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الصباح الجديد ـ متابعة:
عــادت واشــنطن، ليلــة امس 
السبت ، الى االنضمام التفاقية 
مبا وعد  إلتزاماً  للمنــاخ،  باريس 
الرئيس األميركي جو بايدن أثناء 
حملتــه االنتخابيــة، في وقت 
املتحدة  الواليــات  تهدف فيــه 
خلفض انبعاثات الكربون بحلول 

عام 2030. 
وكان أعلــن الرئيــس األميركي 
الســابق دونالد ترامب في يونيو 
ستنســحب  بــاده  أن   2017
منها، بعد اقل من ســنة على 
مصادقــة الواليات املتحدة على 
االتفاقيــة في ســبتمبر 2016، 
وقدمت خطتها خلفض انبعاثات 

الكربون إلى األمم املتحدة. 
وبعد ســاعات مــن أداء اليمني 
الدســتورية، وقع بايدن على أمر 
إلعادة  املتحــدة  الواليات  يوجه 
باريس،  اتفاقية  إلــى  االنضمام 
ومبا يجعلها ســارية في غضون 

30 يوماً.
ويخطط بايدن الستضافة قمة 

املنــاخ لزعماء العالــم في يوم 
األرض، 22 أبريل، حيث ســيحدد 
املتحدة خلفض  الواليــات  هدف 
عام  بحلول  الكربــون  انبعاثات 

.2030
بايدن هدفاً  وخال حملته، حدد 

يتمثل في ضمان حتقيق الواليات 
املتحدة صافي انبعاثات صفرية 

بحلول عام 2050.
وفي وقتها، تعهدت إدارة الرئيس 
األميركي األســبق، باراك أوباما، 
الكربــون  انبعاثــات  بخفــض 

بنسبة %26 و%28 دون مستويات 
عام 2005 بحلول عام 2025.

وكان من املفترض أن يحمل عام 
2020 تقدماً لدول اتفاقية باريس 
جلهــة الوصول إلــى تعهداتها 
بانبعاثــات غــازات االحتبــاس 

احلــراري، لكن جائحــة فيروس 
كورونــا أرجأت املؤمتر الســادس 
اتفاقية  والعشرين لألطراف في 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 

املناخ.
ومن املقرر عقد املؤمتر في نوفمبر 
2021 في اســكتلندا، حيث من 
املتوقع أن تعلــن البلدان، مبا في 
ذلك الواليات املتحدة، عن خطط 
أكثر طموحــاً خلفض  جديــدة 

انبعاثاتها خال العقد املقبل.
وجتدر االشــارة الــى ان اتفاقية 
باريس، تعدأول اتفاق عاملي بشأن 
املناخ، وجــاءت عقب املفاوضات 
األمم  مؤمتر  أثنــاء  عقــدت  التي 
املتحــدة 21 للتغير املناخي في 
 ،2015 الفرنسية عام  العاصمة 
ودخلت حيز التنفيذ رسمياً في 

4 نوفمبر 2016.
وتضم االتفاقية الدولية حوالى 
200 دولــة ملكافحة تغير املناخ، 
على  باحلفاظ  املشاركون  ويلتزم 
درجتني  من  أقل  العاملي  االحترار 
قبل  ما  فوق مستويات  مئويتني 

العصــر الصناعــي، وإذا أمكن، 
أقل من 1.5 درجة، على أّن تكون 
كل دولــة مســؤولة عن تطوير 
تلك  لتحقيق  اخلاصة  خططها 

األهداف.
كما تهــدف الوصــول لتثبيت 
تركيــزات الغــازات الدفيئة في 
الغــاف اجلــوي عند مســتوى 
يســمح للنظــام البيئــي بأن 
يتكيف بصورة طبيعية مع تغير 
املناخ وبالتالي حماية االنســان 
في  بالنقص  يتمثــل  خطر  من 
الغذاء واملاء، فضاً عن السماح 
إيجاد وخلق ســبل  باملضي في 
للتنمية االقتصادية على النحو 

املستدام.
كما تتضمن بند مساعدة الدول 
التمويل  توفيــر  عبــر  الفقيرة 
التكيف  أجل  من  الازم  املناخي 
مع تغيـر املنـاخ، واالعتمـاد على 
ومراجعـة  املتجـــددة.  الطاقة 
خفـض  فـي  الـدول  مساهمـة 
خمـــس  كـــل  االنبعاثـــات 

سنـوات.

واشنطن تعود الى االنضمام التفاقية باريس للمناخ
تنفيذا لوعد بايدن

السليمانية ـ عباس اركوازي: 
التي  القاســية  االحكام  وضعت 
اربيل  صدرت من قبل القضاء في 
بحق معتقلــي الرأي في منطقة 
بدينــان، رئيس حكومــة االقليم 
مسرور بارزاني على خط املواجهة 
مع الراي العام العاملي في االقليم 
مــن جهة ومع الواليــات املتحدة 

االميركية من جهة اخرى.
حيث أكدت الســفارة االمريكية 
العــراق دعمهــا لاســرة  فــي 

الصحفية في اقليم كردســتان، 
على  احلفــاظ  ضــرورة  مؤكــدة 
حرية التعبير وخصوصاً لاســرة 

الصحفية.
جاء فــي بيان صادر عــن املكتب 
االمريكية  للســفارة  االعامــي 
في العراق تعقيبــاً على االحكام 
التي وصفت بالقاســية والكبيرة 
بالســجن التي صــدرت من قبل 
السلطة القضائية بحق عدد من 
الصحفيني والنشطاء في بادينان.

واضــاف البيــان الذي تســلمت 
منه،"  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
لقد تابعنا عــن كثب االعتقاالت 
الصحفيني  طالــت  التي  األخيرة 
تلــى ذلك من  وما  والناشــطني، 
الواليات  ناقشت  لقد  محاكمات، 
مع  نحو مســتمر  وعلى  املتحدة 
إقليم  حكومــة  في  مســؤولني 
كردســتان موضوع حرية التعبير، 
مبــا فــي ذلــك ألعضاء األســرة 
علــى  وستســتمر  الصحفيــة 

هذا النهج، ونؤكــد ان اجملتمعات 
الدميقراطية حتتــرم حريَة التعبير 
االســرة  أعضاء  قــدرة  وتدعــم 
الصحفية علــى نقل االخبار دون 

خوٍف من اإلنتقام".
رد رئيس حكومــة إقليم  بــدوره 
بارزاني على  كردســتان مســرور 
بيان الســفارة االميركيــة، ودعا 
إلى احتــرام النظام القضائي في 
اإلقليم ليقــوم بعمله بعيداً عن 

التدخات.

بغداد - الصباح الجديد:
كشف تقرير نشرته صحيفة 
نيويورك تاميز امس السبت، ان 
انتوني  وزير اخلارجية االمريكي 
بلينكن بدأ مبراجعة السياسة 
األمريكية في العراق تســمح 
بتغييــر فــي النهــج، حيث 
تعليقات  املراجعة  ستتضمن 
البنتاغون قبــل عرضها على 
البيت األبيــض، ورمبا في أقرب 

وقت في الشهر املقبل.
األكبر  الهدف  إن  التقرير  واورد 
الدارة بايدن كان تقليل األعمال 
املتحدة  الواليات  بني  العدائية 
وإيــران والبحــث عــن طريق 
للعودة إلى الدبلوماســية مع 

طهران”.
واضــاف ان ” ادارة بايدن تدرس 
الدبلوماســيني  مئات  إعــادة 
إلى  واملقاولني  األمــن  وأفــراد 

وزارة  لكن  بغداد،  في  السفارة 
اخلارجية ليســت مســتعدة 
بعد إلعادة فتح قنصليتها في 
مدينة البصــرة جنوب العراق، 
والتي أغلقتها إدارة ترامب في 
ايلول بعد تعرض مجمع مطار 

البصرة الى القصف”.
وتابع التقرير ان ” وزارة اخلارجية 
تــدرس أيًضا توســيع القيود 
التي فرضتها إدارة ترامب على 

أن  التي ميكن  كمية الطاقــة 
تشــتريها حكومة العراق من 
إيران ، لكن مصرفيني عراقيني 
دبلوماسيني  مبسؤولني  التقوا 
القضيــة  بشــأن  امريــكان 
وهــو األمر الذي يجبــر بغداد 
واشنطن  مطالبة  على  حالًيا 
كل بضعــة أشــهر بإعفــاء 
دون مواجهة  الطاقة  لشــراء 

العقوبات”.

قضية معتقلي الرأي في بادينان تعمق االنقسامات
في االقليم والبعض يتهم الحكومة بالدكتاتورية

االدارة االميركية تدرس توسيع القيود
على الطاقة المستوردة من إيران

السفارة االميركية تطالب باحترام االسرة الصحفية  تعتزم مراجعة سياستها في العراق 

العراق يواصل عدم التزامه بحصة إنتاج أوبك..
4خام البصرة الخفيف يهبط الى 62.55 دوالر األمن الغذائي في لبنان بات مهددا وارتفاع

3حاد في معدالت الفقر والبطالة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنــت شــركة تســويق النفط 
العراقية "ســومو"، امس السبت، 
أن الشــركات النفطيــة الهندية 
كانت األكثر شراًء للنفط العراقي 

خال شهر كانون الثاني املاضي.
احصائية  فــي  "ســومو"  واوردت 
نشــرتها على موقعها الرســمي، 
إٔن  اجلديد،  الصباح  واطلعت عليها 
"الشــركات الهندية كانت األكثر 
عدداً مــن بني الشــركات العاملية 
العراقي  النفط  األخرى في شــراء 
وبواقــع 7 شــركات مــن أصل 29 

شركة قامت بشــراء النفط خال 
شهر كانون الثاني."

الصينية  "الشــركات  أن  وأضافت 
 6 وبواقع  الثانيــة  باملرتبــة  جاءت 
شركات، تليها الشركات االمريكية 
بواقع 3 شــركات لكل منهما ومن 
اجلنوبية  الكوريــة  الشــركات  ثم 
وااليطالية والروسية بواقع شركتني 
"البقية  أن  مبينــة  منهما،"  لكل 
بريطانية  الشــركات  على  توزعت 
وفرنسية وماليزية ويونانية ويابانية 
و)هولندا_بريطانية ( وتركيا وبواقع 

شركة واحدة لكل منها".

الهند تتصدر الئحة مشتري نفط 
البالد خالل الشهر الماضي

بغداد - الصباح الجديد:
اتهــم النائب عن حركــة التغيير 
الســبت،  امس  محمــد  غالــب 
بالعمل  كردستان  إقليم  حكومة 
على استمرار السرقات عبر رفض 
فتح فرع لديوان الرقابة املالية في 

اإلقليم.
تابعته  تصريح  فــي  وقال محمد 
إن " فتح فرع  الصبــاح اجلديــد، 
االحتادية  املاليــة  الرقابة  لديــوان 
ســيعني  كردســتان،  إقليم  في 
التعرف على جميع اإليرادات املالية 
التي تدخل لكردســتان عن طريق 
والضرائب  واملنافذ  النفط  صادرات 

وغيرها ".
وأضــاف أن " حكومة اإلقليم تريد 

أن تبقــي هذه األرقــام مجهولة، 
وفد  لكي تستمر سرقاتها، لذلك 
حكومة اإلقليــم يرفض املوافقة 
وفتح  املالية  األمور  على تســوية 
النقطة  الرقابة، وهذه  فرع لديوان 
اجلوهرية، هي التــي تعيق االتفاق 
النهائــي علــى املوازنــة وتثبيت 

حصة كردستان ".
وأشــار إلى أن " اإلقليم ال يفصح 
احلقيقــة  صادراتــه  عــدد  عــن 
مــن النفــط، وهي تتجــاوز 500 
يهرب  الــذي  ماعدا  برميــل  ألف 
الرقابة  ديوان  أن  كما  بالشاحنات، 
املنافذ  إيــرادات  اليعــرف  االحتادي 
وأيضا الضرائب املالية التي حتصل 

الوزارات واملؤسسات ".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دعــا اخلبيــر النفطــي حمــزة 
اجلواهري امس السبت، احلكومة 
الــى اســتثمار ارتفاع اســعار 
النفط، بوضــع خطة اقتصادية 
تخرج الباد من ضائقتها املالية 

وتسدد ديونها.
وقال حمزة اجلواهري في تصريح 
اطلعت عليه الصباح اجلديد، إن 
"اســتمرار صعود اسعار النفط 
سيسهم في انهاء االزمة املالية 
في العراق ســيما مع وصوله لـ 

60 دوالرا".

وأضــاف أن "العــراق ســيكون 
املادية  تعويض خسائره  بإمكانه 
التي  االمــوال  جميــع  وإعــادة 
ودول  املركزي  البنك  سحبها من 
التي استدان منها خال  العالم 

السنوات املاضية".
وأشار اجلواهري إلى أن "احلكومة 
يبــرز دورهــا هنا بوضــع خطة 
اقتصاديــة شــاملة بالتزامــن 
مع رفع اســعار النفط العاملية 
تذبــذب  وانهــاء  لاســتفادة 
الســيولة بشــكل دوري جــراء 

انخفاض اسعار النفط".

خبير نفطي يدعو الحكومة الى استثمار 
ارتفاع اسعار النفط للتخلص من الديون

نائب: حكومة كردستان ترفض فتح فرع 
ديوان الرقابة المالية لتستمر سرقاتها

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت عضو جلنة العمل والشــؤون 
االجتماعيــة، خالــدة خليــل امس 
الســبت، تزايد معــدالت الفقر في 
الباد خال املدة األخيــرة، فيما دعا 
ســتار جبار العتابــي عضو اللجنة 
ذاتهــا، احلكومة الــى توفير حصة 
متوينيــة ومنحه مالية لشــريحتي 
الفقراء وذوي الدخــل احملدود، والذين 
عدهــم اكثر تضــررا مــن غيرهم 

باجراءات احلظر.
  وقالت خليل في بيان تلقت الصباح 
اجلديــد نســخة منه: " بحســب 
فإن  التخطيــط،  وزارة  إحصائيــات 
مايقــرب من ٤ مايــني مواطن متت 
اضافتهم إلى شــريحة من هم دون 
خــط الفقر "، عــادة ان هــذا األمر 
يشكل " مؤشــرا خطيرا على تزايد 

الفقر في الباد ".
ودعت خليل إلــى " حتقيق الضمان 
التي  القوانني  وتشــريع  االجتماعي 
تخدم الشــرائح الفقيــرة باجملتمع 

العراقي ".
الفقر،  أزمة  احتواء  وبشــأن خطط 
شــددت خليل على " ضرورة تفعيل 
ودعم  والزراعة  االســتثمار  قطاعي 
الصناعــة الوطنيــة واملنتج احمللي 
بغية توفير أكبر قدر ممكن من فرص 

العمل للعاطلني ".
ومــن جانبــه، طالــب ســتار جبار 
العتابي، زميلها في اللجنة املذكورة، 
في وقــت الحق من امس الســبت 
احلكومــة بتوزيــع منحــة ماليــة 
للشــرائح الفقيــرة املتضــررة من 

اجراءات احلظر.
وقــال العتابي فــي تصريح اطلعت 
عليــه الصبــاح اجلديــد، إن “على 
احلكومــة القيــام بواجباتهــا جتاه 
شــريحة الفقراء وأصحــاب الدخل 
احملدود واالســراع فــي توفير حصة 

لتلــك  ماليــة  ومنحــه  متوينيــة 
الشرائح”.

وأضــاف أن “الوضــع العــام أمــام 
مشــكلة كبيــرة في ظــل تطبيق 
احلظــر الشــامل”، مشــيرا الى أن 
“اللجنة ســيكون لهــا دور في حال 
متــدد احلظر الشــامل فــي العراق 
بسبب تزايد أعداد املصابني بفيروس 

كورونا “.
املتضررين  “أشــد  أن  إلــى  ولفــت 
هــم أصحاب الدخل احملــدود واألجر 
اليومي لعدم وجود أي مورد رزق ثابت 
لهم يســتطيعون من خاله توفير 

معيشتهم احلياتية”.
وكانت اعتبرت عضو مجلس النواب 
زيتون الدليمي، في وقت ســابق من 

أن احلصول على  يوم امس نفســه، 
بات من  التموينية  البطاقة  مفردات 
أهم املشاكل التي تواجه املواطن في 

ظل إجراءات االغاق.
وكانــت اتخــذت اللجنــة العليــا 
للصحة والســامة، سلســلة من 
االجراءات الصارمة للحد من تفشي 
بينها حظرين  مــن  فايروس كورونا، 

للتجوال خال االسبوع، االول جزئي، 
ويبدأ من الثامنة من اماسي االثنني 
وينتهي  واخلميس،  واالربعاء  والثاثاء 
عند فجر تلك االيام، والثاني شــامل 
ايام اجلمعة والســبت واالحد  خال 
مــن كل اســبوع وملدة اســبوعني، 
وكان من بني االجــراءات ايضا، غلق 
املــوالت  والشــركات  احملــات  كل 

االقتصادية  واالنشــطة  التجاريــة 
األخــرى التي تتســبب بالتجمعات 
الكبيرة، مســتثنية مــا له عاقة 
باملــواد الغذائية فقــط، األمر الذي 
اثر سلبا وبشــكل حاد في معيشة 
مايني مــن الكســبة وذوي الدخل 
اليومية  باالجــور  والعاملني  احملدود، 

واالسبوعية.

 العمل النيابية: 4 ماليين مواطن التحقوا
بمن هم دون خط الفقر خالل المدة األخيرة

تزايد معدالت الفقر في البالد

طالبت الحكومة بحصة تموينية ومنحة مالية لذوي الدخل المحدود بسبب الحظر

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت وزارة الصحة والبيئة، 
آالف  توفيــر  الســبت،  أمس 
احلاالت  الســتقبال  األســرة 
احلرجــة لفيــروس كورونــا، 
اإلصابات  تصاعد  من  محذرة 
اجلديــدة، فيمــا  بالســالة 
العــراق  أن  علــى  شــددت 
اللقاحات  ســيتلقى وجبــة 
احلالي  الشــهر  نهاية  األولى 

ومن ثاثة شركات.
الوزارة  وقال املتحدث باســم 
ســيف البــدر فــي تصريح 
إن  اجلديــد"،  "الصبــاح  إلى 
"التحذيــرات مســتمرة من 
خطورة هذه املوجة، الســيما 
لكورونا  اجلديدة  السالة  وأن 
أسرع من  االنتقال  قادرة على 
أنها تصيب  ســابقتها، كما 

األطفال والشباب".
"أعــراض  أن  البــدر،  وتابــع 
السريرية  اجلديدة  الســالة 
أيضاً،  هي أشد من سابقتها 
تتصاعد  اليومية  ومعدالتها 
ووصلــت إلى نصــف املوقف 
الوبائــي اليومــي لفيــروس 

كورونا".
إلى أن "املؤشــر الذي  ولفت، 
وصلنا إليه في عدد اإلصابات 
إلى  داعيــاً  يعــّد خطيــراً"، 
جميع  في  اجلهــود  "تكثيف 
اجملاالت لتنفيذ قرارات اللجنة 

العليا للصحة والسامة".
وبني البدر، أن "الوزارة حتسبت 
منــذ أشــهر ملوجــة وبائية 
الضغط على  وقّللــت  ثانية، 
وأرجعتها  العامة  املؤسسات 
مثل  عملهــا  ســابق  إلــى 

مستشفى الكندي".
ينصــب  "التركيــز  أن  وأورد، 
املستشــفيات  على  حاليــاً 
جلائحة  اخملصصــة  امليدانية 
كورونــا وهناك آالف األســرة 
اإلصابات  الســتقبال  جاهزة 

السيما احلاالت الصعبة".
وأفاد املتحدث باســم الوزارة، 
يتلقى  ســوف  "العــراق  بأن 
الوجبة األولــى من اللقاحات 
قد  وهو  احلالي،  الشهر  نهاية 
أقر التعامل مع ثاثة شركات 
واســترازينكا  فايــزر  وهــي 

وسينوفارم".

الصحة تحذر من تصاعد اإلصابات 
بكورونا المتحور: الوضع خطير 

وصول وجبة اللقاحات األولى نهاية الشهر الحالي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

ترأس  وزيــر التخطيط الدكتور خالد 
بتال النجم االجتماع السادس للجنة 
التوجيهيــة لســكرتارية صنــدوق 

التعافي وإعادة االعمار .
افتراضيا مبشــاركة  االجتماع  وُعقد 
بعثة البنك الدولــي وممثلي عدد من 
املانحة، مــن بينها بريطانيا  البلدان 
وأملانيا وكندا. وجــرى خالل االجتماع 
بحث عدد من القضايا املطروحة على 
والتي تتعلق مبجاالت  جدول االعمال، 
التعــاون، وطبيعــة املشــاريع التي 
املانحة، على  الدول  ميكن متويلها من 
املستدامة  للتنمية  العراق  رؤية  وفق 

٢٠٣٠، وورقة االصالح احلكومي.
وبني الوزير خالل االجتماع، اننا بحاجة 

إلــى مراجعــة املشــاريع التي جرى 
االتفاق عليها ســابقا، بهدف ضمان 
انسجامها مع التوجهات اإلصالحية، 
اخلمسية  التنمية  وخطة  للحكومة 
هــذه  ان  موضحــا   ،٢٠١٨-٢٠٢٢
املراجعــة تســتهدف توجيه الدعم 
التي تواجــه فجوات  للمحافظــات 
تنموية حادة، وتعاني من ارتفاع نسب 
الفقر، مشيرا في الوقت نفسه، إلى 
جهــود احلكومة العراقيــة في دعم 
ادارة  مــن  ومتكينه  اخلــاص  القطاع 

شؤون التنمية.
كما ناقش االجتماع عددا من املشاريع 
املقترح تنفيذها ومن بينها املســح 
االقتصادي واالجتماعي لألســرة في 
العــراق، والعمل علــى توفير البيئة 
الصغيرة، فضال  للشــركات  املواتية 
عن دعم قطــاع الطاقة والصناعات 

االستخراجية.
علــى صعيــد متصل ُعقــدت في 
من  مكثفة  جولــة  التخطيط  وزارة 
الفريقني  واملناقشــات بني  املباحثات 
الدولي،  والبنك  الــوزارة  من  الفنيني 
حول طبيعــة الدعم الــذي يقدمه 

البنك الدولي في عدد من اجملاالت.
وترأس االجتماع وكيل وزارة التخطيط 
وحضره  جوهان،  حماد  ماهر  الدكتور 
كل من مديــر عام التعــاون الدولي 
واالســتثمار احلكومي واستراتيجية 
الفقــر، ومعاون مدير  التخفيف من 
عام دائرة التخطيط االقليمي واحمللي، 
وعدد من املعنيــني، فيما مثل البنك 
الدولي في العراق السيد رمزي نعمان 

والوفد املرافق له.
وجــرى خــالل االجتماع مناقشــة، 
االقتصــادي  املســح  مشــروع 

واالجتماعي الثالث لألسرة في العراق، 
تنفيذه  التخطيط  وزارة  تنــوي  الذي 
خالل العام احلالي ٢٠٢١، وكذلك جرت 
مناقشة البرنامج التدريبي للشمول 
االقتصادي، الذي ســيتم تعشــيقه 
التخفيف  استراتيجية  مسارات  مع 
من الفقر من خالل ايجاد فرص عمل 
مستدامة بالتنسيق مع وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية ، عبر  تطوير 
الفنية للشــباب،  والقدرات  املهارات 
ومنحهم قروض ميسرة، متكنهم من 
إقامة مشــاريع صغيرة مدرة للدخل 

ومستدامة.
وأبدى فريق البنك الدولي اســتعداده 
وزارة  العالي للعمل املشــترك مــع 
التخطيــط، وإمكانية متويل عدد من 
املشــاريع املهمة، مبا يخــدم حتقيق 

التنمية البشرية في العراق. 

تقـرير

وزير التخطيط يترأس االجتماع السادس
 للجنة التوجيهية لصندوق التعافي وإعادة االعمار

مباحثات مع ممثل البنك الدولي لتمويل بعض المشاريع

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعدت شــركة اور العامة احدى شركات وزارة 
واملعــادن خطة تســويقية جديدة  الصناعة 

اليصال منتجاتها الى عموم احملافظات .
املهندس حيدر  الشــركة  وأوضح مدير عــام 
سهر احلسيناوي عن عزم الشركة منح وكاالت 
للقطاع اخلاص لتسويق منتجاتها من اسالك 
التأسيســات املنزلية في بغــداد واحملافظات ، 
مشيرا الى ان للشركة منفذ للبيع املباشر في 
مقرها مبدينة الناصرية ويشــهد اقباال كبيرا 
من املواطن كون اســالك التأسيسات املنزلية 
املصنعة في الشــركة تعد من ارقى املنتجات 
وافضل من املســتورد وخاضعــة لفحوصات 
ومتتاز مبرونتها  النوعية  والســيطرة  التقييس 
ومواصفاتهــا العاملية ودعا املديــر العام الى 
ضرورة وجود جهات رقابية لفحص االســالك 
املستوردة في االســواق احمللية حلماية املواطن 

من الغش التجاري.
واكد املدير العام ان الشــركة تتطلع الى فتح 
منافذ تسويقية للشــركة اليصال منتجاتها 
الى جميع احملافظات ، مشــيرا في ذات الوقت 
الى خطوات اخرى بخصــوص اضافة خطوط 
انتاجيــة في مصنــع االســالك املنزلية ومن 
املوازنة التشــغيلية للشركة النتاج منتجات 
التأسيســات  العمــال  كملحقــات  اخــرى 

الكهربائية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
األدوية  لصناعــة  العامــة  الشــركة  اعلنت 
واملستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات 
وزارة الصناعــة واملعادن عن قيمــة مبيعاتها 
لشــهر كانون الثاني املاضي والبالغة اكثر من  

مليارين و)711( مليون دينار.
وأكد مديــر عام الشــركة الصيدلي عبـــد 
احلميـد عبـد الرحمـــن السالـم ان الشركة 
استمرت بالعمل برغم الظروف الصعبة التي 
يشهدها البلد بســبب تفشي وباء كورونا من 
اجل توفيــر مختلف املســتحضرات الدوائية 
واملــواد الطبيــة ومبواصفات عالية وباســعار 
مناســبة ، مشــيرا الى ان املبيعات املتحققة 
تضمنت جتهيز وزارة الصحة والســوق احمللية 
الدوائية عن  بأنواع عديدة من املســتحضرات 
طريق الوكاالت التسويقية التخصصية . واكد 
املدير العام عزم الشــركة على زيادة مبيعاتها 
خالل االشهر القادمـة خاصة بعد زيادة الطلب 
على مستحضراتها الدوائية النمطية والتي مت 
تطويرها وتغليفها على وفق احدث املواصفات 
العاملية اضافة الى املستحضرات احلديثة التي 
مت انتاجها مؤخرا والتي اثبتت فاعليتها العالية 

وكفاءتها العالجية املضاهية للمستوردة.

»اور » تعتزم منح 
وكاالت لتسويق 

منتجاتها 

أدوية سامراء 
تحقق مبيعات اكثر 

من ملياري دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:

ترأس وزير الزراعة املهندس محمد 
كــرمي اخلفاجــي، اجتمــاع هيئة 
الرأي في الوزارة، ملناقشــة امللفات 
املدرجة على جدول أعمال اجللسة، 
فضــال عن تذليل عقبــات العمل 

الزراعي. 
اخلفاجي  أكد  االجتماع  بداية  وفي 
الشــرطة  مــع  التعــاون  علــى 
اجملتمعيــة، وإقامــة ورش عمــل 
ومعارض توعية، ســيما في ضوء 
املنتج  تفضيل  نحو  املواطن  توجه 

احمللي.
كما مت مناقشة وإقرار عدة فقرات 
خلدمــة للقطاع الزراعــي ومنها ، 
التصويــت على مذكــرة التعاون 
العلمي في اجملاالت الزراعية، املزمع 
عقدها بــني العراق وســوريا بعد 
دراسة بنود التعاون من قبل الدوائر 
نشــر  االختصاص،ودراســة  ذات 
شــاتالت الرز والباذرات املســمدة 
تشــجيعية  إمتيــازات  وتوفيــر 
القتناءها، كذلــك دعم محافظة 
ذي قار باملستلزمات الزراعية، فضال 
عــن التوجيــه بإلزام تشــكيالت 
الــوزارة بالتعــاون اإليجابــي مع 
املراجعني.مــن الفالحني واملزارعني 

وتوفير الدعم الالزم لهم. 
كما أكدت الهيئــة على مراجعة 
اخلطــط الزراعيــة ووضــع حلول 
،وتذليل  املعوقات  لكل  ومقترحات 

العقبات أمام الفالحني. 
على  بالتأكيد  االجتمــاع  وخلص 
اســتنهاض الهمم وإظهار الوجه 
احلقيقي للزراعة العراقية املعروفة 
مبرحلة  مير  البلــد  لكون  بجودتها، 
استثنائية، بسبب جائحة كورونا، 
الدوالر،  صــرف  ســعر  واضطراب 
حيث برهنت الــوزارة قدرتها على 
النهوض مبســتوى العمل الزراعي 
وتوفير احملاصيل الزراعية بأســعار 

مناسبة للمستهلك.
الوزير عن  على صعيد اخر كشف 
وجود تالعب في العالمات التجارية 
»منتهــي  املســتورد  للدجــاج 

الصالحية« داخل إقليم كردستان، 
قبيل تصريفه للسوق العراقية.

»الكلفــة  إن  اخلفاجــي،  وقــال 
احلقيقية للدجاج تبلغ 1750 دينار، 
فيما يصل الدجاج املستورد بسعر 
1250 دينار«  ، نســؤل إلى أن »هذا 
ألن  يأتي؛  األســعار  فــي  التفاوت 
الدجاج املســتورد الذي يصلنا من 
تركيا والدول األخرى، يكون منتهي 
الصالحية، لكن يتم تغيير عالماته 
كردســتان  إقليم  داخل  التجارية 
األســواق  في  يُصــّرف  وبعدهــا 

احمللية«. وعــد  الوزير أن »هذا األمر 
يعد تخريباً القتصاد البلد وتدميراً 
لصحــة املواطــن«، واصفــا إياه 
بـ«كورونا جديدة«. كما دعت وزارة 
الزراعــة اللجنــة العليا للصحة 
إلى تسهيل  الوطنية  والســالمة 
املنتجات  ونقل  حركة  انســيابية 
واحليوانية من  والنباتيــة  الزراعية 
قرار حظر التجوال واستثنائها من 

هذه اإلجراءات ،  
مبينــة ان الغرض هو تأمني وصول 
و  بيســر  للمواطن  املنتجات  هذه 

، فضال عن قطع  بأسعار مناسبة 
الطريــق على مســتغلي االزمات 
،مهيبة بجميع  الفالحني واملزارعني 
ومنتجــي الدواجن بزيــادة االنتاج 
ورفد الســوق مبختلــف املنتجات 
الزراعية مع التقيد التام بضوابط 
وشروط السالمة الوطنية وتطبيق 
التباعد  وتطبيق  الكمامات  ارتداء 

االجتماعي.
الى ذلك حضر الوزير الزراعة حفل 
احتفــاء دائرة البيطرة، مبناســبة 

الذكرى 101 على تأسيسها. 

وأكد اخلفاجي، على تضافر اجلهود 
لالرتقاء بالعمل البيطري وتكامله 
مــع االختصاصــات األخــرى، ملد 
يد العــون ملربي الثــروة احليوانية، 
مشــيدا بالدور املهــم الذي تقوم 
به دائــرة البيطرة فــي مكافحة 
االمــراض واألوبئــة، مــن خــالل 

مختلف اجلوالت امليدانية.
وشــدد اخلفاجي، على الدخول في 
مع  والتعــاون  االســتثمار  مجال 
القطاع اخلاص وإشاعة األمل لدى 
املواطن واملستثمر لغرض النهوض 

باملنتــج احمللي وبشــقيه النباتي 
واحليواني، فضال عن استثمار املوارد 
الطبيعية للبــالد وتوجيهها نحو 

اإلسهام في تطوير االقتصاد.
وحــث اخلفاجــي العاملــني على 
مواصلــة العمــل اجلــاد، متمنيا 
للجميع املزيد من النجاح والتقدم، 
كما قام ســيادته بتوزيــع الهدايا 
والدروع على الكــوادر املتميزة في 
دائرة البيطرة تثمينا جلهودهم في 
احلد من انتشــار األمراض وحماية 

الثروة احليوانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصــل مالكاتنــا الهندســية 
والفنيــة تأهيل املســار احلار في 
125ميكا  بطاقة  الثالثة  الوحدة 
واطا في محطة كهرباء العمارة 
الغازية بإشــراف مباشر من قبل 
العامة  للشــركة  العــام  املدير 

إلنتــاج الطاقــة الكهربائية في 
يوســف  موفق  املهندس  اجلنوب 
الســهالني ، ومبتابعــة ميدانية 
من مدير احملطــة املهندس ماهر 

هاشم .
فتح  التأهيل  أعمــال  وتضمنت 
الوسائد العازلة اخلاصة باملرحلة 

الثالثــة من القشــرتني العلوية 
جميــع  حلــام  ومت  والســفلية 
من  االركون  بلحام  التشــققات 
فريق الفحص إضافة إلى فحص 
املنظومة اخلاصة بتحليل الغازات 
كل  وفصل  التعادل  نقطة  وفتح 
ومحوالت  التأريــض  محولة  من 

التيار من نقطــة األرضي ، وتأتي 
لفصل  اســتعدادا  األعمال  هذا 
الصيف القادم ، ويذكر أن احملطة 
بطاقة  وحــدات  أربع  مكونة من 

500 ميكا واط .
ومبتابعة  متصــل  صعيــد  على 
علي  املهندس  قبل  من  مستمرة 

احمــد مدير عام انتــاج الطاقة 
الوســطى  الكهربائية/املنطقة 
وأشــراف مديــر احملطــة أثمرت 
جهود كوادرنا الهندسية والفنية 
ليال  الذيــن يعملــون  املتميــزة 
الطاقة  بانتاج  للنهــوض  ونهارا 
الكهربائيــة خلدمــة بلدهم عن 

ادخال الوحدتــني األولى والثانية 
فــي محطــة كهرباء الرشــيد 
الغازية للعمــل بعد اجناز اعمال 
الصيانــة عليها بحمل ٨٠ ميكا 
الطاقة  زيادة  في  لتســهم  واط 
للشــبكة  اجملهزة  الكهربائيــة 
الوطنية خلدمة املواطن العراقي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ألدارة  العامة  الشركة  التقت 
النقل اخلاص احدى تشكيالت 
نينوى  محافظ  النقــل   وزارة 
التعاون  لبحــث  اجلبوري  جنم 
وتعزيز  اجلانبني  بني  املشــترك 
اخلــاص  النقــل  منظومــة 
لتقدمي افضل اخلدمات ألهالي 

املنطقة . 
واكد مدير عام الشــركة كرمي 
لتوصيات  انه تنفيــذاً  اجلابري 
وزيــر النقــل علــى ضــرورة 
االهتمــام بقطــاع النقل في 

محافظات البــالد كافة، فقد 
مت لقاء محافظ نينوى للوقوف 
على احتياجــات احملافظة في 
قطاع النقل اخلــاص لتحديد 
املشــكالت ومعاجلتهــا مبــا 
يساهم بتطوير عملية النقل 
في احملافظــة خدمًة للصالح 

العام .
وأشــار الى ان الشركة لديها 
خطة عمل متكاملة  لالرتقاء 
كافة  في  اخلاص  النقل  بعمل 
احملافظــات والنهــا على متاس 
مباشــر مع املواطنــني فهذا 

يســتدعي رفع مستوى االداء 
اجلهد  وتقليــص   املؤسســي 
والوقــت للوصــول الى تقدمي 
افضــل  اخلدمات . الفتــاً الى 
دعــم احملافظة في مشــاريع 
اكثر  وحتديد  االقاليــم  تنمية 
من مرآب العادة بناها التحتية 
التي  التخريب  عمليــات  بعد 
احدثتهــا عصابــات داعــش 
االرهابي في محافظة نينوى . 
االجتماع  خالل  اجلابري  وبحث 
محطة  مشــروع  اجناز  نسب 
الى زيادة  نينوى للنقل مشيراً 

وتيــرة العمــل في املشــروع 
احملددة  الزمنية  باملدة  الكماله 
وتقدمي خدمــات متكاملة الى 

املواطن الكرمي .
من جانبه ثمن احملافظ اجلهود 
املبذولــة  وزيــر النقــل ودعم 
لتوفير  و  للمحافظة  الشركة 
متطلبــات العمل مبــا يدعم 
ويعزز  املؤسســات  احلكومية 
ثقــة املواطن بدوائــر الوزارة ، 
مؤكــدا ان احملافظــة على امت 
اإلستعداد للتعاون مع مالكات 

الوزارة . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
النفط  وزارة  مــالكات  اجنــزت 
مشروع مد خط االنبوب الناقل 
املغــذي حملطة  اجلــاف  للغــاز 

كهرباء القيارة   .
وقال وزير النفط احســان عبد 
اجلبار اســماعيل ان هذا االجناز 
مت تنفيــذه بوقت قياســي من 
قبل اجلهــد الوطنــي املتمثل 
النفطية  املشــاريع  بشــركة 
املنفــذة للمشــروع وشــركة 
خطوط االنابيب اجلهة املشرفة 
، مشيراً  واملشغلة للمشــروع 

ان االنبــوب ســيغذي محطة 
باحتياجها  القيــارة  كهربــاء 
من الغــاز اجلاف ويســهم في 
الكهربائية  الطاقة  انتاج  زيادة 
الوطنية فــي محافظة نينوى 
، مثمنــاً جهود املالكات الفنية 
والهندسية التي نفذت املشروع 
فــي ظــل الظــروف الصحية 
البالد  بها  التي متر  واالقتصادية 
. وقال مدير عام شركة املشاريع 
ان  النفطيــة محمــود عباس 
املشــروع نفذته هيئة مشاريع 
الشمال  مشاريع  وهيئة  بغداد 

الثالثة اشــهر  تتجاوز  مبدة لم 
الناقل  االنبوب  خط  تدشني  ومت 
للغاز اجلاف الى محطة كهرباء 
22 كم  بلغ طوله  الذي  القيارة 
وقطــر 18 عقــدة ، الذي يربط 
) بيجي  الرئيســي  االنبوب  بني 
-  محطــة كهربــاء املوصل ( 
الربط في محطة  الى منطقة 
ان  الى  ، مشيراً  القيارة  كهرباء 
املشروع تضمن ايضاً تنفيذ ) 7 
( معابر لالنبوب عند تقاطعات 
الطــرق الرئيســية ، فضالً عن 
والتضاريس  الوديان  عبور بعض 

اخملتلفــة . وقــال مديــر هيئة 
متت  اجلوهر،  اياد  بغداد  مشاريع 
املباشرة بضخ كميات من الغاز 
االنبوب  في  معينة  بضغوطات 
الجراء عملية الفحص املوقعي 
، مشــيراً ان االنبوب ســيغذي 
محطة كهرباء القيارة بكميات 
من الغــاز بطاقة) 130 مقمق ( 
تسهم بتأمني و تشغيل وحدات 
توليد الطاقــة الكهربائية في 
 (  6( والبالغة  املذكــورة  احملطة 
وحدات بطاقــة 125 كيلو واط 

لكل وحدة.

كهرباء الجنوب تواصل تأهيل الوحدة الثالثة في محطة كهرباء العمارة الغازية

النقل تسعى الى توفير محطات 
ومرائب جديدة في نينوى 

النفط: انجاز مشروع انبوب نقل الغاز 
الجاف الى محطة القيارة الكهربائية

وزير الزراعة يدعو في اجتماع هيئة الرأي الى تذليل عقبات العمل الزراعي
الدجاج منتهي الصالحية كورونا جديدة مصدرها إقليم كردستان

دعا وزير الزراعة 
الى استنهاض 
الهمم وإظهار 
الوجه الحقيقي 
للزراعة العراقية 
المعروفة 
بجودتها، لكون 
البلد يمر بمرحلة 
استثنائية، بسبب 
جائحة كورونا، 
واضطراب سعر 
صرف الدوالر

وزير الزراعة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

دعا الرئيس األمريكي جو بايدن القوى 
األوروبيــة ليلــة امس الســبت إلى 
العمل معاً للحّد من أنشــطة إيران 
الشــرق  في  لالســتقرار«  »املزعزعة 
األوسط، بعد ساعات على إبداء إدارته 
محادثات  في  للمشاركة  استعدادها 
طهران  بــن  النووي  االّتفــاق  إلحياء 

والدول الكبرى.
وأبلغ بايدن مؤمتــر ميونيخ األمني أّن 
الواليات املتحدة ســتعمل عن كثب 
مع احللفاء في التعامل مع إيران بعد 
أن اّتخذ ســلفه دونالد ترامب نهجاً 

عدائيا أحاديا. 
وقال بايــدن للزعماء خالل املؤمتر الذي 
االنتشــار  »تهديد  إّن  افتراضياً،  عِقد 
النــووي ال يزال يتطّلب دبلوماســّيًة 

وتعاوناً دقيَقن في ما بيننا«. 
 وتابــع »لهــذا الســبب ُقلنــا إّننا 
االنخــراط في  مســتعّدون إلعــادة 
مفاوضات مع مجموعة 5 + 1 بشــأن 
برنامج إيران النووي«، في إشــارة إلى 
األعضاء اخلمسة الدائمن في مجلس 

األمن الدولي وأملانيا.
وأضــاف بايــدن »يجب علينــا أيضاً 
املزعزعة  إيــران  أنشــطة  معاجلــة 
لالســتقرار في جميع أنحاء الشــرق 
وثيق  تعاون  في  وســنعمل  األوسط، 
مع شركائنا األوروبين وغيرهم بينما 

منضي قدماً«.
باســم  املتحّدث  قــال  من جهتــه، 
وزارة اخلارجّيــة األمريكّية نيد برايس 
اخلميس املاضي، إّن واشــنطن قبلت 
دعوة املدير السياسي لالّتاد األوروبي 
إنريكــي مــورا لعقد اجتمــاع »غير 

رســمي« يضّم إيران. وأشــار برايس 
أّن االجتماع ســيناقش »طريقة  إلى 

دبلوماسّية للمضي قدماً«.
 وجــّددت إيــران امــس االول اجلمعة 
مطلبها رفــع العقوبــات التي أعاد 
ترامب فرضها عليها اعتباراً من العام 
2018 إثر انسحابه األحادي من االتفاق 

حول برنامجها النووي. 
واّتخذت اإلدارة األمريكّية اجلديدة ثالث 
خطوات حيال اجلمهورية اإلســالمية 
اخلميس، أبرزها االستعداد للمشاركة 
في محادثات يرعاهــا االّتاد األوروبي 
إلحيــاء االّتفاق املبرم فــي فيينا عام 

.2015
 ومــن جانبه، كتــب وزيــر اخلارجّية 
على  جــواد ظريف  اإليرانــي محمد 
»التزاماً  اجلمعــة  االول  امــس  تويتر 
بـ)قرار مجلس األمــن الدولي الرقم( 
2231، ترفع الواليات املتحدة بشــكل 
غير مشــروط وفاعــل كّل العقوبات 
التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت 

تسميتها من قبل ترامب«.
وأّكد »عندها، ســنعكس فــوراً كّل 
اإلجراءات التعويضّية التي اّتخذناها« 
اعتباراً من 2019، وشملت التراجع عن 
كثير من االلتزامات األساسّية مبوجب 
ردا على االنسحاب األميركي  االّتفاق، 

منه.
ويأتي ذلــك مع اقتراب 21 شــباط ، 
وهو مهلــة حّددتها إيــران لتقليص 
الدولّية  الوكالــة  عمــل مفّتشــي 
للطاقة الذّرية، ما لم ترفع واشنطن 

العقوبات. 
وحــّذرت الواليــات املتحــدة والدول 
االّتفاق، بعد  املنضوية فــي  األوروبية 
اجتماع عقدتــه اخلميس، من تبعات 

»خطرة« للخطوة األخيرة.

وأبرِم االّتفاق بن اجلمهورية اإلسالمّية 
والقــوى الســّت الكبــرى )الواليات 
املتحدة وفرنســا وبريطانيا وروســيا 
والصــن وأملانيــا(، وانســحبت منه 
واشــنطن أحادياً عــام 2018، معيدًة 
انعكســت  اقتصادّية  فرض عقوبات 
ســلباً على االقتصاد اإليراني وقيمة 

العملة.
 وبعــد نحو عام، بدأت إيــران التراجع 
التزاماتها  عن كثيــر مــن  تدريجــاً 
األساســّية مبوجب االّتفــاق املعروف 
بـ«خّطة العمل الشاملة املشتركة«، 
والــذي وِضع إطــاره القانونــي بقرار 

مجلس األمن 2231.

وأبــدت إدارة بايدن عزمها على العودة 
إلى االّتفاق، لكّنها تشترط بدايًة عودة 
طهران لكامل التزاماتها. في املقابل، 
العقوبات قبل  أولوّية رفع  إيران  تؤّكد 

عودتها إلى التزاماتها.
وطلــب مجلــس الشــورى )البرملان( 
اإليرانــي من احلكومــة مبوجب قانون 
أقّره في كانــون األول املاضي، تعليق 
للبروتوكــول  الطوعــي  التطبيــق 
اإلضافــي امللحق مبعاهــدة احلّد من 
انتشــار األســلحة النووية، في حال 
عدم رفع الواليــات املتحدة العقوبات 

بحلول 21 شباط.
ذلك بعض جوانب نشاط  وســُيقّيد 

مفّتشــي الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية التي أّكدت تبّلغها من طهران 
دخــول اخلطوة حيــز التنفيذ في 23 

منه.
املاضي  بايــدن اخلميس  إدارة  وأعلنت 
أوروبيــة  دعــوة  علــى  موافقتهــا 
للمشــاركة في محادثــات تضرها 
إيران وكّل الدول املنضوية في االّتفاق، 
واملعروفــة بـ »5+1«، في إشــارة إلى 
الدول اخلمــس الدائمة العضوية في 

مجلس األمن، وأملانيا.
 لكــّن املتحــّدث باســم اخلارجّيــة 
اإليرانّية ســعيد خطيــب زاده كتب 
امــس االول اجلمعة علــى تويتر أّنه 

بسبب االنسحاب األمريكي »لم يعد 
ثّمة 5+1. اآلن ثّمة إيران و4+1 فقط«.

 وأضاف »البادرات ال بأس بها. لكن من 
أجل إحياء 5+1، على الواليات املتحدة 
مرفقاً  العقوبــات«،  ترفع  تتحّرك:  أن 
)»هاشتاغ«( من ثالث  بَوسم  تغريدته 
باإلنكليزية هي  مترابطــة  كلمــات 
»التزام«، »تصّرف«، »لقاء«، كان ظريف 

استخدمها أيضاً.
وأتى االســتعداد األمريكي بعد دعوة 
املديــر السياســي لالتــاد األوروبي 
إنريكــي مورا إلى عقــد اجتماع غير 
الذي ميّر في  رســمي ألطراف االّتفاق 

»حلظة حرجة«.
اّتخــذت واشــنطن خطوتَن  كمــا 
املفروضة  القيود  بتخفيــف  رمزّيَتن 
اإليرانين  الدبلوماسين  تنّقالت  على 
في نيويــورك، وإبطال إجــراء اّتخذه 
ترامــب، وذلك بإقرارها رســمًيا أمام 
مجلــس األمن بــأّن العقوبات األممية 
التي رُِفعــت مبوجب االّتفــاق ال تزال 

مرفوعة.
وأفاد مسؤول أمريكي أّن »األمر يتعّلق 
دبلوماســّية  إجراءات  باّتخــاذ  اليوم 
ملعرفة مــا إذا كان بإمكاننا الوصول« 
إلى هدف بايدن إعادة العمل باالّتفاق.

وأوضح أّن األمر يتعّلق بـ«اجللوس إلى 
طاولة مع إيــران وفتح الطريق حملاولة 
العودة إلى وضع تكــون فيه الواليات 

املتحدة وإيران متمّثلتن مجّدداً«.
 ورأت اخلارجّية األمريكّية أّن محادثات 
االّتفــاق  أطــراف  كّل  مبشــاركة 
ستسمح »مبناقشــة أفضل السبل 
للمضّي قدماً في ما يتعّلق بالبرنامج 
اخلارجّية  وأّكــدت  اإليراني«.  النــووي 
محادثات  في  مشاركتها  البريطانّية 
قد تُشــّكل »خطوًة أولى للعودة إلى 

الدبلوماسية«.
واعتبــرت موســكو اجلمعــة عبــر 
الكرملــن دميتري  املتحّدث باســم 
بيســكوف أّن تراجع واشنطن بشأن 
العقوبات الدولّية »أمر جّيد«، مشّددًة 
على أّن »املهــّم هو إعادة إحياء نظام 

االتفاق النووي«.
وسبق إعالن واشــنطن، تصريح وزراء 
اخلارجية الفرنســي جان إيف لو دريان 
والبريطاني  مــاس  هايكو  واألملانــي 
دومينيــك راب واألمريكــي أنتونــي 
بالفيديو،  بيان بعد مؤمتر  بلينكن في 
أّن هدفهم هو »رؤيــة إيران تعود إلى 
االحترام الكامل اللتزاماتها« من أجل 
النووي  االنتشــار  »حماية نظام منع 
وضمــان عدم متكــن إيــران أبدا من 

امتالك سالح نووي«.
»قلق مشترك« 

وتعتزم إيــران اعتباراً من الثالثاء، احلّد 
من وصول مفّتشــي الوكالة الدولّية 
إلى منشــآت غير نووّيــة، مبا في ذلك 
أّنها  يُشــتبه في  مواقع عســكرّية 

تشهد نشاطاً نووّياً.
ودعت أوروبا والواليات املتحدة طهران 
إلــى تقييــم »عواقب إجــراء خطير 
كهــذا، خصوصاً في هــذه اللحظة 
التي تســنح فيها الفرصــة، العودة 
إلى الدبلوماســية«.وأعلنت الوكالة، 
ومقّرها فيينا، أّن مديرها العام رافاييل 
غروسي ســيصل السبت إلى طهرن 

»إليجاد حل مقبول من الطرفن«.
وأكد البيان األمريكي األوروبي »القلق 
املشــترك« إزاء »القرار اإليراني األخير 
إنتــاج اليورانيــوم اخملصب بنســبة 
عشرين في املئة واليورانيوم املعدني«، 
وهو ما يشكل »مرحلة أساسية في 

تطوير سالح نووي«.

تقـرير
بايدن يدعو حلفاءه إلى الرد على أنشطة

إيران »المزعزعة الستقرار الشرق األوسط«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت الواليات املتحدة الصن من استخدام 
القوة في مياه بحــر الصن اجلنوبي، وأعادت 
تأكيد وجهة نظرها بأن احلملة احلازمة التي 
تقودهــا بكن في املياه املتنــازع عليها غير 

شرعية.
وأعربت اخلارجية األميركية عن قلقها بشأن 
تشريع جديد أقرته الصن ويجيز لقوات خفر 
الســواحل التابعة لها اســتخدام أسلحة 
ضد الســفن األجنبية التي »تدخل مياهها 

بشكل غير قانوني«.
وقال املتحدث باســم اخلارجيــة األميركية 
نيد برايس إن النص »يشــير بقوة الى أن هذا 
القانون ميكن استخدامه لترويع دول مجاورة 

بحرا جلمهورية الصن الشعبية«.
وأضاف في مؤمتــر صحفي »نذكر جمهورية 
الصن الشــعبية وكل قواتها العاملة في 
بحر الصــن اجلنوبي بأن القــوات البحرية 
وتعتمد ضبط  باحترافية  تتصرف  املسؤولة 

النفس في ممارسة سلطاتها«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ووتش«  رايتــس  »هيومــن  نــددت منظمــة 
باملداهمة التي نفذتها أجهزة األمن الروســية 
لســبعة منازل تعود ملسلمن في شبه جزيرة 
القرم، ستة منهم من التتار، وطالبت باإلفراج 
الفوري عنهم وعن كل من مت اعتقالهم بدوافع 

سياسية.
وبحســب املنظمة، طرق مســلحون، األربعاء 
املاضي، أبواب ونوافذ املنازل املُداهمة في مناطق 
سيفاســتوبول وبخشيســاري وبيلوغورسك 
وسيمفيروبول، ودخلوا دون التعريف بهويتهم.
وأجرى املسلحون عمليات تفتيش واستجوبوا 
األســر املذعورة، وصادروا كتبا دينية، ثم أخذوا 

الرجال معهم.
وفي ذات اليوم، أصدرت احملاكم الروسية أمرها 
باحتجاز ستة من الرجال حتى منتصف شهر 

أبريل القادم، وفقا ألحد محاميهم.
ويُتهم الســتة باالنخراط مع حــزب التحرير 
احملظور، وهو مجموعة تهدف إلى إقامة خالفة 

إسالمية، إال أنها تنبذ العنف.
وبينما تظر روسيا اجلماعة وتعتبرها إرهابية، 

تسمح أوكرانيا لها العمل بشكل قانوني.
ووفقا للمنظمة، فقد اضطهدت الســلطات 
الروسية تتار القرم جملرد معارضتهم السلمية 

الحتالل روسيا لشبه اجلزيرة منذ 2014.
ويقضي عشرات من تتار القرم أحكاما طويلة 
ال أساس لها، وتوجه لهم تهم تتعلق باإلرهاب، 
وذلك ملمارســة معتقدات دينية أو سياسية 
غالبا ما تكون في السر، وتزعم روسيا أن ذلك 

يشكل انتماًء حلزب التحرير.
وكانت السلطات قد اعتقلت زعيمة ما يعرف 
بتضامن القرم، لوتفية زودييفا، بتهم ملفقة 

عام 2019.

تحذير أميركي 
لبكين من استخدام 
القوة في بحر الصين

»رايتس ووتش« 
تدين مداهمة منازل 
مسلمين في »القرم«

الصباح الجديد ـ متابعة 

يوما بعد آخر، يرزح اللبنانيون تت 
االقتصادية  فاألزمــة  الفقر،  خط 
واملالية والنقدية، نتائجها معلومة 
للعملة  وانهيار  للجميع: بطالــة 
الشرائية،  للقدرة  وتآكل  الوطنية 

ومن ثم الفقر.
ومؤخــرا تزايد زخم مــن التقارير 
الدوليــة التي حــذرت من خطورة 
تقريــر  أهمهــا  ومــن  الوضــع، 
االقتصادية  املتحــدة  األمم  للجنة 
آســيا  لغــرب  واالجتماعيــة 
»اإلسكوا«، والذي نّبه إلى أنه »قد 
يتعــّذر على نصف ســكان لبنان 
الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية 

األساسية«.
وأرجع التقرير مــا توصل إليه إلى 
اعتماد لبنان بشــدة على الواردات 
الغذائية، لتأمن حاجات ســكانه، 
كما ســاهمت عوامــل أخرى في 
ذلك مثــل االنفجــار الهائل الذي 
دّمــر جزءا كبيرا مــن مرفأ بيروت، 
املنفذ الرئيســي لدخول البضائع 
العملة  قيمة  وانهيــار  البلد،  إلى 
في   78 مبقدار  اللبنانيــة«  »الليرة 
املئــة، وتدابير اإلقفال التي اتُخذت 
الحتواء جائحــة كورونا، واالرتفاع 

احلاد في معدالت الفقر والبطالة.
وفــي حديــث صحفــي شــرح 
املستشار اإلقليمي لألمن الغذائي، 
األمن  معنــى  غضبــان،  إليــاس 
على  الشــامل  مبفهومه  الغذائي 
الصعيد الوطني، موضحا وجود 4 
الغذاء  توافر  هي:  متشابكة  أبعاد 
)عبــر اإلنتاج احمللي أو االســتيراد(، 
الوصــول إلــى الغــذاء أو الفئات 
القادرة على شــراء هــذا الغذاء، 
وهذا األمــر مرتبط مبعدالت الفقر 
والبطالة ومبؤشرات أخرى كمعدل 
التضخــم، الذي وصــل في نهاية 
العام 2020 حلوالــي 100 في املئة 
في حن كان يتراوح في العام 2019 

بن 6 و8 في املئة.
وأضــاف غضبــان أن هنالك أيضا 
اســتعمال الغــذاء )االســتفادة 
منه(، واســتقرار الغــذاء املرتبط 
باالســتقرار السياسي، فضال عن 
االستقرار املالي وهو املؤثر على كل 

املؤشرات.
ونّبــه غضبان إلــى أن خطر األمن 
الغذائــي أو الغذاء غير الســليم 
قد يــؤدي إلــى البدانة وانتشــار 

التغذية، وما لهذه األمراض  نقص 
الفاتــورة  علــى  تداعيــات  مــن 
التكاليــف  أو  االستشــفائية، 

الصحية التي تنفقها الدولة.
وأوضح أن »ما يعرض األمن الغذائي 
في لبنان للخطر، هــو الزيادة في 
وجائحة  والبطالة،  الفقر  معدالت 
كورونــا وتدهــور قيمــة العملة 
الوطنية. في حن بقيت األجور دون 
أي إجراء تصحيحــي. وترافق ذلك 
مع ارتفــاع الفاتورة الغذائية على 
صعيد األسرة، من 40 في املئة الى 
60 في املئة من مجمل الدخل إلى 

90-100 في املئة اليوم«.
أسعار  ارتفعت  غضبان،  وبحسب 
املــواد الغذائية عن العــام 2019 
حلوالي 200 فــي املئة، ما يعني أن 
األســر األكثر ضعفــا، عاجزة عن 

الكافية  الغذائية  ســلتها  تأمن 
من الكمية والنوعية، والتي كانت 

تصل عليها في العام 2019.
التي حمت  الصوامــع  وخســرت 
بيروت من هول االنفجار، وامتصت 
قرابة 60 الى 70 في املئة من قوته 
وعصفه، 45 فــي املئة من مخزون 
القمح، والبالغ يومها 45 ألف طن.
أما ما بقي مــن القمح، فلم يعد 
صاحلا لصناعــة الطحن، ويعمل 
اليــوم القائمــون علــى املرفأ مع 
دراسة  الفرنســية، على  اخملتبرات 
إمكانية إعــادة تدوير هذا القمح، 
إضافة إلى احلديــد وكل مخلفات 
االنفجار، بحســب ما ذكر أسعد 
حــداد، مدير صوامــع القمح في 
مرفــأ بيــروت، في حديــث ملوقع 

»سكاي نيوز عربية«.

وباإلضافة إلى مشــكلة التخزين 
اليوم، استجدت مشكلة التفريغ، 
إذ أن األرصفــة املعتمــدة لذلــك 
احلديد  لتفريخ  أيضا«  تســتخدم 
واملواشــي وغيره، ما ســبب تلف 
وتلــوث بعض القمــح، فضال عن 
باملستودعات  التخزين  مشــكلة 
وما تتعرض له هــذه األماكن من 

انبعاثات اآلالت العاملة في املرفأ.
ولم ميلــك لبنان في الســابق أي 
مخزون اســتراتيجي، إذ أن الدولة، 
بحســب حــداد، كانت تســتورد 
الكميــة التــي تكفــي احلاجــة 
 600 تتراوح ما بن  والتي  السنوية 

الى 700 ألف طن.
انفجار  »بعــد  قائال:  وتابع حــداد 
املرفأ بدء احلديث جديا عن مخزون 
اســتراتيجي خوفا مــن أي طارئ، 

وتوزيع بنــاء الصوامع في أكثر من 
محافظة، فضال عن تأمن احلبوب 
التي تستعمل كعلف للحيوانات، 
ال ســيما مع إعادة إنعاش القطاع 
الزراعي وقطاع الدواجن في لبنان، 
عندما تراجع االســتيراد، بســبب 

شح الدوالر«.
شح الدوالر وارتفاع األسعار

الدوالر،  يتعلق مبسألة شح  وفيما 
قال نقيب مستوردي املواد الغذائية 
الغذائية  املــواد  إن  هاني بحصلي 
بيروت،  انفجار مرفأ  لم تتضرر من 
بسبب وجودها في محطة احلاويات 

التي جنت بأعجوبة من االنفجار.
»املشــكلة  قائال:  وبــّن بحصلي 
الكبــرى اليوم هي شــح الدوالر، 
وحجب املصارف لودائع املستوردين، 
ما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من 

السلع، نتيجة جلوء التجار للسوق 
لالستيراد،  الدوالر  لشــراء  املوازي، 
فانعكس األمر ارتفاعا باألســعار، 
العديد منها،  الطلب على  وتراجع 
فلم تعد متوفرة بالســوق احمللي، 

وما توفر منها يكون بجودة أقل«.
وعلــى الرغــم من ذلــك، ال يجد 
بحصلي في هذا األمر خطرا على 
األمــن الغذائي، وهــو ما يوضحه 
بالقول: »املشــكلة بتراجع القدرة 
ســعر  ارتفاع  نتيجة  الشــرائية، 
صرف الدوالر مقابل الليرة، السلع 
احلصول  الغذائية نستطيع  واملواد 
عليها عند توفــر العملة اخلضراء 
لشــرائها، وحتــى اآلن الكثير من 
الســلع واملواد الغذائيــة متوفرة، 
ولكن املواطنن باتوا ال ميلكون املال 

الكافي لشرائها«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األمريكية،  اخلارجيــة  وزارة  أعلنت 
ليلــة امس الســبت اجلمعــة، أن 
الواليات املتحدة تراجع سياســتها 
اإلثيوبي  النهضــة  ســد  بشــأن 
لتســهيل حل األزمة املستمرة بن 
إثيوبيا ومصر والســودان بســبب 
هذا املشــروع. وقال املتحدث باسم 

الرئيس،  إدارة  إن  برايس،  نيد  الوزارة، 
جو بايدن، تراجع سياستها جتاه سد 
تسهيل  في  دورها  وتقيم  النهضة 

احلل بن مصر وإثيوبيا والسودان.
املتحدة  الواليات  أن  بــراس  وأضاف 
قررت عــدم ربط التعليــق املؤقت 
إثيوبيــا  مســاعدات  لبعــض 
بالسياســية األمريكية بخصوص 

ســد النهضة، وذكر أن واشــنطن 
بهذا  اإلثيوبية  احلكومــة  أبلغــت 
القــرار. وأوضــح: »ال نــزال ندعم 
اجلهود املشــتركة والبناءة إلثيوبيا 
ومصر والسودان للتوصل إلى اتفاق 

بخصوص سد النهضة«.
وأردف بــراس أن الوقــف املؤقــت 
ملساعدات أجنبية أمريكية محددة 

إلثيوبيا يؤثــر على 272 مليون دوالر 
تخص قطاعــي األمــن والتنمية، 
مبينــا أن اســتئناف املســاعدات 

سيعتمد على عدد من العوامل.
وبــدأت إثيوبيــا عملية بناء ســد 
النهضــة على مجرى نهــر النيل 
اإلثيوبيــة  احلــدود  قــرب  األزرق 
الســودانية، فــي 2 أبريــل 2011، 

ويثير هذا املشــروع، الــذي لم يتم 
إجنازه بعد، قلقــا كبيرا لدى مصر 
والســودان، حيث يخشيان البلدان 
العربيــان من أن يــؤدي إلى تقليل 
كميات امليــاه املتدفقة إليهما من 
مرتفعات إثيوبيــا. وأطلقت أثيوبيا 
مبلء خزان ســد النهضة في يوليو 
املاضي  2020 عقب أمطار الصيف 

رغم مطالب من مصر والســودان 
بالتوصل أوال إلى اتفاق ملزم بشأن 
تشــغيله. وكان الرئيس األمريكي 
الســابق، دونالد ترامــب، قد اتهم 
مت  اتفاقا  انتهكــت  بأنهــا  إثيوبيا 
التوصل إليه بوســاطة إدارته حلل 
النزاع مما دفعه إلى قطع املساعدات 

املالية.

الواليات المتحدة: نراجع سياستنا تجاه سد النهضة

األمن الغذائي في لبنان بات مهددا وارتفاع 
حاد في معدالت الفقر والبطالة

نبه تقرير للجنة 
األمم المتحدة 
االقتصادية 
واالجتماعية 
لغرب آسيا 
»اإلسكوا«، من 
أنه »قد يتعّذر« 
على نصف سكان 
لبنان الوصول 
إلى احتياجاتهم 
االساسية

لبنان في مواجهة ازمة اقتصادية حادة

بايدن
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الصباح الجديد ـ متابعة:

بلغ اقتراض القطاع العام في بريطانيا 
8.8 مليــار جنيــه اســترليني »12.3 
مليــار دوالر« خالل كانون الثاني ، كأول 
عجز في عشــرة أعــوام، وفقا ملكتب 

اإلحصاءات الوطنية.
ووصــل ذلك باالقتــراض منــذ بداية 
السعام املالي في نيســان إلى 270.6 
مليار اســترليني، ما يشير إلى ارتفاع 
اإلنفاق وتخفيضات الضرائب التي أمر 

بها ريشي سوناك وزير املالية.
وزاد الديــن العام إلــى 2.115 تريليون 
اســترليني أو ما يعادل 97.9 في املائة 
من الناجت احمللي اإلجمالي، وهي نســبة 

لم تسجل منذ أوائل الستينيات.
وهوت مبيعات التجزئة البريطانية في 
كانون الثاني ،إذ أغلقت املتاجر أبوابها 
مجددا ضمــن إجراءات العــزل العام 
بحسب بيانات رسمية، لكن االقتراض 
العام الذي جاء أقل مــن املتوقع، قدم 
بعض االرتياح علــى األقل لوزير املالية 
ريشي سوناك، في الوقت الذي يستعد 

فيه جلولة قادمة من اإلنفاق الطارئ.
وبحســب »رويتــرز«، يشــير مســح 
انكمش  االقتصــاد  أن  إلــى  منفصل 

بالكاد في شباط إذ تأقلمت الشركات 
مع القيــود اجلديدة وأبدت تفاؤال كبيرا 
بشــأن احتمــاالت االنتعــاش بفضل 

تطعميات مضادة لكوفيد - 19.
إلــى ذلك، وفي تطور بارز ســتكون له 
ارتــدادات كبيــرة على »أوبر« وســائر 
منصــات التوظيــف املؤقــت، قضت 
أمس  البريطانيــة  العليــا  احملكمــة 
املتعاقدين  السائقني  تصنيف  بوجوب 
مع اخلدمة على أنهــم »عمال« أجراء، 
وردت بذلك دعوى تقدمت بها اجملموعة 
األمريكيــة العمالقة التــي قد يتبدل 

منوذج عملها في البالد.
وأجمع أعضاء الهيئة القضائية األعلى 
في بريطانيا على رد طلب »أوبر«، لطي 

قضية انطلقت عام 2016.
ومينــح هذا القرار ســائقي أوبر، الذين 
يحملون حاليا صفة عاملني مستقلني، 
على ســبيل املثال، احلــق في احلصول 
على حد أدنى لألجــر وإجازات مرضية 
مدفوعة، ما قد يتوسع ليشمل سائر 

املنصات الرقمية.
وكانت »أوبــر« قد جلأت إلــى احملكمة 
العليا بعدما خســرت مرتــني دعاوى 
قضائية أمام احملاكــم البريطانية في 

هذا السياق عامي 2017 و2018.
وواظبت الشــركة على التأكيد طوال 

هــذه املعركة القضائيــة الطويلة أن 
الســائقني عاملون مســتقلون، وهم 
كما  ومكانه،  العمــل  موعد  يختارون 
يتعاونون في أحيان كثيرة مع تطبيقات 

أخرى في الوقت عينه.
وقال جاميي هيوود رئيس »أوبر« ملنطقة 
أوروبا الشمالية والشــرقية، في بيان، 
»نحترم قــرار احملكمة. نحــن عازمون 

على بذل جهود أكبر وسنتشــاور مع 
سائقينا العاملني في اململكة املتحدة 
في  يرغبون  التــي  التغييــرات  لفهم 

حصولها«.

وبات على »أوبر« الكشــف عن نواياها 
فــي هذا اإلطار في األســابيع املقبلة. 
وهي أكدت أن القــرار ال يلحظ اعتبار 

كل السائقني تلقائيا موظفني.
أن احملكمة  املنصــة علــى  وشــددت 
العليا نطقت بحكمها بشــأن صفة 
»العامــل« وليس »املوظف«، إذ إن أفراد 
الفئة الثانيــة يتمتعون بحقوق أعلى 

بقليل مبوجب القانون البريطاني.
ورغــم هذه الفــروق البســيطة، أيد 
القضاء مجددا مجموعة من 20 سائقا 
كانوا يطالبون مبنحهــم صفة عمال 
باالســتناد إلى الوقت الــذي ميضونه 
متصلني علــى التطبيق والرقابة التي 
متارســها اجملموعة عليهــم من خالل 

تقومي أدائهم، على سبيل املثال.
وعــدت احملكمة العليا أنــه »من خالل 
االتصــال بتطبيق أوبر فــي لندن، يعد 
الســائق في إطار الشكوى عامال من 
الدخول في عالقة تعاقدية« مع  خالل 
رفعا  اللذان  السائقان  وأبدى  الشركة. 
الدعــوى األولى، جيمس فرار وياســني 
بــي بي ســي أمس،  أســلم، لهيئة 

»سعادتهما وارتياحهما« إزاء القرار.
ويخول هذا القــرار الصادر عن احملكمة 
العليا، السائقني الذين احتكموا إليها، 
اللجوء إلــى احملاكــم للحصول على 

تعويضــات. وميكن لســائقني آخرين - 
نظريا - أن يطلبوا من القضاء احلصول 

على صفة موظفني.
وقد ال يكون أمــام املنصة غير املربحة 
علــى املســتوى العاملــي، أي خيــار 
ســوى زيادة تعرفتها في بريطانيا، ما 
ســيفقدها حصصا من الســوق في 
املنافسة  الشركات  إخضاع  عدم  حال 

للقواعد عينها.
ووصفت نقابة »جي إم بي« القرار، بأنه 
»نصر تاريخي«. وكتب ميك ريكس أحد 
ممثلي النقابة عبر »تويتر«، أن ما حصل 
يدق »إسفينا جديدا في نعش الراغبني 
في اســتغالل العاملني املؤقتني«. وقد 
لتشمل مجمل  القرار  تتمدد مفاعيل 

املنصات الرقمية.
»دليفرو«  خدمة  في  العاملون  ويحاول 
لتوصيــل الوجبــات، أمــام محكمة 
االستئناف في لندن، االستحصال على 

حق اإلفادة من عقد جماعي.
وتوضح »أوبر« من ناحيتها أنها طورت 

ممارساتها منذ بدء هذه القضية.
وبات ميكن للســائقني اختيــار الوقت 
الذيــن يريدون فيــه القيــادة واملكان 
على  مجانا  واحلصــول  فيــه  املرغوب 
تأمــني صحي، إضافة إلــى تعويضات 

لإلجازات الوالدية.

تقـرير

الدين العام البريطاني يرتفع إلى 2.11 تريليون استرليني
97.9 % من الناتج المحلي

بغداد - الصباح الجديد:
توقفــت البورصة الرئيســية في ســوقي 
الكفاح واحلارثية بالعاصمة العراقية بغداد 
عــن التداول نتيجة احلظر الشــامل الذي مت 
تطبيقه ابتداء من يــوم أمس االول اجلمعة 

والذي يستمر لغاية اليوم االحد.
وقال مصدر صحفي ، إن البورصة الرئيسية 
في ســوق الكفاح واحلارثية ببغداد توقفت 

عن التداول نتيجة تطبيق احلظر الشامل.
وأضاف أن أسعار البيع والشراء استقرت في 
محال الصيرفة باألسواق احمللية التي فتحت 
البعــض منها ابوابها في بغــداد، حيث بلغ 
سعر البيع 146500 دينار عراقي، بينما بلغت 
اسعار الشــراء 145500 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت هيأة املنافذ احلدودية، امس الســبت، 
إيقاف هدر أكثــر من 35 مليون دينار في ميناء 

خور الزبير.
وذكــر بيان للهيــأة اطلعت عليــه »الصباح 
اجلديد«، أنهــا »متكنت من إيقــاف هدر باملال 
العام مببلغ )35 مليوناً و700 ألف( دينار نتيجة 
التالعب في الرسوم اجلمركية والضريبية في 
أوزان جسور رافعة متحركة وملحقاتها بفارق 
(66 طنــاً و 100كغــم( في منفــذ ميناء خور 

الزبير«.
وأشار البيان إلى أنه »مت تنظيم محضر أصولي 
باخملالفة لغرض عرضها أمام اجلهات القضائية 

اخملتصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األميركية،امس 
يوم الســبت، ان صــادرات النفــط العراقية 
المريــكا ارتفعت مبقدار 113 ألف برميل يوميا 

خالل االسبوع املاضي.
وقالــت اإلدارة في تقرير لهــا اطلعت عليها » 
الصباح اجلديد » إن »متوســط االســتيرادات 
اخلام خالل االســبوع  النفط  االمريكية مــن 
املاضي من سبع دول بلغت 5218 مليون برميل 
يوميا مرتفعة مبقدار 65 الف برميل باليوم عن 
األسبوع الذي ســبقه والذي بلغ 5154 مليون 

برميل يوميا ».
واضافت ان »امريكا استوردت النفط اخلام من 
العراق خالل االســبوع املاضي مبعدل 227 ألف 
برميل باليــوم مرتفعة مبقدار 113 الف برميل 
عن األســبوع الذي ســبقه والبالغ 114 ألف 
برميل«. وكما اشــارت الــى ان »اكثر اإليرادات 
النفطية ألمريكا خالل األسبوع املاضي جاءت 
من كندا ومبعدل بلغ 3.681 مليون برميل يوميا، 
تليها املكسيك التي بلغت كمية االستيرادات 
منهــا مبعدل 471 ألــف برميل يوميــا، تليها 
كولومبيا التي بلغت االستيرادات منها مبعدل 
346 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية 

بلغت كمعدل  237 ألف برميل يوميا«.
ووفقا لإلدارة فإن »كمية االستيرادات األمريكية 
من النفط اخلــام من االكوادور بلغت 186 ألف 
برميل يوميا،فيما بلغت كمية االستيرادات من 

نيجيريا مبعدل 70 ألف برميل يوميا«.

الدوالر يستقر مع 
توقف التداول 

بسبب حظر التجوال

إيقاف هدر اكثر من 
35 مليون دينار في 

ميناء خور الزبير

صادرات العراق النفطية 
ألمريكا ترتفع بمقدار 
113 الف برميل يوميا

الصباح الجديد ـ متابعة:

إنخفــض ســعر خــام البصــرة 
 62.55 إلى  السبت،  امس  اخلفيف، 
دوالراً للبرميل الواحد، كما شــهد 
سعر اخلام الثقيل انخفاضاً أيضاً.

اخلفيف  البصــرة  نفط  وانخفض 
ٓالســيا إلــى 62.55 دوالر للبرميل 
%2.17 عن  بلغ  انخفاض  بنســبة 
االســبوع املاضي، فيما ســجلت 
اسعار نفط البصرة الثقيل 60.63 
 2.73 باانخفاض بلغ  دوالر للبرميل 

.%
وســجل نفط جيراسول االنغولي 
اعلى االســعار مقارنــة بالنفوط 
االخرى لــدول منظمة اوبك حيث 
سجل 63.03 دوالر للبرميل وسجل 
السعودي  اخلفيف  العربي  النفط 
وســجل  للبرميــل،  دوالر   62.27
دوالر   62.70 اجلزائري  سهران  مزيج 
للبرميل، فيما ســجل نفط بوني 

النيجري.
العاملية  النفــط  اســعار  وكانت 
االخيرة  االونة  فــي  انخفضت  قد 
ليســجل خام برنــت 62.72 دوالر، 
 59.04 وخام غرب تكســاس على 

دوالر.
وأشــارت وكالة بلومبيــرغ إلى أن 
العــراق على  أوبــك بحض  هدف 
وااللتزام  النفطية  صادراته  تقييد 
بحصته ضمن اتفاق خفض اإلنتاج 
يزداد صعوبــة، إذ تعمد بغداد إلى 

زيادة صادراتها من اخلام.
وقالت الوكالة في تقرير إن صادرات 
العراق النفطية قفزت في النصف 
األول من فبراير حتــى بعد تعهد 
بغداد للمنظمــة بخفض اإلنتاج 

هذا الشهر.
وتعمــل »أوبــك« وشــركاؤها مبا 
االمدادات  تقييد  روسيا على  فيها 
تفشــي  اســتمرار  مع  النفطية 
كورونا، ويسعى التحالف النفطي 
إلى ضمان عدم انخفاض أســعار 
النفط التي ارتفعت بنســبة %66 
منذ بداية نوفمبر مدفوعة بتوسع 

عمليــات التلقيح عامليــا. وكانت 
بغداد تعهــدت بضخ نفط ضمن 
أوبك بأقل مــن حصتها في فبراير 
يناير،  إنتاجها في  فائض  لتعويض 
ومع ذلك فإن وتيــرة صادراتها من 
اخلام في النصف األول من الشهر 
أنها قد تتجاوز  إلى  اجلاري تشــير 
هــدف اإلنتــاج الــذي تعهدت به 
والبالــغ 3.6 ماليــني برميل يوميا، 
ورمبا سقف إنتاج أوبك+ البالغ نحو 
وفيما  يوميا.  برميــل  3.85 ماليني 

يســتمد العراق دخل ميزانيته من 
النفط تقريبا ويشهد كباقي الدول 
اقتصادية  أزمة  النفطية األخــرى 
بعد أن تســببت كورونــا بانهيار 
الطلب على الطاقة العام املاضي، 
كشفت بلومبيرغ نقال عن مصدر 
مسؤول في قطاع النفط العراقي، 
أن بغداد ال تزال تعتزم حتقيق هدف 

صادراتها للشهر بأكمله.
بينما أشار مصدر مسؤول آخر إلى 
أن احلكومة العراقية زادت صادراتها 

النفطية خــالل النصف األول من 
فبراير حتسبا لسوء األحوال اجلوية، 
وقد تخففها فــي النصف الثاني 

من الشهر اجلاري.
وقال روبن ميلز رئيس شــركة قمر 
للطاقــة لالستشــارات في دبي: 
»العراق رمبا يراهن على أهمية اتفاق 
أوبك+ بحيــث ال ميكن تفكيكه أو 
انهياره بســبب بعض االخفاق في 
تعويض اإلنتاج، احلكومة العراقية 
بحاجة لاليرادات املالية«. وأوضحت 

اســتمرت  حال  في  أنــه  الوكالة 
في  النفطيــة  بغــداد  صــادرات 
البالد  واستهلكت  احلالية  وتيرتها 
كميــة النفط ذاتها لشــهر يناير 
فقــد تضخ نحــو 4 ماليني برميل 

يوميا هذا الشهر.
وأشــارت إلى أن الوضع االقتصادي 
قدرته على  وعــدم  للعراق  املتردي 
الســيطرة على اإلنتــاج النفطي 
في منطقة كردستان أديا إلى زيادة 
اإلنتاج بنحو 80 ألفا يوميا بني مايو 

وديسمبر.
االجلة  العقود  اســعار  ان  وذكرت 
خلــام برنت ارتفعت بنســبة 25% 
65 دوالرا  هذا العام الى مســتوى 
للبرميــل لتقضي على خســائر 
وقد ساعدت  تقريبا،  املاضي  العام 
تخفيضــات االنتاج التــي اقرتها 
»اوبك+« في حتفيز هذه املكاســب، 
باالضافة الى برودة فصل الشــتاء 
غير املعتادة في اجزاء واســعة من 

اسيا والواليات املتحدة األميركية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقع اثنان من أكبــر البنوك في 
وول ســتريت بالواليــات املتحدة 
ارتفاعا في أســعار النفط خالل 
الفترة املقبلة، حســب ما نقلت 
تاميــز«  »فاينانشــال  صحيفــة 

األميركية.
وذكــر املصــدر أن كل من »جيه 

بي مورغان تشــيس« و«غولدمان 
ســاكس« يتوقعــان أن ترتفــع 
ملحوظ  النفط بشكل  أســعار 

عندما ينحسر وباء كورونا.
وأوضح أن التوقعات األكثر تفاؤال 
تشــير إلى عودة أســعار النفط 
اخلــام الدوليــة إلــى 100 دوالر 
يتم  لم  وهو مســتوى  للبرميل، 

الوصول إليه منذ عام 2014.
املتوقع على  االرتفــاع  ويعتمــد 
االعتقــاد بــأن التحفيــز املالي 
جانب  إلى  االســتهالك،  سيعزز 

بداية عودة احلياة إلى طبيعتها.
ومن شــأن ذلك أن يغير األوضاع 
فــي قطاع النفط، الذي ســجل 
خســائر قياســية العام املاضي 

بفعل تداعيات فيروس كورونا.
وقال كريســتيان مالــك، رئيس 
قسم النفط والغاز في »جي بي 
مورغان«، فــي مؤمتر عبر الهاتف 
األســبوع املاضــي: »ميكننــا أن 
نــرى النفط يتخطــى 100 دوالر 

للبرميل، أو حتى ما فوق«.
مــن جهته، ذكر جيفــري كوري، 

احمللل اخملضرم في بنك »غولدمان 
ســاكس«، أنه يعتقــد أن يجري 
تداول النفــط في نطاق 80 دوالرا 

أو أعلى هذا العام”.
مالية  »إطالق حتفيــزات  وتابــع: 
املتوسطة  الطبقة  تســتهدف 
السلع  استهالك  سيعزز  والدنيا 
الفئة ال تقود  األساســية.. هذه 

تقود  إنها  ســيارات كهربائيــة، 
السيارات العاديةط.

ومنــذ نهاية أكتوبــر، ارتفع خام 
بأكثر من  الدولــي،  املعيار  برنت، 
الثلثــني إلــى 63 دوالرا للبرميل، 
خلفته  الذي  بالتفــاؤل  مدفوعا 
حملة التطعيم العاملية وخفض 

اإلنتاج.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــادت تقاريــر صحفيــة، امس 
النفط  إنتــاج  بانهيار  الســبت، 
والغاز فــي الواليــات املتحدة اثر 
موجة برد لم تشهدها البالد منذ 

.1989
وقالت وكالة »بلومبرغ« في تقرير 
لهــا اليوم، إنه بســبب الطقس 
إغالق  يجري  الطبيعي،  غير  البارد 
آبار النفط فــي الواليات املتحدة، 

كما أن مصافــي النفط توقفت 
عن العمــل، وكل ذلك يتزامن مع 
ســحب كميات مــن النفط من 

مستودعات التخزين األمريكية.
وذكــرت »بلومبــرغ« أن مناطــق 
الواليات  وجنــوب  وغرب  وســط 
وخاصــة  األمريكيــة،  املتحــدة 
والية تكســاس، تشــهد موجة 
برد شــديدة، األمر الــذي أدى إلى 

اإلنتاج فــي أكبر حقل  انخفاض 
نفطي في حــوض برميان بوالية 

تكساس بنسبة 65%..
وأشــارت الوكالــة إلــى أن آالبار 
واملعــدات تتعطل، في  مغلقــة 
وقت هبطــت فيه درجــة احلرارة 
إلى 18 درجة حتــت الصفر، وهذا 
لم يحــدث منــذ العــام 1989. 
وقال غاري روس، املتحدث باســم 

غولد  »بــالك  التحوط  صنــدوق 
كبيرة،  »اخلســائر  إن  إنفستورز« 
البالد  النفط في  إنتاج  انهار  فقد 
بواقــع الثلث تقريبا. فقبل موجة 
الصقيــع كان اإلنتــاج عنــد 11 
مليون برميل يوميا«. ووفقا لوزارة 
الطاقــة األمريكية فقد انخفض 
إنتاج الغــاز في املنطقة اجلنوبية 
الوســطى مبقدار 178 مليون متر 

مكعــب يومياً. وتقــول تقديرات 
الوكالة أن حوالي %30 من طاقات 
اإلنتاج احمللية معطلة، وحوالي 7% 
في جميع أنحاء البالد. من جهتها 
أفــادت بيانات من »بيكــر هيوز« 
األمريكية  الطاقة  شــركات  بأن 
عدد  األســبوع  هــذا  خفضــت 
حفــارات النفط والغــاز العاملة 
املاضي.  نوفمبر  األولى منذ  للمرة 

كما أن شــركات تكريــر النفط 
)املصافــي( في تكســاس علقت 
نحو خمس طاقــة تكرير النفط 
انقطاع  البــالد، مــن جــراء  في 

الكهرباء والبرودة القاسية.
بدورها تتوقع مصادر أن تســتعد 
الشــركات الســتئناف اإلنتــاج 
اليوم مع عــودة التيار الكهربائي 

وخدمات املياه ببطء في الوالية.

فاينانشال تايمز ترجح وصول برميل النفط إلى 100 دوالر

انهيار إنتاج النفط والغاز في الواليات المتحدة
 اثر موجة برد لم تشهدها منذ 1989

خام البصرة الخفيف يهبط الى 62.55 دوالرًا
العراق يواصل عدم التزامه بحصة إنتاج أوبك

أشارت وكالة 
بلومبيرغ إلى أن 
هدف أوبك بحض 
العراق على تقييد 
صادراته النفطية 
وااللتزام بحصته 
ضمن اتفاق 
خفض اإلنتاج 
يزداد صعوبة، إذ 
تعمد بغداد إلى 
زيادة صادراتها 
من الخام

حقول نفطية في البصرة

بريطانيا .. أغلقت املتاجر أبوابها مجددا ضمن إجراءات العزل العام



5ثقافة األحد 21 شباط 2021 العدد )4601(

Sun. 21 Feb. 2021 issue (4601)

دراسة

حساسّيَة المغايرة/ بالغة النص في “نتقاتل للتسلية”
نصـوص  بهـا  اتصفـت  التـي  والتجـاور 
الشـعرية العراقيـة فـي العقـود األخيرة من 
القـرن املاضـي ، وبذلك فقـد حققت نصوص 
كاظـم خنجـر فـي كتابـه الشـعري اجلديـد 
واحـدة مـن املوجهـات اإلجناسـية الضرورية 
وأعنـي وحـدة   ، النثـر  فـي كتابـة قصيـدة 
النـص وفـق موجـِه بالغـي متكـن مـن توليد 
املعانـي املتجـاوزة سـطح الواقـع وحركيته ، 
فضـاًل عـن حتقق قـدرة النصوص فـي تثبيت 
شـمولية التجربـة اإلنسـانية عبـر احلـاالت 
ذلـك  حتقـق  وقـد  عاجلتهـا.  التـي  اخلاصـة 
فـي النصـوص الطويلـة أو القصيـرة التـي 
تضمنهـا الكتـاب ، وهـذا يعنـي أن نصـوص 
كاظـم خنجـر في )نتقاتـل للتسـلية( جتربة 
كثيـراً  متاهـى  إنسـاني  أفـق  ذات  جديـدة 
العالقـات  بنيـة  فـي  احلاصـل  التحـول  مـع 
امتـازت  فقـد   ، واإلنسـانية  االجتماعيـة 
التجربـة  بتكثيـف  القصيـرة  النصـوص 
تصويـري  مشـهد  لتقـدمي  اللغـة  واختـزال 
مـدرك بعيـدا عـن التجريـد الذهنـي املّتبـع 
فـي تشـكيل الصـور الشـعرية ، فاملتلقـي 
يجد نفسـه أمـام مشـهد يسـتعير الكثير 

مـن مفـردات الواقـع ليعيـد إنتاجهـا بصور 
جديـدة وملفتـة ألهميـة احلالة التـي دخلت 

فـي عالقـة اسـتعارة ، لنقـرأ مثـال:
)قبري الفارغ الذي يشعر بالوحشة في

 الليل
 أصحبه معي إلى السرير

 وأنام بجانبه( 
عنصريـن  مـن  مرّكـب  السـالف  فالنـص   
دخـال فـي عالقـة ال تنفصـم بـن الشـاعر 
والقبـر املُنتظر الذي يشـعر بالوحشـة التي 
جعلـت الشـاعر يصحبـه معه إلـى الفراش 
احملتومـة  العالقـة  ليؤكـد   ، بجانبـه  لينـام 
بـن اإلنسـان والقبـر ، واملشـهد الـذي كّونه 
النـص انتقـل باملفهـوم الواقعـي املنطقـي 
إلـى ومـض شـعري بليـغ ، كمـا ونقـرأ فـي 

النـص التالـي: 
)اآلن في الغرفة وحدي

 اطوي قلبي وافتحه
 كفراش طفل مّيت( 

 فتشبيه حالة القلب بفراش الطفل امليت
القلـب  األولـى حالـة   ، غايتـن  قـد حقـق   
القلقـة بـن الطـوي والفتـح ، والثانية حالة 
فـراش الطفـل امليـت املكتنـزة بالداللة لعل 
امليـت  الطفـل  ولعـب  مـرح  غيـاب  اقربهـا 
وخلـو فراشـه منـه. وقـد متكـن النـص مـن 
تخليـق عالقـة غريبـة وجديـدة بليغـة بـن 
عنصـري التشـبيه ، وفي النـص الثالث اآلتي 
محاولـة ملقاربـة الواقـع العراقـي املعاصـر:

)أنا في العراق
 مجّرد شرطي مرور

 ينّظم سير السكاكن على جسده( 
 فاملشـهد الـذي يرسـمه النص يقـدم صورة 
مرعبـة ومخيفـة وبليغة ملا آلـت إليه األمور 
فـي العـراق ومـا يتعـرض لـه مـن تقطيـع 
فـي األوصـال ، فالشـاعر هنـا يراقـب بأسـًى 
بالـغ ماتفعلـه السـكاكن بوطنـه، وال حول 
لـه وال قـّوة فـي دفـع ما يجـري من مسـاوئ 
، وال ميلـك سـوى توزيـع تلـك الطعنـات على 
جسـد الوطن الذي اسـتباحته السـكاكن .

التـي  القصيـرة  النصـوص  متكنـت  لقـد 
تضمنهـا ) نتقاتـل للتسـلية( والتـي أوردنـا 
منهـا النمـاذج اآلنفـة الذكر ، مـن امتالكها 
عبـر  القصيـرة  الشـعري  النـص  توصيـف 
بنائيتهـا اخملتزلة واملكثفـة للتجربة احلياتية 
اللغـة  الداللـي، وقـد أسـهمت  واكتفائهـا 
املتجـاوزة بوظيفتهـا النفعيـة علـى الرغم 
جديـدة  معـاٍن  تخليـق  مـن   ، نثريتهـا  مـن 
وبليغـة ، أمـا النصـوص الطويلـة نسـبيا ، 
فقـد شـّكلتها البنيـة السـردية ليـس بنّية 
القـص وامنـا لتأكيـد سـردية قصيـدة النثـر 
بعدهـا نصـاً نثرياً باألسـاس ، إاّل أن الشـاعر 
معنـى  ليخلـق  النثـر  شـعرنة  إلـى  جنـح 
تؤثثـه لغـة النـص النثريـة /السـردية ، حتى 
أن التسـطير الـذي بنـَي النـص وفقـه ، فإنه 

فـي  املتحققـة  البيـاض  بنيـة  عـن  ابتعـد 
نهايـة األسـطر كمـا فـي النـص الشـعري ، 
إذ أن هنالـك تواصـل سـردي يتابعـه املتلقي 

بشـكل متالحـق وال يتوقـف عـن 
هـذه املالحقـة واملتابعة حتٰى نهايـة النص ، 

كمـا في النصـوص اآلتية:
رأيُت ابنة خالتي التي أحرقت نفسها

 من اجل شخص حتّبه
 في شتاء 1999 

كانت وحدها حتمل النار وتركض بها
 في الشوارع

 منذ ذلك
 وأنا احمُل النار وأركض بها في الشوارع

 وحدي (

البنيـة  تتبـدٰى  السـالف  النـص  ففـي 
اجلمـل  أن  إذ   ، واضـح  نحـو  السـردية علـى 
التـي اتخـذت وضـع التسـطير قـد تكّفلت 
للمـرأة  السـردي  املشـهد  وتراتبيـة  بتدفـق 
كانـت  ثـم  ومـن   ، نفسـها  أحرقـت  التـي 
سـببا ليحمل الشـاعر هو اآلخر نار عشـقه 
املباشـر  غيـر  التنـاص  مـن  الرغـم  وعلـى   ،
لوضـع ركـض املـرأة وهـي حتمـل النـار مـع 
رابعـة  الصوفيـة  عـن  املعروفـة  احلادثـة 
العدويـة ، فـإن النـص قد متكن مـن اإلحاطة 
بتجربـة عشـق املـرأة وانتقالها الى الشـاعر 
، فاملتلقـي لـم يشـهد فرصـة التأمـل فـي 
نهايـة كل سـطر ، إذ كانـت عمليـة السـرد 
مسـبوكة بإتقـان ، ممـا جعل املتلقـي يالحق 

التدفـق السـردي حتـى نهايـة النـص الـذي 
كان بإمـكان الشـاعر أن يجعـل بنائيته وفق 
عـن  أفصحـت  التـي  النثريـة  الفقـرة  بنـاء 
شـعرية نصيـة تضافـرت اجلمل فـي تأثيثها 
،فالشـعرية املتحققـة في النص قـد جتاوزت 
االنزيـاح اللغـوي إلـى االنزياح فـي توقع قيام 
احلـدث الـذي اكتسـب الغرابة للوصـول إلى 
أبعـد نقطـة فـي وعـي املتلقـي ، وبذلك فإن 
بالغـة النـص املتحققـة قـد قدمـت جتربـة 
إنسـانية شـاملة عبر اخلاصيـة االجتماعية 
فـي  البطرياركيـة   / الذكوريـة  للهيمنـة 
اجملتمعـات الشـرقية التي تشـهد فيها املرأة 

شـتٰى صنـوف القهـر والتعسـف. 
: كما ونقرأ في النص اآلتي

 :_ ) أيها السالم
 ياعار اإلنسان ووهمه

 ياحارس القاتل والسكن
 اخرج اسنانك من رغيف الفقراء

 ارفع كّفك عن فم احلرّية
 ماعدنا منلك مايكفي من الدم 

حلروبك
املفارقـة  منطقـة  الـى  يدخـل  فالنـص 
الضدّيـة البدئيـة ، وعبـر هيمنـة الوظيفـة 
اإلفهاميـة/ اخلطابيـة يضع النـص مفارقته 
كمـا  نهايتـه  فـي  وليـس  سـطر  أول  فـي 
اعتـادت عليه النصـوص املهتمـة باملفارقات 
نتقـدم  أن  ومـا   ، السـالم  يخاطـب  فهـو   ،
فـي تلقـي النـص نـدرك قـوة تلـك املفارقـة 
الشـعرية  الصـور  كّونتهـا  التـي  البدئيـة 
لالسـتهالك  النثـري  الوضـع  عـن  املنزليـة 
اللغـوي ، فبـدالً مـن مخاطبـة احلـروب فإنه 
مزعومـاً  يجـدُه  الـذي  الـ)سـالم(  يخاطـب 
سـالم  فهـو   ، الشـعوب  تنتهـك  وباسـمه 
والعـدو  البشـري  للتقـدم  املعاديـة  القـوٰى 
األول للفقـراء. وسـالحها فـي سـعيها هـذا 
هـو السـالم املزعـوم لتثبيـت أركانهـا كمـا 
نشـهده فـي منطقـة الشـرق ، وان املتضـرر 
الوحيـد مـن سـالم احلروب هـذا هـو الفقراء 
الذيـن مـا عـادوا ميلكـون دمـاً فائضـاً لهـذه 

احلـروب.
 لقـد متكنـت نصـوص )نتقاتـل للتسـلية( 
منهـا  القصيـرة  خنجـر  كاظـم  للشـاعر 

عنـوان  حتـت  كانـت  _التـي  والطويلـة 
للمجموعـة  الرئيـس  العنـوان  هـو  واحـد 
تقـدم  أن  داللـة  مـن  ألكثـر  امتـدَّ  والـذي 
التوصيـالت  علـى  حائـزة  نثـر  قصيـدة 
الـذي  الشـعري  الشـكل  لهـذا  السـليمة 
كانـت غايتـه الكشـف عـن شـعرية النثـر 
عبـر البنيـة السـردية وانزياح اللغـة والنص 
عن املفاهيم واالسـتخدامات االسـتهالكية 
والتقليديـة ، ليكـون بحـق من انتـاج مرحلة 
جمعـت املتناقضـات اإلنسـانية فـي ابشـع 
صورهـا لتحوز علـى جماليات الكشـف عن 

وعـي بالشـعر والواقـع. 

عبد علي حسن 

ألمّيـا  البنيـوي  التحـول  عمليـة  تنطـوي 
مجتمـع علـى أعـادة االصطفـاف فـي القوى 
تبـادل  ذلـك  ، مبـا فـي  اخملتلفـة  االجتماعيـة 
جديـدة.  اجتماعيـة  قـوى  ظهـور  أو  األدوار 
ويسـتجيب األدب لعمليـة التحـول تلـك عبر 
اسـتحداث ممكنـات تعبيرية جديدة تتناسـب 
فّعاليـة  تفرزهـا  التـي  اجلديـدة  واملضامـن 
جدليـة  ووفـق  تلـك.  االجتماعـي  التغيـر 
العالقـة هذه بـن املتغيـر االجتماعـي واألدب 
يظهـر اجليـل األدبـي الـذي يعيـش مخرجـات 
القدميـة  األشـكال  فيتجـاوز  اجلديـد  الواقـع 
مـع  يّتحـد  الـذي  اجلديـد  الشـكل  ويجتـرح 
املضمـون اجلديـد ، فقـد حصـل ذلـك في كل 
احلـركات األدبيـة التجديديـة والتحديثية في 
اجملتمعـات التـي شـهدت ذلـك التحـول فـي 
البنية االجتماسياسـية ، ولعـل ظهور حركة 
القـرن  خمسـينيات  فـي  التفعيلـة  شـعر 
املاضـي في العـراق. ومن هؤالء الشـعراء تفّرد 
كاظـم خنجـر فـي االجتهـاد بتقـدمي نصوص 
تتجـاوز املألـوف ومحّرضـة على الوصـول إلى 
حقيقـة الشـعر بالذهـاب إلى أبعـد منطقة 
يتحسـس جسـده  املتلقـي  تعبيريـة جتعـل 
وذاتـه وواقعـه علـى نحـو شـعري صـادق ، إذ 
ناسـف  بحـزام  )نزهـة  األول  كتابـه  تضمـن 
أغلـب   ، هولنـدا  مخطوطـات/  ,/دار   2016،  /)
نصوصـه التي اقترنـت بتجربة النـص األدائي 
اجلديـد  األدائـي  النهـج  ذلـك  اتضـح  وقـد   ،
التـي  الشـعرية  الفعاليـات  مـن  عـدد  فـي 
أقامتهـا جماعـة ميليشـيا الثقافـة في عدد 
مـن األمكنـة التـي شـهدت حـاالت انتهـاك 
الوجـود اإلنسـاني العراقي من قبـل اجلماعات 
املفخخـات  كانفجـار  املسـلحة  اإلرهابيـة 
والعبـوات الناسـفة وعمليات القتـل والذبح 
أيضـا  ، كمـا اتضـح  الوطـن  وغيرهـا داخـل 
الشـعرية  الفعاليـات  فـي  النهـج  ذلـك 
للفنـون األدائيـة خـارج الوطـن ، فرنسـا على 
وجـه اخلصـوص ، عبر قراءة نصوص شـفاهية 
صاحبتهـا حـركات وأفعـال مسـرحية عـّززت 
مـن إمكانية توصيـل املعاني اجلديـدة املقترح 
بأسـلوب يتجـاوز اللغة إلـى اإلشـارة والفعل 
اجلسـدي للوصول إلـى فهم مشـترك ، بينما 
 (، اجلديـد  الشـعري  كتابـه  نصـوص  اجتهـت 
نتقاتـل للتسـلية( 2020/ دار درج /بغـداد ، إلى 
االمتـداد علـى مسـاحات تعبيريـة اتصفـت 
بشـمولية املعنـى املنتـج واملسـتخلص مـن 
أن  إاّل   ، التـي عاجلهـا فـي نصوصـه  احلـاالت 
أسـلوب كتابتـه للنص ظـّل كما هـو اعتماداً 
نسـج  فـي  النثـر  قصيـدة  موجهـات  علـى 
العضويـة  بالوحـدة  اتصفـت  نـص  بالغـة 
قـد  النـص هـذه  بالغـة  أن  إذ   ، واملوضوعيـة 
االنقطـاع  بنيـة  امـام  الطريـق  قطعـت 

المشهد الذي يرسمه 
النص يقدم صورة مرعبة 
ومخيفة وبليغة لما آلت 

إليه األمور في العراق وما 
يتعرض له من تقطيع في 

األوصال ، فالشاعر هنا 
يراقب بأسىً بالغ ماتفعله 

السكاكين بوطنه، وال 
حول له وال قوّة في دفع 
ما يجري من مساوئ ، وال 

يملك سوى توزيع تلك 
الطعنات على جسد الوطن 

الذي استباحته السكاكين

قراءة

جائزة

يوسف عبود جويعد
 

فـي اجملموعـة الشـعرية )أّنـات فـي صدر 
الّثـرى( للشـاعر ناظـم الصرخـي، سـوف 
نرحـل مـع اخلبـرة واملمارسـة املكتسـبة، 
جـراء عملية التدوين الشـعري، املسـتمر 
وطيلـة سـنوات طـوال، إذ إن الشـاعر بدأ 
بكتابـة القصيـدة قبـل الربـع األخير من 
رحاهـا  فـي  يـدور  وظـل  املاضـي،  القـرن 
وبـن ثنايـا بحورهـا وقوافيهـا وموازينها، 
وانسـاق معهـا وهـي ترحـل مـن مرحلـة 
ألخـرى، ومن تطـور آلخـر، ومن تغييـر إلى 
آخـر، متمسـكاً بالهمـوم اليوميـة التـي 
حتـدث في محيـط حياته، بـل إن قصيدته 
امتـدت وبعدت وكبـرت واتسـعت دائرتها 
لتشـمل واقـع احليـاة في هـذا البلـد، وما 
مير بـه أبناء البلـد، من هموم وانكسـارات 
وإحباطـات وحـوادث تتطلب من الشـاعر 
أن ينبـري لهـا ويشـرع شـراعه ويبحر في 
هـذه األمـواج املتالطمـة أمامـه، ليكتب 
الفقـدان،  الضيـاع،  الشـر،  الظلـم،  عـن 
وتلـك  واجلمـال،  واخليـر  باحلـب  ويّذكـر 
املعادلـة سـوف جندهـا في هـذه اجملموعة 
الشـعرية، التي ضمـت نصوصاً شـعرية 
مختلفـة ومتنوعـة، منهـا ما يجـول في 
الشـاعر وقلبـه ووجدانـه، ومنهـا  عقـل 
مـا يحسـه وهـو يعيـش حيـاة ال يحبهـا 
وال يريدهـا، ومنهـا مـع العاطفـة واحلـب، 
التشـرينية،  ثورتهـم  فـي  الشـباب  مـع 
منهـا مـع الوطـن الـذي يحسـه جريحاً، 
وهكـذا  جراحـه،  يضمـد  ملـن  ويحتـاج 
نعيـش ونحـن نتابع هـذه النصـوص التي 
املوضـوع،  وحـدة  مـن  أدواتهـا  تكاملـت 
املنتقـاة  الشـعرية  واملفـردة  والثيمـة، 
التـي تنسـجم وتتـالءم فـي سـياقها مع 

مـا يريـد الشـاعر أن يوصلـه للمتلقـي، 
مـن خـالل االنزياحـات الكبيـرة، والصـور 
الدالليـة املعبـرة، واالسـتعارات الفنيـة، 
والرؤيـة الفنيـة لفـن صناعـة القصيدة 
الشـعرية، رغـم أن الشـاعر ضّمـن هـذه 
اجملموعـة القصيدة الشـعرية العمودية، 
خـط  أن  منـذ  التفعيلـة،  وقصيـدة 
قلمـه أول بيـت مـن الشـعر، إال أن تلـك 
حداثويـة  مبتغيـرات  زخـرت  النصـوص 
واقـع  مـن  فكرتهـا  اسـتمدت  كونهـا 
حياتنـا اليوميـة، ومـا يـدور بـن النـاس، 
ومـا يختلـج فـي نفـس الشـاعر، وهـو 
ينتقـل بنـا مـن موضوعـة ألخـرى، ومـن 
ثيمـة لثانيـة، ومن صـورة ألخـرى وكلها 
الهمـوم  مـع  متصـاًل  طوافـاً  تطـوف 

واحليـاة اليوميـة.
الشـاعر،  وجتربـة  أقـرب  نكـون  ولكـي 
ولكي نكتشـف مـا ذهبنـا إليـه فعلينا 
ناظـم  الشـاعر  عالـم  مـع  نرحـل  أن 
الصرخـي، ونتابـع قصائـده، فـي قصيدة 
)َشـَفق املَُعّنـى( الـذي يضعنـا الشـاعر 
فيها وسـط احليـرة والضيـاع والالجدوى:

إْحزْم
َمَتاعك وَارَْحْل 

أيُّها الّرُجُل
لَْم تَْبَق ال ناقٌة فيها 

وال جمُل
**

ُغذَّ امْلَسيرَ وال تَغِصْب أَعنََّتها

نْحَو الديارِ
فإن الْقوَم قد رحلوا 

**
أّنى اجتَْهَت 

رماٌد في مواِقِدَها 
رُب ُمْنَتَهٌب والِفكُر ُمْنَشِغُل والدَّ

**

َماَت الرََّجاُء
وَقد َسّدت َمَناِفَذها 

واْستنطقت َعَتباً نَاءْت بِه احلَيُل
قدمـاً  القصيـدة  هـذه  ومتضـي 
بانسـيابيتها وإيقاعهـا احملفـز املنفعـل، 
نفوسـنا  فـي  الغـوص  علـى  وقدرتهـا 
واسـتخراج شـحنة األلم التـي تعتلينا، 
ونحـن نتابـع مـا يحـدث ونتمنـى أن جند 
ومضـة أمـل تخرجنا مـن هـذه الدهاليز، 
والشـاعر يجـد أن ال طائـل مـن البقـاء 
هـذه  وتظـل  متاعـه،  يحـزم  أن  وعليـه 

القصيـدة تطـوف في هذا املنحـى املعبر 
إلـى  لنصـل  الـروح،  عمـق  فـي  الغائـر 

نهايتهـا:
وارَْغْب بِنفسك 

َعْن وْهم ُجنْنَت بِه 
ِمْن بَن أظفارِنَا 

َقْد أفلَت 
األمل 

يناجـي  )أمـان مصلوبـة(  وفـي قصيـدة 
الشـاعر محبوبته بوله وحـب، إال أن هذه 
املناجـاة مليئـة بالوجـع واحليـرة والقلق، 

ألنـه يجـد أن األمانـي قد صلبت، وسـط 
فوضـى احليـاة وانقالبها:

َعْن أّي شيء تبحثن؟ 
عْن قطرة 

في برزخ الظمأ اللعْن؟ 
عن دارة للدفِء أثْلَجها األنن؟ 

زهٌر وأذواُه اجلوى 
ِمْن خرْبِة ما تَأملْن؟ 

لْم يوقظ الصوَت الذي 
هّدم جدران الزمْن؟ 

لْم يلِغ حلماً ضائعاً 
عْن أي شيء تبحثن؟

كمـا نالحـظ أن هـذه القصيـدة امتألت 
بعالمـات االسـتفهام التـي حتتـاج إلـى 
أجوبـة، التـي مـن الواضـح أن احلبيـب ال 

لهـا جواباً. يجـد 
وعـن الشـباب وثورتـه التشـرينية، ومـا 
قدمـوه مـن تضحيـات، ومـا حـدث فـي 
الشـاعر  لنـا  يقـدم  التظاهـرات،  سـوح 
الثـورة  هـذه  تؤيـد  حماسـية  قصيـدة 
وتباركهـا حتمـل عنـوان )أيُْقونَـة األحرار(:

بغدادً لو أمطرْت
هذي السماُء دََماً 

اَح حتى نَرُْكزَ لَْن تُْخلَي السَّ
الَعلما 

**
لو أنْزَلْت ُحمّما هذي احلُُشودُ لها 

لَْن نَْترَك األْمرَ 
َحتى نَْبِتُر الَْورََما 

**
فيِك اكتوْت أضلٌع فيك استطاَب فٌم

فيِك انْبرْت رايٌة 
قد أحيت الرمَِمَا

تضـع  وهـي  القصيـدة  هـذه  ومتضـي 
أمامنـا سـوح التظاهرات وثورة الشـباب 
ومـا حـدث فيهـا، أما قصيـدة )لـم يكْن 

احللـم بعيداً( فتقـدم لنا حركـة األمجاد 
أبطـال قواتنـا املسـلحة وهـم يواجهون 

الظالم: قـوى 
شامخاً ميشي وتعلوه النضارُة

خوذُة اجملِد وهاالت احلضارة 
َحضَنْت كّفاه أيدي األزمنُة

َشَهَقْت عيناُه صوب األمكنة 
ثغـره الظامـئ قـد ذاب اشـتياقاً جلبـن 

الفاتنـُة
إذ همى الدمُع ثقيالً من أحداق واهنُة 

حينمـا داس الذبـاب األزرق املوبـوء طهـر 
نُة ملئذ ا

واستباح الرجُس دفئاً من عصور غابرُة
الثـرى(  َصـدر  فـي  )أنـات  قصيـدة  أمـا 
والتعـب،  الطيـب  مـن  رحلـة  فإنهـا 
رحلـة امتـدت لسـتن سـنة، وهـي أّنات 
ألـم  وبـوح يحكـي  الشـاعر  فـي صـدر 
أبنـاء هـذا البلـد، وحتكـي غـدر الزمـان، 
وهـول الفاجعـة، واأللـم من وطـن مليء 
القصيـدة  هـذه  نهايـة  وفـي  باألوجـاع، 
التي حملت اجملموعة الشـعرية اسـمها 

الشـاعر: يقـول 
حتى رأى 

حَتَْت الثَّرى وطناً 
بيد الرعاِع

وكلِّ َمْن دَبَبا
**

روُض األحبِة ُمْقِفٌر
يَبٌس

حتى كأن اهلل َقد 
َغِضَبا

ضمـت هـذه اجملموعـة وأربعة وعشـرين 
العموديـة  بـن  شـعرية  قصيـدة 
ناضجـة  شـعرية  بـأدوات  والتفعيلـة، 
نابعـة مـن تلـك التجربة الشـعرية التي 
الشـعر. عالـم  فـي  الشـاعر  خاضهـا 

متابعة الصباح الجديد: 

العامليـة  صالـح  الطيـب  جائـزة  اختتمـت 
لإلبـداع الكتابـي في السـودان دورتهـا احلادية 
فـروع  فـي  الفائزيـن  بإعـالن  الثالثـاء  عشـرة 

والروايـة. القصيـرة  والقصـة  الشـعر 
أحمـد  األول  باملركـز  فـاز  الشـعر  فـرع  وفـي 
منـر سـليمان اخلطيـب مـن األردن عـن ديـوان 
)تغريبـة حـارس املعنـى(، وفـاز باملركـز الثانـي 
الواثـق أحمـد حامـد يونس مـن السـودان عن 

ديـوان )نـازح في فضاء اجلسـد(، وحـل باملركز 
مـن  علـي  محمـد  جنيـب  محمـد  الثالـث 

السـودان عـن ديـوان )أناشـيد األسـئلة(.
باملركـز  فـاز  القصيـرة،  القصـة  فـرع  وفـي 
مـن  العادلـي  إبراهيـم  علـي  عمـرو  األول 
مصـر عـن مجموعتـه القصصيـة )الهـروب 
خـارج الـرأس(، وباملركـز الثانـي ضـاري ناجـي 
الغضبـان مـن العـراق عـن مجموعتـه )نادي 
احلفـاة(، وباملركـز الثالـث قيـس عمـر محمد 
محمـود مـن العراق عـن مجموعتـه )ال ظالل 

بورخيـس(. لنمـور 

الروايـة، فـاز باملركـز األول نعيـم  وفـي فـرع 
عبـد مهلـل منشـد مـن العـراق عـن روايـة 
)أوروك هايكـو الغـرام علـى فـم جلجامـش(، 
وباملركـز الثانـي طارق محمود فـراج من مصر 
عـن روايـة )لعبـة السـفر(، وباملركـز الثالـث 
حجـاج حسـن أدول من مصر عـن رواية )غرام 

وانتقـام بسوسـو(.
وقال األمـن العام للجائزة مجـذوب عيدروس 
فـي كلمتـه خالل حفـل إعـالن الفائزين الذي 
أقيـم فـي اخلرطوم بحضـور عدد محـدود من 
الضيـوف متاشـيا مـع اإلجـراءات االحترازيـة 

»متيـزت  كورونـا  فيـروس  تفشـي  لكبـح 
هـذه الـدورة بأنهـا األعلـى مـن حيـث عـدد 
املشـاركات، إذ بلغت 1762 مشـاركة، مقارنة 
بزيـادة   ،746 بلغـت  التـي  العاشـرة  بالـدورة 

1016 عمـال عـن العـام املاضـي«.
عبئـا  الهائـل  الكـم  هـذا  »ألقـى  وأضـاف 
إضافيـا على جلـان التحكيم في مسـتوياتها 
اجلائحـة  ظـروف  إلـى  إضافـة  اخملتلفـة، 
وإغـالق املطـارات وصعوبـة نقـل األعمال من 
السـودان إلـى اخلـارج، وظلـت هـذه اللجـان 
تعكـف على هـذه األعمال متحيصـا وتدقيقا 

فـي  احملكمـن  أيـدي  بـن  اسـتقرت  أن  إلـى 
النهائيـة«. املرحلـة 

وشـمل ختـام الـدورة احلادية عشـرة للجائزة 
الثقافيـة(  العـام  )شـخصية  درع  تسـليم 
للمفكـر وعالـم االجتمـاع السـوداني حيـدر 

إبراهيـم علـي.
تأسسـت اجلائـزة التـي حتمـل اسـم الروائـي 
السـوداني الطيـب صالـح )1929-2009( في 
ويبلـغ   2010 عـام  لوفاتـه  األولـى  الذكـرى 
إجمالـي قيمـة اجلوائـز املقدمـة سـنويا 200 

ألـف دوالر.

أّنات متنوعة في »أّنات في صدر الَثرى«

الفائزون بجائزة الطيب صالح 

غالف الكتاب
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منوعات6

موتوروال تطلق هاتفين جديدين 
أطلقت شــركة موتوروال هاتفني جديديــن مبواصفات مميزة، 
طورتهما ملنافســة هواتف هواوي وسامســونغ املتوسطة 

الفئة.
الهاتــف األول Moto G10 مجهز بشاشــة IPS بدقة عرض 
)720/1600( بيكســل، ترددها 60 هيرتزا، مجهزة بثقب صغير 
في منتصفها من األعلى مخصص للكاميرا األمامية. ومبعالج 
Qualcomm Snapdragon 460 SoC، وذاكرة وصول عشوائي 
اربعة غيغابايت، وذواكر تخزيــن داخلية 64 أو 128 غيغابايت 
قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وبكاميرا أساسية 
رباعية العدسة بدقة )48+8+2+2( ميغابيكسل، أما سعر هذا 

الهاتف فمن املفترض أن يبدأ من 150 يورو فقط.
أما الهاتف الثاني Moto G30 والذي يبدأ سعره من 180 يورو، 
فيمتاز عن G10 بشاشــة ترددها يعادل 90 هيرتزا بحجم 6.5 
بوصة، ومبعالج Snapdragon 662 ثماني النوى، وذواكر وصول 

عشوائي 4 أو 6 غيغابايت.
 ،Android 11 ودعمــت موتورال الهاتفــني بأنظمة تشــغيل
 Bluetooth 5.0 للدفع اإللكتروني، وتقنيــات NFC وشــرائح

لالتصال الالسلكي مع األجهزة اإللكترونية األخرى.

جواب بمليون دوالر
كشــفت صحيفة »نيويورك تاميز« عــزم رجل أعمال أميركي 
منح جائزة مبليون دوالر موزعة على ثالثة أشخاص يجيبون عن 

سؤال واحد وجودي.
وعلى وجــه التحديد، يريد قطب العقــارات في الس فيغاس 
ومؤســس شــركة Bigelow Aerospace، معرفة ما إذا كان 
من املمكن »بقاء الوعي البشري بعد املوت اجلسدي«. وللقيام 
بذلك، منح بيغلو العلماء وأطبــاء األعصاب وعلماء النفس 
مهلة إلى غاية االول من أغسطس 2021 إلرسال رد ال يتجاوز 
25 ألف كلمة. وستختار مجموعة من احملكمني املتخصصني 
الفائز في األول في نوفمبر املقبل. وسيحصل املركز األول على 
500 ألف دوالر، والثاني 300 ألف دوالر، والثالث 150 ألف دوالر.

ويوضح املوقع اإللكتروني ملعهد Bigelow لدراسات الوعي أن 
الهدف من املســابقة تقدمي املنح للمتسابقني الذين يكتبون 
»أوراقا بحثية تلخص أفضل دليل متاح لبقاء الوعي البشري 

بعد املوت اجلسدي الدائم«.

خريطة لتحديد مكان المزعجين
يتصاعد اجلدل بشــأن خريطة تفاعليــة لليابان حتدد األحياء 
التي يســكن فيها جيران مزعجون أو أطفال صاخبون، بحيث 
ميكن ألولئك الذيــن يريدون حياة أكثر هــدوء جتنب االنتقال 

إليها.
يطلق علــى اخلريطة اســم Dorozoku Map وهو مصطلح 
على اإلنترنت يســتعمل في اليابان ملن يتحدثون بصوت عال 
في األماكن العامة، وموقع اخلريطة مدعم بتعليقات يرسلها 
الســكان الغاضبون وميكن لهم حتديد »مناطق اإلزعاج« على 
اخلريطة، ومصادر الصخب مثل: ضوضاء األطفال عند الركض 
في املســاء واللعب علــى الطريق وأطفال يصــدرون أصوات 
مزعجــة والركوب على لــوح تزلج ومواطــن أجنبي يتكلم 
بصوت مرتفع. ومت إنشاء موقع Dorozoku وتشغيله منذ عام 

2016، وتخطى عدد الشكاوى فيه حتى اآلن اآلالف.
 The Asahi Shimbun وصّرح مشرف املوقع اجملهول لصحيفة
بأنــه »يوفر معلومات حتى يتمكن املســتخدمون من اختيار 
أماكن أفضــل لالنتقال إليهــا«. إال أن البعــض انتقد هذه 

اخلريطة باعتبارها تشكل انتهاكا للخصوصية.

ملونشريط

الصباح الجديد - متابعة:

تختلــف عــادات الزواج فــي دول 
العالــم حســب تقاليــد واعراف 
سائدة في كل منها. وهناك تقاليد 
غريبــة تعرفنــا عليهــا من خالل 
انتشــرت  التي  الفيديوهات  بعض 
على مواقع التواصل وصار بعضها 
مادة للتنــدر رمبا ألننا ال نعلم اصل 

تلك العادات.
الزواج في العراق: ال تختلف تقاليد 
الزواج في العــراق كثيرا عن بقية 
خاصة  العربــي،  الوطن  شــعوب 
اجملاورة له، ما يثبت ان العادات ترتبط 
بطبيعة البيئة واحمليط، حيث تلبس 
العروس الفستان االبيض والعريس 
غالبا مــا يختار لــون داكن، لكنه 
ليس عادة مطلقــة حيث ميكن ان 
يرتدي لونا فاحتا. واســتحدثت عادة 
العائالت  الكثير مــن  بهــا  تعمل 
اليوم تتمثل بزيارة اهل الفتاة ألهل 
اخلاطــب قبل امتــام اخلطبة، ليتم 
التعارف بني العائلتني واتخاذ القرار 
بعــد االطالع علــى تفاصيل حياة 
عائلة الشاب وقد تصبح مستقبال 

تقليدا متبعا.
لــدول حتاول  هنــا عــادات غريبة 
مجتمعاتها احلفاظ على ارث قدمي، 

بجعله معاصرا..
الصني: تنتشــر في الصني العديد 
من عــادات الــزواج ومــن أغربها 
عادة إخفاء العــروس، حيث حتصل 
اخلطبة بــني الزوجني في مجموعة 
من املناطق الصينّية بشكٍل خفي، 
أي ال يــرى اخلطيــب خطيبته، بل 
ـن العروس من خــالل عائلتها  تُزيّـَ
ويغلقونها  غرفة  داخل  ويضعونها 
باملفتاح، ثــّم يأخذ العريس املفتاح 
ليرى  الغرفــة  بــاب  يفتح  الــذي 
العــروس، وإذا أُعِجــَب بها يأخذها 
معه إلــى منزلــه، وإذا لم تعجبه 

يتركها عند أهلها.
 كما تنتشــر بــني قبائــل التبت 

الزواج،  الصينّية طريقة غريبة في 
حيث تصعد العروس إلى شــجرة 
مرتفعة، ومن يريد الزواج بها يجب 
أن يتســلق هذه الشــجرة، وتقف 
العروس أســفل الشــجرة  عائلة 
وحتاول منع الشاب الذي يريد الزواج 
بها من الوصول إليها باســتعمال 
العصــي، وإذا متّكــن من تســلق 
الشــجرة والوصول إلــى العروس 
الزواج بها ويحصل على  يستطيع 

ثقة عائلتها.
القبائل  إندونيســيا: حتظر بعض   
اإلندونيســّية علــى العــروس أن 
تســير على األرض في يوم زفافها، 
لذلــك يُرغم والدهــا على حملها 
من منزلها إلى منزل زوجها مهما 

كانت املســافة، كما ينتشــر في 
إندونيسيا  الواقعة في  جزيرة جاوا 
تقليد يعتمــد على تلوين العروس 
أسنانها باســتعمال اللون األسود 
يــوم زفافهــا، كما يترتــب عليها 
للداللة على  زوجها  أقدام  غّســل 
طاعته  فــي  لتكون  اســتعدادها 

وخدمته دائماً.
الهند: تتمّيــز احتفاالت الزواج في 
الهند بــان يتّم االحتفــال بتوزيع 
احللويــات والهدايــا بــني عائلتي 
العريــس والعــروس، وغالبــاً يبدأ 
الهندّي بحفل  بالزفــاف  االحتفال 
داخل منزل عائلة العروس يســبق 
تُزيَّن  حيث  الرئيــس،  الزفاف  حفل 
العــروس باجملوهرات، أّمــا في يوم 

العروسان أكاليل من  الزفاف يضع 
الورود حول رقبتيهما، للداللة على 

قبول العروس الزواج من العريس.
 اليابان: ترتــدي العروس في اليابان 
األبيــض  باللــون  الكيمونــو  زي 
وتضــع غطاًء على رأســها، ووفقاً 
تُغطــى  اليابانّيــة  للمعتقــدات 
العروس بغطاء أبيض، ثّم يحتسي 
العريــس مــع العروس مشــروب 
الساكي التقليدي حّتى يكون دليالً 

على احّتادهما معاً.
جامايــكا: يتمّيــز الــزواج فــي 
أي  بأّنه احتفال جماعّي،  جامايكا 
القرية،  ُسّكان  أغلب  فيه  يشارك 
فيجتمــع اجلميــع للتخطيــط 
في  العروس  وترتدي  الزفاف،  حلفل 

حفــل الزفاف الفســتان األبيض 
التقليــدّي، أّما العريــس فيرتدي 
ويخبز  التصميم.  بدلة شــجرّية 
الكعــك في يوم الزفــاف، وترتدي 
الســيدات املتزوجــات فســاتني 
باللــون األبيض، ويحملن احللويات 
إلى مكان حفل  ويتوجهن  معهن 
الزفــاف، وعادًة يُقــام بالقرب من 
لالســتقبال  العريس حفل  منزل 
داخــل مكان مصنوع مــن الورود 

وأغصان شجر جوز الهند.
للزواج  االســتعداد  يبــدأ  أملانيا: 
فــي أملانيا بوقت مبكــر من حياة 
الشــخص، ويعتمــد ذلــك على 
تقليــد يرتبط مــع والدة الطفل، 
تزرع مجموعة من األشجار  حيث 

عند والــدة الطفلــة، وتُباع هذه 
األشــجار مع اختيار تاريخ ُمحّدد 
لزواجها، والفكرة من هذا التقليد 
اســتعمال ثمن األشــجار كمهٍر 
للفتاة، ويشــمل حفل الزفاف في 
أملانيا ثالثة أقســام، اليــوم األّول 
الذي يحتفل به الزوجان في قاعة 
االحتفاالت داخــل املدينة. واليوم 
الّثانــي االحتفــال الــذي يجمع 
ويعتمد  معــًا،  واألصدقاء  اجليران 
على تقليد يتمّيز بكســر األطباق 
القدميــة، مــن أجل جلــب احلظ 
الّثالث: االحتفال  واليوم  السعيد. 
الدينــّي الذي يعتمــد على وجود 
فتاة حتمــل الورود وترافق العروس، 
حّتى تنثر أمامها الورود جللب احلظ 

السعيد لها وللعريس. 
كوبا: في أثناء ذهاب الّناس حلضور 
حفل الزفــاف في كوبــا، فإّنهم 
يحرصــون علــى الرقــص وعزف 
ذهابهم،  املوســيقى في طريــق 
أّمــا فســتان الزفــاف فيجب أن 
يكــون باهظــاً وعادًة يُطــّرز من 
الرجال  ويُعلِّق  احلرير،  أو  الســاتان 
أثناء  بالرقص في  الذين يشاركون 
احلفل األموال في فستان العروس 
ملساعدة  الدبابيس،  باســتعمال 
للزوجني على دفع تكاليف شــهر 

العسل.
النرويــج: ترتدي العروس في حفل 
الــزواج بالنرويج فســتان الزفاف 
بالذهب  ـن  وتُزيّـَ األبيــض،  باللون 
والفضــة، وترتدي تاجاً من الذهب 
علــى رأســها، ويحتــوي علــى 
مجموعة مــن احللقات الصغيرة 
التــي تُصــدر رنيناً وفقــاً إلحدى 
النرويج،  العادات املنتشــرة فــي 
حيث يُســهم صوتها املوسيقي 
بهرب األرواح الشريرة عن العروس، 
أّما العريس فيلبس بدلة مصنوعة 
من الصــوف التقليــدّي، ويُطلق 
عليهــا اســم بونــداس، وتُصَنع 
كعكة حفل الزفاف النرويجي من 

اخلبز املُغّطى بالكرمية واجلبنة.

للبيئة تأثيرها الكبير على عادات الزواج 

الصباح الجديد - وكاالت:
 The Next Web موقــع  ذكــر 
األميركي، إن العلماء اســتعملوا 
أسرع احلواسيب اخلارقة في العالم 
اصطناعــي  ذكاٍء  أداة  لتطويــر 

مُيكنها التنبؤ بفيضانات تسونامي 
بالتوقيت الفعلي تقريباً، الفتاً إلى 
بواسطة  ُصّمم  اجلديد  النظام  أن 
باحثني باليابان، إحدى أكثر املناطق 

نشاطاً زلزالياً في العالم.

آالف  اخلــارق  ويضــم احلاســوب 
املعاجلــات املتصلــة بينها، والتي 
تعمــل في الوقــت عينــه ألداء 
وتقــاس  املطلوبــة.  العمليــات 
سرعة معاجلات احلواسيب اخلارقة 

حيث  بيتافلوبس،  بوحــدة  حالياً 
يعــادل كل بيتافلوبس ما مقداره 
في  تريليون عملية حسابية  ألف 

الثانية.
زلزال وإعصار  أن  إلى  املوقع  وأشار 

تســونامي املدمر الــذي وقع في 
 20 2011، وتسّبب بوفاة نحو  عام 
ألف شــخص، في أسوأ الكوارث 
اإلنســانية منذ انفجــار محطة 
عام  النووية  للطاقة  تشــرنوبيل 

العديد من  1986، كشــف عــن 
أوجه القصور فــي طريقة التنبؤ 
اليابــان، لكن  بتســونامي داخل 
اجلديد  االصطناعي  الذكاء  امنوذج 

م لتقدمي نهٍج أكثر فاعلية. ُصمِّ

حاسوب ياباني خارق قادر على التنبؤ بـ«تسونامي«
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الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

هناك عدد من االشــخاص حــول العالم لديهم 
هوايات غريبة وغير مألوفة من ضمنها:

جمع حبوب منع احلمل: وصاحب هذه الهواية رجل 
أملاني، ظل ملدة عشــرين عامــا يجمع حبوب منع 
احلمل بكافة أشــكالها و ألوانها، ومتكن من جمع 
ما تعدى 2400 قرص، و لم يعرف أحد بهذه الهواية 

إال بعد إبالغه للشرطة، بسرقة بعض احلبوب .
الكتابة على املركبات: وهــذه الهواية قد ظهرت 
لدى أحد الرجــال في تايوان، يكتب باللغة البوذية 
على السيارات وكانت كتاباته تغطي جميع أجزاء 
السيارة، مبا فيها املرايا واألرقام. يذكر ان العديد من 
االطفال في العالم يســتمتعون بكتابة كلمات 
عشوائية واحيانا جمل لها معنى على السيارات 
ســواء بأقالم خاصة او باألصابع فــي حال كانت 

مغطاة باألتربة.
رفع الدعــوات القضائية: وهذه الهواية عرفت عن 
أحد الشــباب األميركيني، الــذي متكن من دخول 
موسوعة جينيس، بعدد القضايا التي قام برفعها 
ضد أشــخاص، وكان من بني األشخاص الذي قد 
قدم دعــوات قضائيــة ضدهم، الفنانــة بريتني 
ســبيرس، و الرئيس جــورج بوش األبــن، واتهمه 
العديد من االشخاص بان غايته الشهرة وال ميلك 

بالفعل قضية.
تلوين الكالب: وقد ظهرت هذه الهواية عند سيدة 

تلوين  تعشــق  الكالب فقــد عملت على أملانية، 
جتميع األلوان الصاحلة لألكل و تلوين شــتى أنواع 
الكالب بها، حتى تظهر كالبها بألوان زاهية براقة.
جتميع أنابيب املعجون: وظهرت هذه الهواية عند 
أحد األشــخاص األميركيني ، يدعــى رونان جوردن 
، والــذي متكن من جمــع ما تعــدى 3500 أنبوبة 

معجون أسنان.
متحف األطعمة احملروقة: وهذه الهواية تعد من 

أغرب الهوايات في العالــم، حيث ظهرت عند 
أحد األشــخاص االجنليز »دوباراه هنسون«  وقد 
اســتطاع تكوين متحف من األطعمة احملروقة 
ويضم، 49 ألــف قطعة طعــام محروقة، من 

شتى أنواع وأشكال الطعام.
جتميع دمى الباندا: وهذه الهواية كانت لسيدة 
تدعى سيلن كورنت، حيث عملت هذه السيدة 
على جتميع هذه الدمية، التي عشــقتها طيلة 
حياتها ، وبعد أن ماتت، ظهــرت وصيتها التي 
قالــت فيها أنها قد تبرعت بهذه الدمى، جلميع 
األطفــال املرضى في العالــم، ومت توزيع الدمى 

عليهم.
جمع أغطيــة مقاعد املراحيــض: وعرف بهذه 
الهواية أحد األشخاص االجنليز، حيث استطاع 
جمــع حوالــي 600 غطــاء للمراحيــض، في 
فترة جتاوزت الثالثني عــام، واهتم أن تكون هذه 

االغطية بأشكال وألوان مختلفة.
جتميــع األقــالم الرصــاص: هنــاك عــدد من 
العالم، كانت هوايتهم األولى  األشخاص حول 
جتميع األقالم الرصاص، ومن بني هؤالء ســيدة 
لن ينســاها الباحثون في هذا األمر، الســيدة 
من أملانيا وتدعى أجنليكا، ومتكنت من جتميع ما 
يقرب من ربع مليون قلم رصاص، و قد بدأت في 

جتميع هذه األقالم منذ عام 1990

أغرب الهوايات حول العالم

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر االحتاد الدولي لكــرة القدم فيفا ،  تصنيفه 
الشــهري اخلــاص باملنتخبــات الوطنيــة.. ووفق 
التصنيــف اجلديد فقد حافــظ املنتخب العراقي 
علــى املركــز 69 عامليا والســابع على مســتوى 
املنتخبات االسيوية بعد كل من منتخبات اليابان 
وايران وكوريا اجلنوبية واستراليا وقطر والسعودية، 
فيما لم يطرأ اي تغيير على املراكز االولى في الئحة 
االحتاد الدولي اذ حافظ منتخب بلجيكا على صدارة 
الترتيب بالتصنيف االول وحل منتخب فرنسا ثانيا 

والبرازيل ثالثا واجنلترا رابعا والبرتغال خامسا.
اما على املســتوى العربي فقد حل منتخب تونس 
اوال بالتصنيــف 26 ، فيما جاء منتخب اجلزائر ثانيا 

بالتصنيف 31 ثم املغرب ثالثا في املركز 33.

بغداد ـ الصباح الجديد:
باشــرت دائرة الطــب الرياضي والعــاج الطبيعي / 
قســم التوعية والتطوير في وزارِة الشباِب والرياضِة 

بحملة توعية للوقاية من ڤيروس كورونا املستجد.
إذ قــاَم موظفــو قســم التوعية بنشــر امللصقات 
التوعويــة والوقائيــة داخــل دائرة الطــب الرياضي 
لتثقيف مراجعي الدائرة صحًيا بشــأِن مخاطر هذا 
الڤيروس وكيفية الوقاية منــه.و تَضمنت النصائح 
التأكيد على التباعــد االجتماعي، وآلية االبتعاد عن 
التجمعات عند طلبهم للخدمة الطبية في الدائرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نَظمــت دائــرة التربيــة البدنية والرياضة - قســم 
الكشافة في وزارِة الشباِب والرياضِة مخيًما كشفًيا 
نهاريًا للتعريف باحلركة الكشفية وتقاليدها، وذلك 
علــى أرض ملعب املرحوم علي كاظم مبقر الوزارة في 

املدينة الشبابية.
وقال مدير قسم الكشافة عامر عبد الرحمن : يهدف 
اخمليم الذي يأتي ضمن اخلطة املركزية للقســم خال 
شهر شباط إلى تفعيل نشاط الكشافة وإكسابهم 
املهــارات الكشــفية الازمــة وتزويدهــم باملعارف 

واخلبرات الكشفية واإلرشادية.
وأضــاف عبد الرحمــن: تضمن اخمليم إقامة ورشــة 
تدريبية للتعريف باحلركة الكشفية وتقاليدها مثل 
رفع وحتية العلــم وطريقة رفعــه وانزاله ومن يقوم 
بذلك, إضافة للزي الكشفي والتدريب على الربطات 
والعقد الكشــفية وأهميتها واستخداماتها وطرق 
التخاطــب وغير ذلك مــن رموز احلركة الكشــفية 
فضًا عن إعداد وتنظيم ســير الكراديس الكشفية 
أثناء املناسبات والكرنفاالت الرياضية وغير الرياضية، 
مشــيرًا إلى أن احملاضرات قدمها كل من باسم عبد 
الواحد وذكرى علــي عبد االمير مــن وزارة التربية – 

املديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط املدرسي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن اللبناني غازي احلســن العــب نادي طرابلس 
انتقالــه على ســبيل اإلعــارة إلى فريــق كرباء 
العراقي ملدة 5 أشهر. وكان كووورة قد سبق وأعلن 
عن تلقــي طرابلس عرضا من فريق عراقي من أجل 
ضم احلسن، الذي يعد أبرز جنوم الفريق الشمالي.
وكشفت مصادر أن الصفقة جتاوزت 15 ألف دوالر، 
مع دفعة للنادي. وبذلك يكون الاعب ثالث لبناني 
يوقع بشــكل رســمي ضمن صفوف فريق عراقي 
بعد محمد قدوح الذي انتقل ألمانة بغداد وحسن 
شــرف الدين لنادي نفط البصرة. وأكدت مصادر أن 
العديد من العبي الكرة اللبنانية يدرســون عروضا 
عراقيــة من أجل االنتقال خــال األيام املقبلة في 

انتظار موافقة أنديتهم.

الوطني في المركز 
69 عالميا

الطب الرياضي: تطلق 
حملة للوقاية من كورونا

مخيم للتعريف بالحركة 
الكشفية وتقاليدها

اللبناني غازي الحسين 
ينتقل إلى كربالء
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العواصم ـ وكاالت:

حقــق بوروســيا دورمتونــد فــوزًا 
أرضه على حســاب  ثميًنا خــارج 
إشــبيلية (3-2)، فــي ذهــاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا.وبات أسود 
الفيستيفال األوفر حًظا في التأهل 
لربــع النهائي، حيــث ال يحتاجون 
سوى التعادل أو حتى اخلسارة (1-0) 
في اإلياب الذي سيقام على ملعبه 

يوم 9 آذار املقبل.
وذكرت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
أن دورمتونــد حقق أول فــوز له في 
معقل فريق إسباني بدوري األبطال 
منذ 24 عاًما.ويعــود ذلك االنتصار 
الفريق  تغلب  1996، حينمــا  لعام 
بهدف  مدريد  أتلتيكو  على  األملاني 
مــن دون رد، وأكمــل طريقه حتى 
حصــد اللقب الوحيــد على مدار 
مشــاركاته فــي البطولة.برغــم 
ذلك، أشــارت الشــبكة ذاتها إلى 
اإلياب  في  إشــبيلية  خسارة  عدم 

بعد هزميته ذهابًا في مرحلة خروج 
املغلوب بأي مسابقة أوروبية، حيث 
حقق الفوز مرتن وتعادل في واحدة.
وسجل إيرلينج هاالند صاحب الـ20 
عاما، هدفن لبوروسيا دورمتوند في 
املباراة حتى اآلن، حيث يتقدم فريقه 
شبكة  وبحســب   ..(1-3) بنتيجة 
»أوبتــا« لإلحصائيات، فــإن هاالند 
هو أول العب في تاريخ دوري أبطال 
أوروبا يُســجل 17 هدًفا في أول 13 

مباراة له بالبطولة.
مهاجم  هاالنــد  إيرلينــج  وقــال 
بوروســيا دورمتوند إن ثاثية كيليان 
مبابي مهاجم باريس سان جيرمان 
فــي مرمــى برشــلونة ألهمتــه 
لتســجيل هدفــن فــي مرمــى 
إشبيلية في دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم .. وخطف الفرنســي مبابي 
األنظــار عندما أحــرز ثاثة أهداف 
في الفوز الكبير 4-1 على برشلونة 
لكن هاالند تــرك بصمته بهدفن 
3-2 في  انتصار دورمتوند  رائعن في 

إشبيلية.

البالغ  النرويجــي  املهاجم  وأبلــغ 
عمــره 20 عامــا الصحفين »كان 
من اجليد تســجيل الهدفن، أحب 
وعندما شاهدت  أوروبا  أبطال  دوري 
مبابــي يســجل ثاثيــة منحني 
احلافز لشــكره«.وتابع: »أحرز بعض 
األهداف اجلميلة وتعززت معنوياتي 
مبا فعله«.ورفــع هاالند رصيده إلى 
18 هدفــا في 13 مبــاراة في دوري 
لتجاوز  وأصبح في طريقه  األبطال 
مبابي كأكثر العب أحرز أهدافا في 
البطولة قبل بلوغ 21 عاما.وسجل 
مبابــي، البالغ عمــره 23 عاما، 19 
هدفا فــي دوري األبطال قبل بلوغه 
21 عامــا ويحتفــل هاالنــد بعيد 

مياده في متوز.
وأظهر املهاجم النرويجي إمكاناته 
بتســجيل ثمانية أهــداف في دور 
اجملموعــات مع ســالزبورج وانتقل 
إلى دورمتوند في كانون الثاني 2019 
هاالند  يورو.وأحرز  مليون   20 مقابل 
عشرة أهداف في سبع مباريات مع 
دورمتوند فــي دوري األبطال ليتفوق 

على روي مكاي من حيث تســجيل 
عشــرة أهداف مع فريق واحد في 

عدد أقل من املباريات في البطولة.
وهــز الهولنــدي مكاي الشــباك 
عشر مرات في عشــر مباريات مع 
بايرن ميونخ ما بــن 2003 و2004.

وأصبــح هاالند أحد أبــرز الاعبن 
املرغوبن في أوروبــا ومن املؤكد أن 
الثنائية في مرمى إشبيلية ستزيد 
الشــاب،  املهاجم  ســعره.وأجاب 
الذي يتحــدث قليا، عــن اهتمام 
ريال مدريد بــه »من اجليد أن يرغب 
أحد في ضمــك«.وكان دورمتوند فاز 
2-1 على باريس ســان جيرمان في 
دور الستة عشر في املوسم  ذهاب 
املاضي قبل أن يــودع البطولة في 
مباراة اإلياب وشــدد هاالند على أن 
فريقه ال يجب أن يشعر بالرضا قبل 
استضافة إشبيلية الشهر املقبل.
وأضاف »أحرزنــا ثاثة أهداف خارج 
أن  ملعبنا وهذا مهــم لكن يجب 
نهاجــم في أرضنا أمام إشــبيلية 

لاستمرار في البطولة«.

تقرير

بعد 24 عامًا.. دورتموند يعيد ذكريات إنجازه في دوري األبطال
النريجي هاالند يؤكد تفوقه في البطولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت جلنة املســابقات في احتاد 
الكرة املركزي أنها ســتلجأ إلى 
تنظيم جدول مباريات اجلولة 20 
من الدوري يومي الثاثاء واألربعاء 
الذي  االستثناء  بحسب  املقبلن 
حصل عليه االحتــاد من مجلس 

الوزراء.
علي  املسابقات  وقال عضو جلنة 
بتغيير  باشرت  اللجنة  إن  عبيس 
يومي  إلــى   20 اجلولة  مباريــات 
املقبلن وسيتم  واألربعاء  الثاثاء 
اإلعان عن مباريات اجلولة بشكل 
رسمي ليتســنى لألندية برمجة 

تدريباتها وفق اجلدول املعلن.
وبن أن االســتثناء جــاء بجهود 
اجلميع كوزير الشــباب والرياضة 
الهيئــة  وأعضــاء  ورئيــس 
ودعم  األندية  والتزام  التطبيعية 
اإلعام وبالتالــي على اجلميع أن 
يعكسوا صورة طيبة عن االلتزام 
بشــروط الوقاية الصحية.وأشار 
إلــى أن املباريات خــال اجلولتن 
20 و21 ســتكون يومــي الثاثاء 

واألربعاء من كل أسبوع.
وزاد: »ننتظــر املوقــف الوبائــي 
املســابقات  وجلنة  ومتغيراتــه، 
مســتعدة ولديها خطط بديلة 
املستقبلية«. املتغيرات  ملواجهة 

يشــار إلى أن الهيئة التطبيعية 
حصلت على استثناء من مجلس 
باســتمرار  األزمة  وخلية  الوزراء 
منافسات الدوري مع االلتزام مبنع 

دخول اجلماهير.
االولى  اجلولة  وستنطلق مباريات 
من املرحلــة الثانية لدوري الكرة 
املمتاز بحسب التغييرات اجلديدة، 
باقامة ست  الثاثاء  يوم بعد غد 
تقام  التاجي  مباريات، في ملعب 

مبــاراة الكهربــاء واجلوية، وفي 
مباراة  جتــرى  الصناعة  ملعــب 
الصناعــات الكهربائية والنفط، 
ويتواجه فريقــا الكرخ وزاخو في 
ملعــب الســاحر احمــد راضي 
بنادي الكرخ، وفي ملعبه يضيف 
الســماوة فريق نفط الوســط، 
وجتــرى املباريــات في الســاعة 
الثانية ظهرا، وفي ملعب النجف 
الدولــي تقــام مبــاراة النجف 

والديوانية في الساعة السادسة 
والنصف مســاء، في حن يلتقي 
في ملعب ميسان االوملبي فريقا 
نفــط ميســان والقاســم في 
الساعة الرابعة والنصف عصرا.

في حــن تقام في اليــوم التالي 
والشــرطة  الزوراء  مباريات،  اربع 
يتواجهــان في ملعب الشــعب 
السادسة  الســاعة  في  الدولي 
في  ويلتقي  مســاء،  والنصــف 

ملعــب الفيحــاء فريقــا نفط 
البصــرة والطلبة في الســاعة 
وفي  عصــرا،  والرابــع  الرابعــة 
ملعب فرانســوا حريــري يلعب 
اربيل وامانة بغداد في الســاعة 
ذاته  التوقيت  وفي  الثانية ظهرا، 
تقام مبلعب التاجي مباراة احلدود 

وامليناء.
الترتيب  في صدارة  اجلوية  ويقف 
ولــه 41 نقطة، تاه الــزوراء وله 

36 نقطة متفوقا على الشرطة 
ثم  االهداف،  بفارق  الترتيب  ثالث 
نفط الوســط والنجــف ولكل 

منهما 31 نقطة على التوالي.
االندية،  تعاقــدات  ســياق  وفي 
اجلديد  الزوراء  نادي  وصل محترف 
تودا  املوريتاني ســيدي عبد اهلل 
إلــى العاصمة بغــداد لالتحاق 
بالوحــدات التدريبية.وقال مدرب 
الزوراء راضي شنيشل إن الاعب 

املوريتاني ســيدي عبد اهلل وصل 
رفقة مواطنه احلســن احويبيب 
الذي كان يتمتــع بإجازة قصيرة 
النادي  بتدريبات  لالتحــاق  وعاد 
من  الثانية  للمرحلــة  حتضيــرا 

الدوري.
حتضيراته  يواصل  الفريق  أن  وبن 
استعدادا ملواجهة الشرطة ضمن 
الثانية. اجلولة األولى من املرحلة 
اجلديد  احملترف  »التحــاق  وواصل: 
بهــذا الوقت ســيمنحه القدرة 
على التأقلم ورمبا االشــتراك في 
املباراة في حال إن كانت جاهزيته 

البدنية مكتملة«.
وأشــار إلــى أن الــزوراء يتطلع 
ألن تكــون املرحلــة الثانية أكثر 
النتائج، الفتا  استقرارا من حيث 
إلــى أن اخلــط البيانــي للفريق 
ومباريــات  مســتمر  بتصاعــد 
الثانية ستكون حاسمة  املرحلة 
جاهزا  الــزوراء  يكــون  أن  ويأمل 
الزوراء  أن  املباريات.يذكــر  خلوض 
ســبق وأن ضم العبن محترفن 
همــا الســوري زاهــر ميدانــي 
واملوريتاني احلسن أحويبيب، قبل 
أن يلتحق به سيدي عبد اهلل تودا.
مــن جانبــه، تعاقد الشــرطة، 
مع قائــد الكرخ عدي شــهاب، 
لانضمــام إلــى الفريــق بفترة 
االنتقاالت الشــتوية.وقال املدرب 
للشــرطة حسن عبد  املساعد 
بتدريبات  انخرط  الواحد »شهاب 
الفريــق ابتــداء مــن اول امس، 
الثانية«. املرحلة  ملباريات  حتضيرا 
باشــر حتضيراته  الفريق  أن  وبن 
ملواجهة الزوراء املقبلة في انطاق 
املرحلة الثانية من الدوري«، الفتا 
أن املباراة »مهمــة جدا وتدفعنا 

للضغط على املتصدر«.

الثالثاء اقامة ست مباريات في افتتاح المرحلة الثانية لدوري الكرة
الزوراء يعزز صفوفه بموريتاني والشرطة يقبض على قائد الكرخ 

لقطة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن االحتــاد املركزي لكرة الســلة 
تعليــق النشــاط ملــدة أســبوعن 
بعد إعــان اللجنة العليــا للصحة 
والســامة إيقاف النشــاط الرياضي 
في الباد ملنع انتشــار املوجة الثانية 
من فيروس كورونا املستجد. وقال أمن 
سر االحتاد الدكتور خالد جنم إن االحتاد 
ســعى للحصول على استثناء مماثل، 
كما جرى في احتاد كرة القدم.وأوضح: 

"لكن طلبنــا رُفض وبالتالــي أُجبرنا 
علــى تعليــق النشــاط فيما يخص 
الدوري املمتــاز ودوري الدرجة األولى".

وبّن أن مدة إيقاف نشــاط الســلة، 
متوافقة مع ما حددته اللجنة العليا 
للصحة والسامة، مع انتظار املوقف 
الوبائــي ومتطــورات الوضع الصحي 
لتحديد مصير الــدوري املمتاز وبقية 
النشاطات.وأشــار إلى أن احلديث عن 
مصير الدوري حاليا "مبهم وكل شيء 

مرتبــط مبتغيرات الوضــع الصحي".
ولفت إلى أن "فترة اإلغاق ستشــهد 
مشاركة املنتخب الوطني في النافذة 
الثالثة حيث ســيخوض أول مباراة له 
مســاء امس الســبت أمام منتخب 
الهند". يشــار إلى أن االحتاد العراقي 
لكرة الســلة اعتمد آلية املناطق في 
الدوري املمتاز لتجنب الســفر املتكرر 
وفقا للظروف الصحية التي يعيشها 

العالم جراء وباء فيروس كورونا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
القدم  التطبيعية لكرة  الهيأة  قلدت 
احلكام الشــارات الدوليــة، في حفٍل 
أقيم في أحد مطاعم بغداد، بحضور 
رئيــس الهيأة ، إيــاد بنيــان، وعضو 
العام  واألمن  الزم،  التطبيعية اسعد 
محمــد فرحان، ورئيــس جلنة احلكام 

عاء عبد القادر.
وافتتَح بنيان، احلفل بكلمة أشاد فيها 
باجلهود املميزة للجنة احلكام وسعيها 

لتطوير قدرات احلــكام  بالتعاون مع 
التطبيعيــة التي جتــد أن التحكيم 
يُعد املرتكز األساسي لنجاح املباريات. 
وأثنــى بنيان على دور احلكام في قيادة 
مباريات الدوري برغــم تواجد العديد 
من املنغصات التي تقف في طريقهم 
. وأوضَح رئيس جلنة احلكام، عاء عبد 
القــادر، ان »توزيع الشــارات الدولية 
بهــذه الطريقة يدل علــى االهتمام 
الكبير باحلكام ما سيدفعهم لتقدمي 

األفضل في املباريات املقبلة«.
الدولي الســابق،  وألقــى احلكــم 
عبد العال خضيــر، كلمة نيابًة عن 
زمائه، أشــار فيها إلــى: ان احلكم 
العراقي يعــد األفضل في املنطقة. 
الشــارات  توزيع  احلفل،  خــال  ومتَ، 
الدولية بن احلــكام والبالغ عددهم 
العديد  ١٩حكما، وســط حضــور 
ووسائل  الرياضية  الشخصيات  من 

اإلعام اخملتلفة.

ابو ظبي ـ وكاالت:
تعاقــد نــادي شــباب األهلي 
بديل  القدم، مع  لكرة  اإلماراتي 
لألوزبكي عزيــز جانييف العب 
لقطع في  تعرض  الذي  الفريق، 
الرباط الصليبي، حيث سيغيب 

عن املاعب ملدة 6 أشهر.
وأوضحــت صحيفــة »االحتاد« 
اإلماراتية، اول امس، أن شــباب 
األهلي تعاقد مع املغربي مبارك 
بوصوفــة في صفقــة انتقال 
حر.وأضافت: »سيكون بوصوفة 

جانييف  عزيــز  لألوزبكي  بديا 
تعرض  والــذي  الفريق،  العــب 
لقطــع في الربــاط الصليبي، 
املاعب ملدة  حيث سيغيب عن 
6 أشــهر.وزادت: »إدارة النــادي 
تسعى لتسجيل الاعب اجلديد، 
اليوم  قبل  الفريــق،  قائمة  في 
املوعد  وهو  اجلاري،  شــباط   21
األخير للسماح بتسجيل العب 
اللجنة  موافقة  بعد  وذلك  حر، 
بوصوفة  مبارك  الطبية«.ويبلغ 
36 عاما، وهو العب دولي مغربي 

ســبق له اللعب لعــدة أندية 
أوروبية وخليجيــة مثل جينت 
وأندرخلــت في بلجيــكا وأجني 
ولوكوموتيف موسكو  الروسي 
واجلزيــرة اإلماراتي والســيلية 
أن  لبوصوفة  القطري.وســبق 
لعــب للمنتخــب املغربي في 
الفترة بن 2006 و2019، ويحتل 
اخلامس  املركز  األهلي  شــباب 
فـــي ترتيـــب دوري اخلليـــج 
 29 برصيـد  اإلماراتـي،  العربـي 

نقطـة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرياضي عن  املينــاء  نــادي  أعلــن 
انضمام مدافع جديــد ضمن فريق 
ان  للنــادي،  بيان  القدم.وذكر  كــرة 

»املدافع كرار محمد انضم رســميا 
لنادي امليناء بعقد يســتمر ملوسم 
ونصــف املوســم قادما مــن نادي 
أمانة بغداد« مشيراً الى ان »الاعب 

سيظهر مع الفريق بالرقم 4«.
وكان النــادي وقع عقد رســمياً مع 
املهاجم محمد شــوكان وعقد آخر 

مع الاعب الشاب كرار االمير علي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
اكد فريــق الــزوراء، ان عاء عباس 
فيسنتي«  »جيل  نادي  مع  مستمر 
البرتغالــي الى نهايــة عقده.وبن 
ان »ال صحــة لاخبــار بخصوص 
عودتــه او فســخ عقده«.واشــار 
الــى ان »التشــخيص االخير يبن 
ملدة  للراحة  »عاء عبــاس«  حاجة 
(٤) ايام فقــط على ان يعود بعدها 
الــى التدريبات واملباريات بشــكل 

طبيعي«.
يذكــر ان الاعــب مهنــد علــي 
»ميمــي« ســبق لــه اللعب في 
الــدوري البرتغالــي ضمــن فريق 
بورتيمونينســي معــارا من فريق 
الى  ان يعود  الدحيل القطري، قبل 
دوري النجوم ويلعــب حاليا ضمن 

فريق السيلية.

اتحاد السلة يعلق نشاطه 
بسبب فايروس كورونا

التطبيعية تقلد 19 حكما الباج الدولي 

شباب األهلي يضم المغربي بوصوفة

الميناء يعزز دفاعه بضم كرار محمد

مستمر مع جيل فيسنتي

عالء عباس

هاالند



الصباح اجلديد - وكاالت:
التي  املميتة   الشتوية  العواصف  استرعت  
في   ما  سي املتحدة   الواليات  وب  جن تضرب  

تكساس  اهتماًما كبيرًا لعدة أيام حتى اآلن، 
خصوصاً من املشاهير والنجوم الذين حاولوا 
باتهم  حسا استعمال  طريق  عن  دة  املساع
ميكن  ع  واق م لنشر  ميديا  شيال  سو ال في 
العاصفة  ا  حاي لض العون  تقدمي  ها  خالل من 
الكارثية أو حتى دعوة الناس للمشاركة في 

تقدمي الدعم بأي شكل كان.

التعاطف  عن  روا  عب الذين  ملشاهير  ا ومن 
النجم   كتب  صفة  العا لضحايا  ييد  والتأ
ماثيو ماكونهي  من تكساس في صفحته 
املساعدة  ويد  لصمود  ا صلوات  ل  :"أرس
يعانون  الذين  تكساس  سكان  ميع  ج إلى 
من  ملزيد  تواصلت  " ابع:  وت صقيع"،  ال من 
ميكنك  كيف   ، رد  املوا بشأن  ومات  املعل
الروابط  على  اضغط  لتبرع  ل أو  اعدة  املس

أعاله".
رسماً  شاركت  واشنطن   كيري  املمثلة  

بيانياً مع معلومات بشأن كيفية 
تبت  وك تكساس،  هل  أ مساعدة 
"تكساس بحاجة إلى مساعدتنا. 
هناك منظمات على األرض حتتاج 

سكان  إلنقاذ  دتنا  مساع إلى 
تكساس تبرع. اتصل. شارك. تطوع. 

فعله  ميكنك  ما  كان  ا  مهم صّل. 
مشاركة  في  سأستمر   ! للمساعدة

املعلومات واملوارد. ترقبوا وابقوا آمنني."
 ريس ويذرسبون  ذكرت 

أن "أكثر من اربعة 
ماليني منزل من 
هرباء  ك ون  د
ساس.  تك ي  ف
لعائالت  ا ذه  ه
إلى  حاجة  ب
منا.  هتما ا

بعض  ة  شارك م
املنظمات  وارد  م

تساعد  لتي  ا
اجملتمع". 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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--1
الشك اّن الوجود نعمة تتصدر النعم 
االلهية التي يفيضها الرب العظيم 

على االنسان .
ان الوجود أشــرف من العدم في كل 
احلســابات العقالنيــة والشــرعية 

واالخالقية .
--2

وهذا الوجود امنــا هو فرصة عظيمة 
ثْمرَ مبا تعمــر به احلياة  البُدَّ أْن تُْســتَ
من أعمال نافعة ، ومشاريع صاحلة ، 

وعطاء ثَّر ...

– -3
وباالســتقامة ، والعمــل الصالــح 
لنفســه  االنســان  يكتــب 
بهــا  الصفحات، وميتلــك  أروع 
اجلنــة  اجلنة، فليســت  مفاتيــح 
الصاحلــني فيما أُعــّدت  لألبــرار  االّ 

النيران لالشرار والُفّجار والعابثني .
يقول الشاعر :

ى  لُهــد ا ُن  ِجنا ْت  َضجَّ
ِمْن َفرِْط وَْحَشِتها 

في حني غّصْت بُِعّشاِق الهوى النارُ

--4
ان النفس ألمارة بالسوء ،

وهــي تنــزع الــى اشــباع رغباتها 
طبيَعُتها – في  كانــت  احملمومة –أّياً 
علــى  صريــح  َتَُردٍ واضح، وخــروج 

املوازين ..،
ومن هنا وَجَبْت مراجعة الذات ، وجَلْم 
الشــهوات ، ومحاسبِةالنفس بِّدقة 
على كل ما يصــدر منها من قول او 

فعل .
وما احلى املســارعة الــى تصحيح 
منها  بالتوبــة  اخلاطئــة  املواقــف 

واالقالع عن اقترافها مّرًة اخرى .
--5

يخرج  ال  طال  وعمُر االنســاِن مهما 
عن كونه شوطا قصيراً بالقياس الى 

عمر الزمن .
ومن هنا كان البد من اغتنام الفرص 
واقتناصها للتكامل الروحي والعلمي 

واالخالقي ....
ومن أهّم ما يجب أْن نحرص عليه هو 

الثراء العلمي الذي به تُرفع األقدار 
قال تعالى :

) يرفِع اهلُل الذين آمنوا منكم والذين 
اوتوا العلم درجات ) 

اجملادلة / 11
فالعلم هو النــور ، بينما ميثل اجلهل 

الظالم واملوت .
االقبال  للغاية أْن يكون  القبيح  فمن 
على مجالس اللهو شديداً بينما جتد 
االعراض عن مجالــس العلم واألدب 

ظاهرة شائعة بني الناس !
َمْن حرََم نَْفَسُه ِمْن لّذِة الِع ومغبون 

لم التي ال تعادلها أيُةلذاذة مادية .
--6

وأخيراً :
اليك هذه الوصية :

ال تُِضْع ِمْن يديَك أيَة ُفرَْصْه 
فمآل التضييِع ُحزٌْن وُغّصْه 

وكما يَْنهُض الرجاُل َفبادِرْ
ناهضاً الغتناِم أكبر ِحّصْه

ال تَِغْب َعْن مجالِس العلم يوماً 
وُكْن املعتلي خِلَْيرِ منّصْه

يَْعُظم املرُء بالعلوم ويسمو 
وَبِّثرِ العطاِء يُصبح قّصْه 

ان العلم هو الذي جعل االجيال كلها 
النوابغ  سير  تبحث – وبشغف – عن 
ينابيع عطائهم  األفذاذ لتنهل مــن 
العبر  ، وتســتلهم مــن حياتهــم 

والدروس .

اغتنموا الفرص ..

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد-وكاالت:
أقدم رجل مطلوب للعدالة على تســليم نفســه للشرطة 
البريطانية في مقاطعة وســت سوســيكس جنوب شرقي 
اململكــة املتحدة، هربا من العزل املنزلــي، وعلى أمل احلصول 
على بعض "الهدوء والســكينة". وبحســب مصادر الشرطة 
فإن املطلوب، الذي لم يتم الكشــف عن هويته، سلم نفسه 
طوعــا بعد أن مل مــن البقاء متخفيا في املنــزل مع عائلته 
بسبب سياسة اإلغالق التي فرضتها الدولة ملكافحة تفشي 
املوجة الثانية من جائحة كورونا. وغرد املفتش، دارين تيلور، من 
شرطة سوســيكس، على "تويتر": "من أجل السالم والهدوء! 
رجل مطلوب سلم نفســه..  بعد أن أبلغنا أنه يفضل العودة 
إلى الســجن على أن يقضي املزيد من الوقت في املنزل مع من 
يســكن معهم". وكان خبراء في علم النفــس أكدوا ارتفاع 
عدد األشــخاص البريطانيني الذين يعانون من أعراض اإلجهاد 
املستمر املشــابهة لإلرهاق في العمل، مبا في ذلك مشكالت 

النوم والتركيز خالل األيام الطويلة من العزلة بسبب الوباء.
وتوصلت مجموعة واســعة من الدراســات إلــى أن الوباء أثر 
علــى العالقات مع العائلة واألصدقاء، إذ أوضح بحث صادر عن 
جامعة "أكسفورد" أن مستويات التوتر واالكتئاب والقلق بني 
اآلبــاء ومقدمي الرعاية املنزلية قــد زادت مع ضغوط عمليات 

اإلغالق.

الصباح الجديد - وكاالت:
سربت شركة Geely الصينية معلومات جديدة عن مركبتها 
اجلديدة التي ســتكون أكبر ســياراتها رباعية الدفع وأكثرها 

تطورا.
 Geely املنتظرة من KX11 وتبعا ألحدث التسريبات فإن سيارة
 Compact ســتكون بهيكل كروس أوفر مبني علــى منصات

Modular Architecture التي تطورها فولفو.
وجهزت املركبة بهياكل مشــابهة مــن حيث احلجم لهياكل 
ســيارات Hyundai Santa Fe احلديثة، طولها اربعة أمتار و77 
ســنتيمترا، وعرضها 189 سم، وارتفاعها 168 سم، واملسافة 
بني محوري العجالت فيها 284 ســم، كما ســتزود بعجالت 

مبقاس 18 و20 إنشا.
أما واجهة القيادة في هذه الســيارة فتتميز بشاشــة ملسية 
عمالقة تتد مــن طرفها األمين حتى املقــود تقريبا، ميكن من 
خاللهــا التحكم بأنظمــة املولتيميديا ومشــاهدة محيط 
املركبة عبر الكاميرات، وميكنها االتصال الســلكيا باألجهزة 

والهواتف الذكية.
ومن املتوقع أن تكشــف Geely عن هذه السيارة رسميا ربيع 
العام اجلاري، وأن تطرحها بنسخ مزودة مبحركات بنزين توربينية 
بعزم 218 و238 حصانا، لتعمل هذه الســيارات بنظامي دفع 

أمامي ورباعي.

مطلوب يسلم نفسه للشرطة 
هربا من العزل المنزلي

Geely الصينية تتهيأ إلطالق 
أكبر سياراتها وأكثرها فخامة

احالم يوسف
كثيــرون ميتازون بالغضب الســريع 
وبنحو يفقدون معه السيطرة على 
وما  االســباب  ألتفه  انفعاالتهــم، 
يضعهم في مواقف محرجة كثيرة 
بعد  فيما  االعتذار  منهم  تستدعي 
ليتمنوا لو انهم لــم يغضبوا ولم 

يضطروا بالنتيجة الى االعتذار . 
كيف لنا ان نسيطر على انفعاالتنا 
في حلظــات الغضب؟ وهل ميكن ملن 
يستشــيط غضبا ان يفكر مبنطق 

ويعقلن املوقف؟
بعلم  الباحــث  اخلالــق طاهر  عبد 
النفس يقول: ان " الســيطرة على 
حالــة الغضــب امر شــاق خاصة 
في  مشكلة  لديهم  ملن  بالنســبة 
الســيطرة على انفعاالتهم بشتى 
انواعها "، واضاف: "الســيطرة على 
الغضب مهــارة ال ميتلكها اجلميع، 
لكن ميكننا ترويــض النفس عليها، 
واول مــا يجــب ان نبدأ بــه، وضع 
انفسنا مكان االخر، في كل املواقف، 
كــي تصبح عــادة لدينــا، فعندما 
نغضــب وننــوي ان نكيــل ســيل 
الســباب واالتهامات علينا ان نفكر 
بكلمات  تلفظنا  عند  االخر  مبشاعر 
جارحة، وهذا ميكــن ان نبدأ به عند 
انتقادنا الحد، نضع انفســنا مكانه 
كي نتفهم الظروف التي قادته الى 
هذا احلال، وشيئا فشيئا يصبح هذا 
اسلوبا في التعامل حتى في ساعة 

الغضب".
وتابع: "من االمور املهمة التي يجب 
ان نروض انفســنا عليهــا، التعبير 
نســمع  باحلوار، كي  الغضــب  عن 
جيــدا مــن الطــرف االخر ســبب 
قيامه بالفعل الــذي اغضبنا، وهذا 
ايضــا ميكن ترويــض النفس عليه، 
من خــالل اجللوس الــى االفراد في 
باملوضوع،  معهم  والتحدث  العائلة 

وان نســمع بتركيز حتى الرأي الذي 
ال يعجبنا، نتــدرب على ان ال نقاطع 
حديث احد، ومن ثم نرد بعد اكماله 

الفكرة".
اكد طاهر اهمية ممارســة التمارين 
الرياضيــة للشــعور باالســترخاء 
وشــرب املاء ايضــا الذي يســاعد 
بتهدئة االعصاب. وتطرق الى نقطة: 
"هناك من يبــدأ باجترار كل اخطاء 
وتذكيره  الســابقة  االخــر  الطرف 
بهــا وكأنها ســبب لغضبه املبالغ 
بــه، وهذا احد االســباب التي تؤدي 
الى تفاقم املشــكالت، فتذكير احد 
بأخطائه الســابقة لــن يفيد بحل 
اليوم، بل يزيدها تعقيدا  مشــكلة 
الن املوضوع سيدخل في باب احلقد 

والكره ما يولد مشــكلة اخرى غير 
املشكلة االولى".

افتراض سوء النية احد اهم االسباب 
للغضب حسبما ذكر طاهر واضاف: 
"انا عندما افترض ســوء النية  من 
االخر، تدخل كل جملة ينطقها وكل 
فعل يقوم به في باب الشك والريبة 
من غايته وحقيقته، وبالتالي فان أي 
هفوة بســيطة ميكن ان تتحول الى 
مشــكلة تتعلق باملؤامــرة والغاية 
الشــخص، على  الشــريرة لهــذا 
العكس منها افتراض سالمة النية 
التي تساعدنا على ايجاد املبررات ملن 
يخطئ بحقنا قبــل ان يبادر هو الى 

هذا".
هــل ميكن ان نــدرب انفســنا على 

كل  مــع  النية  ســالمة  افتــراض 
االشخاص؟

"ال ميكن ان نفترض ســالمة او سوء 
النيــة بنحــو مطلق، لكــن ان كان 
الشــخص بطبيعته يغضب سريعا 
يفضل ان يبعد نفسه عن االشخاص 
الذين يشــك بنياتهم، فــال احد منا 
مجبور على توطيد عالقته بأشخاص 
يحمل لهم بداخلــه ضغينة جتعله 
يفترض الشــر في كل فعل وكلمة، 
نبتعد قدر االمــكان ونصغر من دائرة 
العالقات واملعارف، حتى لو كانوا اهل 
االصدقاء ميكن  وليس فقط  الشريك 
لنا ان نحد مــن تعامالتنا معهم الى 
ان يثبت مبــرور الوقت خطأنا بحقهم 
او صحة ما رسمناه لهم من صورة".

 الصباح الجديد - وكاالت:
اوضح املؤســس املشــارك لشــركة 
إن  غيتــس،  بيــل  "مايكروســوفت" 
العمالت  بهــا  تعمل  التــي  الطريقة 
األنشطة  ببعض  املشــفرة، تســمح 

اإلجرامية.
وأضاف في مقابلــة مع صحيفة "وول 
ستريت جورنال": "ســيكون من اجليد 
التخلص من ذلك، رمبــا كان ينبغي أن 

أقول أســلحة بيولوجية ليســتوعب 
الناس اخلطر. هذا أمر سيء حقا".

التخوفات  غيتس،  تصريحات  وتعكس 
املستثمرين  أشهر  بعض  يتبناها  التي 
املالية  املؤسســات  وقــادة  واحملللــني 
العمالت  أن  يــرون  والذيــن  الكبــرى، 
الرقمية عرضة إلســاءة االســتعمال 
مــن احملتالني وفي مخططات غســيل 

األموال.

وفي مقابلة أخرى مع شــبكة "ســي 
إن بي ســي"، تبنى غيتس موقفا أكثر 
اعتــداال، واصفا وجهات نظره بشــأن 
بتكوين بأنها "محايــدة"، وقال: "أنا ال 
أملــك عملة بتكويــن، وال حتى أراهن 
علــى انخفاضهــا، لذا فقــد اتخذت 

وجهة نظر محايدة".
ترتفع بتكوين  أن  بالقول: "ميكن  وأردف 
وتنخفض فقط بناء على الهوس أو أيا 

كانت وجهات النظر وليس لدي طريقة 
للتنبؤ بكيفية حتسن ذلك".

وارتفعت بتكوين الى 53 ألف دوالر ألول 
مرة في تاريخها خالل تعامالت، لتتجاوز 
قيمتها الســوقية حاجز تريليون دوالر. 
وجاء صعود العمالت املشــفرة بقيادة 
بتكوين بعد دفاع امللياردير إيلون ماسك 
عن استثمار شركته 1.5 مليار دوالر في 

العملة الرقمية.

بيل غيتس : العمالت الرقمية اشبه باسلحة بايولوجية

كن سليم النيه وال تغضب
 كي ال تضطر الى االعتذار

العاملية   املمثلــة  أحدثــت 
كاميــرون ديــاز  ضجة في 
صفوف رواد مواقع التواصل 
اإلجتماعــي، بعد أن أعلنت 
في تصريحها على البرنامج 
 Quaranti ned  " اإلذاعــي 
With Bruce "، عــن عــدم 
نهائياً  لعــودة  ا رغبتها في 
وترك  تمثيل  ال مجــال  إلى 
إبنتها وحيدة، مشــيرًة إلى 
أنها ال تتلك أي دافع للعودة 
إلى التمثيل، وانها ال تشعر 
برغم  جــال  للم باشــتياق 
غيابهــا عــن العمل طوال 
اخلمــس ســنوات املاضية، 
وقالت "ال ميكنني تخيل ترك 
عني   ً بعيدا وحدهــا  ابنتي 

ملدة 14 ساعة أو أكثر ما قد 
يؤثر عليها سلباً". وأضافت 
في حديثها إلى أنها تفضل 
القيام بواجباتها معها على 
التمثيل خصوصاً أنها ومنذ 
والدتها في عام 2019، وهي 
تشعر مبشاعر وحلظات مميزة 
أفضل بكثير من العمل في 

التمثيل.

الســورية   املمثلة  نشــرت 
األطرش  صورة جديدة  ليليا 
فــي صفحتها اخلاصة على 
اإلجتماعي،  التواصل  موقع 
التركي  الشــيف  برفقــة 
الشــهير بوراك أوزدمير في 
مطعمــه الواقع فــي دبي، 
إذ ظهــرت بلقطــة عفوية 
معه وعمــدت في إطاللتها 
للظهــور مبالبــس كاجوال 
الصــورة  ليليــا  وأرفقــت 
بتعليــق طريف كتبت فيه: 
له  اشــهد  يلي  "الوحيــد 
بالطبخ".  اشــطر مني  انو 
صدمــت  ليليــا  وكانــت 
موعد  بإعالنها  متابعيهــا 
إنتظار.  طــول  بعد  زواجها 
ونشــرت عبــر صفحتهــا 

خلاتــني،  صــورة  اخلاصــة 
وعّلقت: "متّ بعون اهلل حتديد 
اجلميع  وأتنى  زواجي،  تاريخ 
مشــاركتي ســعادتي، يوم 
أن  إال  للزفاف".  29 شــباط 
أن  ينتبهــوا  لم  املتابعــني 
التاريخ غير موجود في شهر 
شــباط/فبراير هــذا العام، 
وبعد هــذه الضجة تبنّي أن 

ليليا كانت تازح املتابعني.

احتفل فريق عمل مسلسل 
"مرعشــلي" بعيــد ميالد 
بــوراك  التركــي  املمثــل 
صورة  انتشرت  حيث  دينيز، 
لهــم من موقــع التصوير 
وأمامهم قالب احللوى، وبدا 
الســعادة.  مالمح  عليهم 
جلســة  تســببت  وكانت 
فيها  التــي ظهر  التصوير 
دينيز  بوراك  التركي  النجم 
برفقــة بطلة مسلســله 
املمثلة  "مرعشلي"  اجلديد 
التركية ألينا بوز، بإشــعال 
عارضة  خطيبتــه  غيــرة 
ديــدام  التركيــة  األزيــاء 
ســويدان. وحتدثــت عــدة 
تركية  صحفيــة  تقاريــر 

عــن أن خالفاً كبيــراً وقع 
بــني دينيز وســويدان التي 
املنزل  إلى  إنتظرت عودتــه 
مساًء في حي نيشانتاشي 
مبدينة إسطنبول، ثم قامت 
بطرده من أمام الباب، فقام 
بوراك باقتحام املنزل وحاول 
التوضيــح والدفــاع عــن 

نفسه.

كاميرون دياز 

بوراك دينيز

ليليا األطرش

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
واصلــت النجمة اللبنانيــة كارول 
الديو  بنجــاح  احتفالها  ســماحة 
األخير الذي جمعها باملطرب املصري 
"شكرا"  أغنيتي  عبر  شــاكر  هاني 
و"بقالي كتير"، مؤكدة أن فكرته غير 
مســبوقة في العالم كله، وأشارت 
إلــى أنها تلقت ردود فعــل إيجابية 
جدا، ألن اجلمهور العربي يتفاعل مع 
األعمال الفنية التي تعبر عن أحزانه 

وآالمه.
للمخرجة  الشــكر  كارول  ووجهت 
الفكرة  "على  عرفــة  بتول  املصرية 
العبقرية ألنهــا أول مرة تتعمل في 

العالم العربي والعالم كله".

وتابعت: ألول مرة نشــاهد مطربني 
مختلفتــني  بأغنيتــني  يجتمعــا 

ومنفصلتني، وميثال القصة نفسها.
للجمهور  صدمــة  كانت  وأضافت: 
اجلمهور  فعل  ردود  وكانــت  العربي، 
كبيرة وواســعة جًدا، وشــرف كبير 
لي التعاون مع أميــر الغناء العربي، 
الفنان  العربية  األغنية  وأســطورة 

هاني شاكر".
عبد  إيهاب  كلمــات  كتير"  "بقالي 
العظيــم، وأحلان ســامر أبو طالب، 
وتوزيع عمر إسماعيل، والكليب من 
إخــراج بتول عرفــة، وكان من املقرر 
خروجــه ككليب منفصــل، ولكن 
اخملرجة عملت على دمجه مع كليب 

آخر للنجم هاني شاكر بطريقة 
مبتكرة، لتكامل الفكرتني.

ومت طــرح الديو كقصة تثيلية 
مختلفني،  بفيديويــن  واحدة 
حيث تشــارك الفنانة كارول 
ســماحة ألول مرة كموديل 
بكليــب "بقالــي كتيــر" 
هاني شــاكر، كما  للفنان 
يعود هاني شاكر للتمثيل 
مجدداً مــن خالل الكليب 
ويشــارك كموديــل ايًضا 
للمــرة االولى فــي كليب 
"شكراً"، لكارول سماحة، 
عملــني  معــا  ليقدمــا 

مختلفني ومميزين.

كارول سماحة: فكرة أغنيتي مع 
هاني شاكر ليست مسبوقة عالميا

مشاهير أميركا يدعمون 
ضحايا العاصفة الثلجية 
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