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بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت منظمة اليونسكو التابعة 
لــأمم املتحدة امس الســبت إن 
أرض العــراق تتربــع على عرش 
التاريــخ، وذلك خالل زيارة اجراها 
البابــا فرنســيس إلــى العراق، 

استغرقت 3 أيام.
ونشــرت املنظمة عبر صفحتها 
على "تويتــر" صورة زقــورة أور، 
بعبارة: "هذه هي  معلقًة عليها 
أرض العــراق تتربــع على عرش 

التاريخ".
وأشــارت املنظمة في تغريدتها 
إلــى أن " أور هو موقــع أثري في  
جنوبــي العــراق، وكان مركــزا 
رئيساً،  وحضاريًا  وسياسًيا  دينًيا 
والعمارة  الكتابة  أصل  وشــهد 

األثرية".
هذه  " فــي  قائلــة:  واختتمــت 
البابا فرانسيس،  اللحظة، يقيم 

صالة عن كل األديان".
البابا فرنســيس، بعد  وكان دعا 
وصوله إلى العاصمة بغداد امس 
االول اجلمعة، اجملتمع الدولي ألداء 

دور حاسم في تعزيز السالم في 
العراق وكل الشرق األوسط.

وقــال بابا الفاتيــكان في كلمة 
"إن  بغــداد  ألقاهــا في قصــر 

األسرة  تدعو  املتزايدة  التحديات 
التعاون  إلى  بأكملها  البشــرية 
على نطاق عاملــي ملواجهة عدم 
املســاواة في مجــال االقتصاد، 

والتوتــرات اإلقليمية التي تهدد 
استقرار هذه البلدان".

وأضاف: "فلتصمت األســلحة"، 
"وليكن الدين في خدمة السالم 

واألخّوة". ، كما شــجع اخلطوات 
العراق،  املتخــذة في  اإلصالحية 
إلى ضمان مشاركة جميع  ودعا 
الفئات السياسية واالجتماعية، 
مؤكدا على ضرورة التصدي آلفة 

الفساد واستغالل السلطة.
إلى  فرنســيس  البابا  وصل  وقد 
بغــداد اول امــس اجلمعــة، في 
زيارة هي األولــى من نوعها لبابا 
الفاتيكان إليالبالد التقى خاللها، 
بعض مــن الســلطات واجملتمع 
الدبلوماسي في  املدني والسلك 
قاعة القصر اجلمهوري، ولقاء آخر 
والرهبان  والكهنة  األساقفة  مع 
واملكّرسني واإلكليريكيني وعلماء 
التعليم في كاتدرائية "ســيدة 
اخلالص" للسريان الكاثوليك في 

بغداد.
واثنــاء زيــارة البابا توالــت ردود 
االفعــال السياســية واحملليــة 
التي انحصــرت اغلبها في اطار 
األمل بــأن تؤدي زيــارة البابا الى 
التعايش االنســاني بــني االديان 
الضعفاء  ونصــرة  والطوائــف 

وحتقيق العدالة االجتماعية، ومن 
بني ردود االفعال مــا اورده رئيس 
النائب  النيابية  الرافديــن  كتلة 
يونادم كنا امس الســبت، والذي 
رأى ان زيارة البابا فرنســيس الى 
البالد تعد زيــارة ذات ابعاد دولية 
وإقليميــة للتعايش اإلنســاني 
ونصرة للضعفــاء في العالم، اذ 
قال في تصريــح تابعته الصباح 
اجلديد، ان ” زيارة البابا فرنسيس 
الى العراق في هذا الوقت رسالة 
الى العالم بأن العراق هو الطرف 
تنظيم  قاوم اخطر  الذي  الوحيد 
باكملة  العالــم  يهــدد  إرهابي 
ولذلك فالزيارة لهــا ابعاد دولية 
وإقليميــة للتعايش اإلنســاني 
العالم الن  في  للضعفاء  ونصرة 
االنتهاكات  اشرس  خاض  العراق 
اإلنسانية التي قام بها داعش ” .

وأضاف ان ” األهم في زيارة البابا 
فرنســيس هــو ما بعــد الزيارة 
اجلوانب  كافة  في  الســتثمارها 
والعدالة  والسياسية  اإلنسانية 

االجتماعية وحتى السياحة”.

زيارة البابا فرنسيس دعوة للتعايش االنساني ونصرة الضعفاء

اليونسكو: العراق يتربع مجددا على عرش التاريخ في ارض اور

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اورد البيت األبيض امس الســبت 
األميركــي جو  الرئيــس  إعتــزام 
بايدن، إعــادة النظر في تفويضات 
العســكرية  القــوة  اســتخدام 
التي اســتخدمت لتبرير هجمات 
اخلارج،  أهــداف في  أميركية على 
فيما افادت وزارة الدفاع االميركية، 
قاعدة  الرد على استهداف  عزمها 
عني األســد في البالد، بالصواريخ، 

في املكان والزمان املناسبني.
وقدم الســيناتور الدميقراطي تيم 
كــني ونظيره اجلمهــوري تود يانغ، 
مشروع قانون هذا األسبوع إللغاء 
تفويضني صدرا فــي 1991 و2002 
ضد  العسكرية  القوة  باستخدام 
العراق، وأرجعا ذلك إلى "الشراكة 
وحكومة  واشــنطن  بني  القوية" 
العاملية  الوكالة  بحســب  بغداد، 

لأنباء رويترز.

وقالت جني ساكي املتحدثة باسم 
البيت األبيض إن بايدن يريد العمل 
مع كني بشــأن األمر، مضيفة أنه 
"يريد مناقشة إطار ضيق ومحدد، 
من الواضــح أنه قد عفــا عليها 

)التفويضات( الزمن".
وأضافت أن "هذا هو النقاش الذي 
يأمل أن يجريه مع الســناتور كني، 
ويحدد النهج وإطــار العمل الذي 
ينبغــي أن يكون مــع تطلعنا إلى 

األمام".
ولفتت ســاكي إلــى إن الضربات 
الواليات  نفذتهــا  التــي  اجلويــة 
املتحــدة فــي اآلونــة األخيرة في 
ســوريا مبوافقــة بايــدن كانــت 
قانونيــة، مردفة: "نحن واثقون من 
الســلطة القانونية التخــاذ قرار 
تلك الضربة". ، ومبوجب الدســتور 
وليس  الكونغرس،  األمريكي فــإن 

الرئيس، له سلطة إعالن احلرب.

السليمانية ـ عباس اركوازي:
عبر مواطنون من شــرارة االنتفاظة 
1991 الشعبية في اقليم كردستان، 
ان االنتفاضة لم حتقق النتائج املرجوة 
منهــا وهي غيــرت دكتاتورية عربية 

باخرى كردية.
وقال املواطن اسعد جمال من قضاء 
رانية للصباح اجلديــد، انا اعتقد بان 
االنتفاضــة غيرت شــيئا واحدا وهو 
اســتبدال دكتاتورية عربيــة باخرى 

كردية، وان اي شــيء لــم يتغير عن 
السابق.

اقليم  وحلــت امس الســبت فــي 
النتفاضة   30 ال  الذكرى  كردســتان 
شــعب كردســتان، التي متكن فيها 
مــن  عامــاً   15 عقــب  املواطنــون 
التضحيات من انهــاء حكم النظام 
البعثــي عام 1991 وتشــكيل برملان 
نتائج  تقاسم  بعد  وحكومة كرديني، 
االنتخابات التي شهدتها محافظات 

االقليم عــام 1992. واضاف جمال، ان 
االوضاع السيئة والظلم واالضطهاد 
لــم تتغير اال بنســب صغيــرة، وان 
االســوء في  نحو  تتجــه  االوضــاع 
وســيطرة  هيمنة  جــراء  االقليــم 
االحزاب على مصير وقوت الشــعب، 
وفــي معــرض رده على ســوال عن 
مطالبه من السلطات، اضاف جمال 
"ليســت لدينا مطالب من احلكومة 
احلالية، النها بالنتيجــة ال تنفذ وان 

كل الوعــود وما يقال هو مجر حديث 
واليدخل حيــز التنفيــذ". وقال "انا 
اعتقد بان جميع االحزاب السياسية 
موضع  ليست  واســالمية  علمانية 
ثقــة، وان كل اســاليب االعتــراض 
والتظاهر الســلمي التي مارســها 
الشعب خالل االعوام املاضية فشلت 
في الدفع بتلك االحــزاب على تلبية 
مطالب الشعب، في االصالح وحتقيق 

الشفافية ومحاربة الفساد. 

البيت األبيض يعيد النظر بتفويضات
استخدام القوة العسكرية ضد العراق

في ذكرى انتفاضة 1991.. مواطنون:
مستعدون للقيام بانتفاضة جديدة 

قالوا اننا غيرنا دكتاتورية عربية باخرى كردية البنتاغون: سنرد على استهداف عين االسد في الزمان والمكان المناسبين

«باول» يشعل فتيل بيع سندات الخزانة
4الدوالر يرتفع والذهب صوب االدنى في 9 اشهر البنك الدولي يسعى الى تأهيل البنى التحتية 

2الزراعية في المناطق المحررة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفع ســعر خام البصرة اخلفيف، 
امس الســبت، ليقتــرب من الـ70 
دوالراً للبرميــل الواحد، كما ارتفع 
ايضا ســعر خام البصــرة الثقيل، 
خالل اغالقه يوم امس االول اجلمعة.
وذكرت وسائل إعالم غربية مختصة 
بالشأن االقتصادي، أن نفط البصرة 
اخلفيف آلســيا ارتفع الــى 69.75 
دوالرا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 
%4.37 عــن يوم  اخلميــس املاضي، 
فيما ســجلت اسعار نفط البصرة 

الثقيل 64.75 دوالرا للبرميل بأرتفاع 
بلغ نسبته 4.76%.

وســجل نفــط البصــرة اخلفيف 
بالنفوط  االســعار مقارنــة  أعلى 
فيما  اوبك،  لدول منظمــة  األخرى 
ســجل النفــط العربــي اخلفيف 
الســعودي 66.64 دوالرا للبرميــل، 
وسجل مزيج مربان االماراتي 67.42 
دوالرا للبرميــل، فــي حني ســجل 
مزيج ســهران اجلزائري 68.40 دوالرا 
للبرميل، وبلغ ســعر بوني اخلفيف 

النيجيري 67.69 دوالرا.

خام البصرة الخفيف األعلى سعرا 
ويقترب من 70 دوالرًا للبرميل

بغداد ـ الصباح الجديد:
ألغــت اللجنــة العليــا للصحة 
والســالمة الوطنية، القرار اخلاص 
إليها  الســفر  املمنــوع  بالــدول 
واضعة شــروطاً  منها،  والوافدين 
تتضمــن فحــص PCR، واحلجــر 

اإلجباري.
قرارها  اللجنة في نص  واشترطت 
 )PCR( على الوافدين "جلب فحص
من مراكز ومختبرات رصينة خالل 
)72( ساعة قبل دخول الوافدين إلى 
العراق يثبــت خلوهم من اإلصابة 

بالفيروس".
وقررت أيضا في شــروطها، "حجر 
إجبارياً  حجراً  العراق  إلى  الوافدين 
فــي أماكن عملهــم أو تواجدهم 

ملــدة )14( يوماً، وال يســمح لهم 
مبخالطــة اآلخريــن حلــني التأكد 
مــن عدم ظهــور أي أعراض مرض 
لديهم، مع مراعــاة مبدأ املعاملة 

باملثل".
وفــي 16 كانــون الثانــي املاضي، 
أصــدرت اللجنــة العليا للصحة 
والســالمة في العراق قراراً يحظر 
الســفر لـ19 دولة حــول العالم، 
وبلجيكا  والنمســا  هي  بريطانيا 
وفنلنــدا  وفرنســا  والدمنــارك 
واملانيا  وجورجيا   وإسبانيا  واليونان 
ولوكسمبورغ  وسلوفاكيا  والهند 
واميركا  والبرازيل واستراليا  واليابان 
وجنوب افريقيا وزامبيا( ملنع وصول 

ساللة كورونا اجلديدة الى البالد.

الصباح الجديد - وكاالت:
أغلقــت أســعار النفــط، امــس 
الســبت، عند أعلى مســتوى لها 
ارتفع خام  منذ نحو عامني، فيمــا 
برنت %3,9 وهو أعلى ســعر إغالق 

منذ نيسان 2019.
وارتفعت اســعار النفــط للعقود 
اآلجلة خلام القيــاس العاملي برنت 
تسليم شهر أيار املقبل، إلى ،67.77 

دوالرا للبرميل. 
وســجلت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي، اليوم، 

64.87 دوالرا للبرميل.  
مبا  ارتفاعا  النفط،  أسعار  وشهدت 
يزيد عن %1، لتواصل املكاسب التي 

حققتها في اجللسة السابقة، بعد 
أن اتفقت أوبك وحلفأوها على عدم 
زيادة اإلمدادات في نيســان املقبل، 
إذ يترقبــون تعافيا أكبر للطلب في 

ظل جائحة فيروس كورونا.
وكان رفــع بنك غولدمان ســاكس 
لسعر  توقعه  ريسيرش  كوموديتيز 
خام برنت للربعــني الثاني والثالث 
5 دوالرات للبرميــل، بعــد أن أبقت 
أوبــك وحلفأوهــا اتفاقهم خلفض 
إن  وقــال  تغييــر  دون  اإلمــدادات 
"انضباط منتجي النفط الصخري" 
على األرجح وراء زيادة إنتاج اجملموعة 

بوتيرة أبطأ.
تفصيالت اوسع ص 4

النفط يغلق عند أعلى مستوى منذ 2019 
وتوقعات بوصول سعر البرميل 75 دوالرا

اللجنة العليا للصحة والسالمة
تلغي  قرارها بمنع السفر لـ19 دولة 

بغداد - الصباح الجديد:
في  القانونية  اللجنــة  أكــدت 
الســبت،  أمس  النواب،  مجلس 
وجود أربعة خالفات تعرقل إكمال 
تشــريع قانون احملكمة االحتادية 
العليا، الفتــة إلى أن أبرزها عدد 
في  ودورهم  الشــريعة  خبــراء 
الهيئة القضائية، مشــيرة إلى 
املؤجلة  الفقــرات  ضرورة عرض 
على قادة الكتل السياسية قبل 

املضي بالتصويت عليها.
وقالت عضو اللجنة النائبة بهار 
بالتصويت  "البــدء  إن  محمود، 
على قانون احملكمة االحتادية جاء 
نتيجة أهميته وأنه بقي معلقاً 

منذ دورات انتخابية عدة".
وأضافت محمود، في تصريح إلى 
"القانون  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
عدد  ثلثي  موافقــة  إلى  يحتاج 
النــواب، وهو مــا يجعل عملية 

التصويت معقدة إلى حد ما".
وأشــارت، إلــى أن "ســتة مواد 
خالفيــة ما زالــت عالقة، نأمل 
بالتصويت عليها، وتتعلق بأربعة 

موضوعات حساسة".
وشّددت محمود، على أن "اخلالف 
احملكمــة  تكويــن  علــى  األول 
االحتادية العليا، السيما موضوع 
عدد خبراء الشريعة، فهناك رأي 
يقــول إنهم اثنني فقــط، وأخر 

يطالب بجعلهم أربعة".
يتعلق  الثاني  أن "اخلالف  وأوردت، 
وأعضاء  رئيــس  ترشــيح  بآلية 
احملكمة السيما القضاة، كون أن 

تعيينهم مير بعدد من املراحل".
وأردفــت محمــود، أن "اخلــالف 
الثالــث يتعلــق بطبيعة عمل 
خبراء الشريعة وفقهاء القانون، 

حق  ولهم  أعضــاء  أنهــم  هل 
املشــاركة والتصويت في اتخاذ 
القرارات داخل الهيئة القضائية، 

أم دورهم استشاري".
"اخلالف  أن  محمــود،  وتواصــل 
الرابــع يتعلــق بنصــاب اتخاذ 
احملكمة،  في  القضائية  القرارات 

فهنــاك من يطالب بــأن تكون 
مع جعلها  ثــان  ورأي  باإلجماع، 
بالثلثني، وآخــر يدعو القتصارها 
علــى األغلبية املطلقــة لعدد 

األعضاء".
وأردفــت، أن "خيــارا آخــراً كان 
معروضاً أمام مجلس النواب وهو 

القانون  من  الثالثة  املادة  تعديل 
النافذ، لكنه غير دســتوري، ما 
القانون  التوجه لتشــريع  جعل 
اجلديد اســتناداً إلى املادة 92 من 

الدستور".
أن  إلــى  محمــود،  ومضــت 
"النقاشات واملباحثات مستمرة، 

من أجل إكمــال فقرات القانون 
النواب  ينجــز مجلــس  لكــي 
بالعملية  اخلاصة  التشــريعات 

االنتخابية".
مــن جانبه، ذكر عضــو اللجنة 
النائب يونادم كنــا، في تصريح 
إلى "الصبــاح اجلديد"، أن "املواد 

جلســة  إلى  بحاجة  اخلالفيــة 
لقادة الكتل السياسية".

وتابــع كنا، أن "مجلــس النواب 
أّجــل ســتة مــواد حساســة 
تتطلب تكثيف احلوارات من أجل 
أن نكون أمــام قانون يلقى قبول 

أغلبية الثلثني من األعضاء".

القانونية النيابية: أربعة خالفات بين الكتل 
تعرقل إكمال مشروع المحكمة االتحادية

اجتماع اللجنة القانونية

أبرزها يتعلق بعدد خبراء الشريعة ودورهم في الهيئة القضائية

تقريـر

الصباح الجديد - متابعة:
البريطاني  الدفــاع  وزير  تلقى 
بن واالس امس السبت، رسالة 
من املدعية العامة للمحكمة 
اجلنائيــة الدولية جلرائم احلرب 
فاتــو بســنودة حــذرت فيها 
مــن ان اجلنــود البريطانيــني 
الــذي خدموا في العــراق قد 
جرائم  محكمــة  يواجهــون 
اذا مت مترير  احلرب فــي الهــاي 
مشروع قانون اخلدمة اخلارجية 
الديلي ميل  . وذكرت صحيفة 
 " ان  البريطانيــة في تقريــر، 
قدمه  الذي  القانون  مشــروع 
وزيــر الدفــاع البريطاني حدد 
مهلــة خمس ســنوات على 
الدعاوى املرفوعــة ضد اجلنود 
البريطانيني مــن قبل املدنيني 
تعرضــوا  الذيــن  العراقيــني 
لالنتهــاكات تســقط بعدها 

الدعاوى ضدهم ".
وقالت بســنودة في رسالتها 
إن " مهلة الســنوات اخلمس 
ستسمح بتقدمي القضايا امام 
احملكمة اجلنائية الدولية جلرائم 

محاكمة  ميكــن  حيث  احلرب، 
قدامــى احملاربــني البريطانيني 
الذين قاتلوا في العراق بتهمة 
ارتــكاب جرائم حرب إذا أصبح 
مشــروع القانــون يهدف إلى 
من  البريطانية  القوات  حماية 
املستمرة  القانونية  املالحقات 

."
واضافــت انــه " اذا مت افتراض 
براءة اجلنود بعد خمس سنوات 
فذلك يجعلهــا مقبولة امام 
احملكمــة اجلنائية الدولية ومن 
االمر  التاكيد على هذا  واجبي 
لوزير الدفاع البريطاني "، لكن 
بريطانيا  عســكريا  مصــدرا 
العامة  املدعية  تهديدات  نفى 
إن " احملكمــة اجلنائية  قائــال 
ألمراء  مخصصــة  الدوليــة 
أداروا  الذين  واألشخاص  احلرب 
النازية  االعتقال  معســكرات 
عســكري  اي   " أن  مبينــا   ،"
بريطاني لــن يذهب الى الهاي 
الننا نحاسب االشخاص الذين 
ارتكبــوا االخطاء " بحســب 

زعمه.

"الجنائية الدولية" ترجح تقديم 
جنود بريطانيين خدموا في 

العراق الى محكمة جرائم الحرب
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بغداد ـ الصباح الجديد :

عقدت وزارة الزراعة برعاية وزير الزراعة 
املهنــدس محمــد كــرمي اخلفاجــي، 
االجتماع الســابع للجنــة التوجيهية 
ملشروع التمويل االضافي للبنك الدولي 
لبحث خطة  الزراعية  بالعملية  اخلاص 
املشروع لعام 2021 العادة تأهيل البنى 
التحتيــة الزراعية فــي املناطق احملررة، 
وذلك برئاســة مستشار الوزارة لشؤون 
علي  الدكتور حســن  احليوانية  الثروة 
سعود وبحضور عدد من املدراء العامن 
لدوائر وشركات الوزارة واخملتصن اعضاء 

اللجنة.
وجــرى خــال االجتمــاع اســتعراض 
عمل اللجنة وفريق املشــروع منذ بدء 
عمله في عام 2018 واملشــاريع التي مت 
تنفيذها لتفعيل العملية الزراعية في 
املناطــق املتضررة، منها اعــادة تأهيل 

عدد من املزارع االرشادية واملستوصفات 
واملستشــفيات البيطريــة ومعامــل 
البــذور  ومحطات االبحاث ومشــاريع 
الدواجن ومخازن فــي احملافظات احملررة، 
الفرعية والكشوف  وموقف املشــاريع 
االضافي  التمويل  الهندسية ملشــروع 
للبنك الدولــي الى القطــاع الزراعي، 
ومناقشــة عدد من الفقــرات اخلاصة 
باملبالغ املاليــة اخملصصة واملتبقية من 
القرض لاســتفادة منها فــي تنفيذ 
مشــاريع اخرى فــي ديالــى وكركوك 

استنادا الى كتاب وزارة التخطيط.
كما مت بحث خطة املشروع لعام 2021 
وحتديــد املبالــغ املتوقــع صرفها على 
املشاريع الزراعية وانشاء البنى التحتية 
املدرجة واملصــادق عليها من قبل وزارة 
املضافة  الزراعية  واملشاريع  التخطيط، 
واملســتبعدة من التنفيذ للعام احلالي، 
فضا عن امكانية اعادة هيكلة املكون 
الزراعي املــدرج في االتفاقية مع البنك 

الدولية كاجراء احتياطي في حال وجود 
فائض مالي في القرض املمنوح.

الثروة  لشؤون  الوزارة  مستشــار  واكد 
احليوانية الدكتور حســن علي سعود 
العمل على انشــاء عدد من املشــاريع 
الزراعيــة الناجحة فــي املناطق احملررة 
وخدمة  بها  الزراعي  بالقطاع  للنهوض 
ســكان هذه املناطق واالهالي العائدين 
اليها من الفاحن واملزارعن واملربن من 
خال تقدمي املناحل والبذور واالســمدة 
والبيــوت الباســتيكية وغيرهــا من 
لتحســن  الزراعيــة  املســتلزمات 
واالقتصاديــة  املعاشــية  اوضاعهــم 
من اجــل االرتقاء باملنتــج احمللي وزيادة 

انتاجيته.
مــن جهة أخــرى أكــدت وزارة الزراعة 
استمرار حماتها املشــددة ملنع دخول 
املواد الزراعية املمنوعة من االســتيراد 
واملنتجات املهربة، وبالتعاون مع اجلهات 

األمنية، دعما للمنتج احمللي.

وإتــاف كميات  فقد مت مجــددا حجز 
كبيرة من الدجــاج والبيض ومحاصيل 
اخلضــر اخملتلفة وفي مختلــف املنافذ 
احلدودية والســيطرات وذلــك لتنفيذ 
التعليمات والتوجيهات التي تنص على 
حماية املنتــج احمللي وبالتعاون مع وزارة 
الصحة والــوزارات الســاندة واجلهات 
األمنيــة والقــوات املســلحة البطلة 
من  واحلد  التهريــب  منابــع  لتجفيف 
االغراق السلعي الذي عانى منه السوق 
احمللي وأدى إلى تدهور االقتصاد الوطني 

في الباد.
كما أكدت الوزارة أن خططها الزراعية 
الناجحة، قــد أدت إلى تقــدمي الدعم 
الزراعية  املشاريع  الصحاب  اللوجستي 
لتحقيق اجلدوى االقتصادية املناســبة 
لهم ودميومة العمل الزراعي وبشــقيه 
وبصورة متصاعدة  واحليوانــي،  النباتي 
مــن خــال منــع التهريــب وتطبيق 
اإلجراءات القانونية حلماية املنتج احمللي.

تقـرير

البنك الدولي يسعى الى تأهيل البنى التحتية الزراعية في المناطق المحررة
لبحث خطة مشروع التمويل اإلضافي لعام 2021

بغداد ـ الصباح الجديد:
االجتماعية  والشــؤون  العمل  وزيــر  وجه 
الدكتــور عــادل الركابي صنــدوق ضمان 
 100 وتقاعد العمال بصرف مكافأة قدرها 

الف دينار للعمال املتقاعدين لكل دفعة .
وقال الوزيــر ان مجلس ادارة صندوق ضمان 
وتقاعد العمال  قرر صرف مكافأة للعمال 
املتقاعدين بواقع 100 الف دينار لكل دفعة 
على ان ال تتجاوز ثــاث دفعات واعتبارا من 
التقاعد  اقــرار قانون  املقبلة حلن  الدفعة 
والضمــان االجتماعــي للعمــال اجلديد،  
مشيرا الى ان الزيادة ستكون ٥٠ ألف دينار 

شهريا وملدة ستة اشهر .
التقاعــد  صنــدوق  ادارة  مجلــس  وكان 
وزارة  فــي  للعمال  االجتماعي  والضمــان 
العمل والشؤون االجتماعية عقد جلسته 
الدورية برئاســة وكيل الوزارة أحمد حميد 
العلواني ملناقشة عدد من احملاور املدرجة في 
جدول األعمال ذات العاقة بخدمة الطبقة 

العاملة وحتسن املستوى املعيشي لهم.
وبــن العلواني خال االجتمــاع الذي عقد 
في مقر دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
للعمال ضــرورة تخطي جميــع املعوقات 
على وفــق ما تقتضيه مصلحــة العمال 
الراهنة من  على اخلصوص فــي املرحلــة 
خال العمل اجلاد في حتقيق أهداف الوزارة 

ورؤيتها صوب القطاع اخلاص.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن تنظيم قسم التدريب 
التجاري في دائرة تطويــر القطاع اخلاص دورة 
تدريبية )اون الين ( عن برنامج التدريب الوطني 
للحوكمــة االلكترونية   وعلى ايدي اســاتذة 
أكفاء وذوي اخلبرة لتنميــة مهارات املوظفن 
وذلك ضمن  واالختصاصــات  اجملاالت  وبجميع 

منهاجها التدريبي لعام ٢٠٢١ .
واوضح مدير عام الدائرة رياض فاخر الهاشمي 
ان الــدورة التدريبية التي تســتمر خمســة 
ايام تناولت مفرداتهــا  )مقدمة عن احلوكمة 
تخطيــط  اســتراتيجياتها،  االلكترونيــة، 
التغيير  وادارة  االلكترونيــة  وتطبيق احلوكمة 
،تعريف اإلجراءات، اســباب تغيــب االجراءات 
وجوانب تطبيقها  ( . ولفــت املدير العام الى 
ان الدورة اقيمت عبر برنامج ) zoom( مبشاركة 
مجموعة  مختلفة من  موظفي دوائر وشركات 
الوزارة والذي يأتي ضمن التوجهات واالجراءات 
الوقائية واالحترازية للحد من انتشــار جائحة 
فايــروس كورونــا فضا عن مواكبــة التطور 

االلكتروني احلاصل بهذا اجملال  .

وزير العمل يصادق على 
صرف مكافأة للعمال 

المتقاعدين لثالث دفعات

التجارة تنظم دورة تطويرية 
) اون الين ( لبرنامج التدريب 

الوطني للحوكمة

البصرة ـ سعدي السند:

شــهدت كليات جامعــة البصرة 
ومراكزهــا العلمية اقامة عدد من 
األنشطة والفعاليات التخصصية.

)الصبــاح اجلديد( تابعت مجموعة 
من تلك الفعاليات بالتنســيق مع 

الزماء في اعام اجلامعة .
 

افتتاح قاعة املؤمترات في كلية 
اآلداب

 فقد افتتح رئيس جامعة البصرة 
حمادي   شــاهن  ســعد  الدكتور 
بحضورعميد كلية اآلداب الدكتور 
ماجد عبد احلميــد الكعبي قاعة 

املؤمترات في كلية اآلداب.
وتعد هــذه القاعة مــن القاعات 
املهمــة التي كانــت تفتقر اليها 
كلية اآلداب ملا لها من اهمية كبيرة 
في استيعاب النشاطات الثقافية 

املتنوعة التي تعقدها الكلية.
ومــن اجلديــر بالذكــر ان عمــادة 
الكلية اخذت على عاتقها احلملة 
التحتية حيث  للبنــى  االصاحية 
قامت مؤخــرا بافتتاح مخزن كلية 
اآلداب كمــا مت االنتهــاء مــن اجناز 
شــبكة مجاري األمطار في كلية 

اآلداب
 

حياتية ثالثة أنواع من أسماك 
البلطي في نهر كرمة علي

 وناقشت دراسة في كلية الزراعة 
بجامعة البصرة حياتية ثاثة أنواع 
من أسماك البلطي في نهر كرمة 

علي مبحافظة البصرة.
وتضمنت الدراســة التــي اجنزتها 
الباحثة ســارة معن علوان دراسة 
تردد أطوال االنــواع وعاقة الطول 
احلالة  ومعامــل  بالــوزن  الكلــي 
النسبي وعمر ومنو وتكاثر وطبيعة 
تغذيــة االنواع الثاثــة فضا عن 
قياس درجة حرارة مــاء نهر كرمة 

علي وامللوحة ونفاذية الضوء.
وتهــدف الدراســة الــى توفيــر 
معلومات عــن اخلصائص احلياتية 
لثاثة أنواع من األســماك الغازية 
البلطي  وهــي  العراقية  للميــاه 
النيلي O. niloticus والبلطي االزرق 
البطن  أحمر  والبلطي   O. aureus
C. zillii في نهر كرمة علي مبدينة 
والنمو  التواجد  نواحي  البصرة من 

والتغذية والتكاثر.

وتوصلت الدراســة الــى ان ظروف 
ملعيشــة  مائمة  علي  كرمة  نهر 
ومنــو وتكاثــر اســماك البلطــي 
الثاثة، إذ اظهرت النتائج ان احلالة 
الصحية جلميع األنواع كانت جيدة 
وان أحجــام االفراد ومعدالت النمو 
أفضــل أو مشــابهة لنموها في 

العديد من املسطحات املائية.
 

مكونات احلاصل االخضر لنباتات 
الباقالء

 وناقشت دراسة في كليه الزراعة 
االكســدة  مضادات  بعــض  تأثير 
وطريقــة اإلضافــة فــي النمــو 
لنباتات  االخضر  احلاصل  ومكونات 
الباقاء املزروعة في جنوبي العراق.

علي  الطالــب  دراســة  وتهــدف 
عبــد احلســن والي اجلبــوري إلى 
األكســدة  مضادي  تأثيــر  تقييم 
أ- توكوفيــرول وحامض أســيتيل 

الساليسيليك في نبات الباقاء.
وبّينت نتائج الدراســة ان املعاملة 
بــكل من مضــادي األكســدة أ- 
توكوفيــرول وحامــض أســيتيل 
الساليســيليك  أدى الى حتســن 

والزهري  اخلضري  النمو  مؤشــرات 
واملكونات الكيميائية ألوراق النبات 
و زيــادة حاصل القرنــات وحاصل 
صفاته  وحتســن  الطرية  البــذور 

النوعية.
 

التحري عن وجود بقايا املبيدات 
في أنواع من الفواكه واخلضروات

دراســة  العلوم  وناقشــت كلية   
املبيــدات املتبقيــة فــي بعــض 
اخلضروات والفواكــة املتداولة في 

األسواق احمللية.
وهدفت الدراســة التــي قدمتها 
الى  عبيد  احمد  نســرين  الباحثة 
التحــري عن وجود بقايــا املبيدات 
فــي أنواع محــددة مــن الفواكه 
واخلضــروات وتقييــم ســامتها 

لاستهاك البشري .
يقارب  ما  رصد  الدراسة  وتضمنت 
98 متبقية مبيد تنتمي لـ 24 نوعاً 
من املبيدات ذات فئات مختلفة في 

(%57 ( من العينات .
مركز  بإنشــاء  الدراســة  واوصت 
للفحــص اخملتبــري الــدوري على 
عينات عشوائية من جميع السلع 

الغذائية لتقييم سامتها وحجب 
مستوردة  غذائية  سلعة  أي  دخول 
ما لم ترافقها شهادة فحص تؤكد 
سامتها وخلوها من بقايا املبيدات 
صــادرة مــن دول املنشــأ لتقليل 
تعــرض املواطن العراقــي ملبيدات 

اآلفات.
  وناقشت دراســة ايضا في كلية 
التربيــة للعلــوم اإلنســانية )أثر 
التغّيــر املناخي في تغّير خصائص 
املنخفضــات املندمجة وأثرها في 

مناخ العراق
بدور  الباحثــة  دراســة  وتضمنت 
فاضــل ركاب الَكاطــع مفهــوم 
املنخفضــات اجلويــة املندمجــة 
 ، وأنواعهــا  تكونهــا  وأســباب   ،
وتهدف ايضــا الى حتليل أثر التغّير 
املناخي في تغّير تكــرار وأيام بقاء 
العميقة  املندمجــة  املنخفضات 
والضحلــة وعددها فــوق مناطق 

العراق.
تسعة  وجود  الدراسة  واستنتجت 
منخفضات جوية مندمجة ثنائية 
وثاثيــة تؤثر بشــكل متباين من 
على  وضحالتها  عمقهــا  حيــث 

مناخ العراق. 
 وناقشــت دراســة فــي كليــة 
)الفحوصــات  البيطــري  الطــب 
التشخيصية الســريرية لفيروس 
بعجول  احلموي  البقري  اإلســهال 

اجلاموس في محافظة البصرة(.
وتضمنت الدراسة للباحث حسن 
عبد الكرمي عبد الواحد التشخيص 
السريري واخملتبري لفيروس اإلسهال 
البقري في عجول اجلاموس وتقييم 
احملتملة  البيولوجيــة  املؤشــرات 
التي يحدثها  والتغيــرات  للمصل 
والدم  األمعاء  املرض على نســيج 
تخثر  وزمن  وتقييم حالة عوامــل 

الدم وبروتينات الطور احلاد.
املظاهر  أهم  دراســة  الى  وهدفت 
الســريرية التــي ظهــرت علــى 
باالســهال  املصابــة  احليوانــات 
البقــري وتقييم التغيرات الدموية 
الطور  وبروتينات  التخثــر  وعوامل 
اجلاموس  لســاالت عجــول  احلاد 
املصابة اضافة الى دراسة التغيرات 
النســيجية املرضيــة لســاالت 
عجــول اجلاموس امليتة أو املذبوحة 
التشــخيص  وتأكيــد  املصابــة 

.)PCR( باستخدام تقنية
 

النمو في التكاثر الدقيق لنخيل 
التمر

 وناقشت دراسة في كلية الزراعة 
بجامعــة البصــرة فعالية بعض 
منظمات النمو في التكاثر الدقيق 
لنخيل التمــر  في نظام املفاعات 
احليويــة وإثبــات جناحهمــا فــي 
املعدلة  والتقنية  اجلينية  املطابقة 
وراثيا عن طريــق نقل اجلن املقاوم 

للملح إلى الكالس.
وتضمنــت الدراســة التي قدمها 
زاير رســن االسدي  الطالب احمد 
دراسة تاثير اضافة بعض منظمات 
النمو  للوسط الغذائي على بعض 
الفيزيائيــة والكيميائية  الصفات 
والفســيولوجية لنخيــل التمــر 
املكثر بواسطة الزراعة النسيجية.
وتوصلــت االطروحــة الــى تفوق 
الزروعــات الناميــة في الوســط 
الســائل باســتعمال نظام الغمر 
املؤقت فــي الصفــات الفيزيائية 
والفســيولوجية  والكيميائيــة 

ومحتوى الهرمونات النباتية.

فعاليات تخصصية نفذتها كليات
جامعة البصرة ومراكزها العلمية

تابعتها )الصباح الجديد(

اخذت عمادة 
الكلية على 
عاتقها الحملة 
االصالحية للبنى 
التحتية حيث قامت 
مؤخرا بافتتاح 
مخزن كلية اآلداب 
كما تم االنتهاء 
من انجاز شبكة 
مجاري األمطار 
في كلية اآلداب

رئيس جامعة البصرة يقص شريط افتتاح قاعة املؤمترات في كلية اآلداب

بغداد – الصباح اجلديد
الدكتور خالد  التخطيــط،  وزير  اكد 
بتــال النجم ان الــوزارة تعمل ضمن 
خطة التنمية اخلمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢، 
املســتدامة  للتنمية  العــراق  ورؤية 
٢٠٣٠، على متكن املرأة اقتصاديا، من 
خال حزمة من اإلجراءات اإلصاحية، 
التي أكدتها ورقة االصاح احلكومية.

جــاء ذلــك خــال ترؤســه اجتماع 
جلنــة التمكن االقتصــادي، للمرأة، 
بحضور وكيل الوزارة للشؤون االدارية 
الدكتورة ازهار حســن صالح، ومدير 
العامة  االمانة  املرأة فــي  عام متكن 
الوزراء الدكتورة يسرى العاق،  جمللس 

ومديــر عــام التنمية البشــرية في 
وزارة التخطيط الدكتورة مها الراوي 
ومديرة قسم متكن املرأة سحر  فيض 

اهلل.
وأضاف  الوزيــر، ان القوانن العراقية، 
أنصفت املرأة، وليــس فيها ما يعيق 
سياســيا،  او  اقتصاديــا  متكينهــا 
مضيفا، ان االعام يتحمل دورا مهما 
فــي التعريف بهــذه القوانن ، وبيان 

احلقوق التي منحتها للمرأة.
وزارة  توجهــات  إلــى  الوزير  وأشــار 
التخطيط، في دعم الشرائح الهشة 
فــي اجملتمــع ، ســيما األســر التي 
تعيلها نســاء، وكذلك األرامل وذوات 

االحتياجات اخلاصة من النساء، الفتا 
إلى العمل إلقامــة مؤمتر، بهدف الى 
وضع اآلليات واألولويات اخلاصة بدعم 
القائمة على  اجملتمعية  الهشاشــة 
النــوع االجتماعي، مبينــا ان الدعم 
الذي تقدمه املنظمات الدولية للمرأة 
ينبغــي ان يُوجه، في إطــار التمكن 
لألولويات  وفقا  للنســاء،  االقتصادي 
التي يتــم حتديدها من قبل احلكومة 

العراقية.
وجرى خال االجتماع مناقشة عدد من 
القضايا املتعلقة ببرامج ومشــاريع 
متكن املــرأة، وآليات االســتفادة من 

الدعم الدولي في هذا اجملال.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنفيـذاً لتوجيهات وزير الصناعة 
اخلبـاز  عزيـــز  منهـــل  واملعادن 
أجـــرى مدير عــام هيئــة املُدن 
الصناعية املهندس حامـد عـواد 
الصحة  وزارة  إلى  زيارة  محمـــد 
والبيئة التقــى ِخالها مبدير عام 
دائــرة حمايــة وحتســن البيئة 
الدكتور شاكـــر أحمـــد حـاج 
املوافقات  الســتحصال  وذلــك 
األصولية لتخصيص ُقطع األرض 
اخلاصة بإنشاء املدينة االقتصادية 

في ُمحافظة األنبـار .
وأكـــد مدير عــام هيئــة املُدن 

الهيئــة  ســعي  الصناعيــة 
األصولية  اإلجراءات  الســتكمال 
للتعــاون املُشــترك بــن العراق 
واألردن إلنشــاء مشــروع املدينة 
تبلُغ  التي  احلدوديــة  االقتصادية 
مســاحتها ) ٤٨٠٠ ( دومن حتتــوي 
وتنموية  ُحــرة  منطقتــن  على 
بتوفير  وتُسهم  صناعية  ومدينة 
أكثــر مــن ) ١٠٠ ( ألــف فرصة 
عمل للجانبــن ، ُمبيناً بأنه قد مت 
استحصال املوافقات وإصدار قرار 
مــن مجلس الــوزراء لتخصيص 
ُقطعة أرض على احلدود ُمناصفًة 
بــن البلديــن ، ُمشــيراً في ذات 

الوقت الى اســتمرار التعاون مع 
اجلدوى  لدراسة  األردنية  الشركة 
للمشــروع  واالقتصادية  الفنية 
بعد حتديــد ُمتطلباته وتكاليفه 
ســيتم  حيــث  التخمينيــة 
وتقدمي  ُمشــتركة  بإدارة  تنفيذه 
اخلاصة  للصناعات  التســهيات 

بِكا البلديـن .
الشــركة  من جانبها سوقـــت 
إحدى  املشــراق  لكبريت  العامة 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
منتجاتها من الشــب والكبريت 
شــباط  شــهر  ِخال  الزراعــي 
املاضـــي . وذكـــرَ مديــر عــام 

الشركة عبـــد املنعـــم نائـف 
عبـوش اجلبـوري أن شركته قامت 
ِخال الشهر املذكور بتجهيز مادة 
الشب املكيس لكل من الشركة 
األســمدة  لصناعــة  العامــة 
 )  ٣٩,  ٦٠٠ ( اجلنوبيــة وبكميــة 
طن والشــركة العامــة ملُعدات 
االتصــاالت والُقدرة بكمية ) ٢٠ ( 
طنا والشركة العامة للصناعات 
البتروكيمياوية بكمية ) ٤٢ ( طنا 
، ُمضيفاً بأن الشركة قامت أيضاً 
بتجهيــز مجموعة من املواطنن 
مبُنتج الكبريت الزراعي وبكمية ) 

٤٩٠ , ١٤١ ( طـنا .

االعالم يتحمل دورا كبيرا في التعريف بهذه القوانين»المشراق« ُتسوق ُمنتجاتها مـن الشب والكبريت الزراعي

هيئة الُمدن الصناعية ُتتابع تنفيذ
المدينة االقتصادية بين العراق واألردن

وزير التخطيط يؤكد القوانين العراقية 
أنصفت المرأة اقتصاديا



3 االحد 7 اذار 2021 العدد )4611(شؤون عربية دولية

Sun. 7 Mar. 2021 issue (4611)

الصباح الجديد ــ متابعة :

املؤيــدون  املتظاهــرون  واصــل 
امس  احتجاجاتهــم  للدميوقراطيــة 
بورما، غداة اجتماع جديد  السبت في 
جمللس األمن الدولي املنقسم حول الرد 
على »النداءات اليائســة« للســكان، 
فيمــا تواصــل اجملموعة العســكرية 
ضد  العنيفــة  القمعيــة  حملتهــا 
اولئــك املتظاهرين، والتي ادت الى قتل 
ما ال يقــل عن 55 شــخصا منذ بدء 
األول  انقالب  السلمية ضد  االنتفاضة 
من شــباط الذي ٔاطــاح حكومة ٔاونغ 

سان سو تشي املدنية.
ورغم ذلك، لم تضعف التعبئة في كل 
ٔانحاء البالد. في لويكاو )وســط(، رفع 
مئات األشــخاص من بينهم مدرسون 
يرتدون الزي الرسمي األخضر واألبيض، 

الفتات تدعو ٕالى العصيان املدني.
ٔان  »ثورتنا يجب  وكانت احلشود تهتف 
تنتصر« و«ٕاذا ذهبــت ٕالى العمل فٔانت 

تساعد الديكتاتورية«.
وكان لدعوات إالضراب تٔاثير كبير على 
بعض قطاعــات االقتصاد الهش ٔاصال 
فــي البالد، مع عدم قدرة املصارف على 
العمــل ٕاضافة ٕالى ٔان املستشــفيات 

مغلقة واملكاتب الوزارية فارغة.
وحّضــت وســائل إالعــالم التابعــة 
للحكومة املوظفــن على العودة ٕالى 
العمل وٕاال »ســيتم فصلهم بدءا من 

8 ٓاذار ».
في حي سان شونغ في رانغون عاصمة 
الشــرطة  دمرت  االقتصادية،  البــالد 
حواجــز موقتــة ٔاقامهــا متظاهرون 
مستعينن بٕاطارات قدمية ؤاكياس رمل 
ؤاسالك شائكة، ؤاطلقت الغاز املسيل 
الصوتيــة لتفريق  والقنابل  للدمــوع 
التجمعات الصغيــرة لكن متت ٕاعادة 

نصب احلواجز بعد رحيل الشرطة.
وقال الناشط ماونغ ساونغخا لوكالة 
فرانس برس »في ثوراتنا الســابقة، لم 
ننتصر ٔابدا  هذه املــرة، يجب ٔان نقاتل 
مــع جيل الشــباب من ٔاجــل حتقيق 

النصر«.

غارات 
وقتل شــاب يبلغ من العمــر 26 عاما 
بالرصــاص فــي رقبتــه خــالل جتمع 
حاشد في وســط مانداالي امس االول 
اجلمعة، ؤافادت منظمة غير حكومية 
عــن عمليات دهــم البنية ســكنية 

ومستشفى على احلدود التايالندية.
وئاتــي ذلك بعد 48 ســاعة من اليوم 

األكبر  فيه احلصيلــة  ُســّجلت  الذي 
للقمع األربعــاء، عندما ٔاطلقت قوات 
األمن على احلشود الرصاص احلّي وُقتل 
38 شــخصا على األقل، بحسب األمم 

املتحدة
ودفنت ضحيتــان يبلغان من العمر 18 

عاما امس السبت. وكانت احلشود تردد 
»لن نســامحكم حتى نهاية العالم«. 
وفي اليوم الســابق، لّفت نعوش ثالثة 
ٓاخريــن بالعلم األحمر الــذي يرمز ٕالى 

حزب سو تشي خالل جنازاتهم.
لكن ال شيء يؤثر على اجلنراالت الذين 

يســتغلون ٔايضا انقســامات اجملتمع 
الدولي. وفشــل مجلس األمن الدولي 
الذي عقــد اجلمعة فــي التوصل ٕالى 
اتفــاق علــى ٕاعالن مشــترك. وذكرت 
مصادر دبلوماسية ٔان املفاوضات بشٔان 

النص ستستمر األسبوع املقبل.

وقالــت الســفيرة البريطانيــة باربرا 
وودوارد بعد االجتماع الذي عقد مببادرة 
املتحدة »نحن مستعدون  من اململكة 
للنظــر في فرض عقوبــات دولية وفق 
ميثاق األمم املتحدة ٕاذا اســتمر الوضع 

في التدهور«.
واالحتاد  املتحــدة  الواليــات  ؤاعلنــت 
األوروبــي اتخــاذ تدابير قســرية لكن 
مراقبن يحّضون على املضي قدما في 
احلظر الدولي على تســليم األسلحة، 
وهو قرار يتطلب موافقة جميع ٔاعضاء 

اجمللس.

»جار ودود« 
مع ذلــك، رفضــت بكن وموســكو 
احلليفتان التقليديتان للجيش البورمي 
ومصدرتا األسلحة ٕالى البالد، التحدث 
عن »انقالب«، كما ٔاشــارت وكالة ٔانباء 
الصن اجلديدة بداية شــباط لٔالحداث 

على انها »تعديل وزاري« بسيط.
وقال الســفير الصيني تشــانغ جون 
امــس االول اجلمعــة ٕان بلدنــا تريــد 
ٔان تكون »جــارا صديقــا« محذرا من 
العقوبــات التي من شــٔانها ٔان »تزيد 
التوترات سوءا ٔاو تزيد الوضع تعقيدا«. 
وكانــت ســنغافورة املســتثمر األول 
في البــالد، الوحيدة التي اســتنكرت 

االحداث اجلارية في بورما من خالل وزير 
خارجيتها فيفيان باالكريشــنان الذي 
قال ٕانها »وصمة عــار وطنية«. لكنه 
ٔاشــار ٔايضا ٕالــى ٔان ٔاي ضغط خارجي 
على اجملموعة العسكرية لن يكون له 
ٔاي تٔاثير يذكر. وفي هذا الســياق، يبدو 
من غيــر املرجح ٔان تلقــى الدعوة ٕالى 
»الوحدة« التــي ٔاطلقتها مبعوثة األمم 
بورما كريســتن  ٕالى  اخلاصة  املتحدة 
شــرانر برغنر، ٓاذانا صاغيــة. وقالت ٕان 
»آالمال التي وضعهــا )البورميون( في 
األمم املتحــدة ؤاعضائهــا يتضــاءل«. 
ؤاضافت ٔانها تتلقى مئات »املناشدات 
والطالب  األمهات  من  يوميا  اليائسة« 
واملســنن. وقد ٔاوقف ٔاكثــر من 1700 
شــخص منــذ االنقالب، مــن بينهم 
مواجهة  وفــي  30 صحافيا.  حوالــى 
الوضع الذي يســتمر في التدهور، بدٔا 
البورميون الفــرار لالحتماء في الهند 
اجملــاورة، مــن بينهم ثالثة شــرطين 
رفضوا املشــاركة في عمليات القمع، 
وفقــا للشــرطة الهندية. ولــم ترد 
في  التي تشكك  العسكرية  اجملموعة 
نتيجة انتخابات تشرين الثاني التي فاز 
بها حزب ٔاونغ سان سو تشي بٔاغلبية 
ساحقة، على اتصاالت متعددة لوكالة 

فرانس برس.

تقـرير

احتجاجات جديدة في بورما ومجلس االمن منقسم على عادته

الصباح الجديد ـ وكاالت:
احتجز مســؤولو احلــدود األميركيون 
نحــو 100 ٔالف مهاجر على احلدود مع 
املكسيك في شــباط، وذلك حسبما 
شــخصن  عن  »رويترز«  وكالة  نقلت 
مطلعــن على األرقــام املبدئية، وهو 
ٔاعلــى معدل لعدد مــن مت اعتقالهم 

خالل شهر فبراير منذ عام 2006.
املتصاعدة  الزيادة  األرقام مدى  وتظهر 
للمهاجرين الذيــن يصلون ٕالى احلدود 
اجلنوبيــة الغربية مع ســعي الرئيس 
األميركي جو بايدن، للتراجع عن بعض 
سياسات الرئيس السابق دونالد ترمب 

التي كانت تفرض قيوداً على الهجرة.
على  احملتجزين  املهاجريــن  عدد  وميثل 
احلدود بن الواليات املتحدة واملكسيك 
في فبرايــر زيادة كبيــرة باملقارنة مع 
عدد املهاجرين الذين مت احتجازهم في 

كانون الثاني، وبلغ 78 ٔالفاً.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مدد الرئيس األمريكي جو بايدن سريان 
قانون الطوارٔي الوطني حول العقوبات 
على ٕايران، الصــادر في عام 1995 ملدة 

عام ٓاخر.
وقــال بايدن ليلة امس الســبت ، في 
القانون،  ســريان  متديد  بشٔان  مذكرة 
ٕايران  ٕان »ٔاعمال وسياســات حكومة 
تزال متثــل خطرا اســتثنائيا على  ال 
اخلارجية  والسياســة  القومي  األمن 

واالقتصاد للواليات املتحدة«.
ؤاضاف ٔانــه لذلك اتخذ القرار بتمديد 
قانون الطوارٔي الوطني الذي مت ٕاصداره 
فــي 15 مــارس عــام 1995 في عهد 

الرئيس بيل كلينتون.
ووجه بايدن املذكــرة بهذا الصدد ٕالى 
الكونغــرس، حســبما ورد في املوقع 

الرسمي للبيت األبيض.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ٔاكدت الصن امس الســبت تفشــي 
ٕاقليمي  إالفريقيــة في  اخلنازير  حمى 
سيشــوان وخبي الرئيسين املنتجن 

للحوم اخلنازير في البالد.
الريفية  والشؤون  الزراعة  وزارة  وقالت 
فــي بيان ٕان التفشــي قضى على 38 
بٕاقليم سيشــوان  مزرعة  في  خنزيرا 
ٔاكبر منتج للحوم اخلنازير في الصن، 
وفي ٕاقليــم خبي مت رصــد املرض في 
حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير 

مشروعة من ٕاقليم ٓاخر.
والصن ٔاكبر منتج ومستهلك للحوم 
اخلنازير في العالم. وقضى تفش ملرض 
نحو  األفريقيــة على  اخلنازيــر  حمى 
نصف ثروة البالد من اخلنازير عام 2019.
ٔايضا عن  ٔاعلنــت  الصــن قد  كانت 
تفش ٓاخر للمرض في األسبوع املاضي 

بٕاقليم يونان بجنوب غرب البالد.

اميركا اعتقلت 100 
الف مهاجر على الحدود 
مع المكسيك في شباط

بايدن يمدد سريان 
قانون الطوارئ بشان 
العقوبات على ايران

الصين تؤكد تفشي 
مرض جديد في اقليمي 

سيشوان وخبي

الصباح الجديد ـ متابعة:

شنت مقاتالت روسية غارات جوية 
على شمال مدينة ٕادلب، في خامس 
جولــة قصــف منذ بدايــة العام، 
تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي 
من قبل قــوات النظام على جنوب 
هذه املدينة، خلــف مقتل مدنين 

وٕاصابة ٓاخرين بجروح.
وجاء هذا مع مرور الذكرى السنوية 
تركي لوقف   - األولى التفاق روسي 
النار في شمال غربي سوريا، حيث 
حلقوق  الســوري  »املرصد  ســجل 
إالنســان ، ٔان الطيران الروسي شن 
320 غارة على هذه املناطق، مقابل 
4500 قذيفة مــن قوات النظام، ما 
429 شــخصاً،  ٔاســفر عن مقتل 
بينهــم 80 مدنياً. وكانت تركيا قد 
نشــرت ٔاكثر مــن 10 ٓاالف جندي 
و8 ٓاالف ٓاليــة عســكرية في هذه 

املنطقة.
وقال مســؤول بالدفــاع املدني في 
ٕادلــب ٕان قــوات النظــام قصفت 
املدفعية  بالقذائف  بشكل مكثف 
والصاروخية، صبــاح اجلمعة، قرى 
عــن الروز وبزابــور في ريــف ٕادلب 
اجلنوبي »ما ٔاســفر عن مقتل اثنن 
بجروح،  ٓاخرين  وٕاصابة  املدنين،  من 
تزامناً مع قصــف مدفعي مكثف 
من قبل قوات النظام املتمركزة في 
معســكرات جورين، طــال مناطق 
والســرمانية  واســط  وتل  الزيارة 
)شــمال غربــي حمــاة(، دون ورود 
ٔانباء عــن وقوع ٕاصابات في صفوف 
املدنين«. ومن جهتها، قالت شبكة 
»شــام« املعارضة ٕان القصف على 
بزابور ٔاسفر عن مقتل مدنين اثنن، 
مقابل عدم ســقوط قتلى بقصف 

معرة مصرين.
احلربي  الطيران  ٔان  املسؤول  ؤاضاف 
الروسي شن سلسلة غارات جوية 
بصواريــخ شــديدة االنفجار على 
محافظة ٕادلب، حيث طال القصف 
محيط مدينة معرة مصرين، بريف 

ٕادلب الشمالي، ؤاسفر عن ٕاصابة 3 
مدنين بجروح، وسط حتليق مكثف 
للطيران احلربي الروسي في األجواء، 
اجلوية  الغــارات  ومخاوف من جتدد 
ٔان  ٕالى  الفتاً  املدنين،  واســتهداف 
املناطــق املســتهدفة يحيط بها 
النازحن  عدد كبير من مخيمــات 
التي يتخوف من استهدافها ووقوع 

مجازر في صفوف املدنين.
ٕالى ذلــك، قال »املرصــد«، ٕانه وثق 
خالل عــام من توقيــع هدنة ٕادلب 
بن الرئيســن فالدميير بوتن ورجب 
طيب ٕاردوغــان، التي متتد من جبال 
ٕالى  الشرقية  الشــمالية  الالذقية 
الضواحي الشمالية الغربية ملدينة 
حلب، مــروراً بريفي حمــاة وٕادلب، 
مقتــل 429 شــخصاً، بينهم 80 
12 طفالً، ٕاضافة ٕالى  مدنياً، فيهم 

242 متطرفاً، و181 مقاتالً معارضاً، 
و107 من قوات النظام وامليليشيات 

املوالية، بينهم ضباط.
ؤاوضــح »املرصد«، فــي تقرير، ٔانه 
»في الوقت الذي غابت فيه طائرات 
النظام احلربية واملروحية عن ٔاجواء 
منطقة )بوتــن - ٕاردوغان( منذ بدء 
االتفــاق قبل عام، حيث لم توثق ٔاي 
ضربة جويــة من ِقبلها، نابت عنها 
طائــرات الروس احلربية، عبر شــن 
غــارات بشــكل دوري انطالقاً من 
األيام األولى لوقف ٕاطالق النار حتى 
بشرية  خسائر  مخلفة  هذا،  يومنا 

ومادية«.
احلربيــة  »الطائــرات  ٔان  ؤاضــاف 
الروســية اســتهدفت منطقــة 
الفترة هذه  التصعيد خالل  خفض 
ٔاكثر من 55 مرة، شنت عبرها ما ال 

يقل عن 320 غارة جوية على ٔارياف 
حلب وحماة وٕادلب والالذقية، تركزت 
مبجملها في ٕادلب، وبشــكل خاص 
الريف إالدلبي،  القطاع اجلنوبي من 
يليها بدرجة ٔاقــل جبل األكراد في 

ريف الالذقية الشمالي«.
وعلــى الرغــم من غيــاب طائرات 
النظام عــن األجواء، فــٕان القوات 
رفقة  للنظــام،  التابعــة  البريــة 
امليليشــيات املواليــة لهــا، نابت 
عنها هي األخــرى »فال يكاد مير يوم 
دون قصف بري، ســواء متقطع ٔاو 
األحيان،  وفــي كثير مــن  مكثف. 
صعدت قــوات النظام من قصفها 
على محافظة  يتركــز  الذي  البري 
ٕادلب وســهل الغاب وجبل األكراد، 
وعلــى وجــه اخلصــوص القطاع 

اجلنوبي من الريف إالدلبي«.

بـ4500  الســوري«  »املرصد  ويقدر 
على  والصواريخ  القذائــف  عــدد 
مناطق متفرقة من منطقة »بوتن 
– ٕاردوغــان« منذ بدء دخول املنطقة 
وقف ٕاطــالق نار في اخلامس من ٓاذار 

2020 حتى يومنا هذا.
»خفــض  منطقــة  وتشــهد 
متواصلــة  حتــركات  التصعيــد« 
التركية،  للقوات  مكثف  بشــكل 
املتواصلة  االنســحابات  حيث  من 
واالنتشــار مبواقع جديدة، وعمليات 
ســحب واســتقدام ٔارتال محملة 
عســكرية  ومعــدات  بجنــود 

ولوجيستية. 
يخــص  »مبــا  »املرصــد«:  وقــال 
نقاط  التركية مــن  االنســحابات 
املراقبــة التابعــة لهــا التي باتت 
مؤخراً ضمــن مناطق نفوذ النظام 

التركيــة  فالنقــاط  الســوري، 
 :12 عددهــا  البالــغ  الرئيســية 
انســحبت القوات التركية بشكل 
كامــل مــن 7 منها، وهــي: مورك 
وشــير مغار )ريف حمــاة(، وعندان 
والشــيخ  والعيــس  والراشــدين 
عقيــل )ريف حلــب(، فيما تواصل 
انسحابها من الطوقان )ريف ٕادلب(، 
التفكيك  تتواصل عمليــات  حيث 
ٔان  املرتقب  ومــن  األمتعــة،  وحزم 
خالل  كامل  بشــكل  ٕافراغها  يتم 
الساعات واأليام القليلة القادمة«، 
ٔاي ٔان القوات التركية انسحبت من 
الرئيســية احملاصرة  النقاط  جميع 
ضمــن مناطــق النظام بشــكل 
الطوقان  نقطة  باســتثناء  كامل، 
التي تواصل انســحابها منها على 

دفعات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رايتس  اعتبرت منظمة  »هيومن 
ووتــش« ٔاّن القانون اجلديد لتجرمي 
التحّرش اجلنســي فــي لبنان ال 
يستوفي املعايير الدولية، السيما 
جلهــة عــدم مصادقتــه علــى 
»اتفاقية منظمة العمل الدولية 
العنف  القضــاء علــى  بشــٔان 

والتحّرش« وتطبيقها.
وشددت املنظمة على ٔاّن القانون، 
الذي ٔاقر في 21 ديســمبر 2020، 
اجلنسي  التحّرش  بتناول  يكتفي 
التدابيــر  ذكــر  دون  كجرميــة، 
العمل،  الوقائية، ٕاصالحات قانون 
وســبل االنتصــاف املدنــي، في 
الوقــت الــذي كان عليه موجب 

تبني مقاربة شاملة.
ٔاّن القانون ال يرقى  ؤاشــارت ٕالى 
ٕالى مســتوى اتفاقيــة القضاء 
علــى العنــف والتحــّرش، التي 

تتحدث عن ضرورة معاجلة العنف 
والتحــّرش في العمــل من خالل 
»نهج شــامل ومتكامــل ومراٍع 
لقضايا اجلنســن«، مبــا فيه من 
بالعمل،  املتعلقة  القوانن  خالل 
املســاواة،  والســالمة،  الصحة 

فضالً عن القانون اجلنائي.
يعّرف القانون التحّرش اجلنســي 
ومتكّرر،  ء  ســيّ سلوك  »ٔاّي  بٔاّنه 
املٔالــوف، وغير مرغوب  خارج عن 
فيه مــن الضحيــة، وذي مدلول 
جنسي يشّكل انتهاكا للجسد، 
للمشــاعر«.  ٔاو  للخصوصية،  ٔاو 
التحّرش  ٔاّن  ٕالى  القانون  ويشــير 
اجلنسي قد يتّم عبر ٔاقوال ؤافعال 

ووسائل ٕالكترونية.
ويعتبر القانون حتّرشــا جنســيا 
»كّل فعــل ٔاو مســعى، لو كان 
غير متكرر، يستخدم ٔاي نوع من 
الضغط النفســي ٔاو املعنوي ٔاو 

فعليا  ويهدف  العنصري  ٔاو  املادي 
للحصــول علــى منفعــة ذات 

طبيعة جنسية«.
ويعاقــب القانون اجلديد التحّرش 
اجلنســي بالســجن حتــى عام 
وبغرامة تصل ٕالى عشرة ٔاضعاف 
احلــّد األدنى لٔالجــور. وفي بعض  
الظــروف، مبــا فيهــا التبعية ٔاو 
عالقة عمل، يُعتبر التحّرش جرمية 
خطيرة، وتزداد فترة الســجن ٕالى 
 50 ٕالى  والغرامات  ٔاعــوام،  ٔاربعة 

ضعف احلّد األدنى لٔالجور.  
القانون  ميلــك  للمنظمة  ووفقاً 
يحمــي  ٕاذ  ٕايجابيــا«،  »جانبــا 
الضحايــا مــن الثٔار عبــر املس 
براتبهّن ٔاو ترقيتهّن، ٔاو استمرارهن 
بالعمل. يتضّمــن القانون تدابير 
حلماية املبّلغن عن اخملالفات ومينع 
التمييز ضّد من يبلغ عن التحّرش 

ٔاو يدلي بشهادته بشٔانه. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ٔاعلن منســق احلكومــة األملانية 
االجتماعــي  التعــاون  لشــؤون 
مــع روســيا، يوهان زاتخــوف، ٔان 
عدم ٕاكمــال بناء خط »الســيل 
الشــمالي2-« ســيكون ٔامرا غير 
مســؤول، مع األخذ بعن االعتبار 

املصالح االقتصادية.
وقال زاتخوف فــي حديثه لوكالة 
»اعتمادا  الروســية:  »نوفوستي« 
علــى املصالــح االقتصادية، ومع 
األخــذ بعــن االعتبــار االقتصاد 
الوطني األملاني، يبدو لي »ٔان عدم 
ٕاكمال تنفيذ هذا املشروع ٔامر غير 
مســؤول«. وذكر ٔان ٕاكمال تنفيذ 
املشروع مت مبقدار %97 وتشارك فيه 

نحو 100 شركة خاصة.
ؤاشار ٕالى ٔان »السيل الشمالي2-« 
ألملانيا  الغاز  لتوفير  مهم  مشروع 
واالحتاد األوروبي، ؤانه مهم لتنويع 

املصادر. ٕان خــط ٔانابيب الغاز هو 
»اجلســر الذي يربط ٔاملانيا بروسيا 
ويربط االحتاد األوروبي بشبكة الغاز 
الروسية. ومن الضروري ٕاقامة هذه 
وجتنب  عليها  واحلفــاظ  العالقات 
تدميرها، وحتى في الوقت الراهن«.
وتابــع: »ٕاضافة ٕالى ذلــك نواجه 
حتديــات جدية، وهدفهــا حماية 
البيئة على قارتنا وفي بلداننا، وال 
ميكن حتقيق هذا الهــدف برٔاي ٕاال 
بشكل مشــترك. ؤاريد ٔان ٔاشهد 
العمل املشــترك من  جناحا فــي 
وفق  واألملاني  الروســي  اجلانبــن 
ٔاهداف اتفاق باريــس للمناخ قبل 
2050، كما ٔاريــد ٔان نحقق  عــام 
مثل هذا التعاون الوثيق في مجال 
الطاقة القائمة على موارد الطاقة 

املستٔانفة مثل الهيدروجن«.
»الســيل  مشــروع  ويقضــي 
ببنــاء  الروســي  الشــمالي2-« 

خطن ألنابيب الغاز تبلغ قدرتهما 
إالجمالية 55 مليار متر معكب من 
الغاز ســنويا، متتدان من الساحل 
الروســي، وعبر بحر البلطيق، ٕالى 
املتحدة  الواليات  وتعــارض  ٔاملانيا. 
تنفيــذ هذا املشــروع بشــدة، ٕاذ 
ٕالى  املســال  تريد تصديــر غازها 
ٔاوكرانيا  ٔايضــا  وتعارضه  ٔاوروبــا. 
وبعض البلــدان األوروبية. وفرضت 
عام  ديسمبر  في  املتحدة  الواليات 
اقتصاديــة على  2019 عقوبــات 
خط األنابيب الروســي هذا، األمر 
 »Allseas« الــذي ٔاجبــر شــركة
السويسرية التخلي عن املشاركة 
في بنائه. وكانت روسيا تعلن ٔاكثر 
من مرة ٔان »الســيل الشمالي2-« 
وتؤيد  ألوروبا.  مفيد  جتاري  مشروع 
ٔاملانيــا ٕامتــام بناء خــط األنابيب 
العقوبــات  وترفــض  الروســي 

األمريكية األحادية اجلانب.

»هيومن رايتس« تنتقد قانون
 التحرش الجنسي في لبنان

مسوول الماني: »السيل الشمالي - 2« 
جسر بين المانيا وروسيا

ضحايا الغارات الروسية والقصف
السوري 429 شخصًا بينهم 80 مدنيًا

خالل عام من توقيع هدنة ادلب 

ويقدر »المرصد 
السوري« عدد 
القذايف والصواريخ 
على مناطق متفرقة 
من منطقة »بوتين 
– اردوغان« بلغ 
4500 منذ بدء دخول 
المنطقة وقف اطالق 
نار في الخامس من 
اذار 2020 حتى يومنا 
هذا

غارة روسية على ادلب

محتجن في بورما 
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الصباح الجديد ـ متابعة:

ارتفــع الــدوالر ٕالى ٔاعلى مســتوى 
في عدة ٔاشــهر مقابــل اليورو والني 
بعدما  ٔامس،  السويســري  والفرنك 
لم يبــد جيروم بــاول رئيس مجلس 
االحتياطي االحتــادي »البنك املركزي 
أالمريكــي« قلقــا ٕازاء موجــة بيع 
أالخيرة،  آالونة  في  شهدتها سندات 
ومتسك مبوقفه في إالبقاء على ٔاسعار 

الفائدة منخفضة ملدة طويلة.
ووفقا لـ«رويترز«، قال باول في منتدى 
 ، جورنال«  ســتريت  »وول  لصحيفة 
»ٕان موجــة بيع لســندات اخلزانة ال 
تخل بالنظام، وليــس من املرجح ٔان 
تدفع ٔاسعار الفائدة طويلة أالمد ٕالى 
مستويات شــديدة االرتفاع للدرجة 
االحتياطي  مجلــس  تدفــع  التــي 
االحتــادي ٕالى التدخل بشــكل ٔاكثر 

قوة«.
فتيل  ٕاشــعال  تصريحاته  ؤاعــادت 
اخلزانة،  في ســندات  البيــع  موجة 
خاصة بعــد ٔان ٔاكد التزامه باحلفاظ 

التيسير  بالغة  نقدية  على سياسة 
حلني قطع االقتصاد شوطا طويال جدا 
على طريــق التعافي«، لينزل الذهب 
بعدها ٕالى ٔادنى مســتوى في تسعة 
ٔاشهر تقريبا ويتجه صوب االنخفاض 

لٔالسبوع الثالث على التوالي.
وقال نيل جونز رئيس مبيعات الصرف 
أالجنبــي لدى بنك ميزوهــو »ارتفع 
الــدوالر بقوة بعد تصريحــات باول، 
ٕاذ ٔارى ٔان كثيريــن في الســوق كانوا 
من  ٔاقوى  تصريحــات  ٕالى  يتطلعون 
من  مزيدا  تكبــح  أالمريكي  املركزي 
االرتفاعات فــي العائدات، لم تصدر 
تلــك التصريحات، والــدوالر يصعد 
بوجه عام بفعــل توقعات بارتفاعات 

ٔاخرى في العوائد أالمريكية«.
وتراجع اليــورو 0.4 في املائة، ٕالى ٔاقل 
مســتوى في ثالثة ٔاشــهر مسجال 
1.19255 دوالر بعــد هبوطه 0.7 في 
املائة، ٔاثناء الليــل. وبلغ الدوالر ٔاعلى 
مســتوى في ثمانية ٔاشهر ٔامام الني 
مســجال 108.45، مرتفعــا 0.5 في 

املائة، ٔامام العملة اليابانية.
ؤاحجم تارو ٓاسو وزير املالية الياباني 

عن التعليق علــى تراجع قيمة الني، 
لدى ســواله عــن ٔاثــره احملتمل في 

االقتصاد في بالده.

وبلغ موشــر الدوالر ٔاعلى مســتوى 
في ثالثة ٔاشهر واســتقر في ٔاحدث 
تعامالت عنــد 91.960 في املعامالت 

املبكرة فــي لندن بعــد ٔان ربح 0.7 
فــي املائة، ٔامــس أالول. ٔاما العمالت 
العاليــة اخملاطــر، ومنهــا الــدوالر 

فقد  النيوزيلندي،  ونظيره  أالسترالي 
تراجعــت مقتفية ٔاثر أالســهم مع 
حتول معنويات املستثمرين مرة ٔاخرى 

ٕالى التشأوم.
0.6 في  أالســترالي  الــدوالر  وهبط 
املائــة، ٕالى ٔادنى مســتوى في ثالثة 
ٔامريكي  دوالر   0.7673 عند  ٔاســابيع 
مواصال خســائر تكبدها ٔامس أالول 
بلغت 0.7 في املائــة. وتراجع الدوالر 
النيوزيلندي 0.6 في املائة، ٕالى 0.7140 

دوالر ٔامريكي.
وفي سوق العمالت املشفرة، تراجعت 
 46571 املائة ٕالى  3.7 في  »بيتكوين« 
دوالرا، وانخفــض »إاليثــر« 5.52 في 

املائة ٕالى 1453.29 دوالر.
ٕالى ذلك، تراجع الذهب في املعامالت 
الفورية 0.3 فــي املائة ٕالى 1692.13 
دوالر لٔالوقيــة »أالونصــة« بحلــول 
الساعة 0515 بتوقيت جرينتش، بعد 
ٔان نزل ٕالى ٔادنى مستوى منذ الثامن 
من حزيران عند 1686.40 دوالر. ومنذ 
بداية أالسبوع، تراجع الذهب 2.3 في 
املائة، فيما انخفضت العقود آالجلة 
أالمريكيــة للذهب 0.6 في املائة ٕالى 

1690.40 دوالر.
وقال جيفــري حالي كبيــر محللي 
الواضح  »ٔاواندا«، »من  لدى  الســوق 
ٔان باول لم ميِل ٕالى التيســير النقدي 
بشكل كاف بالنســبة ٕالى أالسواق 
ٔامــس، وبطريقــة ما، فٕانــه ٔاعطى 
الضوء أالخضر الرتفاع ٔاكبر للعوائد 

أالمريكية، بقوله ٕانه مرتاح لذلك«.
ؤاضاف »جميع املوشــرات تشير ٕالى 
استمرار فورة السندات، كما يبدو من 
احملتم ٔان ينزل الذهب عن املســتويات 
احلالية ؤان يســجل خسائر ٔاكبر ٕالى 

نطاق 1600 دوالر«.
ومتاســكت العوائد أالمريكية ٔالجل 
عشرة ٔاعوام فوق 1.5 في املائة، بينما 
ٕاليال ٔاعلى مستوى في  الدوالر  ارتفع 
ثالثة ٔاشــهر، ويزيد ارتفــاع العوائد 
تكلفة الفرصة البديلة حليازة املعدن 

أالصفر الذي ال يدر عائدا.
وبالنســبة ٕالــى املعادن النفيســة 
أالخرى، تراجعت الفضة 0.5 في املائة، 
وانخفضت  لٔالوقية،  دوالر   25.17 ٕالى 
5 في املائة، في أالســبوع، في ٔاسؤا 

ٔاداء منذ ٔاواخر تشرين الثاني.

تقـرير
»باول« يشعل فتيل بيع سندات الخزانة 

 الدوالر يرتفع والذهب صوب االدنى في 9 اشهر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقفت البورصة الرئيســية عــن التدوال في 
ســوقي الكفاح واحلارثية بالعاصمة العراقية 
بغداد، يوم السبت، نتيجة احلظر الشامل الذي 
مت تطبيقه ابتداء من ٔامس االول اجلمعة والذي 

يستمر لغاية يوم غد االحد.
وقال مصدر صحفي ، ٕان البورصة الرئيســية 
في ســوق الكفاح واحلارثية ببغداد توقفت عن 

التداول نتيجة تطبيق احلظر الشامل.
ؤاضاف ٔان ٔاســعار البيع والشراء استقرت في 
محال الصيرفة بأالســواق احمللية التي فتحت 
البعض منها ابوابها في بغداد، حيث بلغ سعر 
البيع 145.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار 
الشراء 144.750 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

واشار املصدرالى ان البورصة في اربيل عاصمة 
اقليم كوردستان لم تشهد اليوم تداوال لوجود 

عطلة رسمية فيها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ٔاعلنت وزارة التجارة، امس السبت، عن االتفاق 
على عقــد  نــدوة تعريفية بٔاهميــة برنامج 
تســجيل الشــركات واملصانع املوردة للعراق، 

منتصف الشهر اجلاري. 
وقالــت وزارة التجارة، في بيان تلقت » الصباح 
اجلديد »نســخة منــه، ان »الشــركة العامة 
للمعارض العراقية بصــدد عقد ندوة خاصة 
يحضرها رئيــس جلنة االقتصاد واالســتثمار 
النيابية ورئيس جلنة النزاهــة النيابة و ممثلني 
عن القطاع احلكومي حصرا للتعريف بٔاهمية 
برنامج تســجيل الشــركات واملصانع املوردة 
للعراق من قبل شركة TUV راينالند االملانية«. 

ؤاضافت الوزارة ان »مــن املقرر ان تعقد الندوة 
يــوم االربعاء املوافــق  17اذار 2021  على قاعة 
التشريفات الكبرى في معرض بغداد الدولي« .
هذا وكانت الشــركة العامــة للمعارض، قد 
ٔاعلنت في وقت ســابق عن عقد الندوة بتاريخ 

8 اذار2021 . 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ٔاعلــن البنك املركزي الفنزويلي ٔانه سيوّســع 
نظامه النقــدي من خالل ٕاصدار ثــالث ٔاوراق 
نقدية جديدة من بينها واحــدة تبلغ قيمتها 
مليون بوليفار، في ظل التضخم اجلامح، وفقا 

لـ«الفرنسية«.
وهذه أالوراق النقدية اجلديدة التي تبلغ قيمتها 
200 ٔالف و500 ٔالف ومليون بوليفار »ســيبدٔا 
التداول بها تدريجيا اعتبارا من 8 مارس 2021« 
من ٔاجل »تلبية حاجات االقتصاد الوطني« وفق 

ما قالت اجلهة املصدرة في بيان.
لكن هــذه االوراق مجتمعــة ال متثل ما يعادل 
بـ1.88  الذي يســتبدل حاليا  ٔامريكيــا  دوالرا 

مليون بوليفار.
ويبلغ ســعر كيلوغرام من الطماطم وثماني 
قطع خبــز و250 مّللتر صــودا ٔاو صابون رديء 
النوعيــة، حوالى مليون بوليفــار في اقتصاد 
فنزويلي يعاني للســنة الرابعة من التضخم 
املفرط الذي وصل ٕالى نحو ثالثة ٓاالف في املائة 

في 2020.
ومت اســتبدال البوليفار عمليــا بالدوالر الذي 

ٔاصبح العملة الفعلية في فنزويال.

الدوالر يستقر مع 
توقف البورصة عن 
التداول بسبب حظر 

التجارة تعرف باهمية 
برنامج تسجيل الشركات 
والمصانع الموردة للعراق

فنزويال تصدر ثالث 
اوراق نقدية جديدة في 

مواجهة التضخم

الصباح الجديد ـ متابعة:

الطاقة  معلومــات  ٕادارة  ٔاعلنت 
أالميركيــة، امــس الســبت، ان 
العراقية المريكا  النفط  صادرات 
ارتفعت  الى 68 الف برميل خالل 

االسبوع املاضي.
وقالــت إالدارة في تقريــر لها ٕان 
»متوسط االستيرادات االمريكية 
من النفط اخلام خالل االســبوع 
املاضي مــن ســبع دول بلغت 5 
ماليــني و174 الــف برميل يوميا 
مرتفعــة مبقــدار1.540 مليــون 
برميل باليوم عن االســبوع الذي 
ســبقة والذي بلغ 3.634 ماليني 

برميل«.
اســتوردت  امريكا   « ان  واضافت 
النفــط اخلام من العــراق مبعدل 
68 ٔالــف برميل يوميــا ،في حني 
لم تســتورد ٔاي كمية من النفط 
الذي  أالســبوع  فــي  العراقــي 

سبقه«.
واشــارت الى ان »اكثــر إاليرادات 
أالسبوع  خالل  ٔالمريكا  النفطية 
املاضي جاءت مــن كندا ومبعدل 
يوميا،  برميل  3.648 ماليــني  بلغ 
تليها املكسيك التي بلغت كمية 
االستيرادات منها مبعدل 602 ٔالف 
الســعودية  تليها  يوميا،  برميل 
التــي بلغت االســتيرادات منها 
مبعدل 368 الف برميل يوميا، ثم 
كولومبيــا وبكمية بلغت مبعدل 

285 ٔالف برميل يوميا«.
»كميــة  فــٕان  لــٕادارة  ووفقــا 
االستيرادات أالمريكية من النفط 
اخلام من االكوادور بلغت 114 ٔالف 
التي  نيجيريا  تليها  يوميا،  برميل 
بلغت االســتيرادات منها مبعدل 

89 الف برميل يوميا.
ؤاغلقت ٔاســعار النفــط، امس 
الســبت، عند ٔاعلى مستوى لها 
منذ نحو عامني، فيما ارتفع خام 

برنت %3,9 وهو ٔاعلى سعر ٕاغالق 
منذ نيسان 2019.

وارتفعت اســعار النفط للعقود 
آالجلة خلام القياس العاملي برنت 
تســليم شــهر ٔايار املقبل، ٕالى 

،67.77 دوالرا للبرميل. 
وسجلت العقود آالجلة خلام غرب 
الوســيط أالمريكي،  تكســاس 

اليوم، 64.87 دوالرا للبرميل.  
النفــط،  ٔاســعار  وشــهدت 
ارتفاعا مبا يزيــد عن %1، لتواصل 
املكاســب التــي حققتهــا في 
اجللسة السابقة، بعد ٔان اتفقت 
زيادة  ٔاوبك وحلفأوها علــى عدم 
ٕاذ  املقبل،  نيســان  إالمدادات في 

يترقبــون تعافيا ٔاكبر للطلب في 
ظل جائحة فيروس كورونا.

غولدمان ساكس  بنك  رفع  وكان 
كوموديتيــز ريســيرش توقعــه 
لســعر خام برنت للربعني الثاني 
والثالــث 5 دوالرات للبرميل، بعد 
ٔان ٔابقت ٔاوبك وحلفأوها اتفاقهم 
وقال  تغيير  دون  إالمدادات  خلفض 
النفط  منتجــي  »انضبــاط  ٕان 
زيادة  وراء  أالرجح  على  الصخري« 

ٕانتاج اجملموعة بوتيرة ٔابطٔا.
وقال البنك فــي مذكرة اخلميس 
املاضي ٕانــه يتوقــع آالن ٔان تبلغ 
ٔاسعار برنت 75 دوالرا للبرميل في 
الربع الثانــي و80 دوالرا للبرميل 

في الربع الثالث من 2021.
الصخري  النفط  منتجو  وتفاعل 
فــي الواليــات املتحدة ســريعا 
مع مكاسب ٔاســعار النفط في 
السنوات أالخيرة، ليفوزوا بحصة 
سوقية في الوقت الذي خفضت 
فيه الســعودية ومنتجون ٓاخرون 
كبار إالنتاج، بيــد ٔانهم ٔاحجموا 
عــن تعزيــز إالنتاج منــذ تدمر 
الطلب بفعــل اجلائحة في العام 

املاضي.
واتفقت منظمة البلدان املصدرة 
وحلفأوهــا  )ٔاوبــك(  للبتــرول 
اخلميس ايضا على متديد معظم 
تخفيضات ٕانتاج اخلام حتى ٔابريل 

نيســان، بعد ٔان قــرروا ٔان تعافي 
الطلب من جائحة فيروس كورونا 

ال زال هشا.
»اســتراتيجية  غولدمان  وقــال 
ٕامدادات ٔاوبك ناجعة بسبب عدم 

توقعها وفجائيتها.
»نعتقــد ٔانه مــن الواضح حاليا 
ٔان ٔاوبــك+ في احلقيقــة تنتهج 
استراتيجية ســوق النفط التي 
تتسم بالشح، فيما يشير ميزان 
العرض-الطلــب احملــدث لدينــا 
ٔان )مخزونــات( دول منظمة  ٕالى 
والتنمية  االقتصــادي  التعــاون 
تنخفض ٔالدنى مســتوياتها منذ 
2014 بحلول نهاية العام اجلاري«.

ٕالنتاج  توقعــه  البنــك  وخفض 
ٔاوبك+ 0.9 مليون برميل يوميا على 
مدى أالشهر الستة املقبلة، وقال 
ٕان إالمدادات من النفط الصخري 
ٔاوبك ســتظل غير  وٕايران وخارج 
مرنة بشــدة علــى أالرجح جتاه 
الثاني من  أالسعار حتى النصف 
2021، مما يســمح ٔالوبك+ بٕاعادة 

موازنة سوق النفط سريعا.
وقال البنك ٕان املسٔالة الرئيسية 
احملتمــل  الفعــل  »رد  ســتكون 
لٕامــدادات الصخريــة، بيــد ٔان 
ٔاحدث موســم لٔالرباح يشير ٕالى 
زالوا بعيدين  ٔان املســتثمرين ما 

عن تعويض النمو«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
والشــوون  العمــل  وزيــر  ٔاعلــن 
االجتماعية عادل الركابي، شــمول 
ٔاكثر مــن 200 ٔالف عامل بالضمان 
االجتماعي، فيما وجه للبدء بحملة 
شــركات  مختلف  علــى  تفتيش 
القطاع اخلــاص واخملتلط لتعظيم 
ايرادات صنــدوق التقاعد والضمان 

االجتماعي للعمال.
وقالــت الــوزارة في بيــان اطلعت 
عليــه »الصباح اجلديــد«، ٕان »وزير 
العمــل عادل الركابي شــدد خالل 

ترٔوسه اجتماعا ضم مدير عام دائرة 
التقاعد والضمان االجتماعي ومدير 
عام دائــرة العمــل والتدريب، على 
ضرورة شمول العاملني في الوسائل 
مســمياتها  مبختلف  االعالميــة 
النقالــة  الهواتــف  وشــركات 
والكليات واملدارس واملستشــفيات 
االجتماعي«.  بالضمــان  االهليــة 
وقــال الركابي، خــالل االجتماع: ٕان 
املسجلني  املضمونني  العمال  »عدد 
في دائــرة التقاعــد والضمان بلغ  
570الف حتى هذا اليوم«، موكداً ٔان 

»الوزارة متكنت من شمول 208 ٔالف 
عامل منذ فترة تســنمه املهام في 
الوزارة«. ووجه وزيــر العمل »للبدء 
بحملــة تفتيش كبــرى، من ٔاجل 
تعظيــم ايرادات صنــدوق التقاعد 
مع  للعمال  االجتماعــي  والضمان 
اهمية نقل رسالة تثقيفية توعوية 
الضمان  قانــون  باهمية  للمواطن 
االجتماعي، فيما وجه ايضا بتقدمي 
الدعم القســام تفتيش العمل في 
احملافظــات وتثمني جهود الكفويني 

منهم«.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
كشــف مصــدر مطلــع، امــس 
الســبت، عن منــح البنك املركزي 
ٕاجازة  الشــركات  العراقــي ٕاحدى 
ممارســة العمل خــارج الضوابط، 
الرافدين  ٕالى ٔان مصرف  فيما لفت 
يســتعد لتوقيــع عقد مــع هذه 

الشركة.
وقال املصدر ، ٕان »البنك منح في 29 
تشرين الثاني 2020 ٕاجازة ملمارسة 
عشــتار(  )بوابة  لشــركة  العمل 
املســبق،  الدفع  بخدمات  اخملتصة 

خارج الضوابــط والقوانني، بالرغم 
من وجود كتاب للبنك نفسه يشير 
فيه ٕالــى توقف منــح إالجازة ٔالي 
شركة قبل هذه الفترة، وكتاب ٓاخر 

يشير الى متديد التوقف«.
وفي الســياق، ٔاوضــح كتاب صادر 
من النائب جمال احملمداوي، وموجه 
البنك املركــزي يطالب أالخير  ٕالى 
فيه، باالجابة على استفساره حول 
كيفية منح ٕاجازة لهذه الشــركة 
بالرغــم مــن ٕايقاف ترويــج منح 

الرخص في هذه الفترة.

وعــاد املصدر ليوكــد ٔان »مصرف 
الرافدين يســتعد لتوقيع عقد مع 
محل  لتحل  عشتار(  )بوابة  شركة 
شركة )كي كارد( للدفع إاللكتروني 
علــى الرغم من ٔان شــركة )بوابة 
للشروط  عشتار( غير مســتوفية 

والقوانني اخلاصة«.
ؤاشــار ٕالــى ٔان »اتفاقــا جرى بني 
مصرف الرافدين وبوابة عشتار على 
بنود العقد«، داعيا »اجلهات الرقابية 
في  التحقيق  الــى  النزاهة  وهيئة 

هذا املوضوع«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ٔاعلنت وزارة التجارة، امس السبت، 
االتفاق مع اجلهاز املركزي للتقييس 
والســيطرة النوعية، التابع لوزارة 
التخطيط، علــى صيغة العتماد 
للســيارات  املطابقــة  شــهادة 

املستوردة غير املستخدمة. 

وقــال الــوزارة في بيــان، تلقت » 
الصباح اجلديد« نســخة منه، ٔانه 
وخالل اجتماع ضم مدير شــركة 
املعــارض العراقيــة ســرمد طه 
سعيد مع مدير عام دائرة السيطرة 
فــي اجلهــاز املركــزي للتقييس 
والسيطرة وســام سعيد عاصي 

فضال عن ممثل القســم القانوني 
باجلهاز، مت »بحث مســٔالة شهادة 
بالســيارات  املتعلقة  املطابقــة 

املستوردة غير املستخدمة«. 
ؤاضافــت الــوزارة انــه »مت اتفاق 
اجلانبــني علــى التعــاون بهــذا 
اخلصوص واعتماد شهادة املطابقة 

الســيطرة  دائرة  مــن  الصــادرة 
النوعية بعد قيام شركة املعارض 
العراقية باالعالن للمستوردين عن 

االلية اجلديدة« . 
ولفــت ٕالى االتفاق بــني الطرفني 
على »حتقيق نتائج ايجابية ومثمرة 
كافة  وتذلل  العام  الصالح  تخدم 

شركة  بني  والتقاطعات  املعوقات 
املعــارض العراقية واجلهاز املركزي 
النوعية  والســيطرة  للتقييــس 
التفاهم املشــترك في  مبا يحقق 

مجال االستيراد«. 
ؤاوضحــت التجــارة، ٔان الطرفني 
اكدا على ٔانه »ال يوجد ٔاي تعارض 

او تداخل بــني عمل اجلهاز املركزي 
النوعية  والســيطرة  للتقييــس 
للمعــارض  العامــة  والشــركة 
العراقيــة وان عمــل كل منهما 
يصــب في املصلحــة العامة من 
واملعلومات  البيانــات  تبادل  خالل 

بني الطرفني«

العمل تعلن شمول اكثر من 200 الف 
عامل بالضمان االجتماعي

البنك المركزي يمنح شركة
 اجازة »خارج الضوابط« 

التجارة والتخطيط تعتمدان صيغة لشهادة المطابقة
 للسيارات المستوردة غير المستخدمة

صادرات العراق النفطية المريكا ترتفع الى 68 الف برميل
غولدمان يتوقع ان تبلغ اسعار برنت 75 دوالرا للبرميل في الربع الثاني 2021

ارتفعت اسعار 
النفط للعقود 
االجلة لخام 
القياس العالمي 
برنت تسليم شهر 
ايار المقبل، الى 
،67.77 دوالرا 
للبرميل

امريكا استوردت النفط اخلام من العراق مبعدل 68 ٔالف برميل يوميا
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دراسة

»قصائد مؤقتة« لعادل المعيزي
الفجـر  أعشـاش  فـي  تصفـق  الريـح 

تصطـك
ملاذا تصفع حقل الزيتون بال ذنب؟

بالبدايـات،  تقتـرن  دائمـا  األعشـاش 
الفـراخ قبـل أن تتعلـم التحليـق، وهي 
غالبـا  والشـجرة  لـأم،  مناقيرهـا  متـد 
مـا متثـل مـأوى العـش،  وفـي احلقـول 
أشـجار تـأوي إليهـا العصافيـر وتفرخ. 
وخاصـة الطيـور املهاجـرة الباحثـة عن 
الـدفء واألمـن،  والريـح وهـي تصفـق 
بحركـة  وتضربهـا  الطيـر   کأجنحـة 
ارجتـاف واضطـراب، تكـون قـد سـلبت 
أمنـه دفئـه، والشـاعر هنا يرى املشـهد 
أشـجار  البلـوط  طفل:”أشـجار  بعـن 
الفرنـان وأشـجار الفلـن وأشـجار الزان 
واشـجار ونـوار الدفلـى في بينـي باندو، 
والعرعار واالف األعشـاب امللقاة، شـفاه 

تلثـم أثـداء الغابـة”.
تنـوع  متنـوع  الطبيعـي  فاملشـهد 
وروائحهـا  ونباتهـا  الغابـة  أشـجار 
وجمـال نوارهـا والوانهـا.. بـل وصفهـا 
باألثـداء العابقـة بالرحيق الـذي متتصه 
الـروح لتشـبع وتنتشـي،  ولكـن تلـك 
مـن  تسـلم  لـم  واألعشـاب  األشـجار 
عنـف العاصفـة، منها تبدأ الفلسـفة 

الكلمـات  وتبـذل  هيدجـر  حسـب 
مجهودا شـبيهة بأشـجار التنوب التي 
تصمـد أمـام العاصفـة، نحـن هنـا في 
وحتمـل  الريـح  تصفعهـا  أخـرى  غابـة 
جتتـث  اإلنسـان  علـى  قسـوتها  أيضـا 
مـن  كائنـات  وتقتلـع  الشـاعر  حلـم 

أعماقـه:
“فـأس تقطـع جـذع القـوس القزحـي، 
ومـن فـوق يتزحلق مـارون، ببـدالت زرقاء 
علـى ألسـنة الريـح يطيـرون إلـى عرق 

يتصبـب من شـرق نـزق”.
الريـح تقلـع األشـجار، تعبـث بالعمال، 
تضاعـف  بـل  جتهـد  الطـرق،  جتـرف 
اجلهـد..  تبـدو معاديـة لفضـاء طبيعي 
أليـف، تهـدد اجلمـال، تقطـع الفـؤوس 
وتسـقط األعشـاش، تعبـث بالتأمالت، 

اإليجابيـة. العواطـف  تقتلـع 
حـن نوجد فـي الغابة فنحـن في عالم 
باشـالري مفتـوح علـى األذى، مـاذا لـو 
كانـت الطيـور تسـكن أسـقف البيوت 
الكادحـون  بقـي  لـو  مـاذا  والشـرفات، 
احليـاة  كانـت  لـو  مـاذا  بيوتهـم؟  فـي 
املعانـاة،  عمـق  فـي  نحـن  أمنـا،  أكثـر 
فـي أمـة ال تصنـع حضـارة وال تسـهل 
العيـش، وال حتمـي البشـر والشـجر من 
الكـوارث، الوجـود املـادي ال يقـل قيمـة 
عـن الوجـود املعنـوي، نحـن فـي العراء 
والصقيـع بـدون مـالذ آمن. العـش كما 
واالسـترخاء  الشـاعرية  مـالذ  البيـت 
األشـياء  ببيـوت  بـدءا  والطمأنينـة 
الصغيرة األعشـاش وأسـقف األشجار.

يحملنـا عنوان الديـوان “قصائد مؤقتة” 
إلى عوالم األحالم املسـتمرة باسـتمرار 
ترنـو  وهـي  تلويناتـه،   وبـكل  الواقـع 
لتصويـر حلم الشـاعر في خلـق عوالم 
بسـواده  الواقـع  عـن  ترتفـع  جديـدة 
ومناهضتـه  السياسـي  وضجيجـه 
يثيـر  آخـر   واقـع  تخيـل  و  للحريـة، 
الدهشـة، يسـتغرق في رؤيـا اجلمال وإن 
كانـت أدوات تشـكيله بسـيطة حتاكي 
حلم األطفـال، تغريهم الـزوارق الورقية 
وتفتـح  عميـق  محيـط  فـي  باإلبحـار 
نافـورة املـاء كـوة الينابيـع املتدفقـة.. 

حلمـت أننـا قصائـد/ وأن اجلنـة نافـورة 
مـاء/ وأنـك علـى كل شـيء قديـر، كل 
شـيء/ كأن تبلـل القصائـد باملـاء وكأن 
تفـرغ النافـورة بالسـطل / وكأن جتـري 
سـفينة ورقية وترسـيها/ ولـم تكن لي 
احتمـاالت أخـرى/ خـارج قدرتـك تلـك / 
أنـت علـى كل شـيء قديـر، كل شـيء. 

ٖ .
والشـعر هنـا يجـرد الكائـن االنسـاني 
من وضعـه اجلسـدي فهو أرقـى جتليات 
علـى  الهائمـة  واألفـكار  التجريـد 
مـاء،  بقعـة  تشـكل  مـوج  صفحـات 
نواتـه طفوليـة فكـم حتولت بقـع املياه 

التـي خلفهـا املطـر  إلـى بحـار وأنهـار 
فـي أحالم األطفـال وكم سـبحوا فيها 
واسـتكانوا غرابتهـا. فاملـاء ال ينشـف 
فـي اخمليلـة وال متتصـه التربـة وال يركن 
صـورة  يصبـح  بـل  األرض  أعمـاق  فـي 
مجسـدة حللـم مجـرد. مـاذا لـو ارتـوت 
لـم  لـو  مـاذا  العطشـى،  روحـه  منـه 

تفتـك منـه األرض جنتـه اجلاريـة؟! 
لـم يهـرب األطفـال حتـت مطـر خائف/

على ضفاف األعـوام املتضاحكة/عندما 
فاضـت كل األوديـة/ إال نهـر بينـي باندو 
/قـد يكون سـعيدا وقـد ال يكـون/ ليس 
ألن نهـر بينـي باندو لم يفـض/ وإمنا ألنه 

ال يوجـد /نهـر فـي قرية بينـي باندو..
الغامـض  النهـر  صـورة  مـن  يتحـرر 
السـاحر العظيـم املقـدس املتبـرك به 
املطهـر للنفـوس الذي تهـدى له أجمل 
النهـر  الطقـوس  لـه  وتقـام  الصبايـا 

الغـاوي، املعربـد املزبد وهـو يفيض على 
اخمليـف  كاجلـرح  األرواح  ويأخـذ  األرض 
ابتـالع  فـي  تسـتمر  التـي  الهـوة  أو 
النـاس  يجـرد  طريـق،  كقاطـع  البشـر 
مـن االحتفـال باملطـر كحـدث مدهـش 
امليثولوجيـا  فـي  النسـيان  إنـه كنهـر 
ميسـح  القدميـة  والرومانيـة  اليونانيـة 
الذاكرة البشـرية ويقنع الـروح الهائمة 
بقناع جسدي ..فموسـيقى الشعر غير 
هديـر النهـر، إنهـا زقزقـات موسـيقى 
تالمـس  املكانـي  البعـد  مـن  متجـردة 
احلريـة  صـوت  هـي  وتطربهـا  الـروح 
فـي وجـه العسـس، هـي إيقـاع للثورة 
وايديولوجياتـه  السـائد مبعارفـه  علـى 
بالنـور  ترسـم  صـور  املميتة...والشـعر 
واألضـواء والظـالل كائنـات غيـر مرئية 
صـورا  تلبـس  وغبطـة،  سـعادة  تبـث 
إبداعيـة  نتيجـة  هـي  مرئيـة  حسـية 

للخلـق الروحـي، يقـول كاندنسـكي: “ 
الفـن لغـة تخاطـب الـروح بالصـورة”، 
وكل فنـان “يرسـم ذاتـه” علـى رأي ليون 
الشـاعر  يكتفـي  وال  البارتـي  باتيسـتا 
بالضـوء واملوسـيقى بـل يبـث احلركـة 

فـي األشـياء.

رقصـت  إذا  واألحـالم  العـاري  “الضـوء 
انكشـفت”.. إذا  واألوتـار 

قصـة احللـم تصـور السـعادة الكامنة 
حتولهـا  صـورة  الفكـر  يرصـد  حـن 
الـذات الـى حقيقـة، حتمـل اللغـة إلى 
زمـن آخـر، وهـو غيـر معنـي بتصاميـم 
املرئيـة  الصـور  وتفاصيـل  العمـارة 
الواقعيـة فهـي حتجـب عنه رؤيـة النور 
وهـي وسـائط ماديـة متكلسـة، ولكن 
تلـك األبعـاد املكانيـة قـد تتداخـل مع 
الشـعر إذا أصبحـت فنـا وقـد تتحـول 
عليهـا  يحـط  افتراضيـة  نقـاط  إلـى 
املعنـى، حتضـن اللحظـات الهاربـة من 

.. الواقـع، حلظـات احلريـة واالنعتـاق 
“راشـيل كـوري شـاعرة لـم تسـمح أن 
فـي  اختـارت  مهزومـا  العالـم  يبقـى 
فـي  واختـارت  ركـح  أجمـل  املسـرح 

مشـهد”.. أجمـل  البـارد  الركـح 
للصـراع  هـو فضـاء  املسـرحي  البعـد 
والتصـدي  والنقـد  األصـوات  وتعـدد 
إلـى  اجلسـد  حتـول  وإن  حتـى  للواقـع 
تصـدم  فـي صـورة  للواقـع  رفـض  أداة 
فاحلريـة  العالـم،  فـي  املشـاهدين  كل 
بحـث عـن عالـم آخـر يغمـر الـروح وأن 
أزيـل اجلسـد، وقوف ضـد اآللـة العمياء 
والغطرسـة. واجلسـد ال يعني أي شـيء 
بالنسـبة للمدافعـن عـن احللـم ألنـه 
يسـتمر فـي عالـم آخـر، عالـم مقدس 
احلقيقـي  اإلنسـاني  واملسـرح  جمالـي 
يجسـد حقيقـة الـروح اجملـردة، ليصـور  
الشـاعر عاملـا بديـال ولكنـه غيـر أرضي 
وال يشـبه تصاميـم األرض ألنـه ال يهدد 
احلريـة بقوانينـه الطبيعية والبشـرية، 
وال يجهـض احلـل... يحـرر اإلنسـان مـن 
الطـن املتكلـس، ينتشـله مـن الوحـل 
األرض  قانـون  مـن  بقدميـه،  العالـق 

املناهـض لقانـون الـروح..
“قصائـد مؤقتـة” لعـادل املعيـزي تنهل 
مـن فنـون املرئيات واحلركـة، وهي تتجرد 
مـن الواقـع وأبعاده حن تختـار فضاءات 
مضيئـة أو صـورا نورانيـة أو موسـيقى 
األمكنـة  عـن  وتنـأى  الـروح  حتـاور 
واألزمنـة.. حتملنـا  إلى عالم آخـر  يأخذ 

بعـدا جماليـا ثمـال ..

“مثـل اخلرافـة نطلـع مـن صرخـة فـي 
الريـاح”.. 

هيام الفرشيشي

حـن ميسـك الشـعر بوجود الشـاعر من 
خـالل قصـة تسـرد رجـع الصـدى لصور 
طفوليـة فهو يوقـظ في  أعماقـه حياة 
جديـدة حسـب باشـالر، كمن عثـر على 
الرابـط السـري الـذي ينفـذ إلـى ماهية 
عـادل  نصـوص  حملتنـا  وقـد  الـذات. 
مؤقتـة”  “قصائـد  ديوانـه  فـي  معيـزي 
روح  أيقظتهـا  الصـور  مـن  عالـم  إلـى 
طفـل هائـم، عثـر علـى كينونتـه فـي 
اللغـة اجلموح فـي قرية متخيلـة “بيني 
متوهجـة  شـعرية  بيئـة  فـي  بانـدو”، 
“بينـي  واألصـوات:  واإليقـاع  باحلركـة 
بانـدو ليسـت إال شـهبا ويسـيل النـور 
علـى خـد الصحـراء، تسـيل املوسـيقى 
وحبـال الشـمس تسـيل علـى حمحمة 
اخليـل وفـرو احلريـة”. حيـث رنن الشـعر 
علـى إيقـاع اخليـل املتواتر تتجسـد بيئة 

شـعرية فيهـا احليـاة ممكنـة.
“بيني باندو نعناع ونسـاء بيض يغسـلن 
حبـال الصـوف مبـاء البحـر، وبـرق الرعد، 
نسـاء جتـري مـن حتـت جدائلهـن األنهار 

النعناع”. ووديـان 
واألنهـار  البحـر  املتخيـل مائـي:  املـكان 
والوديـان واألمطـار. تنبعـث منـه روائـح 
فـي  وانسـيابه  املـاء  خضـرة  النعنـاع، 
فضاء التخيل واحللم، بشـرة النسـاء في 
ألـوان الصـوف.  جمـال البيـاض الناصع 
يصقـل  للمـادة  مطهـر  عنصـر  واملـاء 
الـروح، يحمـل بـن أجنحتـه “حميميـة 
الغابـة”، وفـي األثنـاء يسـرد لنا الشـعر 
قصة الرنـن واألصوات والصـور املتنوعة 
امللونـة، الروائح، شـاعرية السـماء واملاء 
يسـتعيد  إنـه  الريـح.  عنـف  واملطـر، 
سـيرة  ليـروي  الصـدى  كرجـع  املاضـي 
طفـل يكتشـف العالم بعن الدهشـة 
والتأمـل الهـش، تغبطـه الطبيعـة من 
حولـه وعفويـة النـاس ويرعبـه مصيـر 
الطبيعـة  وغضـب  واألطفـال  الفـراخ 
وخاصـة عنـد العاصفـة.. ويصـور صورة 
مقابـل صورة…”ما يسـتحيل بشـفافية 
النبـع فـي بينـي بانـدو يشـرق عصفـور 
وإذا هطلـت  بـورود،  وتغيـم سـماء  أزرق 

أمطـار عطـرت القريـة تلـو القريـة”..
العصفـور يوجه بصـر األطفـال لأعلى، 
وهـو يتابـع حتليقـه حتـت سـماء زرقـاء 
ومغيمـة، وهو يشـرق مع بزوغ الشـمس 
وهـو  بالصبـاح،  تبشـر  شـمس  وكأنـه 
بروائـح  املعطـرة  احلقـول  فـي  يعيـش 
الثمـار والنبـات، ولكنه فـي األثناء يعاني 
املؤذيـة  الغاضبـة  الريـح  غضـب  مـن 
تلـك  فـي  تصفـع،  تصطـك/  تصفـق/ 
األثنـاء انشـغل الشـاعر الطفـل بوضع 

بالعـش.. الفـراخ 

حين نوجد في الغابة فنحن في 
عالم باشالري مفتوح على األذى، 

ماذا لو كانت الطيور تسكن 
أسقف البيوت والشرفات، ماذا 

لو بقي الكادحون في بيوتهم؟ 
ماذا لو كانت الحياة أكثر أمنا، 

نحن في عمق المعاناة، في 
أمة ال تصنع حضارة وال تسهل 

العيش، وال تحمي البشر والشجر 
من الكوارث، الوجود المادي ال 

يقل قيمة عن الوجود المعنوي، 
نحن في العراء والصقيع بدون 

مالذ آمن. العش كما البيت مالذ 
الشاعرية واالسترخاء والطمأنينة 

بدءا ببيوت األشياء الصغيرة 
األعشاش وأسقف األشجار.

مجالت

قراءة

متابعة الصباح الجديد:

دائـرة  فـي  الشـعر  بيـت  عـن  صـدر 
الثقافـة بالشـارقة العـدد 19 مـن مجلـة 
»القوافـي« الشـهرية؛ وجـاءت افتتاحيـة 
حتتضـن  »الشـارقة  عنـوان  حتـت  اجمللـة 
وفيهـا:  العربيـة«،  الثقافـة  تطلعـات 
تواصـل »القوافـي« سـعيها املسـتمر في 
تقـدمي مواضيـَع ترتبـط باحلاضـر الـذي ال 
ينقطـع عن تراثـه، وال ينفصل عـن جذوره، 
اإلبداعيـة  الطاقـات  مـع  تتماهـى  فهـي 
املتطلعـة إلـى تقـدمي رؤًى مختلفـًة فـي 
تقـدم  أن  أجـل  مـن  الثقافيـة،  السـاحة 
عـن  يعبـر  مبـا  اخلالـدة،  ولغتـه  الشـعر 
فالدراسـات  ماضيـه،  وأصالـة  حاضـره 
الشـعر  بنقـد  ارتبطـت  التـي  العديـدة 
هـي  تكـون  لـن  اخملتلفـة؛  مدارسـه  عبـر 
احملطـة التي تنتهـي عندها آليـة التقصي 
والبحـث فـي جـذور النصـوص الشـعرية 
وظـالل تأويالتهـا، فكلمـا تعـددت املناهج؛ 
اتسـعت جغرافيـة التأويل، ممـا يتيح اجملال 

عمليـة  فـي  عديـدة  أطروحـات  لتـداول 
ورؤًى  مناهـَج  وفـق  النقديـة،  القـراءة 
تهـدف إلـى التقـاط الروابـط اإلبداعيـة 

املعرفيـة. وأصولهـا 
إطاللـة العـدد حملـت عنوان لغـة النص 
والتأويـل،  املناهـج  تعـدد  بـن  الشـعري 
مصطفـى  محمـد  الدكتـور  وكتبـه 

أبوشـوارب.
الدكتـورة  كتبـت  »مسـارات«  بـاب  فـي 
حنـن عمـر عـن شـعراء قالـوا فـي األم 

التاريـخ. خلدهـا  كلمـاٍت 
الشـاعرة  مـع  لقـاء  العـدد  وتضمـن 
وحاورتهـا  وعيـل،  شـفيقة  اجلزائريـة 

حسـن. منـى  الشـاعرة 
واسـتطلع اإلعالمـي حمـدي الهـادي، آراء 
بعـض الشـعراء والنقـاد والباحثـن حول 
القصيـدة  إلنسـانية  الشـعر  انتصـار 

وجمالياتهـا.
كتبـت  القصيـدة«  »مـدن  بـاب  فـي 
عـن  تونـس  مـن  قوّيـة  وهيبـة  الباحثـة 

التونسـية«. »بنـزرت 
الشـاعر  حـاور  »أجنحـة«  بـاب  فـي 

الشـاعر  الربيعـي  عبدالـرزاق  اإلعالمـي 
محمد حسـن السـامرائي الفائـز باملركز 
األول فـي جائزة الشـارقة لإلبـداع العربي 
الـدورة 24 فئـة الشـعر عـن مجموعتـه 

للصحـراء. جهـات  »ثـالث 
بـن  املعانـي«  »أصـداء  فقـرات  وتنوعـت 
حـدث وقصيـدة، ومـن دعابـات الشـعراء، 
فـواز  اإلعالمـي  وكتبهـا  فـي،  وقالـوا 

الشـعار.
نبيـل  الشـاعر  كتـب  مقـال  بـاب  فـي 
محمـد أدهم عـن جائزة الشـارقة لإلبداع 

العربـي وحـوار األجيـال.
فـي بـاب »عصـور« كتبـت الشـاعرة إبـاء 
اخلطيـب عـن »األخويـن الرحبانـي.. صوتا 

الشـعر واملوسـيقا«.
وفـي باب »نقـد« كتب الشـاعر رابح فالح 

عـن »اخليل في الشـعر العربي«.
تنـاول  الكتـب«  »اسـتراحة  بـاب  فـي 
الشـاعر الباحـث محمـد طـه العثمـان 
الدكتـور  للشـاعر  أشـبهني«  »ال  ديـوان 

حسـن. أديـب 
وفـي بـاب »تأويـالت« قرأ الشـاعر حسـن 

الراعـي قصيـدة الشـاعر أبو فـراس بروك 
»موتـى علـى قيـد احليـاة« وقـرأ الدكتـور 
الشـاعر  قصيـدة  زيـد  صـالح  محمـد 
محمـد قراطـاس »بائيـة ال زالـت تنمـو«.
وفـي بـاب »اجلانب اآلخـر« تطرق الشـاعر 
الدكتـور عبـداهلل احلريـري إلـى »امللـوك 

الشـعراء.. فرسـان احلكمـة والبيـان«.
مـن  مختـارة  مبجموعـة  العـدد  وزخـر 
مواضيـع  إلـى  تطرقـت  التـي  القصائـد 

شـتى. شـعرية 
ملديـر  الشـعر  بحديـث  العـدد  واختتـم 
البريكـي  محمـد  الشـاعر  التحريـر 
العربـي..  لإلبـداع  »الشـارقة  بعنـوان: 

فيـه: وجـاء  الشـعراء«  جائـزة 
عـن  يُغنـي  مـا  الكلمـات  رحلـة  فـي 
الصمـت، فللكلمـات أرواح تتنفـس كمـا 
الصبـح إذا تنفـس، والشـاعر الـذي يفـوز 
بجائـزة فـإن الشـعر هـو الـذي فـاز بـه، 
ألنـه ميضـي إلـى كتابـة نصـوص تعلـق 
علـى أسـتار الزمـن، وفـي الشـارقة التي 
عرفـت العالـم بالشـعراء اجلـدد نطالـع 
أوجـه الكلمـات فـي قصائـد الذيـن فازوا 

في مسـابقة »الشـارقة لإلبـداع العربي« 
نطالعهـا منـذ أربـع وعشـرين دورة، لنرى 
علـى  النقـط  الشـعراء  يضـع  كيـف 
احلـروف فـي كل ورقة بيضاء كاشـفة عن 
أنهـم ال يتوهمـون الكتابة، وأن الشـارقة 
التـي تأتـي بهم مـن كل البـالد، وأنها هي 

بالشـعر كثيـراً  يتغّنـون  التـي جتعلهـم 
ليثمر اخليـال مع نخيـل الكلمات ألقصى 
حـد، فـال مـكان في هـذه اجلائـزة ألنصاف 
املواهـب، لذا كل شـاعر يفوز يسـتحق أن 
يحيـا طويـاًل مـع الكلمـات، وأن  يسـبح 

فـي فضـاء الندى.

ريسان الخزعلي

) 1 (
 ،  « روح ومعنـى  املـدن   – املـكان  داخـل   «
كتـاب األديب الالمـع / جمـال العتابي / ..، 
كتـاب يتشـاغل بالذاكـرة ووعـي الذاكرة 
يؤنسـها  مـا  يترسـب  الذاكـرة  فـي   .
ويخدشـها على السـواء ، ووعـي الذاكرة 
الالحق يكشـفها ومينحهـا الُبعد الداللي 
، تاريخيـاً وسياسـياً وجماليـاً ونفسـياً .

ذاكـرات  راكمتهـا  املؤلـف  ذاكـرة   َّ إن 
 : الزمنـي  بالتتابـع  تشـابكت  فرعيـة 
الذاكـرة البصريـة ) الطفولـة والصبا ( ..، 
الذاكـرة املدرسـية ) االبتدائيـة – الثانوية 
– اجلامعيـة ( ..، ذاكـرة الوعي ) السياسـة 
والثقافـة ( . وهـذه التفرعـات الذاكراتيـة 

أقاصـي  مـن  املمتـد  املـكان  يوحدهـا 
اجلنـوب ) الغازّيـة – الشـطرة – الغـّراف 
( وحتـى مـدن العاصمـة ) الكاظميـة – 
األعظميـة – احلرّيـة  ( وشـوارعها  ، ومن 
ثـم التطـواف في بعـض املـدن القصّية 

خـارج حـدود الوطـن .

) 2 (
 َّ ضـم الكتـاب ثالثـة فصـول  – رغـم أن 
 – هـذا  التقسـيم  يعتمـد  لـم  املؤلـف 
كان  وقـد   . وزمنيـاً  مكانيـاً  متتابعـة 
عـن  ذاكراتّيـاً  مكّرسـاً  األول  القسـم 
مسـتقّره األول ، ففي الغازّية والشـطرة 
والغـّراف ، كان التشـابك مع املدهشـات 
الريـف   : والسـمع  البصـر  تُغـري  التـي 
املدرسـة   ، األنهـار   ، املترّيفـة  واملـدن 
 ، النـاس وعوزهـم   ، املقاهـي   ، البعيـدة 

الوجـوه  سـحنات   ، املكتبـة   / الـدكان 
املتعبة ، الشـرطة واحلـرس ، األب التربوي 
واشـتغاالته السياسـية ، األصدقـاء في 
الريفـي  الغنـاء   ، الطبقـي   توحدهـم 
البصريـة  املشـهديات  مـن  ...الـخ 
 . بالذاكـرة  لصقـت  التـي  والسـمعية 
مدينـة  كانـت   ، الثانـي  القسـم  وفـي 
الذاكرتـي  االرتـكاز  مُتّثـل   ، احلرّيـة 
املتشـابك  الواسـع  االرتـكاز   ، الواعـي 
مـع احليـاة : سياسـّياً وثقافيـاً ورياضّيـاً 
. ففـي هـذا الفصـل طالعتنـا الوجـوه 
الثقافيـة الفاعلـة في املشـهد الثقافي 
العراقـي وهـي تتناوب املقاهـي والنزهات 
وبائـع  السياسـية  الظـالل  ومالحقـة 
يحصـل  كان  ملـا  واإلنصـات   ، الباقـالء 
السياسـة  فـي  وحتـّوالت  أحـداث  مـن 
َّ إشـعاع  واحليـاة اإلجتماعيـة ، كمـا أن 

الشـاعر الكبيـر / مظفـر النـواب / فـي 
ذاكرتّيـاً  تأصيـاًل  مينحـه  الفصـل  هـذا 
يرتبـط بذاكرة الناس الشـغوفة بالنّواب 
شـعرياً وسياسـياً . ويـكاد هـذا الفصل 
املمتلـئ  املـن  أن يكونـا  األول  والفصـل 
يتواشـج  ومبـا   ، املـكان  وذاكـرة  باملـكان 
مـع التوصيـف األسـاس للكتـاب   داخل 

املـكان .
  أمـا الفصـل الثالـث ، فقـد ابتعـد عن 
جـرى  إذ   ، مـا   ٍ حـد  إلـى  املـكان  ذاكـرة 
ومبـا   ، مثقفـن  أصدقـاء  مـع  التذاكـر 
داخـل  الوجوديـة  محنتهـم  يعكـس 
وخـارج الوطـن ، ولـم يكـن للمـكان من 
ثبـات ٍ معهـم سـوى الـروح التـي تُركت 
فـي املـكان ، وهنـا يصح القـول كما في 
. روح ومعنـى  املـدن   : الثانـوي  العنـوان 

) 3 (
كتـاب  : داخـل املكان – املـدن روح ومعنى 
، تأويـل ذاكرتـي حسـي اإليقـاع ، مينـح 
قيمـة   ، املكانـي  بشـّقه  األول  الوجـود 
ويحّسـها  يدركهـا  ال  جماليـة   / فنيـة 
إال َمـن امتلـك مجسـات مدببـة متتـص 
امللـح مـن قطـرات املطرقبل مـاء األرض 
كان   : قلـت  إن  أُبالـغ  ال   ، والعتابـي   ،
 . املـكان  داخـل   : فـي  وشـاعراً  سـارداً 
وهنـا وللضـرورة اإلبداعية أسـتعير قول 
) أمبرتـو إيكـو ( الـذي جـاء فـي تقـدمي 
الكتـاب : ) مـاال ميكـن تنظيـره ينبغـي 
سـرده ( ..، وهكـذا مت سـرد ) ذاكـرة املـدن 
الكتـاب  هـذا  فـي   ) واإلنسـان   واحليـاة 
بلغـة طّيعـة وإسترسـال رشـيق مـوح ٍ 
بعيـداً عن اإلسـتطراد . ومـا أجمل ايحاء 

القـول : الغازّيـة تتكلـم روسـي !

عدد جديد من مجلة » القوافي« الشهرية

»داخل المكان».. ذاكرة المدن والحياة واإلنسان

غالف الكتاب
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منوعات6

معمرة تحمل شعلة االولمبياد
ســتحمل امرأة يابانية تبلُغ 118 ســنة، شــعلة األلعاب 

األوملبية التي ستقام في اليابان ، خالل مايو املقبل. 
وفي بداية املسيرة سيجري دفعها على كرسي متحرك من 
أفرادها ملســافة تقارب 100 متر، ثم ستخطو بضع خطوات 

حتى تسلم املشعل إلى شخص آخر.
وتقول إيجي تاناكا، حفيــدة املرأة املعمرة، إنه من الهائل أن 
تكــون جدتها قد بلغت هذا العمر وهي ما زالت حتافظ على 

منط حياة نشيط.
وأضافت احلفيدة، وعمرها في الســتينيات، إنها تريد أن يرى 
أناس آخرون ما تقوم به جدتها، حتى تكون مصدر إلهام لهم 

»ال تظنوا أن العمر عقبة«.
وولدت تاناكا سنة 1903، وتزوجت مبالك محل لألرز وهي في 

التاسعة عشرة وأجنبت منه أربعة أبناء.
وظلت تعمل فــي متجر العائلة إلى أن بلغت 103 أعوام، أي 
أنها لم تتقاعد سريعا، ولديها اليوم خمسة أحفاد وثمانية 

من أحفاد األحفاد.

تويتر..خمس ثوان للتراجع عن منشور
كشــف خبراء مواقع التواصل االجتماعي بدء شركة تويتر 
األميركيــة اختبار ميزة ينتظرها املاليني من مســتخدميه. 
والذي مينحهم خمس ثوان كفرصة ملســح تغريدة أو صورة 

قرروا التراجع عن نشرها، بحسب موقع »إنغادجيت«.
يشــار إلــى أن ميزة التراجع عن نشــر التغريــدات ذكرتها 
شركة »تويتر« ألول مرة في اســتطالع رأي في شهر يوليو/ 
متــوز املاضي، والذي كان يهدف إلى احلصول على إجماع عدد 
من مســتخدميها على إطالقها خدمــات حصرية مقابل 

اشتراكات مالية.
كما بــدأ موقع »تويتر« األســبوع املاضي فــي اختبار ميزة 
اختيارية ملســتخدميه، تتلخــص فكرتها مبنحهم محتوى 

حصريا مقابل اشتراك مادي.
 »Super Follows« وتســمح امليــزة التــي حتمــل اســم
ملســتخدمي »تويتر« بتحصيل املــال مقابل جرعة إضافية 
وحصرية من احملتوى املقدم. وأوضح متحدث باســم »تويتر« 
أن »استكشــاف فرص متويل املغردين سيسمح للمبدعني 
والناشــرين باحلصول على دعم مباشر من قبل جمهورهم، 
كما أنه ســيحفزهم على مواصلة إنشــاء محتوى يحبه 

جمهورهم«.

كاليفورنيا تبدأ بتطعيم القردة
اعلنت حديقة احليوانات »سان دييغو سفاري بارك« في والية 
كاليفورنيا األمريكيــة، أنها قامت بتطعيم تســعة قردة 
باللقاح املضاد لفيروس »كورونا« املستجد، إثر إصابة العديد 

من الغوريال بالفيروس في وقت سابق من هذه السنة.
وحسبما ذكرت صحيفة »ذي سان دييغو تريبني«، أن شركة 
»زوإيتيك« املنتجــة لألدوية والتطعيمات اخلاصة باحليوانات، 
قدمت التطعيم غير اخملصص لالســتعمال البشري لتلك 

القردة، وهي أول اللقاحات املعروفة للقردة«.
وتابعت: »إن بعض القردة قد حصلوا على جرعتني منفصلتني 
من اللقاح، يفصل بني كل واحدة منهما ثالثة أســابيع على 
غرار لقاحــي »موديرنا« و«فايزر« اخملّصصني للبشــر، ولم ير 

املسؤولون أي آثار سلبية«.
ولفتــت احلديقة إلــى »أن صحــة الغوريال التــي أصيبت 
بالفيروس تتحسن وفي طريقها إلى الشفاء التام«، مضيفة: 
»إن الغوريال التي أصيبت باملرض، لن يتم تطعيمها باللقاح، 

نفترض أن أجهزتها املناعية قد طورت أجساما مضادة«.
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شفاء الكناني

تبدأ عملية اإلبتزاز االلكتروني عن 
طريق  إقامة  عالقة مع الشخص 
املســتهدف،  ويتم التواصل عبر 
االجتماعي،  التواصــل  مواقــع 
وفي هذه املرحلة يســتدرج املبتز 
التي  احملادثات  بتسجيل  ضحيته 
حتتوي على امر مســيء وفاضح 
بتهديده  يقــوم  ثم  للضحيــة، 
على  احلصــول  مقابل  وابتــزازه 

أموال او غايات أخرى.
بشــكل  الظاهرة  هذه  تفاقمت 
كبير في اآلونة األخيرة في اجملتمع 
العراقــي وكان البــد مــن رصد 
املشــكلة من  أجل وضع احللول 

لها.
وفــي مقابالت مع شــخصيات 
وخبراء في مجال القانون واإلعالم 
والسياســة وضحوا رؤيتهم في 

هذا الصدد.

جرمية اإلبتزاز األلكتروني 
لدى  الالمي محامي  ثامر محمد 
محكمة استئناف الرصافة قال: 
االلكتروني  االبتــزاز  جرمية  »تعد 
مــن اجلرائــم املســتحدثة في 
الكبير في  التقدم  العراق، بفعل 
تكنولوجيــا املعلومات، ما جعل 
من العالم قرية صغيرة وســهل 
الكثيــر من أمور احلياة وال يخفى 
ما لهذا التطور مــن فوائد على 
النواحي االقتصادية والسياسية 
واالجتماعيــة والعلميــة اال انه 
لم يخلو مــن مواطن اخللل التي 
ســهلت لظهور نوع من اجملرمني 
لتنفيذ  التقنيات  يستغلون هذه 

جرائمهم«.
 

تعريف جرمية االبتزاز 

االلكتروني
جرمية  القانــون  عالج  واوضــح: 
االبتزاز املالي فــي املادة 452 من 
111 لسنة  رقم  العقوبات  قانون 

1969 حيث نص بالفقرتني  :
 1ــ يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 
على عشر ســنني او باحلبس ملن 
حمل اخر بطريــق التهديد على 
او اشياء اخرى غير  تسليم نقود 
ما ذكــر في املــادة 451 من هذا 

القانون. 
2ـ  تكــون العقوبة مــدة ال تزيد 
علــى خمس عشــرة ســنة اذا 

ارتكبت اجلرمية بالقوة او االكراه.

هل هذا يعني ان املشرع 
العراقي يغفل هذا اجلانب من 
جرمية االبتزاز االلكتروني حني 

لم يضع لهذه اجلرمية نص 
قانوني صراحة؟ 

ا- »املشــرع العراقــي لم يغفل 
املوضــوع طاملا عالــج مثل هذه 
اجلرائم اال ان القانون صار قدمياً و 
اصبحنا اليوم نحتاج الى تشريع 
قانون خاص باجلرائم االلكترونية، 
فقد ترك املشرع لقانون العقوبات 

العراقي رقم 111 لســنة 1969 
يتصــدى لهذه اجلرائم وقســم 
اجلرائــم االلكترونيــة الى جرمية 
تهديد وابتــزاز في املواد بني )430 
العقوبــات  قانــون  مــن   )-432
القذف  العراقي وكذلــك جرائم 
والسب و التشهير في املواد بني) 

437 – 438( من القانون نفسه.
اســباب ظهور  »تعــود  وتابــع: 
هــذه اجلرائــم لعوامــل عــدة 
اهمها اجلهــل والتخلف والفقر 
والبطالــة واالبتعاد عــن األمور 
األخالقيــة واإلنســانية وضعف 

األميان، جميعها أسباب تؤدي الى 
حدوث جرائــم خطرة في اجملتمع 
تعد  النفــوس حيث  من ضعاف 
من اكثــر اجلنايات تعقيداً لوجود 
افكار واســعة وخطــط وبرامج 
معقدة تدخل في عملية االبتزاز. 
واشــار اخلبير العلمــي بجامعة 
كاظم  ســعد  الدكتور  بغــداد 
دور  لإلعــالم  إن  إلــى  حســن، 
أســاس في تنامي ظاهرة االبتزاز 
اإللكتروني، يجب ان يكون لإلعالم 
دور توعــوي للجمهــور، وميكــن 
احلفاظ على أســرتنا وأبناؤنا من 

االهتمام  االبتزاز من خالل  حاالت 
بالتربية وزيادة التوعية، مشــيرا 
أن التكنولوجيا ليســت سلبية 

بل االستخدام سلبي لها.
وعــن ســبيل حمايــة الفتــاة 
لنفســها من اإلبتزاز اإللكتروني 
ذكــر اخلبيــر القانونــي و احمللل 
الزبار،  واثق  الدكتور  السياســي 
بداية علينا ان نعــرف إن الكثير 
من الرجال ايضا يتعرضون لإلبتزاز 
ولم تقتصــر على املرأة خصوصا 
التجار،  أو  املهمة  الشــخصيات 
النســاء  أكثر من  الرجال  وإبتزاز 
وعلى  جتارب مشهودة.  وفق  على 
كل بنت أن حتصن نفســها في 
مواقع التواصل اإلجتماعي بعدم 
نشر صورها كي ال يسرقها اجملرم 
ويبتزهــا بها، وال ترســل صورها 
ألي شــخص حتــى وأن كانــت 
صديقتها املقربة، وحتمي هاتفها 
أرســال  بعدم  تعطل  إذا  احملمول 
اجلهاز إال ملــكان موثوق به، وعند 
خاصة  برامج  توجــد  اجلهاز  بيع 
ملسح محتوى الهاتف، ايضا عدم 
وضع معلومات صريحة في فيس 

بوك.
الناحية  بأنه مــن  الزبــار  وذكــر 
القانونية ســن قانــون للجرائم 
اإلبتــزاز  وجلرائــم  املعلوماتيــة، 
فكل   ، والتشــهير  اإللكترونــي، 
مجرم يحاســب قانونيا وتالحقه 
الســلطات، ويتم إلقــاء القبض 
عليه ويعاقــب باحلبس أو الغرامة 
املالية. في حال تعرض أحد لإلبتزاز 
أن يتصرف بحكمة  خاصة  عليه 
وأن جهــاز األمــن الوطني أصبح 
له دور فعال فــي اجملتمع العراقي، 
ووضــع ارقــام هواتــف خاصــة 
للتبليــغ عن حاالت االبتزاز حماية 
للمجتمع والعمــل على احلد من 

هذه اجلرائم قدر االمكان.

اإلبتزاز اإللكتروني فاعل خطير يحتاج عالجه قوانين حيوية معاصرة

الصباح الجديد - وكاالت:
قد ال يبدو فقدان حاســة الشم 
والتــذوق حاداً مثل هــو احلال مع 
ضيق التنفــس أو اإلرهاق املنهك 
الــذي يعانــي منــه العديد من 
األشخاص بعد إصابتهم بفيروس 
تأثير فقدان  كورونا، ومع ذلك فإن 
حاســة الشــم والتــذوق يبقى 

محبطاً للغاية لدى الكثيرين.
وميكن أن يؤثر فقدان الشم والتذوق 
أيضاً على الصحة، ما يتسبب في 
ضعف الشهية وفقدان الوزن غير 
املرغــوب به، حتى إنــه ميكن في 
بعض احلاالت أن يشــكل تهديداً 
على حياتهم، من خالل  شــديداً 
تعريضهم للخطر في اكتشــاف 

احلرائق أو تســرب الغاز أو الطعام 
الفاسد.

وبحسب الدكتور عادل سجواني، 
فــإنَّ الكثيــر من األمــراض التي 
سواء  التنفســي،  اجلهاز  تصيب 
البكتيرية أو الفيروســية، تسبب 
والتذوق،  الشــم  فقدان حاســة 
وأســباب ذلك غير معروفة، وكان 

يعتقــد ســابقاً أن الفيروس يؤثر 
بالشم  اخلاصة  املستقبالت  على 
املوجــودة فــي الدمــاغ، ولكن متَّ 
اكتشــاف أن ذلك غيــر صحيح، 
بــل إن الفيروس يؤثــر على خاليا 
الشــم املوجودة في األنف واحللق 
لفترة  التهابها  ويسبب  واللسان، 

طويلة جداً.

وهنــاك عوامــل مرتبطــة بكبر 
الســن، فكلما تقدم اإلنسان في 
العمــر، يكون جتديــد اخلاليا لديه 
بطيئاً. ومن طرق استعادة حاسة 
الشــم والتذوق بعد التعافي من 

كوفيد19-:
- التدريــب: أي متريــن األنف على 
شــم بعض األشــياء، بعد غلق 

العينني والتنفــس بعمق ملدة 15 
ثانية، ومحاولة تذكر هذه الرائحة، 
دوراً مهماً في حتفيز  فذلك يلعب 

اخلاليا املسؤولة عن الشم.
وعلى الشــخص املصاب أن يكرر 
هذه الطريقة من عشــرة إلى 15 
وسيستعيد حاسة  أسبوعاً،  مرة 

الشم على الفور.

أسرع الطرق الستعادة الشم والتذوق بعد التعافي من كوفيد - 19

االســطورة حكاية تقليدية تروي أحداثًا خارقة 
للعــادة، أو تتحدث عن أعمــال اآللهة واألبطال. 
وتعبــر عن معتقدات الشــعوب فــي عهودها 
الطبيعة  ومتثل تصورهــا لظواهــر  البدائيــة، 

والغيبيات. 
األساطير عند العرب متثلت مبدى العالقة بينهم 
وبني الكائنات، واآلراء واملشاهدات في تلك احلياة، 
وتعد األســاطير مصــدر األفكار عنــد العرب، 
اذ اســتوحوا منهــا الشــعر واألدب. من ضمن 

االساطير املعروفة:

أسطورة عالء الدين واملصباح السحري
كانت هذه االسطورة إحدى أشهر تلك احلكايات 
الشــعبية املعروفة فــي اجلزيــرة العربية، ومن 

أساطير العرب بعد فترة ظهور اإلسالم. 
وقصــة عالء الدين واملصباح الســحري جزء من 
األســاطير التي كانت مذكــورة في كتاب )ألف 
ليلة وليلة(، حتكي عن الشاب الفقير الذي يدعى 
»عالء الدين«، يبدأ عمله مبجموعة من املغامرات 
املثيرة بعــد أن مت خداعه من الســاحر الظالم 
الــذي يتصف بالشــر ويدعى »جعفر«. وســرق 
منه املصباح بعــد ان جلبه اليه. ويكون بداخله 
»اجلني« الذي يكون سببا في حب املغامر الشاب 
»عالء الدين« لألميــرة، القصة حدثت في بغداد 

بناء على ما مت في كل االصدارات اخلاصة في ذلك 
الكتاب الذي يحكي قصة )ألف ليلة وليلة(.

أسطورة علي بابا واألربعني حرامي
تعــد واحدة من أســاطير العــرب القدمية بعد 
اإلسالم، وهي ايضا من ضمن حكايات ألف ليلة 
وليلة، وحتكي عن حطاب فقير يدعى »على بابا«، 
يقوم مبغامرة في البرية عندما اكتشــف عرين 
اللصوص، الذي يفتح بعد ترديد جملة »افتح يا 
سمسم«، وفي النهاية متكن على بابا من معرفة 
واكتشــاف الكنوز الكبيرة والضخمة التي قام 

اللصوص خبأتها في هذا الكهف السحري.

اخمللوق األسطوري شادهافار
كان اخمللوق شادهافار واحدا من اخمللوقات العربية 
األســطورية التــي ذكرت في قصــص العصور 

يقال  وكان  قدميا أن شادهافار مخلوق الوسطى، 
يشــبه شــكله »وحيد القرن« لكنه ميتلك قرنا 
واحدا وعمالقــا وحوالي 42 فــرع يكون مجوفا 

داخل القرن .

أسطورة البحار سندباد
تعد هــذه األســطورة من أشــهر األســاطير 
املعروفة فــي كل أنحــاء العالــم، وحتكي عن 

يتسم  الذي  الســندباد  واملستكشــف  البحار 
بالشجاعة وروح املغامرة، وجميع املغامرات التي 
قام بها الســندباد في البحار تكــون متمركزة 
بشــأن لقاءاته املتعددة مع الكثير من اخمللوقات 
السحرية الغريبة في الشكل، وكثير من األراضي 
واجلزر، وهناك من يظن ان شــخصية السندباد 
كانت حقيقية لكنه بحار مثابر ومغامر ما ميزه 

عن البقية فحيكت بشأنه القصص اخليالية.

أسطورة طائر الرخ
يعد طائر الرخ من أشــهر األساطير عند العرب 
منذ القــدم، و يتصف بأنه طير عمالق جدا، ومن 
ضمن قصص السندباد البحري، وقام عدد كبير 
من البحارة والصيادون بكتابة أنهم رأوه بالفعل، 
وقالوا أن طائر الرخ يشــبه مخلوقات أسطورية 
كانت موجودة فعــال، كطائر الفينيــق أو طائر 

الرعد.

أسطورة وحش القطرب
يعد القطرب، من اخلرافات الشعبية التي ظهرت 
في العرب قدميــا، وهو عبارة عن وحش يشــبه 
الذئب، لكنه نوع من الشــياطني أو اجلن، ويشبه 
أيضا مخلوق الغول األســطوري، ويقال عنه أنه 

يعيش في املقابر ويأكل جثث املوتى.

اشهر االساطير القديمة..عربية

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

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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مدريد ـ وكاالت:
بلغ أتلتيك بلباو نهائي مسابقة كأس ملك 
إســبانيا لكرة القدم بفــوزه على ليفانتي 
2-1 بعد التمديد في إيــاب نصف النهائي 
اخلميس.واعتقد ليفانتــي أن بتعادله ذهابا 
في الباســك 1-1 خطا خطــوة هائلة نحو 
بلــوغ النهائي للمــرة األولــى، إال أن بلباو 
الذي وجد نفســه متخلفا في الدقيقة 17 
بهــدف لروجر مارتي قبــل أن يدرك التعادل 
في الدقيقة 30 من ركلة جزاء نفذها راوول 
غارســيا، حرمه من اإلجنــاز بعدما جره الى 
التمديد وجنــح في خطف الفــوز والتأهل 
بفضل هدف من أليكس بيرينغر بتسديدة 
حتولت مــن املدافع نيكوال فوكشــيفيتش 

وخدعت حارسه أيتور فرنانديس )112(.
وتأهل برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا 
بفوزه املثير على ضيفه إشــبيلية )3-0( في 
برشــلونة خسر  النهائي.وكان  إياب نصف 
في لقاء الذهاب الذي أقيم في العاشــر من 
الشهر املاضي خارج ملعبه بهدفني من دون 

رد.

إعالم الشباب والرياضة:
تواصل وزارة الشــباب والرياضــة، ومبتابعٍة 
مســتمرٍة من الوزير عدنــان درجال، أعمال 
تأهيل قبر شــيخ املدربني عمو بابا، بالقرب 
من ملعب الشــعب الدولي. وقال مهندس 
املشروع يوســف ناصر، في تصريٍح )لقسم 
اإلعالم واإلتصال احلكومي(، إن نســبة إجناز 
املشــروع وصلت إلى ٩٠٪، ولم يتبق منه إال 
مرحلة التشــطيبات النهائيــة، من أعمال 
القبر،  ومقتربــات  املاء،  ومرشــات  الزراعة، 
وأعمال املتحــف على مســتوى الكهرباء 

واألرضية، مبيًنا إكمال عملية جلي احلجر. 
وأضــاف أن تأهيــل وإعمار وتغييــر معالم 
متحف وقبــر شــيخ املدربني, جتــرى وفَق 
التصاميم احلديثة، فضاًل عن إحياء املنطقة 
التي حتيط به وبالنصــب اخلاص بأبطال أمُم 
آسيا 2007 بكرة القدم، مشيرًا إلى املشروع 
سيكتمل بصيغتِه النهائية، خالل األسابيع 

القليلة املقبلة.

الدوحة ـ وكاالت:
قررت جلنة االنضباط التابعة لالحتاد القطري 
لكــرة القدم، إيقــاف احملترف الســنغالي، 
سيرجن مابودجي مدافع السيلية، مباراتني 
وتغرميه 10 آالف ريــال، وذلك بعد طرده أمام 
العربي، مســاء أمس بالدور ربع النهائي من 

بطولة كأس األمير.
جــاء ذلك خــالل اجتماع اللجنة برئاســة 
حســن احلمادي، وقررت أيضــا رفض طلب 
األهلي الــذي تقدم به للجنــة برفع اإلنذار 
الثاني عن جاســم محمد الشرشني، الذي 
مت إشــهاره له في مواجهة أم صالل، ضمن 
مباريات الدوري، والتي جرت بتاريخ 23 شباط 
املاضي.ومت إحالة املوضــوع إلدارة التحكيم 
باالحتــاد، والتي بينت أن قــرار حكم املباراة 
املذكور  لالعب  الصفراء  البطاقة  بإشــهار 
صحيًحــا، وإدارة التحكيم تؤيــد العقوبة 
اإلدارية التــي وقعها احلكم على جاســم 

محمد الشرشني.

بلباو يلحق ببرشلونة 
إلى نهائي الكأس

تأهيل متحف وقبر 
الراحل عمو بابا 

إيقاف وتغريم 
مابودجي
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مدريد ـ وكاالت:

مدربه  بقيادة  مدريــد  ريال  يفتقد 
زيــن الدين زيــدان، ملــك مباريات 
أتلتيكو،  أمــام  العاصمة،  ديربــي 
اليوم األحــد ، على ملعــب واندا 
ميتروبوليتانو.ولم يشارك سيرجيو 
رامــوس، قائد الريــال، في تدريبات 
فريقــه ، حيث يتعافى من إصابته، 
في حني يستعد كرمي بنزميا للحاق 
باملباراة.وحتــول راموس، إلى أيقونة 
للقــاءات امللكــي فــي مباريــات 
الديربــي، منذ منــح فريقه لقب 
التشامبيونزليج في الدقيقة )93( 

في نهائي لشبونة.
وكان على موعد آخر في ميالنو مع 
اجملد، حني سجل ركلة جزاء حاسمة 
منحت فريقه لقب كأس الســوبر 
راموس  رصيد  اإلسباني.وسيتوقف 
عند 43 مبــاراة ديربي، بعدما جتاوز 
سانشــيز  ومانولوس  خينتو  باكو 

ليكون ملكا لهذه املواجهات.
في املقابل، يأمــل بنزميا، الذي يعد 
رابع أكثر الالعبني مشاركة في تلك 
املواجهات )35(، في اللحاق باملباراة.

بنزميا  وحال مشاركته، ســيتجاوز 
العبني تاريخيني في لقاء الفريقني: 

كارلوس سانتيانا وخوسيه ميجل 
جونزاليث »ميتشل«.

وهنــاك العبون آخــرون لهم تراث 
الديربي،  مواجهــات  فــي  كبيــر 
لــوكا  الكرواتــي  فســيخوض 
مودريتش املواجهة رقم 29، ويتفوق 
أنطونيو كاماتشو  على خوســيه 
سانشيز.أما  هوجو  واملكســيكي 
البرازيلي مارسيلو فهو على أبواب 
الديربي 27، وكذلك إيسكو أالركون 
والفرنسي رافائيل فاران على أعتاب 
ضد  مسيرتيهما  في   25 املواجهة 
أتلتيكــو،  الروخيبالنكوس.وفــي 
كوكي  الوســط  العب  ســيكون 
املباراة  أعتاب  ريسوريكسيون على 
30 في الديربي، وساؤول نيجيز )22( 

واحلارس يان أوبالك )21(.
بطول  جدارية  رُسمت  جانبها،  من 
15 متــرا عنــد تقاطع شــارعي 
العاصمة اإلسبانية مدريد، تخليدا 
ملواجهة الديربي، ولتذكير جماهير 
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد  فريقي 
بأن »مــا يوحدهم أهــم وأكبر مما 

يواجههم«.
وتعــد هــذه اجلدارية مبــادرة من 
رابطة )ال ليجا( وسلسلة مطاعم 
الرعاة ملسابقة  -أحد   )Telepizza)
الــدوري- إلظهــار الوحــدة بــني 

الفريقني »اخلصمــني التاريخيني«، 
وذلك قبيــل مبــاراة الديربي التي 
ستجمعهما مساء اليوم.. وتُظهر 
تلك اجلدارية، التــي نفذها الفنان 

من  الثنني  صورة  الويرتا،  والرســام 
الالعبــني يرتديــان قميصــي كال 
يوحد  مبــا  ويحتفــالن  الفريقــني 
والروخيبالنكــوس«  »امليرينجــي 

مثل »حب كــرة القدم«.وأوضحت 
رابطــة )ال ليجا( في بيــان لها، أن 
الكبير سيكون  الفني  العمل  هذا 
معروفا على )خرائط جوجل( باسم 

»نقطة اهتمام«، وذلك لتســهيل 
وصول الزائرين إليه.

إلى ذلــك، وبعد االنتقــادات التي 
أول  املشــاركة في  تلقاها خــالل 
والذي  ريــال مدريد،  أمام  له  ديربي 
كان مبثابة انطالقتــه مع أتلتيكو 
مدريــد، ســيعود لويس ســواريز 
ملواجهــة الفريق امللكي من جديد، 
اليــوم، علــى ملعــب ألفريدو دي 
ســتيفانو، بعد تسجيله 11 هدًفا 

خالل 13 جولة منذ ذلك احلني.
ومير ســواريز حالًيا بأســوأ فتراته 
بعد فشله  للفريق  انضمامه  منذ 
في التسجيل لـ 4 جوالت متتالية 
أمام غرناطــة وفياريال ومواجهتي 
مواجهة  وباحتســاب  ليفانتــي، 
أوروبا،  أبطــال  بدوري  تشيلســي 
ســيكون اإلجمالي 5 مباريات من 

دون تسجيل.
وخالل تلك املباريات اخلمس، ســدد 
بدون  14 تســديدة لكن  ســواريز 
النجاح الــذي حققه من قبل هذا 
املعهودة  القــوة  وبدون  املوســم، 
طوال مسيرته، وأيًضا بدون احلسم 
والثبــات الذين متيز بهما بعد إحراز 
11 هدًفا خالل 9 مباريات، وذلك قبل 
السلسلة السلبية احلالية.وسجل 
الالعب هذا املوسم 16 هدًفا خالل 

21 مباراة خاضها، لكنه لم ينجح 
في هز شباك اخلصم في 10 منها، 
مبا فيها األربع لقاءات األخيرة.وقال 
ســواريز في تصريحــات للقنوات 
دائًما  »طبيعتي  لليجا  الرســمية 
هي أن أكــون تنافســًيا، دائًما ما 
أحاول التفوق على نفسي وتخطي 
أيــة عقبات في طريقــي. دائًما ما 
كنــت هكذا وأنا شــخص صعب 

املراس«.
ونوه »أنا في فريــق يعتقد الكثير 
من الناس، أن تســجيل الكثير من 
األهــداف معه أمر صعــب، ولكن 
فــي ظل جــودة الالعبــني حولك 
يكون هذا األمر سهاًل«.وسيخوض 
ســواريز، خط هجوم األتلتي أمام 
امللكي وســط كثير من الشكوك 
والتكهنات حول من سيرافقه في 
هذا اخلط، وســتكون املفاضلة بني 
يورنتــي وجواو فيليكس  ماركوس 
وآنخيــل كوريا، الــذي من املمكن 
أن يشــارك في مركز اجلناح األمين، 
ولكن مما ال شــك فيه أن ســواريز 
كأساسي.  اللقاء  سيبدأ  الذي  هو 
يذكر أن ســواريز واجه ريال مدريد 
في 17 مناسبة من قبل، 16 منها 
وهو في صفوف برشلونة، وأحرز في 

شباكه 11 هدًفا.

تقرير

الريال وأتليتكو.. صراع يتجدد في واندا ميتروبوليتانو
رابطة الليجا تخلد ديربي مدريد بجدارية عمالقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
واصل فريق الصناعات الكهربائية 
تقدمــه في ســلم الترتيب بعد 
العديد من االدوار وهو في  امضاء 
مؤخــرة الدوري املمتــاز، ويواصل 
بفضل  تقدمــه  الفتي  الفريــق 
التدريبــي اجلديد  جهود مالكــه 
املؤلــف مــن الدولــي الســابق 
عباس عبيد ومســاعداه الدوليان 
السابقان حيدر عبيد وعلي حسني 
رحيمة ومدرب حراس املرمى خالد 
عطية، وارتقى الفريق إلى الترتيب 
الســادس عشــر بعد فوزه املثير 
على متصدر الــدوري فريق القوة 
اجلوية اول امس بهدفني لهدف في 
املباراة التــي ضيفها ملعب نادي 
الصناعة الرياضية حلساب اجلولة 

22 لدوري الكرة املمتاز.
وأغلق الصناعات كل املنافذ على 
القــوة اجلوية في الشــوط األول، 
معتمدا  بأســلوبه،  املباراة  وسّير 
بينما  املرتــدة،  الهجمــات  على 
حافــظ على تنظيمــه الدفاعي 

احملكم، فانتهى الشوط سلبيا.
فاجــأ  الثانــي  الشــوط  وفــي 
الصناعــات الكهربائيــة ضيفه 
بالهــدف األول الذي جاء من ركلة 
جزاء في الدقيقــة 55، عن طريق 
مصطفى محمود.وواصل محمود 
تألقه الالفت وأحرز الهدف الثاني 
بطريقــة جميلة بعــد أن تلقى 
متريرة عرضية سددها مباشرة في 
الشباك، محرزا الهدف الثاني في 
اجلوية  القوة  57.وضغط  الدقيقة 
قائد  وجنــح  النتيجة،  لتقليــص 
الفريق حمادي أحمد في تسجيل 

هدف الفريق الوحيد برأســية في 
الدقيقــة 88. توقف رصيد القوة 
اجلوية عند النقطة 47، وزاد رصيد 
في  نقطة   22 إلــى  الصناعــات 

املركز 16.
وخيــم التعــادل الســلبي على 
ديربي الــزوراء والقوة اجلوية، على 

ورفع  الدولــي،  الشــعب  ملعب 
الزوراء رصيده إلى النقطة 41 في 
املركز الثاني، في حني رفع الطلبة 
رصيده إلى النقطة 21 في املركز 

السابع عشر.
واستعاد فريق نفط الوسط ذاكرة 
االنتصارات بفوزه في ديربي النفط 

على مضيفه نفط ميسان، بهدف  
مــن دون رد، على ملعب ميســان 
األوملبي، ضمــن مواجهات اجلولة 
22 مــن الدوري العراقــي املمتاز.
وســجل إياد ســدير هدف املباراة 
 )73( الوحيد برأسية في الدقيقة 
من املباراة، ليخطف نفط الوسط 

الوسط  نفط  الديربي.ورفع  نقاط 
رصيده إلى النقطة 35 في املركز 
اخلامس، في حني جتمد رصيد نفط 
ميســان عند 29 نقطة في املركز 

الثامن.
مــن جانــب اخــر، أكــدت جلنة 
التطبيعية  الهيأة  في  االنضباط 

أن قــرار رفع العقوبــة عن العب 
فريق الشــرطة )عالء مهاوي( هو 
قرار منفصل عن القرار األول الذي 
نص على حرمانــه لثالث مباريات 
مع دفع غرامــة مقدارها مليونان 

دينار .
وبينــت اللجنة: ان املــادة ) 133 ( 
نصت علــى ان من حق االنضباط 
مراجعــة القــرارات، كمــا يحق 
للجنــة أيضــا إيقــاف تنفيــذ 
العقوبات حســب املــادة ) 34 (، 
الســيما العقوبة التــي تقل عن 
خمــس مباريات، علــى أن يوضع 
الالعــب حتــت املراقبة مــن قبل 
اللجــان القضائيــة، وفــي حال 
تكرار اخملالفة تُســتأنف العقوبة 
أخرى حســب  مع فرض عقوبات 

اخملالفة .
العقوبات  ان  اللجنــة:  وأوضحت 
اخلاصــة فــي الئحــة االنضباط 
هي قرارات خاصــة وال عالقة لها 
بقانون أصــول احملاكمات اجلزائية، 
ولكــون هذه العقوبــات تقوميية 
وليست  اخملالفة،  واألندية  لالعبني 
تنكيليــة او انتقاميــة، ناهيــك 
اللجنة  بقــرار  الالعب  التزام  عن 
، فضال  للقــرار  واحترامــه  األول 
الغرامة،  مبلــغ  تســديده  عــن 
وتقدميه لاللتماس، فمن حق جلنة 
وإصدار  قرارها  مراجعة  االنضباط 

قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة .
وأشارت اللجنة إلى: ان هذا القرار 
ليس األول من نوعه هذا املوســم 
، ففي تاريــخ 2021/1/19 مت إيقاف 
تنفيــذ عقوبة أحــد مدربي دوري 

الدرجة األولى.

الصناعات يواصل تقدمه بفوز ثمين على الجوية المتصدر 
االنضباط توضح أسباب رفع العقوبة عن عالء مهاوي

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافقت اللجنة األوملبية الدولية على 
مشــاركة العراق في منافسات دورة 
املقبلــة طوكيو  األوملبية  األلعــاب 
2020.جاء ذلك في رســالة رسمية 

العمل  الدارة  املؤقتة  الهيئة  تلقتها 
الرياضي في العراق.

وأشــارت األوملبيــة الدوليــة الــى 
بحســب  الســابقة  توجيهاتهــا 
بانه  العراقية،  لنظيرتها  رســالتها 

"لم تكن مشاركة العراق ممكنة من 
دون )الشــروع( بحل الوضع االوملبي 
العراقي العالق عبــر اخلطوات التي 
بدأتها اللجنــة املؤقتة الدارة العمل 

الرياضي في العراق".

نيويورك ـ وكاالت:
ســّجل جنم ميلووكــي باكس جرو 
هوليداي ســلة »قاتلة« قبل ثانيتني 
من صافــرة النهاية منحــت الفوز 
لفريقه أمام ممفيــس غريزليز بفارق 
نقطــة 112-111، أول امس في دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني.
تقّدم غريزليز 111-110 قبل 7,5 ثواٍن 
من النهاية بفضل ســلة من العبه 
جا مورانت، غير أن الصراع الشــرس 
على أرض امللعب والذي شــهد تبدل 
مرات  املتقــدم خمس  الفريق  هوية 
في خالل الدقيقــة األخيرة من عمر 
املبــاراة، انتهى بتســجيل هوليداي 
الناشــئ  غريزليز  العــب  وفشــل 
ديزموند باين بالــرد عليه عبر رميته 
الثالثية مع إطــالق صافرة النهاية. 
ويديــن باكس بفــوزه ألفضل العب 
اليوناني  املاضيــني  املوســمني  في 
 26 الذي سجل  أنتيتوكومبو  يانيس 
نقطة وأضاف 11 متابعة و8 متريرات 
حاســمة.وتواجد أنتيتوكومبو على 
أرضيــة امللعب علــى الرغم من أنه 
النجوم«  »كل  مباراة  يستعد خلوض 

اليوم األحد في أتالنتا.
22 نقطة  وأضاف كريس ميدلتــون 
وهوليــداي صاحب  و10 متابعــات، 
15 نقطة  سلة الفوز وبات كونوتون 
اخلاسر  لكل منهما.وبرز في صفوف 
مورانــت مــع 35 نقطــة، ســجل 
28 منها فــي الشــوط الثاني. في 
واشنطن، وعلى غرار ما حصل على 

ملعب »فيديكس فوروم« في ممفيس، 
حسم ويزاردز فوزه على لوس أجنليس 

كليبرز بشق األنفس 117-119 .
الثنائي  الفائــز  في صفــوف  وتألق 
برادلي بيل وراسل وستبروك، فسجل 
االول 33 نقطة وحقق الثاني »دابل - 
دابل« مع 27 نقطة و9 متابعات و11 

متريرة و4 سرقات.
وفاز بورتالند ترايل باليزرز على ضيفه 
ساكرامنتو كينغز 123 - 119 بفضل 
جنمه داميان ليالرد صاحب 44 نقطة، 
منهــا 15 في الربــع األخير.وأضاف 
التركي إنيس كانتــر 22 نقطة و21 
متابعة للفريق الفائز، فيما ســاهم 
العــب االحتياط اخملضــرم كارميلو 

أنتوني بـ 16 نقطة.
وعاد جنم ميامي هيــت جيمي باتلر 
ملباراتني  بعدما غــاب  املالعــب  إلى 

بســبب اصابته بالتهاب في الركبة 
اليمني، وقــاد فريقه للفوز على نيو 
باتلر  103-93.ورد  بيليكانــز  أورليانز 
على عدم اختياره خلوض مباراة »كل 
النجوم« بتســجيله 29 نقطة إلى 
جانب 9 متريرات حاسمة و3 سرقات.
ولم يتأثر هيت كثيراً بغياب جنمه بام 
أديبايــو فتقدم بفارق مريح في الربع 

االول.
غير أن جناعتــه التهديفية تراجعت 
فــي الربــع الثالث، فــي حني جنح 
بيليكانز في تقليص تقدم منافسه 
إلى نقطتني قبــل 6,26 من النهاية، 
ولكــن كان ذلك قبــل أن يقود باتلر 
16 نقطة لفريقه  العودة مع  حملة 
نيويورك  للمنافس.وفــاز   8 مقابــل 
نيكس على ديترويت بيســتونز 114 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قــرر االحتــاد املركزي لكرة الســلة، 
إقالة مدرب املنتخــب األول، احملترف 
البوسني، عزيز بكير، ومساعده أتيال 
شيالبي، بســبب تراجع نتائج أسود 
الرافديــن في التصفيــات املزدوجة 

املؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.
وخســر منتخب العراق، ذهابًا وإيابًا 
أمــام لبنان والبحريــن والهند، ولم 
يصل ألدنى مستويات الطموح الحتاد 
كرة الســلة.وخرج اجتماع احتاد كرة 
السلة االستثنائي، الذي عقد لبحث 

نتائج املنتخب فــي الفترة املاضية، 
ومســاعده.وكان  املدرب  إقالة  بقرار 
بكير، وهو العب ســابق في منتخب 
البوســنة، قد تعاقد مــع احتاد كرة 
الســلة العراقي، في 12 تشرين أول 
املاضي، ومضى على عمله 141 يوًما.

ميونيخ ـ وكاالت:
منــح نادي بايــرن ميونخ العبه 
الشاب جمال موسياال، أول عقد 
احترافــي في مســيرته، وذلك 
بلوغه  على  واحد  أســبوع  بعد 
18 عاًما.وأعلــن النادي البافاري 
في بيان رســمي عبــر موقعه 
اإللكترونــي، اول امــس، توقيع 
موسياال على عقد حتى صيف 

.2026
وتشــير التقاريــر إلــى تضمن 
اإلجنليزي  الالعب  حصول  العقد 
 5 األملاني على راتب سنوي يبلغ 
في  يورو.وجنح موســياال  ماليني 
تثبيت أقدامــه مع الفريق األول 
املوســم، حيث ظهر معه  هذا 
في 27 مباراة، ســجل خاللها 4 
أهداف. وأصبح موســياال أصغر 

العب يهز الشباك بقميص بايرن 
ميونخ في تاريــخ دوري األبطال، 
بعــد هدفه في شــباك  وذلك 
التسيو اإليطالي في ذهاب ثمن 
نهائي البطولة األسبوع املاضي.

ميلــك  موســياال  أن  يذكــر 
اجلنســيتني اإلجنليزية واألملانية، 
لكنه حسم قراره مؤخرًا بتمثيل 
املانشافت في السنوات املقبلة.

هوليداي يقود باكس للفوز على غريزليز العراق يشارك في أولمبياد طوكيو
في دوري المحترفين للسلة 

اتحاد السلة يقيل المالك
 التدريبي للمنتخب الوطني

بايرن ميونخ يمنح موسياال أول عقد احترافي
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الذي  اخلاص  عاملهم  للشــعراء 
يتميزون به عن سائر الناس ،

وأهم مفردات ذلك العالَم رهافُة 
احلس ، وإبــرازُ االفكار في قوالب 
مموســقة تدخــل القلــوب بال 

استئذان ...

--2
املشــهد  من  ينقلونك  إّنهــم 
جديد  مشــهد  الــى  الرتيــب 
يضفون عليه ِمــْن براعاتهم ما 
يجعلُُه مشــهداً أّخاذا ، يدعوك 
الــى أْن تقف عنده ، وتغوص في 

مالمحه ومعانيه ...
انَّ حمــل العصا مــن قبل كبار 
الســن مشــهٌد مألوف ، ولكنَّ 
الشاعر يضفي عليه من املعاني 
مــا يتجاوز بــه كل تلك املعاني 

املعروفة 
اسمع احدهم ماذا يقول :

حملُت العصــا ال العجُز أوجَب 
َحْملَها 

علّي وال أّني انحنيُت ِمَن الِكَبرْ 
ولكّنني عّودُت نفسي َحْملَها 
ِلُْعلَِمَها أّني مقيٌم على َسَفرْ 

الشاعر من عصاه  اتخذ  وهكذا 
ُمَنِبهــا يُبعــد عنــه الغفلــة 
والنســيان ويثير فيــه اليقظة 

والتأهب لليوم املوعود .

 – -3
الصــوات  بعــض  وارتفعــت 
معارضتنــا  أيــام  املشــبوهة 
للدكتاتوريــة البائدة، تدعو الى 
التفاوض مــع اجلّزار بعد أْن ُمِني 
بالهزائــم، بعد غزوه املشــؤوم 
للكويــت، وهنا انطلق الشــعر 
ليؤكد ان )الرفض( للطاغوت هو 
) الفرض ( الــذي ال محيص عن 

االلتزام به ...
ومما قلناه في هذا الباب :

ال لَْن أَّمَد يدي جلاّلدِ 
العراِق ولَْن أُفاوِْض

ال لَْن أبيَع ُهويتي 
فأنا عراقٌي ُمعارِْض 

هيهاَت أخدُع بالسراب 
ولسُت خلف الوهم راِكْض

وهتفُت أّن )الرفَض( للطاغوِت 
ِمْن أسمى )الفرائِْض( .

وقلنا كذلك :
قالــوا : اغنموا َضْعــَف النظاِم 

وفاوُِضوا 
ونََسْوا بأّنا للطغاِة )رواِفُض( 

هيهات أن نحسو كؤوَس َمذلٍة 
والبحُر من دمنا املزمجرِ فائُِض
ويعانقون الوغد علماً منُهُم 

أنَّ الدعيَّ لّكِل َعْهٍد ناِقُض
وتُداف بالعسِل السموُم وال ترى 

االّ الشقيَّ حِلَْتِفه يتراكُض 

--4
ويســأل أحد الصدقاء صديقه 
أْن يرسل له صورته الشخصية، 
 ، أَنْــٍف كبير  وكان صاحبنــا ذا 
فأرسل صورته مع بيتي طريفْي 

قال فيهما :
ايها الطالُب رسمي 

ناِظراً فيه لَِوْصفي 
كّلما أثبتُّ ُحسنا 

قال أَنِفي : أنا أَنِْفي 
وهكذا يعترف بكبر أنفه ،ويشير 
السلبية على جمالية  آثاره  الى 
الصورة، يفعل ذلك بكل اريحّية 

ودون توقف ..!!

--5
وقــد دعيُت مــّرة الــى ملتقًى 
يُحاُضــر فيــه أحُد املشــاهير، 
ولكنني  الدعوة،  ألبي  فاسرعُت 
صدمُت بعد احلضور مبا سمعُته 
مّنُه حيث كان بارداً للغاية برودة 

تُثير االشفاق ، فقلت :
أتيُت في لهفٍة أرتادُ مجلَِسُه 
واملرُء للعلِم واآلداِب مجذوُب 

فما شــفى ِمْن غليــِل )الصدر( 
ظاِمَئة 

والثلــُج في املاِء ال فــي البحِث 
مطلوُب 

--6
جمال  صبــاح  الدكتور  وصــّور 
الدين في احــدى طرائفه حاله 

فقال :
أُقسُم بالبارِئ والفردِ الَصَمْد 

لو بعُت أكفاناً ملا َماَت أَحْد 
راجــع الروض اخلميــل للدكتور 

املرحوم 
الســيد جــودت القزويني ج8 /

ص54 

--7
قصيــدة  احداهــن  وكتبــت 
الســتاذها الذي هامت به ُحّبا ، 

جاء فيها :
وأغارُ إْن وََقعْت عليَك نواِظٌر 
فأودُّ لو أطويَك بَي ُضلوعي 

ولكن استاذها تغافل عن ذلك 
راجع القصة في املصدر السابق 

ص 59 

--8
ويطــول بنــا املقــام لــو أردنا 
الشــواهد  بايراد  االسترســال 
والمثلة وفيما ذكرناه الكفاية .

من خواطر الشعراء

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
تشــهد مدينة البندقيــة اإليطالية، املشــهورة بقنواتها 
املائية وقواربها التي تســتقطب ماليي الســياح سنويا، 
انخفاضا كبيرا في مستويات املياه، أدى إلى جفاف القنوات 

للمرة الثانية في ثالث سنوات.
وانتشــرت صور على مواقع التواصــل االجتماعي بعد أن 
وثقت املشهد النادر، إذ ظهرت القوارب اخلشبية على أراض 
موحلة، بدال من املياه اجلارية التــي اعتاد الناس رؤيتها في 

املدينة.
ويعــود جفاف القنوات إلــى انخفاض املد وقلة تســاقط 
المطار، وقد وصل منســوب املياه في قنوات البندقية إلى 
حوالي 19 بوصة حتت مســتوى ســطح البحــر، مع توقع 

انخفاض أكبر.
ويُعتقد أن انخفاض املد ناجت عن ظاهرة تسمى "قمر الثلج"، 
وهو القمر املكتمل لشــهر فبراير، إذ يتسبب في أكبر قدر 

من التقلبات في املد البحري بالبندقية.
وفي يناير 2018، انخفض منسوب املياه في قنوات البندقية 
إلى حوالي 26 بوصة حتت مستوى سطح البحر، فيما كان 
الرقم القياســي على اإلطالق هو 33 بوصة حتت مســتوى 

سطح البحر، والذي مت تسجيله في 2008.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن ســكرتير هيئة الصحة واخلدمات اإلنسانية في 
واليــة كاليفورنيا مارك غالي أنه ســيجري الســماح 
ملنتجع ديزني الند في جنوب كاليفورنيا بإعادة افتتاحه 
مع حدود السعة املسموح بها ابتداء من االول من أبريل 

املقبل.
وقالت وزارة الصحة بكاليفورنيا إن الســعة ســتكون 

قاصرة على ما يتراوح بي 20 في املئة و30 في املئة.
وأغلقــت ديزني الند في كاليفورنيــا أبوابها في مارس 
2020، بســبِب االنتشــارِ الســريِع لفيــروس كورونا 

املستجد.
وقال غالي في مؤمتــر عبر الهاتف "نشــعر أن الوقت 
مناســب اآلن للبدء فــي إعادة تقدمي هذه النشــطة 

بطريقة ما وبشكل تدريجي".
وأكد كي بوتــروك، رئيس منتجع ديزني الند ، لشــبكة 
سي إن إن: "إننا نشجع عودة افتتاح املنتزهات الترفيهية 
هذا الربيع، وعودة آالف الشخاص إلى العمل، ومساعدة 

الشركات القريبة ومجتمعنا أيضا بشكل كبير".
وكان أعيــد افتتاح منتجع ديزني النــد في والية فلوريدا 
أمام الــزوار في يوليو املاضي بالرغم من موجة تفشــي 

جديدة من حاالت اإلصابة بفيروس كورونا املستجد.

قنوات البندقية
 "بال مياه"

ديزني الند في كاليفورنيا 
تتحدى جائحة كورونا

احالم يوسف
تبادل الهدايا في املناســبات طريقة 
للتعبير عن احلب واالمتنان واالهتمام 
واالحترام. كل هذا تضعه في هديتك 
بغــض النظر عــن قيمتهــا املادية 

وحجمها.
 وهناك مجموعــة قواعد او اتيكيت 
متبع لشــراء الهدايا وايضا تقدميها، 
وهذه القواعــد تضفي قيمة واهمية 

على الهدية.
تقول صبا العزاوي خبيرة فن االتيكيت 
ان شــراء الهدية له قاعدة اســاس 
تتعلق مبراعاة ذوق الشــخص املهدى 
لــه واضافــت: "كل واحد منــا لديه 
ذوقه اخلاص لذا قبل ان اشــتري هدية 
لشــخص ما يجب ان اكــون عارفة 
بالهدية  بذوقه، كي اضمــن اعجابه 
وغالبا فالهدايا التي جتمع بي اجلمال 
والكالسيكية حتوز على اعجاب الكل. 
هناك امــر اخر مســتحدث وحتديدا 
مبناســبات الزواج او االنتقال الى بيت 
جديد، يتمثل بان يســأل الشــخص 
اصحاب املناســبة عمــا يحتاجونه، 
وطبعا هــذا يتم بي االهل واالصدقاء 
املقربــي، لتجمع الهديــة بي احلب 

واالحترام وايضا الفائدة".
وتابعت: "قاعــدة اخرى مهمة تتعلق 
الهدية من  نختــار  التي  باملناســبة 
اجلهــا، فهدية عيد امليــالد تختلف 
عن الهدية ملناســبات دينية كالعياد 
وايضا ميكن ادراج العــودة بعد رحلة 
احلج والعمــرة في خانة املناســبات 
الدينية، او عيد احلب او رأس الســنة، 
وايضا ان عمر املهدى اليه، اضافة الى 
طبيعــة العالقة بي الطرفي، ان كان 
مــن العائلة او زميــل عمل او صديق 
مقــرب، وحتــى احلالــة االجتماعية 
ان نضعها  علينــا  اليــه  للمهــدى 
باحلسبان، ايضا احلالة املادية للمهدى 
اليه، فان كان وضعــه املادي بائس ال 

بأس من ان تكون الهدية مبلغا ماليا 
يعينه ليام".

احيانا جنهل ذوق مــن ننوي ان نهديه 
ملناســبة معينة وبالتالــي نقلق من 
رد فعله جتاه الهدية، لذلك وحســب 
قــول العــزاوي في مثل هــذه احلالة 
"نســتطيع ان نختار هدية رمزية الن 
هذا المر عادة يحدث مع زمالء العمل 
والذيــن ال تربطنا بهم عالقات متينة 

فنجهل اهواءهم وآراءهم".
وفيمــا يخــص زمالء العمــل اكدت 
العزاوي: "في حال نوينا شــراء هدية 
معينة لزميل لنا ملناسبة معينة مثال 
في عيد املــرأة ان قررنــا اهداء احدى 
النســاء هدية مهمــا يكن حجمها 
يجــب ان ال نخص واحدة منهن يجب 

ان نشــمل كل النســاء او ال نشتري 
هدية ونكتفي بتهنئة شــفوية. وان 
كان الشــخص عائدا من رحلة خارج 
البلد فــان كان يرغب بان يخص زمالء 
معيني بهدايا فعليه ان يهديهم من 
دون ان يــدع احد يراه كي ال يتســبب 

باإلحراج له او لزمالئه.
نفكر  ان  "علينــا  العزاوي:  واشــارت 
دائما بالهدايا طويلة املفعول ان صح 
التعبيــر، فالكيــك او العطر او حتى 
الزهور لن يبقى منها اثر بعد ساعات 
مثل الكيك او حتى شهر فيما يخص 
التي  الهدايا  امــا  والعطــور،  الزهور 
ميكن االحتفاظ بها مدة طويلة تكون 
االفضــل. الزهور ميكــن ان تكون لنا 
عادة اهدائهــا في كل زيارة لألقارب او 

ليام كدليل  رائحته  لتبقى  االصدقاء 
على الزيارة والتواصل".

واخيرا تقول العزاوي: "يجب ان تغلف 
الهدية بغالف مناســب انيق وجميل، 
اليه.  للمهدى  بكياســة  وتسليمها 
باملقابل على من يتلقى هدية ملناسبة 
يشعر  بطريقة  يستقبلها  ان  معينة 
بها االخر بانه سعيد بالهدية، ويفضل 
ان تفتح بحضوره إلبداء الفرحة بها، 
وان تعذر فتحها لي ســبب يجب ان 
لعدم  وبالســف  باالمتنان  نشــعره 
اســتطاعتنا فتحها وان نضعها الى 
جانبنا او اخباره باننا ســنضعها في 
الغرفة خاصتنــا لفتحها فيما بعد. 
واالهــم ان ال نفرط بالهدية، فالهدية 

ال تهدى".

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف حادث سير وقع على أحد الطرق 
السريعة في مدينة سالتيلو في كواويال 
املكســيكية خيانة زوجية بطريقة غير 
متوقعــة، على وفق مــا ذكرت صحيفة 

"ديلي ميل" البريطانية.
واكتشــف الزوج أن زوجتــه على عالقة 
غرامية مع شخص آخر، بعد أن استدعته 
الشــرطة على خلفية تورط زوجته في 
حادث تصادم ســيارتي، ليكتشف الزوج 
"عشــيقها السري" جالســا معها في 

السيارة.
وكذبت الزوجة على رجال الشــرطة في 

مكان احلــادث حي أبلغتهــم أن الرجل 
الذي في الســيارة صديقها، حلمايته من 

االعتقال بسبب احلادث.
وبعد أن حصلوا على رقم هاتف أسرتها، 

اتصل رجال الشــرطة مبنزلهــا لترتيب 
وسيلة نقل لها، فرد زوجها على املكاملة، 
وما هي إال دقائق حتــى وصل إلى مكان 
إعالم مكسيكية  وسائل  وذكرت  احلادث. 
أن مشــاجرة اندلعت بي الزوجي بعد أن 
اكتشف الزوج اخملدوع خيانة زوجته. وكاد 
الرجالن أن يدخال في شجار باليدي أيضا 

قبل أن تتدخل الشرطة.
وعلــى الرغم مــن كــذب الزوجة على 
الشرطة، فقد سمحت لها الشرطة في 
النهاية بالعودة إلــى منزلها مع زوجها 
وأفراد أسرتها، بينما اعتقلت الرجل الذي 

كان معها في السيارة.

حادث سير يكشف خيانة زوجية في المكسيك

اتيكيت الهدايا يضفي عليها قيمة وجماال

بعد اجلدل الذي أثير بشأن 
املمثلة  مواعدتــه  خبــر 
التركية  يــراك توزوناتاش  
 " سلســل  م بطل  خرج 
املمثل   " ير  ف ـ السـ إبنــة 
التركي  أوراز كايغالر أوغلو  
عــن صمته وأّكــد اخلبر 
تركية،  إعــالم  لوســائل 
نافيا ان يكون شــائعة اذ 
يبــدو ان عالقتهما جدية 
على  مســتقبل.  ولهــا 
أوراز  انسحب  آخر  صعيد 
مسلســل  من  مؤخــرا 
للبدء  الســفير"  "إبنــة 
جانب  الى  جديــد  بعمل 
املمثلــة التركيــة هازال 

ان  العلــم  مــع  كايــا، 
اجلمهــور فّضل ان تدخل 
املمثلة التركية نسليهان 
أتاغــول بعالقة عاطفية 
معه خــالل العمل، على 
دخولها بعالقة مع املمثل 
أجنــي أكيوريك، ما يعني 

انه تفّوق على زميله.

اللبناني   املمثــل  اشــار 
يوســف اخلال  الى ان كل 
من الم الفنــان اللبناني 
راغب عالمة على أغنيته 
الســابقة "طــار البلد" 
التي اطلقها قبل سنتي 
مدين لــه بإعتــذار، في 
إشــارة منه الــى صدق 
واحلالة  الغنيــة  كلمات 
على  متر  التــي  الصعبة 
يوســف  وكتب  لبنــان. 
اخلال على حسابه اخلاص 
التواصل  موقــع  علــى 
َمــن  "ُكّل  االجتماعــي: 
آنذاك  عالمــة  راغب  الم 
بشراسة على أغنية طار 
باعتذار"  لَُه  َمِديٌن  البلد.. 
ونال منشور يوسف اخلال 

اعجــاب عــدد كبير من  
املتابعي الذين ايضا أيدوه 
الرأي وقالوا أنه طار البلد 
فعال. وتســببت وقتذاك 
النائب  باستياء  تسببت 
عن "التيار الوطني احلر"، 
حكمت ديب الذي رد على 
االغنيــة بالقول "يجيب 
ان يطير رأسه" في اشارة 

الى عالمة.

املمثلة   إحتدم الصراع بي 
ميغان ماركل  زوجة  المير 
هــاري ، والعائلــة املالكة 
البريطانية، بعد أن إتهمت 
ميغان  قصر باكنغهام  أنه 
يتعمــد "ترويج الكاذيب" 
عنها وعــن زوجها. وكانت 
حملــت ميغان فــي مقابلة 
ية   الميرك ــة  اإلعالمي مع 
أوبــرا وينفــري ، رداً علــى 
ســؤال عما ميكن أن يكون 
ي  ك ل مل ا القصــر  موقــف 
ي  الت التصريحــات  مــن 
تطلقها، قائلــة: "ال أدري 
كيف ميكــن أن يتوقعوا أن 
باستطاعتنا بعد كل هذا 
الصمت  نلتــزم  أن  الوقت 
بــكل بســاطة إذا كانت 

املؤسسة تؤدي دوراً نشطاً 
في ترويــج الكاذيب عنا". 
تاميز  وكانــت صحيفــة " 
كشــفت  البريطانيــة   "
معلومات عن أن شــكوى 
مبمارســة مضايقات على 
موظفــي لديهــا قدمت 
ضد ميغــان، عندما كانت 
تعيش بقصر كنسينغتون 

في لندن.

أوراز كايغالر أوغلو 

ميغان ماركل  

يوسف الخال 

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
أولى  الفنانــة جومانا مــراد تصويــر  بــدأت 
الذي  مشــاهدها في مسلســل "حكايتها" 
تشــارك في واحدة من ضمن حكاياته بعنوان 
"مش هنفرح بيكي"، وسيجري عرض حكايات 
املسلسل خالل شــهر مارس اجلاري تزامنا مع 
احتفاالت اليوم العاملي للمرأة، حيث تقدم كل 
حكاية قضية نســائية تواجها السيدات في 

مجتمعاتنا الشرقية.
حكاية "مــش هنفرح بيكي" تعــد البطولة 
املطلقة الولى للنجمة الســورية جومانا مراد 
في الدراما املصرية، ويطــرح قضية تأخر زواج 
الفتيات، والضغوط التي ميارسها اجملتمع على 
الفتيات وتدفعهن للقبول بأي عريس هربا من 
شبح العنوسة، وجتســد جومانا خالل أحداث 
العمل شــخصية فتاة تدعــى أماني ويخرج 

املسلسل محمد حماقي.
مسلســل "حكايتها" مجموعة من احلكايات 
املنفصلــة، كل حكايــة مبوضــوع وأبطــال 
مختلفــي واحلكاية عبارة عــن خمس حلقات 
يناقش عدد مــن القضايا النســائية املهمة، 

وسيعرض خارج السباق الرمضاني.
وكان اخر اعمال جومانا مراد، مسلسل "خيانة 

رمضان  درامــا  مبوســم  عهد" 
املاضــي مع يســرا وبيومي فؤاد 

وحال شيحا. 
وســبق أن اختارت مؤسســة بهية 

جومانا مراد، ســفيرة حلملة "صحة 
بهية ملسة خير" ووقعت على بروتوكول 

احلملة في مؤمتر داخل مقر املستشــفى 
بحضور ماجد حمدي، عضو مجلس أمناء 
املستشــفى. وتتضمن احلملة مشاركتها 
املستشــفى  أنشــطة  دعــم  بجهــود 
ومستشــفى زايــد اجلديــدة، والتي يتم 
تقــدمي خدماتها مجانا للنســاء، وأيضا 
دعــم املنتج الذي يدعم إطالة شــعر 
مكافحات السرطان 2.5 سم في أقل 
من شــهر ملعاجلــة مضاعفات عالج 

محاربات السرطان.
وأكدت الفنانة جومانا مراد، دعمها 
ملريضات السرطان وللمستشفى، 
مشيرة إلى أن زياراتها لن تنقطع 
لها، خاصــة أنها حصلت على 
إيجابية مــن محاربات  طاقة 
النجمات  الســرطان، لنهن 

احلقيقيات.

جومانا مراد تدعم قضايا 
المرأة بحكاية

 "مش حنفرح بيكي"

الصباح الجديد - وكاالت:
يبــدو ان بعض افــالم اخليال والرعب ميكن ان نشــهد 
احداثهــا في حياتنــا الواقعية. اذ عــرض العديد من 
افالم هذه النوعية مشاهد عن غرف سرية خلف مرآة 
احلمام، وكانت الغرفة الســرية امــا حتتوي على كنوز 
ثمينة او حديقة ســرية او جرميــة، واحيانا تأخذنا الى 

عالم اخر ورمبا زمن اخر.
في والية نيويــورك الميركية اكتشــفت امرأة وجود 

مكان سري خلف مرآة حمام شقتها املستأجرة.
ونشــرت ســامانثا هارتســو، سلســلة من مقاطع 

الفيديو على تطبيق "تيك توك" تروي فيها طريقة 
اكتشاف وجود املكان السري.

واشتكت هارتسو بأن الشــقة التي استأجرتها 
كانت باردة جــًدا، لتبدأ فــي البحث عن مصدر 
الهواء البارد لتكتشــف وجود حفرة خلف املرآة 

توصل احلمام بشقة مهجورة.
ويظهر في الفيديو كيف ترتدي هارتسو كمامة 
طبية وقفــازات، وتصعــد إلى داخــل احلفرة 
لتتفقد املكان الســري وتتفاجأ بوجود شقة 

مهجورة.

أميركية تعثر على غرفة سرية 
خلف مرآة حمام شقتها
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