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الصباح الجديد ـ متابعة:
أكــدت مصــادر إعــام أميركية 
امس الســبت ، رفع حالة التأهب 
للمتعاقديــن األميركيني، بقاعدة 
الرد على  بلد اجلويــة، خوفاً مــن 
الضربات اجلويــة األميركية، فيما 
اوردت مصــادر محلية امس ايضا 
انباء عــن تكثيف الطلعات اجلوية 
االمريكيــة باجتاه املناطق احلدودية 

غرب االنبار.
نيوز"  "فوكــس  شــبكة  ونقلت 
مطلعني  مصدرين  عن  األميركية، 
األميركية  القــوات  إن  قولهمــا، 
فــي العراق رفعــت  حالة تأهبها، 
ومت وضــع املتعاقديــن األميركيني 
بقاعدة بلد اجلوية في حالة تأهب 

قصوى .
الشبكة أشارت، إلى أن هذا اإلجراء 
الــذي يعد احترازيــاً روتينياً، نظراً 
للظــروف احلالية التي تشــهدها 
املنطقــة، قد يســتمر أياماً عدة،   
فيما قال أحــد املصادر إن "حماية 
قوات التحالف هي األولوية األولى، 
رفــع مســتويات حماية  فإن  لذا 

القوة أمر صائب".
ومت اتخاذ قــرار منفصل في قاعدة 
بلــد اجلويــة، مــن قبل شــركة 
Sallyport Global املتعاقــدة مع 

اإلدارة األميركية، بوضع املتعاقدين 
األميركيني في حالة تأهب قصوى، 

بحســب مصدرٍ مطلع لـ"فوكس 
نيوز".

ومــن الســاعة 6:30 مســاًء إلى 
لن  العراق،  بتوقيــت  5:00 صباحاً 
يُسمح إال باحلركة الضرورية داخل 
قاعدة بلد اجلوية، الواقعة شــمال 

تعرضت  والتي  بغــداد،  العاصمة 
إلى هجوم صاروخي بالكاتيوشــا 

نهاية األسبوع املاضي.
وفي الســياق،قالت املصادر احمللية 
ن “القــوات االمريكيــة املتمركزة 
فــي قاعدة عــني االســد اجلوية 

بناحيــة البغــدادي بقضاء هيت 
حركة  شــهدت  االنبــار،  غربــي 
طيران غير مســبوقة استهدفت 
املناطق القريبة من مبنى القاعدة 
باجتاه املناطــق الغربية وصوال الى 

الشريط احلدودي مع سوريا”.
التحركات تأتي  أن “تلــك  وأضاف، 
رمبا كإجــراءات احترازية من اجلانب 
االمريكي خشــية ردة فعل قوات 
احلشد الشــعبي على االعتداءات 
االمريكية األخيرة”، مبينا ان “قوات 
احلشد الشــعبي اتخذت اجراءات 
امنيــة غير مســبوقة على كافة 
مواقعهــا للتعامل مــع اي طارئ 

وبحزم”.
وكان الطيــران االميركــي قصف 
فجر امــس االول اجلمعة، فصائل 
عســكرية على احلدود الســورية 
االميركي  البنتاغون  اورد  العراقية، 
انهــا تابعة للحشــد الشــعبي 
وكتائــب حــزب اهلل العراقي، وان 
القصف تســبب في قتل 22 من 
عناصــر هــذه الفصائــل، و قال 
املتحــّدث باســم البنتاغون جون 

كيربــي، إّن طائرتَــي "إف 15- إي" 
من طراز "سترايك إيغلز" أسقطتا 
التوجيه  دقيقــة  ذخائــر  ســبع 
في شــرق سوريا  منشــآت  على 
مسّلحة  مجموعات  تستخدمها 
أّنها وراء سلسلة هجمات  يُعتقد 
صاروخّية علــى القّوات األميركّية 

في العراق.
ووصف كيربي فــي بيان الضربات 
أنها  موضحــاً  "دفاعية"،  بأنهــا 
دّمــرت "بنى حتتّية عــّدة تقع في 
تســتخدمها  حدوديــة  نقطــة 
إيران"،  من  مدعومة  ميليشــيات 
وســيد  اهلل  كتائب حزب  وحتديداً 
الشــهداء، املنضويتان في احلشد 

الشعبي العراقي.
ووصفت كتائب حزب اهلل في بيان، 
"جرمية  بأّنها  األميركّيــة  الضربة 
نكــراء مخالفة للقانــون الدولي 
كما  العراق"،  بسيادة  ومستهينة 
اعتبرتها "عدوانــاً همجياً يدّل با 
أدنى شّك أّن السياسات األميركّية 
تتغّير  ال  جتاه شــعوبنا  العدوانّية 

بتغّير إدارتها".

رفع التأهب في قاعدة بلد والقوات األميركية
تكثف طلعاتها الجوية على حدود البالد

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اكد عضو كتلــة االمل في مجلس 
النواب العراقي الدكتور غالب محمد 
انه مســتمر في التصدي للفســاد 
وان  االقليــم حتى  في  واحملســوبية 

كلفه ذلك حياته.
واضاف محمد فــي تصريح للصباح 
اجلديــد التي زارتــه فــي منزله، ان 
محاولــة االغتيــال الفاشــلة التي 
تعــرض لها، تهــدف الى اســكاته 
والقضاء على االصــوات التي تدافع 

عن حقوق املواطنني.

وكان محمد قد تعــرض امس االول 
اجلمعة الى محاولة اغتيال فاشــلة 
امام منزله مبحافظة الســليمانية، 
بعد ان قام احد االشــخاص بتوجيه 
ضربات لوجهه بالــة جارحة ما ادى 

الى اصابته بجروح في راسه.
واضــاف غالب محمــد، ان االعتداء 
الذي تعرض له كان يهدف الى قتله 
ولم يكن الخافته وهو مسعى لثنيه 
التي كشف  للتخلي عن تصريحاته 
العديد مــن ملفات  خالهــا عــن 
الفســاد والتربــح في مؤسســات 

حكومة االقليم.
واشار الى انه تلقى حتذيرات من قبل 
مبحافظة  االمنية  االجهزة  مسؤولي 
الســليمانية بضــررة اتخاذ احليطة 
واحلذر نظــرا لوجود تهديد مباشــر 
على سامته، مشــيراً الى انه تلقى 
تهديدات من قبــل جهات مجهولة، 
بتلك  بابــاغ اجلهــات االمنية  وقام 
التهديــدات مؤكــداً ان التحقيقات 
مســتمرة وهــو ال يريد ان يســتبق 

االحداث باطاق التهم جزافاً.  
احلــزب  قــادة  مــن  العديــد  وكان 

اتهموا  قد  الكردستاني  الدميقراطي 
الدكتــور غالــب محمــد بالعمالة 
والتواطــؤ مــع احلكومــة االحتادية، 
عقب كشــفه عن جتاوزات على املال 
العام وصفقات فســاد كبيرة مبلف 
النفط والغاز في االقليم، اضافة الى 
كشــفه عن هيمنة وسيطرة احلزب 
الدميقراطي بزعامة مســعود بارزاني 
على اغلب املفاصل واملشاريع احليوية 
في االقليم واستغال سطوته على 
مصالح  لتحقيق  االقليــم  حكومة 

حزبية وشخصية وعائلية.   

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامة  أكد املتحدث باسم األمانة 
جمللس الــوزراء، حيــدر مجيد امس 
الســبت أن وفداً من األمانة سيزور 
قضــاء ســنجار اليــوم األحد، في 
لتقدمي  إطار إشــرافها على حملة 
والطبية  اإلنســانية  املســاعدات 
والغذائيــة للنازحني فــي اخمليمات 
وداخــل القضــاء، مشــيراً إلى أن 
"اللجان تعمل بشــكل مســتمر 
اتفاقية  لتنفيذ  وبغــداد  أربيل  بني 

سنجار".

وقــال مجيد في تصريــح اطلعت 
االتفاق  بشأن  اجلديد  الصباح  عليه 
املوقع بني حكومة إقليم كوردستان 
"اللجان  أن  االحتاديــة،  واحلكومــة 
تعمل بشــكل مســتمر بني أربيل 
وبغداد وهناك زيارات لتنفيذ كل ما 
مت االتفاق عليه فيما يخص سنجار 

واخمليمات وامللفات األخرى".
واشــار إلى اســتجابة االمانة الى 
قبل  اإلزيديــات  من  لوفــد  طلبات 
األمني  مــع  واجتماعه  أســبوعني 
العام جمللس الــوزراء، بقوله "نعمل 

على تلبيتها، ووجودنا في كردستان 
وذهابنا إلى سنجار لتلبية جزء من 
هذه املطالب، ولنقدم ما يستحقه 
للويات على  تعرضــوا  الذي  هؤالء 

أيدي داعش".
وأكــد أن جهــود دعم االســتقرار 
مستمرة في سنجار من حيث عمل 
املنظمات والدول املانحة مع العراق، 
ومن خــال البرنامــج االمنائي لألمم 
املتحدة املســتمر بعمله في الباد 

حتى 2023 .
وزارة  أن  إلــى  مجيــد  ولفــت 

الداخليــة تعمل على اســتخراج 
ووزارة  املواطنــني،  املستمســكات 
املشتركة  العمليات  وقيادة  الدفاع 
تتولى إعادة األســتقرار األمني في 
سنجار، كما مت تكليف مستشارية 
املشــكات  الوطنــي حلل  األمــن 
اخلاصــة مبخيمــات النازحني داخل 

إقليم كردستان.
وكانت بغــداد وأربيل قد اتفقتا في 
9 تشــرين األول 2020 على تطبيع 
األوضاع في سنجار من حيث اإلدارة 

واألمن واخلدمات.

غالب محمد لـ"         ": تلقيت تهديدات عدة قبل تنفيذ محاولة اغتيالي  توجه لتنفيذ اتفاقية سنجار وجهود مستمرة لتأمين استقرار القضاء 
اكد استمراره في كشف الفساد والجهات التي تقف خلفه في االقليم  األمانة العامة لمجلس الوزراء:

انخفاض طفيف في سعر خام البصرة 
4والخفيف 69.64 أميركا مطمئنة لمجريات حملتها في 

3التطعيم وأوروبا قلقة من تحورات الفيروس

بغداد - الصباح الجديد:
توجيهــا  التربيــة  وزارة  اصــدرت 
للمديريات العامة بعدم الســماح 
احملاضرات  بإلقاء  الي جهة خارجية 
املنهجية  التربوية  الــدروس  خارج 

املقررة من قبل الوزارة
وذكرت الــوزارة في بيان صدر عنها 
امس السبت ان " لوزير التربية علي 
حميد مخلف وجه املديريات العامة 
للتربية في بغداد واحملافظات كافة/ 
عدا اقليم كردستان ، بأن العملية 
التربوية والتعليمية هي مسؤولية 
الــوزارة حصراً ، وال عاقة الي جهة 
اخرى بهــا عدا الهيئات التعليمية 
والتدريســية التابعة للوزارة والتي 
تتولــى اعطاء الــدروس املنهجية 
املرســومة  التربوية  االهداف  وفق 

لها .
واضــاف ان "الوزارة ال تســمح الي 
جهــة بالتدخــل في عمــل وزارة 

التربية وال بالعمليــة التربوية ، او 
في  واحملاضــرات  الــدروس  بإعطاء 
املدارس غير احلصص املقررة رسمياً 
مــن قبل الــوزارة وتتحمل االدارات 
املدرسية املسؤولية كاملة بااللتزام 
والتعليمات  واالنظمــة  بالقوانني 
اخلاصة بــوزارة التربية ، فضاً عن 
ذلك ان القنــاة التربوية الفضائية 
ومديريــة التلفزيــون التربوي هما 
اجلهة الرسمية الوحيدة املسؤولة 
البناءنا  التعليمية  الدروس  بث  عن 

التاميذ والطلبة".
واختتــم البيان قوله بــان "الوزارة 
متابعة  علــى  حريصة  ســتبقى 
العمليــة التربويــة والتعليميــة 
ورســالتها  رؤيتها  وفــق  وجناحها 
التربويــة الرصينــة علــى الرغم 
من كل الظــروف الصعبة نتيجة 
التحديــات  )ازمــة ... كورونــا ( او 

غيرها من التحديات االخرى".

التربية ترفض اعطاء اية حصص 
دراسية لم تقر ضمن الدروس 

المنهجية

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطنية  ائتــاف  رئيــس  وصف 
ايــاد عــاوي تعامل الســلطات 
بأنها  املتظاهرين  احلكومية مــع 

لم جتد نفعاً.
وقال عاوي في تغريدة على تويتر 
امس الســبت، ان "أكثر من ٢٠٠ 
شــاب بني شــهيد وجريح نزفوا 
االرواح مطالبني  الدماء وقدمــوا 

الكرمية  فــي   الناصرية  باالصاح 
املضحية".        

الى  الوطنية  ائتاف  رئيس  وأشار 
ان " سياسات القمع لم جتِد نفعاً 
املليونية  املســيرات  انطاق  منذ 
املتظاهرون   ،٢٠١٩ عام  السلمية 
لن يكترثوا لتلك االســاليب وما 
على الســلطات اال االســتجابة 

ملطالبهم الوطنية ".

بغداد - الصباح الجديد:
امس  املركــزي  البنــك  اعلن 
الســبت، ان ارتفــاع اســعار 
مشــتريات  وانخفاض  النفط 
املصارف للدوالر اسهما في ان 
يتجاوز احتياطي نقد الباد 55 

مليار دوالر.
الرسمية  االنباء  ونقلت وكالة 

عــن البنــك إن " االحتياطي 
النقــدي جتــاوز اآلن 55 مليار 
انخفاض   " أن  "، مضيفا  دوالر 
املنافذ  من  املصارف  مشتريات 
أدى إلــى زيــادة االحتياطــي 
النقدي "، كما افاد بأن " زيادة 
االحتياطــي النقــدي نتيجة 

ارتفاع أسعار النفط ".

االحتياطي النقدي للبالد
يتجاوز 55 مليار دوالر

عالوي ينتقد تعامل السلطات 
مع متظاهري الناصرية ويطالب 

باالستجابة لمطالبهم

بغداد - وعد الشمري:
رجح نواب عن ذي قار، أمس السبت، 
إســهام اســتقالة اإلدارة احملليــة 
في اســتقرار األوضــاع األمنية في 
الناصريــة، محملني رئيــس الوزراء 
مصطفى الكاظمي مسؤولية تأخر 
هذا اإلقصاء، مشيرين إلى وجود 30 
قضية فســاد بحق احملافظ السابق 

ناظم الوائلي.
وقــال النائــب عــن ذي قــار وليد 
إلــى  تصريــح  فــي  الســهاني، 
"احملافظة  إن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
مرت بتحديــات صعبة قل نظيرها 
في بقية مدن العــراق حتى قضية 
أخذت  قد  والتظاهــرات  الفعاليات 

صور مختلفة".
وأضــاف الســهاني، أن "الناصرية 
مدنيــة عمرانية، ال تقبــل باخلطأ 
وترفض وجــود إدارات حتمل عامات 
والناس  فساد،  ومؤشرات  استفهام 
يعرفون مبا يجري في أروقة احلكومة 

احمللية".
ونوه، إلــى أن "املطالبــة باإلصاح 
جملموعــة الشــباب جــاءت نتيجة 
شــعور بوجود أخطــاء قانونية في 
اإلدارة لكننا نأســف لهذا التصادم 

مع القوات األمنية".
وشّدد الســهاني، على أن "اللجوء 
إلــى العنــف مرفوض مــن طرفي 
األمنية  القوات  ســواء  التظاهرات 
وكذلك  املواطنني،  بحماية  املكلفة 

احملتجني املطالبني باإلصاح".
وأورد، أن "األوضاع سوف تسير نحو 
االســتقرار الســيما مع اإلجراءات 
األخيــرة التي مت اتخاذهــا من قبل 
فريــق  تشــكيل  مــن  احلكومــة 

استشاري يتابع املشاريع".
وأكــد الســهاني، أن "اللقــاءات 
العشــائر  مســتمرة مع شــيوخ 
لاســتماع إلى أرائهم، ومقترحات 

التظاهرات  تتفق مع طبيعة  حلول 
خرجت  التي  والفعاليات  الشعبية 

مؤخراً".
ومضى السهاني، إلى أن "احملافظة 
العنــف  املزيــد مــن  تتحمــل  ال 
واملشــكات، بالنظر ملا عانته طوال 

املدة املاضية من إهمال حكومي".
بــدوره، ذكــر النائب األخــر عن ذي 

قار إبراهيم تركــي في تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "تظاهرات 
األســبوع املاضي كان هدفها واحد 
وهــو إقالة احملافظ الســابق ناظم 
الوائلي، الذي توجد بحقه 30 دعوى 

قضائية في هيئة النزاهة".
وتابع تركي، أن "نواب احملافظة حتركوا 
التواقيع  وجمعوا  وقت ســابق  في 

إلقالة الوائلــي ورفعناها إلى رئيس 
الوزراء مصطفــى الكاظمي لكننا 
لــم ننجح، اذ امتنع عــن اللقاء بنا 

نتيجة إصرارنا على موقفنا".
وشــدد، على أن "احلكومــة تعلم 
جيداً مبمارسات اإلدارة السابقة لذي 
قار، في وقت يعانــي املواطنون من 

تهميش وإهمال كبيرين".

وأوضح تركي، أن "خروج الوائلي من 
لاستقرار  بداية  يكون  قد  منصبه، 
األمنــي، ولكننا نبحــث أيضاً عن 
حلــول للمحافظة خصوصاً في ما 

يتعلق مبلف اخلدمات".
ويرى، أن "تأخر االســتقالة ســببه 
احلزبية  والتدخات  املصالح  تضارب 
والسياســية، بعيداً عن النظر إلى 

خال  السيما  ســالت  التي  الدماء 
األيام األخيرة".

ويعــرب تركــي عــن أســفه كون 
"عملية االســتقالة جاءت متأخرة 
بعد هــذه التضحيــات، وكان على 
رئيــس الوزراء أن يبــادر إلعفائه من 
منصبه منذ أول يوم للتظاهرات وال 

ينتظر ما وصلنا إليه حالياً".

 نرجح استقرار االوضاع في الناصرية والكاظمي 
يتحمل مسؤولية تأخر إقصاء الوائلي

احتجاجات الناصرية

افادوا بوجود 30 قضية فساد للمحافظ السابق في هيئة النزاهة...نواب ذي قار:

تقريـر

الصباح الجديدـ  وكاالت: 
العامــة  الشــركة  أعلنــت 
للسكك احلديد، امس السبت، 
عن عرض مشــروع الربط من 
الفاو إلى احلــدود التركيَّة عبر 

القناة اجلافة إلى االستثمار.
وشــدد مديــر عام الشــركة 
طالــب جــواد احلســيني في 
"الصباح  عليــه  اطلعت  بيان 
اجلديد "، على "أهميَّة مشاريع 
لاستثمار  املعروضة  السكك 
الربــط  مشــروع  ومنهــا 
السككي من الفاو إلى احلدود 
اجلافة  القنــاة  عبر  التركيَّــة 
لدعم االقتصاد وتعظيم املوارد 

املاليَّة للشركة".
"تنفيذ  إلى  احلســيني  وأشار 
قانون  ضمن  السكك  مشاريع 
ذات  خصوصــا  االســتثمار 

اجلــدوى االقتصاديَّة باالعتماد 
منها  الرصينة  الشركات  على 
تنفيذ مشروع فاو – الشعيبة 
واملشــاريع  الســتراتيجي، 
إلى  الربط  ومحور  املستقبليَّة 
فيشخابور   – ربيعة  عبر  تركيا 
مــع إعــادة تأهيــل اخلطوط 
ضمن  كفاءتها  ورفع  الرئيسة 

املواصفات العامليَّة".
ولفــت احلســيني إلى "عرض 
ابرز املشاريع وخطوط السكك 
اإليطاليَّة   pEG شــركة  على 
املتخصصة في اجملال السككي 
املشــاريع  تنفيــذ  لدراســة 
االستثماريَّة املطروحة وتطوير 
رفع  اجل  مــن  املفاصل  بعض 
كفاءة اخلطــوط لزيادة وتامني 
قطــارات  ســير  انســيابيَّة 

املسافرين والبضائع"

مشروع الربط السككي بين 
الفاو وتركيا يعرض لالستثمار

من المشاريع ذات الجدوى االقتصادية..
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بغداد ـ الصباح الجديد:

والشؤون  العمل  وزارة  أكـــدت وكيل 
االجتماعيــة الدكتــورة عبير اجللبي 
اهمية العمل على تشــجيع الشباب 
شبكة  من  واملســتفيدين  العاطلني 
اقامة  علــى  االجتماعيــة  احلمايــة 
مشاريع صغيرة مدرة للدخل لالسهام 
البطالة بني الشــباب  في احلد مــن 

والقضاء على خطر الفقر.
وقالت اجللبي خــالل لقائها وفدا من 
مؤسســة االغصان للتنمية الزراعية 
والبيئية ان الشباب ميثل الفئة األكبر 

مــن اجملتمــع العراقي لكــن ظروف 
ادت  واالجتماعية  االقتصاديــة  البلد 
لتفاقم مشــكلة البطالة والفقر ما 
دفع الكثير منهم للجوء الى شــبكة 
احلمايــة االجتماعية، مشــددة على 
ضــرورة العمــل على تشــجيع هذه 
الفئة وبنــاء قدراتها من خالل قروض 
للدخل  مــدرة  مشــاريع  لتأســيس 
تسهم في حتسني وضعهم املعيشي.
وجــرت خــالل اللقاء مناقشــة عدد 
من املشــاريع التــي تنفذها املنظمة 
وخاصة فــي اجملال الزراعــي بدءا من 
سهل نينوى لتشمل باقي احملافظات، 
فيما اوضحت اجللبــي ان لدى الوزارة 
قاعــدة بيانات للباحثــني عن العمل 

االختصاصــات  مختلــف  تتضمــن 
باالمكان االستفادة منها في تأسيس 
مشــاريع لدعم الشــباب. كما جرت 
مناقشــة امكانية التعاون في مجال 
دعم ومتكني املرأة من خالل تشــجيع 
لتنفيذ  املرأة املعيلة ومنحهــا قرضاً 
مشــاريع منزلية متكنهــا اقتصاديا، 
الفتة الى ضرورة االهتمام بهذا اجلانب 
لكــون الكثير مــن العوائل اصبحت 

تعيلها نساء.
 من جانبها كشفـــت املديــر العام 
لدائــرة الصندوق في هيئــة احلماية 
العمــل جاكلني  بوزارة  االجتماعيــة 
صليوا ان االموال املســتردة لصندوق 
احلمايــة االجتماعية بلغــت نحو )4( 

مليارات دينار لشــهر كانــون الثاني 
املنصرم.

وبينــت ان دائرة الصندوق مســتمرة 
في اســترداد االموال مــن املتجاوزين 
على االعانة وبوتيرة متصاعدة تنفيذا 
لتوجيهــات وزيــر العمل والشــؤون 
االجتماعيــة الدكتور عــادل الركابي 
القاضية باالســراع فــي انهاء ملف 
اســترداد الديون وحســم التجاوزات 
على املال العام.  وكان مجلس الوزراء 
قد عدل القرار رقم )110( لسنة 2011 
اخلاص مبعاجلة التجــاوزات على رواتب 
االعانة االجتماعية ومدد مبوجبه مدة 
تقسيط الدفع الى عشر سنوات بدال 

من خمس

تقـرير

العمل تؤكد أهمية تشجيع الشباب العاطلين والمستفيدين 
من شبكة الحماية على إقامة مشاريع مدرة للدخل

استردت نحو )4( مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب اإلعانات االجتماعية

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزيــر التجارة »الدكتــور عالء احمد  
اجلبــوري مــع وزيــرة التجــارة والصناعة 
والتموين االردنيــة مها علي والوفد املرافق 
لها بحضور وزيــر الصناعة واملعادن منهل 
اخلبــاز  امكانية اقامة مركز جتــاري اردني 
دائم على ارض معرض بغداد الدولي لعرض 

املنتجات االردنية.
واكــد الوزير اجلبــوري خالل اللقــاء »بان 
حكومة العراق حريصة على تعزيز التعاون 
وزيادة  واالســتثماري  والتجاري  االقتصادي 
حجم التبادل التجاري مع االردن ومبا يخدم 
مصاحلهما املشتركة. ، مبديا رغبة العراق 
مبشاركة واسعة وقوية للشركات االردنية 
في املعارض التي تقام في بغداد واحملافظات 
فضال عن تقدمي كافة التســهيالت لدخول 

الشركات االردنية للسوق العراقية .
من جانبها اكدت »وزيرة التجارة والصناعة 
علي  مها  املهندســة  االردنية  والتمويــن 
حــرص اململكة االردنية الهاشــمية على 
وعلى  االقتصادية  العالقات  وتنمية  تطوير 
مختلف االصعدة ومبا يترجــم رؤى وقيادة 
البلدين وتفعيل مذكرات التفاهم املوقعة 
على هامش زيارة رؤساء وزراء العراق واالردن .
هذا واجــرى الوفــد جولة  فــي القاعات 
العروض ملعرض بغداد الدولي للوقوف على 
طبيعة عمل شــركة املعــارض وطبيعة 
املعــارض التي تقام  حيث قــدم مدير عام 
شركة املعارض ســرمد طه سعيد شرحا 
تفصيليا عن املعارض املتخصصة  الدولية 
التي تقام علــى ارض معرض بغداد الدولي 

مطلع شهر تشرين الثاني من كل عام .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزيــر التخطيط، الدكتــور خالد بتال 
النجم ان الــوزارة تعمل على اســتكمال 
جميع اآلليات إلجناز مشروع الرقم الوظيفي 

اخلاص مبوظفي الدولة العراقية.
جاء ذلك خــالل حضوره  اجتماع جلنة األمر 
الديوانــي ٥٥ التي يترأســها رئيس اجلهاز 
املركــزي لإلحصاء، وتضم فــي عضويتها، 
ممثلــي وزارات الداخلية واملالية واالتصاالت، 
وديــوان الرقابــة املالية، ومجلــس اخلدمة 
االحتادي، فضــال عن مكتب رئيــس الوزراء 
واألمانة العامة جمللس الوزراء، وتتولى العمل 
على تطوير  عملية إصدار الرقم الوظيفي .

ولفت الوزير، إلى العمل متواصل إلنشــاء 
نظام للرواتب، من خالل اســتكمال قاعدة 
الدولة كافة،  البايومترية ملوظفي  البيانات 
الدولة،  رواتــب مؤسســات  وربط متويــل 
باملنصــة االلكترونية، التــي تضم بيانات 
املوظفــني ومن ثم ربطها بوحــدة اإلنفاق 
املعنية، مشــيرا إلــى وجود تعــاون عالي 
املســتوى من قبل جميع الوزارات واجلهات 
غيــر املرتبطــة بــوزارة واحملافظــات، مع  
اجلهــاز املركزي لإلحصــاء وتزويده  ببيانات 
موظفيهــا، مؤكــدا، ان وزارة الداخليــة، 
ســتعمل على إصدار البطاقــة الوطنية 
املوحدة للموظفني غيــر احلاصلني عليها، 
لالســتفادة من بياناتهــا  البايومترية في 

تغذية نظام الرقم الوظيفي.
من جانب اخر وضع وزير التخطيط يرافقه 
وزير الصحة حجر االســاس ملستشــفى 
الكرمة العام ســعة 100 سرير مبحافظة 

االنبار.
واطلع الوزيران خالل الزيارة على مراحل اجناز 
مشروع بناء مستشفى الكرمة العام قيد 
اإلنشــاء سعة )100( ســرير، وأكدا ضرورة 
إجناز املشــروع ملا ميثله من أهمية للقطاع 

الصحي في احملافظة.
وحضــر مراســيم وضــع حجر األســاس 
للمستشفى ، محافظ االنبار الدكتور علي 
فرحــان ، ومدير عام صحــة االنبار الدكتور 
خضير خلف، فضال عن قائممقامي قضائي 
الكرمــة، والفلوجــة، ومدير مستشــفى 

الكرمة ومدير قطاع الكرمة .

وزير التجارة يبحث 
امكانية اقامة مركز تجاري 

اردني دائم في بغداد

وزير التخطيط يتابع 
إجراءات مشروع الرقم 

الوظيفي لموظفي الدولة

البصرة ـ سعدي السند:

يواصل مكتــب الصباح اجلديد في 
وفعاليات  أنشطة  متابعة  البصرة 
وكلياتها  البصرة  جامعة  رئاســة 
بالتعــاون  العلميــة  ومراكزهــا 
اجلامعة  اعــالم  مــع  والتنســيق 
والكليات ، واليــوم كنا في ضيافة 

كلية األدارة واألقتصاد .
 

اجلدوى االقتصادية للمشروعات 
الصغيرة

التأهيــل  وحــدة  اقامــت  فقــد 
االدارة  كليــة  فــي  والتوظيــف 
واالقتصــاد ورشــة عمــل بعنوان 
االقتصاديــة  اجلــدوى  )دراســة 
للمشــروعات الصغيــرة ( ، القاها 
املساعد الدكتور نعيم صباح جراح.

وتهدف ورشــة العمــل الى تدريب 
الطلبة اخلريجني على اعداد دراسات 
االقتصادية ملشــاريعهم  اجلــدوى 
وتضمنــت عدة محاور   ، الصغيرة 
تناول احملور االول كيفية ايحاد فكرة 
احملور  واوضح   ، الصغيرة  املشــاريع 
اجلدوى  دراسة  اعداد  كيفية  الثاني 
االقتصادية ، واخيرا بنّي احملور الثالث 
تقييم وحتليل املشاريع االقتصادية .

واوصــت الورشــة بأجراء مســح 
تقييم  واعداد  الصغيرة  للمشاريع 
للمتدربني ودراســة واقع الســوق 
املشــاريع  فرص  وايجاد  العراقــي 
الصغيرة اضافة الى اعداد دراسات 
اجلدوى االقتصادية بشكل مبسط.

 
اثر جودة التدقيق في ادارة االرباح

وناقشت دراسة في قسم احملاسبة 
)اثر جــودة التدقيق في ادارة االرباح(  
وهي دراســة حتليلية على عدد من 
العراقية  الصناعيــة  الشــركات 
العراق للمدة  املدرجة في بورصــة 

من ٢٠٠٨ - ٢٠١٠.
وتضمنت الدراســة التــي قدمها 
الطالــب حســن علــي جاســم 
الفصل  تنــاول   ، خمســة فصول 
األول منهجية البحث والدراســات 
الســابقة ، وتضمن الفصل الثاني 
جودة التدقيق ، وبني الفصل الثالث 

التعريفــي الدارة االربــاح  االطــار 
اجلانب  الى  الرابــع  الفصل  وتطرق 
التطبيقــي للدراســة واخيرا ركز 
الفصل اخلامس على االستنتاجات 

والتوصيات .
وهدفــت الدراســة إلــى توضيح 
احملددات التي تؤثر في جودة التدقيق 
في  الواضح  وتأثيريهــا  والتركيــز 
جودة التدقيق وحتديد استراتيجيات 
ادارة االرباح واالســلوب املستخدم 
التركيز على  ثم  أستراتيجية  لكل 
اكثر منوذج متفق عليه في كشف 
ادارة االربــاح وبيــان مدى ممارســة 
الدارة  املراجعــة  الشــركات محل 
االرباح واخيرا بيان اثر جودة التدقيق 

في ادارة االرباح .
احملــددات  أن  الباحــث  وأســتنتج 
املستخدمة لبيان اثر جودة التدقيق 
في ادارة االرباح غير كافية لبيان االثر 
، اذ اتضح ان هناك نسبة متوسطة 

في التأثير في ادارة االرباح . ومن ابرز 
التوصيات التي توصل اليها الباحث 
هي اســتخدام اكثر من محدد من 
اجل بيان اثر جودة التدقيق في ادارة 
فيما  اكبر  عينة  واستخدام  االرباح 

يخص البيئة احمللية .
 

Word دورة عن أهمية برنامج
ونظــم قســم أدارة األعمــال في 
كلية االدارة واالقتصاد دورة تدريبية 
 word  وتطويرية عن أهمية برنامج
قدمها  التــي  الــدورة  وتضمنت   ،
املدرس املســاعد ثائر خلف خشان 
التدريسي بقسم إدارة األعمال عدة 
محاور بنّي فيها احملور االول تنصيب 
املســتندات  وأنشــاء  البرنامــج 
وأرشفتها وقدم احملور الثاني تنسيق 
الكتب الرسمية والسرية وتنسيق 
للمؤمتــرات  الدعــوات  فولــدرات 
وتصميم بطاقات الدعوة وأنشــاء 

اجلداول وتنسيقها .
وتهدف الدورة الــى تعليم وتطوير 
مهــارات موظفــي الكليــة كون 
برنامج Word يعد الركن األســاس 
في طباعة جميع الكتب وأرشفتها 
، وأوصــت الدورة بضرورة ممارســة 
املشــتركني االســتخدام للبرامج 
احلديثة  االصــدارات  على  واالطالع 
للبرنامــج وحتويل املشــتركني إلى 
دورات ثانيــة متقدمــة وتطبيــق 
املعلومات التــي مت احلصول عليها 
في العمل وانتقال املشــتركني إلى 

دورات متقدمة أخرى
 

التأثيرات على املعرفة احملاسبية
االدارة  كليــة  عمــادة  وأقامــت 
واالقتصــاد وبالتعــاون مع جامعة 
البيان ورشة عمل بعنوان الفلسفة 

الوضعية: التأثيرات على
املعرفة احملاســبية ألقاها الدكتور 

رياض العبداهلل.
وتهدف الورشــة الــى توضيح دور 
واملعرفة  اجملتمع  ثقافة  العالقة بني 
في حقــل معني والســمات التي 
تفرضهــا ثقافــة اجملتمــع علــى 
للمعرفة  األيديولوجية  االجتاهــات 
وتكون التأثيــرات قوية متامآ عندما 
يكــون حقــل املعرفــة أجتماعي 
وأن منهجية   ، املنحى كاحملاســبة 
مبنية  احملاســبية  العلمي  البحث 
على مايدعى أنها مسلمات كونية 
ومن هنا يأتي دور الثقافة في كونها 
موجة أساس في صياغة املسلمات 

الكونية .
وتضمنت الورشة عدة محاور تناول 
احملــور االول الثقافــة ومكوناتهــا 
والثقافــة  االمريكيــة  والثقافــة 
العراقيــة ، وأوضــح احملــور الثاني 
الثقافــة ومنهجية  بــني  العالقة 
البحــث العلمي ، وبني احملور الثالث 

جذور الفلسفة الوضعية احملاسبية 
وبالذات تأثيــرات الفكر االقتصادي 
الفلســفة  الرابــع  احملــور  وركــز 
الوضعية بشــكل عــام وعالقتها 
بالفلســفة اإلداتيــة وأهتم احملور 
اخلامس املعرفة احملاســبية في ظل 
منهجية البحث العلمي احملاسبية 
وتأثيرها بالفرضيــات الكونية ذات 

املنحى األقتصادي .
الفلسفة  بأهمية  الورشة  وأوصت 
الوضعية  والفلســفة  املعياريــة 
الوضعيــة  الفلســفة  واعتمــاد 
املعيارية  للفلسفة  بديل  كمنهج 
ملــا لها مــن تغير مهــم وضروري 
البيئة العراقية وأهمية توافر  على 
متطلبات التحول الى معايير اإلبالغ 
املالي وبيــان العوامل التي أدت إلى 
أهمية اإلنتقــال إلى معايير اإلبالغ 
املالي ومنهــا العوامل االقتصادية، 

االجتماعية الثقافية ، العوملة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قامـــت وزارة الصناعــة واملعادن ومن 
الدائرة االدارية واملالية / قســم  ِخالل 
التدريب والتأهيــل وبالتعاون مع دائرة 
التخطيط ورشــة عمــل حول حتديث 
فرق  العامة بحضور  الشركات  ُخطط 
التخطيط  املُشكلة من مدراء  العمل 
والتســويق واإلنتــاج في الشــركات 
العامة التابعة للــوزارة إلعداد ُخطط 

العمـل .
الدراســات  قســم  مديــر  وبيـــن 
التخطيط  دائــرة  في  التخطيطيــة 
في الوزارة محاضر الورشــة املهندس 
الورشة  بأن  شكيـــر  عليوي  عمـــاد 
باملعارف  املُشــاركني  تزويد  إلى  تهدف 
واملهــارات الالزمة التــي مُتكنهم من 
إعداد ُخطة عمل في شركاتهم والتي 
هي عبــارة عن وثيقــة مكتوبة مُتكن 
الشــركة من تقدمي املُنتج او اخلدمة ، 
موضحاً بأن هذه اخلطة تعد من وجهة 
وتشــغيلية  ومالية  تســويقية  نظر 
واخلدمات  التجاريــة  األعمــال  تصف 
وحتلل  بالشــركة  اخلاصة  املُنتجات  او 
السوق وُمتطلباته وتضع استراتيجية 
في التســويق إضافة إلى انها خريطة 

تُساعد على السير بالطريق الصحيح 
للوصول إلى الهدف الرئيس حيث انها 
تُعرف كاســتراتيجية تُقدم املساعدة 

اليجاد حلول للُمشكـالت .
هـــذا وتخلل الورشــة تقــدمي عرض 
من ِقبل محاضرين آخرين في قســم 
بدائــرة  التخطيطيــة  الدراســات 
العمل  ُخطــة  لفوائــد  التخطيــط 
وأهميتها واألســباب التــي تؤدي إلى 
فشــل اخلُطــة وأهميــة التخطيط 
والرسالة  الرؤيا  ِضمن  االســتراتيجي 

لالستراتيجية الصناعيـة .
على صعيد متصل أعلنـــت الشركة 
النســيج واجللود  العامــة لصناعات 
واملعادن  الصناعة  وزارة  إحدى شركات 
عن قيام مصنـع الصوفيـة التابع لها 
بتجهيــز دائرة صحة ديالــى مبُنتجات 
ُمختلفة شملت شرشف همايون لون 
سمائي يحمل شعار الدائرة مع الوجه 
بكميــة ) ١٦٥٦ ( شرشــفا وبطانية 
اشور اكرليك مغروزة نفر واحد ومطرزة 
بكميــة ) ٧٧٧ ( بطانيــة إضافة إلى 
دوشك اســفنج ُمغلف بجلد قياس ) 
١٩×٩٠ ( بكمية ) ٣٧٤ ( دوشك ووسادة 
ديبــاج وزن ) ١ ( كغم بكمية ) ١١٤٦ ( 

والتي مت إنتاجها بجهود مالكات معمل 
الغزول والكاظمية املُقدســة واحلرية 

وبفترة قياسيـة .
فـــي السياق ذاته أعلنت الشركة عن 
توفر ) الباكـــج الطبـي ( الذي يحتوي 
على مجموعــة ُمنتجات طبية وعلبة 
كمامات من إنتاج مصنـــع القطنيـة 
ومببلــغ ) ٥٠٠٠ ( آالف دينــار فقط في 
جميع معارض البيع املُباشــر التابعة 

للشركـة.
من جانبها أعلنـــت الشركة العامة 
لصناعة الســيارات واملُعــدات إحدى 
واملعادن  الصناعــة  وزارة  تشــكيالت 
عن جتهيز شــركة خطــوط األنابيب 
اآلليات ُمختلفة  بعدد مــن  النفطية 
األغراض واألنـــواع . وقـــال مدير عام 
الشركة املهندس : حافـــظ عبـــود 
مجيـد ان اآلليات اجمُلهزة والبالغ عددها 
( ٦ ( شملت كابســة نفايات نوع رينو 
حجم ) ١٠ ( امتار مكعبة ولوري كرين 
نوع رينو حمولــة ) ٢٠ ( طن عدد ) ٢ ( 
مع حوضيــة نقل مياه نــوع رينو نيو 
رينج الشــكل اجلديد سعة ) ١٠٠٠٠ ( 
لتر عدد) ٢ ( إضافة إلى حفار مســرف 

نوع كوبليكو .

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقشــت وزارة الزراعة مع وفد برنامج األغذية 
العاملي في العراق اليــوم تعزيز الدعم املقدم 
خلدمــة القطاع الزراعي، بحضور املستشــار 
الدكتور مهدي ضمد القيســي ومستشــار 
الوزارة لنشاط الثروة احليوانية الدكتور حسني 
علي سعود ومدير عام دائرة اإلرشاد والتدريب 
الزراعي الدكتور حسني هادي محمد وعدد من 

اخملتصني في الشأن الزراعي.
وأكدت الوزارة على ضرورة دعم وأحياء القطاع 
الزراعي والعمل على تطويره من خالل إنشاء 
الزراعية بشقيها  املشــاريع اإلســتراتيجية 
النباتي واحليواني وتوفير املستلزمات الزراعية 
للفالحــني واملزارعني ومربي الثــروة احليوانية 
فضالً عن إعادة تأهيــل البنية التحتية لهذا 
القطــاع احليوي فــي جميع املناطــق ومنها 
املناطــق النائية والهشــة التــي تفتقر إلى 
املشاريع املهمة واملساهمة بتنميتها بالتعاون 

مع البرنامج األغذية العاملي في العراق.
وأعــرب الوفــد الضيف عــن بهــذا اللقاء 
والتعريــف بالبرنامج األغذيــة العاملي ومدى 
استعداده بتقدمي الدعم املالي لتحقيق األمن 
األكثر  املناطق  ودعــم  واســتهداف  الغذائي 
ملعايير  واملطابقة  اقتصادياً  أهمية وهشاشة 

البرنامج.

 كما اســتقبل وزير الزراعــة املمثلة املقيمة 
لبرنامج األمم املتحــدة اإلمنائي في العراق زينة 
علــي وبحث معهــا تأهيل البنــى التحتية، 
خملتلف احملافظات سيما مناطق االهوار، بغية 
انشــاء مراكز خزن وتســويق متطــورة ملادة 
احلليب ومشتقاته، نظرا حلاجة مربي اجلاموس 
لهــذه املراكــز فضال عن إيجــاد فرص متكني 

للفالحني.
وبــنّي اخلفاجــي، أن القطــاع الزراعي يحتاج 
إلــى صناعات حتويلية مثــل معامل املعجون 
وتصنيع مــادة دبس التمر لتشــغيل االيدي 

العاملة وحتقيق اجلدوى االقتصادية املناسبة.
وشــدد اخلفاجــي على ملف حتســني البيئة 
ومكافحة التصحر وإيقاف زحف الرمال باجتاه 
األراضــي الزراعية والســكنية وحماية املدن 
من آثار العواصف الغبارية، وضرورة تســليط 
الضــوء على إيجــاد صيغ علميــة متطورة 

جملابهة املتغيرات البيئية.
من جانبها، عبرت زينــة علي، عن تفهم االمم 
املتحــدة ملتطلبــات تأهيل الواقــع الزراعي 
في العــراق، الفتة الى ان هنــاك ملفا لدعم 
احملافظات ومنها كربالء املقدسة في مشروع 
تدوير املــواد العضوية، مؤكــدة العمل على 
تفعيــل وتطويــر برامج مكافحــة التصحر 

وحتسني الظروف البيئية.

وزارة الصناعـة ُتقيـم ورشـة عمـل حـوَل 
تحديـث ُخطـط شركـاتها العامـة

العراق يناقش مع وفد برنامج األغذية 
العالمي توسيع الدعم للقطاع الزراعي

دراسات في الجدوى االقتصادية للمشروعات الصغيرة وجودة 
التدقيق في ادارة االرباح والبيئة االستثمارية النفطية

زيارة الى كلية األدارة واألقتصاد بجامعة البصرة

تهدف ورشة 
العمل الى تدريب 
الطلبة الخريجين 
على اعداد 
دراسات الجدوى 
االقتصادية 
لمشاريعهم 
الصغيرة وتضمنت 
عدة محاور تناول 
المحور االول 
كيفية ايحاد فكرة 
المشاريع الصغيرة

جانب من ورشة عمل املشروعات الصغيرة في البصرة
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الصباح الجديد ـ متابعة:

حقوقية،  ومنظمات  نشطاء  طالب 
التفكير  بإعادة  البريطانية  احلكومة 
فــي العالقات مع بريطانيــا، وإنهاء 
مبيعــات األســلحة غيــر املقيدة 
للســعودية بعد أن نشرت الواليات 
املتحــدة تقريــرا لوكالــة اخملابرات 
املركزية األميركية خلص إلى أن ولي 
العهد األمير محمد بن ســلمان أمر 
بقتل الصحفي جمال خاشــقجي، 

وفقا لصحيفة الغارديان.
وجماعات  خيريــة  جمعيات  وقالت 
حقــوق مدنية وآخرون إن الكشــف 
ســيلقي بظاللــه علــى العالقات 
الوثيقــة بــن اململكــة املتحــدة 

والرياض.
وذكرت وكالة أوكســفام أن اململكة 
املتحدة يجب أن تســتجيب للنهج 
احلازم املتزايد الذي تتبعه إدارة بايدن، 

التــي قالت بالفعل إنها ســتوقف 
الرياض  إلــى  األســلحة  مبيعــات 
احلرب  في  اســتخدامها  ميكن  التي 
املستمرة منذ فترة طويلة في اليمن.

وقال محسن صديقي، مدير منظمة 
أوكســفام في اليمــن: »في الوقت 
الذي يبــدو أن الواليات املتحدة تقيم 
عالقتها مع الســعودية، فإننا نحث 
حكومــة اململكــة املتحــدة على 
فعل الشــيء نفسه ووقف مبيعات 
األسلحة إلى السعودية التي تغذي 

الصراع في اليمن«.
وأضاف »لقد ُقتــل أكثر من 12 ألف 
مدني منــذ بداية احلرب مع الفظائع 
من جميع األطراف. نحن بحاجة إلى 
وقف فوري إلطالق النار لضمان عدم 
مقتل املزيد من اليمنين األبرياء وأن 
الوكاالت اإلنسانية لديها وصول آمن 

لتقدمي الدعم الذي حتتاجه«.
وكــرر توبيــاس إلــوود، رئيس حزب 
الدفــاع  جلنــة  فــي  احملافظــن 

للمملكة  وجهها  دعوة  البريطانية، 
املتحدة التبــاع الواليات املتحدة في 
وقــف مبيعات األســلحة املتعلقة 
اخملابرات  وكالة  »تقرير  وقال:  باليمن. 
املركزية ال لبس فيه في استنتاجاته 
وســيكون هذا حتًمــا إحراجا وعارا 
للبلد األوســع«. ودعا النائب العائلة 
املالكة احلاكمة في الرياض إلى الرد 
الســريع على فقدان الثقة الدولية 
لولي العهــد والثقة فيــه و«املناخ 
الثقافي األوســع الذي سمح باتخاذ 

مثل هذا القرار دون اعتراض«.
وقالــت وزارة اخلارجية البريطانية إن 
اململكة املتحدة كانت دائًما واضحة 
في أن مقتل خاشقجي كان »جرمية 
إلى »حتقيق شــامل  ودعت  مروعة« 
وموثوق وشفاف« حملاسبة املسؤولن.

في يوليو املاضي، أخضعت بريطانيا 
20 شــخًصا يُشــتبه في تورطهم 
فــي مقتــل خاشــقجي لعقوبات 
اقتصاديــة، على الرغــم من امتناع 

اململكة املتحــدة، كما هو احلال مع 
الواليــات املتحدة يــوم اجلمعة، عن 
اســتهداف ولي العهد شــخصًيا. 
املتحدة حافظت على  اململكة  لكن 
عالقة دبلوماسية وعسكرية وثيقة 
مع الرياض، وهي ثانــي أكبر مصدر 
لألســلحة إلى البالد بعــد الواليات 

املتحدة. 
أستاذة  ســتافرياناكيس،  آنا  وقالت 
بجامعــة  الدوليــة  العالقــات 
ساســكس، إن سياســة األسلحة 
املتحدة  اململكــة  فــي  املفتوحــة 
»ســاعدت في احلفاظ على شرعية 
النظــام« لكــن ذلــك كان يتعرض 
لضغوط متزايدة بعــد تغيير اإلدارة 

في واشنطن.
وأشــارت إلــى أن نشــر مثــل هذا 
التقييــم الواضح لوكالــة اخملابرات 
املركزية يضــع اململكة املتحدة في 
موقف صعب بشــكل متزايد بشأن 

مبيعات األسلحة.

تقـرير

نشطاء وسياسيون يطالبون بريطانيا
 بإعادة تقييم العالقات مع السعودية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
إيران وراء  رجح مسؤولون إســرائيليون وقوف 
تفجير سفينة شــحن مملوكة إلسرائيل في 
خليج ســلطنة عمان، امــس االول اجلمعة، 

حسب تاميز أوف إسرائيل.
ونقلــت وســائل إعالم عبرية عن مســؤولن 
إنهم  قولهــم  تســمهم،  لم  إســرائيلين، 
يعتقــدون أن إيران مســؤولة عــن االنفجار، 

حسب صحيفة جيروزاليم بوست.
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد ذكرت، امس 
االول اجلمعة، أن انفجارا وقع على منت سفينة 
شحن إســرائيلية في خليج السلطنة، التي 

شهدت في األشهر املاضية حوادث مماثلة.
وأضافــت الوكالة أن احلادث لم يتســبب بأي 
إصابات بشرية، فيما أشارت إلى أن السفينة 

اضطرت إلى التوجه مليناء قريب.
وشهد خليج عمان سلسلة انفجارات في عام 
2019 ألقت البحريــة األميركية باللوم فيها 

على إيران التي نفت بدورها تلك االتهامات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن التحالف العربــي في اليمــن بقيادة 
أطلقته  باليستي  تدمير صاروخ  الســعودية، 
جماعة »أنصــار اهلل« احلوثية باجتــاه أراضي 

اململكة.
التحالــف العربــي يعلــن تدميــر صــاروخ 
باليســتي أطلقه احلوثيون مــن اليمن صوب 
السعوديةالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم 

جوي من احلوثين على السعودية
وأشــار التحالف إلــى أن »املليشــيا احلوثية 
اإلرهابية حاولت استهداف أحد األعيان املدنية 

باملنطقة اجلنوبية للملكة«.
وأعلنــت قيادة التحالف في وقت ســابق، عن 
إحباطها هجوما جويا جديدا شــنته جماعة 
اململكة  اليمنية على  )احلوثيون(  »أنصار اهلل« 

بواسطة طائرة مسيرة.
وشدد املتحدث باسم التحالف العميد تركي 
املالكي، على أن محــاوالت احلوثين »االعتداء 
على املدنين واألعيان املدنية بطريقة متعمدة 

وممنهجة« ترقى إلى مستوى جرائم حرب«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال تقريــر للمركز املوحد للخبــرة املتقدمة 
لقوات الناتو اجلوية، إن منظومة الدفاع اجلوي 
الصاروخية املدفعية الروسية »بانتسير-إس«، 
تعتبر وسيلة مثالية ملواجهة الدرونات اجلوية 

احلربية.
وأشــار التقرير، إلى أنه مت منذ البداية تصميم 
واملنشــآت  املواقع  »بانتســير-إس«، حلمايــة 
مــن الطائــرات واملروحيات، وكذلــك حلماية 
منظومات الدفاع اجلوي بعيدة املدى من ضربات 
األسلحة عالية الدقة، خاصة على االرتفاعات 

املنخفضة واملنخفضة جدا.
وقال التقرير: »بفضل هذه امليزات واخلصائص، 
تعتبر منظومة بانتســير-إس، وسيلة مثالية 
للتصدي جملموعة كاملة مــن الدرونات اجلوية 
تســمح  وهي  والتكتيكية،  الصغيرة  احلربية 
بســد الفجوة املوجــودة في وحــدات الدفاع 
الطائرات  اجلوي، بن األنظمة اخلاصة ملواجهة 
بدون طيــار الكبيرة، وتلــك اخلاصة بالتصدي 

للدرونات اجلوية الصغيرة«.

انفجار بسفينة شحن 
إسرائيلية واعتقاد 
بمسؤولية ايران عنه

تدمير صاروخ 
باليستي أطلقه 

الحوثيون من اليمن

الناتو يشيد 
بمنظومة »بانتسير« 
الروسية للدفاع الجوي

الصباح الجديد ـ متابعة :

جونز  جلامعــة  بيانــات  أظهــرت 
هوبكنز األميركية ووكالة بلومبرغ 
لألنباء ليلة امس الســبت أن نحو 
219 مليــون شــخص فــي أنحاء 
العالم قد تلقوا اجلرعة األولى من 

اللقاح املضاد لفيروس كورونا.
وأظهــرت البيانــات أن متوســط 
يقدر  العاملــي  التطعيم  معــدل 
بنحو 4 مالين و560 ألف جرعة من 
املعدل، سوف  وبهذا  يوميا.  اللقاح 
6 سنوات و8  يســتغرق األمر نحو 
أشــهر لتطعيم 75 في املائة من 
سكان العالم بجرعتن من اللقاح.

 وأشــارت البيانات إلى أن إجمالي 
عــدد حــاالت اإلصابــة املؤكــدة 
بالفيــروس في أنحــاء العالم بلغ 
113 مليونا، في حن وصل إجمالي 

الوفيات إلى مليونن و51 ألفا.
من جهــة أخرى، كشــفت نتائج 
االول  أمــس  بريطانيــة  دراســة 
اجلمعة أن جرعة واحدة من اللقاح 
19 الذي   - املضاد ملــرض كوفيــد 
األميركية  تنتجه شــركة »فايزر« 
بالشراكة مع شــركة »بيونتيك« 
األملانيــة ميكــن أن تخفض بدرجة 
كبيرة خطر العدوى. وحلل باحثون 
نتائــج آالف من اختبــارات كوفيد 
- 19 التــي جتري أســبوعيا ضمن 
فحــوص املستشــفيات لألطقم 
الطبية في كامبردج بشرق إجنلترا.

في غضــون ذلك، أكــدت الواليات 
املتحــدة أن حملتها للتلقيح ضد 
أســابيع  »تقدمت  كورونا  فيروس 
عــدة« علــى املهل احملــددة بينما 
حذر رئيس اجمللــس األوروبي من أن 
املقبلة ستظل  القليلة  »األسابيع 
صعبــة فــي مجــال اللقاحات«، 
عشــية اجتماع جملموعة العشرين 
يفترض أن يركز على عدم املساواة 
فــي توزيــع اللقاحات بــن الدول 
الغنيــة والفقيرة. ومــع بلوغ عدد 
الوفيات بكوفيــد - 19 في العالم 
رســميا 2.5 مليــون منــذ بداية 
تفشي الوباء، دعا القادة األوروبيون 
إلــى »اإلبقاء على قيود مشــددة« 
وتسريع حمالت التطعيم للتعامل 
مــع »التحديات اإلضافيــة« التي 
يشكلها انتشار املزيد من الطفرات 

املعدية.

وقال رؤساء دول وحكومات البلدان 
الـ27 األعضاء فــي االحتاد األوروبي 
فــي ختام قمــة عبــر الفيديو إن 
»الوضــع الوبائــي يبقــى خطيرا 
تشــكل  اجلديــدة  واملتحــورات 
حتديات إضافية. لذلك يجب علينا 
أثناء  احلفاظ علــى قيود صارمــة 
تكثيف جهودنا لتســريع شحنات 

اللقاحات«.
 وحذر رئيس اجمللس األوروبي شــارل 
ميشــال من أن »األسابيع القليلة 
املقبلة« ستبقى »صعبة في مجال 
صرحت  ذلــك،  ومع  التطعيــم«. 
رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال 
فون دير اليــن بأنها »متفائلة« في 
املتمثل في تطعيم  حتقيق هدفها 
سبعن في املائة من سكان االحتاد 
»نهاية  بحلــول  البالغن  األوروبي 
الصيف«، وذلك بفضل الزيادة احلادة 

املتوقعة في شحنات اخملتبرات.
من جهة أخرى عبــر رئيس مختبر 
أسترازينيكا في جلسة استجواب 
في البرملــان األوروبي، عن »تفاؤله« 
التعويض في  بقدرة اجملموعة على 
الربع الثاني مــن العام عن تأخرها 

املضادة  اللقاحــات  تســليم  في 
لكوفيد إلى االحتاد األوروبي بفضل 

زيادة اإلنتاج. 
وكانــت أســترازينيكا أعلنت في 
أربعن  الثانــي تقدمي  نهاية كانون 
مليــون جرعــة فقط إلــى الدول 
الـــ27 فــي الربــع األول، من أصل 
120 مليونــا كانت قــد وعدت بها 
البدايــة، بســبب صعوبات  فــي 
التصنيع في مصنع بلجيكي. بعد 
ســاعات قليلة، عبر الرئيس بايدن 
املتحدة  الواليــات  ألن  ارتياحه  عن 
»متقدمــة عــدة أســابيع« على 
املهل احملددة في برنامج التطعيم. 
كان قد وعــد عندما تولى منصبه 
جرعة خالل  مليــون  مائة  بإعطاء 

مائة يوم.
وقال بايــدن »أنا هنــا اليوم ألقول 
الطريق  إلــى منتصف  إننا وصلنا 
بخمسن مليون جرعة في 37 يوما 

فقط منذ أن أصبحت رئيسا«. 
البرنامج  يتقدم على  وأضاف »هذا 
بأســابيع عــدة«. إال أن بايدن أكد 
أيضا أن »هذا ليس الوقت املناسب 
خلفض احلذر«، داعيا األميركين إلى 

الوقاية.  مواصلة احترام إجــراءات 
في الوقت نفســه، ســتقوم جلنة 
التحقق  ســيتم  بفحص  خبــراء 
مــن خالله من لقــاح كوفيد - 19 
الذي تنتجه مجموعة »جونســون 
أنــد جونســون« إلبــداء رأيها وإن 
الذي يعد شرطا  كان استشــاريا، 
الثالث  اللقــاح  لهذا  للترخيــص 
فــي الواليــات املتحدة. وســتبث 
مناقشــات هذه اللجنة مباشــرة 
على اإلنترنت طوال نهار امس االول 
اجلمعة كما حصل ملنح التراخيص 
للقاحي فايزر - بايونتيك وموديرنا. 

وحثــت واشــنطن دول مجموعة 
إطالق  علــى  اخلميس  العشــرين 
حملــة تطعيم عاملية ومنســقة 
حقيقية ملنع تخلف الدول الفقيرة 
عن الركب الذي قد يؤدي إلى إبطاء 

التعافي االقتصادي العاملي.
من جهتهــا، أكدت وزيــرة اخلزانة 
خطاب  في  يلن  جانيت  األميركية 
نُشــر مبناســبة اجتماع وزراء املال 
في مجموعة العشرين اجلمعة أن 
»احتواء الوباء فــي العالم ضروري 

لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي«.

 دعا مدير الفــرع األوروبي ملنظمة 
الصحــة العاملية هانــز كلوغ إلى 
ســماع أصوات األشــخاص الذين 
طويلة.  لفترة  األعراض  من  يعانون 
وأكد كلوغ خالل مؤمتر صحافي أن 
قضية »كوفيــد طويل األمد« هي 
»أولوية واضحــة ملنظمة الصحة 
قصــوى  أهميــة  وذات  العامليــة 
ويجــب أن تكون كذلك لدى جميع 
الســلطات الصحية«. وأعرب عن 
أســفه ألن هذه األعــراض طويلة 
»بعدم  تواجــه  مــا  غالبا  األمــد 
الفهم«. ويأتي طلبــه بينما تركز 
الســلطات الصحية على حمالت 

التطعيم حملاولة كبح الوباء.
فــي فرنســا، أعلن رئيــس الوزراء 
جان كاســتيكس أن »نحو نصف 
املصابــن بكوفيد« هــم مصابون 
وهو  لكورونا  اإلجنليــزي  باملتحــور 
األشــد عدوى، ما يثير مخاوف من 

انفجار وبائي.
 وأعلن أنه مت وضع عشرين منطقة 
»مراقبــة معززة« بســبب  حتــت 
انتشار أكبر للوباء وميكن أن تفرض 
فيها إجــراءات حجر محلية ابتداء 

مــن عطلــة نهاية األســبوع في 
الســادس من آذار إذا استمر تراجع 
الوضع. من جهة أخرى، قررت باريس 
وبرلن اخلميس فرض إجراء فحوص 
للعاملن عبر احلدود بن إدارة موزيل 
الفرنسية واملناطق األملانية اجملاورة. 
واتفــق البلدان في هذه احلالة على 
جتنــب اللجــوء إلى إغــالق احلدود 
بضوابط صارمــة خالفا ملا فعلته 
أملانيــا مــع جمهورية التشــيك 
وقررت  النمساوية.  تيرول  ومنطقة 
البريطانية  الصحية  الســلطات 
التأهب  اخلميس خفض مســتوى 
 19  - كوفيــد  بوبــاء  املتعلــق 
»تراجع« خطــر جتــاوز قدرة  مــع 
املستشــفيات في هذا البلد الذي 
يخضع إلجراءات حجر مشددة منذ 

مطلع كانون الثاني. 
وقــال رؤســاء اإلدارات الطبية في 
املقاطعــات األربــع التــي تتألف 
)إجنلترا  املتحــدة  اململكــة  منها 
وآيرلنــدا  وويلــز  واســكوتلندا 
الشمالية( إنه مت تخفيض مستوى 
التأهب من الدرجة اخلامســة إلى 

الدرجة الرابعة.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
أعلن مســؤولون في هايتي ليلة 
امــس الســبت أن 200 ســجن 
ال يزالــون هاربن، بعــد يوم على 
فرارهم من سجن في إطار عملية 
بينهم  شــخصا   25 بحياة  أودت 

مدير املنشأة.
وفّر نحو 400 ســجن اخلميس إذ 
فرانس  التقطتها  صــور  أظهرت 
برس ثالث جثث علــى األقل أمام 
مبنى السجن بينما شوهد بعض 
النــزالء الذيــن مت القبض عليهم 
داخل شــاحنة على متنها حراس 

مسّلحون.

وقال وزير الدولــة لالتصال فرانتز 
حديثه  معــرض  في  إكزانتــوس 
الكبيرة من  الهــروب  عن عملية 
الواقــع فــي ضواحي  الســجن 
العاصمة بــور أو برنس »توفي 25 
بينهم ســتة سجناء  شــخصا 
بــول هيكتور  القســم  ومفتش 
جوزيــف الذي كان مســؤوال عن 
وأضــاف »كان من بن  الســجن 
القتلى بعــض املواطنن العادين 
الذيــن قتلهــم املســاجن أثناء 
 200 وجود  إلى  وأشــار  فراراهم«. 
ســجن ال يزالــون فاريــن، لكن 
على  جاهــدة  تعمل  »الشــرطة 

إعادتهــم. بعضهــم مكبل ولن 
يكون بإمكانهم الهرب بعيدا«.

وكان من بن السجناء الذين قتلوا 
زعيم عاصبة يدعى أرنيل جوزيف، 
الذي قتــل بالرصاص اجلمعة عند 
نقطــة تفتيش تابعة للشــرطة 
120 كلم شــمال  تقع على بعد 

السجن.
»أرنيــل  أن  إكزانتــوس  وأفــاد 
جوزيــف قتــل أثنــاء مهاجمته 
الدراجة  أوقفت  للشــرطة  دورية 
متنها.  علــى  كان  التــي  النارية 
أرنيل جوزيف  الشرطة ولقي  ردت 

حتفه«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رفضت السعودية »رفضا قاطعا« 
ما ورد في تقرير استخباري أمريكي 
حــول اغتيال الصحافــي جمال 
خاشــقجي في 2018 نشر امس 
االول اجلمعة، خلــص إلى أن ولي 
العهد السعودي األمير محمد بن 

سلمان »أجاز« العملية.
وأكدت وزارة اخلارجية الســعودية 
فــي بيان نشــرته وكالــة األنباء 
الرســمية أن »حكومــة اململكة 
ترفــض رفضــا قاطعــا مــا ورد 
اســتنتاجات  مــن  التقرير  فــي 
قيادة  عن  وغير صحيحة  مسيئة 

اململكــة والميكــن قبولهــا بأي 
حال من األحــوال، كما أن التقرير 
تضمــن جملــة مــن املعلومات 
غيــر  األخــرى  واالســتنتاجات 
البيان  وبحســب  الصحيحــة«. 
الســعودي »إنه ملن املؤسف حقا 
أن يصــدر مثل هــذا التقرير وما 
تضمنه من اســتنتاجات خاطئة 
أدانت فيه  وغير مبررة، في وقــت 
البشــعة  اجلرمية  هــذه  اململكة 
الالزمة  قيادتها اخلطوات  واتخذت 
لضمــان عــدم تكرار مثــل هذه 
احلادثــة املؤســفة مســتقبال«. 
أي  اململكــة  »ترفــض  وأضــاف: 

أمر من شأنه املســاس بقيادتها 
قضائها«.  واســتقالل  وسيادتها 
وأعلنــت واشــنطن امــس االول 
قيــود ملنح  أيضــا فرض  اجلمعة 
تأشيرات لـ76 ســعوديا متهمن 
اخلارج«  في  معارضــن  ب«تهديد 

وخصوصا الصحافي خاشقجي.
ولم تُكشف أســماء السعودين 
املســتهدفن بسلســة التدابير 
هذه أو وظائفهم. وأكدت اخلارجية 
السعودية في بيانها أن »الشراكة 
الســعودية  العربية  اململكة  بن 
هي  األمريكية،  املتحدة  والواليات 

شراكة قوية ومتينة.

مقتل 25 شخصا وهرب 200 موقوف
 في عملية فرار من سجن في هايتي

الرياض ترفض التقرير
 األمريكي عن مقتل خاشقجي

أميركا مطمئنة لمجريات حملتها في التطعيم 
وأوروبا قلقة من تحورات الفيروس

219 مليون شخص تلقوا اللقاح حول العالم

سوف يستغرق 
األمر نحو 6 
سنوات و8 
أشهر لتطعيم 
75 في المائة 
من سكان 
العالم بجرعتين 
من اللقاح

أشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد حاالت اإلصابة املؤكدة بالفيروس في أنحاء العالم بلغ 113 مليونا
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الصباح الجديد ــ متابعة:

مرتفعا  ، مســتوى  الــدوالر  المس 
جديدا في ستة أشــهر مقابل الني 
وواصل انتعاشــه من أدنى مستوى 
أعــوام، مقابــل نظيره  في ثالثــة 
أمس  الــذي ســجله  األســترالي، 
األول، مدعومــا بصعود قوي لعوائد 
الليل،  أثنــاء  األمريكية  الســندات 

وفقا لـ«رويترز«.
وأصبحت الســندات احلكومية، وال 
النقطة  األمريكية،  اخلزانة  ســيما 
احملورية لألســواق العامليــة، بعد أن 
حتــرك املتعاملــون بقــوة ليضعوا 
فــي احلســبان تشــديدا نقديا في 
وقت مبكر عما أشــار إليه مجلس 
األمريكــي  االحتــادي  االحتياطــي 
ونظراؤه، كما تدعمه آفاق اقتصادية 
أكثــر إشــراقا ومخــاوف بشــأن 

التضخم.
وارتفعــت عوائــد ســندات اخلزانة 
القياسية ألجل عشــرة أعوام فوق 
1.6 في املائة، أثناء الليل للمرة األولى 
في عام، بعــد أن تلقي عطاء ألوراق 
مالية ألجل سبعة أعوام بقيمة 62 

مليار دوالر طلبا ضعيفا.
وواصلت األســهم اآلسيوية موجة 

الشــهية  بيع عاملية، فيما تضررت 
العوائد  ارتفاع  يثيــر  إذ  للمخاطرة، 
واستمرت  التضخم.  بشأن  مخاوف 
وتلك  الناشــئة،  األســواق  عمالت 
املرتبطة بالسلع األولية االنخفاض، 
بينما  األول،  أمــس  الذي ســجلته 
اســتقرت العمالت املشفرة بعد أن 

هوت أثناء الليل.
وارتفع مؤشــر الدوالر إلــى 90.38، 
أمس  متمســكا مبكســب حققه 
األول، بواقع 0.2 في املائة، حني تعافى 
من خسائر بلغت 0.26 في املائة، قبل 
املؤشر  يكون  وبذلك  عطاء سندات. 
منخفضا أقل من 0.2 في املائة، في 
الشهر، عقب مكسب 0.6 في املائة 

حققه في كانون الثاني .
األمريكية  العملــة  على  يطرأ  ولم 
تغيــر يذكر عنــد 106.165 ين بعد 
أن المســت في وقت سابق 106.43 
للمــرة األولــى منذ أيلــول. وارتفع 
الــدوالر األمريكي 2.8 في املائة، منذ 
بداية العــام اجلاري بعــد أول زيادة 
منتصف  منــذ  متعاقبة  شــهرية 
2018، مــا وضع الني ضمن أســوأ 

العمالت الرئيسة أداء في 2021.
والــني والدوالر كالهمــا عملة مالذ 
آمن تقليدية، لكن الني مييل للتراجع 
حني ترتفع العوائد األمريكية، بينما 

مييل الدوالر للصعود. وارتفعت عوائد 
السندات هذا العام بفضل توقعات 
بتحفيــز مالــي ضخــم فــي ظل 
التيسير  فائقة  سياســة  استمرار 

بقيادة الواليات املتحدة.
التطعيم من  وتيــرة  وعزز تســارع 

كوفيــد19- عامليا أيضا رهانات على 
حتسن النشاط االقتصادي واألسعار. 
املاضية،  القليلــة  األيــام  في  لكن 
تسارعت وتيرة زيادة عوائد السندات 
املعدلــة في ضــوء التضخــم، ما 
يشــير إلى تنامي اعتقاد بأن البنوك 

املركزيــة رمبــا حتتاج إلــى تقليص 
سياســاتها فائقة التيســير، على 
الرغم من تبنيهــا خطابا مييل إلى 

التيسير النقدي.
وواصــل الدوالر األســترالي تراجعه 
بعد أن جتاوز 0.80 دوالر أمريكي أمس 

األول، للمرة األولى منذ شباط 2018، 
لينزل 0.6 في املائة، إلى 0.78195.

إلى ذلك انخفضت أســعار الذهب 
أمس، ألدنى مســتوى في أســبوع، 
صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري 

على التوالي.
بتوقيت   0520 الســاعة  وبحلــول 
جرينتش، نــزل الذهب في املعامالت 
الفوريــة 0.1 في املائة، إلى 1767.81 
دوالر لألوقية )األونصة(، بعد أن تراجع 
في وقت ســابق ألدنى مســتوياته 
منذ 19 شــباط عند 1764.90 دوالر. 
واألســعار منخفضة 0.8 في املائة، 
في األســبوع و4.2 فــي املائة، منذ 

بداية الشهر اجلاري.
اآلجلة  األمريكية  العقود  وتراجعت 
للذهب 0.6 فــي املائة، إلى 1765.70 

دوالر اليوم.
وقــال جيفري هالي كبيــر محللي 
الســوق لدى أواندا »زيــادة توقعات 
التضخم في الوقت الذي تضع فيه 
األســواق في احلســبان إعادة فتح 
اقتصادات األســواق املتقدمة يدفع 
العوائــد لالرتفــاع ويضغــط على 

الذهب«.
ويعزز ارتفاع التضخم الذهب، لكنه 
يرفع أيضا عوائد اخلزانة، التي بدورها 
تزيد تكلفــة الفرصة البديلة حليازة 

املعدن األصفر الذي ال يدر عائدا.
وأضاف هالــي »الصورة الكلية تبدو 
سيئة، الذهب اآلن يواجه خطر حترك 
نزولــي فعلي، إذا ارتفعــت العوائد 

مجددا«.
وقالت شركة فيليب للعقود اآلجلة 
فــي مذكــرة إن تعليقــات صادرة 
االحتادي  االحتياطــي  مجلــس  عن 
األمريكي بأنه ال يساوره القلق بشأن 
ارتفاع عوائد السندات عززت الوضع 
السيئ للذهب، مضيفة أن مستوى 
1760 دوالرا مــا زال داعمــا رئيســا 

للمعدن.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، 
تراجعت الفضــة 0.7 في املائة، إلى 
تتجه  لكنها  لألوقيــة،  دوالر   27.19
صــوب ثالــث ارتفاع شــهري على 
الترتيب. ونزل البالديوم 0.8 في املائة، 
إلــى 2382.02 دوالر لكنــه بصــدد 
تسجيل أفضل أداء شهري في ثالثة 

أشهر مبكسب 7 في املائة.
وتراجــع البالتني 0.1 فــي املائة، إلى 
1215.09 دوالر وميضي صوب تسجيل 
أســوأ أداء أســبوعي منــذ نهاية 
تشرين األول بانخفاض 4.7 في املائة، 
لكنه يتجه صوب حتقيق مكاســب 
للشــهر الرابع على التوالي مرتفعا 

13 في املائة.

تقـرير

صعود قوي لعوائد السندات األمريكية يدعم الدوالر 
يفاقم الوضع السيئ للذهب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد وزير النفط احســان عبد اجلبــار، اهمية 
التعجيل باقرار قانون النفــط والغاز االحتادي، 
واهميتــه في تنظيــم ادارة الثــروة النفطية 

والغازية في العراق.
وقال اسماعيل في بيان اطلعت عليه »الصباح 
اجلديد«، إن »جلســة اجتمــاع هيئة الرأي في 
وزارة النفط التي عقدت يوم االربعاء 24 شباط 
2021 قد تضمنت مناقشة ومراجعة النسخة 
النهائية مــن قانون النفط والغــاز االحتادي«، 
مؤكداً على احالة هذه النســخة الى مجلس 
الــوزراء للمصادقة عليهــا. وأوضح أنه »وبعد 
االنتهاء من مراجعتها من قبل اجلهات املعنية 
في الوزارة، سيقوم مجلس الوزراء مبراجعة هذه 
النســخة، واحالتها بدوره الى مجلس النواب 
من اجل تشريع هذا القانون«. وزير النفط أشار 
الى »حرص الوزارة على اقرار قانون يسهم في 
تطوير الصناعة النفطية والغازية، واالستثمار 
االمثل للثروة الوطنية في العراق من اجل دعم 

االقتصاد الوطني«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقفت البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح 
واحلارثية امس الســبت عن التــداول نتيجة 
احلظر الشامل الذي مت تطبيقه ابتداء من يوم 

اجلمعة ويستمر لغاية يوم غد االحد.
وهذه هي املرة الثانية التي توصد بها البورصة 
ابوابها خالل احلظر الذي فرض من تاريخ 18 من 
شــهر شــباط اجلاري. وقال مصدر صحفي ان 
البورصة الرئيسية في سوق الكفاح واحلارثية 
نتيجة تطبيق  التــداول  ببغداد توقفت عــن 
احلظر الشامل. واضاف ان أسعار البيع والشراء 
اســتقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
التــي فتحت البعض منهــا ابوابها في بغداد 
حيث بلغ ســعر البيــع 145750 دينارا عراقيا، 
بينمــا بلغت اســعار الشــراء 144750 دينارا 
لكل 100 دوالر امريكي. واشــار الى ان بورصة 
كردســتان لم تتــداول ايضا لوجــود عطلة 

رسمية ومن املقرر أن تتداول  اليوم األحد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شهد مشروع خط أنابيب نقل النفط اخلام من 
بوشهر الى جاسك في بحر عمان، تركيب اول 
مضخة ايرانية الصنــع بنجاح بعد تخطيها 

كافة االختبارات الالزمة.
ومت تركيب املضخة بطاقــة 3.2 ميغاواط في 
خط »غورة » في بوشــهر – جاسك على بحر 
عمان امــس االول اجلمعة، ضمن عقد تصنيع 
50 مضخــة مماثلة بقيمــة 48 مليــون يورو 
وكانت  االستراتيجي.  املشروع  بهذا  تستخدم 
االيرانية  النفــط  شــركة هندســة وتطوير 
)حكومية( قد أبرمت عقدا في تشــرين االول 
الفائت مع شــركتني محليتني » مبب ايران« و 

»بتكو« لتصنيع وتركيب هذه املضخات.
يشار أن خط أنابيب »غورة – جاسك« يستهدف 
نقل النفط اخلام عبــر أنابيب باكثر من 1000 
كم عبر اليابســة من بوشــهر الى محطة » 
جاسك« ببحر عمان بغية تقليل االعتماد في 

تصدير النفط على مضيق هرمز.

النفط: ُتراجع النسخة 
النهائية لمسودة قانون 

النفط والغاز االتحادي

البورصة في العراق 
تتوقف عن التداول 
نتيجة الحظر الشامل

تركيب اّول مضخة إيرانية 
الصنع بخط أنابيب لنقل 

النفط لبحر عمان

الصباح الجديد ـ متابعة :

سجل سعر خام البصرة اخلفيف، 
بعد  انخفاضا  الســبت،  امــس 
هبوطه إلى 64.69 دوالراً للبرميل 

الواحد.
وتراجــع نفط البصــرة اخلفيف 
آلســيا إلى 64.69 دوالراً للبرميل 
 0.89% بلغت  انخفاض  بنســبة 
عن يــوم اخلميس املاضــي، فيما 
البصرة  النفط  اســعار  سجلت 
للبرميــل  دوالراً   63.65 الثقيــل 

بانخفاض بلغ 1.27 %.
وســجل النفط العربي اخلفيف 
الســعودي 65.14 دوالراً للبرميل، 
فيما سجل مزيج مربان االماراتي 
ومزيــج  للبرميــل،  دوالراً   64.67
دوالراً   64.91 اجلزائٔــري  ســهران 
للبرميــل، بينمــا ســجل بوني 

اخلفيف النيجيري 64.33 دوالراً.
واكــد وزير النفط احســان عبد 
اجلبار، ان العراق يسعى الى تقليل 
انتاج الــذروة الى 8 ماليني برميل 
يوميا، مبينا ان العراق ســيذهب 
باجتاه عدم االستثمار في احلقول 

ذات الكلف العالية.
وقال عبد اجلبار في حديث صحفي 
ان »العراق يســعى الــى تعديل 
بعض العقــود جلوالت التراخيص 
النفطية مع الشركات العاملية«، 
مبينا أن »املبرر ليــس لتأثر ذلك 
بأسعار النفط التي جاءت محفزا 
فقــط لذلك وإمنا جــاءت مبنية 
على أســاس اقتصادي اكثر وهو 
ان العراق ميتلك مدى واســع من 
احلقول التــي تختلف في كلفة 
ومحددات  نفوطها  ونوع  إنتاجها 
اجلديد  العاملي  واالقتصــاد  أوبك 
والتحول الســريع نحــو الطاقة 
بعد  ما  العالم  وثقافــة  البديلة 
كوفيــد 19 كلها عوامل تضغط 
لدراســة  العراق  إعــادة  باجتــاه 

السياسة النفطية«.
فــي  »العــراق كان  ان  واضــاف 
الفترة الســابقة يعتقد أن ينتج 
بســقف مفتوح ويعتقد أن كل 
العائد  نفــس  ســتودي  احلقول 

االقتصادي«، مشيرا الى ان »ذلك 
اثبت عــدم دقتها وأن هناك خلال 
في اختيار احلقول حيث ان هناك 
برميل يصل  تنتج ســعر  حقول 
الى ظهــر الناقلة بكلفة 5 دوالر 
وهناك حقول تصل كلفة االنتاج 
البرميــل والتي تصــل الى ظهر 

الناقلة ما بني 20 او 25 دوالر«.
وأشــار عبد اجلبار الى ان »العراق 
اســتعان بشــركات استشارية 
وهندســية نفطيــة عاملية من 
اجــل ان نعظم االســتثمار في 
حقول معينة وإبطاء االســتثمار 
او ايقــاف االســتثمار في حقول 
السوق  بناء على معطيات  اخرى 

واقتصاديات احلقول«.
وأكد عبد اجلبار ان »العراق ذاهب 
باجتــاه الوصول لهــدف انتاج 8 
مليــون برميل حيــث أن العقود 
احلاليــة تتكلم عن هــدف إنتاج 

ان  الى  برميــل«، الفتا  12 مليون 
الفرق  هي  برميالً  »االربعة ماليني 
بينهما، ونريد خفضها من خالل 
تغيير  األول  باجتاهــني؛  الذهــاب 
إنتــاج الذروة للحقــول الكبيرة 
والثاني ابطاء او ايقاف االستثمار 
الكلف  في احلقول الصغيرة ذات 
اإلنتــاج العاليــة، مشــيرا إلى 
أن »هــذا القرار ليس بالســهل 
يحتاج للشهور للدراسة ويحتاج 
ولكن  للحكومــة  مركــزي  قرار 
انعكاساته االقتصادية االيجابية 

ستكون طويلة األمد«.
ولفت عبد اجلبــار إلى أنه »ليس 
من املعقــول أن نفس البلد ينتج 
5 دوالر وينتج  من حقل بكلفــة 
مــن حقل اخر بكلفــة 25 دوالر، 
وهو يســتطيع أن ينتــج كامل 
كمية من احلقول الرخيصة بدون 
الذهاب للحقــول غالية الكلف، 

مشيرا إلى ان »الوزارة تريد إيقاف 
هــذه احلالة وهي اســتراتيجية 
جديدة لتعظيم الناجت عن تصدير 

النفط العراقي املباشر«.
واكــد وزيــر النفــط ان النفط 
نفط  انه  ميزاتــه  مــن  العراقي 
التنافس  علــى  قدرتــه  رخيص 
االنتاج عالي  الثمن رخيص  عالي 
القيمة وبالتالــي فإن واحدة من 
هذه املبررات انه نذهب باجتاه عدم 
االستثمار في احلقول ذات الكلف 

اإلنتاج العالية«.
واوضح: »اننــا نتكلم عن حقول 
يشــكل إنتاجهــا بحــدود 20% 
مــن اإلنتاج الكلــي للبالد ولكن 
تؤثر  العالية  كلفها  احلقول  هذه 
على العائــد الوطني من تصدير 
ان »جميع  الــى  النفــط«، الفتا 
الشــركات العاملة فــي العراق 
في  عقودها  باســتمرار  ترغــب 

العراق اال ان اقتصاديات الســوق 
هو الذي يحكــم اقتصاديات كل 

عقد«.
وفــي الوقــت ذاته أعلنــت إدارة 
معلومــات الطاقــة األميركية، 
النفط  ان صادرات  السبت،  امس 
الى  انخفضت  ألمريكا  العراقية 

الصفر خالل االسبوع املاضي.
اإلدارة فــي تقريــر لها  وقالــت 
اطلعــت عليها » الصباح اجلديد 
االســتيرادات  »متوســط  إن   «
اخلام  النفــط  مــن  االمريكيــة 
خالل االســبوع املاضي من ست 
دول بلغــت 3.634 ماليــني يوميا  
منخفضــة مبقــدار1584 الــف 
برميل باليوم عن األســبوع الذي 
ســبقه والذي بلغ 5.218 ماليني 

برميل«.
واضافت ان »امريكا لم تســتورد 
النفط اخلــام من العــراق خالل 

االسبوع املاضي مقارنة باألسبوع 
الذي ســبقه والبالــغ 114 ألف 

برميل«.
واشــارت الى ان »اكثــر اإليرادات 
األسبوع  خالل  ألمريكا  النفطية 
املاضي جاءت مــن كندا ومبعدل 
يوميا،  برميل  2.831 مليــون  بلغ 
تليها املكسيك التي بلغت كمية 
االســتيرادات منهــا مبعدل 355 
ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا 
منها  االســتيرادات  ابلغت  التي 
مبعــدل 200 الف برميــل يوميا، 
ثم الســعودية وبكميــة بلغت 
كمعدل  237 ألف برميل يوميا«.

»كميــة  فــإن  لــٕادارة  ووفقــا 
االستيرادات األمريكية من النفط 
55 ألف  اخلام من االكوادور بلغت 
التي  نيجيريا  تليها  يوميا،  برميل 
بلغت االســتيرادات منها مبعدل 

50 الف برميل يوميا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جورجيفــا  كريســتالينا  قالــت 
رئيســة صندوق النقد الدولي، إن 
احلكومة اإليطالية اجلديدة بقيادة 
إلى وضع  بحاجــة  دراجــي  ماريو 
خطة ميزانية ذات مصداقية، وفقا 

لـ«بلومبيرج«.
وأضافــت جورجيفا فــي مقابلة 
أجرتها معها صحيفة »ال ستامبا« 
يكون خفض  أن  »يجب  اإليطالية، 

الديون جزءا من حزمة شاملة من 
اإلصالحــات االقتصادية وإجراءات 
جورجيفا  وتابعــت  النمو«.  تعزيز 
في املقابلــة، التي أوردتها الوكالة 
أثناء  اإليطالية  اإلجراءات  »كانت   ،
اجلائحة فعالة في احلد من األضرار، 
وأوضحت  باالقتصاد«.  حلقت  التي 
أن إلغــاء الديون لــن يكون نهجا 

مفيدا، وفقا لـ«األملانية«.
اقتصاديــة  مجموعــة  وكانــت 

أكبر  فرصة  توقعــت  قد  إيطالية 
خالل  االقتصــادي  النمــو  لعودة 
نتيجة   ،2021 مــن  الثانــي  الربع 
لتحسن األسواق املالية منذ تولي 
الوزراء،  ماريو دراجي منصب رئيس 
طبقا ملا ذكرته »بلومبيرج« مطلع 

األسبوع.
وتعتزم احلكومــة اإليطالية وضع 
اخملاطر  بشــأن  وضوحا  أكثر  فروق 
املرتبطة بعودة األنشطة التجارية 

فــي إيطاليا، وتقريــر إذا ما كانت 
هنــاك حاجة إلى قواعــد جديدة 
ملكافحة الســالالت األكثر قابلية 

للعدوى من فيروس كورونا.
الوزراء،  ويعمل ماريو دراجي، رئيس 
تقييمــا للقانــون احلالــي، الذي 
يحكــم تدابير مكافحــة كورونا 
واخلطــوات التاليــة التــي يجب 
املرتبطة  اخملاطر  ودرجــة  اتخاذها، 
السينما  ودور  واملتاحف  باملطاعم 

وفقا  الرياضية،  األلعــاب  وصاالت 
لتقارير إعالمية محلية.

ويخطط دراجي، الرئيس الســابق 
إلشــراك  األوروبي،  املركزي  للبنك 
أكبر  بشــكل  واألقاليم  البرملــان 
في القرارات، وســتعني مثل هذه 
اخلطوة أن الشــركات، مبا في ذلك 
على  التزلــج،  مشــغلو مصاعد 
املثــال، ســتتعرف على  ســبيل 
لها  اخملطــط  اإلغــالق  عمليــات 

مسبقا، بدال من قبلها بيوم واحد، 
كما حدث في اآلونة األخيرة.

وتسعى إيطاليا ملواصلة تخصيص 
األقاليــم إلى ثالث فئات، حســب 
درجــة اخملاطر احملتملة، حســبما 
ديال  »كورييــري  صحيفــة  أفادت 
سيرا«. وباملثل، من املرجح أن يظل 
بني  الســفر  على  املفروض  احلظر 
هذه األقاليم ساريا، مع استثناءات 

للعمل أو حاالت الطوارئ.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
في  الرابعة  املرتبــة  العراق  احتل 
واردات تركيــا خالل شــهر كانون 
الثاني للعام احلالي 2021، بحسب 
البيانــات الصــادرة مــن معهد 

اإلحصاء التركي .
وقال املعهد في تقرير له اطلعت 
إن  اجلديــد«،  »الصبــاح  عليــه 

كانون  لشــهر  تركيا  »صــادرات 
الثاني للعام 2021 بلغت 15 مليار 
و45 مليــون دوالر بزيادة ٪2.3 عن 
شهر كانون الثاني من عام 2020، 
18 مليار  الــواردات  فيما بلغــت 
 5.9٪ بانخفاض  دوالر  مليــون   79
مقارنة بشهر كانون الثاني العام 

.»2020

واضاف انه »وبحســب األنشطة 
االقتصادية، بلغت نسب منتجات 
والزراعة  التحويليــة  الصناعات 
في  والتعدين  والصيــد  والغابات 
إجمالي الصادرات التركية 93.8٪ 
و ٪4.0 و ٪1.7 علــى التوالي، فيما 
كانت نســب الســلع الوسيطة 
والسلع  الرأســمالية  والســلع 

االستهالكية في إجمالي الواردات 
 9.7٪ و   13.9٪ و   76.3٪ التركيــة 

على التوالي«.
وأشارت إلى أن »أملانيا هي الدولة 
للصادرات  الرئيســية  الشريكة 
التركيــة وبواقع مبليار 455 مليون 
دوالر، تليهــا الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة بـ 933 مليــون دوالر 

دوالر،  مليــون  بـ864  وإيطاليــا   ،
مليون  بـــ813  املتحدة  واململكة 
دوالر، وفرنســا بـ738 مليون دوالر. 
وبلغت نسبة الدول اخلمس األولى 
مــن إجمالي الصــادرات التركية 

٪31.9 في كانون الثاني 2021«.
وأوضحت أن »الصني كانت الدولة 
األولى لــواردات تركيــا بقيمة 2 

مليــار و 200 مليــون دوالر، تليها 
دوالر  مليــون   829 مبليار  روســيا 
دوالر  مليــون   511 مبليــار  وأملانيا 
والعراق 809 ماليني دوالر والواليات 
املتحــدة 729 مليون دوالر، وكانت 
نســبة الدول اخلمــس األولى من 
إجمالي الواردات ٪39.1 في كانون 

الثاني 2021«.

»صندوق النقد« يطالب إيطاليا بخفض الديون ضمن خطة ميزانية ذات مصداقية

العراق يحتل المرتبة الرابعة في واردات تركيا مطلع 2021

انخفاض طفيف في سعر خام البصرة والخفيف 64.69 
صادرات العراق النفطية المريكا تهبط الى الصفر

سجلت اسعار 
النفط البصرة 
الثقيل 63.65 
دوالرًا للبرميل 
بانخفاض بلغ 
% 1.27

حقول نفط في البصرة

ارتفع مؤشر الدوالر إلى 90.38، متمسكا مبكسب حققه أمس األول، بواقع 0.2 في املائة
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الصباح الجديد - متابعة: 

االعمال  الدراما  جمهــور  ينتظر 
التي ستقدم خالل الشهر الكرمي، 
احمللية،  الدرامــا  علــى  ويركزون 
خاصــة وان االعمال غالبا ما تثير 
اجلدل بشــأن جودتها الفنية من 
واالداء،  واالخراج  السيناريو  حيث 
لكــن اجلمهور حرصــا منه على 
ســمعة الدرامــا احملليــة، يظل 

ينتظر ما يقدم كل عام.
سيشــهد  العام  هــذا  رمضان 
عرض اجلزء الثاني من مسلســل 
هوى بغداد،  اول مسلسل درامي 
رومانسي اســتعراضي من إنتاج 

قناة الشرقية.
قــام بــأداء ادوار البطولة املمثل 
التركــي ذو األصــول العراقيــة 
آسر ويســت، واملمثلة التونسية 
العراقية زهراء بن ميم، وقد يكون 
اختيار هذين البطلني احد عناصر 
اجلــذب للعمل، واملسلســل من 

تأليف وإخراج مهند أبو خمرة. 
ايضا، حلقات  اجلمهور  ســيتابع 
جديدة من مسلسل حامض حلو 
وهو عبارة عن اسكتشات ملواقف 
اجلزء  الــى  اضافــة  كوميديــة، 
اخلامس من مسلسل بيت الطني، 
وحلد االن لم يؤكد أي من املعنيني، 
اكمــال تصوير مشــاهده ام ال. 
مسلســل مفتاح وصار له جناح 
ســيكون ضمن االعمــال احمللية 
املقبل.   رمضــان  في  املنافســة 
وتأتــي الدرامــا الرمضانية هذا 
العام مفعمــة بانتاج ضخم من 

املسلســالت العربية واخلليجية، 
وما تبقى على شهر رمضان أقل 
مــن 55 يوًما، وهــي الفترة التي 
يعكــف فيها معظــم املنتجني 
علــى فــرز أعمالهــم متهيــداً 
للقنوات  النهائــي  لتســليمها 
املاراثون  تخــوض  كي  الفضائية 
الدرامــي الرمضانــي، ومنها ما 
يســتكمل تصويره حالًيا، ومنها 
ما ســيجري تصويره حتى األيام 
األولى من شــهر رمضــان. ومن 

املنتظر عــرض أكثر من 80 عمالً 
درامياً بني دراما عربية وخليجية، 
وتأتي تعويضاً عن احلضور اخلجول 
للدرامــا فــي رمضــان املاضي، 
بســبب ما آلت إليه الظروف من 
جائحة كورونــا وإيقاف التصوير 
لعدد مــن األعمال العربية، بل إن 
بعضها ُعرض من دون استكمال 
طاقمه بالكامــل كما حدث مع 
مسلســل »ضرب الرمــل« الذي 
عــرض علــى SBC، و«مخرج 7« 

الذي اســتند على الصف الثاني 
الثغرة  لســد  لنجومه  كدعامة 

والنقص.
وتخــوض الدراما الرمضانية هذا 
العام حتدياً جديــداً، عطفاً على 
متابعة  واألكثر  األقوى  موسمها 
بالوطن العربــي، ومنها ما يربط 
مشــاركة  مثل  باحلاضر،  املاضي 
فايز املالكي مــع ناصر القصبي 
بعمل درامي كوميدي في رمضان 
هــذا العام بعد انقطــاع طويل 

ما ســيكون  ومنهــا  بينهمــا، 
قصصياً مثــل »بخور القصايد«، 
ومنهــا كذلك مــا يعتمد على 
الكوميديا واملوروث الشعبي مثل 
ما يقدمه عبداهلل السدحان في 
عملني أحدهما ســعودي واآلخر 

كويتي.
أمــا حيــاة الفهــد فتشــكل 
في  ثابتاً  مشــاركاتها حضــوراً 
تواصــل  إذ  رمضــان،  موســم 
في  »مارغريت«  مسلسل  تصوير 

الثاني  اجلزء  تأجيل  بعد  البحرين، 
الذي  هارون«  »أم  من مسلســل 
سيحمل اسم »عرش الطاووس« 
وقد واجه اجلزء الثاني العديد من 
العقبات بســبب جائحة كورونا 

وظروف تصويره في أذربيجان.
وكما هو احلال في مصر، يشتعل 
التنافــس علــى أكثــر األعمال 
الضخم  اإلنتــاج  عبر  العربيــة 
فــي القنوات املصريــة والعربية 
واخلليجيــة؛ حيــث يتنافس مع 
اخلليجيــة بكم احلضور،  الدراما 
وتســتمر الدرامــا املصرية على 
نهج احلضــور املعتاد في »الكم« 
الكبير، من بينها أعمال ملحمية 
وطنية، وتبرز أيضاً توهج احلضور 
النســائي املتمثل في عودة منى 
زكي بعد غياب خمس سنوات عن 
السورية  الدراما  تنشط  الدراما. 
بشكل كبير، برغم تأخير تصوير 
بعض االعمــال، وتأجيل البعض 
اآلخر بســبب الظروف، وستكون 
الدرامــا الســورية علــى موعد 
ســنوي مع األعمــال التاريخية 
التــي حتظى بأكبر قــدر إنتاجي. 
وعلــى اجلانب اآلخــر مت االنتهاء 
من تصوير اجلزء احلادي عشــر من 
إخراج  احلارة« من  »باب  مسلسل 

زهير رجب.
يشــار إلى أن املوسم الرمضاني 
هــذا العــام ســيحظى بغزارة 
األعمــال الدرامية التــي تتجاوز 
أعمال العام املاضي 2020، إضافة 
إلــى باقة متنوعة مــن البرامج 
بالنصيب األكبر عبر  التي حتظى 

القنوات الفضائية.

دراما رمضان 2021 .. غزارة إنتاج وتنوع الفت
الثمار والعسل اسماء الطفال مشاهير

اعتاد الكثير من املشــاهير اختيار أســماء غريبة أو غير 
مألوفــة ألطفالهــم، جلعلهم مميزين عــن بقية األطفال 
حولهــم، حتى لو وصــل األمر في بعــض احلاالت إلطالق 

أسماء أطعمة عليهم.
فهناك العديــد من مشــاهير هوليوود اختاروا أســماء 
أطعمة أو مشــتقة عن أطعمة شــهيرة وأطلقوها على 
أطفالهم، ســواء كانــوا أوالد أم بنــات، ليحمل األطفال 

أسماء تبدو وكأنها نكهات شهية. 
فعلى ســبيل املثال، اختار النجمان كريس مارتن وجوينث 
بالترو اســم Apple أو تفاحة إلطالقه على ابنتهما، ورمبا 
يعود الســبب في هذا لكون بالترو حتب الطعام بشــدة، 

ولديها موقع خاص لوصفات األطعمة.
 Maple وأطلق املمثل جيســون بيتمان على ابنته اســم
واملشــتق من ثمار القيقب، والتي يُســتعمل شرابها في 
إكســاب األطعمة نكهة طيبة، فيما قامت املمثلة توني 
كوليت بتســمية ابنتها Sage وهو اسم مستوحى من 
نبــات املرميية الذي يعد من األعشــاب املُســتخدمة في 

الطهي.
أما الطاهي املعروف جيمي أوليفر واملعروف ببرامج الطهي 
الشهيرة، فلم يكن غريباً أن يُدخل العسل في اسم إحدى 

.Poppy Honey Rosie بناته والتي أطلق عليها

صوف خروف يزن 35 كغم
عثــر على خروف بري يتجول في برية األدغال األســترالية 
مبعطــف ضخم يبلغ وزنه 35 كيلوغراًما )77 رطالً( بعد ما 

يقدر بخمس سنوات من النمو غير املنضبط.
قالــت مجموعة حماية احليوانات علــى فيس بوك: »إنها 
بعــد العثور على هــذا اخلروف تكافــح لتنظيف ما حتت 

الصوف املغطى بسنوات من الطني واحلطام املتشابك«.
وشــوهد  اخلروف في غابة في والية فيكتوريا ومت نقله إلى 
محمية إلنقاذ احليوانات شــمال ملبــورن وقال بام أهيرن، 
مؤســس Edgar›s Mission Farm Sanctuary ، لقنــاة 
نايــن نيوز: »لم أصدق أنه كان هناك خروف على قيد احلياة 
حتت كل هــذا الصوف«. وقدر أن الصوف كان ينمو من دون 

تقطيع ملا يقرب من خمس سنوات.
تكافح األغنام غير املقطوعة للمشــي حتت الوزن الهائل 

لصوفها ومن دون قصه في األقل مرة واحدة في السنة.

فتاة ترسم لوحاتها بقشر الموز 
يســتعمل الفنانون املعاصــرون جميع أنواع األســطح 
لتخليد إبداعاتهم، ومن هذه األســطح القماش وقشور 

الفاكهة.
من احملتمل أنك رأيت رسومات على الرمال ومنحوتات على 
رؤوس أقالم الرصاص وحتى مخبوزات فنية مذهلة غريبة، 
ولكن ما تقدمه آنا شوجنيكا مختلف وغير تقليدي، فهي 
ترســم العديد من اللوحات على قشــر املوز، من املؤكد 
أنك لو شــاهدت صورها عبر منصات التواصل االجتماعي 

ستصاب بالدهشة واإلعجاب معاً.
العديد من الرسومات التي قدمتها آنا عبر حسابها الذي 
يتابعهــا من خالله الكثير، تقول إنهــا اجنزتها من دون ان 
تســتعمل أي حبر أو طالء، وبدالً من ذلــك، تطبق تقنية 
فريدة تســميها الكدماتالتي التي تســمح لها بتغيير 
لون قشر املوز وإنشاء صور باســتعمال التباين فقط بني 
السطح املصاب بالكدمات والسطح اخلالي من الكدمات.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلــن مهرجــان البحــر األحمر 
السينمائي الدولي، مواعيد إطالق 
دورتــه االفتتاحية، التي ســتقام 
في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر/
2021، في جدة في  تشرين الثاني 

اململكة العربية السعودية.
واختير للمهرجان شعار »حتوالت« 
ويرصد فيه التغيير الذي طرأ على 

 ،2019 عام  الســعودية  السينما 
إضافة إلــى النهضة التي مير بها 
السعودي  الســينمائي  املشهد 
والعربي، ودور الثقافة السينمائية 

في خلق انفتاح.
وتتواصــل فعاليات املهرجان على 
مدى عشرة أيام، ويستعرض كيف 
تتأقلم  أن  الســينما  استطاعت 
وتتّحــول إلــى العصــر الرقمي، 

واملنصــات اجلديدة، كما يســلط 
الضوء على تغّير الدور الذي تلعبه 

املرأة في صناعة السينما.
وجمع املهرجــان فريقا من اخلبراء 
من  والســينمائيني  واملبرمجــني 
الســعودية والعالم لإلسهام في 
إجناح دورتــه األولى، ويضم الفريق 
البرنامج  ومدير  بانديا،  شــيفاني 
الكالســيكية  واألفالم  العربــي 

والناقــد  خليفــة،  أنطــوان 
الســينمائي كليم أفتــاب مديرا 
انتقاء  الدوليــة، بهدف  للبرمجة 
وجلــب أفــالم من جميــع أنحاء 
املهرجان  العالــم، وســيعرضها 
ضمــن  الســعودي  للجمهــور 
املســابقة الرســمية أو برامجه 

األخرى خارج املسابقة.
كما تتولى جمانة زاهد مسؤولية 

قيــادة فريق عمــل البحر األحمر 
املواهــب  وتطويــر  الحتضــان 
الســعودية والعربية، والذي أعلن 
إطالق دورتــه الثانية العام اجلاري، 
كما يُقام علــى هامش املهرجان 
ســوق البحر األحمر، وهو منصة 
املبيعــات  ووكالء  للموزعــني 
واملنتجــني والعاملني في صناعة 
زيدان  زيــن  تترأســه  الســينما، 

كمديرة للسوق. ومن اجلدير بالذكر 
أن فريــق إدارة املهرجان ينقســم 
بنســبة 50/50 بني اجلنسني. ومن 
املقرر أن يقــوم فريق من املهرجان 
باملشــاركة في فعاليات مهرجان 
برلــني الســينمائي الدولي، على 
أن يتــم اإلعــالن عــن مزيد من 
التفاصيــل املتعلقــة ببرنامــج 

املهرجان خالل األشهر املقبلة.

11تشرين الثاني.. مهرجان البحر األحمر السينمائي 
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عجائب التكنولوجيا

خالل الثالث ســنوات املاضيــة، عملت اجلهود 
علــى تطوير ســيارة طائــرة الســتعماالت 
الســباقات اجلوية، جاء ذلك ضمن إطار ابتكار 
رياضة جديدة روجت من أجل » تسريع التحول 
اجلديــد للتنقل اجلوي من أجــل هواء نظيف«. 
فقد مت الكشف عن أول سيارة طائرة في العالم 
والتي تبلغ سرعتها القصوى 120 كيلومتر في 
الساعة، كما أنها من املقرر أن تنافس السيارة 
»إيرسبيدر«،  من صنع شــركة  »اوكتوكوبتر« 

ضمن سباقات العام اجلاري.
ومن املقرر تشــغيلها بواسطة طيار عن بُعد، 
كما ميكنهــا اإلقالع والهبــوط عموديًا، وفًقا 

للمصادر املطروحة.
كما تشارك »إيرسبيدر« في سلسلة سباقات 
بسائق عن بُعد، فيما يتم إعداد »اختبار تقني« 
قبل خوض سلســلة سباقات مأهولة في عام 
2022. وبالتزامــن مع ذلك فإن الشــركة تبذل 
جهــودًا من أجــل تطوير شــبكة كاملة من 
املركبات اخلاصة بالســباق اجلــوي الكهربائي، 
قبل أن يبــدأ الســباق األول، كل هذا من أجل 
احلصول على عشر ســيارات متطابقة تكون 

جاهزة خالل هذا العام.

وأوضحــت »إيرســبيدر« أن »هذه الســباقات 
املوجهة عن بعد ستقدم للعالم ألول مرة ربع 
حلبة سباق بسرعة تزيد على 120 كم/ساعة. 
ومن املتوقع أن تصنع هذه اللحظات التاريخية 
نقلة غير مسبوقة في عرض رؤية شاملة ألول 

مرة لسباق السيارات الكهربائية الطائرة«.
وميكن وصف هذا املشــروع بأنه » قفزة تقنية 
عمالقة إلى األمــام«، حيث يتضمن مجموعة 
من التقنيات لم يســبق لها مثيل في مركبة 
طيــران كهربائية من قبل، مبا يشــمل أنظمة 

جتنب االصطــدام LiDAR وRadar، التي تؤمن 
»مجال قــوة افتراضيا« حــول املركبة، إضافة 
إلــى إطار من ألياف الكربون وجســم الطائرة 
املصمم من أجل القــوة والصالبة وخصائص 

الوزن اخلفيف.
وقــال فريــق املطوريــن: »ســيضمن تكوين 
إمكانية هبوط  »األوكتــو كوبتــر«  وتصميم 
املركبــة بأمــان وأن تظل حتت الســيطرة في 
حالة تعرض إحــدى مراوحها لعطب أو تعطل 

البطارية«.

سباقات في الجو للسيارات الطائرة

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

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.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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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.
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حقائق الحياة الصغيرة*
جنديـا يصعب متييـزه عن جنـود املوكب 

الـذي يواصل املسـير” )مقطع(. 60
الروايـة تسـير أحيانـاً فـي طـرق بعيـدة 
هوامـش  لترصـد  احلـدث،  مركـز  عـن 
عميقة وموحيـة من احلقائـق الصغيرة، 
فهـي تعطـي اشـارات واضحـة حلقيقة 
احلـرب  مـن  احلقبـة  تلـك  فـي  احليـاة 
وبدايـة تقاطعاتهـا مثلمـا قطـع صدام 
الصبـي  يرافـق  ظـل  الـذي  اجلـرذ  ذيـل 
تفصيليـة  بدقـة  رسـم  رحلتـه،  خـال 
احساسـاته باحليـاة بوعيـه املبكـر فهو 
بعيـدا  ويراقـب  ويفكـر  ويرسـم  يقـرأ 
لـذا بقـي الفتـى بطـل الروايـة وحيـداً 
اجلـرذ،  معـزوالً، وعاقاتـه محـدودة مـع 
وبلقيـس.  وجدتـه،  وابـن عمـه سـليم، 
ولكنهـم باألخيـر ينفرطـون عنـه. فـي 

واحد مـن أجمل مشـاهد الرواية، ينقلنا 
األمـل  لفقـدان  سـينمائية  رؤيـة  عبـر 
بلقيـس  يكشـف  احللـم…    وتهشـم 
وابـن عمـه سـليم  وكان سـليم يلتهم 
شـفتي بلقيـس وقـد اغمضـت عينيها 
عنـه،  يتخلـى  اذ  واجلـرذ    .75( )مقطـع 
بعـد ان يضربـه فـي حلظة غضـب يحفر 
صـدره )مقطـع) 77. “التقط علـى الفور 
احلافـة  صقيـل  خشـنا  صغيـرا  حجـرا 
ورمـاه بـكل ما في نفسـه مـن غضب”. 
فـي هـذه اللحظة نكتشـف انـه ضرب 
مـا فـي داخلـه مـن تـردد وخـوف، فاجلرذ 
بالنسـبة لـه هو املعـادل امـام مخاوفه، 
لينتقـم  لـه  القصاصـات  فيكتـب 
نيابـة عنـه او يرسـم ليفـرغ مسـاحات 

داخلـه.. مزحومـة 

لوحة الغالف
اجلنـدي اجلـرذ، اللونـان االسـود واخلاكي، 
حياتـه  مراحـل  اول  فـي  اجلنـدي 
العسـكرية يعـرف بحرفني مرسـومتني 
علـى بدلـة ذراعـه )ج م ( وهـي ترمـز الى 
مكلـف(،  )جنـدي  صارمتـني  مفردتـني 
الواجبـات،  بجميـع  مكلـف  انـه  أي 
الـى  بـه  سـيؤدي  منـه  تخـاذل  أي  وان 
بداللـة  نتاعـب  واملـوت. كنـا  العقوبـة 
احلرفـني وهـي حتيلنـا فـورا الـى اجلـرذ ) 
جريـدي مجعـوص، أومقتـول، ميـت … ( 
ونضحـك مـن حيـث نعـرف اننـا جـرذان 
املعركـة وإننا منذورون للموت.  “سـحب 
مسدسـه البراونينـغ على نحـو مباغت 
وأطلـق رصاصـة واحـدة، فـي تصويبـة 
دقيقـة قطعـت الذيـل …سـتكون صورة 
نحـو  مسدسـه  يوجـه  وهـو  الرئيـس 
اجلـرذ من بـني اشـباح دفتـر الرسـم اول 
التخطيطـات التـي فكـر بهـا ونفذهـا 

)مقطـع4).  واحـدة”  ليلـة  خـال 

الصبي اجلرذ
فـي  االنسـان  ظـل  اجلـرذ  أن  لـو  كمـا   
العالـم، يختـاره الفتـى منـذ الطفولة، 
مبـا  احليـاة،  فـي  وظلـه  صوتـه  ليكـون 
يجعلـه يـرد الصـاع صاعني فـي كل مرة 
يعتدي عليـه احد من االوالد املسـعورين 
مثل كاب الشـوارع، يحدث نفسـه بعد 
ذلـك عـن اجلـرذان التـي تترقـب فيرمـي 
تقـرا  االوراق  لفافـات  جحورهـا  فـي 
وتسـتجيب. اجلـرذ سـره الصغيـر، حتى 

انـه يحـدث ابـن عمـه سـليم ” احـس 
يحدثنـي”  واسـمعه  داخلـي  فـي  اجلـرذ 
الصغيـر حساسـيته  البطـل  يكشـف 
املفرطـة واختافـه عـن االخريـن، اللتني 
جعلتـاه وحيـدا يسـير في انفـاق املدينة 
املظلمـة مـن خـال عاقته باجلـرذ الذي 
يؤنـس وحدتـه، وإذا كان فـي داخـل كل 
منـا حيـوان، كمـا تقـول الروايـة، فلماذا 
يتألـم  حساسـيته  شـدة  ومـن  اجلـرذ؟ 

ملوت اجلرذان عندما تدهسـها السـيارات، 
او تفترسـها القطـط التـي تتخلـى عن 
مـا  وتخلـع  ومطاوعتهـا،  اسـتكانتها 
تلبـس ارواحهـا من دعة املنازل، يتلبسـه 
عندهـا شـعور بالذنـب كلمـا رأى بقايـا 

جـرذ علـى عشـب احلديقة.

 اجلندي اجلرذ
فـي املقطـع 50 تتجلـى صـورة العاقـة 

“الليـل   : الفتـى  بشـكل واضـح يقـول 
ملكنـا يـا صديقـي ليـس سـوانا حتـت 
يقـظ  خائـف  جـرذ  الفسـيحة  قبتـه 
وجنـدي فتـى ينزل مـن اعلـى مخاوفه … 
فتـى وجـرذ جتمعهمـا الليالـي الطويلة 
فـوق االرض بعـد ان جمعتهمـا حتتهـا”.  
إنهـا عاقة وطيدة آنسـت وحـدة الفتى 
وقربتـه مـن عالم اجلـرذان فأحبهـا وكره 
التـي  للعـداوة  القطـط  حتـى  غيرهـا 
تربطهمـا. “انـت ظلـي وصورتـي ماكي 

احلـارس ومرآتـي” )مقطـع51). 
فـي  اجلميـل  والشـيء  الوحيـد  احلـب 
حياتـه تنهيـه احلـرب، فهـي تؤثـر ليـس 
علـى سـلوك  حتـى  بـل  وحـده  باملـوت 
االخريـن، وليـس هـذا فحسـب بـل انـه 
باآلخريـن فـي  هـو مـن يرمـي عاقاتـه 
اللحظـة التـي يعجـب بهـا ويحبها من 
املتأصـل،  وخوفـه  خلجلـه  واحـد  طـرف 
فهـي تهديـه نبتـة صّبـار اعاهـا زهـرة 
حمـراء، لكنـه يفـرط بهـا بـان يهديهـا 
للسـياب الشـاعر املريـض الـذي سـكن 
فـي سـنواته األخيـرة بيتـاً فـي املعقل، 
لـك”  “انهـا  قائلـة  بلقيـس  وحتتـج 
)مقطـع 73(، بعـد عودتـه مـن املدرسـة 
النبتـة،  اختفـاء  عـن  بلقيـس  يحـدث 
ّ. ثمـة رد  لكنهـا  تفتـح فمهـا وال تـرد 
عمـه  ابـن  الـى  تتجـه  بانتظـاره،  آخـر 
والنسـاء.  احليـاة  خبـر  الـذي  البحـار 
فخسـر احلـب الوحيـد وصـورة بلقيـس 
اجلميـل  معناهـا  حياتـه،  فـي  اجلميلـة 
ووجودهـا االسـر، متوت الصـورة والعاقة 
عندمـا يكتشـفها مع ابن عمـه، بعدها 
تسـفرها السـلطات مـع أسـرتها ألنها 
تبعيـة إيرانيـة، كما تُقتـل بلقيس زوجة 
الشـاعر نـزار قباني في تفجير السـفارة 

العراقيـة فـي لبنـان.
ميكـن  عديـدة  اشـارات  فيهـا  الروايـة 
التقاطهـا مـن بـني ثنايـا السـرد الـذي 
جمـع بـني الفنتازيـا والواقـع وهـو يتتبع 
حقائـق حيـاة املدينـة فـي ظـل احلـرب. 
األمـر العجيـب ان هـذه الروايـة فـي كل 
تعيدنـا  بـل  حتاكمنـا،  منهـا  مفصـل 
الـى مفاصـل حياتنـا، طفولتنـا وصبانا 
فتوتنـا  وكذلـك  العديـدة،  وصورهمـا 
واجلنديـة  اخلاسـرة  احلـب  ومشـاريع 

القاهـرة.
 

*عن موقع الكتابة

عالء شاكر

)حقائـق  روايـة  فـي  السـرد  يتجلـى   
عـن  مؤخـرا  الصـادرة  الصغيـرة(  احليـاة 
بحساسـيته  ليكشـف  املتوسـط،،  دار 
املليئـة  العراقيـني  حيـاة  حقائـق 
يعمـل  مثلمـا  والكدمـات،  بالصدمـات 
زمنهـا  عبـر  وتخييلهـا  توثيقهـا  علـى 
الفعلـي للحـرب العراقيـة اإليرانيـة  في 
سـنواتها االولـى، حلظـة الوعـي الكبيرة 
التـي منـي بهـا البطـل الصغيـر، وهـو 
يستكشـفها عبـر جتوالـه فـي مدينتـه 
املعقـل، هـذه املـرة الثانيـة وقبلهـا فـي 
فـي  الصـادرة  الصـور(  )مدينـة  روايتـه 
العـام 2011.  يتنقـل بني بيته، واملدرسـة 
واجلامـع، واحملطـة، والنهـر، ونـادي املينـاء، 
ومناطـق  املتخيـل،  السـياب  وبيـت 
حكايتـه  اجلـرذ  يشـاركه  غيرهـا،  اخـرى 
واحلقائـق  حـرب،  الزمـن  ومشـاهداته. 
مؤملـة وموجعة، احلـرب التي خيـم ظلها 
املدينـة وسـلبها سـحرها،  علـى هـدوء 
وحـّول احليـاة برمتهـا الـى بـؤس وخـوف 
وترقـب. في املدرسـة ويوم اخلميـس ورفع 
يخيـف  الـذي  الرصـاص  واطـاق  العلـم 
وأحاديـث  والرفـاق  الزيتونـي  اجلميـع، 
واجلرحـى.  واألسـرى،  والدمـاء،  البطولـة، 
يفردهـا لـؤي حمزة فـي تفاصيـل العمل، 
الفانتـازي  بـني  مزجـت  مبقاطـع سـردية 
والواقعـي وانتقاالتـه املبهـرة فـي رسـم 
مشـاهد غايـة في السـحر.” كنـت ارتدي 
القمـاش  خفيفـة  اخلضـراء  بيجامتـي 
مقلمـة اخلطـوط، البجامـة التـي مزقت 
حجلها اسـنان الدراجـة الهوائية فتحت 
النافـذة ووقفـت اراقـب مرورهـم الطويل 
روائـح االجسـاد الفتية تثقـل الهواء كان 
كل منهـم يديـر راسـه نحـوي مبا يشـبه 
ويغلقـه  يفتـح فمـه  ثـم  املشـاة  حتيـة 
ينـادي باسـمي نـداء ال اسـمعه لكننـي 
جميعـا  التفتـوا  صارمـا  قويـا  احسـه 
ونـادوا بصـوت واحد فوجدت نفسـي ارفع 
قدمـي الـى حافة النافـذة بـا ارادة واقفز 
نحوهم. ميكـن ان احكي عن الطفل الذي 
قفـز الـى الشـارع وفـور اسـتقرار قدميه 
على االسـفلت صار جنديـا ببدلة كاملة 
مـع اول خطـوة انتبه للعمـر الذي خطف 
مثـل جـرذ خائـف فـي اللحظـة التـي قز 
فيهـا عبـر سـنوات لـم يشـعر بهـا صار 

الرواية تسير أحيانًا في طرق 
بعيدة عن مركز الحدث، لترصد 
هوامش عميقة وموحية من 

الحقائق الصغيرة، فهي تعطي 
اشارات واضحة لحقيقة الحياة 

في تلك الحقبة من الحرب 
وبداية تقاطعاتها مثلما 

قطع صدام ذيل الجرذ الذي 
ظل يرافق الصبي خالل رحلته، 

رسم بدقة تفصيلية احساساته 
بالحياة بوعيه المبكر فهو يقرأ 
ويرسم ويفكر ويراقب بعيدا لذا 

بقي الفتى بطل الرواية وحيدًا 
معزواًل، وعالقاته محدودة مع 
الجرذ، وابن عمه سليم، وجدته، 

وبلقيس

قصة قصيرة

متابعة

غسان حسن محمد

بيـده   يهبـط مـن اجلبـل فجـراً، يحمـل 
اجملنـون   يدعـوه  اللـون،   قرمـزي  مهمـازا 
روح اجلبل،يسـير فـي ازقـة املدينـة، مـن 
اول الصبـاح وحتـى ظهـر اليـوم، ميـرُّ من 
يسـمع ضوضـاء  ان  ومـا  البيـوت،  امـام 
فـي احداهـا حتـى يلكـز مبهمـازه بابهـا، 
فتعود امليـاه الى مجاريهـا، الينبس ببنت 
كلمـة، يغـادر املدينـة الـى النهـر، ومـن 
، يطيـل  علـى شـاطئه يجمـع احلصـى 
بحديـث  يحدثهـا  كأنـه  النظـر،  فيهـا 
يصنـع  االرض،  علـى  يفرشـها  شـيق، 
بعنفـوان  عليـه  يرقـص  بسـاطاً،  منهـا 
وقـد اصطكـت عضـات  لدقائـق،  ميتـد 
الـى  يـرى  وهـو  بعدهـا  يهـدأ  وجهـه، 
املـاء تداعـب مويجاتـه بجعـة تسـتغرق 
بالسـكينة والطمأنينة، البجعـة تبادله 
عـن  تفتـر  ابتسـامة  وكأن  النظـرات 
فمهـا، السـعادة تغمـره، ينتقـي بضعة 
مختلفات..يضعهـن  بألـوان  حصيـات 
علـى حافـة النهر، تقبـل البجعـة حتمل 
احلصيـات بجناحيهـا وتطير. مـا ان يحل 
اجملنـون  يتسـلق  حتـى  االصيـل  وقـت 
اجلبـل، يصـل صومعته..وهـي عبـارة عن 

كـوة فـي قلـب اجلمـل.
شـذاذ  مـن  التفاتـة  ..حانـت  يـوٍم  ذات 
االفـاق الـى اجملنـون، احدهم اطلـق فكرة 
علـى  يحتـوي  اجلبـل   ان  ذاكـراً  شـريرة، 
كنـوزٍ ال يعلمهـا اال اجملنـون.. اقنـع رفاقه 

باالستياء على الكنز املزعوم!
وصولـه  حتـى  اجملنـون  الشـذاذ  تتبـع 

الـى النهـر، وبينمـا هـو ميارس طقسـه 
اليومـي قبالـة البجعـة، انقضـوا عليه 

حصياتـه  تناثـرت  املبـرح،  بالضـرب 
وهربـت بجعته، قيـدوه باحلبـال واقتادوه 

الـى حيـث اجلبـل، ابلغهـم ان روح اجلبل 
سـتنتقم منهـم، قهقهوا بصـوت عال 
وهـم يبحثـون عـن كنـز اجلبـل، وصلـوا 
الـى صومعتـه، بحثـوا فـي كل مـكان 
مـن اجلبل، اجـروا معاولهم فـي صخوره، 
عذبـوا اجملنون اشـد التعذيب، لـم يعثروا 

علـى شـيء.. وقـد خـاب ظنهم.
مـا آلـم اجملنـون بشـدة ان ابنـاء املدينـة 
لـم ينبـروا للدفـاع عـن الـذي منحهـم 

طـوال عقـود احلـب واخليـر والسـام. 
مضرجـاً  االخيـر،  الهزيـع  سـاعات  فـي 
بدمـه، متأوهـاً ممـا حلق بـه، ابصـر ضوءا 
سـاطعاً يخـرج مـن قلـب اجلبـل بزفرات 
مـن  انبعثـت  رقيقـة  نسـمات  كأنهـا 
الـرؤوم  األم  بحنـو  داعبـت  صخـوره، 
نشـوة  فيـه  بعثـت  مجنونهـا..  قلـب 
لم يشـهدها طـوال عمـره، أخذ نفسـاً 
عميقاً، علت ابتسـامة محيـاه، نظر الى 
مهمـازه امللقـى جانبـاً، وقد غـدا ابيضاً 
الـى  قربـه  امسـكه  الثلـج،  كبيـاض 
فمـه الذي صـار يطلـق صوتـاً كحفيف 

املوسـيقى. اعـذب  ليعـزف  الشـجر، 
أزقـة  صباحـاً  اجملنـون  جـاب  كعادتـه 
املدينـة، يبحـث عن شـيء ما، احـد املارة 
نظـر الـى مهمـازه وقـد تغيـر لونـه الى 
االبيـض وبثقـوب تشـبه ثقـوب النـاي.. 
أراد ان يكلمـه، لكـن اجملنـون لـم يعـره 
لعثـر  وجهتـه  الـى  مضـى  اذ  انتباهـا، 
علـى الشـذاذ الذيـن اصفـرت وجههـم 
رعبـاً وخوفاً وهـم يبصرون اجملنـون واقفاً 
قبالتهم..، طمأنهـم بحركات من يديه.. 

أشـار لهـم ان يتبعـوه..، سـاروا خلفـه 
كاملسـرمنني يجللهـم اخلـوف واالرتيـاب 
والذهـول، وصلـوا الـى خربـة نائيـة فـي 
اقصـى املدينـة، أجلسـهم الـى االرض، 
وبـدأ عزفـه الـذي بـدأ بنبـر خافـت ثـم 
عـا رويداً..رويـدا..، اهتزت اوراق الشـجر ، 
رقصـت الطيـور، ماج النهر، رأى الشـذاذ 
الـى صدورهـم ، اذهلهم سـوادها البادي 
للعيـان، مـرت الدقائـق وبـدأت تنويعات 
العـزف تتغيـر، حلـن رومانسـي شـفيف 
يداعـب االنفس، تغيرات الـوان صدورهم 
الـى اللـون االحمـر القاني، ومـن ثم الى 
اللـون الـوردي وهكذا توالت دائـرة االلوان 
البيـاض  احتـل  اطيافها..حتـى  بعـرض 
وقـع  علـى  الصـدور  مسـاحة  الناصـع 

معزوفـة يعزفهـا اجملنـون.
عـن  اجملنـون  ليرحـل  السـنون  مـررت 
اجلبـل  حجـارة  الوجود..جـادت  عالـم 
علـى املدينـة بتمثـال للمجنون ميسـك 
القلـب  فـي  قائمـاً  مزمـاره،  مهمـازه/ 

. منهـا
تسـتيقظ املدينـة صباحاً علـى معزوفة 
اجملنـون تبـثُ فيها احليـاة، لتغفو مسـاًء 
علـى معزوفـة اخـرى تبـُث فـي النفـس 

سـعيد. حلماً 

)املركـز  مبراكـش  الشـعر  دار  مقـر  احتضـن 
حلظـة  األربعـاء،  عصـر  الداوديـات(،  الثقافـي 
شـعرية مبيسـم عربي. فقـرة »شـعراء بيننا«، 
فبراير/شـباط  شـهر  الـدار،  تنظمهـا  والتـي 
علـى  خالهـا  مـن  وتنفتـح  سـنة  كل  مـن 
شـعرية  جغرافيـات  مـن  شـعرية  أصـوات 
عربيـة وكونية، شـكلت حلظة عربيـة بامتياز. 
الشـاعر العراقـي عبدالباقـي فـرج والشـاعر 
املغربـي  والفنـان  البريهـي  عمـاد  اليمنـي 
ينسـجوا  أن  اسـتطاعوا  احلمـني،  محسـن 
وجـع  حضـر  حيـث  وفنيـة،  شـعرية  حلظـة 
شـجنا  القصائـد  وخطـت  واملنفـى،  الوطـن 
إنسـانيا فياضـا يستشـرف كـوة األمـل فـي 

األفـق.
حواريـة  شـعرية  حلظـة  بيننـا«،  »شـعراء 
عواملهـا  مـن  لاقتـراب  إبداعيـة  جتـارب  مـع 
التخييليـة وأفق كتابتها، سـواء جتـارب عربية 
مقيمـة  مغربيـة  إشـراقات  أو  بيننـا  تقيـم 

فـي املهجـر. وهـي أقـرب إلـى منتـدى حواري 
الشـعر  دار  خالـه  مـن  تسـاهم،  مفتـوح، 
مبراكـش، فـي خلـق وشـائج التقـارب واحلـوار 
الشـعري اخلـاق بـني املنجز الشـعري املغربي 

وكونيـة. عربيـة  شـعرية  وجغرافيـات 
فـي حلظـة شـعرية عربيـة، نسـج الشـاعر 
مـن  بعضـا  فـرج  عبدالباقـي  العراقـي 
اليمنـي  الشـاعر  وخـط  العراقـي،  الوجـع 
عمـاد البريهـي شـجنا خاصـا كمـا »يليـق 
حـني  فـي  احلقيقـة«،  خذلتـه  بفيلسـوف 
ظـل الفنـان محسـن احليمـن يكتـب، عبـر 
آلـة الكمـان، مقامـا مغربيـا أمتـم تفاصيله 
جـاء  الـذي  مبراكـش،  الشـعر  دار  جمهـور 
تفاصيـل  ليؤثـث  األمـل«  بـ«نوافـذ  محمـا 

بامتيـاز. شـعرية  حلظـة 
الشـاعر العراقـي عبدالباقـي فـرج )مواليـد 
الغنـي  الشـعري  املسـار  هـذا  البصـرة(، 
علـى  تطـّل  ال  »شـرفات  )»اإلزار«/1993، 
 ،2006 البيـاض«/  »ذلـك  القلـب«/1995، 

مديـح  »فـي  العراقـي«/2010،  آدم  »قصائـد 
متتـد«/2018..،  »سـماء  اخلسـارة«/2013، 
مـن خـال  أطـل  املتوّحـد«/2021(،  »سـعادة 
دار  جمهـور  ليعيـد  العراقـي،  آدم  لسـان 
الشـعر مبراكـش، إلى حلظـة إنسـانية مليئة 

املنفـى:  واجنراحـات  بالوجـع 
أفسـد  الشـعر/َمْن  فـي  العائمـة  »بـادي 
صفحـات  فـي  العائمـة  القصيدة/بـادي 
التاريخ/َمـْن ثقـَب القارب/بـادي العائمـة في 
الدم/َمـْن شـحَذ السـكني/بادي العائمة في 

الثقـاب..«. عـود  أشـعَل  البترول/َمـْن 
البريهـي  عمـاد  اليمنـي  الشـاعر  وشـارك 
)مواليـد تعز(، والذي يحتفظ بخزانة أشـعاره 
»كفيلسـوٍف  مخطوطـات  للمسـتقبل، 
خذلتـه احلقيقـة«، »سـفر الـروح«، »اللهـب 
العـاري من اجلهـات«، »خـارج الظـل«، ليقوم 
جتاربـه  مـن  قصائـده.  بـني  مجـازي  بسـفر 
األولـى )القصيـدة العمودية(، انتهاء بشـجن 

مينـي وحلظـة حـب: »فـي الظـل«

يا أنَت ملـلْم خـطـى الغاوين مبتسما  
بكّفك العـذِب واعصــرْ للـرؤى ِسْحـرا

واخلْع قميَص املآسي من حياِة أبي  
ال قصٌة في طـريقي تُشبــُه األخــرى

وقْل لقلبْي غـداًة إن مررَت به:  
سبحاَن من لَك أوحى الشعـر أو أسرى !

تسـعى فقـرة »شـعراء بيننـا«، إلـى انفتـاح 
فـي  العربـي  الشـعري  املنجـز  علـى  بليـغ 
مختلـف جتاربـه وحساسـياته، وأيضـا ملزيـد 
اإلبداعـي  املنجـز  الوعـي بهـذا  تقريـب  مـن 
فـي  ودائمـا  اإلبداعيـة.  ومثونـه  وبأشـكاله 
ظـل حـرص دار الشـعر مبراكش على جتسـير 
التباعـد االجتماعـي، بـني الشـعراء والنقـاد 
واملتلقـي شـعريا، وحيـث يكتـب  والفنانـني 
فـي  »إرادتهـم«  »دارهـم«،  فـي  الشـعراء، 

اإلنسـانية. الشـعر  قيـم  ترسـيخ 
* عن ميدل أيست أون الين

مجنون الجبل

قصائد عراقية ويمنية على مقام نهاوند مغربي*

غالف الرواية

من اعمال الفنان جبر علوان
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اجلولة  مباريات  االحــد  اليوم  تنطلق 
21 مــن دوري الكرة املمتــاز »الثانية 
مــن املرحلة الثانيــة« باقامة خمس 
مباريــات، فــي الســاعة الواحــدة 
والنصف ظهرا مبلعــب التاجي جترى 
مبــاراة النفط والــزوراء، وفي ملعب 
والكرخ،  القاسم  مباراة  تقام  الكفل 
ويضيف الديوانية فريق نفط ميسان، 
وتقام املباراتان في الســاعة 2 ظهرا، 
وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا 
مبلعب الشسعب الدولي تقام مباراة 
في  الكهربائية،  والصناعات  الطلبة 
حني يضيف ملعــب النجف الدولي 
مبــاراة نفط الوســط والنجف في 

الساعة اخلامسة والنصف مساء.
وتستكمل املباريات في اليوم التالي، 
البصرة في  فيلعــب اجلوية ونفــط 
ملعب الشــعب الدولي في الساعة 
ملعب  ويضيــف  عصــرا،  الرابعــة 
الفيحاء في الساعة السادسة مساء 
مباراة امليناء والسماوة، ويلتقي امانة 
االول في  والشرطة في ملعب  بغداد 
التوقيت  وفي  الثانية ظهرا،  الساعة 
ذاتــه تقام مبــاراة زاخــو واربيل في 
ملعــب زاخو، وجتــرى مبــاراة احلدود 
التاجي في  والكهربــاء في ملعــب 

الساعة 2 ظهرا.

ويقف اجلوية في صدارة ترتيب الدوري 
برصيد 44 نقطة، ثــم الزوراء وله 39 
نقطة، والشرطة 36 والنجف برصيد 
34 نقطة.وفــي قمــة الهدافني امين 
حســني من اجلوية وله 14 هدفا، ثم 
مهند عبد الرحيم من الزوراء وله 10 

أهداف.
وأكــدت جلنة املســابقات في الهيأة 
االنتقــاالت  فتــرة  أن  التطبيعيــة، 
الشــتوية مازالت مســتمرة حسب 
املوعد احملدد ســابقا .وقاَل عضو جلنة 
التطبيعية،  الهيئة  في  املســابقات 
علي عبيس: إن أنديــة الدوري املمتاز 

بإمكانها التعاقد مع الالعبني .
االنتقاالت  فتــرة  وأضــاَف عبيــس: 
الدوام  نهاية  الشتوية ســتغلق في 
الرســمي اليوم االحد املوافق الثامن 
والعشــرين مــن الشــهر احلالــي، 
وباســتطاعة األنديــة املتعاقدة مع 
الالعبــني اجلدد تصديــق العقود في 
االحتــادات الفرعية أو إرســالها على 
االمييــل اخلاص باحتاد كــرة القدم في 

فترة عطلة نهاية األسبوع لالحتاد.
مــن جانبها، أعلنــت إدارة نادي زاخو 
الشــاب، سامي  املدرب  تعاقدها مع 
بحت، خلفا للمدير الفني املستقيل، 
أحمــد صالح.وقال مشــرف الفريق، 
طه زاخولي، إنه باشر مهمته اعتبارا 
من امس االول، حيث قــاد أول وحدة 

تدريبية.

وأضــاف زاخولــي أن اإلدارة، وضعت 
لقناعتها  الشــاب،  باملــدرب  ثقتها 
التامة بقدرته على احلفاظ على توازن 
الفريق، الذي يحتل املركز الســادس 

في الدوري املمتاز، برصيد 30 نقطة.
من جهة أخــرى، قدمــت إدارة زاخو 
شــكرها للمــدرب الســابق، أحمد 
صــالح، على اجلهود التــي بذلها مع 
الفريــق، والنتائج التي حققها خالل 
املرحلــة األولى من الــدوري، وأكدت 
اجلديد،  املــدرب  لدعم  اســتعدادها 

وتوفير ســبل النجاح له في مهمته 
اجلديدة.وكان صالح قد اعتذر عن عدم 
تكملة املشــوار، مع نهايــة املرحلة 
األولى، وقاد الفريق في املباراة املاضية 
أمــام الكرخ، املدرب املســاعد هيثم 

متعب، والتي انتهت بالتعادل )1-1(.
وفي سياق اخر، تعاقد نادي الديوانية 
، مع املدرب البرازيلي لوزانو سواريس، 
لقيادة الفريق خلًفا لســمير كاظم.

وقــال رئيس الهيئــة اإلدارية للنادي، 
حسني العنكوشــي »مت التعاقد مع 

ســواريس،  لوزانو  البرازيلي  املــدرب 
مــع  ماتيــوس،  كلــودا  ومواطنــه 
االحتفاظ باملدربني املساعدين سعيد 
فيوري«.وأضــاف  ومالــك  محســن 
»الديوانية أكمل التعاقد مع الالعب 
البوسني نيدو توركوفيتش قادًما من 
التقدم السعودي، وسيشكل إضافة 
نوعية للفريق«.ونوه أن إدارة الديوانية 
فضلــت التعاقد مع مــدرب أجنبي، 
بعدما منحت أكثر من فرصة للمدرب 
احمللي. يشار إلى أن نادي الديوانية، قرر 

اخلميس إقالة املدرب ســمير كاظم، 
النجف  أمــام  الفريق  بعد خســارة 

بهدفني دون رد.
الفنزولــي، جيلمني  الالعب  وباشــر 
ريفاس، مرانه األول مع الشرطة بعد 
وصوله العاصمــة بغداد.وقال املدرب 
املساعد لفريق الشرطة، حسني عبد 
إن ريفاس هــو أخر صفقات  الواحد، 
النــادي، قبل إغالق ســوق االنتقاالت 
الشتوية، ويعد أحد الالعبني املميزين 
وقاريا.ويبلغ  محليــا  عليهم،  املعول 
ريفــاس من العمــر 31 عامــا، وقد 
انتقل للشرطة بصفقة حرة، لكونه 
بــال نادٍ منــذ كانون الثانــي املاضي، 
حني كان يلعب في صفوف دي ســي 
يونايتد األمريكي.وســبق لريفاس أن 
لعب للهالل واالحتاد في الســعودية، 

والشارقة اإلماراتي.
إلى ذلك، انضم العب النجف السابق، 
علي ستار، إلى الصناعات الكهربائية 
بشكل رسمي.وقال مدرب الصناعات 
الكهربائيــة، عباس عبيــد، إن علي 
ســتار )لوكا( انضم رســميا للفريق 
الذي اكتملت صفوفه، خصوصا بعد 
اللبناني  املدافع  الرابع،  وصول احملترف 

خالد العلي.
وأضــاف أن الصناعــات بــدأ يحقق 
استقطاب  بعد  خصوصا  االستقرار، 
اجلــدد، من  الالعبني  مجموعة مــن 
بينهم 4 محترفني.وأشــار عبيد إلى 

أن املهمة ليست سهلة، بعد اإلهدار 
الكبير للنقاط قبل استالمه املهمة، 
حيث خــاض الفريق 15 مباراة، حصد 
من خاللها 10 نقاط فقط، لكنه أكد 
عزمه على انتشــال الصناعات.يشار 
إلى أن الصناعــات الكهربائية يحتل 
املركز األخير، في جدول ترتيب الدوري 

العراقي املمتاز، برصيد 16 نقطة.
من جانب اخر، وصــل احملترف اإليراني 
مهدي دغافلة إلــى العاصمة بغداد 
لاللتحاق بتدريبــات فريق احلدود بعد 
انضمامه للفريق بشــكل رســمي.
وقال املنســق اإلعالمي لنادي احلدود 
زيد الزيــدي إن دغافلــة، انتظم في 
التدريبات حتت إشــراف املدرب مظفر 
املقبلة من  للجولــة  جبار حتضيــرا 
الدوري.وبــنّي أن اجلهاز الفني يأمل أن 
يكون دغافلة إضافــة نوعية للفريق 
في ظل تسابق األندية األخرى لترميم 

خطوطها في امليركاتو الشتوي.
وأردف قائــال: »بالتالي فريقنا بحاجة 
إلى تدعيم خطوطه من أجل املضي 
قدمــا لتحقيــق نتائج تبعــده عن 
إلى  بالهبوط«.وأشار  املهددة  املناطق 
أن الفريق خســر نقطتني في اجلولة 
املاضيــة أمام امليناء )1-1( بعد تلقيه 
األخيــرة، مضيفا:  الثواني  في  هدف 
»نأمل أن نعوض في املباريات املقبلة«.
يشــار إلى أن احلدود يحتل املركز 19 

برصيد 17 نقطة.

تقـرير

الجولة 21 لدوري الكرة تنطلق اليوم باقامة خمس مواجهات 
سامي بحت يقود زاخو والبرازيلي سواريس مدربا للديوانية 

نيويورك ـ وكاالت:
تعافــى بروكلني نتس مــن بدايــة ضعيفة، 
ليســحق ضيفه أورالندو ماجيك 129-92، في 
دوري الســلة األمريكــي للمحترفــني، الليلة 
املاضية.وحقــق نتــس انتصــاره الثامن على 
التوالي، على الرغم من غيــاب كيفن دورانت، 
ليواصل مطاردة فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز 

على صدارة القسم الشرقي.
ورفع نتس رصيده إلى 22 فوزًا مقابل 12 هزمية 
بينما يأتي سيكســرز، الذي فاز 111-97 على 
داالس مافريكس، في الصدارة وله 22 انتصارًا 
و11 خســارة.وكان كايري إيرفينج، السبب في 
عدم اتســاع الفارق لصالح ماجيك في الربع 
األول، إذ أحرز 10 نقاط لنتس.وبعد انتهاء الربع 
األول بتقدم ماجيــك 28-24، انتفض نتس في 
الربع الثاني بفضل تألق جيمس هاردن وبروس 
بــراون والبديل تايلر جونســون الذي أحرز كل 
6 قبل االستراحة.وســجل نتس  الـــ  نقاطه 
41 نقطة مقابــل 19 ملاجيك في الربع الثاني، 

لينهي الشوط األول متقدما 47-65.

الدوحة ـ وكاالت:
للتنس،  املفتوحة  ميامي  بطولة  تســتضيف 
أعظم العبــي العالم، في ملعب هــارد روك، 
خــالل املدة من 22 آذار إلى 4 نيســان املقبلني، 
وســط حضــور عدد محــدود مــن اجلماهير.
الرســمية  القائمة  املنظمة،  اللجنة  وأعلنت 
والتي ستشــهد  البطولة،  للمشــاركني في 
مشاركة أول 10 العبني في التصنيف العاملي، 
وبينهم السويســري روجر فيــدرر.وكان فيدرر 
صاحب الـ 39 عاًما، قد غاب عن املشــاركة في 
أي بطولة، مند مشاركته في بطولة أستراليا 

املفتوحة في فبراير/شباط من العام املاضي.

روما ـ وكاالت:
أعلن نادي يوفنتوس عن خســائر بقيمٍة تفوق 
مئًة وســبعًة وثالثني مليون دوالر، عن األشهر 
الستة األولى للموسم الكروّي ألفني وعشرين 

ألفني وواحد وعشرين.
وذكر بطل الدوري اإليطالــي أّن مجلس اإلدارة 
وافق على التقرير املالّي مشيراً إلى أّن اخلسائر 
سببـــها انخفاض العائدات بســبب جائحة 
كورونا، إضافــة إلى رواتب الالعبني والّتعاقدات 
اجلديدة، مشــيراً في الوقت ذاتـــه إلى ارتفاع 

أرباح عقود الّرعاية واإلعالنات.
وأشار نادي يوفنتوس إلى أنه قد يضطّر إلى بيع 
بعض العبيه جملابهة اخلسائر، لكّنه أكد أنها ال 
تثير الّشكوك حول قدرات النادي واستمرارّيته 
والقدرة على اإليفاء بااللتزامات املالّية من خالل 
الســيولة التي متّ احلصول عليهــا من قروض 
متوّســطة األجل إضافة إلى تسهيالٍت بنكّية 
أخرى، دون املســاس باألنشطة التجارية.وعلى 
الّرغم من ذلك، ميكن لـــ »يوفنتوس« التصّرف 
في حقوق عقود العبيه بحســبما ذكر النادي 

في البيان.

نتس يسحق 
ماجيك في دوري 
السلة األمريكي

فيدرر ُيزين قائمة 
بطولة ميامي

خسائر يوفنتوس 
تفوق الـ137 

مليون دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد وزير الشباب والرياضة السيد 
اللجنة  درجال دعمه لعمل  عدنان 
األوملبي في  العمــل  الدارة  املؤقتة 
العراق وصوالً الى إنتخابات شفافة 
تنفيذي جديد  ينبثق عنها مكتب 
يقــود اللجنــة األوملبيــة خــالل 
الســنوات األربع املقبلة.  جاء ذلك 
خالل زيارة السيد الوزير ملقر اللجنة 
األوملبية حيث كان في إســتقباله 
الدكتور  املؤقتــة  اللجنــة  رئيس 
احلميداوي  عطــوان  نعيــم  أكرم 
والدكتــور آزاد قــادر ومدير األمانة 
أحمد صبري.وقال  الســيد  املالية 
درجال ان احلكومة تقف مبســافة 
واحدة من جميع املرشــحني وانها 
التدعم طرفاً على حســاب سواه 
املكتب  مع  الكامل  تعاونه  مؤكدا 
نهاية  الذي ســينتخب  التنفيذي 

الشهر املقبل.
اللجنة  رئيــس  من جانبــه اعرب 
املؤقتة الدكتور أكرم نعيم عطوان 
وتقديره  شــكره  عن  احلميــداوي 
لزيــارة وزيــر الشــباب والرياضة 
عدنان درجال مبيناً انه وزمالءه في 
السيد  دور  يثمنون  املؤقتة  اللجنة 
الوزير في دعم وإسناد العمل الذي 
تقوم به اللجنــة املؤقتة.  ومضى 
عطوان للقــول بان اللجنة املؤقتة 
تعي حجم مســؤوليتها الوطنية 
التي أوكلت لهــا وانها قادرة على 
تصويب مســار املشــهد األوملبي 
القوانني  مع  اليتقاطع  مبا  العراقي 
العراقية النافذة او امليثاق األوملبي. 
املؤقتة شرحاً  اللجنة  رئيس  وقدم 
املؤقتة  اللجنــة  وافياً عــن عمل 
موكداً ان العمل يســير بشفافية 
ومهنية دون اي عوائق، وان اللجنة 
تعمــل وفــق القانون مــع جميع 
املرشحني مما يدلل على ان العملية 
تسير بنجاح وصوال املواعيد احملددة 

النتخابات املكتب التنفيذي.
يرافقه  الوزير  السيد  تفقد  بعدها 
البيت  اروقة  املؤقتة  اللجنة  رئيس 
بتقدمي  درجال  وعــد  االوملبي حيث 
الدعــم لصيانــة وتغييــر بعض 
بعض  في  االوملبية  اللجنة  مالمح 

االمور التي تستحق الترميم.
من جانب اخر، أمتت اللجنة املؤقتة 

الدارة العمــل الرياضي في العراق 
إســتالم وفرز إستمارات املرشحني 
واملرشحات لالنتخابات التكميلية 
لعضويــة اجلمعية العامة للجنة 
العامة.وفي  الوطنيــة  األوملبيــة 
أدنــاه قوائم املرشــحني على وفق 
التوصيفات التي تقدموا للترشيح 

عبرها: 
الرياضيــني  للجنــة  املرشــحون 
األوملبيني: عدنان طعيس عكار فرج. 
ألعــاب القوى / لنــدن 2012، دانة 
حســني عبد الرزاق نايف. / ألعاب 
القوى / بكــني 2008 ولندن 2012، 
رند سعد محمود احمد. / القوس 
2012، وحيد عبد  / لندن  والسهم 
الرضا وحيد مزعل. / املالكمة / ريو 

برغش.  2016، حسني علي حسني 
/ اجلــودو. / ريــو 2016، علي ناظم 
سلمان محمود. / املصارعة. / لندن 
2012، نور عامر جاســم محمد. / 
الرماية. / لندن 2012، محمد رياض 
جاســم محمد. / التجديف / ريو 
2016، امين حســني غضبان وهيب. 

/ كرة القدم. / ريو 2016.
اما املرشحات للجنة النسويةظن 
هن :  وسن حنون علي حربي. / احتاد 
كرة الســلة، بيداء كيالن محمود 
التنس، شــذى علي  / احتاد  خضر. 
مطشــر ضيغم. / احتــاد القوس 
والســهم، لينا صباح متي عبدو. 
/ الســامبو،  ليلــى محمد امني 
محمــود. / احتــاد الثالثي، عصماء 

عبد احلســني محسن ســعيد. / 
البولينغ.

اما مرشحو االحتادات غير األوملبية 
املعترف بها، هم : ظافر عبد األمير 
/ احتاد الشطرجن،   مظلوم حســني 
شــاكر عبد احلسني عنيد حسني. 
/ البولينــغ،  مصطفى جبار علك 
املوايتاي، مخلص حسن   / نشمي. 
حيــدر خضير. / الســامبو، احمد 
/ االحتاد اجلوي،  شاكر حمد حسن. 
قاســم كاظم ســالم جــودة. / 

الكيك بوكسنغ.
وشــملت ترشــيحات املميــزات: 
هدى شــهاب جاري حلو، رؤى زهير 
بهنان جرجيس، ليزا رستم يعقوب 
إبراهيم، إقبال عبد احلسني نعمة، 

فاطمة ســعد محمود احمد، والء 
طارق حميــد خضر، فردوس مجيد 
إسماعيل  نبهان  ندى  الياس،  آمني 
خليــل، جنــان ناجي زويــن نايف، 
أميان صبيح حسني حسوني، منى 

طالب ثابت بشير.
 وترشــيحات املميزيــن اتت على 
النحو التالــي: علي جعفر محمد 
محمود ســماكه، خليل ياســني 
جابر شــرقي، رعد حمودي سلمان 
محمــد، إبراهيم خليــل إبراهيم 
عباس، هونــر جوهر محمد جهان، 
جمال ناصر حسون عبد،عالء جابر 
عبود ســلمان، اســعد الزم علي 
الرزاق سلمان  مجمان، عقيل عبد 
عباس، طارق عبــد الرحمن عباس 

علي، جزائر حســن رهيف عليوي، 
مهدي شواي مريهج بوحي، سعد 
عبــد احلميــد علي منفــي، فالح 
نحو، شاكر محمد  حسن جاسم 
عودة خضير، محمــود احمد مراد 
احمد، رعد داود ســلمان خشــني 
الالمي، علي سموم دغل ثامر، أياد 
بنيان محمد عبد اهلل، عبد الكرمي 
جاسم كرمي فرحان، أسامة صبيح 
مصطفى زامل، صباح حسن شري 
معن، ليث حســني شهيب احمد، 
ســرمد عبد االله محمــد احمد، 
طارق حســن رزوقي عباس، محمد 
حســني احمد ولي، كمــال بزرك 
مهدي عبدو، إبراهيم سالم سعد 

نبهان.

زيوريخ ـ وكاالت:
سحبت اول امس قرعة الدور ثمن 
النهائــي من منافســات الدوري 
األوروبي »يوروبا ليــغ« في مدينة 
قرعة  السويسرية.وأسفرت  نيون 
دور الـــ16 من البطولــة القارية 
عــن مواجهات قويــة أبرزها تلك 
يونايتد  مانشستر  ستجمع  التي 

اإلنكليزي مبيالن اإليطالي.
الســويدي  النجــم  وســيعود 
إبراهيموفيتش  زالتــان  اخملضــرم 
مهاجــم ميالن اإليطالــي حاليا 
ليواجه  ترافورد«  »أولد  إلى ملعب 
يونايتد  السابق مانشستر  فريقه 
الدور  مباريات  أبــرز  اإلجنليزي، في 

ثمــن النهائــي مــن مســابقة 
األولى  املرة  األوروبي.وهــي  الدوري 
التي يلتقي فيهــا الفريقان على 
الصعيد القاري منذ الدور ذاته في 
دوري أبطال أوروبا موســم 2009-
2010 وانتهــت املواجهــة بفــوز 
الفريق اإلجنليــزي ذهابا وإيابا 2-3 

و-4صفر.
موســمني  إبراهيموفيتش  ولعب 
فــي صفــوف الشــياطني احلمر 
املســابقة  لقب هذه  وأحرز معه 
بالــذات عــام 2017 علمــا أنــه 
النهائية ضد  املبــاراة  عــن  غاب 
أياكس أمســتردام الهولندي )-2

صفر( إلصابــة خطيرة في ركبته 

باإلضافة إلى فــوزه بكأس رابطة 
األندية اإلجنليزية احملترفة في العام 

ذاته.
لبلوغ  األمرين  وكان ميالن عانــى 
بتعادلــه خارج ملعبه  الدور  هذا 
 2-2 الصربي  األحمــر  النجم  مع 
1-1 على ملعب ســان سيرو  ثم 
إيابــا ليتأهــل بفضــل األهداف 
املسجلة خارج ملعبه.في املقابل، 
نتيجة  يونايتد  مانشستر  حسم 
مواجهتــه مع ريال سوســييداد 
اإلسباني ذهابا عندما تفّوق عليه 
بأربعة أهداف من دون رد في مباراة 
أقيمت في تورينو، قبل أن يكتفي 
بالتعادل الســلبي معه إيابا على 

أرضه.
ويدخل توتنهام اإلجنليزي مواجهته 
مع دينامو زغرب الكرواتي مرشحا 
عليه  يتعــني  لكــن  لتخطيــه، 
أن يحــذر مــن األخير الــذي أزاح 
بفوزه عليه  الروســي  كراسنودار 
ذهاباً وإياباً )3-2 و1-0(.. وسيتجدد 
اللقــاء بــني أرســنال اإلنكليزي 
وأوملبياكــوس الذي أقصاه من دور 
الـ 32 املوسم املاضي، عندما خرج 
النادي اللندني منتصرا في مباراة 
الذهاب خــارج أرضه -1صفر، قبل 
أن ينتفض الفريق اليوناني ويطيح 
به من املسابقة بالفوز عليه إيابا 

في لندن 2-1 بعد التمديد. 

وكان أرســنال عــاد إلــى ملعب 
كارايســكاكيس«  »جيورجيوس 
اخلــاص بأوملبياكــوس اخلميــس 
خلوض مبــاراة اإلياب »على أرضه« 
وتخطى بصعوبــة عقبة بنفيكا 
البرتغالي الــذي تقّدم عليه 1-2، 
قبــل أن يقلب فريــق املدفعجية 
أواخر   2-3 فائــزا  ويخرج  الطاولة 
املباراة بعد أن تعادال ذهابا 1-1 في 

روما.
وأقيمــت املباراتان خــارج معقل 
الســفر  قيود  بســبب  الفريقني 
املفروضــة فــي البلديــن علــى 
تفشــي  نتيجة  منهما  القادمني 
نتائج  يلي  كورونا.وفيمــا  فيروس 

القرعة كاملــة :أياكس )هولندا( 
- يونغ بويــز )سويســرا(، دينامو 
فياريــال   - )أوكرانيــا(  كييــف 
)إسبانيا(، روما )إيطاليا( - شاختار 
دانيتســك )أوكرانيا(، أوملبياكوس 
)اليونان( - أرسنال )إجنلترا(، دينامو 
زغرب )كرواتيا( - توتنهام )إجنلترا(، 
مانشستر يونايتد )إجنلترا( - ميالن 
)جمهورية  براغ  سالفيا  )إيطاليا(، 
)اسكتلندا(،  رينجرز   - التشــيك( 
مولــده   - )إســبانيا(  غرناطــة 
)النرويج(.يذكر أّن مباريات الذهاب 
ســتلعب يــوم 11 أذار املقبل في 
 18 حني تدور مواجهات اإلياب في 

منه.

قّمة مرتقبة بين مانشستر يونايتد
 وميالن في ثمن نهائي الدوري األوروبي

درجال يجتمع باللجنة المؤقتة ويتفقد أروقة البيت األولمبي
إعالن أسماء المرشحين لالنتخابات التكميلية للجمعية العامة 

اعرب رئيس اللجنة 
المؤقتة الدكتور 
أكرم نعيم عطوان 
الحميداوي عن 
شكره وتقديره 
لزيارة وزير الشباب 
والرياضة عدنان 
درجال مبينًا انه 
وزمالءه في اللجنة 
المؤقتة يثمنون دور 
السيد الوزير في 
دعم وإسناد العمل 
الذي تقوم به اللجنة 
المؤقتة

فرز إستمارات املرشحني واملرشحات لالنتخابات التكميلية لعضوية اجلمعية العامة للجنة األوملبية الوطنية العامة
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عالمات لها ثقلها
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- 1 - 
استخدام العدد في احلديث يُثيُر املستمَع ويشده 

الى الكالم، فحني يقول االستاذ لتالميذه مثال :
عندي ثالُث جوائز ملن يجيب عن الســؤال ، يتحفز 
الطــالب ملعرفة هــذه اجلوائز، ويتلهــف اجلميع 
ملعرفتها حتى اذا لم يكونوا من الطالب الناهبني 

..
إّن اســتخدام العدد يثيــر فضولهم ملعرفة تلك 

اجلوائز.

- 2 -
وبناًء على ما تقدم :

ينبغــي ان ننتبه الى ِســّر اســتخداِم العدد ِمْن 
ِقَبِل قادتنــا الهداة امليامني – صلوات اهلل عليهم 

أجمعني – في أحاديثهم .

 - 3 -
وقــد روي عن صادق أهل البيــت االمام جعفر بن 

محمد )عليه السالم( أنه قال :
" إلهل االميان أربُع عالماٍت :

وَْجٌه منبسط ،
ولساٌن لطيف ، 

وقلٌب رحيم ،
ويد معطية 

الوسائل / ج9 458- 
والكثيرون منا تّواقون ملعرفة عالمات االميان لكي 
يحكموا على انفسهم من خالل تلك العالمات ، 
وكيف ال يتوقون الى ذلك واالميان هو بَّوأبُة اخلالص 

وعنوان الفوز ...
العالمة األولى :

الوجه املنبسط 
اّن البشاشــة واالنبساط واالبتســامات الوادعة 
التي ال تفارق الثغر، ما هي اال مؤشــرات على ما 
تنطوي عليه النفس من صفــاء ونقاء بعيداً عن 

الضغائن واألحقاد والعقد املتأصلة في األعماق .
والنفس املؤمنة يحملها االطمئنان والســكينة 

على أْن تقابل الناس بأجمل ُصورِ املقابلة .
وهل ثمة ِمْن لقاء يطيُب اذا لم يكن منطلقاً من 
اخلزيــن االمياني العالي الذي تدل عليه قســمات 

الوجه املنبسط ؟
العالمة الثانية :

اللسان اللطيف 
يتحرج املؤمنون الصادقون ِمْن انزالِق ألســنتهم 
الى البــذاءات واالتهامات وكل ألــوان االنتقاص 

اللساني لألخرين ...
وال تطفح علــى ألســنتهم االّ الكلمات احللوة 
التي تداعب أوتار القلوب وتُدخُل عليها ألوانا من 

االرتياح واالنشراح ...
يأمن الناس على أنفســهم من حصائد ألســنة 
املؤمنني الصادقني في أميانهم ، اخلالية من الكذب 
والبهتان والغيبة والنميمة فضالً عن الســباب 

والشتائم والغمز واللمز والطعن ...
وهكذا ينعم اجملتمع بالنبــرة الصافية اللطيفة 

البعيدة عن دنس االغراض وااليذاء املتعمد 
العالمة الثالثة : 

القلب الرحيم 
اّن القلــب الرحيم هو القلــب املتفاعل مع آالم 
وآمال الناس، يحب لهم ما يحب لنفسه من ألوان 

السالمة والكرامة .
والتشبه بأخالق اهلل – وهو أرحم الراحمني - يدل 
على عمق االميان في تلك النفوس التي تسعى الن 
تكون في بحبوحة من املشاعر النبيلة والعواطف 
االصيلــة، التــي تتوجهــا الرحمــة بالضعفاء 
والبائســني واملســتضعفني وذوي احلاجات ومتتد 
الى ســائر الطبقات االخرى في مسارات انسانية 

مرهفة .
العالمة الرابعة : 

اليد املعطية 
اليد املعطية هي اليد العليا، والعطاء الســخّي 
يكشــف عن اميان عميــق، وثقة كبيــرة باخلالق 
الرزاق، بينما ترى املمســكني البخالء يخشون أْن 
ينفقوا ويخافون ان يكون االنفاق عامالً من عوامل 

إفقارهم ...
وبالتالــي فهم يعتبــرون االنفــاق تَلََفــاً بينما 
يتنافــس املؤمنون فــي حلبات االنفــاق في البر 
والنفع االنســاني، ويعتبرون االنفاق في وجوه البر 

واالحسان عبادة اجتماعية . 
ان هذه العالمات االربع ال تخرج عن كونها مجساً 
لألختبار .. اختبار النفس وبشكل ذاتي بعيداً عن 

تدخل االخرين .
وهي تدعونــا الى مراجعة دقيقة النفســنا ولن 
يكــون أصحاب العبــوس املكفهــرة وجوههم 
قادرين بعد قراءة هذا احلديث على االســتمرار في 

عبوسهم وجفافهم االجتماعي ..
كما ان اصحاب البــذاءات والتطاول على االخرين 
ال يســتطيعون ان يســجلوا انفسهم في نوادي 

املؤمنني الصادقني .
وأّما اولئك الغالظ القساة البعيدون عن االتسام 
بالرحمــة فعليهــم ان يعيدوا حســاباتهم في 
تشــخيص هوياتهم، انهم بالغلظة والقســوة 

يبتعدون عن مرافئ االميان احلقيقي .
وأخيراً :

فاّن الذين يكنزون األموال وال يجودون بشيء منها 
على االطالق، ُحّباً للمال والنفســهم من جانب، 
وانفصالهم النكد عن التالحم مع اجملتمع عموما 
، ومع البؤساء والضعفاء خصوصا من جانب آخر، 
كل ذلك يبعدهم عن حمل وســام االميان، وهذه 

هي اخلسارة الكبرى .

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

احالم يوسف
الكثير من االطفــال لديهم عادة قضم 
االظافر أو قص االظافر بواسط االسنان، 
العــادة مرافقة لهم طوال  وتظل هذه 

عمرهم ان لم يحاولوا االقالع عنها.
قضم االظافر يتســبب احيانا بالشعور 
باخلمول والتوتــر ألنها في الغالب تتولد 
بسبب حالة توتر حســبما ذكر محيي 
اجلنابي الباحث بعلــم النفس، وقال: " 
قضم االظافــر احيانا يتســبب بإتالف 
يتشــوه  واحيانا  االظفــر  حــول  اجللد 
وكأنه اصيب بحرق، وهي احدى العادات 
االســنان  الضغط على  العصبية مثل 
في اثناء احلديث او النوم، او مص االبهام 
وهذا غالبا يكون لدى االطفال ويستمر 
في حال لــم يثن االهــل الطفل عنها، 
احدى  ميارس  الشــخص  نشاهد  وغالبا 
هذه العادات في اثنــاء احلوار او النقاش 
بشــأن موضوع معني، واحيانا في اثناء 
متابعته فيلم حركــة، أي ان أي انفعال 

يولد لديه الرغبة بها".
هــل ميكــن ان يكــون للوراثــة عالقة 

باملوضوع؟
- "في احيان قليلة نعم، لكن لو تعمقنا 
بأصل املوضوع جند انه تقليد لآلباء اكثر 
من كونه وراثة باملعنــى املتعارف عليه 
علميا، فالطفل يحاول تقليد الكبار بأي 
فعل يقومون بــه، ألنه يظن ان التصرف 
مثلهم دليل على انه صار كبيرا بالسن 
وهذا حلم كل االطفال، لذا انصح االباء 
ممن لديهم هذه العــادة قبل ان يفكروا 
باإلجنــاب ان يقلعوا عن أي عادة ســيئة 
النهــم ســيكونون مثال اعلــى وقدوة 

ألبنائهم".
يجدون  النفــس  علماء  "بعــض  وتابع: 
ان تلــك العادة فيها بعــض االيجابيات 
الن هناك اشخاص ال يســيطرون على 

انفعاالتهم وال يعرفون كيف يتداركونها 
في املواقف التي حتتاج الى هدوء، او خالل 
مواجهتهــم املواقف التي ال تتســبب 
بالتوتــر لدى االشــخاص االعتياديني ما 
يجعلهــم فــي حالة محرجــة، قضم 
االظافر يساعد هؤالء على الهدوء، فهو 
وسيلة توازن بالنسبة اليهم، وغالبا ما 

يكون هؤالء خجولني او عاطفيني".
واضــاف: "قــام بعض الباحثــني بعلم 
النفــس بإجــراء جتربة اســتعانوا بها 
بعــدد من االشــخاص وكلفوهم مبهام 
املهمة  ازدادت  ان كلمــا  صعبة ووجدوا 
الى قضم اظافرهم  صعوبة كلما جلأوا 
اكثر وبقوة وســرعة اكثر، وكان ان ظل 
بعضهم ميــارس هذه العــادة ألنه وجد 

انهــا ســاعدته على تهدئــة اعصابه. 
فتلك العــادة ميكن ان تتولــد بلحظة 
فليس شــرطا ان تكون عادة متبعة في 
مرحلة الطفولة، واحيانا يلجأ الشخص 
الى قضم اظافره عندما يكتشــف انها 
طويلة بشــكل بشــع ويكــون حينها 
خارج البيت، فيقضمها لتقليم اظافره 
وبســبب الشــعور بالرضا واالسترخاء 

ميكن ان تصبح عادة فيما بعد".
واوضح: "احيانا تكون عادة قضم االظافر 
لدى الطفل ســببه اضطراب نفســي، 
وعندما يكون األمر بهذا الشكل يتطلب 
األمــر عالجا اما بوضع مــواد ذات طعم 
ســيء على االظفر او وضع الصق طبي، 
وهذا ميكــن مالحظته ان رافقها انطواء 

ونزعــة انعزالية لدى الطفــل، وعندئذ 
ان لــم يقلع عنهــا باإلســلوبني آنفي 
الذكر فيجب عندها استشــارة طبيب 
نفسي لعالجه من السلوكيات واحلاالت 
النفســية التي يعاني منها ألنها عادة 
ميكن ان تتســبب فيما بعد باضطرابات 

الوسواس القهري".
وختم: "هناك اشــخاص بســبب كثرة 
ممارســة لعادة قضم االظافر تســببوا 
بتشوه خلقي فيها اذ تسببوا باعوجاج 
فــي اصابع اليــد. االنســان كائن قابل 
للترويض على أي فعل او شــيء، لذلك 
فمــن يرغب فعال باالبتعــاد عن أي عادة 
او ممارسة ســيئة ميكنه هذا بسهولة، 

املوضوع يحتاج الى قرار باإلقالع عنها".

قضم االظافر عادة تستوجب العالج
مع أنها مهدئة

طرحت النجمــة العاملية 
ألبومها  بيــر  ماديســون 
 "Life Support" اجلديــد 
الذي يضم تســع اغنيات، 
وذلك على قناتها الرسمية 
أحد  وعلى  يوتيــوب،  على 
املوســيقية.  التطبيقات 
علــى صعيد آخــر، كانت 
كشــفت ماديسون بير ما 
عاشته في املدة السابقة 
بعنــوان  يتعلــق  فيمــا 
 ،"Life Support" ألبومها 
من قلق وتوتــر اذ اصيبت 
في عــام 2019 باضطراب 
احلديــة،  الشــخصية 
عند  عصيبة  بفترة  ومّرت 

األلبوم،  هــذا  حتضيرهــا 
وقالت: "كنــت أمر بوقت 
عصيب حقــا عندما كنا 
نقوم بإعــداد هذا األلبوم، 
تشــخيصي  مت  لقــد 
الشــخصية  باضطــراب 
أعاني من  احلدية، وكنــت 
حــاالت عقليــة مظلمة 

وخرجت منها.

الســوري  الفنــان  أثــار 
كبيراً  جدالً  وسوف  جورج 
التواصــل  عبــر مواقــع 
حديثه  بعد  اإلجتماعــي، 
بالقانون  الناس  التزام  عن 
بأخذ  املتعلقة  واإلجراءات 
لقــاح فيــروس كورونــا. 
وكتب جورج في صفحته 
عيب  مش  "واهلل  اخلاصة: 
بالقانون  يلتزم  االنســان 
واالجــراءات، انا ســجلت 
علــى املنصــة وناطر من 
اكتر من شــهر انو يوصل 
حدا  مــا  باللقــاح.  دوري 

يُذكر  حدا".  من  احســن 
اتفق  أن جــورج وســوف 
ستايلز  "اليف  شركة  مع 
إنتاج  علــى  ســتوديوز" 
العديد  بعــد  فني،  عمل 
بُعد  عــن  اجللســات  من 

واتصاالت هاتفية.

 احتفلت املمثلة املصرية 
وأخوتها  شــيحة  هنــا 
بعيــد زواج والديها الـ43 
في املنــزل بأجواء عائلية 
ناشــرة عدداً مــن الصور 
اللطيــف  احلفــل  مــن 
وأرفقتهــا بتعليق :"عيد 
الزواج الـــ٤٣ البي وامي.. 
حبكــم  علــى  شــكرا 
لبعض ولينا ..شكراً على 
وتضحياتكم  تربيتكــم 
لينا.. احنا هنا بسببكم.. 
بســببكم  مختلفــني 
محبني بســببكم فنانني 
بسببكم رحماء بسببكم 
الوجود  ما في  احلى  انتم 

يحفظكــم  رب  ..يــا 
لنا  ويبارك  لينا  ويخليكم 
فيكم ويســعدكم دامياً". 
شاركت  شــيحا  وكانت 
محبيها صــورة لوالديها 
في عمر الشــباب وعبرت 
عن ســعادتها ألنها ثمرة 
عالقــة حــب متمنية أن 

ترزق بعريس مثل أبيها.

ماديسون بير

جورج وسوف

هنا شيحة

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
علقت املمثلــة األميركيــة، كاثرين زيتا 
جونز، على اختيارها لتقديــــم حفـــل 
جوائـــز "غولـــدن غلـــوب" للسينمـا 

والتلفزيـون.
وشــاركت زيتا جونز عبر حســابها على 
موقع "إنســتغرام" للتواصل االجتماعي 
صــورة لها فــي أثنــاء تقدميهــا حفل 

"غولدن غلوب" بحضــور حماها الراحل، 
املمثل كيــرك دوغالس، وكتبــت معها: 
"لقد كنت محظوًظــة جدا لتقدمي ثالث 
حفالت لتوزيع جوائز "غولدن غلوب"، ومع 
بعض األشخاص املفضلني لدي، ال أطيق 
االنتظــار لتقدمي العرض مــرة أخرى هذا 

األحد!".
املمثل  فــإن  أميركية،  تقارير  وبحســب 

مايكل دوغالس، سيشارك زوجته كاثرين 
زيتا جونز في تقدمي حفل "غولدن غلوب" 

للعام احلالي.
كمــا سيشــهد احلفــل تقــدمي املمثل 
األميركــي كيفني بيكون، وزوجته املمثلة 

كيرا سيدجويك جلوائز احلفل. 
وســيقام حفل توزيــع جوائــز "غولدن 
غلوب" في نسخته الـ78 اليوم األحد في 

فيروس  جائحة  بسبب  منطقة ساحلية 
"كورونا" املستجد.

وســتذاع غالبية أحداث احلفل بشــكل 
افتراضي عبر شبكة اإلنترنت، وستقدمه 
املمثلة الكوميدية تينــا فاي من "غرفة 
راينبو" في نيويورك، مبشــاركة صديقتها 
املمثلــة الكوميديــة إميــي فولــر التي 

ستقدمه من فندق "بيفرلي هيلتون".

كاثرين زيتا جونز تقدم حفل "غولدن غلوب"

الصباح الجديد - وكاالت:
 أفادت وكالــة "رويترز" نقــال عن اربعة 
مصادر، بأن شــركة "هــواوي" الصينية 
تخطط لتصنيع سيارات كهربائية حتت 
عالمتها التجارية اخلاصة، وأنها قد تطلق 

بعض الطرازات هذا العام.
وجتــري "هــواوي" محادثات مع شــركة 
اململوكــة   "Changan Automobile"
للدولة، وشــركات تصنيع سيارات أخرى، 
الستعمال مصانع السيارات اخلاصة بها 

في تصنيع سياراتها الكهربائية.

في حني قالت "رويترز" نقال عن مصدرين 
أيضــا، إن "هواوي" جتري مناقشــات مع 
 "BluePark New Energy Technology"
التابعة جملموعة "BAIC Group" املدعومة 
من بكني، لتصنيع مركباتها الكهربائية.

لرويترز  من جانبها، ذكرت ثالثــة مصادر 
أن "هــواوي" بدأت بتصميم الســيارات 
املوردين  والتواصل مع  داخليا  الكهربائية 
في البالد، بهدف إطالق املشــروع رسميا 
في وقت مبكر من هذا العام، وأشارت إلى 
أن ريتشــارد يو، رئيس مجموعة األعمال 

ســيحول  "هواوي"،  في  االســتهالكية 
تركيزه إلى املركبات الكهربائية.

ونفى متحدث باسم "هواوي" أن الشركة 
على  "هــواوي"  عالمة  لوضــع  تخطط 
الســيارات، وقال: "هواوي ليست شركة 
مصنعة للسيارات... ومع ذلك، من خالل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، نهدف 
إلى أن نكون مزودا رقميا موجها للسيارة، 
ومزود مكونات مضافة جديدة...ما ميكن 
مصنعي املعدات األصلية للسيارات، من 

صناعة سيارات أفضل".

"هواوي" تسعى لتصنيع سيارات كهربائية 

قطة تعود إلى صاحبها بعد 15 عاما من فقدانها

شابان فرنسيان يكسبان تحديا ضد ماكرون

مهرجان برلين السينمائي الـ71 ينطلق االثنين 

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد أكثــر من 15 عاما مــن الغياب، 
عادت قطة كانت قــد ضلت طريقها 
إلــى صاحبها، في واليــة كاليفورنيا 

األميركية.
والتأم شــمل القطــة "براندي"، مع 
صاحبها تشــارلز، الذي تبناها عندما 
كانت تبلــغ من العمر شــهرين عام 

.2005
وقال إن "برانــدي" ضلت طريقها بعد 
أشهر قليلة من تبنيها، حني "خرجت 
الفناء اخللفي ملنزلنا.  إلى  بعد الظهر 

وذهبت  الظــالم  لكــن عندما حــل 
إلحضارها إلى الداخل، لم تكن هناك".

إلى  انتقـل  الـــذي  وأضـاف تشارلـز، 
منزل آخـر في املنطقـة وتبنـى قطتني 
أخريني، أنه كان يأمل "أن يأخذ شخص 
ما براندي من الشــوارع لالعتناء بها، 

وأعتقـد أن هذا ما حدث".
وُعثــر على "برانــدي" قبــل أيام في 
باملديــل، علــى بعد حوالــي 40 ميال 
من املــكان الذي يعيش فيه تشــارلز 
مبنطقة ســان فرناندو فالي في لوس 

أجنلوس.

مأوى  وتلقــى تشــارلز مكاملة مــن 
للحيوانــات في باملديــل، وأخرى من 

التي صنعت شــريحة  الشــركة 
ميكرويــة مزروعــة في جســم 

"براندي" عندما مت تبنيها.
وجدها  هنــاك  ذهــب  وعندما 

جدا"،  ونحيلــة  ســنا  "أكبر 
واحتاجــت إلى القليـــل من 
املســاعدة ألنها كانت تعاني 
ســوء التغذية، ووزنها ســتة 
 2.7 )نحــو  فقــط  أرطــال 

كيلوغرام(.

الصباح الجديد - وكاالت:
فاز شــابان فرنسيان مشهوران على 
موقــع "يوتيــوب"، في حتــد أطلقه 
الرئيــس إميانويــل ماكــرون، وحققا 
عشرة ماليني مشــاهدة في مقطع 

فيديو قاما بتصويره.
ووجه ماكرون حتديا للشابني ماكفالي 
وكارليتو، اللذين يتابعهما نحو ستة 
ماليني شخص، بأنهما إذا صورا فيديو 

بشــأن اإلجــراءات الوقائية ملواجهة 
فيــروس كورونا واحلاجة إلــى ارتداء 
األقنعة وتطهير اليدين واحلفاظ على 
مســافة آمنة، وحقق عشرة ماليني 
معهما  ســيصور  فإنه  مشــاهدة، 

مسابقة ترفيهية في قصر اإلليزيه.
حتقيق  بالفعل،  الشــابان  واستطاع 
هذا الرقم من املشاهدات على أغنية 

طريفة بعنوان "أتذكر".

وفي األغنية، تقمص جنما "اليوتيوب"، 
شخصية شابني ال يحترمان اإلجراءات 
الوقائيــة ضد كورونــا، ليتعرضا في 
نهاية الفيديو لغرامة مالية فرضتها 
عليهما الشــرطة لعــدم ارتدائهما 
القنــاع الطبي. وتضمنــت األغنية 
رســائل محفزة للفرنسيني الحترام 

تلك اإلجراءات.
وتشــهد فرنســا ارتفاعــا في عدد 

بفيــروس  اإلصابــات 
جتــاوزت  إذ  كورونــا، 
حالة،  ماليني  الثالثة 
عــدد  بلــغ  فيمــا 
ألفا   85 الوفيــات 

آخــر  حســب 
اإلحصائيات.

الصباح الجديد - وكاالت:
تنطلق النســخة الـ71 من مهرجان 
االثنني  الدولي، غدا  السينمائي  برلني 
على نطاق محدود للغاية، إذ سيجري 
بثــه جلمهور مختار مــن الصحفيني 
واملتخصصــني فــي مجــال صناعة 
فيروس  جائحة  بســبب  الســينما، 

"كورونا" املستجد.
وقال مدير مكتب أوروبا في مجلة "ذا 

الصحفيني  وأحد  ريبورتــر"  هوليوود 
برلني سكوت  اخملضرمني في مهرجان 
برلني "أكثر  إن مهرجان  روكســبورو، 
العالم  فــي  شــعبية  املهرجانــات 
ويســتمد حياتــه من جمهــوره من 
اآلالف الذين يذهبون ملشاهدة األفالم 
في برلــني"، لذا فإن مهرجــان العام 
تلقى "ضربة قوية"، بحســب وكالة 

"رويترز".

وأقيمــت نســخة املهرجــان للعام 
املاضــي بصــورة طبيعيــة، قبل أن 
العرض  دور  أوروبا ليجبر  الوباء  يضرب 
الســينمائي على إغــالق أبوابها إلى 
جانب معظم األماكن العامة األخرى.

وســيدعى العامة حلضــور العروض 
التــي تقدم في مهرجــان هذا العام، 
في شهر يونيو/ حزيران املقبل، إذ تأمل 
السلطات في أن تسمح التطعيمات 

ح  بلقــا
كورونــا 
ر  و لــد
ض  لعر ا

ئية  لسينما ا
فتح  تعيــد  بأن 

أبوابها.
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