر
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بغداد _ الصباح الجديد :

اّكد وزير التخطيط رئيس الهيئة 
الدكتــور خالد  للتعداد  العليــا 
بتــال النجــم املضــي قدما في 
تنفيــذ التعداد العام للســكان 
واملســاكن، في العــراق، ملا ميثله 
من ضــرورة وطنية عليا، في دعم 
والسياســات  التنمية  خطــط 
االقتصاديــة الســليمة، املبنية 
على شواهد ومؤشرات احصائية 
رصينة، اليوفرها ســوى التعداد، 
بعد مضي اكثر من ٢٢ ســنة لم 
يشــهد خاللها العراق تنفيذ اي 

تعداد سكاني.
الوزير  تــرؤس  ذلــك خــالل  جاء 
الجتماع غرفــة عمليات التعداد 
مبشــاركة  للســكان،  العــام 
للتعــداد  الوطنــي  املستشــار 
الدكتــور مهدي العــالق ورئيس 
هيئة االعالم واالتصاالت، الدكتور 
علي اخلويلدي، وعدد من اســاتذة 
اجلامعات، وممثلي شركات الهاتف 
النقــال، إضافة إلــى وكيل وزارة 

التخطيط الدكتور ماهر حماد.
ولفــت الوزير إلى ان التعداد الذي 
ســينفذ إلكترونيــا بالكامــل، 
تنمويــا خلدمة  ســيكون هدفه 
التنميــة، واليرتبط بــإي أهداف 
سياسية ، مشيرا إلى وجود تعاون 
وتنسيق عالي املستوى، مع اقليم 
التعاون  عــن  فضال  كردســتان، 
املثمر مع املنظمات الدولية، وفي 
املتحدة  االمم  صنــدوق  مقدمتها 
لألمم  االمنائي  والبرنامج  للسكان، 
املتحدة ، ومنظمــة االمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية، من اجل 

ضمان جناح التعداد.
واشــار الوزير إلى وجــود حتديات 
كبيــرة، مازالــت تواجــه تنفيذ 
العامل  من ضمنهــا،  التعــداد، 
الصحــي نتيجــة انتشــار وباء 
كورونــا، وعدم وجــود مدى زمني 
واضح النحســار هذا الوباء، الذي 
يفرض علينــا محاذير في حركة 
العداديــن والباحثــني امليدانيني، 

الذين ســينفذون التعداد، ويناهز 
عددهــم ١٥٠ الف عــداد، فضال 
عن وجود حتــٍد اخر يتمثل باألزمة 
املالية وعدم إقرار املوازنة حلد االن.

واعرب الوزير عن امله، في معاجلة 
هذه التحديات، التي اّثرت ســلبا 
ملراحل  الزمنية  التوقيتــات  على 
التنفيذ على وفــق خطط عمل 
القطاعات اخملتلفة ، مثمنا اجلهد 
الكبيــر من قبل رئيــس وأعضاء 
غرفة العمليات واإلدارة التنفيذية 
وقطاعات عمل التعداد، وما حتقق 
من خطوات مهمة، خالل األشهر 
املاضية، على الرغم من جسامة 

التحديات.

من جانبه استعرض رئيس اجلهاز 
غرفة  رئيس  لإلحصــاء/  املركزي 
عمليات التعــداد، الدكتور ضياء 
واإلجراءات  عواد كاظم، اخلطوات 
التــي جــرى تنفيذها فــي إطار 
لتنفيذ  اجلاريــة  االســتعدادات 
التعــداد، مؤكــدا قــدرة اجلهاز 
وبالتعاون مع  املركزي لإلحصــاء 
تنفيذ  على  العالقة،  ذات  اجلهات 
هذا املشــروع الوطنــي الكبير، 
باخلبــرات الوطنية. إلى ذلك اكد 
واالتصاالت  االعــالم  رئيس هيئة 
اخلويلدي، استعداد  الدكتور على 
الهيئة لتقــدمي كل أنواع الدعم 
، وتســخير  الفنيــة واإلعالمية 

كل ما لديها من امكانات، لدعم 
العام  التعــداد  مشــروع  وإجناح 
للســكان. فيما بني املستشــار 
الوطنــي للتعداد الدكتور مهدي 
العالق، خطوات التعاون املشترك 
بني اجلهاز املركــزي لإلحصاء من 
جهــة ، وكل مــن صنــدوق االمم 
املتحــدة للســكان، واجلمعيــة 
االحصائية،  للعلــوم  العراقيــة 
مشــيرا إلى ان الكثير من أوجه 
التعاون في مجال تنفيذ التعداد، 
خالل املرحلة املاضية، أســهمت 
في جنــاح تلك اإلجــراءات، معربا 
عــن امله في ان تســهم املدونة 
الوطنية للتعداد، في حشد املزيد 

من املواقف الداعمة الجرائه على 
املستويني الوطني والدولي.

مــن جانب اخر اســتعرض املدير 
العام التنفيذي للتعداد الســيد 
الهيكل  هــادي،  ســمير خضير 
التنظيمــي ملشــروع التعــداد، 
التفصيليــة  العمــل  وخطــة 
والتوقيتــات الزمنيــة، حســب 
قطاعات العمــل اخملتلفة ، فيما 
حتــدث رئيس قطــاع تكنولوجيا 
عبدالكاظم،  عبــاس  املعلومات 
اجلانب  مــن  التحول  آليــات  عن 
اجلانب  إلــى  التقليدي)الورقــي( 
التعداد،  تنفيــذ  في  اإللكتروني 
بُذلت  التي  الكبيرة  اجلهود  مبينا 

فــي هــذا العمل ، وقــد جنحت 
لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  مالكات 
في حتقيق هــذا التحول، بجهود 
تكاليف  اي  دون  ومــن  وطنيــة، 
رئيس  اســتعرض  ماليــة.. كما 
امليدانــي، قصي  العمل  قطــاع 
عبدالفتــاح رؤوف، جانبــا مــن 
تفاصيل اســتمارة التعداد العام 
امليدانية،  للســكان، والتجــارب 
التــي اجريــت فــي محافظات 
بغــداد والبصرة واالنبــار واربيل، 
الختبار هذه االستمارة إلكترونًيا، 
والوقوف على املشــاكل الفنية، 
تنفيذ  خــالل  ظهورها  املتوقــع 

التعداد، ومعاجلتها اوال بأول.

وزير التخطيط يؤكد حرص واستعداد الوزارة 
لتنفيذ المشروع إلكترونيا

خالل ترؤسه اجتماع غرفة عمليات التعداد العام للسكان

خالل زيارته لنقابتي المهندسين الزراعيين واالطباء البيطريين

اعرب وزير 
التخطيط عن امله، 

في معالجة هذه 
التحديات، التي 
اّثرت سلبا على 

التوقيتات الزمنية 
لمراحل التنفيذ على 

وفق خطط عمل 
القطاعات المختلفة
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بغداد _ الصباح الجديد :
وجه وزير العمل والشــؤون االجتماعية الدكتور عادل 
الركابي مبعاجلة جميع مشــكالت شريحة ذوي االعاقة 
خاصة املشــكالت التي ترد الى الوزارة عبر الشــكاوى 

ومواقع التواصل االجتماعي.
وقال الوزير خالل ترؤســه اجتماعا لهيئــة رعاية ذوي 
االعاقة واالحتياجات اخلاصة حضــره املديرين العامني 
واملعاونني ومديري االقسام ان هناك مناشدات وشكاوى 
عديــدة ترد الى الــوزارة وما زالت االســتجابة لها دون 
املســتوى املطلوب، داعيا الى تكثيف اجلهود وتوظيف 
املالكات املطلوبة حلســم تلك املشكالت وانصاف هذه 

الشريحة. 
واضاف الوزير ان هناك جوانــب عدة يجب اعادة النظر 
فيها خاصة قانــون ذوي االعاقة، مؤكدا اهمية تفعيل 
بنود القانون النافذ حلني اســتكمال اجــراءات تعديل 
القانون ، وشــدد الركابــي على ضرورة اعــادة النظر 
بضوابط اســتيراد الســيارات لذوي االعاقة وتخفيف 
شــروط هذه الضوابط لتســهيل تطبيق املادة ١٨ من 
القانــون ملصلحة هذه الشــريحة، وبشــأن موضوع 
الهويات التعريفيــة فقد حدد الوزير مدة اســبوعني 
للبدء بصرف الهويات التعريفية لذوي االعاقة. وتطرق 
الوزير ايضــا الى موضوع الدور االيوائيــة ووجه باعداد 
دراسة او تقرير عن مشــكالت تلك الدور واسباب عدم 
تعاون بعض احملافظني بشأن تطبيق شروط قانون نقل 
الصالحيات الذي ينص على التعاون والتنسيق مع وزارة 
العمل لدورها االشــرافي في رسم السياسات لعمل 
تلــك الدور التــي اصبحت تعاني قلــة التخصيصات 
وتدني اخلدمات، فضال عن تقدمي رأي قانوني وفني بشأن 
الغاء دمج دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة مع هيئة 

رعاية ذوي االعاقة.

بغداد _ الصباح الجديد :
اوعز وزير الصحــة والبيئة الدكتور حســن التميمي 
انشاء مستشفيني ســريعة االجناز سعة كل منهما 
50 ســريرا في محافظة بابــل ملواجهة جائحة كورونا 
احدهما في مركز احملافظــة واألخرى في احد األقضية 
والنواحــي التابعة للمحافظة فضــال عن تخصيص 

مبالغ مالية للنهوض بالواقع الصحي في احملافظة.
هذا وتفقد الوزير مستشفى االمام الصادق )ع( ومت خالل 
الزيارة التي رافقه فيها محافظ بابل الدكتور احلقوقي 
حســن منديل الســرياوي ومدير عام دائرة صحة بابل 
اقسام املستشفى  الدكتور محمد هاشــم اجلعفري 
وردهات رقود املرضى واخملتبر واالشعة والطوارى والتقى 
ادارة املستشــفى وعدد مــن املــالكات العاملة فيها 
واســتمع من خاللهم الى مشكالت ومعوقات العمل 
واالحتياجــات داعيا املالكات العاملة الى بذل املزيد من 
اجلهود لالرتقاء مبســتوى مايقدم مــن خدمات طبية 

وصحية.

بغداد _ الصباح الجديد :
عقد وزير النقل الكابنت ناصر حسني الشبلي اجتماعاً 
موسعاً مع مدير عام اخلطوط اجلوية العراقية املهندس 
مناف عبد املنعم ومدراء االقســام والشعب الرئيسة 

في الشركة .
وأكد الوزير على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من 

أجل النهوض بواقع العمل من خالل
اإلهتمام باملشــاريع الرصينة وذات اجلدوى االقتصادية 
للشــركة والتي من شــانها رفد موازنة البالد باالرباح 

املالية بنسبة 80 % .  
وبــني الوزير هناك عــدة مهام ومســؤوليات تقع على 
عاتق قسم التخطيط واملتابعة في الشركة من خالل 
وضعه خطة سنوية للمشاريع املستقبلية ودراستها 
بشكل دقيق وكذلك ما يخص موضوع شراء الطائرات 
ومشــروع الشــحن اجلوي لغرض االســتمرار بالنهج 
التطويري ســيما ما يتعلق بتدريــب وتطوير املالكات 
وخاصة قســم التضييف لتقدمي أفضل اخلدمات على 

منت طائرات الناقل الوطني .   
وطالب الوزير خالل اجتماعه الرابع مســؤولي شركة 
اخلطــوط اجلوية العراقيــة “بتحديد ديــون كل وكيل 
حاصل على وكالة اخلطوط اجلوية وتوجيه إنذار ثاني اذا 
لم يتم تسوية الديون املترتبة بذمته من وكالء الداخل 

واخلارج “.

بغداد _ الصباح الجديد :
املهنــدس  الزراعــة  وزيــر  أكــد 
محمــد كــرمي اخلفاجــي املضي 
بدعم القطــاع الزراعي والنهوض 
مبفاصله من خالل وضع وتشــريع 
قوانني تصب فــي خدمة األراضي 
للفالحــني  املوزعــة  الزراعيــة 
واملزارعني وشــريحة املهندســني 
الزراعيــني واألطبــاء البيطريــني 
وإكمال  الزراعية  العملية  لتنمية 
هــذه احللقة لتعطــي ثمارها في 
زيــادة اإلنتاج احمللــي وتأمني األمن 

الغذائي للمواطن لتعزيز االقتصاد 
الوطني .

واكد اخلفاجي خالل زيارته لنقابتي 
واألطباء  الزراعيــني  املهندســني 
البيطريــني برفقة النائب ســالم 
الشمري رئيس جلنة الزراعة واملياه 
واالهــوار النيابية علــى املواضيع 
التي تقف أمام تطوير هذا القطاع 
احليوي بشــقيه النباتي واحليواني 

ووضع احللول لها.
وأضــاف اخلفاجــي علــى أهمية 
وكيفيــة وضع ألية الســتقطاب 

الكــم الهائــل من املهندســني 
البيطريني،  واألطبــاء  الزراعيــني 
الزراعي  املهنــدس  بدور  مشــيدا 
العملية  فــي  البيطري  والطبيب 
الزراعيــة وضرورة وضع وتشــريع 
بناء  فــي  تســهم  التي  القوانني 
الزراعي واحليواني  وتنمية النشاط 
وزيــادة اإلنتاج احمللــي منها قانون 
املعدل   ٢٤ وقانون  العصرية  القرى 
الزراعي  للمتفــرغ  يتيــح  الــذي 
والطبيب البيطري غير املتعني في 
دوائــر الدولة وإيجــاد فرصة عمل 

ويضمن لــه تقاعد وذلك لدورهما 
في تنشــيط العمليــة الزراعية، 
فضال عن تعديل قانــون ٣٥ الذي 
يخــص األراضي الزراعيــة وعقود 
االراضــي املوزعة علــى الفالحني 

واملزارعني .
وناقــش اخلفاجــي متثيــل نقيب 
ونقيــب  الزراعيــني  املهندســني 
األطبــاء البيطريني في اجتماعات 
هيئة رأي الــوزارة ليكونان الصوت 
الفاعلة  الشريحة  هذه  عن  املعبر 

في العمل الزراعي واحليواني.

كمــا بحث قانون التــدرج الطبي 
البيطــري املعــدل وقانــون تداول 
األدوية واللقاءات البيطرية ، إضافة 
إلى توفير القروض امليسرة إلنشاء 
مشــاريع لغير املعينيني والتأكيد 
البيطري للحقول  على اإلشــراف 
العاملة ملشــاريع الثروة احليوانية 
ومناقشــة تشــكيل عيادات الرد 
الوبائي في بغداد واحملافظات لرصد 

ومنع األمراض االنتقالية الوبائية.
النائب ســالم الشمري  فيما أكد 
علــى دعــم القطــاع الزراعــي 

واحليواني من خالل تشريع القوانني 
لرفــد والنهــوض به ومبــا يخدم 
العمليــة الزراعية وتنميتها دعما 
لالقتصــاد الوطني وحماية املنتج 

احمللي.
نقيبــي  أشــاد  جانبهــم  ومــن 
واألطباء  الزراعيــني  املهندســني 
وزير  الســيد  بزيــارة  البيطريــني 
ومثمنــني جهوده  لهما  الزراعــة 
واملعوقات  للمشكالت  واستماعه 
التي يعانــون منها والعمل بوضع 

احللول املناسبة لها . 

بغداد _ الصباح الجديد :
مبتابعة من مدير فرع توزيع كهرباء 
الصــدر املهندس فراس حســني 
قسم  مسؤول  وبإشــراف  كاظم 
اإلنــارة املهنــدس حتســني علي 
عسكر متكنت املالكات الهندسية 
والفنية في قســم اإلنارة بجهود 
اإلمكانيات  قلة  ورغم  اســتثائية 
املتوفــر من إدامة وتشــغيل انارة 
مستشــفى عطاء الصدر الذي مت 

تخصيصه لعالج مرضى كورونا

وقــد اســتمر العمل لســاعات 
حظر  برغم  الليــل  مــن  متأخرة 
وإجناز  التنقل  وصعوبــة  التجوال 
بقية أعمال اإلنارة اخلاصة بالطرق 
املؤدية الى املستشفى وإن مالكات 
إنــارة جميع  على  عازمــة  الفرع 
اخلدمات  افضل  وتقدمي  الشــوارع 
للمواطنني برغــم عدم توفر املواد 

بسبب قلة التخصيصات املالية.
علــى صعيــد متصــل وتنفيذا 
لتوجيهــات مدير عام الشــركة 

العامــة لتوزيــع كهربــاء بغداد 
املهنــدس حســني عطــا دهش 
الزبيدي ومتابعة املهندس ســعد 
حــامت عبيــد الفرحــان مدير فرع 
توزيع كهرباء شرق األنبار من أجل 
الكهربائية  الشبكة  احلفاظ على 
وفــك االختناقــات احلاصلة على 
الشــبكة أجنزت مــالكات صيانة 
التابع  كهرباءالصقالوية  قطــاع 
لفرع شرق األنبار ومبتابعة وإشراف 
مســؤول القطــاع املهندس عالء 

احمد عبد احملمــدي أعمال نصب 
محولــة كهربائية فــي منطقة 
البوعنتــر خــط البوشــجل في 
مركــز الناحيــة .... فقد مت نصب 
400K� ســعة كهربائية  )محولة 
وربط  VA( مع جميــع ملحقاتها 
قواطع دورة حجم )400A( عدد )2( 
مع نصب عمــود كهربائي ضغط 
عالي مدور وربــط معدات احلماية 
في منطقــة البوعنتــر الزراعية 
و  السكنية  للمناطق  اختناق  فك 

للمضخات الزراعية ،مع ســحب 
اســالك ضغط عالي بطول )١٥٠ 
م( واصــالح اعطال طارئة متفرقة 
عــدد)١٤(، و نفــذ فريــق عمــل 
املبيعات قطع جتاوزات وجباية ديون 
متراكمــة ، حيث مت قطــع التيار 
الكهربائي عن)٣٧( حالة جتاوز على 
الشــبكة الكهربائية فيما انذرت 
وبلغــت عبر منشــورات عددا من 
الزراعية  واالراضي  املنزليــة  الدور 
الكهرباء  دائــرة  مراجعة  بضرورة 

لربط مقاييــس اصولية ونظامية 
لدورهم ومحالتهم.

اذ اشــار مديــر الفــرع بضــرورة 
التعــاون مــن املواطنــني بثقافة 
ترشيد استهالك التيار الكهربائي 
ودفــع مســتحقات القســيمة 
الواردة من قسم مبيعات الطاقة 
التيار  واســتقرار  استمرار  بهدف 
املشــاريع  واكمــال  الكهربائــي 
خدمة  التوزيــع  بفــرع  اخلاصــة 

للصالح العام..

وزير العمل يوجه بمعالجة 
مشكالت ذوي االعاقة 

وزير الصحة يوعز بانشاء 
مستشفيين سعة 50 
سريرا لمواجهة كورونا

وزير النقل يدعو لالهتمام 
بمشاريع الخطوط الجوية 

الرصينة لتعزيز واقعها

وزير الزراعة يؤكد العمل على وضع آلية الستقطاب غير المعينيين

مالكات كهرباء الصدر تتمكن من تشغيل وإدامة اإلنارة لمناطقها

  

بغداد _ الصباح الجديد :

اســتعرض وزيــر الصناعــة واملعادن 
منهل عزيز اخلباز املنهاج والسياســة 
الــوزارة للفترة  واداء  اجلديدة لعمــل 
وتغيير  ثــورة  احداث  بهــدف  املقبلة 
الصناعي  للواقــع  جــذري وشــامل 
احلالي والوصول الى الهدف املنشــود 
في حتقيــق قفزة ونهضــة صناعية 
فــي البالد . وقال الوزير خالل ترؤســه 
املستشــارين  اجتماعا موســعا مع 
الوزارة  دوائر مركز  العامني في  واملدراء 
لها  التابعة  العامــة  والتشــكيالت 
. واشــار الســيد الوزير في مستهل 
االجتماع الى ضرورة التكاتف والعمل 
بروح الفريــق الواحد وحتقيق التكامل 
التأثر واالنصياع الية ضغوطات  وعدم 
وشــخصيات  جلهــات  مطالــب  او 
خارجية ، مؤكــدا على اهمية العمل 
التخطيــط  واعتمــاد  املؤسســاتي 

البحث  االستراتيجي السليم واسس 
ســليمة  مؤسســة  لبناء  والتطوير 
وناجحــة ، داعيا فــي ذات الوقت الى 
رســم السياســة الفنيــة ومراقبة 
االداء ووضــع رؤى وخطــط واضحــة 
لفترات محددة من اجل حتقيق الغاية 

املرسومة بالتوقيت الزمني احملدد. 
ووجــه الوزيــر باعــادة النظــر فــي 
ومراعــاة  االداريــة  التشــكيالت 
االختصاص والكفاءة واالداء في اختيار 
املعاونني ومدراء االقســام والشــعب 
االدارية  واملشــاكل  الفساد  ومعاجلة 
بصيغــة قانونية بحتة مع ترشــيد 
امام  الباب  االدارية وغلــق  الهيــاكل 
اجملامــالت ، واوصى بانتهاج سياســة 
وممنهجة  حديثــة  تســويقية  وطرق 
ووضــع الية لتطوير الكــوادر املعنية 
بالتســويق مع التركيــز على تفعيل 
الصناعات الطبيــة وصناعات مهمة 
يحتاجها البلد واملواطن. واســتعرض 
الســيد الوزير الفقــرات التي تخص 
الصناعــة ضمن قــرار مجلس  وزارة 

الوزراء املرقم 8 لســنة 2020 واملتخذ 
جمللس  الثانية  االعتياديــة  باجللســة 
رؤى مشــتركة  تقدمي  بشــأن  الوزراء 
لوضع شعار )صنع في العراق( موضع 
التنفيذ واالســراع باجــراءات حماية 
املنتــج العراقي وفقــا لقانون حماية 
املنتجــات احمللية والعمــل على زيادة 
والسلع  للبضائع  الكمركية  الرسوم 

التي لها منتج محلي مماثل .
ووجه الوزير بتشكيل فريق متخصص 
داخلي وخارجي باختصاصات صناعية 
مختلفــة لوضــع الرؤى الســليمة 
واملدروسة بهذا اجلانب وبالتنسيق مع 
الوزارات واجلهات املشــار اليها ضمن 
القرار ، مبينا فقرات ســياق ومنهاج 
العمل للفترة القادمة والتي من بينها 
اعداد خطة واضحة لتطوير االداء في 
اجلوانــب االدارية والفنية والتســويق 
واالنتــاج وااللتــزام بتطبيق شــعار 
صنع في العراق ووضــع رؤى منظمة 
بهذا اخلصــوص واعادة تنظيم الواقع 
والعمل  للشــركات  والفنــي  االداري 

بطرق جديــدة ومتطورة واعادة تقييم 
عقود املشــاركة والتأهيل والتشغيل 
مع  الشــراكات  مبوضوع  واالهتمــام 
القطــاع اخلــاص على وفق شــروط 
نقــل التكنولوجيا وحتقيــق الربحية 
والعمل بســياقات فاعلــة على وفق 
النظام والتعليمات احلكومية النافذة 
مع االســراع في املراســالت واعتماد 
الطرق احلديثــة بهذا اجملال اضافة الى 
االجراءات  تقييم  تشكيل جلنة العادة 
توصيات  وتقدمي  الوزارية  االوامر  بشأن 
خالل مدة اســبوع واحد ووضع احللول 
املناســبة ملوضوع العمالــة والعقود 
واالجور اليوميــة وغيرها من الفقرات 
االخرى. هذا وتناول االجتماع مناقشات 
انشطة وعمل  وحوارات مكثفة حول 
الشركات وابرز املشــاكل والتحديات 
التــي تواجههــا واحللــول املقترحة 
اخلطوات  واهــم  وجتاوزها  لتذليلهــا 
العادة  اتباعهــا  الواجب  واالجــراءات 
النظــام واداء العمــل الوظيفي على 

اكمل وجه.

تقرير

وزير الصناعة يدعو الى إحداث تغيير جذري وشامل في تشكيالت الوزارة
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الصباح الجديد - وكاالت :
أعلنت املعارضة الفنزويلية، التي تشكل غالبية في البرملان، 
أمس االول األحد، انســحابها من االنتخابات التشــريعية 
املرتقبة بحلول نهاية الســنة، واصفة هذه العملية بانها 

»مهزلة«.
وقــال ممثلو 11 تنظيما سياســيا، بينها أبــرز أربعة أحزاب 
معارضــة، إن »األحزاب الدميقراطية الفنزويلية لن تصادق أو 
تعترف بأي مهزلــة انتخابية تنظمها الديكتاتورية )النظام 

احلاكم( بحسب مصلحتها«.
ونددت هــذه التنظيمــات بـ«احلجــة الديكتاتورية« لهذه 
االنتخابــات الهادفة الى جتديد اجلمعية الوطنية في عملية 
ســتؤدي على حد قولها إلــى »تفاقم األزمة السياســية 
احلاليــة«. وعينت محكمــة العدل العليــا اجلمعة، أربعة 
أعضاء على رأس اجمللس الوطني االنتخابي املكلف باإلشراف 
على االقتراع، الــذي لم يحدد أي موعد له بعد، لكن مبوجب 
القانون يجب أن ينظم هذه الســنة. وعينت احملكمة، التي 
تتهمها املعارضة بأنها منحازة إلى جانب الســلطة، على 
رأس اجمللس الوطني االنتخابي القاضية، إنديرا مايرا ألفونزو 
إيزاغويري، التــي كانت كندا فرضت عقوبات عليها مع عدد 
من املســؤولني الفنزويليني اآلخرين في مايو 2018، متهمة 
إياهم باملشــاركة في تدهور الوضع السياســي في فنزويال 

بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكوالس مادورو املثيرة للجدل.
ورحب مادورو بتعيني الســلطات االنتخابية اجلديدة السبت 
قائال »لقد آن األوان«، بينمــا رفضت املعارضة بزعامة خوان 
غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيســا بالوكالة للبالد، االعتراف 

بالهيئة االنتخابية ووصفتها بأنها »باطلة«.
وكانــت املعارضــة فازت فــي االنتخابات التشــريعية في 
ديســمبر 2015 وحازت على 112 مــن أصل 167 مقعدا في 

البرملان.

الصباح الجديد - وكاالت :
وقــع مئات املغاربة واإلســبان، عريضــة إلكترونية تطالب 
ســلطات مدريد بإعادة التحقيق في مقتل شــاب مغربي، 
يدعى، إلياس الطاهري، قبل عام، أطلقت عليه وسائل إعالم 

إسبانية لقب »فلويد املغربي«.
ولقى الطاهري )18 عاما( حتفه في مركز احتجاز القاصرين 
في مدينة أمليريا بجنوب شرقي إسبانيا، على أيدي ستة من 
عناصر الشرطة اإلســبانية، وذلك »اختناقا« خالل محاولة 
اإلمســاك به وتثبيته أرضا، على طريقــة مقتل األميركي 
جورج فلويــد. وجاء إطالق العريضة عقب نشــر وســائل 
إعالم إســبانية، أمس االول األحد، بينهــا املوقع اإللكتروني 
لصحيفة »إلباييس«، تســجيال مصورا، يوثق عملية مقتل 

الطاهري، الذي لقبته بـ«فلويد املغربي«.
ودعا نشــطاء مغاربة، عبر مواقع التواصل االجتماعي، وزارة 
اخلارجية املغربية إلى الضغط على الســلطات اإلسبانية، 
والتدخل لتحقيق العدالة، عبر استئناف محاكمة الضالعني 
في مقتل الطاهري. وأعلنت مؤسسة الثقافة العربية )غير 
حكومية( في إسبانيا، عبر بيان، تنصيب نفسها طرفا مدنيا 

في القضية، بعد اطالعها على التسجيل املصور.
وأضافــت أن الضحية الشــاب املغربي تعــرض ملعاملة »ال 
إنســانية قبل وفاته اختناقا.. األمر يتعلق بجرمية قتل عمد 
غذتها الكراهية والعنصرية، وليست بوفاة عرضية عنيفة، 

كما قضت محكمة بلدة بورشيما، في يناير املاضي«.
ودعت »مؤسســة الثقافــة العربية« محكمــة أمليريا إلى 

»تغيير معاييرها، وإصدار حكم منوذجي في هذه الواقعة«.
فيما نددت الهيئــة الدميقراطية املغربية حلقوق اإلنســان 
)غيــر حكومية(، في بيان، مبا وصفتــه بـ«الظلم العنصري، 
ووحشية الشرطة اإلســبانية«، التي أودت بحياة الطاهري، 

وهو من مدينة تطوان بشمالي املغرب.

الصباح الجديد - وكاالت :
500 عربة  بتحويــل  الهند  ســتقوم 
إضافية، من عربات قطارات الســكة 
احلديــد، إلنشــاء ثمانية آالف ســرير 
إضافــي ملرضــى فيــروس كورونا في 

دلهي، في ظل ارتفاع أعداد املصابني.
أميت  الهندي،  الداخليــة  وزير  وأعلن 
شاه، عن حزمة من اإلجراءات الطارئة 

اجلديدة في العاصمة، مبا في ذلك زيادة 
ســريعة في اختبارات الكشــف عن 
مرض كوفيد 19، كما سيتم وضع دور 

املسنني حتت إدارة الدولة.
والتقى وزيــر الداخليــة برئيس وزراء 
آرفينــد كيجريــوال، لبحث  دلهــي، 
معاجلة األزمة. وبلغت أحدث حصيلة 
املؤكدة  يومية حلاالت اإلصابة اجلديدة 

في الهند حوالي 12 ألف حالة.
وبذلــك أصبــح العــدد اإلجمالــي 
للمصابــني في ذلك البلــد نحو 321 
ألف حالــة، لتحتل املركــز الرابع في 
العالم، بعد الواليات املتحدة والبرازيل 

وروسيا.
وبلغ عــدد الوفيات فــي الهند 9195 
وفاة، وفًقــا للبيانات التــي جمعتها 

جامعة جونــز هوبكنز األمريكية، من 
مصادر رسمية.

وذكرت صحيفة »هندوستان تاميز« أن 
دلهي هي ثالثة أكثــر الواليات تضررا 
البــالد، بعد واليتي ماهاراشــترا  في 

وتاميل نادو.
وأشــارت الصحيفة إلى أن عدد ُسرر 
املستشــفيات املتاحة في دلهي، عبر 

واحلكومية،  اخلاصــة  املستشــفيات 
ملرضى كوفيد 19 يبلغ 9698 ســريرا، 

منها 4248 سريرا شاغرا.
كيجريــوال  حكومــة  وتخطــط 
الســتعمال 40 فندقــا، و 77 قاعــة 

حفالت كمستشفيات مؤقتة.
وبدأت الهند في حتويل عربات السكة 
للحجر  مستشــفيات  إلــى  احلديد، 

أبريل/ نيســان  أو العزل، في  الصحي 
املاضي، عندمــا مت تعليق أجزاء كبيرة 
من شــبكة السكك احلديدية بسبب 

الوباء.
الهندية الشــهر  وأعلنــت احلكومة 
املاضــي عن خطــط إلنهــاء اإلغالق 
الوطني، الذي بدأ فــي 25 من مارس/ 

آذار.

المعارضة الفنزويلية 
تنسحب من االنتخابات 

التشريعية المقبلة

دعوات لمحاكمة ستة 
شرطيين إسبان قتلوا 

مغربيا خنقا

الهند تحول المزيد من القطارات إلى مستشفيات

الصباح الجديد - متابعة :
 

في  املدنيني  حلمايــة  قيصر  قانوُن 
سوريا، اســٌم للعديد من مشاريع 
القوانني املقترحــة من احلزبني في 
األميركي موّجهة ضد  الكونغرس 
ويســتهدُف  الســورية.  احلكومة 
األفراد  أيًضــا  القانــون  مشــروع 
والشركات الذين يقدمون التمويل 
أو املســاعدة لرئيِس ســوريا، كما 
يســتهدُف عددًا مــن الصناعات 
املُتعلِّقة  ذلــك  في  مبا  الســورية 
والصيانــة  التحتيــة  بالبنيــة 
العسكرية وإنتاج الطاقة، عدا عن 
الكيانات  من  للكثير  اســتهدافِه 
اإليرانيــة والروســية التي قدمت 
الدعم حلكومة األسد خالل احلرب 

األهلية السورية.
قانون  تطبيق  قرب  تداعيات  وبدأت 
»حماية املدنيني في ســوريا« الذي 
اعتمدتــه اإلدارة األميركية تظهر 
جلية، ما تســبب بأزمة اقتصادية 
وإنســانية خانقــة داخل ســوريا 
وموجة خــوف وقلق لــدى قطاع 
والتجار  األعمال  رجال  من  واســع 
اللبنانيني وغيرهــم ممن يتعاملون 

مع سوريا.
ويدخل القانون الذي يعرف اختصاراً 
باسم »قانون قيصر« حيز التنفيذ 
يوم غــد 17 يونيو/حزيــران احلالي 
الســوري  الرئيس  بهدف حرمــان 
بشار األسد من أي فرصة لتحويل 
الــذي حققه  العســكري  النصر 
على األرض إلى رأســمال سياسي 
في  بقائه  فــرص  وتعزيز  لتكريس 

السطلة الى أجل غير مسمى.
كذلك يهــدف القانــون إلى زيادة 
واالقتصاديــة  املاليــة  العزلــة 
منها  يعانــي  التي  والسياســية 
األسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه 
بغيــة إجباره علــى القبول باحلل 
على  السورية  لألزمة  السياســي 

أساس قرار مجلس األمن 2254.
أربعة مــن أعضاء مجلس  وأصدر 
رعوا هذا  الذين  األميركي  الشيوخ 
التشــريع بيانا قبل دخول القانون 
حيز التنفيذ شددوا على التطبيق 
احلــازم للقانــون من قبــل اإلدارة 

األميركية.
وجــاء في بيــان النــواب األربعة، 
ومينينديز  انغــل  الدميقراطيــان 

واجلمهوريان ماكــول وريش: »لقد 
عانــى الشــعب الســوري كثيراً 
ولوقــت طويل حتت حكم األســد 
اإلدارة  علــى  يجــب  ومؤيديــه. 
املشــاركة فــي اإلنفــاذ القــوي 
واملســتمر لقانون قيصر من أجل 
إرسال رسالة إلى النظام وعناصره 
مفادها أن األسد ال يزال منبوذاً ولن 
يســتعيد مكانته كزعيم شرعي. 
على النظــام ومن يرعاه أن يوقفوا 
ذبــح األبرياء وأن يوفروا للشــعب 
الســوري طريقــاً نحــو املصاحلة 
بشدة  نحث  واحلرية.  واالســتقرار 
على  الدولي  اجملتمع  أعضاء  جميع 
أو دبلوماســياً  التعاون جتارياً  عدم 

مع نظام األسد القاتل«.
العقوبــات كل اجلهات  وتشــمل 
الدولية واإلقليمية التي تتعاون مع 
األســد ما يحرمه من فرصة جتاوز 

هذه العقوبات عبر االلتفاف عليها 
وســتطال أي نشــاط اقتصــادي 
تعامل  أي  وكذلك  تلقائي،  بشكل 
مع إيــران وأي من األطراف واجلهات 
اإلقليمية والدولية في حال فكرت 
في االستثمار أو العمل في سوريا.

وتســتهدف العقوبــات الكيانات 
في  األســد  لصالح  تعمــل  التي 
والغاز  النفــط  قطاعــات:  أربعة 
والبناء،  والطائــرات،  الطبيعــي، 
الدعم  ذلك  ويشــمل  والهندسة 
املباشر للنظام، مثل  املباشر وغير 
دعم امليليشيات املدعومة من إيران 

وروسيا العاملة في سوريا.
القانون على  ينــص  إضافة لذلك 
بتحديد  األميركية  اإلدارة  مطالبة 
املركــزي  »املصــرف  كان  إذا  مــا 
الذي  النــوع  الســوري« كيان من 
يشــكل »مصدر قلق رئيس بشأن 

غسيل األموال«.
وقال املبعوث األميركي إلى سوريا 
جيمــس جيفري قبل أيام قليلة إن 
روسيا وإيران لم تعودا قادرتني على 
»تعومي« النظام الســوري، مضيفا 
األميركية  والعقوبات  اإلجراءات  أن 
قيمة  »تدهــور«  فــي  ســاهمت 
العملة الســورية مقابــل الدوالر 

األميركي.
وكشف جيفري أن واشنطن قدمت 
ثالــث »عرضاً  لألســد عبر طرف 
بطريقة للخروج مــن هذه األزمة. 
إذا كان مهتماً بشــعبه ســيقبل 
العــرض« الفتاً إلى أن واشــنطن 
»تريد رؤية عملية سياســية، من 
املمكن أال تقود إلى تغيير للنظام، 
لكن تطالب بتغيير سلوكه وعدم 
تأمينه مأوى للمنظمات اإلرهابية، 
وعدم توفيره قاعدة إليران لبســط 

هيمنتها على املنطقة«.
أي  العقوبات ســتطال  أن  وأكــد 
نشــاط اقتصادي بشكل تلقائي، 
وكذلــك أي تعامل مــع »النظام 

اإليراني«.
وقــال نائب جيفري الدبلوماســي 
جويــل ريبــورن، إن القانون »يطال 
القدرة  والشركات ويعطينا  األفراد 
علــى تنــاول قطاعــات كاملــة 
منصــوص عنه بالقانــون« وأن ال 
حل أمام األسد سوى قرار مجلس 

األمن 2254.
وتدهور سعر الليرة السورية خالل 
إذ فقدت  أيام بشكل غير مسبوق 
حوالي 70 في املئة من قيمتها منذ 
شــهر أبريل/ نيسان الفائت. وكان 
سعرها أواسط الشهر املاضي نحو 
الدوالر  1600 ليرة ســورية مقابل 
وتراجعت لتستقر عند حدود 3000 

ليرة. وأدى هذا إلــى ارتفاع جنوني 
مثل  األساسية  املواد  أســعار  في 
األرز والسكر والزيت فيما الطوابير 
أمام اخملابز طويلــة وغابت العديد 

من السلع عن السوق.
ويعيش أكثر مــن 90 في املئة من 
السوريني حتت خط الفقر. وأنتجت 
احلرب املســتمرة منذ 2011 طبقة 
جديدة من جتار احلروب الذين راكموا 
ثروات طائلــة وباتت هــذه الفئة 
الصغيرة تتحكم مبعظم ما تبقى 

من نشاط اقتصادي في البالد.
وتعرضت البنية التحتية واملنشآت 
بينما  واســع  لدمار  االقتصاديــة 
توقف حتى ما تبقــى من مصانع 
ومنشآت صناعية وانتاجية خاصة 
بســبب نقص املــواد األولية التي 
كان يتــم اســتيرادها بالدوالر من 

اخلارج عبر املصارف اللبنانية.

معركة بأدوات اقتصادية

بدأت تداعيات قرب 
تطبيق قانون »حماية 
المدنيين في سوريا« 
الذي اعتمدته اإلدارة 

األميركية تظهر 
جلية، ما تسبب بأزمة 

اقتصادية وإنسانية 
خانقة داخل سوريا 
وموجة خوف وقلق 

لدى قطاع واسع من 
رجال األعمال والتجار 

اللبنانيين وغيرهم ممن 
يتعاملون مع سوريا.

قانون »قيصر« ضد األسد وحلفائه يدخل حيز التنفيذ غدا
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 (Honda Motor( قال متحدث باســم هوندا موتــور
إن الشــركة اليابانية اســتأنفت اإلنتاج في مصانع 
للســيارات والدراجات البخارية في الواليات املتحدة 
ودول أخرى بعد أن تعرضت ملا يُشــتبه في أنه هجوم 

إلكتروني هذا األسبوع.
وأضاف املتحدث أن الشركة ستأنفت إنتاج املركبات 
اخلميس في مصنعها الرئيس بوالية أوهايو األميركية 
والذي ينتج طرازات مثل سي.آر-في إس.يو.في كروس 

أوفر وأكورد سيدان.
وتابــع »يبدو أن املعلومات الشــخصية لعمالئنا لم 
تتأثر« لكنه أحجم عــن التعقيب على أي تأثير على 

اإلنتاج.
وقال إن مصنعا آخر للســيارات في تركيا ومصانعا 
للدراجات البخارية في الهند والبرازيل كانت جاهزة 
وبدأت العمل بحلــول األربعاء، بينمــا ظلت مراكز 
االتصال وخدمــات مالية عبر اإلنترنــت في أميركا 

الشمالية تشهد اضطرابات.
والهجوم املشتبه به هو الثاني على الشبكة العاملية 
لهوندا بعد أن أجبرها فيــروس )واناكراي( على وقف 

اإلنتاج ملدة يوم واحد في مصنع محلي في 2017.
وتعرضت هوندا لصناعة السيارات لهجوم إلكتروني 
ضخم بفيروس الفدية، تســبب في تشــفير قواعد 
البيانات اخلاصة بالشــركة، مما أدى إلى توقف جميع 

العمليات اإلنتاجية اخلاصة بالشركة.

أظهرت بيانات مــن بوينغ )Boeing( أن تســليمات 
الطائرات تدهورت في أيار مقارنة مع نيسان، إذ فاقم 
التأثير الشديد جلائحة فيروس كورونا أزمة مستمرة 
منــذ عام أثارها وقف حتليــق طائراتها من طراز 737 

ماكس. 
وقالت شــركة صناعــة الطائــرات األميركية إنها 
سلمت أربع طائرات فقط في أيار انخفاضا من ست 
طائراتها سلمتها في نيسان، وهو أدنى رقم اجمالي 
للشــهر في ســتة عقود وميثل هبوطا بنسبة 87% 
تقريبا عما ســلمته للزبائن في الفترة نفسها قبل 

عام. 
والتســليمات لها أهمية مالية لشــركات صناعة 
الطائرات ألن شــركات  الطيران تدفــع أغلب قيمة 

الشراء عندما تتسلم الطائرة بالفعل. 
كما ألغى عمــالء طلبيات لشــراء 18 طائرة أخرى 
الشــهر املاضي، مبا في ذلك 14 مــن طائرات ماكس 
التي كانت أكثر طائرات الشركة مبيعا حتى حادثي 

حتطم وقعا قبل ما يزيد قليال عن عام.
وبينما اســتأنفت Boeing اإلنتاج األســبوع املاضي 
وتتوقع تســليم طائرات ماكس في الربع الثالث من 
العــام، ألغى الكثير من شــركات الطيــران أو أرجأ 
التســليم، إذ يواجه القطــاع تداعيــات انهيار تام 

للسفر اجلوي منذ كانون الثاني.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
األســواق  معظــم  أغلقــت 
انخفــاض  علــى  اخلليجيــة 
بأكبر اخلسائر  الكويت  ومنيت 
بعدمــا قال احتــاد املصارف إن 
البنوك لن تــوزع أرباحا نقدية، 
األســهم  شــهدت  حني  في 
املصرية عمليات بيع بســبب 
قفزة في عــدد حاالت اإلصابة 

بفيروس كورونا.
 3.2 الكويتي  املؤشــر  وهــوى 
باملئــة، في أكبــر تراجع ليوم 
واحــد منذ نيســان، مع نزول 
ســهم بنك الكويت الوطني 
ســهم  وإغالق  باملئة  أربعــة 
على  الكويتي  التمويــل  بيت 

انخفاض 3.8 باملئة.
وألغــت هيئــة أســواق املال 
الكويتية يــوم اخلميس جميع 
تــداوالت البورصــة جللســة 
أسهم  بعدما هبطت  األربعاء 
البنــوك عقــب بيــان احتــاد 
الكويت بشــأن عدم  مصارف 
توزيــع البنوك أرباحــا نقدية 

للعام 2020.
وخارج منطقــة اخلليج، أغلق 
مؤشــر األســهم القياديــة 
حتــت  باملئــة   0.9 املصــري 
الشركة  ســهم  تراجع  وطأة 
الكويتية  املصريــة  القابضة 
2.6 باملئــة وانخفاض ســهم 
السويدي إليكتريك 4.4 باملئة.

املصرية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
يوم الســبت تســجيل 1677 

حالــة إصابة جديــدة مؤكدة 
أعلى  في  وفاة،  و62  بالفيروس 

زيادة يومية للمعدلني.
بالبورصة  الرئيس  املؤشر  ونزل 
الســعودية 0.2 باملئة. وتراجع 
الســعودي  البنــك  ســهم 
الفرنســي 2.2 باملئة في حني 
انخفــض ســهم الشــركة 
للصناعــات  الســعودية 

األساسية )سابك( 0.6 باملئة.
العامليــة  أمــالك  وقالــت 
الســعودية للتمويل العقاري 
قدما في طرح  إنها ستمضي 
عام أولي لنسبة 30 باملئة من 

أ       سهمها ببورصة الرياض.               
في  الرئيس  املؤشــر  وتراجــع 
دبي 0.5 باملئة مدفوعا بهبوط 

 4.8 لالســتثمار  دبي  ســهم 
التي  اخلســائر  مواصال  باملئة، 
السابقة  اجللسة  في  تكبدها 
بعد انقضــاء احلق في التوزيع 
نزل  للسهم، في حني  النقدي 
ســهم أرابتــك القابضة 1.3 

باملئة.
وفــي أبوظبي، هبط املؤشــر 
0.4 باملئة متأثرا بتراجع سهم 
بنوك  أكبر  األول،  أبوظبي  بنك 

اإلمارات، 0.7 باملئة.
بورصــة  مؤشــر  وانخفــض 
قطــر 0.5 باملئــة مــع تراجع 
ســهم صناعات قطر املنتجة 
باملئــة   1.9 للبتروكيماويــات 
وهبوط سهم شركة الكهرباء 

واملاء القطرية اثنني باملئة.

هوندا موتور

بوينغ

الكويت تتصدر خسائر أسواق الخليج 
وبورصة مصر تنخفض

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال وزير النفط احســان عبد اجلبار 
اســماعيل إن العراق ســيصدر 2.8 
مليــون برميل يوميا في املتوســط 

خالل شهر حزيران اجلاري.
وأضاف وزيــر النفط، أن من مصلحة 
االنتاج  باتفاق خفض  االلتزام  العراق 

الذي أقرته أوبك+.
وذكرعبد اجلبار، أن جميع الشــركات 
األجنبية تقريبــا ردت باإليجاب على 
بنــود عقد خدماتها  طلب مراجعة 
لكن شركة واحدة رفضت، كما قال 
إنه ســيطلب من إقليم كردســتان 
االســهام في حصــة اخلفض طبقا 

التفاق أوبك+. 
وكانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون 
إنتاج  تخفيضات  متديد  على  اتفقوا، 
غير مسبوقة تبلغ 9.7 مليون برميل 
يوميــا حتــى نهاية متوز، مبــا يكبح 
املعروض العاملي نحو عشــرة باملئة 
وسط تراجع حاد في الطلب بسبب 

جائحة فيروس كورونا.
في السياق، اتفق العراق مع شركات 
النفطية  نفط كبيرة تديــر حقوله 
العمالقــة فــي جنوب البــالد على 
زيادة خفض إنتــاج النفط اخلام في 
حزيران وذلك حسبما قال مسؤولون 

عراقيون يعملون في تلك احلقول.
وتهدف بغــداد إلى تعزيــز التزامها 
فــي  املســتهدفة  بالتخفيضــات 
إنتاجها النفطي مبوجب اتفاق عاملي 
إنتاج  أوبــك وحلفائها خلفــض  مع 

النفط.
أويل  العراق مع شــركة لوك  واتفق 
الروســية على بدء خفــض إضافي 
يبلــغ حجمه 50 ألــف برميل يوميا 
ابتداء مــن 13 حزيران خلفض اإلنتاج 
من حقل غرب القرنة 2 النفطي إلى 

نحو 275 ألف برميل يوميا.
وخفضت لوك أويــل اإلنتاج 70 ألف 
برميل يوميا في أيار استجابة لطلب 

العراقية حســبما  النفط  وزارة  من 
قال مديران حلقول النفط العراقية.

وقال املديــران إن إنتــاج حقل غرب 
القرنة 2 بلــغ 395 ألف برميل يوميا 

في نيسان.
اللذان  العراقيــان  املديــران  وأضافا 
إن  اإلنتاج  يشــرفان على عمليــات 
شــركة نفط البصرة التــي تديرها 
بي.بي  شــركة  من  طلبت  احلكومة 
الرميلة  اإلنتــاج من حقــل  خفض 

140 ألف برميل يوميا  النفطي نحو 
من إجمالي إنتاجه الــذي يتراوح ما 
بني 1.4 مليــون و1.45 مليون برميل 

يوميا.
وأكــدا إن شــركة إكســون موبيل 
وافقــت أيضا على خفــض 70 ألف 
برميل يوميــا إضافي من حقل غرب 
1 خلفض اإلنتــاج لنحو 350  القرنة 

ألف برميل يوميا في حزيران.
ومت خفض اإلنتاج نحو 50 ألف برميل 

يوميا في أيار وبلغ حجم االنتاج نحو 
420 ألف برميل يوميا.

بشركات  فورا  االتصال  يتســن  ولم 
لوك أويل وبي.بي وإكسون للتعليق.

وأبلغ العراق أوبك إنه ســيبدأ خطة 
عاجلــة خلفــض إنتاجــه النفطي 
تدريجيــا لاللتــزام بشــكل كامل 
بحصته بعــد أن طالبــت املنظمة 
بالتــزام بغــداد ومنتجــني آخريــن 

متباطئني باتفاق خلفض االنتاج.

وقــال مســؤول نفطــي عراقــي: 
تدريجيا  اإلنتاج  خفض  ”ســنواصل 

لاللتزام بحصة أوبك“.
عامليــاً، أظهرت بيانــات مبدئية من 
هيئــة اجلمــارك الكوريــة أن كوريا 
اجلنوبية لم تســتورد أي كميات من 

النفط اخلام من إيران في شهر أيار.
كوريا  أن  أيضــا  البيانات  وأظهــرت 
للنفط  أكبر مشتر  اجلنوبية خامس 
اخلام في العالم استوردت في اجململ 

10.6 مليــون طن مــن النفط اخلام 
الشــهر املاضــي في مقابــل 11.3 

مليون طن مت استيرادها قبل عام.
وستنشــر شــركة النفط الوطنية 
النهائية  البيانات  الكورية احلكومية 
حلجــم واردات كوريــا اجلنوبيــة من 
النفط اخلام الشهر املاضي في وقت 
الحق من الشهر اجلاري. وتعد بيانات 
شركة النفط الكورية معيار القطاع 

لواردات كوريا اجلنوبية من النفط.

العراق يتفق مع شركات على تخفيضات أكبر في إنتاج الخام

اتفق العراق مع 
شركة لوك أويل 
الروسية على بدء 

خفض إضافي يبلغ 
حجمه 50 ألف برميل 

يوميا ابتداء من 13 
حزيران لخفض اإلنتاج 
من حقل غرب القرنة 

2 النفطي إلى نحو 
275 ألف برميل يوميا.

وزير النفط: نعتزم تصدير 2.8 مليون برميل يوميًا 
في حزيران الجاري

كورونا يجبر بكين على إبقاء منع دخول األجانب

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أدى احلظر على الســفر الذي فرضته 
الصني الحتواء تفشي فيروس كورونا 
املســتجد إلى أضرار بالغة بالنسبة 
للشركات األجنبية واملدارس الدولية، 
بينما علق كثيرون ممن يخشــون على 
تنفيذيــني  مســتقبلهم كرؤســاء 
ومدّرســني وطلبــة فــي بلدانهــم 

األصلية.
ومت تطبيق حظــر على دخول معظم 
األجانــب إلــى البالد في مــارس، مع 
تســارع تفشــي الفيــروس خــارج 
البالد، لتتشــتت العديد من العائالت 
بينمــا تواجــه الشــركات صعوبات 
فــي مواصلة عملها فــي ظل غياب 

موظفني أساسيني.
وعلق فــي اخلارج حتــى أولئك الذين 
يحملون إقامات ســارية أو أذون عمل 
أو من يديرون أعمــاال جتارية في حني 
زاد اكتشــاف إصابات في بكني نهاية 

األسبوع الشــكوك بشأن موعد رفع 
القيود.

»فريكونســي  مؤسســة  وعلقــت 
في  ليم  واملناسبات« جيسي  لإلعالن 
ســنغافورة منذ ســافرت إليها في 

يناير.
وقالت لفرانس برس إن احلظر »شكل 
صدمــة حقيقية لي«، مشــيرة إلى 
أن شــركتها التي تتخــذ من مدينة 
تشنغدو مقرا لها لم حتقق أي إيرادات 
في الشــهور الثالثة األولى من العام 
إذ وضــع الفيروس حــدا للتجّمعات 

واملناسبات.
وكان من املقرر أن تعود ليم في فبراير 
 14 عندما فرض حجر صحــي مدته 
يوما على القادمني من اخلارج، فأّجلت 

عودتها بانتظار رفع اإلجراء.
وبدال من ذلــك، فرض احلظر فلم يعد 

بإمكانها العودة إطالقا.
ومــن املتوقــع أن تتحســن األعمال 

املقبلة، لكن  الشــهور  التجارية في 
ليس بإمــكان ليم لقــاء املتعاملني 
بينما تخشــى من تكّبدها مزيدا من 
اخلســائر في حال طالت مدة بقائها 

في اخلارج.
وبرغم أن الصني أسســت قنوات مع 
بعض الدول »لتسريع« عودة املوظفني 
األساســيني في األعمال التجارية، إال 
أن العمليــة ال تزال معقــدة وحتتاج 
لرســالة دعــوة وموافقة مــن وزارة 

اخلارجية.
وأفاد مطعم شرق أوسطي في بكني 
فرانس برس أن مؤسسيه يبحثون عن 
مالكني جدد بعدما علقوا في بلدهم 

إسرائيل حيث يفكرون في البقاء.
البريطانية  التجارة  غرفة  رئيس  ودعا 
في الصني جون مور هذا األسبوع إلى 
نظام يسمح للمواطنني البريطانيني 
املقيمــني فــي الصني بالعــودة مع 

عائالتهم.

وقال »يجعل عدد متزايد من الشركات 
اإلقليمي  مركزها  الصني  البريطانية 
وحتولها مركزا ملسؤوليها التنفيذيني 
بأدوار فــي أنحاء املنطقــة. في ظل 
االســتمرار  احلالية، ال ميكن  البيئــة 

بذلك«.
وتوصل استطالع أجرته غرفة التجارة 
األميركيــة في أيار إلى أن 90 في املئة 
وأعمال  أعضــاء،  109 شــركات  من 
جتاريــة تضررت باضطرابات الســفر 
العاملية، وهو ما شــكل مصدر قلق 

رئيسي.
وأفــادت أكثــر من نصفهــا أن عدم 
قدرتها على إعادة املوظفني املغتربني 

إلى الصني يشّكل مصدر قلق آخر.
بدوره، أضــاف رئيس غرفة جتارة االحتاد 
األوروبي في الصني جــورج ووتكه أن 
»موســم التوظيف« بدأ، وهي الفترة 
التي تنقل فيها الشــركات ما يقارب 

من مئة موظف إلى مناصب جديدة.

وقــال لفرانس برس »لكــن قد يكون 
)إبقــاء املوظفــني في الصــني( أمر 
صعب للغايــة إذ أن الكثير من أفراد 
العديد  العائالت تفرقوا... قــد ينهي 
من األشــخاص مهامهم قبل أوانها 

ويعودون إلى بلدانهم«.
الصني  جعل  ميكننــا  »كيف  وأضاف 
مكانا جيدا للعيش في وقت توقفت 
رحــالت الطيران بينمــا ظروف احلجر 
غير مناســبة ويصعب احلصول على 

تأشيرات؟«.
الدوليــة  املــدارس  طلبــة  وعلــق 
ومدرســوها في اخلــارج كذلك. وقال 
مور »هناك عدد كبير من املدرســني 
البريطانيني الذين بقوا خارج الصني«، 
وهو ما يشــكل حتديــا للمدارس في 

استئناف الدروس وجها لوجه.
وتابع »ما لم يتم حل هذه املسألة عبر 
للعائالت  يسمح  مكانا  الصني  جعل 
القادمــة من اخلــارج مــع أطفالها 

تراجعا  فسنشهد  العمل...  مبواصلة 
فــي جاذبيــة الصني كمــكان ميكن 

االرتباط به ملدة طويلة«. 
كما طالب بعض األهالي باســترجاع 
رسوم الدراســة الباهظة نظرا لعدم 
التمكن من استئناف الدروس، وهو ما 

فاقم مشاكل املدارس املالية.
املدرســة  في  والــد طالــب  وقــال 
يدعى  بكني  في  الدولية  الفرنســية 
كرمي فنسنت بيرادا إن »األزمة حصلت 
في اللحظة التي كان من املفترض أن 
الثاني«، مضيفا  الفصل  ندفع رسوم 
أن بعض األهالي يشــعرون بالغضب 
لدفعهم الرســوم مقابل دروس عبر 
الدولية  املدارس  واستثمرت  اإلنترنت. 
بشــكل ضخم فــي الصــني خالل 
السنوات األخيرة، على أمل االستفادة 
مــن الطلب من املغتربــني والعائالت 
الصينية الثرية التي تســعى لتوفير 

تعليم مبستوى دولي ألبنائها.

ســي  إس  »آي  مركــز  وبحســب 
املرتبطــة  لألبحــاث  ريســيرتش« 
باملدارس، ارتفع عدد املدارس األجنبية 
املســتقلة في الصني من سبعة في 

2012 إلى 74 هذا العام. 
لكن املــدارس الدوليــة كانت تواجه 
حتديات حتى قبــل ظهور كورونا جّراء 
املقيمني في  املغتربــني  تراجع عــدد 

الصني في السنوات األخيرة.
وحذر رئيس قســم األبحاث امليدانية 
لدى »آي إس إتش ريســيرتش« ســام 
فريزر من أن بعض املدارس »قد ال تكون 
في موقع يسمح لها برد األقساط أو 
تقدمي أي خصومات أو حتّمل أي خسائر 
مالية«. وأوضح أن املدارس قد تضطر 
لوقف متويل أي مشــاريع أخرى إذا مت 
تخصيص النقــود إلبقائها مفتوحة، 
مضيفــا »نعتقــد أن اضطرار بعض 
املدارس إلغالق أبوابها سيكون أمرا ال 

ميكن جتنبه«.

تقرير

الشركات الدولية في الصين مهددة باالنهيار
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دراسة

قراءة

ترجمات

التي  العراقية لتحديد سماتها  للرواية 
ســتكون حافزا ومعينا علــى مقاربة 
ما، فقد وجدت من املناســب مناقشة 
موجهات هــذه التوصيفــات والوقوف 
على اكثرها رصانــة وموضوعية ودقة، 
كيمــا نتمكــن مــن تقدمي بحــوث او 
الناجزة  العراقية  الرواية  دراسات تخص 
بتوصيفها املناسب وما يترتب على هذا 

التوصيف من تقييم موضوعي.
)الروايــة العراقيــة  ولعــل توصيــف 
التوصيفات  أكثــر  اجلديــدة( هو مــن 
شيوعا، حتى أن عددا من الروائيني راحوا 
يؤكــدون هذا التوصيف فــي املقابالت 
والتصريحــات حول الروايــة العراقية، 
مســُمى  لتكون  بظهورها  ويبشــرون 
لرواياتهــم. وللوقوف حول صحة إطالق 
هذا التوصيف نشــير إلــى أن توصيف 
التوصيف  إلى  واحلديثة( يحيل  )اجلديدة 
التي  اجلديدة  الفرنسية  للرواية  الشائع 
كان من روادها ناتالي ســاروت وٱالن روب 
سيمون  وخلود  بوتور  وميشــيل  غريبه 
، وقد اســتحقت بحق هــذا التوصيف 
الذي يشير إلى زحزحة البنى التقليدية 

للرواية قبل منتصف القرن العشــرين 
، عبر التحوالت في شــكل هذه الرواية 
من خرق التتابع الكرونولوجي وتشظية 
الســرد، وتهميش الشخصيات وإحالل 
االشياء مكانها ، وظهور رواية االنعكاس 
الذاتــي ، إذ كان مرد هــذا التحول في 
أشــكال الســرد الروائي هو التحوالت 
االجتماعية وتقاطع األشــكال القدمية 
مع املضامني اجلديدة التي أفرزتها احلرب 
العاملية الثانية التي كان من أســبابها 
وتراجع  األوربي  فشل املشــروع احلداثي 
والعدالة  املســاواة  دعــوات مجتمــع 
، وعليه فإن هذا التوصيف  االجتماعية 
قد كان من نصيب األشــكال املتحولة 
للرواية ، أما بشــأن التوصيف العراقي 
للروايــة بكونها جديدة فقد اســتمد 
العراقي ومجرياته  الواقــع  من طبيعة 
، إذ أن التحــوالت االجتماعيــة هو أمر 
حتمي وقائم ، وعادة ما يفرز منظومات 
قيمة جديدة تســتدعي أشكاال جديدة 
لتستوعبها ، ولعل هذه العالقة اجلدلية 
كانت مدار معيارية اجلدة والتحديث في 
والنوعية  اإلجناسية  التحوالت  مجمل 
خملتلف الفنــون واآلداب منذ النشــاط 
املعرفي األول لإلنسان ، فهناك صيرورات 
حتمية لألشكال تســتجيب الصيرورة 
االجتماعيــة.  ومبا أن ما ظهر من روايات 
التحول  بعــد  عراقيــة وحتــى عربية 
البنيوي للمجتمع فــي 2003 وحلد اآلن 
لــم تتمكن من اســتحداث اشــكال 
جديــدة ، وكل مــا جرى هــو مواصلة 
اســتخدام األســاليب والتقنيات التي 
ظهرت في الروايــة العراقية قبل 2003 
، وجــرى االهتمام مبا حصــل ويحصل 
دون االهتمــام بكيفيــة ســرد الوقائع 
وفق منظور أو إضافة شــكلية جديدة ، 
حتى مت اســتهالك األساليب واألشكال 
القدمية كامليتاســرد ورواية السير ذاتية 
وسواها  األجناس  وتداخل  التتابع  وخرق 
من األشكال واألساليب التي سادت في 
بنائية الرواية العراقية منذ ســتينيات 
القرن املاضــي ، ولعل اإلشــكال الذي 
العراقية  الرواية  وقع فيه دعاة توصيف 
اجلديــدة وكذلــك احلديثة هــو اعتماد 
احلراك  فــي  واألحداث  الوقائــع  حتــول 
اجلديد معيارا  والسياســي  االجتماعي 
لهــذه ) اجلدة واحلداثة( وهو أمر مخالف 
لقوانني تشكل األنواع واألجناس األدبية 
، فالشكل حسب لوسيان جولدمان هو 
) اخلبرة االجتماعية عندما تتخذ صورة 
محــددة ( وألن اخلبــرة االجتماعية في 
صيرورة دائمة ، فالشــكل هو اآلخر في 
صيرورة دائمة ويســتجيب في صيرورته 

للتحول في اخلبرة االجتماعية.
اما توصيف) رواية ما بعد التغيير( فقد 

القاص محمــد خضير حني  اجترحــه 
حتدث عن الرواية العراقية ملابعد 2003 ، 
وقد طرحه اول مرة في حوار معه أجرته 
مجلة ) شــرفات ( العراقيــة عام2016 
، وقــد دأب عــدد مــن الدارســني على 
استخدامه في الدراسات النقدية فيما 
بعد ، وعلى الرغم من أن هذا التوصيف 
يشير إلى التحول في البنية االجتماعية 
والسياسية بعد 2003 إال أنه ال يتضمن 
ماعدا  العراقية  للرواية  فارقة  ســمات 
كونه يشير إلى وجود حتوالت في البنية 
للتغييــر  نتيجــة  االجتماسياســية 
الرواية مجمل  وقد عاجلت  السياســي 
الوقائع اجلديدة التــي أفرزتها التغيير ، 
ونرى بأن هذا امر بديهي وقار في النظرية 

األدبية عموما ، فضال عن صفة) التغيير( 
التي ال حتمل ســمات مميــزة عن فترات 
سابقة شهدت تغييرا وأخرى ستشهد 
أيضــا تغييرا في البنيــة االجتماعية ، 
كما أنهــا -- الصفة -- ذات مدلول عام 
يحمل ســمات التحول االجتماعي دون 
األدبــي ، لذا ال ميكن اعتمــاد توصيف ) 
رواية ما بعد التغيير( معيارا لســمات 
الروايــة العراقية ملا بعــد التحول في 
البنية االجتماعية العراقية ، ولم يتبق 
سوى توصيف الرواية العراقية املعاصرة 
الذي نذهب الى صوابه توصيفا ملا ينجز 
مــن رواية ملا بعد 2003 ، واملعاصرة على 
وزن مفاعلة من العصر ، والعصر يعني 
الدهر ، وقد ورد ذكــره في القرآن الكرمي 

بهذا املعنى )والعصر أن اإلنســان لفي 
خسر( ، ) مجمع اللغة العربية / املعجم 
الوســيط / القاهــرة ،2004 ص 604( ، 
ومنه وصف الشخص معاصر ، اي أدرك 
أهل هــذا العصر واجتمع معهم ويحيا 
أسئلتهم  عن  ويجيب  مشكالتهم  في 
، ويتحدث بلغتهم ، أما املعاصرة بكسر 
الصاد فاملقصود بهــا الكائنة في هذا 
العصــر الــذي نعيش فيــه ) اللويحق 
عبد الرحمن بن معــال / الغلو في حياة 
املسلمني املعاصرة / بيروت 1412 هجرية 

ص 21. 
ووفق املعنى اللغوي واالصطالحي ملفردة 
العصــر واملعاصرة اآلنف الذكر ، يتضح 
التي  املعاصرة  الوافي ملفردة  املدلول  لنا 
أردنا لها أن تكــون توصيفا للرواية التي 
التي طرأت  واألحداث  الوقائع  شــهدت 
علــى البنيــة اإلجتماسياســية منذ 
،2003، كما وجنده -- التوصيف -- مؤهال 
ليحمل سماتها وظواهرها املستجيبة 
للحراك االجتماعي املتحول ، فهي جتيب 
عن أســئلة اجملموع وتتحــدث بلغتهم 
وحتايث مشاكلهم وفق ما توفرت لها من 
على  تنويعات  تقنية شهدت  إمكانيات 
املشهد  القارة في  واآلليات  األســاليب 
الروائــي العراقي ملرحلة ما قبل التحول 
إذ  العراقي،  للمجتمــع  اجلديد  البنيوي 
من املمكن الٱشــارة إلى تلك السمات 
بقلــق الهويــات وصراعهــا واإلحتراب 
الديني / الطائفي والصراع السياســي 
، ولعــل هذه الســمات تعد القاســم 
املشــترك لقيمــات الروايــة العراقية 
واملســتويات  اســتجابت  التي  املنجزة 
مختلفة للمشكالت التي ظهرت بفعل 

التحوالت اإلجتماسياسية. 
وإنهــا إذ نطــرح وجهــة نظرنــا هذه 
االتفاق  االعتبار ضــرورة  بنظــر  آخذين 
العراقية  للرواية  توصيف موحــد  على 
التــي متكنت وملدة وجيزة من االتســاع 
الكمي والنوعي على سبيل التعبير عن 
مشكالت اجملتمع وما تعرضت له البنية 
االجتماعيــة من انتهــاك وعلى كافة 
املســتويات ، لذا فإننا جنــد أن توصيف 
) الروايــة العراقية املعاصــرة( هو أقرب 
املستخدمة  التوصيفات  دقة من  وأكثر 
حليازة هــذه الرواية على صفة املعاصرة 

حلياة اجملتمع العراقي املعاصرة.

عبد علي حسن 

ال يخفى على املتابع للمشــهد الثقافي 
الروائي وســعة  العراقي حجم املطبوع 
انتشــاره محليا وعربيا، ورمبا لفت انتباه 
العالم ايضا عبر ترجمة الروايات الفائزة 
مبســابقات البوكر وغيرهــا ، األمر الذي 
جعل هيمنة الرواية على اهتمام املتلقي 
أمرا ملحوظا ، ومرد ذلك - كما نرى - هو 
سعة املساحة التي تتحرك فيها الرواية 
للتعبير عن فواعل حراك الواقع العراقي 
منذ نيســان 2003 وحلــد اآلن ، وكذلك 
حلجم األحداث وجدليتهــا املمتدة على 
 ، العراقي وشموليتها  الواقع  مســاحة 
ورافق ذلك النشاط حركة نقدية وبحثية 
موازية، كما اقيمت مهرجانات ومؤمترات 
متكنت من تأشير فاعلية املشهد الروائي 
في مجمــل احلركة الثقافيــة العراقية 
، ومــن نتائج هذا االتســاع فــي حركة 
نشــر الروايات بغثها وســمينها وتعدد 
دور النشــر، وانتشــار منافذ اجللســات 
الرواية العراقية  الثقافية ملناقشــة دور 
في احليــاة الثقافية وتصدرها املشــهد 
الثقافي ، هو ظهور توصيفات انتشــرت 
وكذلك  الروائية  والدراسات  البحوث  في 
في املناقشــات ، كما فــي كتاب الناقد 
جميــل الشــبيبي ) جــدل الهوية في 
الرواية العراقية اجلديدة ( 2018 ، وكتاب 
الدكتور عقيل مهدي يوسف ) شخصية 
املثقف فــي الرواية العراقيــة اجلديدة ( 
2017 و ســرديات االحتجــاج في الرواية 
العراقية اجلديــدة للدكتور كرمي ناجي و 
) حتوالت الروايــة العراقية في مرحلة ما 
بعد التغيير( دراســة للدكتــورة هنادي 
هزازي نشرت في جريدة القدس العربي / 
2017 ، وكذلك في العدد اخلاص بالرواية 
العراقيــة جمللة احتــاد االدبــاء والكتاب 
العراقيــني ) األديب العراقي( حيث كانت 
أغلب احلوارات تشير إلى توصيف الرواية 
العراقية اجلديدة ورواية ما بعد التغيير ، 

باإلمكان حصرها كاآلتي:  
ـــ الرواية العراقية اجلديدة .  
. ــــــ رواية ما بعد التغيير  

. ــــــ الرواية العراقية احلديثة
 ـــــ الرواية العراقية املعاصرة.

. الرواية العراقية املعاصرة ـــــــ 
وجتدر االشارة الى ان عنوانات بحوث وكتب 
نقدية قــد تضمنت هــذه التوصيفات 
اآلنفة على اختالفها، بتأشــيرة سمات 

هذه الرواية.
  وألجــل االتفاق على توصيف موضوعي 
وعلمــي يأخــذ بنظر االعتبار الشــعور 
باملســؤولية النقدية ازاء املنجز املعاصر 

توصيفات  الرواية العراقية المعاصرة            

فاضل ثامر 

ميثل » البيان الشعري« الذي كتبه، في األصل، 
الشاعر فاضل العزاوي وظهر موقعاً من قبل 
أربعة شــعراء هم: فاضل العزاوي وســامي 
مهدي وفــوزي كرمي وخالد علــي مصطفى، 
اإلعالن الرســمي عن تبلور مشــروع احلداثة 
الستينية، كما ميثل، من جهة أخرى، بوصفه 
بوالدة جيل الستينيات  »مانفيســتو« إيذاناً 
الشــعري فــي العــراق، الذي أعقــب جيل 
بيان  تبلور دومنا  والذي  اخلمسينيات الشعري، 
شعري بتوقيع شعراء كبار أمثال نازك املالئكة 
وبدر شــاكر الســياب وعبد الوهاب البياتي، 
فضالً عن شعراء مجايلني أسهموا في بلورة 
مشروع احلداثة الشــعرية األول ومنهم بلند 
جواد،  وكاظم  البريــكان،  ومحمــد  احليدري 
ورشــيد ياســني  وغيرهم، ولم يكن ظهور 
جيل الســتينات، أو املوجة الثانية في حركة 
احلداثة، الشعرية أمراً فردياً، أو منوطاً برغبة 
شاعر معني، بل كان يعبر عن عملية مخاض 
اجتماعي، طويلة وعسيرة مرت بها التجربة 
الشــعرية الثقافيــة والسياســية، وهو ما 
يتطلب حتليالً سوسيوثقافياً متأنياً للكشف 
عن ديناميات وعي هذا اجليل الشعري اجلديد 

وتوجهاته ورهاناته اخملتلفة. 
لقد ولد هذا اجليل في ظروف صعبة اتسمت 
بالهجمة الظالمية الفاشية لصعود اليمني 
عبر  األمريكية،  االمبرياليــة  مــع  املتحالف 

بوابة انقالب 8 شــباط 1963 األسود، الذي 
وأد بدوره مشــروع احلداثة اخلمسيني، وحّفز 
الشــاعر العراقي آنذاك للبحث عن حداثة 
بديلة ملواجهة صعود هذا املد الفاشي ورموز 

العسكرتاريا في العراق. 
لقد ارتكب نظام البعث في شــباط مجازر 
رهيبة ضد أبنا الشــعب العراقي ومثقفيه 
وثقافته، وشــّلت الثقافة كلياً، وزج بخيرة 
املثقفني من أدباء وشعراء وفنانني واعالميني 
وأكادمييني داخل السجون، وسحقت األحزاب 
واملنظمــات الدميقراطيــة واحتــادات األدباء 

والصحفيني بعنف ووحشية. 
في مثل هذا اجلو، وجد الشــاعر الســتيني 
نفســه وحيداً ومعزوالً ومحاصراً، لذا شعر 
إن مسؤولياته أن يخوض املعركة لوحده في 
مواجهة قوى االستبداد والعنف، وأن يجيب 
عن األسئلة الصعبة، السياسية والثقافية 
التــي فرضتها عليه تلــك املرحلة. ولذا راح  
يبلور مشروعه الشعري، الذي يختلف جذرياً 
عن مشروع الشاعر اخلمسيني احلداثي. واذا 
كان هدف الشــاعر اخلمســيني يتمثل في 
حتقيق تغيير جذري فــي البنى االجتماعية 
والسياســية، وفي أشكال التعبير الشعري 
والفني ورمبا بشــيء من املصاحلة مع الواقع 
االجتماعي، فأن مشــروع الشاعر الستيني 
نهض على أســاس تدميري مضــاد للواقع 
االيدلوجية  ولبنــاه  القامــع  االجتماعــي 
والسياســية والثقافية. ولذا لم يكن غريباً 
أن يختتم »البيان الشعري« بهذه الكلمات 

املشتعلة: 
»ولقد آن للقصيدة العربية  أن تغير العالم 
من خالل نســف أضاليل املاضــي واحلاضر، 

وإعادة تركيــب العالم داخل رؤيا شــعرية 
جديدة.«

وهكذا جاءت جتربة الستينات محملة برغبة 

والثقافية  السياســية  األطــر  في حتطيم 
والشعرية التقليدية وإقامة بدائل مفتوحة 
علــى حداثة بــال حــدود، بخــالف احلداثة 
اخلمسينية التي توقفت عند مرحلة معينة. 
واذا مــا كانــت خارطــة طريــق حداثــة 
اخلمسينات تتمثل في الدخول إلى مغامرة 
احلداثــة madrvuity مبــا فيها مــن مغايرة 
وتأســيس، على مختلف املســتويات، فإن 
خارطــة طريق حداثــة الســتينات كانت 
تتجســد في الوصول  الى مشارف مشروع 
احلداثانيــة أو احلداثويــة maderuism فــي 
واألنكلوسكسونية،  الفرنســية  الثقافتني 
بكل ما فيها مــن مذهبية ونــزوع لتدمير 
العالم واعادة تشــكيله، وإحداث »انقالب« 
شامل في البنى الشعرية عبر ذات الشاعر 
الستيني املســحوق واملضطهد واملستلب 

ثقافياً وسياسياً. 
ومن هنــا جاءت احلداثة الســتينية تنطوي 
على مواقف متردية وعبثية وأحياناً نهلستية 
عدمية شــاملة، والى ريبــة مطلقة بكل 
واملفاهيــم  وااليديولوجيــات  املؤسســات 
الثورات  أصداء  تعكــس  وكأنها  التقليدية، 
والبيانــات الثقافيــة العاملية مثــل البيان 
الســوريالي والبيــان الدادائــي والبيانــات 
املستقبلية اخملتلفة، التي تدعو الى »نسف« 

العالم واعادة خلقه من جديد. 
لقد فتحت احلداثة الستينية طريقاً واسعاً 
وال نهائيــاً أمام  التجديد واالبتكار، فظهرت 
قصيدة النثر وتنويعاتها، والقصيدة املركبة، 

الســيناريو، وقصيدة املشــهد  وقصيــدة 
والقصيدة  الدرامية،  والقصيدة  الشــعري، 
والقصيدة  الصــورة،  وقصيــدة  امللحمية، 

املدورة، والقصيدة العنقودية وغيرها. 
كما كانت هذه احلداثة إحدى القوى الدافعة 
لألجيال الشــعرية الالحقة وبشكل خاص 
أجيال السبعينات والثمانينات، والتسعينات 

من القرن املاضي. 
وها نحن نطــوي العقد الثانــي من القرن 
الواحد والعشــرين، ونشــعر بثقة بأن وهج 
التجربة الستينية وبعد ما يقرب من الستة 
عقود مازال مضيئاً مرشــداً ملزيد من االبداع 
والتحديــث والتجديد في بنيــة القصيدة 
العربيــة، وفــي بنيــة الوعــي االجتماعي 
والثقافــي. كما ميكن القــول إنها حصنت 
الشــاعر العراقي من الســقوط في فخاخ 
التطبيــل  واملديــح لألنظمة الشــمولية 
والفاشــية وحفزت الشــاعر على ان يضع 
مســافة بينه وبني كل ما يحــد من حريته 
وابداعه وحقه في احلياة االنسانية الكرمية. 

ستظل جتربة احلداثة الشــعرية الستينية 
متثــل اضافة مهمة ومحسوســة لســفر 
الشعرية  االجيال  العراقي، وستظل  الشعر 
اخملتلفة مدينة الى الكشوفات التي فتحتها 
هذه التجربة الشــجاعة لتأسيس مشروع 
حداثي منفتح ومتواصل للشعرية العراقية.

حسين نهابة 

الترجمة مبفهومهــا األدبي والعلمي، عملية 
حتويــل نص من اللغــة األم الى نص مكتوب 
بلغة القارئ، بعيداً عن عمليات النقل احلرفية 
التي قد تّشــوه النص خاصة اذا كان شعرياً، 
ألنها ال حتبس نفســها داخل قوالب تقليدية 
من خالل االمســاك بكلمة ونقلها على نحو 
الترجمة  اخرى مقابلــة.  الى كلمــة  اعمى 
اهداء احساس ومعنى كاملني ال يتجزآن الى 
اللغة األخرى مبا يجعل املتلقي مشدوداً اليها 

باعتبارها جزء من كيانه الثقافي.

واختلف علماء اللغة في وضعهم لنظريات 
وتفاســير الترجمة، لكــن اعتقد ان أفضل 
نظريــة لها، كانــت من اللغــوي االمريكي 
جورج ســتاينر الــذي أطلق عليهــا نظرية 

)ثالوث الترجمة(:
- الترجمة احلرفية: )كلمة مقابل كلمة(

- الترجمة احلرة: )الداللة بالداللة(
- الترجمــة األمينة: نقــل بتصرف مع عدم 

اخلروج عن النص.
وانا شخصياً اعتقد أن الترجمة األمينة هي 
األفضل لنقل النصوص االدبية، الشــعرية 

منها والنثرية.
املترجــم اذن مؤلف يجــب ان ميتلك لغتني 

)لغتــه األم واللغــة املنقول عنهــا( حتى 
يتمكن من ادواته ويُسطر لنا روائع اآلخرين، 
وعليه البد ان يكــون اميناً في منح )املؤلف 
اآلخر( استحقاقه الطبيعي، حتى ال ينتكس 
س رايــة االديب الذي ينتظره في اجلهة  ويُنكِّ

املقابلة.
لوال املترجم، ما وصلت الــى ايدينا ابداعات 
العالم الثاني وال املؤلفات التي هزت بعضها 
اركان الشوارع واملكتبات الثقافية مبا حتمله 

من نكهات ُمحّرمة وغير ُمحّرمة. 
وأخــال أن العــرب أول من برع فــي مجال 
الترجمة، إذ برزت الكثير من االســماء التي 
أثــرت املكتبــات الثقافية آنــذاك مبختلف 

التخصصات العلمية واالدبية: عبد اهلل بن 
املقفــع الذي ترجم بتصــرف كتاب »كليلة 
ودمنة« فــي القرن الثامن امليالدي، عن اللغة 
السنسكريتية نقالً عن مؤلفه الفيلسوف 
الهندي »بيدبا« الذي قّدمه هدية مللك الهند 
آنذاك »دبشــليم«. حنني بن اسحق، وبعده 
ابنه اسحق بن حنني بن اسحق اللذين قاما 
بترجمــة علوم الطب والفلــك والرياضيات 
وتبعاً  اليونانية.  والفلســفة  واملوســيقى 
لذلــك قام اخلليفــة املأمون بتأســيس دار 
احلكمة فــي بغداد وأغدق علــى املترجمني 

والكّتاب القائمني عليها.  
ومــع انبــالج الثــورة االلكترونيــة وظهور 

احلواســيب، تفــن البعــض فــي ترجمة 
النصوص من اللغة األم من خالل القواميس 
اآللية التي لم ولن تستطع ان تنقل احساس 
النــص، ومن هنــا ظهر مصطلــح »خيانة 
النــص« الذي تداوله النقــاد والقّراء كـ »رد 

فعل« على نشاز النص املُترجم الكترونياً.
َمن اوصل لنا قصائــد »بابلو نيرودا« وروايات 
»ماركيز« ومسرحيات »لوركا«؟ وَمن زرع فينا 
عنصر التشــويق في انتظار املزيد من كتب 

هؤالء املبدعني؟
انه املترجــم احلاذق األمني الذي يحافظ على 
سمعته االنســانية واألدبية، وال يخشى في 

اآلخرين لومة الئم.  

جيل الستينات: شعلة الحداثة التي لم تنطفئ

الترجمة في خطر

لعل توصيف )الرواية 
العراقية الجديدة( هو من 

أكثر التوصيفات شيوعا، 
حتى أن عددا من الروائيين 

راحوا يؤكدون هذا 
التوصيف في المقابالت 

والتصريحات حول الرواية 
العراقية، ويبشرون 

بظهورها لتكون 
مسمُى لرواياتهم
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رياضة

قسم االعالم واالتصال الحكومي

والرياضة  الشباب  وزير  استقبل 
عدنان درجال ســفير جمهورية 
ايريج  ايران االسالمية في بغداد 
التعاون  افاق  لبحث  مســجدي 
املشــترك في اجملالني الشــبابي 

الرياضي بني البلدين اجلارين .
واستعرض الســيد الوزير عمل 
)بلندبايه(،  املنفــذة  الشــركة 
مللعبي الــزوراء والتاجيات ، التي 
مع  الــوزارة  حلســاب  تنفذهما 
العمل  وتوقف  االيرانــي،  اجلانب 
بســبب جائحــة كورونــا التي 
ضربت العالم اجمع ، مشيرا الى 
ان التواصل مع الشركة املنفذة 
مت قبل اسبوعني وكانت احملادثات 
العمل  عودة  بخصوص  ايجابية 
مللعب الــزوراء واكمالــه نهاية 
العام اجلاري، مع تعهدنا مبخاطبة 
اجراء  الصحة الجل  وزير  السيد 
الترتيبات الطبية الالزمة لدخول 
العاملني اخملتصني في املشــروع، 
وبخصــوص ملعــب التاجيات، 
كمــا إن الضائقــة املالية اثرت 
بصورة واخرى، على العمل لكن 
علــى الرغــم من ذلك ســتتم 

املباشرة به وفق املمكن .
وثمن الوزير درجال الدعوة املقدمة 
له لزيارة اجلمهورية االســالمية 
مــن قبل وزير الشــباب االيراني 
وابلغ الســفير االيراني عن دعوة 
مماثلة من العراق لوزير الشــباب 
االيرانــي لزيارة بغداد ، واضاف ان 
االلعاب  تتميز في عدد من  ايران 
الرياضية الفردية واجلماعية وفي 
جانب االنشــطة الشبابية ومن 
املمكن ان تعم الفائدة لشــباب 
التعاون  خــالل  مــن  البلديــن 
املشــترك وتفعيــل االتفاقيات 
التي تخدمهمــا ، مثمنا حرص 
اجلمهورية االسالمية على ادامة 
روح التعاون واســتضافة الفرق 
الفعاليات  واقامــة  العراقيــة 
تطورا  التي ستشهد  املشتركة 

بالتاكيد بعد جائحة كورونا .
ايريج  االيرانــي  الســفير  وكان 
مسجدي قد اســتعرض جملة 
والتعاون  اخلدميــة  اجلوانب  من 
اجملالني  البلدين في  املشترك بني 
وتبــادل  والشــبابي  الرياضــي 
الزيارات واخلبرات عقب زوال خطر 
كورونا كما وجه دعوة رســمية 
لوزير الشــباب والرياضة عدنان 
من  ايــران مقدمة  لزيارة  درجال 

وزير الشباب والرياضة االيراني.
كما، بحث وزير الشباب والرياضة 
عدنــان درجال، مع ممثــل البنك 
الدولي في العــراق رمزي نعمان 
و دعم  التعاون املشــترك  سبل 

املشاريع التي تسهم في تاهيل 
الشــباب واحتضــان مواهبهم 

وتطوير قابلياتهم وابداعاتهم .
إذ إستهل وزير الشباب والرياضة 
اللقاء بإســتعراٍض جلانب مهم 
والكم  االبداعية  اخلريطــة  من 
واملوهوبني  الكفاءات  من  الهائل 
الشباب في العراق، واالشارة إلى 
أنهم االســتثمار االمثل واالكثر 
املستقبلية  املشاريع  نضجا في 
او تلك التي متتلــك ادارة البنك 
الدولي جانبا من اخلبرة واالطالع 

عن محتواها .
االقتصادية  االزمة  ان  الى  واشار 
التي تضرب العالم جراء جائحة 

كورونا عطلت الكثير من االفكار 
التوقف  التي تستحق  واملبادرات 
عندها ، منوها ان اللجنة العليا 
ديواني  بامر  تشــكيلها  مت  التي 
برئاســة وزارة الشباب والرياضة 
ســيتم تقسيم الشــباب الى 
فئات عمرية بحسب ما يناسبها 
مــن برامــج وان هــذه البرامج 
الفاعلــة يجب ان تســتمر عبر 
نعول  التي  االلكترونية  املنصات 
الظروف  ظل  في  النجاح  عليها 
احلالية والتي تتناســب مع امتتة 
النظام  الــى  والتحول  الــوزارة 
االقتصاد  فــي  الرقمــي  االداري 
وجميع االنشــطة .وتابع درجال 

الظــروف  ان  نعلــم  بالقــول 
الصعبة فرضت نفســها ولكن 
مع ذلك نطمح االســتفادة من 
تاهيل  في  الدولي  البنك  خبرات 
شــبابنا بجميــع احملافظات بال 
القصوى  واالســتفادة  استثناء 
من كل ما هو متيسر فضال عن 
الشــباب في اخمليمــات اخلاصة 
بايــواء النازحــني عــن مدنهم 
وقراهــم وهذا ما نســعى اليه 
ونعول كثيرا على دعم واســناد 
االجتاه  بهــذا  الدولــي  البنــك 
استكماال للمشاريع التي نفذت 

او في طور التنفيذ.
من جهته بني ممثل البنك الدولي 

فــي العراق ان خبرتــه العملية 
املتراكمة في العراق منذ ســتة 
اعــوام جعلتــه يــدرك عمقه 
يعرفه  الذي  واحلضاري  التاريخي 
 ، البلــد الكبير  العالم عن هذا 
مضيفــا ان قناعته الراســخة 
بان العراق البد له ان يســتعيد 
والتشخيص  الطبيعية  مكانته 
ماضية  اعوام  لستة  االقتصادي 
اكسبنا صورة وافية عن املوقف 
املتراكمــة  واالزمــات  عمومــا 
على  احلرب  ملــف  خلفها  التي 
االرهاب وانخفاض اسعار النفط 
والتظاهــرات املطالبة باالصالح 
ونقــص اخلدمات والسياســات 

اخلاطئة وغيرها الكثير .
العراق  في  الشــباب  ان  واوضح 
بحاجــة اليــوم الــى ان يلمس 
االصالحــات بعمل واقعي بعيدا 
والتهميش  الفســاد  اطــر  عن 
وغيرها وهذه مهمة نشترك فيها 
بهدف اســمى مع وزارة الشباب 
من  الشــباب  لتاهيل  والرياضة 
والتعليم  التربية  جميع اجلوانب 
والنظرة  االجتماعــي  والفكــر 
مبينا   ، الطموحــة  االقتصادية 
ان املشاريع الكثيرة واملهمة مع 
وزارة الشباب تعمل بهذا االجتاه 
ولكــن يجب ان يكون املشــروع 
االكبر مكتوب ومبرمج باهدافه 

ليشمل العراق بصورة عامة .
واستعرض وزير الشباب والرياضة 
بصــورة تفصيليــة للمشــاريع 
للنهوض  املســتقبلية  والبرامج 
بالشباب والشــراكة مع الوزارات 
االخــرى لتحقيــق هــذا الهدف 
القــدرات االقتصادية  الذي ينمي 
واملشــاريع االنتاجيــة، فضالً عن 
الرياضة كـ جزء مهم وحيوي  دور 
في  رغبــة  وابــدى  اجملتمــع،  في 
مســاعدة البنك الدولــي لرعاية 
ممنهجة  آلية  وفــق  البرامج  هذه 
ومدروســة. مؤكــداً انالعراق بلد 
معدنــه من الذهب وســيعود له 
بريقه، وسنتعاون معكم من أجل 

تسخير كل اجلهود خلدمته.

درجال يلتقي السفير اإليراني في بغداد 
ويبحث معه آفاق التعاون المشترك

إتفاقيات الستئناف يلتقي ممثل البنك الدولي ويستعرض خريطة لكم هائل من إبداعات شباب العراق
العمل بملعب الناصرية

محاضرة الكترونية 
لمدربي موهبة قوى كربالء 

سالمات ليوسف فعل 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال مع 
الشــركة الفرنســية املنفذة مللعب الناصرية 

األوملبي، استئناف العمل وإجناز املشروع.
وذكــر بيان ل وزارة الشــباب والرياضــة أن »وزير 
اســتقبل  درجال،  عدنــان  والرياضة  الشــباب 
الناصرية االوملبي سعة  الشركة املنفذة ملعلب 
30 الف متفرج بحضور مدير عام الهندســية 
املهندس جنــم عبد الواحد، ومديــر عام الدائرة 
اإلداريــة واملالية واالدارية شــاكر محمد عودة، 
فضالً عن عدد من املالكات الهندســية، ومدير 
قســم العقود احلكوميــة في وزارة الشــباب 

والرياضة«.
وقال درجال وفقاً للبيــان، إن ل »ملعب الناصرية 
أهمية كبيرة مــن جوانب عدة، لذا نحن نحرص 
على إجنازه واســتئناف العمل وجتاوز الصعوبات 
التــي أثرت في أوقات ســابقة ومنهــا األزمتني 
املاليــة واألمنية وجائحــة كورونــا«، متعهداً 
بـ«بذل قصارى جهده مع الوزارات الساندة التي 
تشــاركنا املســؤولية في العمل ومنها وزارتا 

التخطيط واملالية في هذا اجلانب«.
من جهته، أكد مدير عام الدائرة الهندسية جنم 
عبد الواحــد، أن »االجتماع متخض عن اتفاقيات 
مهمــة متثلت في التأكيد علــى إكمال ملحق 
العقد اخلاص باستئناف العمل في املشروع من 
باالستمرار بالعمل  خالل تقدمي الشركة تعهداً 
وحسب توفر الســيولة املالية لرفعه إلى وزارة 
واملوافقات  اإلجــراءات  التخطيط الســتكمال 
املطلوبة بأسرع وقت ممكن، فيما تكفلت الوزارة 
مبتابعة وزارتّي التخطيط واملالية من خالل الوزير 
لتأمني ما ميكن من تخصيصات مالية إلجناز هذا 

املشروع املهم«.

شعبة االعالم
اقام قســم املوهبــة الرياضية فــي كربالء 
املقدســة / مركز العاب القوى، التابع لدائرة 
شــؤون االقاليم واحملافظات بوزارة الشــباب 
والرياضة، محاضرة تدريبية لعدد من مالكاته 
 ،zoom meetting الفنية عبــر منصة برنامج

شارك فيها عدد من الالعبني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اكد مدير اعــالم االحتاد العراقــي لكرة القدم 
يوسف فعل اصابته بفايروس كورونا .وقال فعل 
انه اجــرى فحوصات اظهرت اصابته بالفايروس، 
اســرة صحيفــة الصبــاح اجلديــد تتمنى له 
الســالمة والعودة الســريعة الســرته وعمله 

رئيسا للقسم الرياضي في صحيفة الدستور.
هــذا وكان فايروس كورونا قــد هجم بقوة على 
الوســط الرياضي، فخطف املــدرب علي هادي 
الذي رحل اثر عد مقاومته املرض اللعني، وكذلك 
هنالــك العديد من اإلصابــات التي ظهرت في 
الوســط بينهــا الكابنت أحمد راضــي ومدرب 
حراس مرمى منتخب الصاالت حسني شالل في 

حني تعافى املدرب حسن مولى.

 11:00 مساًء

 9:30 مساًء

مفكرة اليوم

برشلونة ـ ليجانيس

بريمن ـ بايرن ميونيخ

الدوري االسباني

الدوري االلماني
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مدريد ـ وكاالت:

لــم يتوقف تألــق األرجنتينــي ليونيل 
ميســي جنم برشــلونة، برغــم توقف 
لنحو  إســبانيا  في  الرياضي  النشــاط 
ثالثة أشــهر ملواجهــة تداعيات فيروس 
أول مباراة يشارك  املستجد.ففي  كورونا 
»البرغوث« جنح في تسجيل هدف  فيها 
وصناعة هدفني آخرين لزمالئه أمام ريال 
مايــوركا، ليقود »البالوجرانــا« النتصار 
كاسح برباعية نظيفة خارج الديار يعزز 
بها من صدارته جلــدول الليجا ويحافظ 
على فارق النقطتني مع غرميه ريال مدريد.

النجم األرجنتيني جنح في هز الشــباك 
للمرة الـ20 في الليجا هذا املوسم، ليزيد 
الفارق بينه وأقرب منافســيه على لقب 
هداف البطولة، الفرنســي كــرمي بنزميا 

مهاجم ريال مدريد، إلى 6 أهداف.
وبعودته فــي حلة جديدة، بــدون حلية، 
إلى طبيعتها، رغم  أعاد ميســي احلياة 
في  انتشــرت  التي  )كوفيد19-(  جائحة 
جميــع أنحــاء العالم، حيــث لم يجد 
صعوبة فــي صناعة هدفني لزمالئه قبل 
أن يختتــم الرباعية مــن توقيعه بهدف 
رائع جاء من تســديدة بقدمــه اليمنى.

وبهذا الشــكل جنح ميسي في تسجيل 
20 هدفــا على األقل بالليجا للموســم 
الـ12 على التوالي، وهو رقم مذهل.. كما 

للبارسا من كونه  التاريخي  الهداف  عزز 
األكثر مســاهمة فــي صناعة  الالعب 

األهداف بالليجا هذا املوسم )14 هدفا(.
ولم يســجل أي من منافســي ميسي 
على لقــب الهداف خــالل اجلولة الـ28 
التي اســتؤنفت معها الليجا، ما سمح 
الذي سجل  أوكامبوس،  ملواطنه لوكاس 
هدفا إلشــبيلية فــي ديربــي األندلس، 
للصعــود للترتيــب الثالث فــي جدول 
الهدافــني )11 هدفا(، خلــف بنزميا )14 
هدفا( وبالتســاوي مــع كل من لوكاس 
)برشلونة(  لويس سواريز  )أالفيس(،  بيريز 
والذي عــاد للمالعــب بعد غيــاب دام 
خمســة أشــهر، روجر مارتي )ليفانتي( 

وجيرارد مورينو )فياريال(.
إلى ذلك، تخطط رابطــة الليجا التخاذ 
إجراء قانوني ضد الشــاب الذي اقتحم 
مباراة برشلونة وريال مايوركا، للحصول 
علــى صــورة مــع األرجنتينــي ليونيل 
ميســي جنــم البارســا.ودخل املقتحم 
ملعب املبــاراة في الدقيقــة 54 مرتديًا 
بالتقاط  وبدأ  األرجنتني،  قميص منتخب 
الصور مع الالعبني، قبل أن يتحرك األمن 
سريًعا إلخراجه واستكمال اللقاء.ووفًقا 
لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن احلدث 
كان مبثابة املفاجأة، ألن املباراة تقام خلف 
أبواب مغلقة، بســبب فيــروس كورونا 
املتسجد.وأشــارت إلى أن رابطة الليجا 
ال تتعامل مع األمر باســتخفاف، بالنظر 

املعمول بها  القصــوى  إلى االحتياطات 
اآلن في مباريات الدوري اإلسباني، لتجنب 
وجــود جماهير أو منح فرصة النتشــار 

فيروس كورونا.
وأوضحــت الصحيفــة أن رابطة الليجا 

ترى أن ما قام به املقتحم يرقى ملســتوى 
العمل اإلجرامي، خاصة أنه يضر بصحة 
النــاس ونزاهة املنافســة، لذا ســيتم 

التحرك ضده قانونًيا.
ومتكن فتــى عمره 17 عامــا كان يرتدي 

قميص منتخب األرجنتــني من التحايل 
على التدابيــر األمنية فــي ملعب ريال 
مايوركا اللتقاط صورة مع جنم برشلونة 
ليونيل ميســي في الدقيقــة الـ56 من 
مبــاراة الفريق الكتالونــي أمام صاحب 

األرض مســاء الســبت، عبر تسلق أحد 
أعلن  املبنى، حســبما  األســوار ودخول 
مسؤول األمن بالنادي، خوسيه كوستانا.
وقال قائد أمن امللعب إن الفتى استخدم 
حجرا كبير احلجــم ليقفز داخل امللعب 
في واحدة مــن املناطق األكثر ظلمة في 
املنشــأة، مضيفا أنه قاصــر، ولم يكن 
يشــاهد املباراة أو مختبئا داخل امللعب.
وأضاف كوســتانا الــذي يحظى بخبرة 
كبيرة في اجملال األمنــي: »كان لدينا 25 
حارســا )من شــركة أمن فــي امللعب(، 
ولكننــا لم نكن أبــدا على يقــني تام، 
بنسبة %100 من أن أمور كهذه ال حتدث«.

وأضاف أنــه يعد تقريرا حــول ما حدث 
لتقدميه ملســؤولي مايوركا، مؤكدا على 
ضرورة دراسة الواقعة بتأن ملنع تكرارها.
بدوره قال الفتى في تصريحات لوســائل 
إعــالم عقب املغامرة التي قــام بها، إنه 
كان يحــاول التقاط صورة مع ميســي 
منه. األرجنتينــي متلص  املهاجم  ولكن 
بغرامة،  الذي سيعاقب  الشاب،  والتقط 
صــورة مع املدافــع جوردي ألبــا قبل أن 
تعتقله الشرطة، التي أجبرته على إزالة 

الصور التي التقطها.
وصرح: »كنت أود صورة مع مثلي األعلى، 
ولكن اخلطة فشلت بسبب التوتر. كنت 
قد خططت لكل شــيء قبــل فيروس 

كورونا«.
انتصارًا  ريال مدريــد  من جانبه، حقــق 

مهما بنتيجة )3-1(، خالل مواجهة إيبار 
، وســجل األهداف لريــال مدريد كروس 
)4 و30  الدقائق  وراموس ومارســيلو في 
و37 علــى الترتيــب(، بينما أحــرز بيدرو 
بيجاس هدف إيبــار الوحيد في الدقيقة 
60.وبهذا االنتصار رفع ريال مدريد رصيده 
إلــى 59 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، 
في حني جتمد رصيد إيبار عند 27 نقطة 
فــي املركــز 16. وبلغ املدرب الفرنســي 
زين الدين زيــدان مباراته الـ200 مع ريال 
مدريــد في مختلف املســابقات، ومتكن 
زيــدان خــالل 199 مباراة، أشــرف فيها 
على املقاليد الفنية لألبيض امللكي، من 
حتقيق 131 انتصاراً و42 تعادالً و26 هزمية. 
وقاد الالعب الســابق لريال مدريد فريق 
العاصمة الحــراز لقب دوري أبطال أوروبا 
في 3 مناســبات متتالية )2016 و2017 
و2018( والدوري اإلســباني في عام 2017 
وكأس العالــم لألنديــة )2016 و2017( 
والسوبر األوروبي )2016 و2017( والسوبر 

اإلسباني )2017 و2020(.
من جانبه، لم يســتثمر أتلتيكو مدريد 
التي كان عليها منذ  املرتفعة  املعنويات 
ثالثة أشــهر حني أقصــى ليفربول من 
دوري األبطال، فبــدأ مبارياته في الدوري 
اإلسباني بتعادل محبط.واستمرت نتائج 
أتلتيكــو مدريد املتواضعــة في الدوري 
1-1 مع مضيفه  اإلسباني عقب تعادله 

أتلتيك بيلباو.

ميسي يزيح كورونا من طريق توهجه والريال يستهل عودته بثالثية
زيدان يدخل نادي الـ200

ميسي يخترق دفاعات مايوركا

إعالم اللجنة األولمبية
إتصــل رئيــس اللجنــة األوملبية 
الوطنيــة العراقية رعــد حمودي 
أحمد  الكبيــر  الدولي  بالالعــب 
وضعه  علــى  لالطمئنان  راضــي 
الصحــي بعد رقوده مبستشــفى 
كورونا  بفايروس  الصابته  النعمان 
مؤكداً له وقــوف اللجنة األوملبية 
معه فــي أزمتــه الصحية.ومتنى 
حمودي ان يكتسب راضي الشفاء 

األمتّ، بحــول اهلل وقّوتــه، ليعــود 
معافى لعائلته و أهله وجماهيره، 

ونشاطه الرياضي الفاعل.
الى ذلك إتصل النائب األول لرئيس 
اللجنة فالح حســن براضي أيضاً 
مؤكداً دعم البيت األوملبي العراقي 
لــه بكل مــا يســتطيع من أجل 
اهلل.من  باذن  ومعافاته  ســالمته 
جانبه أشــاد راضي برئيس اللجنة 
األوملبيــة ونائبــه ملوقفيهما إزائه 

قائالً "هذا مــا ننتظره من النجوم 
الكبار وقــادة احلركة الرياضية في 
مثل الظرف الوبائي العصيب الذي 

يحياه الوطن ومجمل العالم".
الكبيــر  الكــروي  النجــم  وكان 
أحمد راضي نقل الى مستشــفى 
النعمــان أمس إثر ثبــوت إصابته 
باهتمــام  محاطــاً  بالفايــروس 
حكومي وأوملبــي جاّدين، ومتابعة 

جماهيرية عريضة.

قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي
يواصل منتدى شــباب ورياضة 
النعمانية التابع ملديرية شباب 
وتوزيع  بانتاج  واســط  ورياضة 
للوقاية  الصحيــة  الكمامات 
كورونا  فايــروس  انتشــار  من 

املستجد.
املنتــدى عدنان  وقــال مديــر 
اجلنابــي ان متطوعــي املنتدى 
قامــوا بانتــاج 43000 كمامة 
املتطوعني  ومبشــاركة  صحية 
واملتبرعــني مــن املواطنني، وان 

هــذه املبــادرة مت تنفيذها منذ 
اول ايــام انتشــار الفايــروس 
بتاريخ 23 / 3 / 2020 وانطلقت 
احلملة حتت شــعار )سالمتك - 
تهمنه( والتي تضمنت خياطة 
الكمامــات الصحيــة اجملانية 

وعلى ايدي املتطوعني من داخل 
مدراء  ومنهم  املنتــدى  وخارج 
ومن  وكسبة  وخريجني  مدارس 
كال اجلنسني ومستمرون خلدمة 
احملافظة وخصوصا قضاء  ابناء 
التوزيع  ان  علمــا  النعمانيــة 

واجلوامع  االمنية  القوات  شمل 
واملستشفيات  والســيطرات 
واملراكــز الصحية فــي الريف 
والدوائــر  التربيــة  ومديريــة 
واملؤسســات  احلكوميــة 
واحملكمة  واحلكومية  الدينيــة 

وعقــارات الدولــة والقاعــدة 
الرشيد  ومصرف  العســكرية 
التطوعية  الشــبابية  والفرق 
احملافظة  ونواحــي  اقضية  في 
والدوائر اخلدميــة وقائمقامية 

القضاء واملواطنني.

منتدى النعمانية يواصل انتاج وتوزيع الكمامات للوقاية من كورونا

متابعة الصباح الجديد:
أكد عبد الوهاب أبو الهيل املدير 
الفني لنادي األنصار، أن االجتماع 
الــذي جمعه بــإدارة النادي كان 
بهــدف طــرح وجهــات النظر. 
مصغرة  إداريــة  جلنــة  وعقدت 
من النــادي األخضر اجتماعا مع 
اجلهــاز الفني لتحديــد معالم 
املرحلة املقبلــة. وقال أبو الهيل 
فــي تصريحــات صحفيــة إنه 

اإلدارة، مشــيرًا  قــرارات  ينتظر 
األهــم هــو مصلحة  أن  إلــى 
الفريــق. وتابــع: »ملــف بعض 
الالعبني املستبعدين بحث خالل 
االجتمــاع، وهذه قــرارات فنية 

اتخذها كمدرب«.
وأشار: إدارة النادي تقبلت وجهة 
نظري، و مع مرور الوقت ســيتم 
البحث بشــكل أكبــر في أهم 
والســلبية  اإليجابية  النقــاط 

قراره  أن  علــى  لقراري«.وشــدد 
باستبعاد بعض الالعبني نهائي، 
مضيًفــا: »لكــن فيمــا يخص 
يحملون  قــد  الذين  بعضهــم 
املســتقبل  في  األنصار  قميص 

فهو قيد البحث مع اإلدارة«.
وأوضــح: »هدفنــا فــي الفترة 
إلى  االنصار  العبي  إعادة  احلالية 
وضعهــم الفني، ومــن ثم تبدأ 
عملية التحضير بشكل جدي«. 

حمودي وحسن يؤكدان وقوف األولمبية 
مع أحمد راضي في أزمته الصحية

أبو الهيل يستبعد العبين
 من األنصار اللبناني



عدســات  إلتقطــت 
كاميرات الباباراتزي صوراً 
برادلي  العاملي  للممثــل 
كوبر برفقة إبنته ليا من 
عارضة  السابقة  زوجته 
إيرينا شايك. كوبر  االزياء 
وليــا ظهرا فــي الصور، 
وهما يتجوالن في شوارع 
والية نيويورك في الواليات 
وكل  األميركية،  املتحدة 
منهما يضع كمامة على 
وجهــه، وذلــك للوقاية 
في  كورونا  فيــروس  من 
املفروضة  اإلجراءات  ظل 
فــي أغلــب دول العالم. 
بليا  ميســك  كان  برادلي 
بيــده اليمنــى، ويحمل 

بعض األغــراض في يده 
اليسرى. إشــارة إلى أنه 
إنفصال  من  الرغم  على 
كوبر وشــايك، إال أنهما 
يحافظان على عالقتهما 
ويتواصالن  كصديقــن، 
دائم،  بشــكل  ويلتقيان 
وذلك مــن أجل مصلحة 

إبنتهما ليا.

شــمس  الفنانة  أكدت 
الكويتية مراهنتها على 
ســيما  املقبل،  ألبومها 
أغنيــة "شــيزوفرينيا"، 
معلنــًة أنها ســتعتزل 
الفــن، وتعمل باي مهنة 
اخرى إذا لم ينجح حيث 
وصفتــه بانه يحمل كل 
وشّددت  النجاح.  معايير 
على أنهــا حريصة على 
الشــروط  جميع  توفير 
واإلنتاجيــة  الفنيــة 
والتســويقية لأللبــوم، 
نقلة  ســيكون  الــذي 

نوعية، على حد تعبيرها. 
وكانت شمس قد إعتبرت 
يقدمها  التي  الصورة  أن 
مواقع  عبــر  املشــاهير 
اإلجتماعــي،  التواصــل 

مغايرة متاماً عن الواقع.

اإلعالميــة  اســتغربت 
املصريــة بســمة وهبة 
البعــض علــى  إقــدام 
اســتغالل إســمها من 
مزيفة  صفحــات  خالل 
تصاريح  لها  وينســبون 
أبرزها مهاجمتها  كاذبة، 
ياسمن  املصرية  املمثلة 
صبــري وزوجهــا رجــل 
أبــو  أحمــد  األعمــال 
الذي  األمــر  هشــيمة، 
نفتــه بســمة وهبــة، 
ونشــرت على صفحتها 
اخلاصــة صــورة لصبري 
وأبو هشــيمة الى جانب 
بالقول:  وعّلقت  صورتها، 
"في مرض خطير منتشر 
خدوا  دول  اليومــن  جداً 
بالكــم، أنا مــش عارفه 
أهــل الشــر اللــي مرة 

يعملوا  ومــرة  يتنمــروا 
 ! بإســمنا  صفحــات 
إيــه مننا  انتــوا عاوزين 
! مــش فاهمه  بالظبط 
من اللــي من مصلحته 
شــخصيتي  ينتحــل 
ويعمل)صفحــه مزيفة( 
ياسمن  بتشتم  باسمي 
وأبو هشيمه؟ في  صبري 
حن انا أول واحده طلعت 
دافعت عنهم وكنت ضد 

التنمر عليهم. 

برادلي كوبر

بسمة وهبة

شمس الكويتية

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

من أروع مــا قرأته في "نهج البالغــة" عبارة توقفت 
عندها كثيرا، ملا حتمله من جمــال وكثافة في الدقة 
واملعنى. عبارة ميكن االستعانة بها في تناول عدد غير 
محدود مــن القضايا وامللفات الشــائكة في حياتنا، 
لكنني اليوم احاول أن اسدد من خاللها الضوء على ما 
ميكن أن نطلق عليه بـ "جائحة االكاذيب" وما يستجد 
منها من نســخ وســالالت وســرديات تثقــل كاهل 
اجملتمعات املبتالة بها. السباب وعلل موضوعية وذاتية 
وشروط تاريخية فرضت علينا كم هائل من التشرذم 
والهوان؛ وجدت شرائح وملل وطوائف هذه اجملتمعات 
نفسها تلجأ الى احاطة نفسها بجدران من االكاذيب 
والســرديات التي تدفع عنها "شــر" اآلخــر اخملتلف، 
ومع مرور الزمن تورمت تلــك التراكمات لتتحول الى 
شــرنقات صلدة حتجب مرور اي بصيــص من الضوء 
اليها. مثل هذا التمترس بالســرديات املفبركة وفقا 
حلاجات التهديد الذي تتوهمه تلك الشــرنقات التي 
عنون الكاتب امن معلوف احدى اشهر كتبه باسمها 
"الهويات القاتلة"؛ ســيبقى حاجزا شديد الفاعلية 
أمــام اية محاولة ملد اجلســور بن هــذه الكانتونات 
املغلقة واملثقلة بحموالت وقناعات انتهت صالحيتها 

منذ قرون.
مــن دون االلتفات ملثل هذه احلمــوالت الكارثية ووعي 
دورهــا الفعلي فيمــا انحدرنا اليه مــن عجز وهوان، 
ومن ثم الشــروع بنشاط واســع ومتعدد املستويات 
للتخفــف منــه؛ ال ميكن حتويــل كل هــذه املفردات 
والعناوين والشــعارات احلداثوية التي جنترها من دون 
وجــع من عقل وتدبير، الى واقع فــي حياتنا العملية. 
لقد كشــفت معطيات عراق ما بعد العام 2003 عن 
مكانة ودور هــذه احلموالت في العجز والتيه والضياع 
الذي عصف بكل تفاصيل حيــاة الدولة واجملتمع، وال 
يحتــاج املتابع احلصيف لكثير من اجلهد والذكاء، كي 
يكتشــف اثر ذلــك ال لدى عامة الناس وحســب، بل 
بشكل واضح وسافر في القسم االكبر من املنتسبن 
لنادي االنتلجينســيا، حيث تفــن الكثير منهم في 
فتل عنــق املفاهيــم والعناوين واملفــردات احلداثوية 
الــى اصطبــالت ذلــك االرث العريق مــن الضغينة 
والشــك والثارات واالحقاد. جيــش عرمرم من حاملي 
العناويــن االكادميية والعلمية العليا، ومن مشــاهير 
االدب والثقافــة والفن وغير ذلك مــن جنراالت املهن 
والتجريد؛  والنظرية  بالفكــر  املعنية  واالختصاصات 
ينخرط بحماســة وقوة فيما طفح في املشــهد من 
كرنفــاالت وحفــالت تنكرية، تعيد اجتــرار وتدوير ما 
اثقلتنــا به حقب العبودية والتشــرذم من ســرديات 

وعقائد واولويات. 
الغالبية منا تشــكو وتتذمر من احلال واالحوال وقلة 
حيلتنا فــي مواجهة مــا تلقيه علينا االقــدار؛ من 
مصائب وكوارث واهوال، لكن من دون أن يكلف نفسه 
فــي االلتفات الى مــا يعيقه هو نفســه عن احلركة 
واالنطالق بعيدا عن مثل هــذه املصائر. ال يلتفت الى 
شــرنقته وما تفرزه من ســرديات مجتــره وحموالت 
مســبقة واجابات جاهزة في التعاطي مــع الوقائع 
واالحداث، وال يجد في نفســه الشجاعة ليكتشف 
حقيقة كونه جزء من منظومة الركود والتشرذم التي 
تقف خلف كل ما يتذمر ويشــكو منه. عندما ال نعي 
اهمية وضرورة التخفف من وزر هذه احلموالت الفردية 
واجلمعية، وبالتالي حتويل ذلك الوعي الى برنامج عمل 
واسع ومتعدد اجلبهات؛ ال ميكن انتظار والدة اي نشاط 
جاد وديناميكي للحاق بركب االمم التي وصلت لســن 
التكليف احلضاري؛ بعد حزمة من الثورات والزحزحات 
التي اطاحت بذلك االرث الثقيل من ســرديات الدمار 
الشــامل ومنظومــات العبوديــة والركــود واالذالل 

املعجونة بكم هائل من االكاذيب واالضاليل...

ومضــة

تخففوا تلحقوا

حاورها سميرخليل 
فريــال فياض، تشــكيلية تشــربت 
ذائقتها باغاني العتابا واجلبل ونفحات 
اشــجار األرز، لبنانية الهوى والهوية، 
لكنــك تشــعر وانت تطالــع ما تنثر 
من الــق انها قريبة مــن كل القلوب، 
املرهــف من  تكشــف عن حســها 
عناوين معارضها الشخصية،   "ألوان 
"رؤى"  و  و"ويســألونني"  جنوبيــة" 

و"أتوق للهدوء والسكينة".
فياض حتدثــت  للصبــاح اجلديد عن 
رحلتهــا مع الرســم فقالــت : منذ 
طفولتي أرســم مع أخوة لهم امليول 
نفســها وقــد كان لتشــجيع أهلي 
واألساتذة دور كبير في تنمية هوايتي 
وإدراك مفاهيــم اجلمــال وإبرازها في 
أن عشــقي وشــغفي  لوحاتي، كما 
وللتالقي مبن  للبــوح  للفن،  الكبيرين 
أحب، للمســرح الذي يسكن لوحاتي،  
للضــوء الــذي يجذبنــي ويدعونــي 
للتحليق في فضاءات لونية واســعة 
زاهية حيث املــدى اجلميل، للعاصفة 
التــي ال تهدأ داخلي إال بــوالدة لوحة 
حتمــل توقيعــي"، وتضيــف" هــذه 
املشــاعر وما يرافقها مــن رؤى فنية 
وثقافة بصرية، ما يأســرني في عالم 
فنية  هوية  الذي منحني  التشــكيل 
ولغة تشــكيلية وجواز سفر أعبر به 
كل احلدود إلى وطن تسكنه القصائد 
املشاهد  فيه  تتزاحم  و  التشــكيلية 
أحاسيس ومشاعر  لتعبر عن  والصور 
ال تقوى الكلمة علــى إخراجها للنور 
فأنقلها على قماشــة الواقع بألواني 

املعبرة".

* أيــن تقع املرأة فــي لوحاتك؟ كيف 
الــروح؟ بأي صــورة؟ هل  متنحيهــا 

تتفوق حضورا على الرجل؟
- "املــرأة فــي أعمالي قويــة، جريئة، 
الشــوق  بألــوان  ممزوجــة  متمــردة، 
والكبرياء، عاشقة للحياة، متمسكة 
بأهدابها، حتى فــي حلظات ضعفها. 
وأمنحها  العاشقة  بريشــة  أرسمها 
ملســة من روحي لتنبض بألوان احلياة، 

أما الرجــل في أعمالي هــو الصديق 
والشــريك واحلبيــب الداعــم للمرأة 
فأنوثتها ال تتوج إال بوجوده إلى جانبها 
وهذا ما يظهر من خالل مشاعر احلب 
والقلق التي تعيشــها نساء لوحاتي 
والتي تعطي ألعمالي مشــاهد فنية 
واقعيــة، وبهذا فــإن الرجــل و املرأة 
يتكامــالن فــي مشــهدية لوحاتي، 
املســتمدة من جتليات الواقع و إيقاع 

احلياة.

* ماذا تعني لــك اخليول؟ هل متنحك 
إلهاما خاصا؟ 

"اخليول في أعمالي حتمل في خباياها 
معالم أنثى متمردة، تواقة إلى احلرية، 
ال تعرف السكون فهي في حالة سباق 
دائم مــع ذاتها واآلخر، حتــى عندما 
الضجيج  تعــود أصداء  وتتأمل،  تهدأ 

في داخلها لتعيدهــا إلى أمل وحلم 
جديديــن فتنطلق مجــددا نحو آفاق 
ملونة وواعدة، املــرأة في أعمالي هي 
الفرس األصيلة، هي العنفوان والتمرد، 
التي  اجلامحة  العربية  اخليول  تأسرني 
تعدو وتسابق الريح وتعشقها ريشتي 
فتجســدها بضربــات إنفعالية تعبر 

عما يجول في مخيلتي.

*واللون، ماذا يشــكل في مخيلتك؟ 
أي األلوان تداعبها وجتذب فرشــاتك 

وملاذا؟
"اللون لغتي التعبيرية، أنســجها من 
مرايا الضوء التي تعكس خبايا وأسرار 
لوحاتــي فتتزاحم الصور واملشــاهد 
وتتشــكل في مخيلتــي أعماال فنية 
بألواني  الواقــع  أنقلها علــى قماش 
الدافئة التي تســكن أكثــر لوحاتي، 

ليجذب ريشتي اللون األحمر لون احلب 
والعاطفة اللــذان يأخذانني إلى اكثر 

األماكن سطوعا وتألقا".
فريال فياض مسؤولة العالقات العامة 
في "منتــدى كل األلوان"، ســاهمت 
بتنظيم العديد من الورش الفنية، من 
األول"  الدولي  "ألــوان  أهمها معرض 
في قصر األونيسكو في بيروت كذلك 
في  الثاني"  الدولــي  "ألــوان  معرض 
قصر األونيســكو ايضا  اضافة ألربعة 

معارض شخصية.
تتمنى فياض ان تتولى مدرسة لتعليم 
تترك مــن خاللهــا بصمة  الرســم 
التشكيلية على  فنية في الســاحة 
الصعيدين احمللي و الدولي، تضم قاعة 
للمعــارض واللقاءات الفنية، فتعليم 
وتنظيــم وإدارة اللقاءات الثقافية من 

أحب األمور إلى قلبها.

الصباح الجديد - وكاالت:
الفرنسية بطرح  بدأت شــركة بيجو 
أحــدث مناذجهــا مــن ســيارات 308 

الشهيرة للبيع في األسواق األوروبية.
وباتت الســيارة اجلديدة متاحة لهواة 
بألوان جديــدة منها  مركبات بيجــو 
لــون Bleu Vertigo األزرق اللماع، كما 

ميكن طلبها بحزمة Black Pack التي 
الهيكل من اخلارج وعلى  تضيف على 
ممتصــات الصدمات بعــض العناصر 

امللونة باألسود بطريقة مميزة.
ومتيــزت املركبة بعدة منــاذج مختلفة 
وأنيقة من أقراص العجالت املصنوعة 
مــن الكروم، مبقــاس 16 و17 إنشــا، 

أمامية شــبيهة  زودت مبصابيح  كما 
مبصابيح ســيارات corsa  اجلديدة من 
أما مصابيحها اخللفية فتميزت  أوبل، 
بثالثة خطــوط إضــاءة مائلة تعمل 
LED التي تقلل من استهالك  بتقنية 
أما قمرة هذه السيارة  البطارية.  طاقة 
واجهة  وزودت  بسيط،  بتصميم  فجاءت 

بنظــام مولتيميدا جديد  فيها  القيادة 
كليا ميكــن التحكم فيه عبر شاشــة 

تعمل باللمس مبقاس 
عشر بوصات.

بيجو تطرح أحدث انموذج من "308" العائلية

لوحاتي جواز سفر أعبر به الحدود
 إلى وطن تسكنه قصائد تشكيلية

التشكيلية اللبنانية فريال فياض:

فريال فياض

الصباح الجديد - وكاالت:
عبر النجم جوني ديب الضحية 
عن حزنــه ملقتل جــورج فلويد 
فيديو  نشــره مقطع  من خالل 
عبر حســابه اخلاص أحد مواقع 
التواصــل االجتماعــي قام فيه 
 The Times They' بأداء أغنيــة 
اخلاصــة   ’Are A-Changin
بالنجم بوب ديــالن داخل منزله 

في لوس اجنليس وتضمن شرحا 
مطّوال بشأن رسالته املهمة وراء 

هذه األغنية.
وأوضــح جونــي إلــى أي مدى 
تنطبق هذه األغنية على الوضع 
احلالــي للبلــد وحادثــة مقتل 
"بالنســبة  فقال:  فلويد  جورج 
لــي تنطبق هــذه األغنية على 
اآلن،  فيها  نحــن  التي  اللحظة 

كما كانــوا يعيشــون في كل 
حلظة 1963، إذ ينطبق اآلن أكثر 
مــن أي وقت مضــى، خصوصاً 
بعد فيديو زميلنا البشري جورج 
فلويــد الذي تعــّرض للتعذيب 
الوحشــي واخلنق مباشرة حتى 

املوت".
وفــي النهاية طلــب جوني من 
املالين من معجبيــه أن يأخذوا 

حلظــة لتذكــر البطــل جورج 
فلويــد، وأن ينظروا بأمل نحـــو 
ستسببهـا  التـــي  التغييـرات 

وفاتـه املأساويـة.
وكان الفنــان العاملــي أليــس 
كوبــر، تقــدم بالتهنئة للنجم 
جوني ديب بعيــد ميالده الـ 57، 
عبر حســابه الرسمي على أحد 
االجتماعي  التواصــل  مواقــع 

فنشر 
ة  ر صــو

جتمعــه 
بجونــي وعلــق 

عيد  قائــاًل:  عليها 
ميالد سعيد يا جوني.

جوني ديب يغني لبوب ديالن من اجل جورج فلويد

الصباح الجديد - وكاالت:
الدولــي  املهرجــان  أعلــن 
الفوتوغرافــي  للتصويــر 
إكسبوجر أن عدد املشاركات 
على  للمنافســة  املتقدمة 
#صور_من_املنزل  مسابقة 
األســبوعية التي اختتمتها 
 7.803 إلــى  وصل  مؤخــراً، 
مشــاركة مــن 83 دولة من 

شتى أنحاء العالم.
وتولت جلنة حتكيم مستقلة 
كل  املشــاركات  تقييــم 
أســبوع بنــاًء علــى نظام 
واختيار  اخلمــس،  النقــاط 
معايير  وفــق  على  الفائزين 
أساســية تتضمن التكوين، 
واإلضاءة،  التقنيــة،  واجلودة 
واإلبداع،  التمييز  ومســتوى 
 12 املســابقة  توجت  حيث 
فائزاً على مدى ستة أسابيع 
نقدية  جوائــز  ومنحتهــم 
وصلــت قيمتها إلى 10،500 
الفائز  وحصل  أميركي  دوالر 
باملركز األول على 1000 دوالر 
أميركي، فيما بلغ قدر جائزة 

املركز الثاني 750 دوالراً.
وتعتبــر مســابقة #صور_

أطلقها  التــي  من_املنــزل 
للتصوير  الدولــي  املهرجان 
)إكســبوجر(،  الفوتوغرافي 
الباب  تفتح  مبتكرًة  منصًة 
محبي  جميع  أمام  واســعاً 
وقتهم  التصوير الســتثمار 
املنزلي  احلجــر  فتــرة  خالل 
في تنميــة مهاراتهم مبجال 
الفوتوغرافي، من  التصويــر 
مجاناً  فيها  املشاركة  خالل 
وبطريقــة ســهلة، حيــث 
واسعة  مبشــاركة  حظيت 
من مدن صغيــرة ونائية في 

مثل  العالــم  بلدان  شــتى 
وبراري  برمودا  وجزيرة  ميامنار، 
البيرو في أمريــكا اجلنوبية، 
اميركا  الى  ومقدونيا اضافة 
واململكــة املتحــدة، وكندا، 
وروســيا، وتركيــا، وماليزيا، 
وأملانيا،  وفلسطن،  والصن، 
وإيطاليا،  واليمن،  والبرتغال، 
واليونــان، ورومانيا، وهولندا، 
وتنزانيا،  والتفيــا،  والبرازيل، 
والهنــد،  وأفغانســتان، 
وبولنــدا، وكينيــا واإلمارات 

العربية املتحدة.

الصباح الجديد - وكاالت:
األميركية  وايومنغ  والية  قدمت 
التي تشــتهر بكثافة سكانية 
قليلة تبلغ ستة أشخاص لكل 
ميل مربــع، مكانا فاخرا لقضاء 
الصيف في مــكان يطبق أهم 
شــروط العزل من "كوفيد 19"، 

أال وهو التباعد االجتماعي.
وبحسب شبكة "ســي إن إن" 
األميركية، لم تكن وايومنغ التي 
تشــتهر بأنها والية رعاة البقر، 
األكثر جاذبية كوجهة للعطلة 
كما هو احلال اآلن، بســبب عدم 
وجود مؤشرات على التخلي عن 
قاعدة التباعد االجتماعي بينما 

يقترب موسم الصيف.
الوالية  أن  إلى  وأشارت الشبكة 
بهــا منتجع واحد يوفــر لزواره 
أن تصبح  مزرعة خاصة ميكــن 
تتوفر  الصحي  للحجــر  مكانا 

فيه رفاهية كبيرة.
 Magee Homestead وأضافت أن
الواقعــة فــي ســاراتوغا ذات 
تقدم  والنائية،  اخلالبــة  املناظر 
مجموعــة مكونة من تســعة 
كبائــن راقية ألولئك احملظوظن 
الذيــن ميكنهــم حتمل ســعر 

باهظ، علما أن تكلفة اإلقامة 
لليلــة واحدة تبلــغ 25 ألف 
اإلقامة  تكلفة  وتبلــغ  دوالر، 

ألسبوع 175 ألف دوالر.
وبينــت أن وســائل الراحة 
عليهــا  يحصــل  التــي 

الضيوف وفيرة بشــكل غير 
تضمن  يتم  حيــث  متوقع، 
ومعظم  والوجبــات  الغرف 
األنشطة في السعر الليلي.
وأوضحت أن املنتجع محاط 
البراري  ألف فدان من  بـ30 
وميكن  واألنهــار،  واجلبــال 
وكذلــك  اخليــل  ركــوب 
فيها،  الصغيــرة  العربات 

الكبائــن  وتلــك 
املنــازل  تشــبه 
الصغيــرة حيــث 

ثالثة  علــى  حتتوي 
ومطبخ  نــوم  غرف 

كامل.

مسابقة إكسبوجر تختتم رحلتها 
بأكثر من 7.800 مشاركة 

منتجع في اميركا يوفر
 مزرعة خاصة للحجر الصحي
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