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السليمانية ـ عباس اركوازي:
 21% اســتقطاع  خلفية  على 
من رواتــب املوظفني بدات كتل 
االقليم  برملــان  املعارضــة في 
رئيس  ملساءلة  التواقيع  بجمع 

احلكومة ونائبه ووزير املالية.
كتــل  عــن  نــواب  وقــال 
مجددا  بدانــا  املعارضة،"اننــا 
مذكرات  بثالث  التواقيع  بجمع 
رئيــس  ملســاءلة  مختلفــة 
ووزير  ونائبه  االقليــم  حكومة 
املاليــة، على خلفيــة التجاوز 
علــى مرتبــات املوظفــني في 

االقليم".
واكد رئيــس كتلة حراك اجليل 
اجلديد وهي اكبر كتل املعارضة 
الدكتور كاظم فاروق في حديث 
للصبــاح اجلديــد، ان جميــع 
املعارضة  احــزاب  كتل  اعضاء 
االربع في برملان كردستان وقعوا 
التي  الثــالث  علــى  املذكرات 
البرملان  ســتقدم الى رئاســة 
رئيس  مساءلة  باجراءات  للبدء 
احلكومــة ونائبه وزيــر املالية، 
 21% اســتقطاع  خلفية  على 
من رواتب املوظفني في االقليم 

بنحو غير قانوني.  
وان لم  انه حتــى  الى  واشــار 
نتمكن من ســحب الثقة عن 
او اي وزير في  رئيس احلكومــة 
حكومــة االقليــم، اال ان هذا 
اجراء مهم وهي ممارسة ينبغي 
برملان كردســتان،  بها  يقوم  ان 
واال فما هــو دور وتاثيــر برملان 

كردستان.
وتساءل فاروق "اذا ما كان عدد 
برملان  فــي  املعارضة  اعضــاء 
كردســتان 50 عضوا من اصل 
111 فكيف كانت ســتكون رد 

فعــل احزاب الســلطة، اذا ما 
مت مســاءلة وسحب الثقة عن 
رئيس احلكومة، وهل كان احلزب 
الدميقراطي سيلجا مجددا الى 
اغالق برملــان االقليم كما فعل 
عام 2015، خالل محاولة بعض 
قانون  وتعديل  مناقشة  الكتل 

رئاسة االقليم.
واوضــح فاروق ان حــراك اجليل 
التغييــر  ان  يعتقــد  اجلديــد 
احلقيقي في االقليم يكون عبر 

فقط،  الشارع  وحتريك  الشعب 
وان يكــون للشــعب موقــف 
احزاب  ممارســات  جتــاه  واضح 
ان حراك  الى  السلطة، مشيرا 
اجليل اجلديد متكن خالل الفترة 
القليلــة املنصرمة من تنظيم 
تظاهرتني كبيرتان، وهو يحضر 
للخروج بتظاهــرة جديدة ضد 
حكومــة االقليــم واالحــزاب 

املتنفذة.
االحتاد  كتلة  عضــو  قال  بدوره 

االسالمي في برملان االقليم ابو 
بكر هلدني في تصريح للصباح 
اجلديد، ان كتل املعارضة شرعت 
بجمــع التواقيع مجددا بعد ان 
مت رفض طلبهم الســاببق من 
قبل رئاسة البرملان، حتت حجج 
واهية، واردف قائالَ،"قمنا بجمع 
التواقيع مجددا ملساءلة رئيس 
احلكومــة ونائبه ووزيــر املالية 
حول قضية اســتقطاع رواتب 
املوظفني، نظرا الن االعذار التي 

يقدمونها الســتقطاع روواتب 
مؤكدا  مقنعــة،  غير  املظفني 
ان االموال التــي حتصل عليها 
حكومة االقليــم من احلكومة 
بيع  من  وايراداتهــا  االحتاديــة، 
التي حتصل  واملبالــغ  النفــط 
عليها من الكمارك والرســوم، 
تكفي لتامــني رواتب املوظفني 

في االقليم دون استقطاع.
واضــاف ان 21 عضوا من كتل 
املذكرات  على  وقعوا  املعارضة 

الثــالث، واننــا بحاجــة الــى 
الســتكمال  اخران  توقيعــان 
عملية املســاءلة وفقا للنظام 
كردســتان،  لبرملان  الداخلــي 
ينص على ضــرورة جمع  الذي 
البرملان  تواقيع خمس اعضــاء 
رئيس حكومة  لطلب مساءلة 
االقليم، مؤكدا وجود ضغوطات 
كبيــرة متارس من قبــل احزاب 
السلطة لتمنع استكمال تلك 

االجراءات.

21 نائبا يعتزمون مساءلة رئيس حكومة اإلقليم 
ونائبه ووزير المالية

بغداد - الصباح الجديد:
القت قيادة حــرس حدود املنطقة 
الرابعة القبض علــى 88 مطلوبا 
للقضــاء وضبط اعــداد متنوعة 
من األســلحة واالعتــدة، في اطار  
عمليــات "الوعد الصــادق"، التي 
األربعاء،  امــس  فجــر  انطلقــت 
وانتهــت املرحلــة الثالثــة منها 

جنوب محافظة  مناطق  في  امس 
البصرة، 

وقالــت القيــادة في بيــان تلقت 
منه:  نســخة  اجلديــد  الصبــاح 
"انطلقــت قطعات قيــادة حرس 
واالجهزة  الرابعة  املنطقــة  حدود 
العميد  بقيــادة  االخــرى  االمنية 
حرس  قائد  عذافــة  لفتــة  خلف 

حدود املنطقــة الرابعة فجر اليوم 
– امس األربعاء - بعملية واســعة 
للمرحلــة الثالثة ضمــن عملية 
)الوعد الصــادق( لتفتيش مناطق 
جنــوب محافظــة البصرة ضمن 

محور قضاءي الفاو والزبير".
وأضافــت القيــادة أن "العمليــة 
االجهزة  من  العديد  فيها  شاركت 

االمنية في وزارتي الداخلية والدفاع 
واالســتخبارية  االمنية  والوكاالت 
مبحافظــة البصرة، وبعــد انتهاء 
املرحلــة الثالثــة يكــون مجمل 
العملية حملور القيادة اجلنوبي لغاية 
اليوم، هو إلقاء القبض 88 مطلوبا 
 13 وضبط  اجلرائــم  مختلف  وفق 

بندقية و12 رمانة و24 لغماً".

بغداد - وعد الشمري:
النيابية،  املالية  اللجنة  كشــفت 
أمــس األربعاء، عن ســبب إصرار 
احلكومة على إقــرار موازنة 2020، 
مشــيراً إلى أن نصوص املشــروع 
تبيــح االقتراض مرة أخــرى، فيما 
حتدثت عن عجز كبير في تخصيص 
الرواتب وصل إلى 3 تريليونات دينار 

شهرياً.
النائب ناجي  اللجنــة  وقال عضو 
السعيدي، إن "إصرار احلكومة على 

االقتراض مرة أخرى ســوف يقودنا 
إلى كارثة اقتصادية كبيرة".

وتابع الســعيدي، في تصريح إلى 
"الصباح اجلديــد"، أن "املعلومات 
الــواردة ألينا تفيد بــأن األول من 
الشــهر املقبل سيشــهد وصول 
 2020 عام  موازنة  قانون  مشــروع 

إلى مجلس النواب".
وأشــار، إلــى أن "املشــروع الذي 
ســيصلنا في حقيقته هو إلتاحة 
االقتــراض مرة أخــرى، ولكن حتت 

الغطاء املوازنة".
وأردف، أن "احلكومــة فشــلت في 
عملية االقتراض السابقة وبالتالي 
أصبــح لدينــا عجز في تســديد 
الرواتب بنســبة 3 تريليونات دينار، 
وجــاء البحث عــن صيغة جديدة 
للحصول على قــروض أخرى حتت 

مسمى قانون املوازنة".
"هناك  أن  إلى  الســعيدي،  ولفت 
من يحاول إثارة ضجة إعالمية بان 
اجنازاً سيتحقق مبجرد إقرار املوازنة 

وهو إطالق العــالوات والترفيعات، 
وهو أمر طبيعي وتلقائي وال ميكن 
أن يحســب فضالً من الدولة على 

املواطن".
ويواصــل، أن "اللجنــة املالية في 
لم  احلكومة  بــأن  متفقة  البرملان 
تتخــذ خطــوات حقيقيــة على 
األجدى  وكان  االقتصــادي،  اجلانب 
اجلامعات  بأساتذة  االستعانة  بها 
تقــدمي مقترحات  على  القادريــن 

تخرجنا من األزمة احلالية".

"الوعد الصادق" تطوي صفحتها الثالثة والمعتقلون 545 في اقل من اسبوع 

المالية النيابية: الحكومة ضّمنت موازنة 2020 قروضا جديدة  القبض على 88 مطلوبا للقضاء وضبط اعداد
من األسلحة واالعتدة جنوبي البصرة

أكدت عجزًا شهريًا في الرواتب يصل إلى 3 تريليونات دينار

وزير الزراعة : خطط متطورة لتصدير الفائض 
4من التمور واعتماد طرق تسويقية متطورة تفكيك المنظومة المالية الجانبية لـ”حزب اهلل” 

3بفرض العقوبات على المسؤولين اللبنانيين

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــدت اللجنة املاليــة النيابية , 
امــس األربعاء , ان إعــادة هيكلة 
السياســة املالية اصبــح ضروريا 
الوحيد للخــروج من  وهو اخملــرج 
االزمة املالية , مشيرا الى ان االزمة 
مؤقتة وبحاجــة الى حلول مؤقتة 
أيضا وهي متاحة امام وزارة املالية .
احمد  النائب  اللجنــة  مقرر  وقال 
الصفار في تصريــح له , ان ” إقرار 
2020 ضروريــة حتى وان  موازنــة 
مضــت عليها مايقرب التســعة 
اشــهر النه ليس مــن املعقول ان 
تعمل احلكومة بال موازنة ” , مبينا 

ان ” إقرار املوازنة احلالية ســينجز 
على  معتمدا  بســيط  وبشــكل 
املوازنة التشغيلة وبعض املفاصل 
التموينية  كالبطاقة  الرئيســية 
والرواتب واحتساب االيرادت العامة.

وأضــاف الصفار، ان ” إعادة هيكلة 
السياســة املالية العامة هو احلل 
االزمة  من  للخــروج  احلاحا  األكثر 
على  التركيــز  وكذلــك  املاليــة 
اإليــرادات العامة التي متثل مصدر 
أساســي ومهم بعد النفط منها 
وعقارات  احلدودية  املنافــذ  إيرادات 
الدولة والضرائــب والكمارك والى 

غير ذلك”.

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف النائب عن جلنــة العمل 
فاضــل  االجتماعيــة  والشــؤون 
الفتالوي، عن وجود اكثر من مليون 
الشــركات  ضمن  اجنبــي  عامل 

النفطية.
الفتالوي في تصريح اطلعت  وقال 
عليه الصبــاح اجلديد ان “%80 من 
الشــركات  ضمن  العمالة  حجم 
االجنبية  للعمالــة  هي  النفطية 
و20 منها فقط للخبراء العراقيني”، 

العمالة  “حجــم  ان  الــى  الفتــا 
االجنبية في الشــركات النفطية 

يتجاوز اكثر من مليون عامل”.
واضــاف ان “البرملــان لديــه رؤية 
االجنبية  العمالة  ملف  بحســم 
كون الكثير من اصحاب الشهادات 
عاطلــني عن العمل بســبب هذه 
ان  مبينــا  املوجــودة”،  العمالــة 
امر  احملليــة  العمالــة  “تشــغيل 
البطالة  ازمة  ضروري للخالص من 

بني الشباب اخلريجني”.

نائب: إعادة هيكلة السياسة 
المالية للبالد المخرج الوحيد من 

االزمة االقتصادية 

العمالة االجنبية في الشركات 
النفطية تتجاوز المليون عامل

بغداد - الصباح الجديد:
قالــت جلنــة متابعــة البرنامج 
احلكومــي امــس األربعــاء، انها 
ســترفع طلبا إلى رئاسة البرملان 
لدفع تعويضات مالية للمواطنني 
مفردات  توزيع  عمليــة  تلكؤ  عن 

البطاقة التموينية.  
وقال عضو اللجنة ســتار اجلابري 
"مت جمع  العراقية:  االنباء  لوكالة 
أكثر مــن 50 توقيعاً وتقدمي طلب 
إلى رئاسة مجلس النواب من أجل 
توزيع  تأخير  عقد جلسة بشــأن 

مفردات البطاقة التموينية".  

أحال  البرملان  "رئيــس  أن  وأضاف، 
الطلــب إلــى جلنــة االقتصــاد 
واالســتثمار وهــي اآلن في طور 
إعداد تقرير لألســباب واملعوقات 
التموينية  البطاقــة  أخّرت  التي 
واملشاكل املتراكمة منذ 2003".  

وأشــار إلى أن "من أهم املطالب 
التي قدمتها اللجنة إلى رئاســة 
التعويض  النــواب، هــو  مجلس 
السابقة  السنوات  املالي عن كل 
التموينيــة  البطاقــة  وتوزيــع 
أوقاتهــا وبكامــل مفرداتها  في 

التموينية ".

مطالبة بدفع تعويضات مالية 
للمواطنين عن تلكؤ توزيع مفردات 

البطاقة التموينية

كتل المعارضة: الحراك الشعبي وحده كفيل بتغييرالسلطة الحاكمة

برملان االقليم

الصباح الجديد - متابعة: 
أعلن مســؤول كبير في اإلدارة 
األميركية أن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب ســيعلن سحب 
املزيــد من القوات مــن العراق 

وأفغانستان.
الصحافيني  املســؤول  وطالب 
الذين يســافرون مــع الرئيس 
إعالنــا بخصوص  يترقبــوا  أن 
ســحب القوات املنتشــرة في 
يوم  املســؤول  وحدد  العــراق، 
األربعـــاء موعـدا لهـذا  امس 

اإلعـالن.
وأثنــاء اجتماعــه مــع رئيس 
الــوزراء العراقي الكاظمي في 
واشنطن الشــهر املاضي، قال 
ترامــب إن القــوات األميركية 
يعِط  لم  لكنه  العراق  ستغادر 
جــدوال زمنيــا أو مســتويات 

محددة للقوات.
وسيأتي هذا اإلعالن في خضم 
األميركية  االنتخابيــة  احلملة 
قبل موعد االنتخابات الرئاسية 

في نوفمبر.
املتحــدة  الواليــات  وكانــت 

كبير  بشكل  بالفعل  خفضت 
حجــم قواتها فــي العراق في 

األشهر األخيرة.
وكان قــال مســؤول عراقــي 
لوكالــة فرانــس بــرس قبيل 
إعالن ترامــب األربعاء، متحدثا 

شرط عدم الكشف عن هويته، 
االنتقال  من  جزء  "االنسحابات 
املتفــق عليه لــدور التحالف 
الذي تقوده الواليات املتحدة في 

العراق".
ونشرت الواليات املتحدة اآلالف 

من القــوات في العراق في عام 
2014 لقيادة حتالف عاملي يقاتل 
تنظيم داعش الذي اجتاح بعد 

ذلك ثلث أراضي  البالد.
وحتى بعد إعــالن بغداد هزمية 
التنظيم فــي أواخر عام 2017، 

اســتمرت القــوات األميركية 
وقــوات التحالــف األخرى في 
عملها بتدريــب القوات احمللية 
وتنفيذ ضربات جوية وعمليات 
مراقبة بطائرات بدون طيار ملنع 

عودة عناصر التنظيم.
وبحلول أواخــر عام 2018، كان 
 5200 بنحــو  يقدر  مــا  هناك 
العراق،  فــي  أميركي  جنــدي 
وكانوا يشكلون اجلزء األكبر من 
البالغ عددها  التحالــف  قوات 
آنــذاك 7500، وفًقا ملســؤولني 

أميركيني.
الهجمات  عشــرات  وتسّببت 
القوات  هــذه  الصاروخية ضد 
وضد الســفارة األميركية في 
الشــديدة  اخلضراء  املنطقــة 
التحصــني ببغــداد منــذ أول 
الســنة، مبقتل مــا ال يقل عن 
أميركيني  عســكريني  ثالثــة 
وجندي بريطاني وجندي عراقي.

وكانت طهران أطلقت صواريخ 
بالســتية على قاعدة للقوات 
األميركية في غــرب العراق ردا 
على مقتل ســليماني، من دون 

التسبب بأضرار بالغة.
ويذكــر ان التحالف الدولي بدأ 
منذ مــارس املاضي، بســحب 
قواته بهدوء بينما قّلص وجوده 
في عشرات القواعد في جميع 

أنحاء البالد إلى ثالث فقط.
أميركيون  مســؤولون  وقــال 
لوكالة فرانس بــرس إنه أعيد 
نشر بعض القوات في القواعد 
وأربيل في  الرئيسية في بغداد 
الشمال وعني األسد في الغرب، 
لكــن معظمها نُقل إلى خارج 

العراق.
هناك  ينتشر  أفغانستان،  وفي 
لواشنطن،  جندي   8600 حاليا 
توقيعه  مت  ثنائــي  التفاق  وفقا 
في فبراير بني واشنطن وحركة 

طالبان.
وقالــت وزارة الدفاع األميركية 
إن  أغســطس  )البنتاغون( في 
أفرادها  هدفها هو خفض عدد 
إلى أقل من خمسة آالف جندي 
السالم بني  مع تقدم محادثات 
جهة  من  األفغانيــة  احلكومة 

واحلركة من جهة أخرى.

يعلن قبل موعد انتخابات الرئاسة ويشمل افغانستان

ترامب يعتزم خفضا إضافيا قريبا للقوات األميركية في البالد 

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أن  األربعاء،  الصحة،  وزارة  أعلنت 
80 باملئة من اإلصابات املكتشفة 
بفيروس كورونا "بسيطة"، فيما 
أشــارت إلى إجراء أكثــر من 10 
آالف مسحة في مناطق وأسواق 

جتارية مزدحمة وسط بغداد.
وقال مدير الصحة العامة بالوزارة 
رياض عبد األمير، إنه "على الرغم 
من ارتفاع عدد اإلصابات بكوفيد 
19 منذ أسابيع، إال أن هذه الزيادة 
قابلتها زيادة فــي عدد املتعافني 
وصوال ألكثر من 4000 حالة شفاء 
واحملافظات، ما  بغــداد  يوميا في 
يشعر وزارة الصحة باالطمئنان".

وأضاف عبد األميــر أن أن “ارتفاع 
عدد حــاالت االصابة يعــود الى 
تصاعــد عــدد املســحات التي 
وصلــت الــى اكثر مــن 25 الف 
مســحة يوميــا، اذ كلمــا تتم 
مضاعفة عدد الفحوصات يقابل 
ذلك ارتفاع االصابات املكتشــفة 
يوميا، وقد بلغت نســبة احلاالت 

البســيطة التي ال تظهر عليها 
باملئــة  و5  باملئــة،   80 اعــراض 
باملئة هي  و15  حــاالت خطــرة، 
حاالت رئوية مت تشــخيصها من 
خالل اجهــزة املفراس والتحاليل 
اخملتبرية، واتخــذت وزارة الصحة 
خطوات كبيــرة في توفير اجهزة 
واســتخدام  الرئــوي  التنفــس 
واللوائح  العالجية  البروتوكوالت 
العالجيــة املعتمدة من منظمة 
الصحــة العامليــة، ومت تعافــي 
مت  واهم جانب  االغلبية منهــم، 
التركيز عليه للمصاب هو احلالة 
النفســية التي تتحكم باملناعة 

التي تساعده على الشفاء”.
وبني عبد األمير ان “نسبة الوفيات 
تراوحت بني -1 2 باملئة بشــكل 
يومي، وهذا يعتمــد على ارتفاع 
حــاالت االصابــات املكتشــفة، 
مؤكدا على تفعيل انظمة تدريب 
والصحية من  الطبيــة  املالكات 
والسيطرة  الوباء  انحســار  اجل 

عليه”.

الصحة: 80 % من إصابات 
كورونا المكتشفة "بسيطة" 

رجحت حصول الموجة الثانية
في تشرين اول المقبل



محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

في  البحار  علــوم  مركــز  يواصل 
فعالياته  تنفيــذ  البصرة  جامعة 
العديــد من  التخصصيــة فــي 
النــدوات والدراســات واحللقــات 
الى  اضافة  والــورش  النقاشــية 
الفعاليــات املوقعية والســفرات 
العلميــة التي تقام فــي مياهنا 

الوطنية واألنهار واألهوار .

اهمية قياس التدفق النهري 
وتركيز امللوحة في شط العرب

مكتب الصباح اجلديد في البصرة 
تابع عددا من فعاليات مركز علوم 
البحــار ، فقد ناقشــت محاضرة 
القاها الدكتور حسن خليل اهمية 
قيــاس التدفــق النهــري وتركيز 
العــرب خالل  في شــط  امللوحة 
اخلمســن عاماً االخيــرة وما طرأ 
عليها من تراجــع في كمية املياه 
العذبة التي ترد من شــط العرب 
عبر نهر دجلة بعد انقطاع جميع 
والســويب  الفرات  االخرى  الروافد 

والكارون وكرمة علي. 
وقــال الدكتور خليــل لقد بينا ان 
ســبب تدهور نوعية املياه وارتفاع 
غير  الى مســتويات  امللوحة  قيم 
العام  املعــدل  جتاوزت  مســبوقة 
لسنوات الدراسة بعد العام 2000 
لوجود ضغط على مياه نهر دجلة 
واكتمال مشاريع التخزين وتوسيع 
املشــاريع االروائية خصوصاً خالل 
 ، و2018.  و2014   2009 االعــوام 
وبينــت الدراســة ان اخلصائــص 
النوعية ســتبقى ضمــن املعدل 
باحلصص  االستئثار  بسبب  احلالي 

املائية داخل العراق وخارجه.
كما بن الدكتور خليل ان محافظة 
الدومنات  االف  خســرت  البصــرة 
اخلضــر  واملســاحات  الزراعيــة 
الســمكي  االســتزراع  وبحيرات 
النهري بسبب شحة املياه وارتفاع 
ملوحتها خالل العشــرين ســنة 
للحد  املعاجلات  وضعــف  االخيرة 
من تلويث البيئــة املائية وتناقص 
التصريف الواصل الى شط العرب 
بســبب موقعه في ذنائب الروافد 
املغذيــة لــه ، مما يســتلزم وضع 
اســتراتيجيات ملعاجلات متكاملة 
بالوضع  املرتبطــة  للمشــكالت 

املائي في محافظة البصرة.
واوصت الدراســة تقدمي رأي علمي 
مقنــع حــول كيفية احتســاب 
حصة ماء محافظــة البصرة من 
نهر دجلة ، ومــا هي آلية االعتماد 
بتقســيم احلصــص املائيــة بن 
كيفية  بــل  العراق،  محافظــات 
تقســيم املشــروعات املائية من 
اســتحداث وصيانة بــن مناطق 
العــراق وتعزيــز حصــة البصرة 

منها بشــكل واقعي، كما اوصت 
الشــركات  حصــة  باحتســاب 
النفطية )التي تتركز في احملافظة 
بنســبة تفــوق %70( والتي تأخذ 
اكثر من ثلثي احلصــة املائية في 
البصــرة، ويجــب ان تكــون هذه 
الكميــة خارج حصــة محافظة 
البصرة اذ تستهلك عمليات حقن 

االبار وفصل املشتقات البترولية.
 واكد على اهمية متويل السفرات 
العلمية لفريق بحثي مشترك من 
االقسام العلمية للمركز مبشاركة 
الهيئات احلكومية اخملتلفة كديوان 
محافظة البصرة واملراكز البحثية 
ماء  ودائرة  والزراعــة  البيئة  ودوائر 
البصرة من اجل مراقبة التصاريف 
الرســوبيات  وتوزيع  املياه  ونوعية 
وباالخص امللوحة في عدة مقاطع 
من قناة شط العرب املمتدة ما بن 
القرنة والفاو واختيار املناطق التي 
يتوقع وجــود تغيرات هيدرولوجية 
واضحة، فضال عن حتديث االجهزة 
للقياس  املســتخدمة  العلميــة 
ورصد للتيــار املائي او نوعية املياه 
واالهتمام مبراقبة ســلوك امللوحة 
في االعمــاق، كما يجب وضع حل 
دائمي ملشــكلة امللوحــة تتمثل 
باعتماد البصرة على مصدر للمياه 
العذبة من قناة البدعة + مشروع 

ماء البصرة )شمال البصرة( .
اما مياه الشــرب فيجب ان تكون 
)البحر(  من مصدر حتلية مستدام 
مياه منخفضة  عن طريق سحب 
( مــن   Low turbidity( العكــورة 

املفتــوح على  العراقــي  البحــر 
اخلليــج العربــي وســحب مياه 
اكثر نقاءاً ألغــراض التحلية التي 
نقترح ان تُقام في مواقع محطات 
االســالة احلالية نفسها لضمان 
بقاء نفــس خطوط االمداد جلميع 
بالقنوات  البصرة، وربطها  مناطق 
والرباط  واجلبيلة  الداخلية)املعقل 
التي  واخلورة(  والعشــارة  واخلندق 
العرب  ان تقطع عن شــط  يجب 
ألنها مصــدر للتلوث اخلطر حالياً 
وتتصــل جميعهــا بقناة شــط 
البصــرة اخملصصــة للبــزل منذ 
انشائها، كما ميكن اقامة محطات 
حتلية على طول الساحل العراقي 
باســتخدام الطاقة الشمســية 

املتجددة.

معاجلة مقترحة للحد من توغل 
اللسان امللحي في مصب شط 

العرب

والقــى الباحــث الدكتــور على 
باســل محمود من قسم الفيزياء 
البحريــة في مركز علــوم البحار 
محاضرة ضمن نــدوة ) توثيق أثار 
املد امللحي على اإلســتزراع املائي 
والسالســل الغذائية في شــط 

العرب وأهوار البصرة(.
وبــن الباحث من خالل احملاضرة ان 
املعاجلــة املقترحة لظاهرة انتقال 
امليــاه املاحلة من اخلليــج العربي 
 Global تاخــذ بنظر االعتبار الـــ

. drivers & Regional drivers

وأشار قائال ان حصول هذه الظاهرة 
يعزى ألســباب كثيــرة منها  قد 
العذبة  امليــاه  تصاريف  تناقــص 
)من دول املنبــع( وتناقص معدالت 
االمطار عــن معدالتها الطبيعية 
في احواض تصريف دجلة والفرات 
الســباب مناخية وتوقف تصريف 
جدول الكارون اضافة الى انشــاء 
الســدود اخلزنية بالقرب من منابع 
االنهار املغذية للمصب والتغيرات 
املناخية العاملية املقترنة مع ظاهرة 
االحتباس احلراري وارتفاع املنسوب 
الطبيعية  معدالتــه  عن  البحري 
الى  اضافة  العربــي  اخلليــج  في 
ارتفــاع مســتويات درجــة حرارة 
املياه الســطحية عــن معدالتها 
الطبيعيــة فــي اخلليــج العربي 
واســباب عديدة اخــرى كظاهرة 
النينو في احمليط الهادئ االستوائي 
والدايبول الهندي ومتذبذب احمليط 
تعمل  التي  الشــمالي  األطلسي 
على رفع درجة حرارة ســطح املاء 
معدالتها  عن  الهواء  حرارة  ودرجة 

الطبيعية .
كما بن الباحث من خالل احملاضرة 
ان الهدف هو )عملية خلق مصب 
كونكريتــي داخــل شــط العرب 
للحد  املوشــوري(  باجلسم  اشبه 
من توغل اللسان امللحي في حالة 
تناقــص تصاريف املياه العذبة مع 
املد امللحي بقدر ما  زيادة تصاريف 
يتعلق األمر باملســببات اإلقليمية 

والعاملية فقط .

رواسب مياه شط العرب 
واملنطقة اإلقليمية البحرية

وشــارك الباحثــان زهيــر علــي 
صالح  مهدي  وصــالح  عبدالنبي 
مــن مركــز علــوم البحــار في 
للعلوم  الدولــي  العلمي  املؤمتــر 
)إبداع  واالنســانية  التطبيقيــة 
االحتاد  أقامــه  والــذي  وتطويــر( 
الدولــي للمبدعــن بالتعاون مع 
جامعة النهريــن وجامعة الفرات 
تقدير   ( املوسوم  بالبحث  االوسط 
ملستويات  واملكان  الزماني  التباين 
مياه  رواسب  في  الكلي  السيانيد 
شــط العرب واملنطقة اإلقليمية 
البحرية بأستعمال دليلي التراكم 
اجليولوجي. I-geo و مؤشر التلوث 

.).) PI
تقييم  إلــى  الدراســة  وتهــدف 
رواسب  مستويات الســيانيد في 
شــط العــرب والبيئــة البحرية 
الدراســة  العراقية حيث صنفت 
إلى وجــود تلوث بالســيانيد في 
رواســب شــط العرب يتراوح من 
املعتدلــة إلــى شــديدة التلوث 
حســب تصنيــف مولر حلســاب 
اجليولوجــي  التراكــم  معامــل 
وكذلك اظهرت تلوثا عاليا حسب 
مقيــاس درجــة التلــوث PI . أما 
قيم  سجلت  البحرية  الرواســب 
الدراســة  واضهرت  منخفضــة 
البحرية غير ملوثة  الرواســب  أن 
بالسيانيد ماعدا منطقة االتصال 
مع قناة شــط البصرة التي تتأثر 

وبشــكل كبيــر بامليــاه الصرف 
الصحي حملافظة البصرة.

بأجراء  الدراســة  اوصــت  كمــا 
فحوصــات أكثر وإيجــاد العالقة 
الصرف  ميــاه  بــن  الترابطيــة 
الصحي ومســتوى السيانيد في 
البيئــة ومن ناحيــة أخرى توصي 
بعدم إطالق مياه الصرف الصحي 
إلــى مياه شــط العــرب من دون 

معاجلة .

مركز علوم البحار

يذكــر ان مركــز علــوم البحــار 
متخصص بدراسة البيئة البحرية 
العراقية في منطقة اخلليج العربي 
.  وفي عــام 1974, قــام الدكتور 
ستيفنسون من قسم البحار في 
منظمة اليونسكو بزيارة املنطقة 
مركز  إنشاء هكذا  إمكانية  ودرس 
في البصرة ، وقد كان النقاش يدور 
حــول الفكرة نفســها ، فيما بن 
عدد من الباحثن في قسم االحياء 
من كلية العلوم / جامعة البصرة 
ان تعــدد و تنــوع االمكانيات في 
جامعة البصرة جعلت من االمكان 
لالبحاث  مستقلة  وحدة  تأسيس 
املتخصصة بعلــوم البحار ضمن 
جامعة البصرة والتي اطلق عليها 
اسم )مركـز علـوم البحـار( و في 
عــام 1981 تأســس املركز بصورة 
رسمية واصبحت كل البحوث في 
مجال البحار علــى عموم العراق 

جزءا منه.. 

دراسات تخصصية في البيئة البحرية العراقية 
ومنطقة الخليج العربي

في مركز علوم البحار بالبصرة

كهرباء شرق األنبار:
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الدكتور علي باسل  الدكتور حسن خليل الدكتور زهير علي الباحث صالح مهدي

بغداد _ الصباح الجديد :
بحــث وزير التجارة الدكتور عــالء احمد اجلبوري 
النائــب األول حملافــظ نينوى  ســيروان روژبياني 
موضوع مستحقات الفالحن واملزارعن للسنوات 

السابقة وجتهيز املواطنن باملفردات التموينية .
وأكــد الوزيــر خــالل اللقــاء أن الــوزارة أنهت 
الفالحن  مســتحقات  لتوزيــع  أســتعدادتها 
واملزارعن وبفترة ال تتجاوز ثالثة أشــهر على وفق 
آلية وضعت خصيصا لهذا الغرض ، وفيما يخص 
مســتحقات الفالحن للسنوات السابقة 2014 
2016-2015- فســيتم معاجلتها بالتنسيق مع 
أمانة مجلس الوزراء ومستشارية األمن الوطني”.
واكد الوزير أن وزارته تعمل جاهدة مع وزارة املالية 
لتوفير الدعم املالي لضمان توزيع جميع مفردات 
البطاقة التموينية على مســتحقيها ومفاحتة 
جميع الدوائر للتأكد مــن أجراء التدقيق حلجب 

اسماء ذوي الدخول العالية” .
ولفت الوزير الى انه مت حتويل مبلغ 523 مليار دينار 
كمستحقات ملسوقي احلنطة  لعام 2020  حيث 
ستباشر  شــركة جتارةاحلبوب في الوزارة بتوزيع 
وجبه جديدة للمســوقن خالل هذا االســبوع 
بعد استكمال اجراءاتها باعداد اجلداول  اخلاصة 
بذلك مــن قبل القســم املالي في الشــركة .                                              
وفــي ختام اللقاء مت االشــارة الــى اهمية عمل 
الوزارة  لتوزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل 
أنســيابي ومراقبة عمل وكالء املــواد الغذائية 
ومحاســبة اخملالفن منهم لتعليمــات الوزارة، 
سيما بعد مباشرة  فروع التموين في احملافظات 
بتوزيع البطاقات التموينية اجلديدة على املواطن

ين.                               . 
داعيا احلكومات احمللية في احملافظات ومنها نينوى 
لدعــم وزارة التجارة في تقــدمي افضل اخلدمات 

للمواطن ومبا يخدم الصالح العام .

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة التجارة عن عقد الشــركة العامة 
لالسواق املركزية اجتماعا ملدراء فروعها برئاسة 
مديــر عام الشــركة اثيــر داود احلديثي بحضور 
املعاون االداري واملالي و مدراء االقســام ملناقشة  
املعوقات واملشــاكل التي تواجه عمل كل فرع ، 

وايجاد احللول الناجعة لها .
 واكد احلديثي خالل االجتماع على ضرورة العمل 
بافضــل االســاليب وخلق فرص عمــل جديدة 
ومناســبة ضمن االطر القانونيــة املعمول بها 
لتعظيم ايرادات الشركة فضال عن بذل اجلهود و 
التعاون بن املوظفن لتحقق االهداف التي تصبو 

اليها الشركة  .
 ولفت املدير العام للشــركة الى ان بابه مفتوح 
لكل موظف يجد في نفسه الكفاءة واالمكانية 
في طرح فكرة جديدة تســاهم في دميومة عمل 
الشــركة باحسن االساليب ،   مشددا في الوقت 
ذاتــه على االلتــزام بالطرق الوقائيــة للحد من 

انتشار مرض كورونا املستجد .

 اعالم كهرباء بغداد
تنفيــذا لتوجيهــات مديــر عام 
الشــركة العامة لتوزيع كهرباء 
بغداد املهندس حسن عطا دهش 
توزيع  فرع  مدير  ومتابعة  الزبيدي 
املهندس  االنبــار  كهرباء شــرق 
سعد حامت عبيد الفرحان من اجل 
متابعة الشبكة الهوائية وتالفي 
العوارض واحلد من التجاوزات من 

قبل ضعاف النفوس .  
بالرغم من سوء االحوال الصحية 
في البالد وتفشي ڤايروس كورونا 
احلرارة  درجات  وارتفاع  املســتجد 
فقد بن مسؤول القطاع الكرمة 

املهندس عبدالســتار اسماعيل 
عبداحلميد  بــأن مالكاتنا نفذت 
العديــد مــن األعمال وحســب 
توجيهــات مدير الفــرع حيث مت 
اجنازها بالصورة املطلوبة من  قبل  
مسؤول  الصيانه  املهندس  اكرم 
احمد علي  تستمر صيانة كهرباء 
الكرمــة فــي عمليــة الصيانه 
اليوميه وموازنة االحمال احلاصلة 
علــى الشــبكة الكهربائية في 

قضاء الكرمة  ونواحيها.
وتتلخــص االعمــال بنقص فيز 
مغذي ١١ ك ف ملغــذي كرمة ١ 
ومد قابلو مبــروم بطول ٧٠ مترا 

مبنطقة البوعساف مغذي الرشاد 
ومد واستبدال بعض االسالك٧٠ 
ملم املتدليــة واملتهرية مبنطقة 
مغذي  البوخفــج  البوخليفــة 

اخليرات
حيث اشار مدير الفرع بان اعمال 
الصيانة الدورية مستمرة اضافة 
الــى اســتنفار مالكاتنــا طوال 
اليوم ملراقبة الشــبكة الهوائية 
واحمال احملطات استعدادا حلدوث 
موعزا  املنظومة  علــى  طارئ  اي 
بضرورة التعاون بتوعية املواطنن 
التيار  بثقافة ترشيد اســتهالك 
مســتحقات  ودفع  الكهربائــي 

القســيمة الــواردة من قســم 
مبيعات الطاقةن بهدف استمرار 
واســتقرار التيار الكهربائي  من 
اخلاصة  املشــاريع  واكمال  جهة 
للصالح  التوزيع خدمــة  بفــرع 

العام..
علــى صعيــد متصــل وتنفيذا 
الكهربــاء   وزيــر  لتوجيهــات 
املهنــدس ماجد مهــدي اإلمارة 
اجلدد  املــالكات  تطوير  بضــرورة 
الــوزارة مــن  مــن مهندســي 
التطور  ملواكبة  واالجــور  العقود 
التكنولوجــي ، ومبتابعة من قبل 
مدير عام الشركة العامة لتوزيع 

حســن  املهندس  بغداد  كهرباء 
وبأشــراف  الزبيدي  دهــش  عطا 
معــاون املديــر العام للشــؤون 
ســمير  عالء  املهندس  الفنيــة 
اجلبوري نظم قســم التدريب في 
األعلى   الفرات  كهرباء  توزيع  فرع 
دورة تدريبيــة بعنــوان واجبــات 
اجلــدد  للمهندســن  املوظــف 

)العقودواالجور( .
وتلقــى املشــاركون فــي الدورة 
وتدريبــات  محاضــرات نظريــة 
عملية بوضع منهج للمعلومات 
وحقوق  واجبــات  عــن  الكاملة 

املوظف  .

بغداد _ الصباح الجديد :
العالي  التعليــم  وزيــر  بحث 
والبحث العلمي الدكتور نبيل 
كاظم عبد الصاحب مع سفير 
االحتاد األوروبي في العراق مارتن 
املشاريع  قســم  ومديرة  هوت 
في البعثــة باربارا ايغير وبحثا 
العلمــي  التبــادل  عمليــة 
واملعرفي بن اجلامعات العراقية 
ونظيراتهــا فــي دول االحتــاد 
األوروبي ومؤشرات التعليم في 

ظل جائحة كورونا.
وقال الوزيــر إن الوزارة متواصل 
اليونســكو  منظمــة  مــع 

التنمية  برامج  تطوير  بشــأن 
املهني  التعليــم  مجــال  في 
والتقني ، الفتا الى أن اجلامعات 
العراقيــة اخملتصــة بالتعليم 
مع  للتعاون  مستعدة  التقني 
اجلامعات الرصينــة في الدول 
تطوير  مجــال  في  األوروبيــة 

املهارات.
دول  مــع  التعــاون  أن  وأكــد 
بتطوير  يسهم  األوروبي  االحتاد 
في  والتقني  املهنــي  التعليم 
التخصصات  ويعــزز  العــراق 
واملهارات التي يتطلبها ســوق 
العمل. من جهته قال ســفير 

االحتاد األوروبــي مارتن هوت إن 
دول االحتاد ستعمل على تطوير 
التعاون الثنائي وزيادة التنسيق 
مع اجلامعات العراقية الفتا الى 
أن التعاون بــن االحتاد األوروبي 
والعــراق في برامــج التعليم 
العالي يســتند الى تنســيق 

عال.
أن االحتاد لديه  الى  وأشار هوت 
من  لعدد  وزيارات  عمل  برنامج 
بالتعليم  اخملتصــة  اجلامعات 
على  العمل  وســيتم  القتني 
إشراك أكبر عدد من اجلامعات 

العراقية في هذا اجملال. 

للمطالبة بحقوقهم في التعيين 

 
ايمان الطائي

كليات  مــن خريجي  املئات  اعتصم 
القانون ولليوم السادس على التوالي 
املشــروعة  بحقوقهم  للمطالبــة 
دوائر  ايجاد فــرص للتعن فــي  في 
التظاهرات  انطلقــت  حيث  الدولة 
مــن نقابة احملامن و انقســمت الى 
قسمن القســم االول تظاهر امام 
مدخل املنطقة اخلضراء في منطقة 
العالوي و التظاهرة الثانية امام وزارة 

العدل
حيث عبر املعتصمون عن اســفهم 
للتهميــش الكبير مــن قبل الدولة 

لشريحة احملامن معتبرين ان الدولة 
حتمل شــعار )القانون فــوق اجلميع( 
فقط كشــعار اما مــن يعملون في 
مجــال القانــون فهم مهمشــون 
و يعانــون مــن البطالــة و حتــى 
عملهــم فــي احلاكم فهــو اصبح 
يضر بســمعة احملامــي لكون اغلب 
القضايا و املرافعــات تتم عن طريق 
والذين  واملعقبــن  العرضحاجليــة 
يتقاضون )%50( من اتعاب احملامي وال 

جند هناك اي قوانن تنصف احملامن.
وقــال احملامــي احمد االســدي احد 
املعتصمــن إن “التعيــن هــو جزء 
مــن املطالــب املشــروعة خلريجي 
كليات القانون ”  مبينا إن “ املطالب 
نصت على تفعيــل مجلس اخلدمة 

االحتادي والقضاء على الفســاد في 
التعيينات و تعــن احملامن في وزارة 
العــدل و وزارات الدولة و وزارة الدفاع 
و الداخلية باالضافة الى التعين في 
وزارة التربية حلاجة الوزارة الى احملامن 
لتدريس و التعريف بالقوانن و قوانن 
االسرة و تفعيل قوانن جديدة حتمي 
عمل احملامن فــي احملاكم من خالل 
منــع تعقيب املعامالت و تســجيل 
الــدور و االراضي من قبــل املعقبن 
والداللــن وحصرها فقــط باحملامن 
وكذلــك ان يأخــذ احملامــي اخلريج 
فرصته في العمل في احملاكم بصورة 

الئقة تليق بوضع احملامي .
واضاف االســدي إن “ العمل هو حق 
لكل مواطن على الدولة و مطالبتنا 

بالتعين هو ألن اختصاصاتنا تدخل 
في صلــب العمل في كافــة وزارات 
الدولة بــل في العمــل احلكومي و 
الهيئات  و  االعلــى  القضاء  مجلس 
املســتقلة )مفوضيــة االنتخابات ، 
، الشهداء  االنسان  مفوضية حقوق 
الهيئات  وغيرها مــن  الســجناء(   ،
الى  “ احلكومة  ، داعيــا  املســتقلة 
مراجعــة السياســات اخلاطئة في 
إلى  اخلريجــن كل عام  تفويج االف 
جحيم البطالة من خالل رفع معدل 
القبول في كليــات القانون لألعوام 
املقبلة بســبب زيادة عدد املقبولن 
الســنوات  في  االختصاص  هذا  في 
السابقة األمر الذي أدى إلى انخفاض 

احلصول على فرص عمل .

تقرير

المئات من خريجي كلية القانون يعتصمون أمام المنطقة الخضراء ووزارة العدل

وزير التجارة يبحث دفع 
مستحقات الفالحين 

والمزارعين في نينوى

االسواق المركزية تناقش 
المعوقات والمشكالت 
التي تواجه عمل فروعها

إزالة أحمال الشبكة الكهربائية في قطاع الكرمة ونواحيها
العراق واالتحاد األوروبي يبحثان تطوير 

التعاون في برامج التعليم المهني والتقني
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الصباح اجلديد ــ وكاالت 
قال قائد أركان اجليش اإليراني، حبيب اهلل ســياري، إن 
العدو سيواجه ساحة معركة واسعة في حال ارتكابه 

أي خطأ استراتيجي جتاه إيران.
وأكــد ســياري: “في حــال ارتــكاب العــدو أي خطأ 
اســتراتيجي جتاه إيران فإن رد طهران وجغرافية احلرب 

لن يقتصرا على منطقة غرب آسيا”.
وأعلن ســياري عن بــدء مناورات عســكرية في مياه 
اخلليج، شــرق مضيق هرمز، وفي خليج عمان وشمال 
احمليط الهنــدي حتى مدار 10 درجات، على مســاحة 
مليوني كيلومتر، اعتباراً مــن اليوم اخلميس، مضيفاً 
أن قــوات بحرية وجوية وبرية ووحدات من الدفاع اجلوي 
ستشــارك في املناورات، التي أطلق عليها “ذو الفقار 

99” والتي تستمر ثالثة أيام.
وأضاف سياري إن الهدف من املناورات حتسني اجلاهزية 
القتالية وقدرة القــوات اإليرانية في املناطق البحرية 
واجلوية والبرية في إجراء التدريبات املشتركة والتعامل 
مع التهديدات العابرة لألقاليــم ومواجهة أي عدوان 

محتمل.
وقال القائد العسكري إن غواصة “فاحت” محلية الصنع 
ستشــارك في املناورات إلى جانب سفن وزوارق حربية، 
وطائرات اســتطالع ومروحيات، وستشــهد محاكاة 
لهجــوم جنود من البر نحو أهداف في البحر، وإن جزءاً 
من التدريبات سيشــهد هجمات بطائرات استطالع 

محملة بالقنابل على سفن معادية مفترضة.
وأضاف قائد املنــاورات إن التدريبات تهدف كذلك إلى 
ضمان أمــن املنطقة وأمن املالحــة البحرية في مياه 
اخلليج وبحر عمان، مشيراً إلى أن ضمان األمن اإلقليمي 
يكــون عبر “املشــاركة البناءة لكافــة دول املنطقة، 

واحليلولة دون تواجد أي قوات أجنبية من اخلارج”.
ويأتــي اإلعالن عن املنــاروات بعد أيام مــن إعالن وزير 
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو، عن تشــكيل حتالف 
إماراتي إســرائيلي، حلماية األراضي األمريكية والشرق 
األوسط من إيران، وهو ما أثار ردود فعل في طهران التي 
قالت إنها أبلغت أبوظبي جديتها في الدفاع عن أمنها 
القومي، وأن اإلمارات ستكون ضمن دائرة الرد في حال 

استهدفت إسرائيل إيران.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
من املتوقع أن تتسبب التهديدات البيئية العاملية بنزوح 
أكثر من مليار إنسان بحلول العام 2050، بحسب تقرير 

صدر عن مركز أبحاث دولي نشر مؤخرا.
فقد أظهر حتليل جديد للتهديدات البيئية على مستوى 
العالم صــدر عن معهد االقتصاد والســالم، هو مركز 
أبحاث يصدر مؤشــرات سنوية عن اإلرهاب والسالم، أن 
أكثر من مليار شــخص يواجهون خطــر النزوح بحلول 
عام 2050 نتيجة النمو السكاني السريع وعدم احلصول 

على الغذاء واملياه وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية.
ويســتخدم ســجل التهديــدات البيئيــة بيانات من 
األمم املتحــدة ومصادر أخرى، جمعهــا معهد االقتصاد 
والســالم، في تقييم 8 تهديدات للبيئة والتنبؤ بالدول 

واملناطق األكثر عرضة للخطر، وفقا لرويترز.
ومع توقع زيادة عدد ســكان العالم إلى نحو 10 مليارات 
نســمة بحلول عام 2050، األمر الذي يؤدي إلى تكثيف 
التدافع على املوارد وتأجيــج الصراعات، يبني البحث أن 
ما يصل إلى 1.2 مليار شــخص يعيشــون في املناطق 
املعرضــة للخطر في أفريقيا جنوبي الصحراء وآســيا 
الوسطى والشــرق األوســط قد يجبرون على الهجرة 

والنزوح بحلول العام 2050.
وباملقارنة أدت العوامــل البيئية والصراع إلى نزوح نحو 

30 مليون في عام 2019 بحسب التقرير.
وقال مؤســس معهد االقتصاد والسالم، ستيف كيلي: 
“ســيكون لهذا األمر آثار اجتماعية وسياســية كبيرة 
ليــس فقط في العالم النامي ولكــن أيضا في البلدان 
املتقدمة حيث سيؤدي النزوح اجلماعي إلى تدفقات أكبر 

لالجئني إلى البلدان األكثر تقدما”، بحسب رويترز.
ويصنف الســجل التهديدات ضمن فئتني رئيســيتني: 
األمن الغذائي ونــدرة املياه والنمو الســكاني في فئة 
واحدة، والكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات واجلفاف 
واألعاصير وارتفاع مستويات البحار وزيادة درجات احلرارة 

في الفئة األخرى.
والنتيجــة هــي تقييــم قائم علــى التحليــل لعدد 
التهديدات التي تواجهها كل دولة من 150 دولة وقدرتها 

على حتملها.
وفــي حني أن بعض الــدول، مثل الهنــد والصني، أكثر 
عرضة للتهديد بسبب شــح املياه في العقود املقبلة، 
يواجــه البعض اآلخر، مثل باكســتان وإيران وموزمبيق 
وكينيا ومدغشــقر، مزيجا خطرا من التهديدات فضال 

عن تقلص القدرة على التعامل معها.
ووجد التحليل، املؤلف مــن 90 صحفة، أن “هذه الدول 
مستقرة على نطاق واســع اآلن لكنها معرضة بشدة 
للتهديدات البيئية و’السالم اإليجابي‘ املتراجع واملتدهور، 

مما يعني أنها أكثر عرضة لالنهيار في املستقبل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
حصد تفشــي وباء كورونا حول 
ألف   900 نحــو  أرواح  العالــم 
شــخص حتــى اآلن، وبلغ عدد 
املصابــني بالفيــروس أكثر من 

27.5 مليون شخص.
وتتصدر الواليات املتحدة قائمة 
الدول األكثر تضررا من تفشــي 
الوباء، حيث توفي فيها نحو 190 
ألف شــخص، فيما مت تسجيل 

أكثر من 6.3 مليون إصابة.
وسجلت الهند نحو 4.4 مليون 
إصابة، وحصد فيها الوباء أرواح 
74 ألف شــخص، بحسب آخر 

وبيانات جامعــة “جنوز  أرقــام 
هوبكنز”، امس األربعاء.

وحتتــل البرازيل املرتبــة الثالثة 
نحو  ســجلت  حيــث  عامليــا 
4.2 مليــون إصابــة، وجتاوز عدد 
الوفيــات فيها حتــى اآلن 127 

ألفا.
الرابعة من  املرتبة  وحتتل روسيا 
إذ سجلت  اإلصابات،  حيث عدد 
ألــف إصابة، ولكن  مليون و30 
يعتبر عــدد الوفيات فيها قليال 
نســبيا، إذ لم يتجــاوز 18 ألفا 

منذ بدء تفشي الوباء.
فيروس  حصد  املكســيك  وفي 

 68 مــن  أكثــر  أرواح  كورونــا 
عدد  جتاوز  فيما  شــخص،  ألف 

اإلصابات 640 ألفا حتى اآلن.
أوروبــا تعتبــر بريطانيا  وفــي 
وفرنسا وإســبانيا وإيطاليا من 
أكثر الدول تضررا جراء تفشــي 
الوباء، حيث ســجلت بريطانيا 
نحو 42 ألف حالــة وفاة، تليها 
الوباء  حصــد  حيث  إيطاليــا، 
أرواح أكثر من 35 ألف شخص، 
ألفا،   31 توفي نحو  وفي فرنسا 
وبلغــت حصيلــة الوفيات في 
إســبانيا نحو 30 ألفا منذ بدء 

تفشي الوباء.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
جرت عملية إنقاذ واسعة النطاق 
فــي مخيم موريا  األربعاء  امس 
لالجئني فــي جزيرة ليســبوس 
إثر اندالع عــدة حرائق فجرا “في 
محيط اخمليم وداخله”، حســبما 
أعلن رجال اإلطفاء. ويؤوي اخمليم، 
األكبــر فــي اليونان، مــا يقارب 
12,700 طالب جلــوء أي ما يفوق 
مبعــدل أربعــة أضعــاف قدرته 
االستيعابية. وذكرت وكالة األنباء 
اليونانية الرسمية أن النيران رمبا 
تكون قد اشتعلت إثر مترد بعض 
عزلهم  قرار  على  اللجوء  طالبي 

بفيروس  إصابتهم  تبينت  بعدما 
كورونا أو من املقربني من شخص 

جاءت نتيجته إيجابية.
وذكــرت وكالة األنبــاء اليونانية 
الرسمية أن النيران رمبا تكون قد 
إثر مترد بعض طالبي  اشــتعلت 
اللجوء علــى قرار عزلهم بعدما 
تبينت إصابتهم بفيروس كورونا 
أو من املقربني من شخص جاءت 

نتيجته إيجابية.
وبحســب مصور وكالــة األنباء 
الفرنسية في املكان فإن “النيران 
مشــتعلة في كل اخمليم تقريبا، 
في داخله وفي اخليم املوجودة في 

اخلارج في حقل الزيتون”. وأضاف 
أن “طالبــي اللجــوء يفرون من 
اخمليم سيرا على األقدام في اجتاه 
مرفأ ميتيلني لكن سيارات قوات 

األمن كانت متوقفة هناك”.
وقالــت جمعيــة “ســتاند باي 
ليســفوس” لدعــم الالجئــني 
على تويتــر إنها تلقت تقارير بأن 
في  اليونانيني  احملليني  الســكان 
اللجوء  اجلزيــرة منعوا طالبــي 
الفارين مــن التوجــه إلى قرية 
كله  “اخمليم  وأضافــت:  مجاورة. 
مشــتعل، كل شــيء يشتعل، 

والناس يفرون”.

إيران تطلق مناروات 
بحرية على مساحة 2 

مليون كيلومتر 

أكثر من مليار شخص 
يواجهون النزوح بحلول 2050

900 ألف وفاة وأكثر من 27.5 مليون 
مصاب في العالمب بـ”كورونا”

عملية إنقاذ واسعة النطاق في أكبر مخيم 
لالجئين بجزيرة ليسبوس اليونانية

الجديد  الصباح  ـ  متابعة 
:

املتحــدة  الواليــات  فرضــت 
األميركيــة عقوبات على وزيرين 
لبنانيــني ســابقني، في خطوة 
كانت متوقعة ومنتظرة. الوزيران 
السابقان، على حسن خليل وهو 
الذي شــغل وزارة املالية العامة 
لسنوات، ويوسف فنيانوس الذي 
في حكومة  لألشغال  وزيراً  كان 
العهد األولى عــام 2016 والتي 
شكلها رئيس احلكومة األسبق 

سعد احلريري.
من جملة ما تقوله وزارة اخلزانة 
األميركية في بيانها التي تشرح 
فيــه أســباب هــذه العقوبات 
مع حزب  تعاونــا  “الوزيريــن  إن 
اهلل وتورطــا مبلفــات فســاد”، 
خالل  مــن  “حرص  ففنيانــوس 
على  لألشــغال  كوزير  منصبه 
اللبنانية  الدولة  جتيير  عقود مع 
اهلل  بحزب  مرتبطة  لشــركات 
حكومية  عقــوداً  أّمــن  كمــا 
مباليني الدوالرات للحزب ووفر له 
وثائق رســمية حساسة خاصة 
رئيس احلكومة  اغتيال  مبحكمة 

األسبق الراحل رفيق احلريري”.
وبحســب ما أوردته الوزارة، فإن 
“خليل ســهل حلزب اهلل حتقيق 
أرباح مالية، وعمل على حتويالت 
كما  العقوبات،  لتجنيبه  مالية 
اهلل  حــزب  إعفاء  في  ســاهم 
مــن دفع رســوم علــى وارادات 
إلكترونيــة، ورفض التوقيع عام 
2019 علــى شــيكات مطالباً 

بحصته”.
وعلى الرغم من أنها تضع حزب 
اهلل علــى الئحة اإلرهــاب، فإن 
الواليــات املتحــدة ال تُصدر أي 
قانون أو تضــع عقوبات على أي 
إال في حال  شخصية سياسية 
تورطها مباشــرة بدعم اإلرهاب 
بطريقة واضحة وليس باملواقف 
أي  فإن  وبالتالــي  السياســية، 
على  حكماً  متــّر  تصدر،  عقوبة 
والعدل  واخلارجية  الدفاع  وزارات 
واخلزانة، وهو ما حصل في حالة 
إلى  والعقوبات تستند  الوزيرين، 
قانون مكافحة اإلرهاب، “باتريوت 
اعتداءات  بعــد  الصــادر  آكت” 

سبتمبر 2001.
كان ينتظــر اللبنانيون أن تصدر 
يتوقعوا  لــم  ولكنهم  عقوبات 
أن يكون فنيانوس وحسن خليل 

هما املستهدفان. 
وتشــرح وزارة اخلزانة األســباب 

إدراج حســن  إلى  دفعتها  التي 
خليــل علــى الئحــة اإلرهاب: 
كوزير  السابقني  موقعيه  “فمن 
للماليــة وللصحة العامة، كان 
علي حســن خليل واحــداً من 
املســؤولني الذي استفاد منهم 
حــزب اهلل لتحقيق مكاســب 
مالية، إذ تلقــى دعماً من احلزب 
الذي تخّوف مــن ضعف حتالفه 
السياســي مع حركة أمل. كما 
املؤسسات  من  أموال  بنقل  قام 
اللبنانية إلى حزب اهلل بشــكل 
يجّنــب هذه املؤسســات فرض 
األميركيــة عليها.  العقوبــات 
كوزيــر  منصبــه  واســتخدم 
للمالية لتخفيف القيود املالية 
األميركية على احلزب واستخدم 
نفوذه إلعفاء أحد املنتمني حلزب 
اهلل من دفــع معظم الضرائب 
اإللكترونيــة،  األجهــزة  علــى 
وجزء من املال الــذي متّ دفعه مت 

تخصيصه لتمويل احلزب..”. 
األميركيــة:  اخلزانــة  وتقــول 
“استغّل حزب اهلل عالقته بوزراء 
أحدهم  وفنيانــوس  احلكومــة 
املوازنة  مــن  األموال  لســحب 
العامــة للحكومــة، وضمــان 
فوز شــركات مملوكة من احلزب 
مبناقصات حصلت مبوجبها على 

عقود بقيمة ماليــني الدوالرات. 
فنيانوس مئات  ومنح حزب اهلل 
خدمات  مقابل  الــدوالرات  آالف 
حزب  ســاعد  كما  سياســية. 
اهلل أيضاً في الوصول إلى وثائق 
متعلقة  حساســة  قضائيــة 
باحملكمة اخلاصة بلبنان، وأدى دور 
الوسيط بني احلزب وحلفائه في 

لبنان”.

ماذا تعني العقوبات؟ 
املاضية قد  الفتــرة  وكان فــي 
تصاعــد احلديث عــن عقوبات 
ستفرضها اإلدارة األميركية على 
مسؤولني لبنانيني لتعاونهم مع 
“وول  وكانت صحيفة  اهلل  حزب 
قد  األميركية،  جورنال”  ستريت 
كشفت قبل نحو شهر، نقالً عن 
مصادر سياسية رسمية وأخرى 
مّطلعــة، أن الواليــات املّتحدة 
تعّد لفــرض عقوبات “ملكافحة 
شــخصيات  بحــّق  الفســاد” 
سياسية ورجال أعمال لبنانيني، 
في محاولة منها “إلضعاف نفوذ 

حزب اهلل في لبنان”.
فــي  الصحيفــة  أن  والالفــت 
ربطت  قــد  كانــت  تقريرهــا، 
 4 املرفأ في  بانفجــار  العقوبات 
احلدث  وهو  املاضي  أغســطس 

الــذي “عّجــل احلــراك داخــل 
واشــنطن لوضع أسماء بعض 
القادة السياسيني والعسكريني 
املتحالفــني مع حزب اهلل ضمن 
الالئحــة الســوداء”، وتنقل عن 
مســؤولني أن “الواليات املّتحدة 
ترى أن الفرصة مؤاتية اآلن لعزل 

حزب اهلل عن حلفائه”.
وكان الرئيــس الفرنســي قــد 
مهــد لزيارتــه باتصــال مــع 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
وضعه خالله فــي أجواء املبادرة 
الفرنســية جتاه لبنان، ووضعت 
فــي حينها مصادر سياســية 
إطار  رفيعة “خطوة ماكرون في 
إضفــاء البعد الدولي الواســع 
على مبادرته ولكن هذا ال يعني 
أن األميركيني موافقون بالكامل 
علــى كل ما يقول بــه ويفعله 

الرئيس الفرنسي”.
مللف  متابعــة  مصــادر  وتقول 
العقوبات إن “ما يجري اليوم هو 
املزيد من الضغط على حزب اهلل 
وعلى كل مــن يتعامل ويتعاون 
معه مــن أجــل إضعافه وكف 
اللبناني  القــرار  عن  ســطوته 
وضرب جذوره التــي امتدت في 
كل املنطقــة ووصلت حتى إلى 

الواليات املتحدة”.

ماغنيتكســي  قانون  ويخــول 
الواليــات املتحدة فرض عقوبات 
على منتهكي حقوق اإلنســان 
في كل أنحــاء العالم من خالل 
جتميد أصولهــم وحظرهم من 
دخول البــالد فضال عن عقوبات 

متتد لنواحي وأمور أخرى.
اخلارجية  وزيــر  مســاعد  وأكد 
األميركية لشؤون الشرق األدنى، 
ديفيد شنكر، أن العقوبات على 
الســابقني،  اللبنانيني  الوزيرين 
يوســف فنيانوس، وعلي حسن 
لتقدميهمــا  فرضــت  خليــل، 
دعماً إرهابيــاً حلزب اهلل، محذرا 
حلفاء احلزب السياسيني بأنهم 

“سيحاسبون”.
وقــال “فرضنــا عقوبــات على 
فنيانــوس وعلي حســن خليل 
لتقدميهما دعماً مادياً حلزب اهلل 
إضافة إلى أنهما كانا منخرطني 
في تقــدمي خدمــات اقتصادية 
ومالية للحزب وفي أعمال فساد 
بعمله  القيام  من  احلزب  مكنت 

في لبنان”.
هــذه  أن  شــينكر  وأوضــح 
العقوبات يجب أن تكون رسالة 
للجميع في لبنان بأنه “يجب أن 
تكون هناك سياسات مختلفة”.

“احللفــاء  أن  علــى  وشــدد 

السياســيني حلــزب اهلل يجب 
أن يعرفــوا أنهم سيحاســبون 
احلزب  نشاطات  تسهيل  بسبب 
اإلرهابية”. وأضاف شــينكر في 
الهاتف،  عبــر  صحفــي  مؤمتر 
عقــده الثالثــاء، “أن العقوبات 
اهلل  حــزب  تســتهدف  التــي 
فاســدين  والعبــني  وداعميــه 
وسنستخدم  ستتواصل  آخرين 
كل الصالحيات حملاســبة القادة 
القيام  في  لفشلهم  اللبنانيني 
الشــعب  جتــاه  بواجباتهــم 

اللبناني”.
الدخــول في  ورفــض شــنكر 
الذيــن  األشــخاص  تســمية 
العقوبــات  ستشــملهم 
األميركية في املســتقبل. كما 
رفض احلديث عما إذا كان الوزير 
الســابق، جبران باسيل، وحاكم 
املركــزي، رياض  مصرف لبنــان 
سالمة، من بني هؤالء. لكنه قال 
“إن هــذه العقوبــات تأخذ وقتاً 
مستوى  بسبب  إلعدادها  طويالً 
قبل  من  ومراجعتهــا  نوعيتها 
محامني مــن مختلف الوكاالت 
األميركيــة... وأضــاف “آمل أنه 
ميكننا احلصــول على مجموعة 
أكبر من هذه العقوبات في أقرب 

وقت ممكن”.

استهداف جديد لوزيرين أمنا عقودا له

على الرغم من أنها 
تضع حزب اهلل على 
الئحة اإلرهاب، فإن 
الواليات المتحدة ال 
تُصدر أي قانون أو 
تضع عقوبات على 

أي شخصية سياسية 
إال في حال تورطها 

مباشرة بدعم اإلرهاب 
بطريقة واضحة وليس 

بالمواقف السياسية

تفكيك المنظومة المالية الجانبية لـ”حزب اهلل” 
بفرض العقوبات على المسؤولين اللبنانيين
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متابعة- الصباح الجديد
زادت أســعار النفط من خسائرها، اليوم الثالثاء، 
حيث هبط مزيج “برنت” دون مستوى الـ40 دوالرا 
للبرميل، وذلــك للمرة األولى منــذ نهاية يونيو 

املاضي.
وبحلــول الســاعة 16:45 بتوقيــت موســكو، 
انخفضــت العقود اآلجلة خلام “برنت” بنســبة 

%4.9 إلى 39.95 دوالر للبرميل.
فيمــا تراجعت العقود اآلجلــة للخام األمريكي 
بنســبة %7.42 إلى 36.82 دوالر للبرميل، وفقا ملا 

أظهرته بيانات موقع “بلومبرغ”.

متابعة - الصباح الجديد:
توقعــت مؤسســة »فيتــش سوليوشــنز« 
العامليــة، االربعاء، ان يتقلص عجز احلســاب 

اجلاري للعراق الى %3.7 عام 2021،
وقالــت فيتش فــي تقرير لهــا اطلعت عليه 
الصبــاح اجلديد، إنه »من املتوقــع ان يتقلص 
عجز احلساب اجلاري للعراق من ٪6.3 من الناجت 
احمللي اإلجمالي في عام 2020 إلى ٪3.7 في عام 
2021 ، وذلك أساًســا على خلفية مكاســب 

أسعار النفط«.
واضافــت فيتش أنه »مــن املتوقــع أيضا أن 
تواجه واردات السلع انتعاًشــا تدريجًيا حيث 
تظل إجــراءات اإلغالق اجلزئي ســارية كما أن 
الضبط املالــي يحد من الطلب احمللي«، مبينة 
أنه »ســيؤدي تقليص العجز التجاري تدريجيا 
إبقاء  واحتياطيات النقد األجنبي الكبيرة إلى 
اخملاطر على ربط الدينــار العراقي بالدوالر في 

حدها األدنى«.
واشارت الى انه »سيؤدي االرتفاع التدريجي في 
أسعار النفط في األشهر املقبلة إلى تضييق 
العجــز، حيث ســيعزز التعافــي االقتصادي 
العاملي الطلب على الطاقة على املدى القريب 
،ارتفاع األســعار حيث انه من املتوقع  ان يبلغ 
متوســط أســعار النفــط 51 دوالرًا أمريكًيا 

للبرميل في عام 2021.«
وتابعت وفيما ســترتفع األسعار، نتوقع ركود 
حجم إنتاج العراق من النفط، سيتيح تخفيف 
قيود العرض على أوبك + للعراق إمكانية زيادة 
إنتــاج النفط ، لكن من غير املرجح أن يتطابق 
هذا مع متوســط مســتويات اإلنتــاج لعام 
2020 التــي كانت مدعومة مبســتويات إنتاج 
عاليــة بني كانون الثاني ونيســان 2020. على 
هذا النحو ، نتوقع صادرات الســلع العراقية - 
والتي تزيد عن تكون تسعة أعشار من صادرات 
الهيدروكربونات - لتنمو بنسبة ٪17.0 في عام 

.2021
ولفتت الى ان »تقليص العجز التجاري تدريجيا 
واحتياطيات النقد األجنبي الكبيرة ســيؤدي 
إلى إبقاء اخملاطــر على ربط الدينــار العراقي 

بالدوالر في حدها األدنى«.

بغداد -  الصباح الجديد
عاودت أسعار صرف الدوالر في أسواق البورصة 
الرئيسية واألســواق احمللية، االرتفاع مرة أخرى 
امــس  االربعــاء )9 ايلــول 2020(. وســجلت 
بورصة الكفاح 123.100 دينار مقابل 100 دوالر 
امريكي. فيما ســجلت بورصــة الكفاح اول 

أمس الثالثاء 123.000 دينار لكل 100 دوالر.
البيع في محالت الصيرفة باألسواق  أســعار 
احمللية في بغداد: ســعر البيــع 123.500 دينار 

لكل 100 دوالر.
سعر الشراء: 122.500 دينار لكل 100 دوالر.

هبوط قوي للنفط.. برنت 
دون 40 دوالرا للبرميل

توقعات عالمية بتقليص عجز 
الحساب الجاري للعراق العام المقبل

أسعار صرف الدوالر تعاود 
االرتفاع في األسواق العراقية

بغداد - الصباح الجديد: 

عقــد وزيــر الزراعــة املهنــدس 
محمــد كرمي اخلفاجــي اجتماعا 
واملصدرين  املنتجني  ضم  موسعا 
للتمور بحضور مستشــار الوزارة 
القيســي  ضمد  مهدي  الدكتور 
الزراعة في بغداد  وعدد من مدراء 
قطاع  تنمية  ملناقشة  واحملافظات 
تصديرية  واعتماد خطط  النخيل 

وتسويقية متطورة.
الوزارة  بــأن  اخلفاجي  الوزير  وأكد 
لتفعيل  وبرامج  أســس  ستضع 
التمور  وتســويق  إنتــاج  ملــف 
الدولة  ميزانية  لرفــد  وتصديرها 
باملبالغ وااليرادات الضرورية لدعم 

االقتصاد الوطني.
شــرح  الــى  الوزيــر  واســتمع 
مفصل مــن احلضور حــول أهم 
املعوقــات التي تعتــرض تصدير 
التمــور العراقية للخــارج بغية 
واألســناد ألصحاب  الدعم  تقدمي 
البســاتني مــن خــالل تعديــل 
التــي متكنهم من  التشــريعات 
إنشــاء صناعــات غذائية ومتليك 
فضال  للمتعاقديــن  البســاتني 
عن دعمهم باالســمدة واملكننة 

واحلمالت الوقائية.
املســتثمرين  اخلفاجي  حث  كما 
علــى حتســني شــروط التعبئة 
والتغليف واعتماد طرق تسويقية 
متطورة تأخذ علــى عاتقها إبراز 
الــدور املهم للنخلــة العراقية ، 
مبينــا أن هناك اهتمامــا كبيرا 
من قبــل احلكومة العراقية مبلف 
التشريعات  من  حزمة  وان  التمور 
ســتصدر قريبا للنهوض بقطاع 
النخيــل بصــورة عامــة بعد أن 
للجهات  مفصلة  دراســة  تقدمي 
العليــا، وان إعادة االعتبار للنخلة 
لكون  حتميــا  أصبح  العراقيــة 
كمحصــول  مصنفــة  التمــور 
األمن  ضمن  يدخل  اســتراتيجي 

الغذائي للمواطن.
كما استجاب الوزير لعدة طلبات 
قدمت من قبل املستثمرين واعدا 
إياهم بتلبيتها بعد اســتحصال 
املوافقــات األصولية ومناقشــة 
القوانــني ذات العالقــة ومنهــا 
انشاء مراكز تســويقية ومخازن 
وتذليل بعض  املــدن  مبردة خارج 
حلقات الروتني املتعلقة باالجازات 

الصناعية  والتنميــة  الصحيــة 
والتعامل مع موضوع النخيل من 
خالل تشجيع التصدير واالستيراد 
ومنــح املصدريــن األفضلية في 
واعتماد  االســتيراد،  اجازات  منح 
فترة مناســبة لتصدير األصناف 
إلى  والتي تصل عــادة  اخملتلفــة 
تشــرين  بداية  اَو  أيلول  منتصف 

األول من كل عام.
احلضــور  بــني  جانبهــم  مــن 
استعدادهم ملواصلة العمل باجتاه 
تعضيد دور املنتج احمللي والتفاعل 
مع الــوزارة فيما يخــص تصدير 
التمور إلى مختلــف دول العالم 
التعفير  اتباع وسائل علمية  بعد 
والتغليف، معبرين عن شــكرهم 
حلسن االستقبال وإتاحة الفرصة 
في  االســتثمار  ملف  ملناقشــة 

قطاع التمور.
على صعيد متصل ترأس الوكيل 

الدكتور  الزراعــة  لــوزارة  اإلداري 
مهدي ســهر اجلبــوري اجتماعا 
مهما في مطــار الصويرة للقيام 
بعمليات االشراف واملتابعة وتأهيل  
الطائــرات الزراعية  للوقوف على 
األمور الفنية ومعوقات العمل في 
مطار الصويــرة بعضوية الكابنت 
الطيار صبيح حســني الشيباني 
املستشارين  هيئة  في  املستشار 
لرئاســة الوزراء وعــدد من املدراء 
والطيارين  الــوزارة  فــي  العامني 

واملالك الفني اخملتص.
الفنية في  اللجنه اجلهة  واوصت 
بالشعبة  املتمثلة  الزراعي  املطار 
الهندســية واللجنــة اخملتصــة 
تقدمي  علــى  الطائرات  بصيانــه 
الطائرات  حالة  عن  تقرير مفصل 
النشــرات  اجراء  من  يتطلب  وما 
االجباريــة والتفتيشــية الدورية 
لغرض االسراع في عودة اسطول 

ودعم  اخلدمــة  الــى  الطائــرات 
القطــاع الزراعي فــي مكافحة 
االفات سواء كانت افات النخيل او 

افات احملاصيل األخرى.
كما أكــد االجتمــاع على حصر 
متطلبات هذه الطائرات من قطع 
أعمال  بجميــع  والقيام  الغيــار 
للحمالت  اســتعدادا  الصيانــة 
التي تقوم  الوقائية اجملانية  اجلوية 
ملكافحة  دوري  بشكل  الوزارة  بها 
النخيل  علــى  الدوباس  حشــرة 
ومببيدات صديقة للبيئة للحفاظ 
على هذه الثروة املهمة فضال عن 
مكافحة احلميرة واالفات الزراعية 
األخرى التي قــد تصيب احملاصيل 

الزراعية.
كمــا التقى وزيــر الزراعــة وفد 
الوزارة،  غرفة جتارة بغداد في مقر 
لشؤون  الوزارة  مستشار  بحضور 
الدكتور حســني  احليوانية  الثروة 

علي ســعود وعــدد مــن املدراء 
العامني لدوائر وتشكيالت الوزارة.

وأكــد اخلفاجي خــالل اللقاء ان 
هدفــه حمايــة كل مــن اإلنتاج 
مناسبة  بيئة  وتوفير  واملستهلك 
وحمايــة  ودعــم  لالســتثمار 
اإلجراءات  وتســهيل  املستثمرين 
واملعوقــات  الروتــني  وتقليــص 
التــي يواجهونهــا، مبينا ان لدى 
مهمة  اســتثمارية  فرص  الوزارة 
موزعة على احملافظات من شأنها 
احليوانية  والثــروة  الزراعة  تنمية 
هور  مشروع  ومنها  والســمكية 
الدملــج الذي يعد اكبر مشــروع 
العراق  في  وســياحي  استثماري 

وسيتم اإلعالن عنه قريبا. 
حيث وجه اخلفاجي بتحديد فترة 
7 ايام إلجناز معاملة املســتثمر او 
صاحب املصنــع لرفع يد اإلصالح 
الزراعي وإعطائه املوافقة باإلجازة.

كما جرى خالل اللقاء مناقشــة 
واملقترحات  املواضيــع  مــن  عدد 
التي من شــأنها زيادة النشــاط 
االقتصــادي الزراعــي وتعظيــم 
قطع  تخصيــص  منها  مــوارده 
لالســتثمار  معدة  زراعية  أراضي 
واإلنتــاج الزراعــي والتي خصص 
لها حصة مائيــة، وتوفير قطعة 
ارض إلنشــاء مركــز تســويقي 
منوذجي، ومنح اإلجازة الرســمية 
للمشــاريع الزراعية واالســتيراد 
بالتعــاون مع غرفة جتــارة بغداد 
واألشخاص  الشــركات  وترشيح 
باالعتماد على هوية  لالســتثمار 
واالول  املمتــاز  الصنف  الغرفــة 
حماية  مجلس  وتفعيــل  حتديدا، 
املســتهلك الذي ورد فــي قانون 
جلنة  بتشكيل  املستهلك  حماية 
عمل  على  والرقابــة  للتفتيــش 
اجملهز للسلع واملنتوجات الزراعية.

الصباح الجديد - وكاالت: 
نظم مجلس األعمــال العراقي في 
عمــان لقاء اقتصاديــا، عبر تطبيق 
النفط  وزيــر  فيــه  حتــدث  »زووم«، 
العراقي إحسان عبداجلبار إسماعيل 
االستثمارية  والفرص  املشاريع  حول 
املتاحــة في بــالده بقطــاع النفط 

والغاز.
العراق  أن  اســماعيل  الوزيــر  وأكد 
يستحق أن يشــارك أبناؤه املغتربون 
فــي مســيرة تنميتــه االقتصادية 
واملشاركة  وخبراتهم  جتاربهم  ونقل 
ينوي  التي  االستثمارية  باملشروعات 

تنفيذها خالل السنوات املقبلة.
وأشــار إلــى أن االقتصــاد العراقي 
شهد في الفترة املاضية هزات قوية 
ووصولها  النفط  أسعار  تراجع  جراء 
إلــى 10 دوالرات للبرميل ومحددات 
منظمة أوبــك وأزمة جائحة كورونا 
االقتصادي  التراجــع  جانــب  إلــى 

العاملي.
ولفت إلى أن ذلك أدى إلى عدم قدرة 
احلكومة علــى الوفــاء بالتزاماتها 
املالية وبخاصة جلهــة دفع الرواتب، 
موضحا أن سعر النفط بدأ يتعافى 
45 دوالرا للبرميل،  ويباع اليوم بنحو 

متوقعا عودة الصادرات إلى 3 ماليني 
برميل باليوم خالل األشــهر املقبلة، 
وأن يصل سعر البرميل إلى 50 دوالرا.
وأوضــح أن وزارة النفــط العراقية 
متتلك عقودا كبيــرة مع العديد من 
الشركات العاملية، لكنها ال تشكل 
الشركات  اقتصاديا مع هذه  تكامال 

رغم فائدتها لالقتصاد الوطني.
وبــني الوزير إســماعيل أن أهم قوة 
وهي  اقتصاديــة معطلــة حاليــا 
القطــاع اخلاص، لعدم وجــود إطار 
قانونــي إلشــراكهم فــي البنــاء 
االقتصــادي للبلد، الفتــا إلى وجود 

توجيهــات مــن احلكومــة احلالية 
لالنفتاح على مجتمع األعمال.

وأشــار إلى أن وزارة النفــط لديها 
الكثيــر من النشــاطات التي ميكن 
املشــاركة  العراقي  اخلاص  للقطاع 
التسويق  أن عمليات  وبخاصة  فيها 
مؤمنة، الفتــا إلى وجود نقاشــات 
مــع أصحاب أعمال تتعلــق بإقامة 
مشــروع مصفاة فــي الزبير مبدينة 

البصرة.
ولفت إلــى وجود تفاهــم أولي مع 
شركة »أيني« االيطالية التي تشغل 
اليوم حقل الزبيــر الذي ينتج حاليا 

يوميا وســيصل  برميل  ألــف   500
إلــى نحــو 700 ألــف برميــل عام 
2027. وأشــار وزير النفط إلى وجود 
تفاهمات إلقامــة مصفاة في الزبير 
إلنتاج 300 ألــف برميل في مرحلته 
النهائية و150 ألف برميل في بدايات 
االســتثمار  البالغ حجم  املشــروع 
فيه 4 مليــارات دوالر على مدى أربع 

سنوات.
وأكد أن شركة أيني ستقود العمل 
وكأنه أحد مشاريعها كونها شريك 
يعمل بالنيابة عــن الدولة العراقية 
في إدارة األصــول واملاكينات بحقل 

الزبير، الفتا إلى أن املشروع سيكون 
مملوكا بالكامل للحكومة.

إلى  الوزير إسماعيل كذلك  ولفت 
مشــروع »نبراس« لغايات تصنيع 
مليار  5ر8  بكلفة  البتروكيماويات 
دوالر والذي ما زال العراق يناقشــه 
منذ عشــر ســنوات مــع إحدى 
الشــركات العاملية، داعيا أصحاب 
العراقيني  واملســتثمرين  األعمال 
أن  وبخاصــة  فيــه  للمشــاركة 
احلكومــة احلاليــة تريــد تنفيذه 
وإجناحــه ليعــود العــراق منتجا 

للبتروكيماويات.

لقاء اقتصادي حول مشاريع العراق بقطاع النفط

وزير الزراعة : خطط متطورة لتصدير الفائض
 من التمور واعتماد طرق تسويقية متطورة

اجتماع ميداني لتأهيل الطائرات الزراعية استعدادا لحمالت المكافحة الجوية

أكد وزير الزراعة 
أن الوزارة ستضع 
أسسا وبرامج 
لتفعيل ملف إنتاج 
وتسويق التمور 
وتصديرها لرفد 
ميزانية الدولة 
بالمبالغ وااليرادات 
الضرورية لدعم 
االقتصاد الوطني 

الصباح الجديد - وكاالت :
األوروبي  االحتاد  بريطانيــا  طالبت 
بالتحلــي "مبزيد مــن الواقعية" 
قبل بدء مفاوضات حاسمة بشأن 
اجلانبني  بــني  التجارية  العالقــة 
ملرحلة ما بعد بريكســت الثالثاء، 
في ظــل أجواء عّكــرت صفوها 
التقاريــر التي تفيد بأن لندن تريد 
إعادة صياغة اتفاق وقعه الطرفان 

في وقت سابق.
وقــال ديفيــد فروســت كبيــر 
مفاوضــي رئيس الــوزراء بوريس 
هذا  تقدم  إحراز  "علينا  جونسون 
التوصل  إذا كان سيتم  األسبوع" 
إلــى اتفاق بحلــول نهاية الفترة 
االنتقالية بعد خروج بريطانيا من 
األول/ كانون  فــي  األوروبي  االحتاد 

ديسمبر.
ومن أجل حتقيق هذا الهدف، أفاد 
الثالثاء مع  املقــررة  احملادثات  قبل 
كبيــر مفاوضي االحتــاد األوروبي 
بشــأن ملف بريكســت ميشال 
إلى  "نحتــاج  لندن  فــي  بارنييه 
رؤية املزيد من الواقعية من االحتاد 
بشــأن وضعنــا كدولة  األوروبي 

مستقلة".
وأضاف "إذا لم يتمكنوا من القيام 
بذلــك في الوقت احملــدود للغاية 
املتبقي لدينا، فســتكون التجارة 
بيننا مبنية على شــروط كتلك 
التي بني االحتاد األوروبي وأستراليا، 
ونحــن نعمــل علــى تكثيــف 

استعداداتنا لنهاية العام".
طريق  إلــى  احملادثــات  ووصلــت 
بســبب  أشــهر  منذ  مســدود 

مســائل مثل مدى وصول االحتاد 
في  الصيد  ميــاه  إلــى  األوروبي 
ومســاعدات  املتحدة  اململكــة 
الدولة وشــروط التنافس العادل. 
التوصل  يجب  إنه  اجلانبان  ويقول 
إلــى اتفاق خــالل قمــة االحتاد 
األوروبــي في منتصف تشــرين 

األول/أكتوبر.
وقد ســاد القلق في بروكســل 
بعدما أوردت صحيفة "فايننشال 
البريطانية  أن احلكومــة  تاميــز" 
قانون  مشــروع  األربعاء  ستقدم 
النطاق  يلغــي"  أن  "من شــأنه 
القانونــي لبعض أجــزاء االتفاق 
الــذي حدد اخلــروج مــن االحتاد 
األوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، 
مبا في ذلك القواعد اجلمركية في 

إيرلندا الشمالية.
وأوضــح بارنييه إلذاعــة "فرانس 
أنتر" االثنني "يجب احترام كل ما 
وّقع في املاضي. إنه ضمان للثقة 

في املستقبل".
إيرلنــدا  بروتوكــول  ومبوجــب 
الشــمالية، ســيتعني على هذه 
اتباع بعض  البريطانية  املقاطعة 
الفترة  قواعد االحتاد األوروبي بعد 
لبريكســت  الالحقة  االنتقالية 
من أجل ضمــان عدم وجود حدود 
مادية وجتنب عودة التوتر في هذه 
املنطقة التي شهدت نزاعا دمويا 

استمر ثالثة عقود.
وذكرت صحيفــة "ديلي تلغراف" 
اتفاق  علــى  وافق  أن جونســون 
اخلروج من االحتــاد األوروبي العام 
املاضي، لكنه يعتقد اآلن أن هناك 

خطرا "غير متوقــع" يتمثل في 
ترك إيرلندا الشمالية معزولة عن 

بقية اململكة املتحدة.
وكان إلغــاء عمليــات مراقبــة 
احلــدود مــع جمهوريــة إيرلندا 
"اجلمعة  اتفاق  جزءا أساسيا من 
العام  أبــرم في  الذي  العظيمة" 
30 عاما من العنف  1998 وأنهى 
البريطاني  احلكم  برفض  املرتبط 

في املقاطعة.
وقالت رئيسة املفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير اليني إن بريطانيا 
احترام  القانــون  مبوجب  "ملزمة 
اتفاق خروجها من االحتاد االوروبي 
وهو شرط أساســي ألي شراكة 

مستقبلية". 
وقال الناطق باســم جونســون 
إن حكومــة اململكــة املتحــدة 
"ملتزمة متاما تنفيذ اتفاق املغادرة 
الشــمالية،  إيرلندا  وبروتوكــول 
وقد اتخذنــا العديد من اخلطوات 
العمليــة لذلــك". لكنه أوضح 
أن احلكومــة تتخــذ "خطــوات 
محــدودة ومعقولــة لتوضيــح 
عناصر محــددة" للبروتوكول من 
أجل "إزالة أي غموض أو التباس". 
وقد أثار التقرير ردود فعل غاضبة 
يذّكر  وبلفاســت حيث  دبلن  في 
مشــددة"  "حدود  وجود  احتمال 

بعقود من االضطرابات.
مــن جانبه، قــال وزيــر اخلارجية 
اإليرلنــدي ســيمون كوفيني إن 
مشــروع القانون هذا ســيكون 
للمضي  حكيمــة  غير  "طريقة 

قدما".

بريطانيا تطالب االتحاد األوروبي »بمزيد 
من الواقعية« في المحادثات التجارية
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متابعة

أو نبضاِت دمي.

 الّذئب
******

اجتمَع الغزاُل والّطاووُس والعصفور
فكانت الغابة.

وملّا حضرَ الّذئُب لُيكمَل املشهد،
طارَ العصفور

وهرَب الغزاُل والّطاووس
ثُمَّ حلقتهم األشجارُ كّلها،

فضاَع كلُّ شيء.

 محنة اللقلق
**********

حنَي بنى اللقلُق عّشاً
انتظرَ حبيبته طويالً دوَن جدوى،

ثُمَّ أوصى القمر 
ِه املهجور بأن يهتمَّ بعشِّ
ً لكنَّ القمرَ َقْهَقَه كثيرا
وهو يقفُز ما بني الغيوم.

 لوحة سريالّية
***********

اللوحُة الّسوداُء سهلٌة جّداً.
فبإمكانَك أن تقول

للمشاهِد املُرتبِك املذهول:
إنَّ األلواَن كّلها غادرت اللوحة

على نحٍو سريالّي
ولم يبَق غير األْسَود الّشرس

الذي احتلَّ اللوحَة قبَل قليل!

 * سقطْت وانتهْت
**************

سقطْت قطراٌت من الّذاكرة،
رّبا من القلب،

أو من العني.
إذا كانْت قد سقطْت من الّذاكرة

فهي قصائد حتماً
أما إذا سقطْت من القلب
فهي قطرات دٍم دوَن شّك

أو من العني فهي دموٌع بالطبع.
قد تكوُن كّل هذا أو ال تكون.

املهّم أّنها سقطْت على األرض،
سقطْت وانتهى كلُّ شيء،

سقطْت وانتهْت.

 الصيحة
********
ِصحُت

بالّشاعرِ الذي ضّيعتُه املنافي،
والّشاعرِ الذي مّزقتُه احلروب،

والّشاعرِ الذي دَرْوَشتُه احلروُف حرفاً فحرفا،
والّشاعرِ الذي عّذبتُه الّنساُء عضواً فعضوا،

والّشاعرِ الذي طعنتُه ســيوُف االرتباِك سيفاً 
فسيفا،

والّشاعرِ الذي انتحرَ في حلظِة يأٍس عظيم.
ِصحُت:

أنِْقذوني ممّا أنا فيه!
فارتبكوا

وباَن على وجوههم َعْجٌز ُخرافّي،
عدا الّشاعر الذي انتحرَ

إذ جاءني َمذهوالً أشعَث الرأس
وقّبلني باكياً

ثُمَّ انتحرَ من جديد!

أديب كمال الدين
 املاليني من البشر

***************
وََضعْت على صدرِها قالدَة ُعرٍي صغيرًة حمراء

وارتدْت لباَس بحٍر صغيراً أحمر،
ورقصْت،

فصّفَق لها حّد الهذيان
املالينُي من البشرِ الذين ماتوا.

ثُمًّ عادْت فرقصْت،
فصّفَق لها حّد اجلنون

املالينُي من البشرِ الذين سيموتون.

 قلوب
******

على جذِع شجرٍة َمّيتٍة أو ُشبِه َمّيتة
رسمُت قلوباً ال َعدَّ لها.

فرآها الّنّقادُ وصمتوا كاألحجار
لكنَّ أحدهم أوصاني أْن أستخدَم األلوان

في رَْسِم القلوب
بدالً من أْن أستخدَم دمي

قصائد ُمتشظّية

عباس عبد جاسم

لقــد ظهرت النيوليبرالية ، بعد فشــل 
الليبرالية ، للخروج من أزمة » الكســاد 
العظيــم 1929- – 1939 » ، التــي بدأت 
بانهيار األســهم األميركية ، وقد وصف 
 – باتريــك دينني  االقتصــادي واألكادميي 
الليبراليــة فــي   –  patrick J. Deneen
كتابه » ملاذا ) فشــلت الليبرالية ؟ » بـ » 

الليبرالية املعدومة الضمير« .
وكان أّول َمــن اســتخدم مصطلــح » 
نيوليبرالــي« ، هــو األقتصــادي األملاني 
الكسندر رستوف ، فقد دعا الى انتهاج 
طريق ثالث بني االشتراكية والرأسمالية 
، تكــون فيــه الدولة قويــة » دولة فوق 

االقتصاد وفوق املصالح الفردية » .
روح  متثــل  احلــرة  الســوق  ان  ورغــم 
النيوليبرالية ، فإننــا لم جند تعريفاً لها 
ســوى انهــا مفهوم غامــض ، تختلط 
فيه افكار يســارية وميينيــة ، إذ يجمع 
بني رسملة الســوق والرفاه االجتماعي/ 
بني العمال وأصحــاب رؤوس األموال/ بني 

الفردية واملنفعة الذاتية .
وقد انبنت سياسة النيوليبرالية على » 
قوة احتــكار رأس املال » ، و« حترير االنتاج 
» من خالل االســتحواذ علــى » األرباح 
من دون إنتاج » ، وذلك بتداول األســهم 

والسندات في األسواق املالية .
لهذا اجتهت النيوليبرالية نحو تفكيك » 
دولة الرفاه » ، وانتزاع السلطة من الدولة 
، واســتثمار » رأســمالية الكــوارث » ، 
واخلصخصة في » بيع أموال ومؤسسات 

الدولة » .
ومن أهم سمات التحّول من الليبرالية 
الى النيوليبرالية ؛ الزواج بني الســلطة 
واملال ، وحتجيم الدولة، وأدجلة الســوق 
، وحتريــر التجــارة ، وعــالج االقتصــاد 
التنميــة  وخصخصــة   ، بالصدمــة 
االقتصاديــة ،  با فــي ذلك خصخصة 

اخلدمات االجتماعية العامة .
إذاً ، نحــن إزاء نظام اقتصــادي جديد، 

يســميه برهان غليون بـــ » نظام أكثر 
ما ميّيزه ســيطرة نوع من الرأســمالية 
الكمبرادورية » ) برهان غليون/ في جذور 

تفكك عالم الغرب وبؤس أحوالهم ( .
وبذا شــهدت العقود األخيرة من القرن 
العشــرين حتّوالً  جذرياً فــي االقتصاد 
واألكادميي  االقتصادي  يسميه   ، العاملي 
كارل بوالني بـ » التحّول الكبير« ، الذي 
واجتماعية  اقتصاديــة  تغّيــرات  جلب 

مدّمرة لرأسمالية السوق احلّرة .
وإن كانت اإلرهاصات األولى للنيوليبرالية 
الســبعينيات  أواخــر  قــد ظهــرت   ،
نتيجــة التضخم االقتصادي ، وفشــل 
السياسات االقتصادية الكنزية ، وركود 
االقتصاد االشــتراكي ، فإن تطبيقاتها 
بــدأت أوائــل التســعينيات ، بعد زوال 
الشــيوعية كآيديولوجية شــمولية ، 
كمنظومة  الســوفيتي  االحتاد  وانهيار 

اشتراكية .
ومع انهيــار اليقينيات في القرن احلادي 
والعشــرين دخل العالم طور االختالل ، 
وخاصة » إن اختــالل العالم وصل الى 
طور متقدم » كمــا ذهب الى ذلك أمني 
معلــوف في كتابه » اختــالل العالم » 
) أمــني معلوف - إختــالل العالم / ص 
14( ، كمــا دخل العالم فــي اضطراب 
شامل ، حيث اختلَّت فيه قيم ومعايير 
والعدالــة االجتماعية  ومبادئ احلريــة 
وحقوق االنســان ، مما شــهد االقتصاد 
العاملــي اختالالت عضوية فــي بنياته 
التحتانيــة ، وهي اختــالالت ناجتة عن : 
التضخم والركود ، وانهيار أســواق املال 
، وتفاقــم التفاوت بني االغنياء والفقراء 
، فقــد توّصــل االقتصادي الفرنســي 
تومــاس بكيتي في كتابــه » رأس املال 
في القــرن احلادي والعشــرين الى » إن 
تراكم الرأســمال كان أسرع من النمو 
االقتصادي ، والذي أّدى الى بنية منتجة 
للتفــاوت االجتماعي » كما » ان ظاهرة 
الالمســاواة املتصاعدة ستقضي على 
الدميقراطيــة كنظام سياســي » ) د. 
خوشناف ســليمان / نقد النيوليبرالية 

مايو   25 ســتريت  كورد  الرأســمالية/ 
2016 ( باعتبــار الدميقراطيــة القائمة 
علــى حكــم األغلبية مصــدر تهديد 

حلقوق الفرد أو األقلية . 
ولكــن كيــف فّككــت النيوليبرالية 

اقتصاديات العالم ؟
في كتابها » عقيــدة الصدمة » تقول 
الصحفيــة الكندية ناعومــي كالين : 
» إن سياســات الســوق اجلديدة التي 
تدعمها املؤسســات الدولية كصندوق 
النقد الدولــي والبنك الدولي ومنظمة 
أن  اســتطاعت   – العامليــة  التجــارة 
تتمكــن من الهيمنة عامليــا ًعن طريق 
» مبــدأ الصدمة » ، كما اســتطاعت 
رأسمالية الكوارث تلك ، أن  تصعد من 
االجتماعية  الكوارث  اســتثمار   ، خالل 
والسياســية والطبيعية ، واســتغالل 
الشعوب التي صدمتها تلك الكوارث » ) 
ديفيد هارفي/ موجز تاريخ النيوليبرالية/ 
ترجمــة وليد شــحادة/ ص 6( كاحلروب 
املالية  واألزمــات  واالقليمية  األهليــة 

والثورات الشعبية .
وقد الحظ عالم النفس األكلينكي باول 
 what فيرهايج فــي كتابه » ماذا عني ؟
About me- » ظهور بضعة أعراض على 
الفرد ، مثل إضطراب الطعام ، وميله الى 
االكتئاب ، والعزلة وأذية النفس ، والقلق 
على مســتوى أدائه ، بجانب ســقوط 
 George « الضحية للفوبيا االجتماعية
menbiot ) النيوليبرالية : النظرية التي 
 the guardian – خّربت العالم/ صحيفة
/ ترجمة : محمد ســماحة 27 ديسمبر 

. ) 2017

النيوليبرالية برفع الضرائب  لقد قامت 
في مقابل  تخفيض الضرائب لألغنياء ، 
وخصخصت مشاريع التنمية واخلدمات 
االجتماعية ، وقّوضت النقابات العمالية 
، وحّررت الســوق من هيمنــة الدولة ، 
حتى جذبت إليها أحزاب يسارية كحزب 
الدميقراطي  واحلــزب  البريطاني  العمل 
األمريكــي ، كما انهــا خلخلت التوازن 
الطبقي بــني الطبقــات االجتماعية ، 
فقد أزاحت الطبقة الوســطى لصالح 
رجال املال واالعمال ، بل وحققت نظاما 
بيروقراطيــا ً جديــدا ً أكثــر إنتهاكا ً 
للعدالــة االجتماعية ، وأكثــر تالعبا ً 

بالعقول ومصائر الشعوب .
وقد أشار ديفيد هارفي في حوار معه الى 
أن » املشاريع االيديولوجية للخصخصة 
» و«التغييــر التكنولوجــي » و« تراجع 
الصناعة » أّدت الــى » البطالة » ، ومن 
ثم » ســحق اليد العاملة »، وشرعنة » 
شــراء االنتخابات » ، وقبل ذلك تكوين 
طبقة رأســمالية قوية، تقــوم بانتاج 
األزمــات وادارتها في دول العالم . ) حوار 
مــع ديفيد هارفي حــول النيوليبرالية/ 

ترجمة كرمي محمد في -8 8 - 2017 ( .
ولم تكتِف النيوليبرالية بصنع األزمات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة ، وامنا تقوم 
إلستنزاف  اجملتمعية  األزمات  باستغالل 
وفق  النامية  للــدول  االقتصادية  املوارد 
إتفاقات جتارية لترسيخ عالقات السوق 
بقوة إرادة الشركات االحتكارية العابرة 
للجنسيات ، وربط اقتصادات هذه الدول 
ومديونية  الرأسمالي  االقتصاد  بتبعية 

صندوق النقد الدولي .

عبدالهادي عباس

عندمــا ولِد الطفل »نــدمي« صباح األحد، 
كانت تعتليه عّلة حّيرت اجلميع، فقد كان 

لِسانه يعزف بال توّقف.
أباه كان غاضباً ومســتاًء، وأّمه كانت في 
حيرة من أمرهــا، لكن أخيراً، إّتفق الزوجان 
بعد شــهرين من والدة الطفل العازف، أن 
يتواصــال معه بلغة اإلشــارة، عّله يفهم 
مســتقبالً كيف يبوح عّمــا بداخله بعد 

فشل الّلغة اخلطابّية معه.

دخل الولد ندمي املدرسة، وفي أّيامه األولى 
لم ينطق بصوت، ولــم يتواصل مع أحد 
حّتى مّر إســبوع حينما طلب منه أستاذ 
املــادة، أن يقف      ليشــرح الدرس. لكن 
الولــد الغريب رفــض أن ينهض وينطق 
بشيء. مّما جعل األســتاذ يغضب غضباً 

شديداً، ويصرُخ في وجهه:
 - )انهض! .. ألم أقل لك أن تقف وتشرح 
الــدرس اللعني؟ أنت ولد عدمي اجلدوى، ُخذ 

هذه(
وصفعه األســتاذ صفعة أسقطت الولد 
أرضاً، أراد أن يصرخ بـــ )آه( لكنه بدل عن 

ذلك،عزَف أعزوفة مريرة كتعبير لأللم.
هلع اجلميع، وأصابهم الّذعر الّشديد. في 
ذلك اليوم انكشف سّره، وتناقلت أخباره 
اجلرائــد والصحف: )فتى في السادســة 
.. يعزُف ُويلّحن بلســانه اجملّرد، موهبة أم 

جنون؟(
عاش الولُد ندمي وحيداً ُعقب تلك احلادثة، 
أصبح غريباً في اجملتمع، وكان لزاماً عليه 
أن يجالــس غرفته، مما اضطــّر والداه أن 
التواصل  يعّلمه  مدّرساًخصوصياً  يجلبا 
بلغة اإلشــارة، بعــد أن أجِبــر على ترك 

املدرسة.

بلغ ندمي الرابعة عشــر، وكان نصيبه من 
تلك السنة، أن يتعّرض والداه حلادٍث وهم 
في طريقهــم إلى البيــت، فتوّفيا على 

الفور.
ازدادت حياة الولد العازف جحيماً وبؤســاً  

.. وعاش وحيداً فوق وحدته.
بعد مــرور فترة طويلة، وحينما تناســاه 
الّنــاس، وظّنــوا أن قّصة الولــد العازف 
الغريــب قــد انتهــت ظهر لهــم في 
فّنانان،  دّبرها  قد  مأســاوّية،  مســرحية 

ليقفوا متفاجئني.
»العازف  بعنوان:  دنسن  شارل  )مسرحية 

الّلئيم والفتاة احلاملة(
عزف الولد في تلك املســرحية ببؤســه 

الشديد، وُحزنه العميق.
أثار الوحدة والشّدة ترتسمان على وجهه، 

وعيناه كانتا تلمظان بالقسوة واملعاناة.
بعد دقائــق .. انتهت املســرحّية الفّنان 
وعلــى عجلــة منهم،  دنســن، حينها 
هرع الناس ليتجّمعــوا على الولد غريب 

األطوار، مشّكلني رُعباً حقيقّياً حوله:
) »أّيها الغريب انطق لنا شــيء« .. »هذا 
الولد لعنة من اإللــه! علينا بقتله فوراً« 
.. »أّيها العازف ســأعطيك مائة دوالر إْن 

عزفت في ميــالد أختي« .. »ارحل من هنا 
أّيها الشيطان املسخ!« (

مضت أشــهرا ُعقب تلك الليلــة  ، ثّم 
سنة، ثّم سنتان، ثّم تسعُة أعوام!

حّتى ظهــر أمره للعالم مــّرة أخرى، في 
شّقة نائّية رّثة، مّيتاً مقطوع اللّسان! دون 

آثار واضحة للقتِل أو دليل على االنتحار.
فــي صباح اليــوم التالي، ُقــّرر دفنُه في 
املُعّزون،  شــمال املدينة، وحينما حُضــرَ 
وأتلِيت على روحه الصــالة، هلَع احلضور 
بعد دقائق وُهم في رعٍب شــديد، حينما 

سمعوه يعزف من قبره، أعزوفة الرثاء.

متابعة الصباح الجديد:
أعلــن مديــر الوحــدة األثرية الفرنســية في 
السودان مارك مايو لوكالة فرانس برس اإلثنني 
أّن منطقــة »البجراوية« األثرية التي كانت في 
ما مضــى عاصمة للمملكة املرويــة، مهّددة 
بالفيضان بســبب ارتفاع منســوب مياه نهر 

النيل إلى مستوى قياسي.
وقال عالم اآلثار الفرنســي إّن مفّتشــي اآلثار 
الســودانية بنوا ســدوداً في املكان بواسطة 
أكياس معّبأة بالرمال واســتخدموا املضّخات 
لســحب املياه ومنعها من إتالف هذه التحفة 

األثرية.
السبت  أعلنت  الســودانية  وكانت السلطات 

حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد بســبب 
الفيضانات القياســية التي خّلفت ما يقرب 
من 100 قتيل ودّمرت أو أحلقت أضرارًا بأكثر من 
100 ألف منزل، وفقاً لوكالة األنباء الرســمية 

السودانية »سونا«.
وبحسب خبير اآلثار الفرنسي فإّنه »لم يسبق 
أبــداً للفيضانات أن بلغــت مدينة البجراوية 
امللكيــة التي تبعد 500 متر عــن مجرى نهر 
النيــل«، وتقع علــى بعــد 200 كيلومتر إلى 

الشمال من اخلرطوم.
وإذ أّكد مايو أّن »الوضع حالياً حتت السيطرة« 
حّذر من أّنه »إذا استمّر ارتفاع منسوب النيل، 

فقد ال تعود اإلجراءات املّتخذة كافية«.
وأضاف أّن مواقع أثرية أخرى مهّددة بالفيضان 

على طول مجرى النيل.

ومنطقة البجراوية األثرية تضّم املقبرة حيث 
أهرامات مروى الشهيرة واملدينة امللكية لهذه 
اإلمبراطورية املركزية التي حكمت من ســنة 
350 قبل امليالد إلى ســنة 350 ميالدية وكانت 
أراضيها متتــّد في وادي النيل ملســافة 1500 
كيلومتر، من جنوب اخلرطوم وصوالً إلى احلدود 

املصرية.
وزار وزير الثقافة واالعالم فيصل صالح املدينة 
امللكية في البجراوية لبحث سبل حماية هذا 
املوقع املدرج منذ 2003 على قائمة اليونيسكو 

للتراث العاملي.
ووفقاً آلخــر بيان لوزارة املياه والــرّي فقد بلغ 
منســوب النيل 17.62 متراً، وهو مستوى لم 
يســّجل منذ بدأت عمليات تسجيل منسوب 

النهر قبل أكثر من مئة عام.

هل هناك بديل للنيوليبرالية التي فّككت العالم ؟

َعـزيـف

الفيضانات تهّدد كنوز البجراوية األثرية السودانية

من اعمال الفنانة نوال السعدون
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خسائر مالية فادحة في اليويفا بسبب كورونا ديوكوفيتش يدعو أنصاره للشفقة 
بمراقبة الخط
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العواصم ـ وكاالت:

رونالدو نصب  يضع كريستيانو 
عينيه رقم علي دائي القياسي 
في األهداف الدولية البالغ 109 
ثنائيتــه في فوز  أهداف بعــد 
البرتغال 2-1 على الســويد في 
دوري األمم األوروبيــة لكرة القدم 
أمس األول ليصل إلى 101 هدف 

مع منتخب بالده.
وبعد غيابه عن مباراة البرتغال 
األمم ضد  دوري  فــي  االفتتاحية 
الســبت بســبب  يوم  كرواتيا 
إصابة في أحد أصابع القدم، لم 
الوقت  من  الكثير  رونالدو  يهدر 
ركلة  من  وســجل  عودته  بعد 
حرة في الشــوط األول وأضاف 
 72 الدقيقة  فــي  ثانيــا  هدفا 
ليقترب من رقــم اإليراني دائي 
»جنحت  رونالدو  القياسي.وقال 
في جتاوز 100 هدف واآلن أسعى 
خطوة  إنها  القياســي.  للرقم 
بخطوة. لســت مهووسا بهذا 
األمــر لكن األرقام القياســية 

تأتي بطريقة طبيعية«.
وتابــع »عندمــا تعرضت لهذه 
املشــكلة فــي أصبــع القدم 
التعافي  بوسعي  أن  أدرك  كنت 
للمشــاركة في املباراة الثانية. 
أحــب أن أكــون هنا مــع هذه 
واملدرب  الالعبني  اجملموعة مــن 
أعرف  وكنــت  الفني  واجلهــاز 
أنهــم ســيلعبون جيــدا في 
املبــاراة األولى ألن تشــكيلتنا 
جيــدة وال يوجــد أي العــب ال 
أن سجل  تعويضه«.وبعد  ميكن 
خمســة أهداف فــي مبارياته 
السابقة ضد السويد، كان من 
املتوقع أن يصنع رونالدو التاريخ 

في العاصمة السويدية.
وقال برونو فرنانديز العب وسط 
البرتغال »ســجل أمس ســتة 
أو ســبعة أهــداف )من ركالت 
حــرة( في املران واليــوم فعلها 
وجــود  نفســها.  بالطريقــة 

شيء  الفريق  في  كريســتيانو 
أولسن  روبن  جيد جدا«.وتصدى 
حارس الســويد حملاولــة أخرى 
مــن رونالدو الذي تــرك امللعب 
في الدقيقــة 81 ليحل محله 
ديوجــو جوتا، وحــول مهاجم 
يوفنتوس تفكيره ســريعا إلى 
التالية.وقال »املستقبل  املهمة 
يعلمــه اهلل فقط. أنا ســعيد 
باللعب مع هــذه اجملموعة من 
مستمتع  وأنا  الصغار  الالعبني 
بهذه اللحظة على الصعيدين 

الفردي واجلماعي«.
إلى ذلك، تغلب منتخب أرمينيا 
على ضيفه منتخب إستونيا )2 
/0(، أول أمس في اجلولة الثانية 

مــن مباريات املســتوى الثاني 
ببطولة  الثالثــة،  للمجموعة 
القدم..  لكرة  األوروبي  األمم  دوري 
كارابيتيان  ألكســندر  وسجل 
ووبيمار أجنولو موسكيرا، هدفي 
الفوز ألرمينيــا، في الدقيقتني 
مبــاراة  وفــي  و)65(..   )43)
أخــرى باجملموعة ذاتهــا، تعادل 
منتخــب جورجيا مــع ضيفه 
الشــمالية،  مقدونيا  منتخب 
تورنيكي  وتقدم   ..)1-1( بنتيجة 
أوكرياشــفيلي بهدف جلورجيا 
من ضربة جزاء في الدقيقة )13(، 
وأدرك ســتيفان ريستوفسكي 
الشــمالية  ملقدونيا  التعــادل 
فــي الدقيقة )33(.. ويقتســم 

منتخبــا مقدونيا الشــمالية 
وجورجيا ترتيــب اجملموعة بأربع 
أرمينيا  منتخــب  ويحل  نقاط، 
في املركز الثالــث بثالث نقاط، 
إســتونيا  منتخــب  ويتذيــل 

الترتيب من دون نقاط.
إلى ذلك، اعترف دوايت لودفيخز 
مدرب هولندا املؤقت أن منتخب 
بالده لم يكــن الطرف األفضل 
خــالل مواجهــة إيطاليــا في 
دوري األمم األوروبيــة لكرة القدم 
في أمســتردام في مباراة قد ال 
املنصب  شــغل  على  تساعده 

بدوام كامل.
وتابــع لودفيخــز، الــذي تولى 
املســؤولية الشهر املاضي بعد 

لتدريب  كومــان  رونالد  انتقال 
في  هولندا  معاناة  برشــلونة، 
 0-1 وخســر  الفرص  صناعــة 
إيطاليا بهدف ســجله  أمــام 
نيكولــو باريــال قبــل نهايــة 
لودفيخز  وقال  األول،  الشــوط 
للصحفيني: »املشــكلة األكبر 
قبل االســتراحة أننــا لم نكن 
على املستوى املطلوب«.وأضاف: 
ورائع  مميز  فريق  أمام  »خســرنا 
التي  األساسية  األشياء  يفعل 
نفعلها نحن لكنه أدى بشكل 

أفضل كثيرا«.
وهــذه أول هزميــة لهولندا في 
8 مباريــات منذ اخلســارة في 
نهائــي دوري األمم أمام البرتغال 

في حزيــران 2019.. وقال املدرب 
املؤقــت: »لم نســاعد بعضنا 
بالشــكل الكافي في الشوط 
األول. ليــس كافيــا الركــض 
بســرعة فائقة والعمل بجدية 
على  نســتحوذ  عندما  كبيرة. 
الكرة لم نظهر بالشكل اجليد. 

املسافات كانت كبيرة جدا«.
غير  أنــه  لودفيخــز  وأضــاف 
متأكد من البقــاء في منصبه 
في تشــرين األول عندما تلعب 
هولنــدا مــع املكســيك وديا 
وتواجه البوســنة وإيطاليا مرة 
أخرى في دوري األمم.. وقال: »هذا 
يعتمــد علــى اإلدارة. ال أعرف 
يحضر  لــم  إذا  ما ســيحدث، 
مدرب جديد رمبا أنال املسؤولية 
مجــددا.  الفريــق  ملســاعدة 

سأنتظر وأرى«.
مــن جانبــه، حقــق املنتخب 
اإليطالــي الفــوز بهــدف من 
دون رد علــى هولنــدا، في إطار 
منافســات اجلولــة الثانية من 
دور اجملموعــات لبطولــة دوري 
األمم األوروبية.. وبحسب شبكة 
فــإن  لإلحصائيــات،  »أوبتــا« 
إيطاليا خرجت بشباك نظيفة 
ضــد هولنــدا خــارج ملعبها 
للمرة الثالثــة في التاريخ، بعد 
عام 1990 حني كان والتر زينجا 
حارسا لألتزوري، وأيًضا عام 2000 
بوجــود فرانشيســكو تولدو.. 
وأضافــت: »املدرب مانشــيني 
خسر 2 من أول 21 مباراة له مع 
مارتشيلو  رقم  لُيعادل  إيطاليا، 
ليبي، وفقط فولفو فالكاريجي 
خســر مباريات أقل، حيث هزم 
مببــاراة واحدة فــي نفس عدد 

املواجهات«.
وتصــدر املنتخــب اإليطالــي 
اجملموعة األولى برصيد 4 نقاط، 
بعدمــا كان تعادل فــي اجلولة 
األولى مع منتخب البوسنة )1-

1(، فيما يأتي املنتخب الهولندي 
في املركز الثاني برصيد 3 نقاط 
بعدما كان قــد فاز على بولندا 

بهدف نظيف.

كريستيانو يقود البرتغال للصدارة ويقترب
 من تحطيم الرقم القياسي

ضمن دوري األمم األوروبية 

رونالدو يواصل تفوقه

العواصم ـ وكاالت:
األوروبيــة  الكــرة  تواجــه 
انتكاسة مالية أخرى في ظل 
كورونا،  جائحة  أزمة  استمرار 
حيث أعاد االحتاد األوروبي لكرة 
أكثر من نصف  )يويفا(  القدم 
مليــار يــورو ملالكــي احلقوق 

التليفزيونية للمباريات.
وقــال أندريــا أنييلــي رئيس 
مجلــس إدارة رابطــة األندية 
األوروبية )إيكا(، أن يويفا يعيد 
 680( 575 مليون يــورو  دفــع 
مليــون دوالر( بســبب توقف 
أشهر،  لعدة  الكروي  النشاط 
وأيضا الكواليس التي تزامنت 
مــع نهايــة املوســم، حيث 
دوري  مباريات  أجندة  تقلصت 
أبطال أوروبــا والدوري األوروبي 
االعتيادية  باألجنــدة  مقارنة 
أنييلــي  وقــال  للموســم.. 
العمومية  اجلمعيــة  خــالل 
االفتراضية إليــكا: »هذه هي 

كل األمــوال التــي لــن يتم 
توزيعها«.

كان  األصلي،  لالتفــاق  ووفقا 
 3 علــى  ســيحصل  يويفــا 
يورو  مليــون  و250  مليــارات 
حيث  املاضــي،  املوســم  في 
كان من املقــرر توزيع مليارين 
األندية  يورو على  مليون  و550 
املشــاركة فــي البطولتــني 
بعد  يتضح  ولــم  األوروبيتني. 
مــا إذا كانت الـــ575 مليون 
منحها  ســيتم  التــي  يورو، 
ملالكي احلقــوق التليفزيونية، 
ســيتم اســتقطاعها مــن 
سيتحمل  يويفا  أن  أم  األندية 
جــزءا مــن اخلســائر.. وجرى 
دوري  مســابقتي  تعليــق 
األوروبي،  والــدوري  األبطــال 
فــي آذار املاضي، قبــل أن يتم 
اســتكمال البطولتني في آب 
عبر دورة مجمعــة، مع إقامة 
الذهبي  واملربع  الثمانيــة  دور 

من لقــاء واحد بدال من لقاءي 
ذهاب وإياب.

وأكد انييلي الذي يتولى أيضا 
بطل  يوفنتوس  نادي  رئاســة 
األوروبية  األنديــة  أن  إيطاليا، 
ستســجل خســائر بنحو 4 
مليارات يورو في موسم 2019 
2020/ وموســم 2020 2021/ 

بسبب جائحة كورونا.
وتالشت إيرادات األندية من بيع 
التذاكر جــراء إقامة املباريات 
بدون جماهيــر، ويتوقع أنييلي 
أيضا انخفــاض عائدات عقود 
انتقاالت  الرعاية وتراجع سوق 
الالعبني، واصفا املوسم املقبل 
داخل  بالتحديات  ملــيء  بأنه 
أنييلي  وقــال  امللعب..  وخارج 
أيضــا إن احلديث عــن عملية 
التي  أوروبا  أبطال  دوري  إصالح 
كان من املقــرر أن تدخل حيز 
التنفيــذ بحلول عــام 2024 

ستتأجل.   

العواصم ـ وكاالت:
إلى  ديوكوفيتش  نوفــاك  دعا 
التي  اخلط  مبراقبة  الشــفقة 
بطولة  فــي  بالكرة  ضربهــا 
أمريــكا املفتوحة للتنس يوم 
واجهت هجوما  أن  بعد  األحد 
املصنف  حادا من مشــجعي 
وســائل  علــى  عامليــا  األول 

التواصل االجتماعي.
الصربي من  الالعب  واستبعد 
الدور الرابــع للبطولة بعد أن 
ضرب الكرة بقوة خارج امللعب 
في غضب بعد خســارة أحد 
أشواط إرســاله في اجملموعة 
بابلو  األولى ضــد اإلســباني 
كارينيــو بوســتا، لكن الكرة 
التي  اخلط  مبراقبة  اصطدمت 

سقطت أرضا.
من  مجموعة  واســتخدمت 
جماهير ديوكوفيتش وســائل 

التواصــل االجتماعي لتوجيه 
أن  بعد  اخلــط  ملراقبة  إهانات 
صربية  إعالم  وســائل  نشرت 
اخلــاص  املســتخدم  اســم 
إنستجرام..  على  بحســابها 
ودافع ديوكوفيتش عن مراقبة 
اخلط في حســابه على تويتر، 
بينما شــكر اجلماهيــر التي 
تركت له رسائل دعم إيجابية.

وقــال: »أرجو أن تتذكــروا أن 
اصطدمت  التي  اخلط  مراقبة 
بهــا الكــرة الليلــة املاضية 
بحاجــة للدعــم أيضــا. لم 
ترتكب أي خطأ. أطلب منكم 
علــى وجه التحديــد دعمها 
واالهتمام بها في هذا الوقت«.
وفي حــني ســقطت مراقبة 
اخلــط أرضا وهــي تصرخ من 
ديوكوفيتش  ركــض  األلــم، 
نحوها ليعتذر.. وأبلغ متحدث 

باسم البطولة رويترز في وقت 
الحق بأنها تبــدو على ما يرام 
نقلها خــارج مكان  يتم  ولم 

إقامة البطولة.
سورين  البطولة  حكم  وذهب 
فرميل إلى ستاد آرثر آش وحتدث 
التي كانت  تــورت  أوريلي  إلى 
حتكــم املباراة قبــل أن يدخل 
في نقاش طويــل مع الالعب 
الصربي البالــغ من العمر 33 
عاما والفائز بأمريكا املفتوحة 
ديوكوفيتش  ودافــع  مرات..   3
عــن موقفه ملــدة 12 دقيقة 
لكن طبقا للوائح التنس كان 
بالفعل..  حســم  قد  مصيره 
األربع  البطوالت  لوائح  وتقول 
الكبرى »ال يجب على الالعبني 
فــي أي وقت إهانة أي حكم أو 
منافس أو متفرج أو أي شخص 

في موقع إقامة البطولة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خاطب البنك املركــزي العراقي دائرة التحقيقات و 
احلجوزات املصارف احلكومية واألهلية كافة بوضع 
حجــز على لالموال املنقولة و غيــر املنقولة لـ ١٤ 
شخصاً من بينهم رئيس الهيئة التطبيعية الحتاد 

الكرة اياد بنيان .
وعمم البنك املركزي كتاب احلجز الى املصارف كاف 
بنــاًء على كتاب وزارة املالية املــؤرخ في ٩-٨-٢٠٢٠ 
املستند الى قانون حتصيل الديون احلكومية رقم ٥٦ 
لعام ١٩٧٧ املعدل و املتضمن حجز األموال املنقولة 
و غيــر املنقولة للمدينني للحكومة من بينهم اياد 

بنيان كما مثبت في الوثيقة املنشورة.
ورد رئيس الهيأة التطبيعية الحتاد الكرة، مستشار 
رئيس الوزراء لشــؤون الرياضة، أياد بنيان، على أنباء 
حجــز أمواله املنقولــة وغير املنقولــة من البنك 

املركزي العراقي.
وذكر بيان له »نشــرت بعض املواقــع وفي عدد من 
األموال  مصــادرة  خبــر  الشــخصية  الصفحات 
املنقولة وغيــر املنقولة الياد بنيــان رئيس الهيئة 
التطبيعية وبإشــارة مقصودة وخبيثة للطعن في 

الذمة املالية لبنيان«.
وأشار إلى، أن »املوضوع يتعلق بدفع بدل ايجار الدار 
التي يسكنها اياد بنيان والذي يرتبط بدائرة عقارات 
الدولــة العائدة لوزارة املاليــة واذ تؤكد االيصاالت 
الرسمية املستوفاة بأنه قد مت دفع بدل االيجار ولكن 
اجلهة التي تقــف وراء إصدار الكتاب املشــار اليه 
قد وضعت اســم اياد بنيان مع األسماء املشمولة 
بالقــرار وهو أمر نعتقد انه قد حصل ســهوا ودون 
قصد وال تترتب عليه أية إجــراءات قانونية بخالف 
ما يحاول البعض أن يرمي اليه في محاولة بائســة 

ومتعمدة لإلساءة إلى شخص اياد بنيان«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ميلــك العب منتخب العراق ســابقا واملدرب احلالي 
مظفر جبار ذكريات رائعة مع أندية سلطنة عمان 
حيــث قاد العديد مــن األندية لتحقيــق اإلجنازات 
ومــارس مهنة التدريب في الســلطنة لســنوات 
طويلة لكن املالعــب العمانية افتقدت هذا املدرب 

في السنوات األخيرة. 
تواصلنــا مع جبار ملعرفة إمكانيــة عودته لتدريب 
أحد أندية السلطنة في املوســم الكروي اجلديد.. 
وحــول ذلك أجاب املــدرب العراقــي: »نعم أفتقد 
ملالعب السلطنة حيث الذكريات التي أحملها مع 

مختلف األندية«.
وأضاف: »تلقيت أكثر من عرض من أندية السلطنة 
لكن كان ذلك قبل جائحة كورونا، وإيقاف النشاط 
الرياضــي، واآلن املســابقات متوقفة فــي ُعمان«.
واستطرد: »اعتذرت عن عدم قبول العروض بسبب 

التزامي بعقد مع نادي احلدود ».

بنيان يرد على أنباء حجز 
أمواله المنقولة وغير 

المنقولة

مظفر جبار باٍق مع الحدود

منتخب إنجلترا للسيدات يبدأ في تصعيد الجيل الجديد

زيوريخ ـ وكاالت:

أعلــن االحتــاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفا(، عن إضافــة 8 برامج جديدة 
النســائية  الكرة  تطوير  إلى  تهدف 
حول العالم بشــكل أكبر.. وأوضح 
الفيفا أن أعضاءه الـ211 بإمكانهم 
التقدم بطلبات بشأن احلصول على 
مصادر إضافيــة وخبرة متخصصة 
لتطوير كرة القدم النســائية، على 
املســتوى الوطني بــني عامي 2020 

و2023.
وتعتبــر البرامج جزءا مــن »املرحلة 
التاليــة« للتطويــر التــي تتضمن 
حمالت للكــرة النســائية، وتطوير 
الدوريات، ومنح تعليمية وإرشــادية 
إعداد  برامج  إلى  باإلضافة  للمدربني 

القادة في كرة القدم النسائية.
املاضي  العام  فــي  الفيفا  وخصص 
مليار دوالر للكرة النسائية بني عامي 
2019 و2022، وبإمــكان كل احتاد أن 
يتقــدم بطلب احلصــول على منح، 
من بينهــا 500 ألف دوالر مخصصة 
للكــرة النســائية.. وقالت ســاراي 

بارميان رئيس قطاع الكرة النســائية 
في الفيفــا: »األداء املذهل وأكثر من 
مليار مشــاهد تابعوا عبــر التلفاز 
النســخة املاضية من كأس العالم 
للسيدات في فرنسا، يظهران إلى أي 

مدى وصلت الكرة النسائية«.
وأضافت رئيس قطاع الكرة النسائية 
في الفيفا: »هدفنا هو تعميم الكرة 
النســائية بشكل أكبر، والعمل عن 
كثب مع االحتادات األعضاء سيسمح 
لنــا القيــام بذلك، ويجعــل الكرة 

النسائية متاحة للجميع«.
مــن جانــب اخــر، أعلــن اإلجنليزي 
إجنلترا  منتخب  مــدرب  نيفيل،  فيل 
التي  الرسمية  القائمة  للســيدات، 
في  تدريبياً  معســكراً  ســتخوض 
الفيفا  أيام  املقبل، ضمن  األســبوع 
الدوليــة للمنتخبــات النســائية، 
بهدف االســتعداد لــكأس أمم أوروبا 
للسيدات 2022 التي ستستضيفها 

البالد.
وشــهدت القائمة انضمام ألول مرة 
7 العبات جــدد للمنتخب اإلجنليزي، 
ليبــدأ املــدرب نيفيل فــي تصعيد 
اجليل اجلديد، بغض النظر عن نهاية 

عالقته مع املنتخــب في متوز 2021، 
سيرينا  الهولندية  املدربة  وستتولى 

ويجمان املهمة بدال منه.
واألســماء اجلديــدة هــي الالعبات 

الثالث من مانشســتر يونايتد كاتي 
تورنر، ومن  تون، وميلــي  وإيال  زيليم، 
مانشســتر ســيتي املدافعة إسما 
مورجــان، ومــن تشيلســي العبة 

الوسط نيامه تشالرلز، ومن ليفربول 
املهاجمة رينسوال باباجيد، واملدافعة 
لوت ووبني موي التي ال تزال تبحث عن 
فريق.  وشــهدت القائمة أيضاً وجود 

األســماء املعتادة كاملدافعة لوسي 
برونز، التي انتقلــت اليوم إلى فريق 
قادمة  اإلجنليزي  ســيتي  مانشستر 
من ليون الفرنســي التي فازت معه 
قبل أســبوعني بلقــب دوري أبطال 

أوروبا للسيدات.
املوقع  عبــر  نيفيل  املــدرب  وأكــد 
الرسمي لالحتاد اإلجنليزي لكرة القدم 
بالقــول: »ســتهدف املعســكرات 
املقبلــة إلى بنــاء فريق قــادر على 
التنافــس فــي أعلــى مســتويات 
العامليــة، ومنها كأس  املســابقات 
أوروبا 2022 وكأس العالم للسيدات 
2023«. وختــم بالقــول: »من املهم 
أن نوفر أكبر عــدد ممكن من الفرص 
لبعض أفضل املواهب الشــابة في 
البالد«. إلى ذلــك، أعلنت الهولندية 
منتخب  مدربــة  ويجمان،  ســيرينا 
هولندا للسيدات، القائمة الرسمية، 
التي ستواجه صاحب األرض منتخب 
روســيا، في 18 أيلول اجلاري، في إطار 
تصفيات كأس أوروبا للسيدات 2022 
ويجمان  املدربة  واضطــرت  بإجنلترا.. 
بالقائمة،  24 العبة  (50 عاًما( لضم 
أكثر من العدد املطلوب )23 العبة(.. 

وأوضح االحتاد الهولندي عبر موقعه 
الرســمي، أن ســبب إضافة العبة 
يعود لعدم التأكد من موافقة فريق 
انضمام  على  النرويجــي،  فاليرينغا 

الالعبة شيريدا سبيتس للمنتخب.
ونــوه االحتــاد أن الفريــق النرويجي 
يتخوف من سفر العبته إلى روسيا، 
والتي ال تنتمي إلى بند ما يســمى 
الرياضــي(، وفي حال ذهاب  )اإلعفاء 
ستكون  فإنها  لروســيا  ســبيتس 
ُملزمــة باحلجر صحي ملــدة 10 أيام 

عند عودتها من املباراة الدولية.
الفيفا  أن  الهولنــدي  االحتــاد  وأكد 
بالتشــاور مــع اليويفــا، وافق على 
أحقيــة األندية في رفــض انضمام 
الدولية بســبب  للمباريات  العبيها 
جائحة كورونا، وما يرافقها من احلجر 
الصحي اإللزامي، الذي يحرم األندية 
من االستفادة بالعبيها الدوليني في 

الدوريات احمللية.
يتصدر  أن منتخب هولنــدا  يذكــر 
اجملموعة األولى مــن تصفيات كأس 
أوروبــا للســيدات 2022 برصيد 18 
8 نقاط عن  نقطة، متقدًما بفــارق 

منتخب روسيا الوصيف.  

تقرير

الفيفا  يعلن تحديد 8 برامج لتطوير الكرة النسائية



اللبنانية  الفنانة  عايدت 
نيكــول ســابا زوجهــا 
املمثل اللبناني يوســف 
اخلــال، مبناســبة عيــد 
لــه  متمنيــة  ميــاده، 
برغم  الدائمة،  السعادة 
التي  الصعبة  الظــروف 
يعيشــها لبنــان حالياً. 
وكتبت نيكول ليوســف 
على أحد مواقع التواصل 
"ينعــاد  اإلجتماعــي: 
بعرف  حبيبــي  عليــك 
الظــروف مــش مائمة 
وال النفســيات باحلــى 
انا  حاها بس الزم عّيدك 
كل  لك  ونتمنــى  وبنتنا 
الدني  بهذي  حلو  شــي 

النــك بتســتاهل احلى 
االشــياء وان شــاء اهلل 
الســنة اجلايــة نحتفل 
بأيام احسن من يلي نحنا 
نحتفل  شي  وأهم  فيها 
بوطن كلنا منحلم فيه". 
بــدوره رّد يوســف على 
واصفاً  نيكــول،  معايدة 

إياه بـ"العشق". 

عدســات  التقطــت 
الباباراتــزي  كاميــرات 
العاملية  للنجمــة  صوراً 
كايتي هوملــز وهي برفقة 
فيتولو  امييليو  الشــيف 
جونيور البالغة من العمر 
فــي مانهاتن.  33 عامــاً 
وكانــت كايتي قد رصدت 
رومانسياً  عشــاًء  تتناول 
الثامن  فــي  امييليو  فــي 
مــن أيلول/ســبتمبر في 
كايتي  وكانــت  نيويورك. 
متزوجة سابًقا من النجم 
العاملــي تــوم كــروز  58 
عاًما  منذ عام 2006 حتى 
طاقهما فــي عام 2012 
ولديهما ابنة هي "سوري" 

البالغة من العمر 14 عاماً 
في  والدتها  مــع  وتعيش 
بدأت  ذلك  وبعد  نيويورك. 
جاميي  مواعدة  في  كايتي 
اسمهما  وارتبط  فوكس، 
في عــام 2013 ولم يؤكد 
احــد منهمــا عاقتهما 
أنهما  ويُزعم  الرومانسية 

أنهياها في عام 2019 .

عّبــر الفنــان الســوري 
جورج وســوف عن حزنه 
الكبيــر بســبب احلرائق 
غابات  لها  تعرضت  التي 
وسوف  ونشر  في سوريا. 
صــورا مــن احلرائق على 
على  اخلــاص  حســابه 
التواصل  مواقــع  احــد 
عليها  وعّلق  االجتماعي، 
قائا: "الغابات عم حتترق 
و قلبي عم يحترق معا.. يا 
نار كوني برداً وساماً على 
سوريا  وأهلها..  ســوريا 
حتترق". وكان وسوف أحيا 
حفاً غنائيــاً مؤخرا عبر 
اإلنترنــت علــى طريقة 
املباشــر، حتــت شــعار 
معاكــم"،  "مكملــن 

ضمــن حفات موســم 
الصيــف التــي يحييها 
جنوم الغناء والطرب على 
من  "الايــف"  طريقــة 
داخــل منازلهم أو بعض 
املســارح اخلاصــة بهم، 
للترفيــه على محبيهم 
احلفات  عن  وتعويضهم 
في ظل انتشــار فيروس 

كورونا املستجد.

نيكول سابا

جورج وسوف

كايتي هولمز

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
ســربت بعض صفحات اإلنترنــت صــورا وفيديوهات تظهر 
 Foton تصميم ســيارات بيــك آب كبيــرة تطورها شــركة
الصينية، لتنافس من خالها مركبات F-150 الشــهيرة من 

فورد.
وبالنظر للصور املسربة ناحظ أن مركبات الشركة الصينية 
املنتظرة شبيهة إلى حد كبير بسيارات F-150 التي طرحتها 
فورد العــام اجلاري، وباألخــص من ناحية تصميــم الواجهة 
األمامية واملصابيح، وحتى مــن حيث احلجم، لكنها صممت 
بإضافــة بعض التعديــات على تصميم الصنــدوق اخللفي 

وتصميم مصابيح الضباب وممتصات الصدمات.
 Foton General وتبعا للتســريبات ستحمل املركبات اســم
التجاري، وســيطرح منهــا امنوذجان، األول ســيزود مبحركات 
توربينيــة تعمل بالديزيل بســعة 2.0 و2.5 ليتــر، ومحركات 
بنزين بســعة 2.5 ليتر بعزم 238 حصانا، ستعمل جميع هذه 

احملركات مع علب سرعة ZF أوتوماتيكية بثماني سرعات.
 ،P4 أما االمنوذج الثاني منها السيارات فسيبنى على منصات
وسيكون شبيها بسيارات F-150 أيضا، لكنه سيزود مبحركات 
توربينية كبيرة تعمل بالديزيل بسعة 3.8 ليتر، وسيكون أغلى 

امنوذج لسيارة بيك آب تنتجها Foton حتى اآلن.

الصين تخطط إلطالق سيارة 
تنافس F-150 الجبارة من فورد

الصباح الجديد - وكاالت:
تتمتع الطفلة كايــا روز Kaia Rose بجمال طبيعي ومميز 
ألنها ولدت من زواج مختلط األعراق ما منحها جماال فريدا 

ومختلفا عن أمناط اجلمال التقليدية بن األطفال.
والد كايا روز العب كرة السلة السابق مايكل بينيت والذي 
ينتمي ألصول أفريقية، وتعرف على زوجته كاتي السويدية، 
وبعد فترة رزق منها بالطفلــة اجلميلة في فبراير من عام 

.2015
كايا روز حتمل لون شعر والدتها األصفر، لكنه مجعد، كما 

أنها تتمتع بلون عيون نادر وهو الرمادي الفاحت.
اجلمال الطبيعي اخملتلف الذي تتمتع به كايا روز جعل منها 
جنمة على وسائل التواصل االجتماعي لذلك فهي تشارك 
حالياً فــي العديد من حمــات الدعاية ملــاركات مابس 

األطفال واأللعاب وغيرها.
وفي البداية انتشرت صور كايا روز مع خال حساب والدتها 
لكن بعد أن انتشرت صور كايا ونالت إعجاب الكثيرين حول 
العالم قررت والدتها إطاق حساب خاص بكايا روز وبالفعل 

يقترب عدد متابعيها من 100 ألف متابع.
والدة كايا تنشــر لها الكثير من الصور باســتمرار فهي 
تعد املســؤولة الوحيدة عن متابعة احلساب والتواصل من 
الوكاء الذين يرغبون في تصوير كايا روز أو مشاركتها في 

حمات الدعاية.

صور الطفلة كايا التي سحرت 
الجميع تروج لماركات مالبس اطفال

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
حذرت دراســة أمريكيــة حديثة من 
التجميل  ملنتجات  الســلبي  التأثير 
العنايــة  ومنتجــات  والعطــور 
بالنظافة الشخصية، خاصة إذا كان 

االستعمال بشكل يومي.
لكــن ومــع العديد من الدراســات 
التــي اثبتــت ان املاكيــاج والعطور 
خطرة على صحة االنســان في حال 
كان اســتعمالها بنحو يومي، اال ان 
املاكياج ظــل محافظا على اهميته 

بالنسبة لغالبية النساء.
املاكيــاج لــم تصنعــه شــركات 
التجميــل العامليــة احلديثــة بــل 
اســتعمل منذ القــدم، اذ ذكر مدير 
اآلثاري  الباحــث  الناصرية  متحــف 
عامــر عبد الــرزاق ان "أدوات املكياج 
شــكلت اهمية بالنســبة للنساء 
الســومريات، فكانت مواد التجميل 
تســتعمل من نباتات الطبيعة بعد 
سحقها ومزجها مبواد أخرى، وبطرق 
كيميائية متقنة، وكانت هناك ورش 
ومعامل خاصة بذلك، واســتخدمت 
بعــض احليوانات الســتخراج بعض 
مواد التجميل منها، أما االدوات التي 
توضــع بها مــواد التجميل، فكانت 
تصنع بجماليــة ومتيز، فبعض علب 
املكياج مصنوعة من العاج، أو املرمر، 
أو النحاس، وبعــض ادوات التجميل 
االخرى مثل امللقــط او مبرد االظافر 

فتصنــع من احجــار ومعادن خاصة 
من الذهب  والــازورد  والعقيق، واذا 
رأينا تلــك االدوات في مدن ســومر 
املتعددة، فهذا دليل على رقي اجملتمع، 

وقوته االقتصادية التي كان يعيشها، 
ويرســم لنا صورة عن أناقة نســاء 
العراق القــدمي واهتمامهن بالظهور 

بالشكل احلسن واجلميل".

فــي العراق وقبل عــدة عقود، كانت 
النسوة يســتعملن الكحل العربي 
للعــن، بأداة يطلقون عليها اســم 
“املكحلة” ويصبغن شفاههن بنبات 
يشــبه الى حد كبير عيدان القرفة 
يسمى الديرم "قشرة اجلوز اخلضراء" 
الذي يســتعمل كبديل عــن احمر 
الشفاه، وتســتعمله املرأة املتزوجة 
دون غيرها. وكان "الديرم" يستورد من 
إيران، والهند، ويعد واحدا من األدوية 
الفم  الناجعة في عاج مشــكات 
واألسنان، اذ كانت املرأة تضع قطعة 
منه في فمها، وتقوم مبضغها وفرك 
اللثة واألســنان  الديرم على  قطعة 
لتنظيفهــا، وتبييضهــا وحمايتها 
من التســوس، وهناك بعض النسوة 
الكبيرات بالعمر يؤكدن ان اسنانهن 
تعرضت للتســوس بعــد اهمالهن 

لتلك املادة. 
املاكياج احد مواد الزينة، قد يختلف 
الناس، فمنهــم من يؤيد  بشــأنها 
فكرة اســتعماله ومنهم من يرفض 
احلالــة، ويربطها بالديــن واحملرمات، 
لكن ومع كل هــذا اللغط الذي يثار 
عن املوضوع، يبقى املاكياج احد اهم 
عن  النظر  بغض  الفتيات  اهتمامات 
الفئة العمريــة، واحد اهم التجارات 
الرائجة في كل العالم، حتى العالم 
الغربي الذي جند انه اقل من الشعوب 

الشرقية اهتماما به.

الصباح الجديد - وكاالت:
حديقة كوكنهوف في هولندا

يوجد فــي مناطق متعددة بالعالم 
عدد من احلدائق الشهيرة والكبيرة 
والتي جذبت أنظار الســائحن من 
مختلــف أنحاء املعمــورة، وضمن 

هذه احلدائق:
حديقــة كيوكينهــوف في مدينة 
أكبر  وتُعــد  هولندا،  غرب  ليســه 
العالم  حيث  للزهور فــي  حديقة 
 32 تُغطي مســاحة تُقّدر بحوالي 
أّنها موطن لســبعة  هكتاراً، كما 
ماين مــن النباتــات املزهرة، ومن 
اجلديــر ذكــره أّنها تُعرف باســم 
احلديقة  هذه  وتفتح  أوروبا،  حديقة 
أبوابها للزوار في فصل الربيع فقط.
حدائق فرســاي في فرنســا واحدة 
من أكبر وأجمل عشــر حدائق في 
العالم، والتي تُغطي مساحة تُقّدر 

800 هكتار، وهي مثال بارز  بحوالي 
الرسمي  الفرنسي  التصميم  على 
للحدائــق، وتضم ما يقــارب 300 
هكتار مــن الغابات، ومئات األفدنة 
من أحــواض الزهور، الــى 200000 

وأكثــر  شــجرة، 
 210000 من 

ت  نبــا
مزهر.

حديقة كريســتينبوش في جنوب 
أفريقيا وتُعد واحدة من أكبر احلدائق 
فــي العالــم  إذ تُغطي مســاحة 
تُقــّدر بحوالي 528 هكتــاراً. تُرّكز 
علــى زراعة النباتــات احمللية حيث 
للحفاظ  احلديقة  هذه  تأسســت 
على هــذه النباتات فــي أراضي 

جنوب أفريقيا.
دبي ميراكل جــاردن واحدة 
احلدائق جماالً  أكثــر  من 
العالم،  فــي  وتفــرداً 
وتقــع احلديقــة في 
الند  دبــي  منطقة 
العاصمــة  فــي 
اإلماراتيــة، علــى 
مســاحة أكثر من 
72000 متــر مربع، 

أكثر  وتضم 
 109 مــن 

مليون زهرة مــن 45 نوعاً مختلفاً 
من الزهور التي مت جلبها من جميع 

أنحاء العالم.

أكبر الحدائق في العالم واجملها

الماكياج االكثر اهمية للنساء 
والتجارة االهم للشركات المصنعة

الصباح الجديد - وكاالت:
انضمت الفنانــة رمي البارودي مؤخرًا إلى 
 Miss" أعضاء جلنــة حتكيم مســابقة
Egypt 2020" التــي تعقد بعنوان "بنت 
جمال  ملــكات  عــدة  وتختار  مصــر"، 
وملكة جمال مصر  واملراهقات  للفتيات 
للســياحة، وملكة جمال مصر للبيئة، 
وكلها متهد للمشــاركة في املســابقة 

العاملية.
ورحبت  د. آمال رزق، رئيســة املســابقة، 
بتطــوع رمي البارودي للمشــاركة للمرة 
الثانيــة ضمــن جلنــة التحكيم حيث 
شــاركت في جلنة حتكيم املسابقة عام 

.٢٠١٨
وأكــدت أن رمي ستشــارك فــي اختيار 
املتوجــات بألقــاب بنت مصــر "ملكة 
جمال مصــر للمراهقــات ايكو وملكة 
جمال مصر  للسياحة والبيئة ايكو، في 
احلفل املقــرر عقده يوم األربعاء املصادف 
١٦ ســبتمبر اجلاري بفندق املاسة مبدينة 

نصر.
 "Miss Elegant" يذكر أن جلنة حتكيــم
تضــم كا من دكتورة أمال رزق رئيســة 
جلنة التحكيــم  والفنانــة رمي البارودي  
والفنان تامر فرج  والستايلســت ريهام 
عاصم  ومصمم األزياء أحمد مغازي وآالء 

عاطــف ملكة 
جمال مصر ٢٠١٩.

أعلنت  أن  وســبق 
إدارة مسابقة ملكة 

 MISS مصــر  جمال 
EGYPT 2020، برئاسة 

الدكتورة آمال رزق اختيار 
دوللي  اللبنانية  النجمــة 

كعضو  للمشــاركة  شاهن 
في جلنــة حتكيم املســابقة هذا 

للجنة  بالفعــل  وانضمت  العــام، 
التصفية األولى الختيار املتنافسات 

على اللقب.

ريم البارودي عضو في لجنة تحكيم 
مسابقة ملكة جمال مصر

 الصباح الجديد - وكاالت:
انتهت املرحلة األولى من تصوير أول عمل 
"بنات  إماراتي،  سعودي  سوري  كوميدي 
املاريونيت"، من تأليــف "رامي املدني"، 
وإشــراف  الصالح"،  "مخلص  وإخراج 

فني  "طارق مرعشلي".
اجتماعية  عن قصة  العمل  ويتحدث 
فتيات  مجموعــة  خالهــا  تتعرض 
جلملة من األحداث الصادمة، اذ ميوت 
والدهن الثري ويترك خلفه مجموعة 
من املشــكات، ليخضعهن لتجربة 

حياتية ثمينة.
وعبرت جنمــة العمل "أمل عرفة" عن 
سعادتها باملشــاركة، وقالت: "العمل 
رائــع وجميل جــداً، حيــث يجمع جنوم 
الكوميديا في ســوريا، ويشكل فرصة إلعادة 
رونق الكوميديا السورية التي قدمت أعماالً ما 

تزال عالقة في أذهان املتابعن".
وأشــاد "أمين رضــا" بفكرة العمــل القائمة 
على سلســلة أحداث اجتماعيــة مطروحة 
بطابع كوميدي وقال: "بنات املاريونيت يذكرنا 
رؤيتها في  اعتدنــا علــى  بكوميديــا ممتعة 
الدراما السورية، فالنص رائع واألفكار جميلة 

ومطروحة بطريقة قريبة من قلب املتابع".
بدورها، ثّمنت النجمة "صفاء سلطان" فكرة 
العمل كنص إضافة إلى جمع جنوم الكوميديا 
والدرامــا من ثاثة بلدان عربية، مشــيرة إلى 
أن املتابــع سيشــعر مبتعة كبيرة فــي أثناء 

مشاهدة العمل.
أما املدير التنفيذي للمشــروع "حسام لبش" 
فقــال: "نقدم على مــدار 30 حلقــة، وجبة 
كوميدية لطيفة، حيث جنمع جنوم الكوميديا 
الســورين إضافــة لنجــوم مــن اإلمــارات 
والســعودية، األمر الذي يضفــي على العمل 

رونقاً مميزاً للغاية.
ويضــم العمــل مجموعة من جنــوم الدراما 
السورية، أبرزهم: "أمل عرفة، أمين رضا، سلمى 
املصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد 
خير اجلراح، روعة ياسن، رواد عليو، رنا شميس، 
رضــوان قنطار، ناهــد احللبي، ســحر فوزي، 

وحسام حتسن بيك".

الصباح الجديد - وكاالت:
قد يصبح اســتعمال اخلرســانة في البناء من 
أســاليب البناء القدمية، حيث طور العلماء في 
جامعة "تكســاس إيه آنــد إم" تقنية طباعة 
ثاثيــة األبعــاد مســتدامة تســتعمل التربة 
احمللية لتشــييد املباني، وفقــاً لتقرير صادر عن 
صحيفة اجلارديان. فــي اجتماع عقدته اجلمعية 
الكيميائية األميركية قال ســارباجيت بانيرجي  
الباحــث الرئيس في املشــروع، إن التأثير البيئي 

لصناعة البناء ميثل مشكلة كبيرة.

وأضاف "الطباعة ثاثيــة األبعاد أتاحت 
واجهات  تنوعاً، ســمح لهم بطباعــة 
معماريــة كاملــة، على الرغــم من أن 
احلصول علــى مثل هذه الهياكل لتلبية 
لوائح البنــاء احلالية ما يــزال ميثل حتدياً 

كبيراً".
األوليــة  املــادة  اخلرســانة  وتظــل 
املســتعملة في العديد من مشاريع 
البنــاء، لكن يعيبهــا أنها ال ميكن 

إعادة تدويرها وتتطلب الكثير من 
الطاقــة خللطها ونقلها، ومن 
ثَم اســتهدف فريــق البحث 
باســتعمال  الهياكل  طباعة 

نوع التربة التي ميكن العثور 
عليها في أي حديقة.

فإن  ذلــك،  علــى  عاوة 
احمللية  املواد  اســتعمال 
يقلــل  أن  شــأنه  مــن 
نقل  إلــى  احلاجة  مــن 

ملســافات  اخلرســانة 
طويلــة، مــا يقلــل 
التأثيــر البيئي  مــن 

للمباني.

الصباح الجديد - وكاالت:
تــداول رواد مواقــع التواصــل االجتماعي 
لقطات من حفل زفــاف مميز ومختلف عن 
الشــكل التقليدي حلفات الزفاف املعتادة 
هناك، حيــث أقيم في أعماق البحر األحمر 

حتديداً في مدينة دهب.
وكان الثنائي قد استعد لفكرة الغوص حتت 
املاء مــن خال تدريبــات مطولة قبل عقد 
القران بفترة، كي ال تكون هناك أي مشكلة 
خــال إقامة احلفل حتت املــاء، حيث أوضح 
املغامر املصري صــدام كياني "العريس" 
وصاحــب فكــرة حفل الزفــاف أنه هو 

وعروســه اتفقا على تنفيــذ الفكرة غير 
املعتادة. حتى بالنسبة ملابس الزفاف فقد 
طلب العريس صدام الكياني تصميم بدلة 
كاسيك وفســتان زفاف من املواد نفسها 
التي تُصنع منها مابس الغوص التقليدية 
وكأنه حفل زفاف عادي جداً، لكن حتت املاء.

كما أوضح العريس صــدام أن مدينة دهب 
بالكامل شــاركت في احلفــل حتى املأذون 
الذي عقد القران حتت املاء هو صديق مقرب 
لهم في حن متثلت مشــاركة البعض في 
إطــاق الزغاريد فوق املــاء وخال الغطس 

أيضاً.

حفل زفاف في اعماق البحر االحمر

أول مسلسل كوميدي سوري 
إماراتي سعودي

مبان من الطين بالطباعة
 ثالثية األبعاد
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