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الصباح الجديد ـ متابعة:
اعــاد تقرير مــن منظمة الصحة 
الســبت، فرضية  امس  العامليــة 
احد  من  كورونــا  فيروس  تســرب 
مختبــرات الصني الــى الواجهة، 
بعد ان كان صدر تقرير مشترك بني 
خبراء من املنظمة نفسها والصني، 
اســتبعد احتمال تسرب الفيروس 
من اخملتبر، ومعروف ان الصني كانت 
قد شنت حملة كبيرة في الشهور 
األخيرة الســتبعاد فرضية تسرب 
فيروس كورونا املســتجد من أحد 

مختبراتها.
الواجهة  الى  الفرضيــة  اعاد  ومن 
مدير عام منظمة الصحة العاملية 
نفســه، فبعد ان تناقلت وســائل 
االعــالم علــى اختالفهــا، تقريرا 
ومنظمة  الصــني  بني  مشــتركا 
الصحة العاملية افــاد بأن فرضية 
تســرب الفيروس من اخملتبر تبقى 
"غير محتملة"، قــال املدير العام 
تيدروس  العاملية،  الصحة  ملنظمة 
أدهانوم غيبريســوس امس، إنه ال 

يعتقد أن تقييــم الفريق الحتمال 
تســرب اخملتبر كان واسعا مبا فيه 

الكفاية.
 WAMU 88.5 ونقل تقرير من إذاعة
األميركيــة، أن غيبريســوس قال 

بالرغم من  إنــه  املنظمة  ألعضاء 
ألسابيع  استمر  الذي  التحقيق  أن 
خلص إلى أن فرضية التسرب هي 
األقل احتمــاال، إال أن األمر يتطلب 
املزيــد من التحقيق، ورمبا ســيتم 

األمــر مع بعثات إضافية تشــمل 
خبراء متخصصني.

للمنظمة  العــام  املديــر  وتعهد 
التي سيتم  التحقيق  نتائج  بنشر 

التوصل إليها.

وأشار التقرير إلى أن جيمي ميتزل، 
األطلســي،  اجمللس  في  زميل  وهو 
يعد من املؤيديــن الصريحني ملثل 

هذا التحقيق.
ونقل تقرير اإلذاعة عن ميتزل قوله 
"ال أقول أنــي متأكد من أن كورونا 
تســرب من اخملتبر، ولكن سيكون 
من غير املســؤول القول إن األمر ال 
يستحق التحقيق، إذ قد يكون عدم 

التحقيق فقط لدوافع سياسية.
اخلبراء لعدم  وانتقد ميتزل فريــق 
واكتفائه  أكثــر،  احلقائق  تقصيه 
مبحاورة الصينيني ووصف ذلك بغير 

الكافي.
وهي  تشــان،  ألينا  قالــت  بدورها 
عاملة في علم الوراثة في بوسطن، 
إن عــدم التحقيق فــي الفرضية 
قد يجعل بلدان أخرى تشــعر بأنه 

التوجد آلية للمحاسبة.
وكان تقريــر مــن وزارة اخلارجيــة 
األميركيــة ســلط الضــوء على 
الفيروسات  على  اخلطيرة  األبحاث 
التي جترى في معهد ووهان، وأشار 

أيضــا إلــى أن املعهــد يحتضن 
نشاطا عسكريا سريا.

وفشــلت بعثة منظمــة الصحة 
العامليــة إلــى ووهــان، حيــث مت 
اكتشــاف أولى احلاالت، في حتديد 
هذا  الفيــروس، وصاحب  مصــدر 
تصريحات  فــي  تضارب  الفشــل 
واقــوال اخلبراء الذين ســافروا الى 
الصــني للتحقيــق فــي منشــأ 
انهم  قال  مــن  الفيروس، فمنهم 
لم يتمكنوا من زيارة اخملتبر، بسبب 
القيود التــي فرضتها الصني على 
حركــة االشــخاص ومنهــم من 
يســافر اليها، ومنهم من قال انه 
الفندق  قضى اغلــب لوقت فــي 
ولم تتيســر له زيارة مختبر ووهان 
واعتمد احلوار مع الصينيني، واكثر 
من هذا لم يســتبعد آخــر تقرير 
عن فيروس كورونا احتمال تســرب 
الفيروس من مختبر فحسب، وامنا 
رجح ان نشــأة الفيروس رمبا كانت 
نقلــت من حيــوان الى االنســان 

بواسطة حيوان آخر. 

مدير عام منظمة الصحة العالمية يعيد فرضية
تسرب كورونا من مختبر صيني الى الواجهة

السليمانية ـ عباس اركوازي:
منذ ســنوات يواجه املوظفون في 
اســتقطاعات  اقليم كردســتان 
في  قانوني  غيــر  اجبــاري  وادخار 
مرتابتهم، التي كانت توزع متاخرة 

في كثير من االحيان.
ودعا نواب عن مختلف الكتل في 
برملان كردســتان حكومة االقليم 
الى انهاء االستقطاعات املستمرة 
فــي رواتب املوظفني فــي االقليم 

وتوزيع الرواتــب كاملة وذلك بعد 
على  النــواب  مجلس  مصادقــة 
االتفاق بني اربيل وبغداد في قانون 

املوازنة الذي اقره مجلس النواب.
املاليــة  اللجنــة  عضــو  ودعــا 
االقليم  برملــان  واالقتصــاد فــي 
الدكتور شيركو جودت في تصريح 
للصباح اجلديــد، حكومة االقليم 
الى اعادة النظر في االســتقطاع 
املستمر في رواتب املوظفني البالغ 

%21، واعــادة الرواتب الى وضعها 
الطبيعي.

واضاف جودت، ان حكومة االقليم 
الــذي توصلت  االتفــاق  وعقــب 
اليه مع احلكومــة االحتادية وثبت 
في موازنــة العام احلالــي 2021، 
ستحصل على حصة اكثر بقليل 
من املبلغ الذي سترده الى احلكومة 

االحتادية وفقا لالتفاق.
االقليم  ان حكومــة  الى  واشــار 

اخرى  مكاسب  لتحقيق  ســعت 
االتفــاق، وفي مقدمتها   عبر هذا 
االقــرار بحــق االقليم فــي انتاج 
والغاز،  النفــط  من  ثرواتــه  وبيع 
وهو مــا ميكن ان يتــم تثبيته في 
قانون النفــط والغاز املعطل منذ 
ســنوات في مجلس النواب، وهو 
ما من شأنه ان يسهم في تنظم 
العالقة النفطية بني بغداد واربيل 

وفقا للقانون.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة املــوارد املائية،امس 
للخطة  امليــاه  تأمني  الســبت، 
عموم  فــي  الصيفية  الزراعيــة 
احملافظــات باســتثناء محافظة 

ديالى.
وقال املستشــار فــي وزارة املوارد 
ذيــاب في تصريحات  املائية عون 
إن  نيــوز،  الســومرية  تابعتهــا 
"الــوزارة حاولــت تأمــني أو بناء 
مائي على شــكل خزانات  خزين 
ملواجهة الصيــف املقبل ،خاصة 
على نهري دجلة والفرات"، مشيرا 

الى أن "اخلزيــن املتاح جيد ويؤمن 
هــذا الصيف لغرض إجناح اخلطة 
عموم  فــي  الصيفية  الزراعيــة 

نهري دجلة والفرات".
ولفت الى "وجود بعض الصعوبات 
لرمبا ســتحصل في نهــر ديالى 
فقط ألن األمطار هذا العام قليلة 
الى  ديالى، إضافة  في حوض  جداً 
أن كميات املياه التي تأتي من نهر 
ســيروان الوادي الرئيســي لسد 
وهذه  أيضــاً،  قليلة  دربنديخــان 
األسباب في احلقيقة قد تؤدي الى 
بعض املضايقة فــي تأمني كافة 

االحتياجات الى ديالى".
واوضح أن "الوزارة عملت على أن 
تكون اخلطــة الزراعية الصيفية 
فــي محافظة ديالــى مختصرة 
علــى تأمني املياه الى البســاتني 
وزراعــة اخلضــروات فقط، وليس 
املمكن  ومــن  احملاصيل،  جميــع 
زراعــة احملاصيــل خالل  تأجيــل 
الصيــف احلالي مثــل محصول 

الذرة الصفراء".
وأضاف أن "املياه متوفرة في عموم 
،وهناك  ديالى  احملافظات ما عــدا 
إجراءات اتخذتهــا الوزارة متكنت 

من خاللها جتــاوز الصعوبات في 
تأمــني ميــاه الشــرب لألغراض 
والبساتني  اخلضر  وزراعة  البلدية 

في ديالى".
وبني أن "هناك مناطق لها أولوية 
للخطة  وفقــاً  املياه  تأمــني  في 
مبحصــول  اخلاصــة  الزراعيــة 
الــرز مثــل محافظتــي النجف 
والديوانيــة ،وأيضــاً في منطقة 
الرميثة في محافظة املثنى ،وفي 
ذنائــب نهر الفــرات في منطقة 
سوق الشيوخ في الناصرية أيضاً 

،وميكن اعطاؤها نسباً محددة .

نائب: الموازنة الزمت حكومة االقليم بتوزيع رواتب 
الموظفين في مواعيدها ودون استقطاع 

الموارد: مياه الخطة الزراعية الصيفية مؤمنةافاد بانها تمكنت من تثبيت حقها في انتاج وتصدير النفط  
لكل المحافظات باستثناء ديالى

تركيا ترغب برفع حجم التجارة مع العراق
6إلى 50 مليار دوالر تقنين الوقود يفاقم ازمة النقل ويشل

3 مؤسسات الحكومة في سوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النقل االحتادية، امس 
الســبت قرب وصول طائرتني من 
نوع ايرباص الى العراق، من ضمن 

عقد مع الشركة العاملية.
وقال املتحدث باسم الوزارة حسني 
اخلفاجي في تصريح اطلعت عليه 
الصبــاح اجلديد امس الســبت، 
أن "االتفاقية مع شــركة ايرباص 

مت  لكن  ليســت جديدة،  العاملية 
معها  والتفاوض  التواصل  مؤخراً 
عبر االونالين ، حول ارسال طائرتني 
من هذه الشركة لتعزيز اسطول 

اخلطوط اجلوية العراقية".
املقرر  أنــه "من  املتحدث  وأوضح 
أن تصــل قريبــاً الطائرتــان من 
واللتان تعدان من  ايرباص،  شركة 

الطرازات احلديثة للشركة".

وزارة النقل: طائرتا ايرباص
تصالن البالد قريبا لتعزيز

الخطوط الجوية

بغداد ـ الصباح الجديد:
رئيــس جلنــة حقوق  طالــب 
االنسان النيابية ارشد الصاحلي 
احلكومــة  الســبت،  امــس 
الثالثة  لألشهر  الرواتب  بتوزيع 
املقبلة بالدوالر بدال من الدينار 

العراقي.
وقال في بيان صدر عن مكتبه 
ان "ايرادات العراق بحسب بيان 
5.8 مليار  بلغــت  النفط  وزارة 
دوالر وكمية النفط املصدر 91 
مليونــا و311 الفا و929 برميل 
ومبعــدل ســعر بلــغ 63.329 
دوالرا للبرميــل الواحد ، برغم 
قــرار اوبك بتخفيــض االنتاج، 

الشــريحة  لتعرض  وبالنظــر 
الفاحش  الضــرر  الى  الفقيرة 
جراء ارتفاع سعر الدوالر مقابل 
الدينار العراقي من قبل البنك 
املســؤولية  ولكون  املركــزي، 
امللقــاة علينا ضمــن واجباتنا 
الرقابيــة ، وانطالقــا من مبدأ 
احملافظة علــى حقوق املواطن، 
بضرورة  احلكومة  نطالب  فاننا 
توزيع الرواتب لالشــهر الثالثة 
ليتســنى  بالــدوالر  املقبلــة 
جزء  اعادة  املتضــرر،  للمواطن 
من حقه املسلوب"، مشيرا الى 
ان "هذا االجراء سيؤدي الى رفع 

قيمة الدينار العراقي طرديا".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر في حزب الفضيلة 
االسالمي، تفاصيل قرار محكمة 
الكرخ القاضي بتغرمي احلزب 313 
الرحمن  جامع  وإخالء  دينار  مليار 
بالعاصمة  املنصور،  منطقة  في 

بغداد.
وقــال املصدر، الــذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه امس السبت، 
إن محكمة الكــرخ ألزمت حزب 
الفضيلــة بقــرار اخــالء جامع 
الرحمــن في منطقــة املنصور 
ودفع غرامة 313 مليار دينار كبدل 
، مشيراً  الفائتة  ايجار للسنوات 

إلى أنه "ســبق أن أقيمت قضية 
العام  األمني  بحــق  وتغرمي  دعوى 

للحزب".
واســتدرك املصدر أنه "بعد متييز 
القرار، مت نقضه من قبل القضاء، 
على اعتبار أن مقر احلزب ليست 
له عالقــة بجامع املنصــور، لذا 
الدعوى  ورد  القرار  القضاء  نقض 

املقامة ".
املصــدر أشــار إلــى أن "جامع 
املنصور يعود للوقف الشــيعي، 
واملشــتكى عليه فــي القضية 
بتمييز  قــام  الفضيلة(  )حــزب 

القرار، ومن ثم تقرر نقضه".

 محكمة الكرخ تغرم حزب الفضيلة  313 
مليار دينار وتقضي باخالئه جامع الرحمن

رئيس لجنة حقوق االنسان
يطالب بتوزيع الرواتب بالدوالر 

لالشهر الثالثة المقبلة

بغداد - وعد الشمري:
أكدت اللجنــة املالية في مجلس 
النــواب، أمــس الســبت، أن إقرار 
ســوف  احلالية  بصيغتها  املوازنة 
يساعد على حل اخلالفات مع إقليم 
كردستان، وفيما نفت وجود قناعة 
كاملــة بالقانــون؛ نتيجة وصوله 
بنصوص  احلكومــة  مــن  متأخراً 
ملغمة وفيها تعــارض، أفادت بأن 
التصويت عليه جاء نتيجة الوضع 
إلطالق  واحلاجة  الراهن  االقتصادي 

تخصيصات املشاريع اخلدمية.
وقال عضــو اللجنة النائب محمد 
الشبكي، في حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "إقــرار املوازنــة يعد 
نقطة ايجابية، فهناك العديد من 
املشــاريع اخلدمية فــي احملافظات 

بانتظار القانون". 
"عــدداً  أن  الشــبكي،  وأضــاف 
من املــواد والفقرات قــد طالتها 
تعديالت بحسب اتفاق قادة الكتل 
السياســية، وذلك خالل جلســة 

التصويت".
وأشــار، إلى أن "النسخة النهائية 
من القانون سوف ترسل إلى رئاسة 
اجلمهورية بعد أن يجري االستماع 
إلى تســجيالت اجللسة؛ من أجل 
وتوحيدها  التعديالت  تدوين جميع 

في مسودة واحدة".
رئيس  "أمــام  أن  الشــبكي،  وبني 
اجلمهورية برهم صالح ثالثني يوماً 
للمصادقة علــى القانون، فإذا لم 
تعتبر  العملية ســوف  هذه  يتول 
بانتهاء  عليهــا  مصــادق  املوازنة 

املدة".
وشــدد، على أن "اللجنــة املالية 
بذلــت جهــوداً كبيرة فــي إعادة 
صيغة القانون، وتخفيض نفقاتها 
بعد أن كانت 164 تريليون دينار وفق 

احلكومة،  من  املشــروع  حمله  ما 
جعلناها بنحو 129 تريليون دينار".

"تلــك  أن  الشــبكي،  ويواصــل 
مع  باالتفــاق  جــرت  التعديــالت 
اســتضافة  خالل  مــن  احلكومة 
العديــد مــن مســؤولي وحدات 
واجلهات  الوزارات  العام في  اإلنفاق 

غير مرتبطة بوزارة".

وبني، أن "كل كتلة سياســية في 
مجلــس النواب كان لها ســقف 
مــن املطالــب، ورغــم أن القانون 
ليس مثالياً، لكن ميكن اســتثماره 
فــي تقريــب وجهــات النظر بني 
االحتادية  احلكومة  السيما  الفرقاء 

وحكومة إقليم كردستان".
أن "هناك  إلى  الشــبكي،  ومضى 

القانون  علــى  اعترضت  أطرافــاً 
بنصوصه احلالية، وهو أمر طبيعي 
قد حتصل اختالفات سياسية، لكن 
باجملمــل أن املوازنة جاءت على نحو 
توافقي وهو أمر ضروري السيما في 

املرحلة احلالية".
مــن جانبــه، ذكر عضــو اللجنة 
تصريح  في  عبــاس  النائب قصي 

إلى "الصبــاح اجلديد"، أن "املوازنة 
لم تلــب طموحنا داخــل البرملان 
وكذلك املواطنني لكن كان أقرارها 

البد منه".
وتابع عباس، أن "الوضع االقتصادي 
تخصيصــات  إلطــالق  واحلاجــة 
العوامل  مــن  وغيرها  املشــاريع، 
فرضــت علينــا التصويــت على 

املوازنة".
وزاد، أن "احلكومــة تتحمــل جزء 
كبيــراً من هــذه املوازنــة كونها 
أرســلت القانون فــي وقت متأخر 
وتزامن ذلك مع خطوة غير موفقة 
من خالل رفع ســعر صرف الدوالر 
الــذي أربــك الوضــع االقتصادي 

بشكل كبير".

 النسخة النهائية من الموازنة سترسل الى 
رئاسة الجمهورية بعد توحيد تعديالتها  

جانب من جلسة التصويت على املوازنة

اوردت إنها كفيلة بحل الخالفات مع إقليم كردستان..المالية النيابية:

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وّقع لبنان والعراق اتفاقاً إطارياً 
ينّص على توفيــر بغداد نفطاً 
لبنــان خدمات  تقدمي  مقابــل 
وفق  على  واستشفائية،  طبية 
الوطنية  الوكالــة  أفــادت  ما 

لإلعالم اللبنانية الرسمية.
 وسيتلقى لبنان مبوجب االتفاق 
500 ألــف طــن مــن النفط 
العراقــي، أي ســدس حاجاته، 
وفــق مــا أفــاد وزيــر الطاقة 
اللبنانــي رميون غجــر لوكالة 

فرانس برس.
وأفادت الوكالة الوطنية لإلعالم 
أن وزير الصحــة اللبناني حمد 
حســن ونظيره العراقي حسن 
قاما  بيروت  يزور  الذي  التميمي 
بتوقيع "اتفاق إطار بني البلدين، 
اخلدمات  مقابل  النفط  يشمل 

الطبية واالستشفائية".
أزمة سياســية  لبنان  ويعيش 
واقتصادية سببت صعوبات في 
التزود بالطاقة. ، ووافق مجلس 
النواب في نهاية آذار على قرض 
لتوليد  الــالزم  الوقود  لشــراء 

الكهرباء.
وميثل 500 ألف طن من البترول 
نحــو 3,5 ماليــني برميــل، أي 

حجم صادرات العراق النفطية 
اليومية.

"التعاون  أيضاً  االتفاق  ويشمل 
إدارة املستشفيات"،  في مجال 
يشــارك فيه خبــراء لبنانيون 
وفرق طبية مختصة ستساهم 
إدارة مؤسســات جديدة  فــي 
و"مدن طبّية" في العراق، على 
وفق الوكالة الوطنية لإلعالم. ، 
كما ينص على تعاون في مجال 

"التدريب الطبي".
وأشــار وزير الصحــة اللبناني 
إلى زيــارة مرتقبة له إلى بغداد 
مع وفد حكومــي ، والعراق هو 
أكثر الــدول العربية تضرراً من 
عقود  منذ  ويشهد  كوفيد19-، 
نقصــاً فــي األطبــاء واألدوية 

والتجهيزات الصحية.
في املقابــل، لطاملا اعتبر لبنان 
العربي"  العالم  "مستشــفى 
االستشــفائية  خلدماته  نظراً 
املتطــورة في القطــاع اخلاص 
وكفــاءة أطبائــه الذين يدرس 
أغلبهــم في أوروبــا والواليات 
املتحدة ، لكن القطاع الصحي 
مئات  وغــادر  تراجع  اللبنانــي 
األطباء البــالد على وقع األزمة 

العميقة.

اتفاق لبناني عراقي.. النفط 
مقابل الخدمات الطبية 



محليات 2
وزير الصناعة يوجه 

ِبتشغيل المالكات وتحقيق 
اإليرادات في مصنع الحضر

وزير العمل يعلن إطالق 
اإلعانة االجتماعية 
لشهر نيسان 2021

العدل ومنظمة 
سويسرية تبحثان تعديل 

قانون رعاية االحداث 

بغداد - الصباح الجديد: 
أجـــرى وزير الصناعة واملعادن منهـــل عزيـز 
اخلبـــاز زيارة ميدانية إلى مصنـــع احلضـــر 
التابع إلى الشــركة العامة مِلُعدات االتصاالت 
ِبُحافظة  والواقع في قضاء الشرقاط  والُقدرة 
صالح الدين مِلُتابعة ســير العمل وتفُقد أحوال 

العاملني فيـه .
وأجتمـــَع الوزير ِخالل الزيارة مع املالك املُتقدم 
فــي املصنع وأســتمَع إلى عرض شــامل عن 
الوضــع احلالي للمصنــع واإلمكانيات املُتاحة 
فيه والعقبــات والصعوبات التي تواجهه كما 
ناقَش موضوع حتويل أراضي وموجودات املصنع 
العلمي  العالــي والبحث  التعليم  وزارة  الــى 
وإمكانية نقل املالكات العاملة فيه الى الوزارة 
املذكورة لِغرض االستقرار والتقليل من الترُهل 
الوظيفي. وقد وجه الوزير بِضرورة تفعيل عمل 
املصنع لِتشغيل املالكات وحتقيق املوارد املاليـة 
.كمـا متَ ِخالل الزيارة إطالع الوزير على مشروع 
أطيان احلفر التي مت إنشــاء املرحلة األولى منه 
إلنتاج أطيــان احلفر املُســتخدمة فــي األبار 
النفطية واجلدوى االقتصادية من املشروع حيث 
وجه  بإتخاذ اإلجراءات املطلوبة مع الشــركة 
املُنفذة وبيان املوقــف النهائي إلكمال املرحلة 
الثانية من املشروع وحَث على ُمضاعفة اجلهود 
والســعي اجلاد من أجل تطويــر واقع املصنع 

وتوسيع نشاطاتـه .  

بغداد - الصباح الجديد: 
الركابي  الدكتور عــادل  العمــل  وزير  أعلـــن 
اطالق رواتب اإلعانة االجتماعية لشهر نيسان 
ألكثــر من مليون و)٣٩٠( الف اســرة في بغداد 
واحملافظات عدا اقليم كردســتان ببلغ اجمالي 

يصل الى اكثر من )٢٠٤( مليارات دينار .
ودعا الوزير االسر املشمولة الى مراجعة منافذ 
الصرف الستالم االعانة االجتماعية ، الفتا الى 
ان عدد االســر التي يعيلها رجال بلغ )٩٧٤٩٧٨( 
اســرة ببلغ يصل الــى اكثر مــن )١٥٥( مليار 
دينار ، فيما بلغ عدد االســر التي تعيلها نساء 
)٤١٨٦١٦( اســرة ببلغ يصل الى اكثر من )٤٩( 

مليار دينار. 
من جانبهــا دعت هيئة احلمايــة االجتماعية 
االسر املســتفيدة كافة الى االلتزام بالشروط 
الصحية خلليــة االزمة اخلاصة بفيروس كورونا 
عند اســتالمها الراتب حفاظــاً على الصحة 
العامة ، يذكــر ان االعانة االجتماعية اصبحت 

توزع كل شهر بدالً من شهرين.

بغداد - الصباح الجديد: 
بحثت مدير عــام الدائرة القانونيــة التابعة 
لوزارة  العــدل حنان منذر نصيــف مع مديرة 
للشرق  السويســرية  ارض  البشــر  منظمة 
االوسط وشمال افريقيا جزيركا والوفد املرافق 
لها ســعيها في تعديل  قانون رعاية االحداث 
با يتناســب مع حماية هذه  الشــريحة من 
االحــداث ، والتأكيد على اســتعداد املنظمة 
 لتقــدمي املســاعدة الفنيــة والقانونية فيما 

يتعلق بتعديل  القانون . 
كمــا تخلل اللقاء ايضا مناقشــة مشــروع 
تعديل قانــون  رعايــة االحداث واليــة تقدمي 

املساعدة من قبل  املنظمة . 
وفي اخلتام ثمنت مديرة عام الدائرة القانونية 
اجلهود املبذولــة للمنظمة ودورها الفعال  في 
اجلانب االنســاني لهذه الشريحة املهمة من 
 االحــداث ، كما مت االتفاق بــني الطرفني على 
اجراء  لقاءات اخرى بهذا الشأن في اقرب وقت 

ممكن.
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البصرة - سعدي السند:

اجلديد«  »الصبــاح  مكتب  تابع 
في البصرة عددا من األنشــطة 
جامعــة  فــي  والفعاليــات 
بالتعاون  والغاز  للنفط  البصرة 
اعالم  في  الزمالء  مع  والتنسيق 

اجلامعة.
فقد استقبل األمني العام جمللس 
النواب الدكتور سيروان عبداهلل 
ســيريني فــي مكتبــه رئيس 
جامعة البصــرة للنفط والغاز 

الدكتور محمد هليل الكعبي.
وفي بدايــة اللقاء قدم الكعبي 
شــرحا عن ظروف إنشــاء هذه 
اجلامعة الفتيــة والهدف منها 
واملهــام امللقاة علــى عاتقها ، 
مشيرا إلى أهمية هذه اجلامعة 
في نشر ثقافة صناعة الغاز في 
في  احليوي  القطاع  وهذا  العراق 
مجال الطاقة واالســتفادة من 
كميات الغاز الهائلة في احلقول 
والفوائد  هدرها  وعدم  النفطية 
الكبيــرة التي ســتنعكس من 
بالشــكل  اســتغاللها  جــراء 

األمثل.
واضــاف ان اجلامعــة حتتاج الى 
دعم ومســاندة مجلس النواب 
وجلنة النفــط والطاقة النيابية 
احملافظات  فــي  لها  فروع  بفتح 
التــي فيهــا حقــول نفطية ، 
معربا عــن اســتعداد اجلامعة 
دورات وورش عمــل في  بعقــد 
مجلس النواب للتعريف بأهمية 
قطاع صناعــة الغاز في العراق 
واملكاسب والفوائد التي ستعود 
عليه عند استغالل هذا القطاع 

احليوي.
بدوره أكــد األمني العــام على 
اهميــة صناعة الغاز في العراق 
وإمكانيــة اإلســتفادة منهــا 
وإيقاف الهــدر احلاصل في الغاز 
الستخراج  املصاحب  الطبيعي 
املنتشــرة  احلقول  فــي  النفط 
في أغلــب احملافظات ، مؤكدا أن 
ذلك سيوفر للعراق مردودا ماليا 
كبيرا عن طريق عدم اســتيراد 
الفائض  تصدير  وإمكانية  الغاز 
، فضــال عن إيجــاد فرص عمل 
في  منه  واالســتفادة  للشباب 

محطات التوليد الكهربائية.

وأعرب األمني العام عن استعداد 
مجلس النــواب من خالل جلنتي 
النفــط والطاقــة والتعليــم 
العلمــي  والبحــث  العالــي 
في  البرملاني  التطويــر  ومعهد 
والتواصل  والتنســيق  التعاون 
الندوات  اجلامعة في عقــد  مع 
العمل في مجال صناعة  وورش 
الغــاز والتعريــف بــه وأهمية 
هذا القطــاع االقتصادي احليوي 

للعراق.
رئيس  عبــر  اللقاء  وفي ختــام 
جامعــة البصــرة عن شــكره 
وتقديــره لألمني العام حلســن 
اإلســتقبال وكــرم الضيافــة.
وحضر اللقاء السيد حيدر مثنى 

مدير عام الدائرة البرملانية

براءة اختراع جلهاز جديد 
كلية  فــي  التدريســي  وترأس 
هندســة النفــط والغــاز في 

جامعة البصــرة للنفط والغاز 
فريقاً  زعالن حمود  رعد  الدكتور 
لتســجيل اختراع جلهاز  علمياً 
جديــد يقوم بتحديد ســعة او 
والتكييف  التدفئة  أجهزة  قدرة 
بعــد اعطاء مواصفــات املبنى 

املراد تكييفه .
وأكد رئيس الفريــق بان الهدف 
الرئيــس وراء هــذا اجلهــاز هو 
الدافــع األقتصــادي والناجت من 
الكهربائية  الطاقة  استرشــاد 
و تقليــل كلفة ســعر شــراء 
تكون  عندما  التكييــف  اجهزة 
من  اعلى  قدرتهــا  أو  ســعتها 
املطلوب وقد تتلخص فكرة براءة 
األختراع من خالل توأمة القوانني 
التجريبيــة  مــع  الفيزيائيــة 
املعقدة   )Empirical Equation(
التركيــب لكونها ضمنية وغير 
 )Implicit Nonlinear( خطيــة 
زمنيــة  بجــداول  وأرتباطهــا 

ومكانيــة لها عالقــة بخطوط 
العرض والطــول لتحديد املكان 
يتم حســاب  والتي من خاللها 
للمبانــي  احلراريــة  األحمــال 
والتــي مت متثيلها في وحدة اخلزن 
املرتبطــة مع املعالــج الرقمي 
 )Microprocessor( الدقيــق 
احلاســوب  اتصــال  بواســطة 
مع اجلهــاز عن طريــق الترابط 
 Computer( بينهــم  فيمــا 
الـــ  باســتخدام   )Interfaces
MATLABكذلــك اســتخدمت 
الرياضية  االستمثال  خوارزميات 
 )Optimization Algorithms(
والتــي من خاللهــا تتم عميلة 
حتســني النتائج للحصول على 
او  قــدرة  ملعرفة  قيمــة  افضل 
ســعة جهاز التكييف املناسب 
ألي مبنى فــي أي مكان بالعالم 
وبدقة عالية جدا وكانت مراحل 
او خطوات تشغيل اجلهاز اوال مت 

متثيل و تشــغيل مكونات اجلهاز 
باحلاســوب  احملاكاة  طريــق  عن 
)Simulation( وبعدهــا كان من 
السهل جدا متثيل مكونات هذه 
احملاكاة ألجــزاء اجلهاز في نظام 
األستخدام  الشــائعة  البوابات 
 Field-Programmable Gate(
Arrays )FPGAs(( وبعــد ذلــك 
مت تشــغيل اجلهــاز عــن طريق 
في  الهجينة  القوانــني  متثيــل 
املعاجلــات الرقميــة الدقيقــة 
والتــي متثل   )Microprocessor(
اجلهاز النهائي املبتكر وبني زعالن 
: نطمح الى حتويــل خوارزميات 
اجلهــاز الــى تطبيــق يعمــل 
والذي تســهل  النقال  بالهاتف 
فيه العمليات احلســابية وذلك 
باســتخدام نظام حتديد املواقع 
عن طريق األقمار الصناعية او ما 
 Global Positioning( بـ  يسمى 
System )GPS(( وبذلك يستطيع 

الشــخص غير املتخصص بهذا 
أجهزة  حجــم  يحدد  ان  اجملــال 
ويعرف  املنــزل  لغرف  التكييف 
الناجت  الكهربائي  الهــدر  مقدار 
التكييف  جهاز  تطابق  عدم  من 
مع املبنى اخملصــص له وكذلك 
اذا كان  ان يعرف فيما  يستطيع 
يســتطيع  ال  التكييف  جهــاز 
تغطية احلمل احلراري عند الذروة 
)فترة الظهر عند التكييف وبعد 
منتصــف الليل عنــد التدفئة( 
كذلك ميكن استخدام هذا اجلهاز 
فــي تصميم أجهــزة التكييف 
مواصفات  اعطــاء  بعد  املركزي 
املبانــي املراد تكييفهــا مركزيا 
اذ له القدرة علــى قياس مقدار 
 chilled( معدل تدفــق املاء البارد
water flow rate( ملناوالت الهواء 
)Air Handling Unit( والــذي من 
ســعات  حســاب  ميكن  خالله 

جميع اجزاء التكييف املركزي.

انطالق االمتحانات الحضورية للفصل الدراسي االول

األمين العام لمجلس النواب أكد التواصل مع جامعة 
البصرة للنفط والغاز بعقد ورش في مجال صناعة الغاز 

تحتاج جامعة البصرة 
للنفط والغاز الى 

دعم ومساندة مجلس 
النواب ولجنة النفط 

والطاقة النيابية 
بفتح فروع لها في 

المحافظات التي 
فيها حقول نفطية

األمني العام جمللس النواب يستقبل رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز 
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واسط-الصباح الجديد

وزع محافظ واســط سندات متيلك 
284 وحدة ســكنية واطئة الكلفة 
بني مستحقيها ضمن مشروع وزارة 
التخطيط »استراتيجية التخفيف 

من الفقر«
ومتت عملية التوزيع بحضور السيد 
وكيل وزير التخطيــط مع وفد من 
املــدراء العامني في  الــوزارة حيث 
شــاركو بعملية توزيع الســندات 
بــني املواطنني املســتحقني ضمن 
الكرامة السكني قرب حي  مجمع 

الوافدين في مدينة الكوت.
كما مت باملناســبة افتتاح مدرستني 
18 صف  واخرى متوسطة  ابتدائية 

لكل منهما مــع قاعات ومختبرات 
وتأثيــث كامل وتضمنــت االعمال 
تنفيذ  املذكــور  احلي  فــي  املنجزة 
جميــع أعمال البنــى التحتية من 
خدمــات املــاء واجملــاري والكهرباء 

والشوارع.
وأوضح احملافــظ  أن عملية التوزيع 
فقراً  االكثر  الشــرائح  استهدفت 
وفــق تصنيف املعايير القياســية 

التي وضعتها وزارة التخطيط ..
وأثنى في كلمة له على جهود وزارة 
التخطيــط وعلى رأســها معالي 
 ، ..والســيد الوكيــل احملترم  الوزير 
التعامل  في  وجديتهــم  جلهودهم 
مع محافظتنا بهنية عالية ، وقال 
نحن ومن خــالل التعاون مع الوزارة 
نتطلع حلســم الكثير من املشاريع 

، خلدمة املواطن الواسطي الكرمي..
تفقداحملافظ  متصل،  صعيد  وعلى 
من  وعدد  التخطيط  وزارة  ووكيــل 
املدراء العامــني في الوزارة عددا من 
املشــاريع العمرانية واخلدمية التي 
تنفذ في مناطق مختلفة باحملافظة  
حيث مت االطالع على تلك املشــاريع 
العاملــة في احملافظــة ، واخلطط 
املوضوعة  لتطويــر الواقع اخلدمي 

في عموم احملافظة .. 
وتضمنــت تلــك اجلولة مشــاريع 
مدينة الكوت » مشروع حي احلوراء 
والطريق احلولي ، ومشــاريع عاملة 
اخرى« ومشــاريع قضاء احلي » عدد 
مــن الشــوارع املهمة ، ومشــروع 
مجــاري احلي ، وغيرها« ومشــروع 

توسعة طريق كوت بغداد ..

إضافة الى  مشاريع قضاء الصويرة 
.. ومنها مشــروع مجســر مدخل 

الصويرة عند مفرق بغداد.
وقال احملافظ بحثنا سبل التحول من 
االفكار والدراســة والتخطيط على 
الورق ، الى التنفيذ امليداني احلقيقي 
، ومعاجلة الكثير من املشــاكل التي 
تُعرقــل النهــوض بالواقــع اخلدمي 
، وحل مشــاكل توقفات املشــاريع 

واحالة مشاريع جديدة ذو جدوى ..
وأضاف ملسنا تعاون كبير واستجابة 
واضحــة من الســادة ممثلــي وزارة 
التخطيط وعلى رأســهم الســيد 
الوكيــل ، ويقــف خلفهــم معالي 
الســيد الوزيــر .لتلبيــة متطلبات 
احملافظة املتعلقة بتنفيذ املشــاريع 

وإجنازها .

تقرير

محافظ واسط يوزع سندات 284 وحدة سكنية للفقراء
 ويفتتح مدرستين بحضور وكيل وزير التخطيط

تفقدا عددا من المشاريع الخدمية

بغداد - الصباح الجديد: 
اختتمت جلسات ورش العمل ألعداد 
للتنمية  الثانــي  الطوعي  التقريــر 
املســتدامة لعــام 2021 والتي تأتي 
التي  الوطنية  التشــاورات  في ضوء 
اطلقتهــا وزارة التخطيط بالتعاون 

مع البرنامج االمنائي لألمم املتحدة . 
وشهدت اجللســة االولى التي ادارها 
الوكيــل الفني للوزارة الدكتور ماهر 
مســارات  مناقشــة  جوهان  حماد 
التقريــر الطوعــي للعــراق 2021 ، 
املتعدد  والفقر  االجتماعية  واحلماية 

االبعاد في العراق .
عن  عرضــني  اجللســة  وتضمنــت 
مســارات التقرير الطوعي واحلماية 
االجتماعيــة بني تقريريــن طوعيني 
، فقد قــدم اخلبير الدكتور حســن 
لطيف كاظــم ، العــرض االول عن 
مســارات التقرير الطوعــي للعراق 
2021  ، الــذي اوضح فيــه  ان هناك 
اجندة  متابعة  باجتاه  ضرورية  خطوة 
التنمية املســتدامة على املستويني 
الوطنــي واحمللي , فضال عن رســم 
مسار النهج التشاركي بني اصحاب 

بــني احلكومة  املصلحــة وحتديــداً 
والقطاع  احمللية  واحلكومات  االحتادية 

اخلاص ومنظمات اجملتمعات املدني. 
وقال الدكتــور كاظم ان هذا التقرير 
يؤكد ويعلــن للعالم ان روح التنمية 
الرغم  على  العراق مســتفيقة  في 
مــن وطأة املشــكالت السياســية 
واالجتماعية  والصحية  واالقتصادية 
، مشــيرا الى ان التقريــر يهدف الى  
رصد حصيلة التقدم احملرز في اهداف 
التنمية املستدامة اضافة الى تقومي 
اثر جائحة كوفيــد 19 كورونا فضال 

عن تشخيص السبل املثلى لضمان 
ابقاء مسيرة التنمية املستدامة في 

الطريق الصحيح .
وتابع بالقــول ان التقرير هدف ايضا 
الــى االســتماع ألصــوات اصحاب 
مديات جناح  والكشف عن  املصلحة 
االزمة  تأطيــر  العــراق في  حكومة 
الصحية وتعزيز االنتقال من املستوى 
الوطني الى املستوى احمللي في اعداد 

تقارير اهداف التنمية املستدامة. 
اما العرض الثاني الذي قدمه مدير 
في  للتنمية  االجتماعي  الصندوق 

وزارة التخطيــط جنالء مراد فتناول 
الفقــر واحلمايــة االجتماعية بني 
تقريرين طوعيــني التي اكدت فيه 
ان القضاء على الفقر بكل اشكله 
يعد احد التحديــات الكبيرة التي 
تواجه البشرية ، سيما وان جائحة 
كورنا ادت الى تراجع التقدم العاملي 
و املســاعي فــي تخفيف   احملــرز 
ســبقت  التي  الفترة  خالل  الفقر 
عام 2020 فـــي اطار حتقيق اهداف 
الركود  بسبب  املستدامة  التنمية 
االجراءات  الناجــم عن  االقتصادي 

الوقائية املتخذة  للحد من انتشار 
اجلائحة. 

السياســات  ان  مــراد  واضافــت 
واالجراءات الوقائية التـي اعتمدتها 
احلكومة العراقية ملواجهة اجلائحة 
ومنع انتشارها اثرت بشكل واضح 
على مستوى معيشة االسر خاصة 
.واشارت  منها  والهشــة  الفقيرة 
الى ان التقرير الطوعي االول بنّي ان 
هدف اســتراتيجية التخفيف من 
الفقر خالل الفترة 2018-2022 هو 

تخفيف الفقر بنسبة 25%.

بغداد - الصباح الجديد: 
انها  والبيئة  وزارة الصحــة  اكدت 
تعتمد على تسجيل املواطنني في 
املوقــع االلكتروني لغرض احلصول 

علــى لقــاح كورونا او مــن خالل 
منفذ  القــرب  املباشــرة  املراجعة 

تلقيحي.
الوزارة سيف  باسم  املتحدث  وقال 

ان  البــدر فــي تصريــح صحفي 
تتبع  احلالي  الوقــت  فــي  »الوزارة 
التســجيل على املوقع االلكتروني 
بالنســبة حلصول اي شخص على 

لقاح كورونــا او من خالل املراجعة 
تلقيحي  منفــذ  القرب  املباشــرة 
للمواطن«، مبينا ان »الفرق اجلوالة 
بالنســبة للقاح غير معتمدة في 

الوزارة حاليا«.
واضــاف البدر ان »عــدد املواطنني 
الذين تلقوا لقاحــات كورونا جتاوز 
الـ40 الف فــي عموم البــالد ». ، 

وتابــع ان »كوفاكــس وردت نحــو 
16 مليــون جرعة تكفــي لثمانية 
ماليني مواطن على مواقع جرعتني 

للشخص الواحد«.

التخطيط تختتم جلسات العمل عن التقرير الطوعي 2021والفقر المتعدد االبعاد 

الصحة تعتمد المراجعة المباشرة او التسجيل الكتروني للحصول على اللقاح 
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الصباح الجديد  ـ متابعة:

لم يعــد مفاجأًة أن يقوم بعض 
سكان دمشق باستخدام اخليول 
في شــوارعها بديالً من وسائل 
التقليديــة ملواجهــة  النقــل 
تراكم أزمة الوقود واملعيشة في 

العاصمة السورية.
إن  دمشــق  أحد ســكان  وقال 
أكبــر من  »األزمــة أصبحــت 
قدرتنا على التحمل واالستمرار 
البلد شــبه مشلول.  بالعيش. 
دوائــر الدولــة شــبه معطلة 
الكهربــاء  انقطــاع  بســبب 
الكومبيوتر  أجهــزة  وتعطــل 
ليس  املوظفــون  والشــبكات. 
بإمكانهــم الوصول إلى أماكن 
عملهم لعــدم توفر مواصالت، 
واجلامعــات  املــدارس  طــالب 
يتغيبون إما بســبب املواصالت 
وإما بســبب كورونا. األزمة لم 
تعــد فقــط الفقر بــل األهم 
افتقاد مــواد الطاقــة والوقود 
وكل ما يلزم ملتابعة سير احلياة. 

الوضع كارثي«.
ومع جتدد أزمة الوقود في سوريا 
مذ نحو شــهر عــادت للظهور 
عنــد  الكبيــرة  التجمعــات 
مواقف احلافــالت العمومية، إذ 
وسيلة  توفر  انتظار  يســتغرق 
تراجع  بعد  نقل عدة ســاعات، 
العامة وسيارات  أعداد احلافالت 
التاكســي. فالشــوارع التــي 
املرورية  باحلركة  تختنــق  كانت 
تكاد تخلو منهــا اليوم. وتقول 
مدرسة إنها تسير كل يوم ملدة 
دمشق  جنوب  بيتها  من  ساعة 
للوصول إلى املدرســة وســط 
املدينة وكذلــك العودة، وهي ال 
تفكر أبدا باســتخدام ســيارة 
تاكســي الرتفــاع أجورها التي 
تتــراوح بــن 7 و10 آالف، بينما 
دخلها الشهري نحو ستن ألف 
)الدوالر األميركي  ليرة ســورية 
3500 ليــرة(. وتضيف:  يعــادل 

»عندما أكون متعبة أتغيب عن 
عملي«.

وقامت مجالس املدن في دمشق 
املاضي  األســبوع  واحملافظــات 
بتخفيض كميــات تعبئة مادة 
السياحية  للســيارات  البنزين 
اخلاصــة والعامــة لتصبح 20 
أيام للسيارات  ليترا كل سبعة 
اخلاصــة و20 ليتــرا كل أربعة 
أيــام للســيارات العامــة و20 
على  العاملة  للســيارات  ليترا 
اخلطــوط اخلارجية لبنان واألردن 
إيقاف  إلى  أيام، باإلضافة   4 كل 
تزويــد احلافــالت العاملة على 
املازوت بكميــات اخملصصة لها 
كل يوم جمعة حتى إشعار آخر 
واالكتفاء بعمل باصات الشركة 

العامة للنقل الداخلي.

أداء  علــى  هــذا  وانعكــس 
ويقــول  الدولــة.  مؤسســات 
أحدهم: »تذهب إلى مؤسســة 
أو رســوم  ما لتســديد فواتير 
معطلة  الشبكة  لك  فيقولون 
أو ال يوجــد كهربــاء وال مازوت 

لتشغيل املولدات«. 
تبرع  معارفه  أحــد  أن  ويضيف 
إلحدى الدوائــر احلكومية بعدة 
ليترات مازوت من بيته لتشغيل 
املولد الكهربائــي ليتمكن من 
مستعجال  وكان  معاملته  إجناز 
جــدا. ويؤكد علــى أن األزمات 
املعيشية في سوريا وصلت إلى 
»حد غير مسبوق« حتى »احللول 

البديلة لم تعد ممكنة«.
في  النقــل  أزمــة  وتفاقمــت 
النفط  وزارة  خفض  بعد  سوريا 

بدمشــق مخصصات محطات 
النفطية  املشتقات  من  الوقود 
)مازوت - بنزين( الشــهر املاضي 
الوقود  توفر  عدم  بســبب  ذلك 
واالضطــرار إلى تقنــن املتوفر 
النفطية  التوريدات  تصل  ريثما 
التي تأخر وصولها بسبب جنوح 
سفينة حاويات عمالقة في قناة 
النفط  وزارة  السويس حســب 
التي كانت ترد أزمة الوقود قبل 
العقوبات  إلى  السفينة  جنوح 
املفروضة  الدولية  االقتصاديــة 

على النظام السوري.
وأدت زيادة تقنن الطاقة والوقود 
إلى إغالق عشرات من محطات 
املرورية في  الوقود وشل احلركة 
أغلــب املناطق احليويــة باملدن 
الرئيســية، وارتفاع أجور النقل 

ازدياد  عدة أضعاف. كما ساهم 
ســاعات تقنــن الكهرباء إلى 
املشــافي  في  العمل  تعطــل 
والعيادات واخملابر. وانتقد طبيب 
أســنان بدمشــق شــكا عدم 
القــدرة على معاجلــة املرضى 
لســاعات  الكهرباء  لالنقطاع 
طويلة وعدم توفر وقود لتشغيل 

احملطات.
ويلجأ الركاب إلى مواقف النقل 
البضائع،  نقل  شاحنات  لركوب 
البعض من أصحاب  يتبرع  كما 
يقصدون  من  بنقل  الســيارات 
املنتظرين.  مــن  وجهتهم  ذات 
وتقول ســيدة إنهــا جاءت من 
ثالثة  بواسطة  دمشــق  جنوب 

باصات. 
وتضيــف: »باألمــس ركبت مع 

عشــرين شــخصا في صندوق 
سيارة شــحن من جرمانة إلى 
باب توما ومن هناك إلى جســر 
الرئيس ركبت في سيارة مدنية، 
مكان  إلى  الرئيس  ومن جســر 
عملي فــي املزة تابعت ســيرا 
أربع  ذلك  استغرق  األقدام.  على 
منهكة  بعدها  وصلت  ساعات 
ال طاقة لــي علــى العمل وال 

الكالم؟«.
وتشــهد البالد أزمة كبيرة مع 
توقف مئات الســيارات العامة 
واخلاصة أمــام محطات الوقود 
دون أمــل بحــل قريــب، فيما 
فما  الكهربــاء،  أزمة  تتفاقــم 
أن تغرب الشــمس مساء حتى 
النظام  تغرق مناطق ســيطرة 

في ظالم وصمت مخيفن.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
طالبت منظمة مراسلون بال حدود، 
امــس االول اجلمعــة، باإلفراج عن 
الصحفي الصحراوي محمد األمن 
هادي املســجون فــي املغرب منذ 
عشرة أعوام ويواجه »خطر الوفاة« 

إثر دخوله في إضراب عن الطعام. 
وأكــدت املنظمــة فــي بيــان أن 
الصحفي تعرض لـ«إطعام قسري 
بعــد إضراب عن الطعــام ملدة 78 

صحية  حالــة  في(  )وهــو  يوما... 
»إعالء مبدأ  إلــى  ودعت  مقلقة«، 
في  ســراحه  وإطالق  اإلنســانية 

أسرع وقت«. 
ســجن محمد األمن هــادي عام 
2010، وأدين بالســجن لـ25 عاما 
فــي 2013 علــى خلفيــة مقتل 
كان  والصحفي  شــرطة،  عناصر 
تلفزيــون »اجلمهورية  متعاونا مع 
الدميوقرطية«  الصحراوية  العربية 

)رصد(. 
وتأسس تلفزيون »رصد« عام 1976 
من جبهة بوليساريو التي تطالب 
باستقالل الصحراء الغربية بدعم 

من اجلزائر منذ 45 عاما. 
وبدأ الصحفي الذي يعتبره املغرب 
مفتوحا  إضرابا  انفصاليا،  ناشطا 
13 يناير احتجاجا  عن الطعام في 
ويتم إطعامه  املعاملة.  على سوء 
قســرا مــن خــالل أنبــوب أنفي 

وفقا  املاضي،  األسبوع  منذ  معدي 
ملراسلون بال حدود.

املغربيــة  الســلطات  وترفــض 
وفق  بزيارتــه،  لعائلته  الســماح 
املنظمة املعنية بالدفاع عن حرية 

الصحافة.
وأكــد »اجمللــس الوطنــي حلقوق 
اإلنســان«، وهو هيئة رسمية، في 
3 مارس أن السجن لم »يدخل في 
أي إضــراب عن الطعام« وأن حالته 

الصحية »عادية«. 
وقال األمــن العام ملراســلون بال 
حدود كريســتوف ديلوار في البيان 
»لقد استمر تعذيب محمد األمن 
هــادي طويال. حــان الوقت لوضع 
حد لذلــك«، موضحا أنه »يخوض 
إضرابا عن الطعــام منذ أكثر من 

شهرين«.
وأضاف أن الصحفي يواجه »خطر 
الوفــاة، يجــب اإلفــراج عنه في 

أسرع وقت ممكن. نوجه نداء طارئا 
حّد  لوضع  املغربيــة  للســلطات 

حملنته«.
ألقي القبض علــى محمد األمن 
هادي بعد تغطيته تفكيك القوات 
املغربية خمليــم أكدمي إزيك، بالقرب 
مــن العيون، أكبر مــدن الصحراء 
الغربية، حيث اســتقر حوالي 15 
على  لالحتجــاج  صحــراوي  ألف 

ظروفهم املعيشية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الصينيــون،  املســؤولون  ينخــرط 
التابعة  اإلعالم  بوسائل  مستعينن 
للحزب الشيوعي، في حملة لتفنيد 
بارتكاب  وغربية  أميركيــة  اتهامات 
إبادة جماعيــة في حق أقلية اإليغور 
املســلمة، لكن األدلــة املقدمة من 
قبل معاهد البحوث املستقلة تثبت 

»اجلرمية« في حق بكن.

وينقــل تقرير مــن صحيفة »يو إس 
توداي« أن الباحثن استعانوا باألقمار 
االصطناعيــة للتأكــد مــن وجود 
معســكرات اعتقال تســتخدمها 

بكن الحتجاز اإليغور.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن خبراء 
االستراتيجية  السياسة  معهد  في 
األســترالي حددوا ما ال يقل عن 380 
منشــأة احتجاز في شــينجيانغ مت 

بناؤها أو توســيعها حديثا منذ عام 
.2017

كما أكدت منظمات حقوق اإلنسان 
أن بكــن تعتقــل اإليغور ألســباب 
متنوعة، منهــا االحتفاالت الدينية 
أو ارتداء احلجــاب أو إطالق اللحى أو 

رفض الزواج من غير اإليغور.
وبــدءا مــن 2017، بــدأت احلكومة 
احمللية في  شينجيانغ جترمي جميع ما 

يتعلق بالديانة اإلسالمية، وفق تقرير 
لالســتراتيجية  نيوالينز  معهد  من 
راؤول حلقوق  ومركــز  والسياســات 

اإلنسان في كندا.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن األدلة 
فــي التقرير اعتمدت شــهادات من 
تؤكد  أخرى  وأدلة  سابقن  معتقلن 
إبــادة جماعية  ارتكبت  الصــن  أن 
وخرقــت اتفاقية اإلبــادة اجلماعية 

لعام 1948 »بقصد تدمير« مجموعة 
الذي  الوقت  وفــي  بأكملها.  عرقية 
على  الصينيــون  املســؤولون  يصر 
أن املراكز  في شــينجيانغ ليســت 
ســجونا، بل مراكز »إعادة تثقيف«، 
أن  املســتقلة  التحقيقات  تظهــر 
املعتقلن  الشــيوعي يجبــر  احلزب 
على التخلي عــن هويتهم الدينية 
ويعرضهم العتداءات متس سالمتهم 

العقلية والبدنية واجلنسية.
وهم مجبرون على قراءة دعاية احلزب 
الشــيوعي الصيني ونبذ املمارسات 

الدينية اإلسالمية.
بوثائــق  الباحثــون  ويستشــهد 
إمدادات  تسرد  الصينية   للحكومة 
الســجون املســتخدمة للسيطرة 
على احملتجزين، كمسدسات الصعق 

الكهربائي ورذاذ الفلفل واألصفاد.

»مراسلون بال حدود« تدعو المغرب لإلفراج عن صحفي صحراوي

»أدلة تثبت اإلبادة« في حق اإليغور

تقنين الوقود يفاقم ازمة النقل ويشل
 مؤسسات الحكومة في سوريا

وسائل نقل غير تقليدية لمواجهة أزمة الوقود

في شكوى لمواطن 
من دمشق: »األزمة 

أصبحت أكبر 
من قدرتنا على 

التحمل واالستمرار 
بالعيش. البلد شبه 

مشلول. دوائر 
الدولة شبه معطلة 

بسبب انقطاع 
الكهرباء وتعطل 

أجهزة الكومبيوتر 
والشبكات

الصباح الجديد ـ متابعة:

»إندبندنــت«  صحيفــة  قالــت 
العديد من طالبي  إن  البريطانيــة 
اللجوء فــي اململكة املتحدة »يتم 
وضعهم في مساكن غير مناسبة 
حيث يتعرضون خلطر الهجمات من 
أشخاص ينتمون لليمن املتطرف«، 
وذلــك بســبب جتاهل الشــركات 
الداخليــة،  وزارة  مــع  املتعاونــة 
لالجئن،  مساكن  بتأمن  واملكلفة 

لتحذيرات السلطات احمللية.
في  عملية  الداخليــة  وزارة  وبدأت 
فبراير املاضي لتســريع نقل 9000 
طالب جلــوء مت إيواؤهم في الفنادق 
إقامة  أماكــن  إلى  اجلائحــة  أثناء 

طويلة األجل.
إن هناك حاليا  وتقول الصحيفــة 
أكثر من 6000 طالب جلوء مقيمن 
في فنادق لنــدن، وأن أكثر من ثلثي 
هؤالء، أي حوالي 4400 شخص، من 
املقرر أن يتم توزيعهم على مناطق 
مختلفــة مــن اململكــة املتحدة 

بحلول فصل الصيف املقبل.
ويتم نقل اآلالف من طالبي اللجوء 
إلى مناطق جتاوزت بالفعل »النسبة 
املوصــى بهــا لطالب جلــوء واحد 

مقابل 200 من السكان احمللين«.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتل إن 
الوزارة »تعمل عن كثب مع اجملالس 
فــي مناطــق املشــتتن )اجملالس 
البريطانية احمللية التي تؤمن املأوى 
طوعي(،  بشــكل  اللجوء  لطالبي 
وتأخذ فــي عن االعتبــار وجهات 

نظرهم«.
فــي  اجملالــس  أعضــاء  لكــن 
ميدالندز«  و«ويســت  »يوركشاير« 
إن »الشــركات  قالــوا للصحيفة 
التــي تتعامل مــع وزارة الداخلية 
واملســؤولة عن إيجاد وإدارة أماكن 
فــي مناطقهم،  الالجئن  إقامــة 
فشــلت في التعامل معهم، وهي 

تتجاهل مخاوفهم«.
»إندبندنت«  صحيفــة  كشــفت 
البريطانيــة عن خطة لنقل اآلالف 
من طالبي اللجوء الذين وصفتهم 
إلى  الفنادق  من  بـ«املستضعفن« 

»مساكن مزرية« وبدون أي أموال.

وقــال جون غرايســون من مجلس 
اجلماعي«  »النقــل  إن  يوركشــاير 
لطالبــي اللجوء مــن الفنادق إلى 

مناطقهم التي يوجد بها عدد كبير 
وسيعرض  »كارثة  هو  الالجئن  من 

الكثيرين للخطر«.

تعاقدت  وهامبر«،  »يوركشاير  وفي 
ســكن  تأمن  على  الداخلية  وزارة 
لطالبي اللجوء مع شركة »ميرس« 

اخلاصة لإلسكان.
وقــال غرايســون لتعاقــد الوزارة 
مع ميــرس: »مــن املــروع أن وزارة 
الداخلية ســمحت لشركة ميرس 
بتجاهل توجيهات السلطة احمللية 
بشــأن هذا األمــر، وال تتعلق هذه 
املزدحمة  باملناطــق  التوجيهــات 
بالالجئــن فحســب، بل بأشــياء 
مثــل مــا إذا كان طالبــو اللجوء 
للخطر هناك، بسبب  سيتعرضون 
نشاطات اليمن املتطرف والنشاط 

اإلجرامي«.
وأضــاف »أخشــى على ســالمة 
الالجئــن، وقد دعمــت عائلة في 
بارنســلي قبــل بضعة أســابيع 
مت وضعهــا في منطقة تشــتهر 
بنشــاط اليمن املتطــرف، وكانت 
األم تتعرض للمضايقة في الشارع 
واألطفال يتعرضون للمضايقة في 

املدرسة«.
املقرر  أنه من  اإلندبندنــت  وعلمت 
نقل ما بن 2100 و2500 طالب جلوء 
من الفنادق في لنــدن ومدن أخرى 
وهامبر،  يوركشاير  في  عقارات  إلى 
وهــي منطقة بها عــدد كبير من 

الالجئن بالفعل.
وقالت وزارة الداخلية في رسالة إلى 
»جلنة الشؤون الداخلية« إنه ستتم 
إضافــة 11 منطقة لنقل الالجئن 

إليها في جنوب وشرق إنكلترا.
ويقــول أعضاء فــي اجملالس احمللية 
»الشــركات  إن  اخليرية  واجلمعيات 
تواصل  الداخليــة  مــع  املتعاقدة 
ذات املساكن  املناطق  نشاطها في 
األرخــص، على الرغم مــن اخملاوف 
اللجوء في  بشأن ســالمة طالبي 

هذه املناطق«.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية 
إن الوزارة تعمــل على ضمان توزيع 
طالبــي اللجوء »بالتســاوي« في 

جميع أنحاء اململكة املتحدة.
ومــن جانب آخر كتب ســبعة من 
قادة اجملالس في »ويست ميدالندز« 
هذا  الداخلية  وزيــرة  إلى  رســالة 
األســبوع، يبلغونهــا فيها بأنهم 
قرروا تعليق املشاركة في مخطط 
توزيع الالجئن، ألن شركة »سيركو« 
املتعاملة مع وزارة الداخلية تخالف 
النســبة املوصى بها لعدد طالبي 

اللجوء مقابل السكان احمللين«.

اندبندنت البريطانية: 

مخاوف على سالمة طالبي اللجوء من خطر »اليمين المتطرف«

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــرر حاكم فلوريدا رون دي ســانتيس، ليلة امس 
السبت ، حظر استخدام »جوازات السفر اخلاصة 
باللقاحــات« املضــادة لكوفيد في هــذه الوالية 
البالد، مشددا  الواقعة بجنوب شــرق  األميركية 

على حماية »احلرية الشخصية«.
ومينع األمر التنفيذي الذي أصدره احلاكم اجلمهوري 
موظفي احلكومة من إصــدار أي »وثائق موحدة« 

تثبت أن شخصا تلقى لقاحا ضد كوفيد19-.
كما منع الشــركات اخلاصة فــي فلوريدا من أّن 
تطلب أي نوع من الوثائق من زبائنها يثبت تلقيهم 
تلقيحا، أو أنهم حــازوا مناعة بعد تعافيهم من 

اإلصابة بفيروس كورونا.
ويعتبر األمــر الذي أصدره دي ســانتيس الداعم 
الكبير للرئيس السابق دونالد ترامب، والذي ينظر 
إليه باعتباره مرشــحا رئاســيا محتمال، أّن »ما 
يســمى جوازات ســفر كوفيد19- حتد من احلرية 

الشخصية وستضر بخصوصية املرضى«.
وكان دي ســانتيس رأى، االثنــن املاضي، أن هذه 
الشروط املفروضة من قبل احلكومة على القطاع 

اخلاص ستكون »غير مقبولة«.
وقال للصحفين »تود أن تذهب إلى مسرحية. هل 
يجب أن تظهر ذلــك؟ ال. تود أن تذهب إلى مباراة؟ 
ال. تود أّن تذهب إلى مدينة مالهي؟ ال. نحن لسنا 

داعمن لذلك«.
وجاء األمــر التنفيــذي بعد أّن ذكــرت صحيفة 
واشنطن بوســت أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس 
إصدار قواعدها اخلاصة فيما تسعى لرفع القيود 

املرتبطة باجلائحة في الواليات املتحدة.
ويتم مناقشة العمل بهذه الوثيقة على الصعيد 
الدولي أيضا كجزء من مســعى إلنعاش قطاعي 

السفر والسياحة.
والشــهر املاضي أطلقت الصن جواز سفر رقميا 
بإثبات حالتهم الصحية  ملواطنيها يسمح لهم 

أثناء السفر من وإلى اخلارج.
وأتاحت السلطات »جواز السفر الصحي« الدولي 
هــذا حاليا للمواطنن الصينين فقط، وهو ليس 

إلزاميا بعد، وفق ما نقلت »فرانس برس«.
وكذلك يناقش االحتاد األوروبي فرض قواعد إلصدار 
»جواز السفر األخضر« اإللكتروني يسمح للناس 
بالتحرك بأمــان داخل االحتاد األوروبــي أو خارجه 

»للعمل أو السياحة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد اللواء يد اهلل جواني، املســاعد السياسي 
لقائد احلرس الثوري اإليراني،امس الســبت، أن 
احلرس الثوري ال يدعم أي مرشح في االنتخابات 

الرئاسية اإليرانية القادمة.
وأكد يد اهلل جواني عزل »ســعيد محمد« من 
منصبه، كقائد ملقر خــامت األنبياء لإلعمار، ألنه 
»جتــاوز قوانن احلــرس فيما يتعلق بالترشــح 

لالنتخابات«.
الشــهر  العميد، ســعيد محمد،  وأعلن  هذا 
املاضي، اســتقالته من منصبه، في ظل قراره 
خوض االنتخابات الرئاســية في البالد، إذ يعتبر 
سعيد محمد، الذي كان يقود أحد أهم القواعد 
العســكرية للحرس الثوري في إيران، من ممثلي 

التيار األصولي )احملافظ( في هذه االنتخابات.
وكان املرشــد اإليراني، علــي خامنئي، قد دعا 
إلى مشــاركة واسعة في االنتخابات الرئاسية 
املقبلة، مشيرا إلى أن »املشاركة الواسعة في 
االنتخابات، تضمن مســتقبل البالد من خالل 
اختيار الشــخصية األصلح، وأن هذه املشاركة 

ستبعث على قوة البالد واستقرارها«.
جدير بالذكر أن االنتخابات الرئاســية في إيران 
ســتجرى يوم 18 يونيو من العام احلالي، حسب 
وزارة الداخلية، وقد افتتح مستشــار املرشــد 
العميد،  العســكرية  للشؤون  اإليراني  األعلى 
حسن دهقان، وهو عسكري، السباق االنتخابي 
بإعالنه يوم 24 من نوفمبر املاضي نيته الترشح 

لهذا االستحقاق الرئاسي.

حظر »جواز سفر 
كورونا« في فلوريدا

الحرس الثوري ينفض 
يده من قائد سابق أعلن 
نيته الترشح لالنتخابات
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اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة: 

حذر صندوق النقد الدولي من أن عدم 
تفاقم بسبب جائحة  الذي  املســاواة 
كوفيــد - 19 قد يؤدي إلــى تآكل ثقة 
وإلى اضطرابات  الناس بحكوماتهــم 

اجتماعية، وفقا لـ«الفرنسية«.
وقال الصندوق فــي تقرير، »إن جائحة 
كوفيــد - 19 أدت إلــى تفاقم مظاهر 
عــدم املســاواة والفقر التــي كانت 
موجودة قبل وقوعها، كما برهنت على 

أهمية شبكات األمان االجتماعي«.
فإنــه »من أجل حتقيق  للتقرير  ووفقا 
أهداف التنمية املستدامة، مبا في ذلك 
إتاحة احلصول على اخلدمات األساسية 
بحلول عام 2030، سيتطلب األمر ثالثة 
تريليونــات دوالر لـ121 من االقتصادات 
املنخفضة  النامية  والــدول  الصاعدة 
الدخــل« أي 2.6 في املائــة، من الناجت 
احمللي اإلجمالــي العاملي املقدر بحلول 

هذا األفق.
وأضــاف التقريــر الذي نشــر متهيدا 
الجتماعات الربيع أن »اجلائحة كشفت 
النقاب أيضــا عن عدم املســاواة في 
احلصــول على اخلدمات األساســية - 
كالرعايــة الصحيــة، والتعليم عالي 
اجلودة، والبنية التحتية الرقمية - التي 
قد تتسبب بدورها في استمرار فجوات 

الدخل جيال تلو آخر«.
وأشــار التقرير إلى أن التداعيات ميكن 

أن تكون طويلة األمد، وال ســيما على 
األطفال والشباب املتحدرين من األسر 
األكثر فقرا، كما لفــت الصندوق إلى 
أن الرقمنة املتســارعة التي جنمت عن 
اجلائحة جتعل من الصعب على العمال 
ذوي املهارات املتدنية العثور على عمل.

ولفتــت املؤسســة املاليــة ومقرها 
في واشــنطن إلى أنه فــي ظل هذه 
أن  للمجتمعــات  »ميكــن  الظــروف 
تشهد اســتقطابا أو أن تتدهور الثقة 
أو أن حتــدث اضطرابــات  باحلكومــة 
اجتماعية«، مضيفة أن »هذه العوامل 
تعقد صياغة السياســات وتشــكل 

مخاطر على استقرار اجملتمع وسيره«.
أن  التقرير »ينبغي للحكومات  وأضاف 
توفر لكل فرد جرعة عادلة، من إمكانية 
احلصول على اخلدمات األساسية«، في 
إشارة مجازية إلى حملة التلقيح ضد 

كوفيد - 19.
وأوضح أن تفشي فيروس كورونا خفض 
موارد اخلزينة العامة في العالم أجمع 
لكن مع ذلك ينبغــي لكثير من الدول 
أن تزيد من إنفاقها العمومي وأن ترشد 
هذا اإلنفاق، كما أوصــى بدعم الدول 
ذات املداخيل املنخفضــة التي تواجه 

حتديات هائلة.
وإلقناع صانعي السياســات بخطورة 
الوضــع، حــذر اخلبراء فــي الصندوق 
ديفيد أمالوبيلي وفيتور جاسبار وباولو 
ماورو في مدّونة مصاحبة للتقرير من 
أن »مــا يصل إلى ســتة ماليني طفل 

فــي اقتصــادات األســواق الصاعدة 
واالقتصادات النامية ميكن أن يتسربوا 

مــن التعليم فــي عــام 2021، مع ما 
يترتب على ذلك من عواقب سلبية ميتد 

تأثيرها مدى احلياة«.
وأضافــوا »ميكن أن يكون لالســتثمار 

في التعليم والرعاية الصحية وتنمية 
الطفولة املبكرة أثر قوي في حتســني 
فرص احلصــول على هذه اخلدمات ومن 

ثم في الفرص طوال احلياة«.
أنــه »إذا قامــت احلكومات  وأوضحوا 
بزيادة اإلنفاق على التعليم بنســبة 1 
في املائة، من إجمالي الناجت احمللي، على 
ســبيل املثال، ميكنها تقليص الفجوة 
في معدالت االلتحاق بني أغنى األســر 
وأفقرها بنسبة تكاد تصل إلى الثلث«.
من جهة أخــرى، أكــدت وزارة اخلزانة 
أصول  زيــادة  قرار  دعمها  األمريكيــة 
صندوق النقد الدولي، وقالت »إن زيادة 
هذه األصــول املعروفة باســم حقوق 
الســحب اخلاصة بقيمــة 650 مليار 
دوالر، ستســاعد الــدول ذات الدخــل 
املتحدة  الواليات  دون حتميل  املنخفض 

أي تكاليف إضافية«.
وأشــارت إلى أن هذه اخلطوة ستدعم 
التعافي االقتصادي العاملي واألمريكي، 
وأنه إذا اشترت الواليات املتحدة حقوق 
الســحب اخلاصة مــن أي دولة أخرى، 
فســيمكنها احلصول على فائدة، مع 
احتفاظهــا بحق رفض شــراء حقوق 
الســحب اخلاصة من أي دولة تعارض 

سياساتها.
املديرة  وأشارت كريستالينا جورجييفا 
العامــة لصندوق النقــد الدولي، إلى 
وجود حتسن في آفاق االقتصاد العاملي 
بفضــل خطــط التحفيــز وحمالت 
التلقيــح، لكنها حــذرت من مخاطر 

حصول انتعاش غير متكافئ بني الدول.
وأوضحت جورجييفا، في كلمة ألقتها 
قبل اجتماعــات الربيع لصندوق النقد 
أنه »في كانون  الدوليني أخيرا،  والبنك 
الثانــي توقعنا منوا عامليا بنســبة 5.5 
في املائة في 2021، ونتوقع اآلن تسارعا 

جديدا«.
ولم تذكر أرقاما محددة، إذ إن توقعات 
عــام 2021 لصنــدوق النقــد الدولي 
ســتصدر في الســادس من نيســان 
،لكنها أوضحت أن املراجعة هذه عائدة 
جزئيا إلى »الدعم السياسي اإلضافي« 
الذي يشــمل خطة الرئيس األمريكي 
البالغة قيمتها  الضخمــة  بايدن  جو 
1900 مليــار دوالر وإلى األثر املتوقع في 
وقت الحق من العام حلمالت التطعيم 

في كثير من االقتصادات املتقدمة.
وشــددت على أن »عدم اليقني مرتفع 
»انتعاش  وجود  إلى  للغاية«، مشــيرة 
متفاوت السرعة« تشكل فيه الواليات 
املتحدة والصــني محرك النمو العاملي 
فيما تتخلف عنه الــدول النامية، ما 
يشكل خطرا على مستقبل االقتصاد 

العاملي.
وبحســب »رويترز«، قالت كريستالينا 
الصنــدوق ســيرفع  »إن  جورجييفــا 
في  العاملي  االقتصادي  للنمو  توقعاته 
2021 و2022 بعــد انكمــاش بلغ 3.5 
في املائة العام املاضــي، لكن ضبابية 
زالــت تكتنــف األوضاع  كثيفة مــا 

املالية«.

تقـرير
ثالث تريليونات دوالر تكلفة التنمية

المستدامة لـ121 من االقتصادات الصاعدة والنامية

الصباح الجديدـ  متابعة:

قال رئيــس جمعية الصناعيني 
ورجال األعمال في تركيا والعراق 
نــّواف قليج إن رجــال األعمال 
حثيثة  جهــودا  يبذلون  األتراك 
اخلارجية  التجــارة  حجم  لرفع 
التركية مع العراق إلى 50 مليار 

دوالر.
العالمــات  أن  قليــج   وذكــر 
التجارية التركية تشــكل نحو 
%90 مــن تلــك املنتشــرة في 
العراقية، فضال  التسوق  مراكز 
عن كونها األكثــر تفضيال بني 
وفقاً  هنــاك،  األخرى  العالمات 

لـ«األناضول«.
ولفــت قليــج إلــى أن حجم 
التركية مع  اخلارجيــة  التجارة 
 20 املاضي  العام  جتاوزت  العراق 
األعمال  رجال  وأن  دوالر،  مليــار 
األتراك يهدفون للوصول إلى 50 

مليار دوالر.
وأوضــح أن من أهم املشــاكل 
األعمال  رجــال  يواجهها  التي 
األتراك في العراق هي املتعلقة 
دخول  تأشــيرة  على  باحلصول 

إلى البالد.
وأشار إلى أن األتراك يستطيعون 
احلصــول على تأشــيرة دخول 
ملدة شــهر في إقليم كردستان 
العراق، لكنها ال تخول صاحبها 
الدخول إلــى املناطق العراقية 

األخرى.
وأردف أن العديــد مــن رجــال 
يستطيعون  ال  األتراك  األعمال 
التجارية مع  تعزيز عالقاتهــم 
مدن العراق األخرى خارج إقليم 
بســبب صعوبات  كردســتان، 

تتعلق باحلصول على تأشيرة.

إقبال على السلع التركية  
وذّكــر قليج بأن العــراق يعتبر 
تركيا  من  مســتورد  أكبر  ثاني 
بعد أملانيا وفق بيانات عام 2013، 
وأن احلركة التجارية بني البلدين 
شــهدت تراجعا ملحوظا بعد 
املشــاكل التي شهدها العراق 
عام 2014، نتيجة ظهور تنظيم 

الدولة اإلسالمية.  
وقال إن أرقام الصادرات تراجعت 
10.8 مليارات،  إلــى   2014 بعد 
و7.6 مليــارات  و8.5 مليــارات، 

دوالر.  

واســتدرك بالقول إن الصادرات 
في  متكنت  للعــراق  التركيــة 
اآلونــة األخيرة مـــن حتقيـــق 
نحو 9 مليـــارات دوالر مبعــّدل 

سنـوي.  
وأكد على أن العراق يعد شريكا 
مهما جــدا بالنســبة لتركيا 
بــني دول اجلوار »فعندما تتجول 
في األســواق ومراكز التســوق 
 90% العراقية، ســترى أن نحو 
من العالمات التجارية املوجودة 

هي تركية«.  
وتابع »نستطيع القول إن هناك 
العالمات  علــى  كبيــرا  إقباال 

التجارية التركية في األســواق 
العراقية«.  

بوابات حدودية جديدة  
وأضــاف قليج أن بوابــة خابور 
احلدودية بني تركيا والعراق تعتبر 
من أكثر البوابات التي تشــهد 
زخما في احلركة التجارية حول 
العالــم، حيث توفــر ممرا لنحو 
ألفي شاحنة يوميا بني البلدين.  
بوابــات   9 للعــراق  أن  وذكــر 
حدودية مع إيران، فيما ال يوجد 
ســوى بوابة حدودية واحدة مع 
تركيا، مشــيرا إلى أن أصحاب 

الفعاليات التجارية في البلدين 
يطالبــون بافتتــاح 5 بوابــات 
التبادل  أواصر  لتعزيــز  إضافية 

التجاري.  
ولفت إلــى أن حركــة التبادل 
التجــاري بــني العــراق وتركيا 
لــم تتوقــف خــالل جائحــة 
اتخـاذ  مـع  بالتزامـــن  كورونا، 
التدابيـر الالزمـة فـي املناطـق 

احلدوديـة.  
ونــوه قليــج إلــى أن املقاولني 
األتــراك كانــوا يحصلون على 
مشاريع بالقطاع العام واخلاص 
فــي العراق بقيمــة 5 مليارات 

دوالر سنويا حتى عام 2013.  
وأشــار إلى وجود حوالي 1500 
شــركة تركية تعمل حاليا في 
بينما هناك  إقليم كردســتان، 
قرابة ألفي شــركة تركية في 

عموم العراق.  
كردســتان  إقليم  أن  وأضــاف 
لتجميع  مركــزا  يعتبر  العراق 
إلى  التركية  املنتجــات  وتوزيع 
العراقية،  احملافظــات  جميــع 
مشــددا على أن رجال األعمال 
األتــراك يعملون مــن أجل بناء 
املزيد من العالقات التجارية مع 

نظرائهم في العراق.  

تركيا ترغب برفع حجم التجارة مع العراق
إلى 50 مليار دوالر

تشكل نحو 90 %  من مراكز التسوق العراقية

حجم التجارة 
الخارجية التركية 
مع العراق تجاوزت 
العام الماضي 20 
مليار دوالر، وأن 
رجال األعمال األتراك 
يهدفون للوصول 
إلى 50 مليار دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
توقفت البورصة الرئيســية في ســوقي 
العراقية  بالعاصمــة  واحلارثية  الكفــاح 
بغدادامس يوم السبت عن التداول نتيجة 
احلظر الشــامل الذي يتــم تطبيقه كل 

اسبوع من يومي اجلمعة والسبت.
وقال مصدر صحفي ، إن البورصة الرئيسية 
في سوق الكفاح واحلارثية ببغداد توقفت 
عن التداول نتيجة تطبيق احلظر الشامل.

وأضاف أن أســعار البيع والشراء استقرت 
في محال الصيرفة باألســواق احمللية التي 
فتحــت البعض منها ابوابهــا في بغداد، 
حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا عراقيا، 
بينما بلغت اســعار الشراء 146250 دينارا 

لكل 100 دوالر امريكي.
واشــار املصدرالى ان البورصــة في اربيل 
عاصمة اقليم كردستان لم تشهد اليوم 

تداوال ايضا لوجود عطلة رسمية فيها.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الوطني حســني  النهج  النائب عن  اتهم 
العقابي، امس السبت، احلكومة بالتخبط 
االقتصادية،  والسياســات  القــرارات  في 
مبينا ان القطاع اخلاص يعاني من الفوضى 

بسبب عدم  معرفته باإلجراءات املقبلة.
وقــال العقابــي في تصريــح صحفي ان 
احلكومة  يســند  الذي  اخلــاص  »القطاع 
واالقتصاد العراقي يعاني من فوضى عارمة 
بســبب تخبط احلكومة في السياســية 

االقتصادية«.
واضاف ان »مليون عامــل اجنبي من 100 
دولة اجنبيــة يعملون بصورة غير اصولية 
في العراق في حني يعاني املواطن العراقي 

من البطالة بسبب الفساد«.
وأوضــح العقابــي، ان »مصفــى كربالء 
احلكومي يعمــل فيه اكثر  مــن 15 الف 
عامــل اجنبي من اصــل 18 الف عامل ما 
يعني ان العاملني العراقيني ال يشــكلون 

سوى %15 وهو رقم كارثي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنــت وزارة الطاقة التونســية، أن شــركة 
»إيني« اإليطالية العمالقة ســتوقف نشــاط 
اســتخراج احملروقــات في البالد بســبب تواتر 

االضطرابات االجتماعية.
الناشطة في  وستواصل الشــركة اإليطالية 
تونس منذ ســتينات القرن املاضي، نشاطاتها 
في البالد فــي مجال الطاقــة املتجددة؛ ومن 
بينها إنشــاء مراكز النتاج الكهرباء بالطاقة 

الشمسية.
الشــركة ســتوقف اســتغالل تسعة  لكن 
تراخيص الســتخراج النفط تديرها بالشراكة 
مع الدولة، وفق مــا أفادت الوزارة وكالة فرانس 
برس. في غضون ذلك، لم تكشف وزارة الطاقة 
التونسية عن تاريخ محدد لوقف نشاط شركة 
»إيني«. تنشــط الشركة في استخراج النفط 
في املناطق الصحراوية بجنوب البالد، فضال عن 

موقعني في الساحل الشرقي.
وبلغ انتــاج »إيني« في تونــس 2 مليون برميل 
نفــط مكافئ عــام 2019، وفــق بيانات على 
موقعها اإللكترونــي، أي ما ميثل تقريبا خمس 

اإلنتاج النفطي للبالد.

الدوالر يستقر مع توقف 
البورصة العراقية عن 

التداول بسبب حظر التجوال

العقابي: القطاع الخاص 
يعاني من فوضى عارمة 
بسبب تخبط الحكومة

شركة نفط إيطالية تتجه 
لوقف نشاطها بتونس
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حــذر البنك الدولــي في تقرير 
من أن الدين العام لدول الشرق 
أفريقيــا  وشــمال  األوســط 
ســيتضخم وميثل 54 في املائة 
احمللي هذا  ناجتهــا  إجمالي  من 
العــام مقابــل 46 فــي املائة 
النفقات  بســبب   ،2019 فــي 
وفقا  بكوفيــد19-،  املتعلقــة 

لـ«الفرنسية«.
وقــال البنك الدولــي إن بلدان 

منطقة الشرق األوسط وشمال 
كبيرة  »زيادة  شــهدت  أفريقيا 
في ديونها« بســبب اضطرارها 
كبير«  بشــكل  »االقتراض  إلى 
الرعايــة  لتمويــل »تكاليــف 
األساســية وإجــراءات احلماية 

االجتماعية«.
الدول  ديــن  أن حجم  واوضــح 
فـــي  للنفـــط  املستـــوردة 
نسبـــة  سيشــكل  املنطقة 
ميكــن أن تصل إلى 93 في املائة 

مــن إجمالي ناجتهــا احمللي في 
.2021

التي تضم  املنطقة  وشــهدت 
حوالى 20 دولة، انكماشــا في 
اقتصادها بنسبة 3.8 في املائة 
البنك  ويقــدر  املاضي.  العــام 
التراكمــي  التراجــع  الدولــي 
بحلول  املنطقة  في  للنشــاط 
مليار   227 بنحــو   2021 نهاية 
دوالر. لكنه يتوقع تعافيا جزئيا 
هذا العام »شرط أن يكون هناك 

توزيع عادل لّلقاحات«.
وعلى الرغم من تضخم الديون، 
مــا زال البنك الدولــي يوصي 
األزمة  ملعاجلة  باإلنفــاق  الدول 
الصحية، مؤكــدا أن »مواصلة 
اإلنفاق واالستمرار في االقتراض 
ســيبقيان ضــرورة ملحة في 

الوقت احلالي«.
واضــاف »لن يكون لــدى بلدان 
األوســط  الشــرق  منطقــة 
ســوى  خيار  أفريقيا  وشــمال 

علـــى  اإلنفـــاق  مواصلـــة 
الرعايـــة الصحية واحلمايـــة 
استمـرت  طاملا  االجتماعيـــة 

اجلائحة«.
املاليـة  املؤسسـة  هـذه  لكـّن 
الدولية حـــذرت من أنــه »في 
عالــــم مــا بعـــد اجلائحة«، 
من املتوقع أن »ينتهـــي األمـر 
مبعظـم البلـــدان في منطقة 
وشــمال  األوســط  الشــرق 
أفريقيــا بفواتيــر خدمة ديون 

ستتطلب مـــوارد كـان ميكـن 
التنمية  أجل  من  استخدامهـا 

االقتصادية ».
ويتوقع البنــك الدولي أن يكون 
النظر في كيفية  الضروري  من 
تكاليــف  مــن  »التخفيــف 
األمد  على  املفرطــة  املديونية 
البلــدان  داعيــا  املتوســط«، 
إنفاقها  فــي  الشــفافية  إلى 
يتعلق  مــا  فــي  واقتراضهــا 

بكوفيد19-.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنــت إدارة معلومات الطاقة 
الســبت،  امــس  األميركيــة، 
النفــط  صــادرات  انخفــاض 
العراقيــة، الى الواليات املتحدة 
األميركية، الــى 88 ألف برميل 

خالل األسبوع املاضي.
وذكــرت اإلدارة فــي تقرير لها 

اطلعت عليه »الصباح اجلديد«، 
االســتيرادات  »متوســط  أن 
اخلام  النفــط  من  األميركيــة 
من  املاضـــي  األســبوع  خالل 
تسع دول بلغـت 5 ماليني و504 
مرتفعة  يوميــا،  برميــل  آالف 
مبقدار 568 ألــف برميل باليوم، 
عن االســبوع الذي سبقة الذي 

كان مبعـــدل 4.936 مالييــــن 
برميـل«.

وأضافت أن »أميركا اســتوردت 
النفط اخلام مــن العراق مبعدل 
88 ألف برميل يوميا، منخفضة 
الذي ســبقه  األســبوع  عــن 
والذي بلــــغ 105 آالف برميــل 

يوميـا«.

وأشــارت إلى أن »أكثر اإليرادات 
النفطية ألمريكا خالل األسبوع 
املاضي جــاءت من كندا، مبعدل 
يوميا،  برميل  مليون   3,666 بلغ 
تليها املكســيك التــي بلغت 
منهــا  االســتيرادات  كميــة 
معدل 494 ألــف برميل يوميا، 
تليهــا الســعودية التي بلغت 

االســتيرادات منها مبعدل 345 
ألف برميل يوميــا، ثم البرازيل 
وبكميــة بلغت مبعدل 291ألف 

برميل يوميا«.
»كميـــة  ان  وتابعـــت 
االستيـــرادات األميركيــة من 
النفط اخلـــام مـــن االكوادور 
ألــف برميل يوميا،   247 بلغت 

تليهــا روســيا التــي بلغــت 
االســتيرادات منها مبعدل 165 
ألــف برميل، تليهــا كولومبيا 
التي بلغت االســتيرادات منها 
ثم  برميــل،  ألف   122 مبعــدل 
نيجيريا التي بلغت االستيرادات 
86 ألــف برميل  منها مبعــدل 

فقط«.

البنك الدولي: ديون بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ستتضخم بفعل الجائحة

الطاقة االميركية: انخفاض صادرات النفط العراقية للواليات المتحدة االسبوع الماضي
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ثقافة 8
دراسة

أدب المنفى ومشكالت التجنيس )ثقافة(
يعنـي »أن املنفـى وحيـاة املنفى هـو ذلك 
الشـرخ املفـروض الـذي ال التئـام لـه بـن 
كائـن بشـري ومكانـه األصلي، بـن الذات 
فقـدان  حالـة  إنـه  احلقيقـي،  وموطنهـا 
ُمبـرَم ميكـن لـه أن يتحـول بسـهولة إلى 
حوافـز  مـن  وُمْخِصـب  بـل  قـوي  حافـز 
إدوارد  يقـول  كمـا  احلديثـة«  الثقافـة 

سـعيد.
يفهـم مـن هـذا التحـول أن أدب املنفـى 
وأدب  األقليـات  أدب  الـدوام  علـى  ظـل 
“األجنـاس الهامشـية”، يكمـن االختـاف 
بهـا،  يظهـر  التـي  الصيغـة  فـي  فقـط 
فـي الظـروف والسـياقات التـي تتحكـم 
سياسـية  إمـا  فهـي  ظهـوره،  فـي 
ِف  مرتبطـة باحلريـات والنـزوع إلـى التَخفُّ
الفنـي كاحلاصـل  اإلبـداع  مـن معيقـات 
فـي جتربـة مـا يعـرف بشـعراء الشـتات 
محمـود  رأسـهم  علـى  الفلسـطينين 

درويـش، أو اقتصاديـة واجتماعيـة، وغالبا 
تصـور  مـن  نابعـة  اختياريـة  تكـون  مـا 
وللمـكان  لإلبـداع  وشـخصي  خـاص 

عمومـا. واألشـياء  وللهويـة 
وجتربـة  التمـزق،  أدب  هـو  املنفـى  أدب  إن 
املنفـى ال تقـل وطأتهـا عن محنـة الطرد 
والعقـاب بالتهجيـر القسـري إذ؛ أنـه من 
إدوارد  عنـد  للحـزن  إثـارة  املصائـر  أكثـر 
سـعيد، الذي يـرى أن جتربة املنفـى بالرغم 
ومكابـدة  األسـى  ويـات  مـن  فيهـا  ممـا 
األلـم، يصبـح مبقـدور املبـدع حتويـل هـذا 
الواقـع لصاحلـه واإلعـاء مـن شـأنه، ثـم 
تطويعـه ليصيـر جتربة جمالية مشـرقة، 
متتـح من مسـاحات الضـوء التـي تلقيها 
الوطـن،  إلـى  واحلنـن  االغتـراب  ظـال 
لتسـهم فـي إنشـاء أدب محـوره الـذاُت 

اإلنسـاني. والوجـود 
 وهـذا مـا تشـهد بـه طلليـات الشـعر 
اجلاهلـي علـى سـبيل املثال، وهـي تتغنى 
بأهـداب املـكان املنفلـت إال مـن قبضتـي 
الشـعراء  وقصائـد  والوجـدان،  الذاكـرة 
العباسـين و األمويـن أمثـال أبـي فـراس 
احلمدانـي، واملتنبـي، وأبـي متـام، وشـعراء 
األندلـس املتأخرين وأشـهرهم أبـو البقاء 
الرُّنْـديِّ فـي مرثيتـه اخلالدة التي سـبقت 
فـردوس مـن  و ضيـاع  سـقوط غرناطـة، 
اإلسـامية  اجلغرافيـة  الرقعـة  فراديـس 
الواسـعة. كمـا شـهد أيضا على نشـوء 
آداب جديـدة ذات سـياقات مختلفة كأدب 
الزنـوج واألقليـات القوميـة مثـل األفارقة 
و  أوروبـا،  فـي  املغاربيـن  أو  أمريـكا،  فـي 

الهنـود والباكسـتان فـي بريطانيـا.
مصطلـح أدب املنفـى مصطلـح حديـث، 
ينـم عـن اجتـاه ذي منحـى خاص فـي أدبنا 
بالشـكل  بعـد  يتشـكل  لـم  املعاصـر 
مكانـة  يتبـوأ  أن  لـه  يخـول  الـذي  االزم 
أجناسـية ذات قيـم و معاييـر ثابتـة فـي 
النقـد احلديـث سـيراً على خطـى أجناس 
مماثلـة، اللهـم إال إذا اسـتثنيا كونـه أدبـا 
موضوعاتيـا أي أدٌب يشـتغل وفـق ثيمـات 
و موضوعـات مخصوصـة تعـرف ارتباطـا 
الوطـن  جتـاه  الـذات  مبشـكات  سـريريا 
و  احلريـة  مقابـل  فـي  الـذات  أو  األمـة،  و 
املتمثلـة  الهويـة  ومشـكات  السـلطة، 
العـرق،  و  والديـن،  اللغـة،  باألسـاس فـي 
يسـمى  مـا  حتـت  جميعهـا  تتلخـص 
أو أدب االغتـراب و  مبوضوعـة أدب املنفـى 

املهجـر. أدب 
  لعـل هـذا التداخـل املصطلحي نفَسـُه 
دليـل علـى التبـاس مفهـوم أدب املنفـى، 

وسـمة مـن سـمات افتقـاده إلـى جهـاز 
نظـري ومفاهيمـي يؤطـره مـن الناحيـة 
الشـكلية، ليصبـح قـادراً علـى تخطـي 
العائـق األجناسـي بعيداً عـن كونه مجرد 
موضوعـة أو قضيـة، ال يتحدد هـذا النوع 
مـن الكتابـة دون تبنيهـا، أو االلتـزام بهـا 
التزامـا كما هو الشـأن مع أدب السـجون 

أو أدب املقاومـة والتحريـر.
مبـا أن أدب املنفـى هـو أدب الـذات املنفيـة 
التـي حتمـل فـي طياتهـا قضيـة املنفـى 
مـن  التعـدد  فـإن  املتعـددة  بإشـكاالتها 

وفـي  الكتابـة  منـط  فـي  حاضـر  جهتـه 
منـه  يتخـذ  الـذي  اخلطابـي  التشـكيل 
للتحقـق  سـبيا  األدبـي  النـوع  هـذا 
الشـعر  ثـوب  تـارة  يلبـس  فهـو  والبـروز؛ 
كمـا  مرجعياتهـا،  بجميـع  والقصيـدة 
يلبس ثـوب الرواية واملسـرحية واليوميات 
وأدب الرحلـة. وبالتالـي فـإن هـذا التنويـع 
األجناسـي يخـدم األطروحـة القائلـة إن 
أدب املنفـى هـو ثيمة من ثيمـات الكتابة، 
حضـوره أقـرب مـا يكـون إلـى الظاهـرة 
األدبيـة منـه إلـى اجلنـس األدبـي، حيـث 

إلـى  بالنظـر  تطفـو ثـم تختفـي وذلـك 
إنتاجهـا  بظـروف  املتعلقـة  السـياقات 
االقتصاديـة  التحـوالت  هنـا  نقصـد  و 
العالـم،   يشـهدها  التـي  السياسـية  و 
عليـه  نطلـق  أن  ميكـن  مـا  لنـا  وتفـرز 
“آدابـا سـياقية” ال يعنـي ذلـك بالضـرورة 
انحسـارها فـي بـؤرة معينـة مـن التاريخ 
و التلقـي بقـدر مـا يعنـي أنهـا مفتـاح 
كوسـموبوليتي  مفهـوم  نحـو  للتطـور 
لـأدب، يعيـد تشـكيل العالـم وفـق رؤية 
االنفتـاح  و  التنـوع  يطبعهـا  شـاملة 
والتسـامح، و هـو مـا يعـد اليـوم وثيـق 
آداب  مـن  كأدب  املنفـى  بـأدب  الصلـة 
و  الواحـد  القـرن  فـي  احلداثـة  بعـد  مـا 

الشـعرين.
مـن  يتجـزأ  ال  جـزًءا  املنفـى  أدب  يظـل 
كينونـة األدب العربـي املعاصـر، ملـا يتميز 
بـه من قـدرات جماليـة و طاقـات إبداعية 
باحليويـة،  تنعـم  و  باحلركيـة  تنضـح 
اسـتطاع أن ينتـج لنا آدابـا عاملية انتزعت 
االعتـراف الدولي و املؤسسـاتي في عاقة 
اإلنسـان بالوجـود و العالـم؛ على سـبيل 
املثـال ال احلصـر جتربـة الكاتبـة و الروائية 
علـى  حصولهـا  و  مؤخـراً  بـركات  هـدى 
اجلائـزة العامليـة للرواية عن كتابهـا “بريد 
الليـل” الذي يعـد بحق أيقونة مسـتجدة 
خالـه  مـن  أوصلـت  املنفـى  أدب  فـي 
رسـائل املنفيـن و صوتهـم الداخلـي إلى 
العالـم و العالـم العربـي بأسـره، أو كما 
فعلـت زميلتها الكاتبـة البولونيـة أولغا 
توكارتشـوك احلاصلـة علـى جائـزة نوبـل 
التـي  الَـة”  “رحَّ روايتهـا  عـن  اآلداب  فـي 
عاقتهـا  فـي  الـذات  فلسـفة  تلخـص 
مـن  مجموعـة  عبـر  بالتنقـل  و  باملـكان 
الثنائيـات أبرزهـا احلركة السـكون، الوعي 

الاوعـي، ثـم احليـاة و املـوت.
فـي نهايـة املطـاف نسـتطيع القـول إن 
املنفـى هـو ِمنحـٌة يتلقاها املبـدع بهدف 
إثـراء التجربـة اجلماليـة لديه، وهـو ثيمة 
مـن الثيمـات ال ينبغي أن تتحـول الكتابة 
فيـه إلـى موضـة مـن موضـات العصـر، 
وإمنـا يجب االنطـاق من عمق اإلحسـاس 
بالتجربـة وبصـدق معاينتهـا لفهم أمثل 
للظاهرة وتبنيها تبنيا كاما يسـعف في 
الغـوص فـي قلـب إشـكاالتها احلقيقيـة 
التـي يطرحهـا هـذا األدب وتواجـه املبدع 
بشـكل ملح فـي محنتـه/ منحتـه حول 

تراجيديـة املنفـى وأدبيته.
* كاتب مغربي

إلياس الطريبق *

تعـد مشـكلة التجنيـس مـن املشـكات 
املؤرقـة فـي أدبنـا العربـي املعاصـر. ومـع 
تزايـد االهتمـام بـأدب األقليـات، واألجناس 
الكبـرى  األجنـاس  مقابـل  فـي  الصغـرى 
املعروفـة، يحضـر أدب املنفـى بوصفـه أدب 
خاصـة  سـياقات  تفرضـه  الـذي  العصـر 
كتنامـي  السـطح  علـى  تطفـو  أخـذت 
بسـبب  للشـعوب،  اجلماعيـة  الهجـرات 
الـرؤى  اختـاف  بسـبب  أو  احلـرب  ظـروف 
السياسـية واإليديولوجيـة، ومـا يتولد عن 
ذلـك مـن الرغبة فـي التحـرر واالنعتاق من 

بوتقـة التضييـق وشـبح التسـلط.
قبـل ذلـك مـاذا يقصد بـأدب املنفـى؟ ثانيا 
مـا الفـرق بينـه وبـن أدب املهجـر وما هي 
الشـروط التي تكفـل ألدب املنفى التحقق 
في شـكل جنـس أدبي خـاص لـه معاييره 
املوضوعيـة والفنيـة التـي يعرف بهـا؟ ثم 
أال تكـون فـي األصـل مشـكلة التجنيـس 
املنفـى هـي مشـكلة األجنـاس  أدب  فـي 
ذاتهـا، إذا مـا نظرنا إلـى أن األجناس األدبية 
الكبـرى مثـل، الشـعر، والروايـة، والرحلـة 

ـِق هـذا األدب بامتياز؟ أجنـاس حتَقُّ
الناقـد الفرنسـي جـورج شـتاينر  يقتـرح 
إنشـاء  أطروحتـه  فـي    George Steiner
األجنـاس  أدبـي خـاص علـى غـرار  جنـس 
فـي  املنفـى  أدب  مجالـه  األخـرى  األدبيـة 
املنفيـون  يكتبـه  أدب  العشـرين؛  القـرن 
فـي سـياق وظـروف منفاهـم، ومـا يفرض 
مـن توالـد مشـاعر الغربـة فـي ارتباطهـا 
إلـى  واحلنـن  السـفر  وجماليـات  باملـكان 
الوطـن، وهاجـس اإلبعـاد واالبتعـاد مبـا هو 
والوطـن  اللغـة  جتربـة جماليـة محورهـا 
والزمـان واملكان، بتصور الناقـدة األمريكية 
صوفيـا ماكلينـن Sophia maklenin فـي 

نظريتهـا حـول جدليـة املنفـى.
عصـر  سـياق  فـي  املهجـر  أدب  نشـأ 
أدبـا  وأنتـج   )19 القـرن  )أواخـر  النهضـة 
األدب  ذاكـرة  فـي  اسـمه  خلـد  مهمـا 
العربـي احلديـث مـع شـعراء أمثـال إيليـا 
أبـو ماضـي وجبـران خليـل جبـران وأمـن 
الريحانـي، وإذا كان الدافـع هنا وراء الهجرة 
هـو الرغبـة في حتسـن األوضاع املعيشـة 
للمبـدع فإنـه بالنسـبة إلـى أدب املنفـى 
األمر مغايـر، حيث أصبح موضـوع الهجرة 
موضوعـا إجباريـا يـرزح بثقله حتـت وطآت 
تسـلط  أو  والدينيـة  العرقيـة  األزمـات 
ال  هـذا  لكـن  احلـروب.  وجحيـم  الرقابـة 

هذا ما تشهد به طلليات الشعر 
الجاهلي على سبيل المثال، 

وهي تتغنى بأهداب المكان 
المنفلت إال من قبضتي الذاكرة 

والوجدان، وقصائد الشعراء 
العباسيين و األمويين أمثال 

أبي فراس الحمداني، والمتنبي، 
وأبي تمام، وشعراء األندلس 

المتأخرين وأشهرهم أبو البقاء 
الرُّنْديِّ في مرثيته الخالدة التي 

سبقت سقوط غرناطة

قراءة

جائزة

أوس حسن 

تعتبـر روايـة املراهـق لدوستويفسـكي 
دوستويفسـكي  روايـات  أصعـب  مـن 
وأعقدهـا؛ ملـا تتطلبه من لياقـة ومرونة 
قـد  التـي  أحداثهـا  تتبـع  فـي  فكريـة 
تصل إلى امللـل أحيانا، ولتفرع األسـماء 
كمـا  أيضـا؛  الراويـة  فـي  وتشـابكها 
وتشـابك  السـردية  والبنيـة  الزمـن  أن 
مبلغـا  يبلـغ  وانفراجهـا،  األحـداث 
عظيمـا مـن التفـكك والبـطء، لكنهـا 
روايـة اجلنـون والفوضـى بامتيـاز، وفـي 
نفـس الوقـت هـي قـادرة علـى اختـراق 

طبقـات عميقـة مـن الوعـي.
تتميـز روايـة املراهـق بتفردهـا الواضـح 
والسـلوكي،  النفسـي  بالبعـد 
آركادي  شـخصية  لنـا  تقـدم  فهـي 
ومـا  املراهـق  الطالـب  ماكاروفيتـش، 
وطموحـات  وآمـال  أوهـام  مـن  يرافقـه 
في ظـل عائلتـه وأصدقائـه ومجتمعه، 
ومـا ينتـج عنهـا مـن صراعـات داخلية 
هـذه  أثـر  بذلـك  مبـرزة  وخارجيـة، 
واملتمـردة،  الطائشـة  الشـخصية 
احليـاة  آثـار  مـن  عليهـا  انعكـس  ومـا 
روسـيا  فـي  واالقتصاديـة  السياسـية 

البرجـوازي. واجملتمـع  القيصيريـة 
البـدء  فـي  تتخـذ  التـي  الروايـة  تبـدأ   
الذاتيـة  السـيرة  أو  املذكـرات  شـكل 
بصيغـة املتكلـم آركادي ماكاروفيتـش، 

مـن  العـودة  فيهـا  يقـرر  والتـي 
موسـكو إلـى بطرسـبرج حيـث تقيم 
عائلته،فهـو  كمـا يصـف على لسـانه  
لفرسـيلوف،  الشـرعي  غيـر  االبـن 
الشـخصية الثانيـة األكثـر جـدال فـي 
الروايـة، وأنـه فـي األصـل ابن بسـتاني 

الـروس.  األقنـان  مـن 
املراهـق  يعيشـها  التـي  احليـاة  تبـدأ 
واألجـواء  عائلتـه  ظـل  فـي  أركادي 
احمليطـة بـه مـن خـال الصراعـات مـع 
منـاذج إنسـانية مختلفـة فـي الرغبات 
للتمـرد  فيسـعى  والنـزوات،  واألهـواء 
عينيـه  نصـب  يضـع  عندمـا  عليهـا 
أن يصبـح غنيـا كروتشـيلد، ويسـعى 
األمـراء  طبقـة  مـع  عاقـات  إلقامـة 

والنبـاء. 
يقـرر آركادي هنـا أن يعيـش مـن أجـل 
فكـرة، وهـي أن يصبـح غنيـا ويجمـع 
أن يكـون  الطـرق منهـا:  املـال بشـتى 
حيـاة  ويعيـش  مالـه،  ويدخـر  زاهـدا 
شـبه معدمـة، ومن خال املـال يحصل 
علـى القوة والسـلطة،ثم علـى العزلة 

الروحيـة التـي كان ينشـدها. 
مـن  بالعديـد  يصطـدم  لكنـه 
املتناقضـات والشـخصيات التـي حتول 
دون الوصـول إلـى فكرتـه، فهـو أثنـاء 
عملـه مـع األميـر سـرجي بتروفيتـش، 
يقـع في حـب ابنته كاتريـن نيقواليفنا، 
والتـي يعـرف فيمـا بعد، أنها عشـيقة 
خـال  مـن  لكنـه  فرسـيلوف،  والـده 

وثيقـة  يكتشـف  أيضـا،  عاقاتـه 
ألحـد  نيقواليقنـا  كاتريـن  كتبتهـا 

احملاميـن، تسـأله عـن طريقـة قانونية 
مجنونـا  أباهـا  أن  لتثبـت  تتخذهـا 

بحكـم القانون، وتسـتولي علـى ثروته، 
لكنهـا تعدل عـن هذا القـرار بعد فترة 

رشـدها. إلى  وتثـوب 
  وهنـاك أيضا مشـاهد وحكايا جانبية 
يصفهـا دوستويفسـكي بـكل ما أوتي 
صدمـة  منهـا  إنسـاني:  صـدق  مـن 
آركادي بأحـد دائنيـه الـذي يفاجـأ بأنـه 
عشـيق أختـه ليـزا، وأنهـا حامـل منه، 
ومشـهد أوليا أخماكوفـا التي انتحرت 
شـنقا فـي الغرفـة التـي كانـت تقيم 
الفقـر  شـدة  مـن  وأمهـا  هـي  فيهـا 
والعـوز، وشـعورها بامتهـان كرامتهـا 
ألنهـا اسـتلفت مـاال مـن فرسـيلوف. 
يحـدث هـذا عندمـا تنهـض األم فجأة 
علـى  وتنـادي  الليـل  منتصـف  فـي 
ابنتهـا أوليـا لتراهـا واقفـة فـي قلـب 
الظلمـة تتأرجـح دون رد، ثم عودة ماكار 
ايفانوفيتـش والـده احلقيقي الذي طاف 
باملثـل املسـيحية  بـاد األرض مبشـرا 
العليا، واألسـرار اإللهيـة وحكاياه التي 
آركادي ومـا فيهـا مـن  يقصهـا علـى 
عبـر وحكم تؤكـد على أن منبـع اإلميان 

احلقيقـي مـن القلـب والعاطفـة.
الشـخصية  هـذه  فرسـيلوف  أمـا 
اجلدليـة في الرواية فهو إنسـان مثقف 
اإلنسـانية  للنزعـة  ومحـب  وشـاعر 
املسـيحي،  الفكـر  فـي  الشـاملة 
لكنـه في نفـس الوقـت مـزدوج اإلرادة 

واملشـاعر.
. تصبـح شـخصية فرسـيلوف محـور 

النـزاع الرئيـس مـع ابنه غير الشـرعي 
نيقواليفنـا،  فـي حـب كاترينـا  آركادي 
لكنـه فـي نهايـة األمـر يسـتولي على 
قلـب آركادي وعطفـه مـن خـال أرائـه 
لكنـه  الشـاملة،  وثقافتـه  وأخاقـه 
لرغبتـه  األخيـر يسـقط ضحيـة  فـي 
وأهوائـه فيفقـد عقلـه ويشـعر بهـذا 
عندمـا  وعائلتـه،  آركادي  مـن  كل 
ايقونـة  بتحطيـم  فرسـيلوف  يقـوم 
ايفانوفيتـش قبـل  أهداهـا لـه مـاكار 
لكاتريـن  رسـالة  وارسـال  وفاتـه، 
للـزواج.                                                                                              فيهـا  يدعوهـا  نيقواليفنـا 
األحـداث  هـذه  دوستويفسـكي  يـروي 
علـى لسـان املراهـق آركادي خـال عام 
ونصـف من حياتـه، فبعد مضي سـتة 
أن  نـرى  األحـداث  هـذه  علـى  أشـهر 
فرسـيلوف قد حتسـنت صحته وعاد له 
عقلـه، وانتقـل هـو وعائلتـه إلـى قرية 
فـي الريـف الروسـي، حيـث الشـمس 
والربيع وأناشـيد الفاحـن، ويبدأ عهد 
جديـد مـن حيـاة هـذا املراهـق املتمرد، 
وكأن شـيئا لـم يكن، لكنـه حتما كان 

ذا أثـر فـي الذاكـرة وتشـظياتها.
يقـرر آركادي أن يبعـث بهـذه املذكـرات 
إلـى أحد أسـتاذته فـي موسـكو، الذي 
ينصحـه أن تكـون علـى شـكل روايـة 
شـاهدة علـى مرحلة مهمة فـي تاريخ 

القيصيرية.  روسـيا 

متابعة الصباح الجديد:

بجائـزة  األربعـاء  اجلزائـري  الروائـي  فـاز 
جنيـب محفوظ لـأدب لعـام 2021 والتي 
األميركيـة  اجلامعـة  نشـر  دار  متنحهـا 
بالقاهـرة وتبلـغ قيمتهـا خمسـة آالف 

دوالر.
وحصل طيبـاوي، املولود فـي 1980، على 
ال  السـيد  »اختفـاء  روايـة  عـن  اجلائـزة 
أحـد« الصـادرة عـن منشـورات ضفاف/

فـي 2019. االختاف 
»أفخـر  النتيجـة  إعـان  عقـب  وقـال 

الكبيـر،  اسـم  حتمـل  بجائـزة  بالفـوز 
جنيـب  واملعلـم..  للزمـن،  والعابـر 
محفـوظ، إننـي من اآلن أستشـعر ثقل 

باسـمه«. جائـزة  أحمـل  أن 
وأضـاف »منـذ نحو سـنة أو أكثـر قليا 
متحفـه  إلـى  وذهبـت  القاهـرة  زرت 
وُجبـت الشـوارع واألماكـن التـي طاملـا 
رواياتـه،  فـي  صغيـرا  عنهـا  قـرأت 
وخاصـة الثاثيـة، التـي بقيت راسـخة 

اآلن«. إلـى  معـي 
كانـت اجلائـزة قـد تلقـت فـي دورتهـا 
روايـة   270 نحـو  والعشـرين  الرابعـة 
اختيرت منها سـتة للقائمـة القصيرة 

التـي أُعلنـت فـي فبرايـر شـباط.
وأقيـم حفـل إعـان اجلائزة عبـر تطبيق 
املرشـحن  الكتـاب  مبشـاركة  زوم 
بالقائمـة القصيـرة من اليمن وسـوريا 
مـن  وعـدد  التحكيـم،  وجلنـة  ومصـر، 
إلـى  إضافـة  والصحفيـن  الناشـرين 
فرانسـيس ريتشـاردوني رئيس اجلامعة 

بالقاهـرة. األمريكيـة 
برئاسـة  التحكيـم  جلنـة  تشـكلت 
أسـتاذة  النجـا  أبـو  شـيرين  املصريـة 
بجامعـة  املقـارن  اإلنكليـزي  األدب 
القاهـرة، وعضويـة املترجـم البريطاني 
همفـري ديفيـز والكاتـب السـوري ثائـر 

ديـب واملترجمة املصرية سـماح سـليم 
شـريف. هبـة  املصريـة  والناقـدة 

وقالـت جلنـة التحكيـم في مسـوغات 
منـح اجلائزة »في هـذه الروايـة املقنعة 
يلعـب  متقـن  بشـكل  واملصاغـة 
السـوداوي  األدب  بشـاعرية  طيبـاوي 
للدهشـة  ومثيـرا  قامتـا  نقـدا  ليقـدم 
للدولـة العربيـة فـي مرحلـة مـا بعـد 

وأسـاطيره«. االسـتعمار 
وأضافـت أن الروايـة »أحداثهـا شـديدة 
الوطأة وتتعرض الشـخصية الرئيسية 
فيهـا للكثيـر مـن األزمـات الوجوديـة 
واحلياتيـة، وبالرغـم مـن ظلمـة الرواية 

إال أن لغتهـا السـاخرة احملكمـة املوجزة 
والشـاعرية فـي الوقت نفسـه، والبناء 
مـن  اسـتمد  الـذي  احملبـوك  الفنـي 
يشـد  تشـويقه،  البوليسـية  احلبكـة 
القـارئ ليقرأهـا حتـى النهايـة، ليجـد 
كلهـا  تكـون  تـكاد  الشـخصيات  أن 

‘السـيد ال أحـد«.
تأسسـت جائـزة جنيب محفـوظ لأدب 
في 1996 وتقدم ألفضـل رواية معاصرة 
باللغـة العربية مت نشـرها فـي العامن 
اجلامعـة  نشـر  دار  وتقـوم  املاضيـن. 
الروايـة  بترجمـة  بالقاهـرة  األميركيـة 

الفائـزة لإلنكليزيـة.

البعد النفسي والسلوكي في رواية المراهق لدوستويفسكي 

الروائي الجزائري أحمد طيباوي يفوز جائزة نجيب محفوظ لألدب

أمني الريحاني
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ترامب يستدين مبلغ ولم يسترده
كشــف »كيفن ماكاي« احلارس الشــخصي السابق للرئيس 
األميركي الســابق »دونالد ترامب« إن األخير »اقترض منه 130 

دوالراً لشراء وجبة من )ماكدونالدز( ولم يسددها«.
وحتــدث احلارس الســابق عن تفاصيــل حول حيــاة »ترامب« 
وكواليس العمل معه ملدة خمس سنوات، واصفاً إياه بأنه ليس 

ملتزما بكلمته.
وبحســب صحيفة ديلي ميل البريطانيــة، عمل »ماكاي« مع 
»ترامب« منذ عام 2008 حتى 2012، مشيراً إلى أنه حتمل خالل 

تلك الفترة صراخه وحججه ونوبات غضبه.
وروى كيفني في مقابلته كيف كان شاهدا على معاملة ترامب 
القاسية لزوجته ميالنيا، وكيف كان يخيف مالك األراضي من 
أجل بيــع ممتلكاتهم له. وأن ترامــب كان حريصا على احلفاظ 
على شــعره في مكانه باستعمال مثبت الشعر طوال الوقت، 

خشية أن يتحرك بسبب الرياح.
ومت إنهاء عمل كيفني كحارس شخصي في العام 2012، حيث 
مت استدعاؤه إلى مكتب نائب الرئيس التنفيذي لشركة »ترامب 

إنترناشونال«، سارة مالون، وفصله من العمل من دون تفسير.

شركة يابانية تحول طائرتها لمطعم
تقدم أكبر شــركة طيران في اليابــان وجبة طعام من الدرجة 
األولى علــى منت طائرة متوقفــة مقابــل 540 دوالراً أميركياً 

للوجبة.
وبدأت شركة )All Nippon Airways )ANA بتقدمي هذه اخلدمة 
للزبائن، وجتري جتربة تناول الطعــام على منت طائرة بوينغ 777 

املتوقفة في مطار هانيدا في طوكيو.
وبينما تبلغ تكلفة مقعد الدرجة األولى 59800 ين )540 دوالراً(، 
ما يزال يحق للرواد اختيار جتربة أقل أثمناً في درجة رجال األعمال 
مقابــل 29800 ين )270 دوالراً(. ولقد متّ تصميم فكرة »املطعم 
امُلنح« من املوظفني اّلذين أرادوا االســتفادة بشكل أفضل من 

الطائرة املتوقفة حسبما افاد موقع ان.بي.سي.
ويُذكــر أن في ظّل جائحة وباء كورونــا، تواجه صناعة الطيران 
العامليــة أصعب حتدياتهــا على اإلطالق للبقاء وســط احلجر 
الصحي الصارم وقيود الســفر. لذلك، حتاول بعض الشركات 
التفكير بطريقة خالقة في ما يجب فعله بالطائرات املتوقفة 

في أثناء الوباء.

ألمانيا تسجل أعلى درجة حرارة منذ 140 سنة
أعلنت هيئة األرصاد اجلوية األملانية أن مدينة رايناو جنوب البالد 

سجلت يوم امس أعلى درجة حرارة منذ 140 عاماً.
ونقلــت وكالة األنبــاء األملانية عن الهيئة قولهــا في بيان إن 
»اليوم هو أكثر أيام هذا الشــهر دفئاً تشــهده البالد منذ بدء 
التسجيل املنتظم للطقس في عام 1881 أي قبل 140 سنة«. 
وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أن درجة 
احلرارة التي مت تسجيلها في ضاحية ممبرشتسهوفن في مدينة 
رايناو بأعالي نهر الرايــن بلغت 27.2 درجة لتتجاوز بذلك درجة 
احلرارة القياســية 26.6 درجة التي مت تسجيلها في 28 آذار عام 
1889. ويشــهد العالم منذ سنوات تغييرا مناخيا حادا بسبب 
االحتبــاس احلراري ما دعا العديد مــن املنظمات املعنية وحتى 

الفنانني لالتفاق على برامج حتد من تبعات االمر.
وشــهدت العديد من الــدول اختالفا جذريــا باملناخ ومنها 
هولندا ولندن وباريس التي اعلنت العالم املاضي درجات حرارة 

قياسية لم تشتهدها مدنهم من قبل.

ملونشريط
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عالقــة االبراج ال تخــص الطبيعة 
الشــخصية، فحتى الهدايا ينبغي  
ان تكــون تبعا لبرج املــرأة املهدى 

اليها:
احلمل

نســاء برج احلمــل يتمّيــزن بقلب 
يُشــبه األطفال، عاطفيــات جًدا، 
ويتعاملــن مــع أغلب املشــكالت 
بحيوية  يتمتّعن  وهــدوء.  بحكمة 
ونشــاط ويحرصن علــى اإلطاللة 
املُناسبة  الهدية  لذا،  دائًما.  اجلذابة 
للمــرأة احلمل، تقدمي ســاعة حتمل 
ثميًنا،  أو عطرًا  اسم ماركة عاملية، 

أو حقيبة يد ذات ألوان زاهية.
الثور

نســاء برج الثور مثاليات، ويتمعنت 
والتحّدي.  واملغامرة  بروح الشجاعة 
وعلى الرغم من ذلك، فهن يتسمن 
ويســعني  الالمحــدود،  بالصبــر 
اجلميع.  رغبــات  لتلبية  جاهــدات 
وأيًضا يتميّزن بشخصية حسّاسة 
ومليئة باملشــاعر. أما الهدايا التي 

تنال إعجابهن، املالبس أو العطور. 
اجلوزاء

برج  لنســاء  الشــديدة  املزاجيــة 
اجلوزاء، تزيد من حيرة اختيار الهدية 
املُناسبة لهن. ومع ذلك، حتب نساء 
بــرج اجلــوزاء اجلمع بــني أكثر من 
هدية، مع احلــرص على االبتعاد عن 
الهدايا  تروقهن  وال  التجميل،  أدوات 
الترفيهيــة مثل الصــور والقلوب 
املمكن  فمــن  االكسســوارات،  أو 
إهداءهن جوال حديث أو دعوة لرحلة 

استجمام. 
السرطان

للخير،  باعثات  السرطان  برج  نساء 
واحلب واملشاعر، ويتمّيزن بشخصية 
هادئة وحّساسة. قد يكون إرضائهن 
به  ســهاًل جًدا، فكل مــا يحلمن 
قضــاء الوقــت إلى جوار األســرة 
والعائلة. واألفكار اجلديدة فى تقدمي 
الهدايا أيًضا تروق لهن، فمن املمكن 

أن تقدّم لهن اطار يجمع صورهن أو 
ألبوم يرصد عالقتك معهن. كذلك، 
فإن هدية األدوات املنزلية ســتكون 

محّببة لهن.
االسد

بصفات  يتمّيزن  االســد  برج  نساء 
الشــجاعة،  أهمها  ومــن  قويــة، 
والتضحية مــن أجل املبدأ والنفس 
جــًدا،  لطيفــات  فهــن  والغيــر. 
إجتماعيــات، صادقــات بتعاملهن 
مع األخرين. رمبا تقــدمي ألبوم مليء 
ذكرياتهن  حتمــل  التــي  بالصــور 
مع أفراد أســرتهن، تكــون الهدية 
برج األسد، ألنهن  املثلى لنساء من 
يفضلن دائًما األشياء التي تذكرهن 
باملواقف التي عشنها. حتب أن تكون 
محل اهتمام اآلخرين ومحط أنظار، 
وتنجذب  الثمينة  األشياء  فتلفتها 

إليها، لذلك ســيليق بها املوهرات 
والعطور الغالية.

العذراء
بكوكب  يتأثّرن  العذراء  برج  نســاء 
عطارد، وهو كوكب العقل، والفكر، 
جتدهن  لذلــك  واحلركة.  والــذكاء، 
أذكيــاء. وفــي الوقت ذاتــه، يتأثّرن 
بكوكب الزهــرة، وهو كوكب الفن، 
والــذوق، واجلمــال، لذلــك يعتبرن 
ذواقات للجمال. أما الهدية املُناسبة 
للمرأة العــذراء، يجب أن يكون لها 
عالقة باهتماماتها، كرحلة إلى أحد 
املتاحف أو زيارة األماكن السياحية، 
أو كتاب. وتأّكــدي حتًما هذا النوع 
مــن الهدايا ســتجعلها في قمة 

السعادة.
امليزان

نســاء برج امليــزان، يتمتعن بالذوق 

واحلــّس الرفيع. فهن يريــن اجلمال 
في كل شيء، حتى لو كان صغيرًا، 
متميــزات وموهوبــات ويتمتّعــن 
بشخصية دبلوماســية. هن مزيج 
ودائًما  والعاطفية،  العقالنيــة  بني 
يرفضــن االستســالم بســهولة. 
تعشــق صاحبات هذا البرج الدالل 
من  يجعل  ما  واالســترخاء  الكثير 
األمثل  الهديــة  التدليك  جلســة 

لهن. 
العقرب

نساء برج العقرب من الشخصيات 
الصبورة، الصريحة والواقعية. فهن 
يسعني طوال الوقت للحصول على 
لقب املرأة املثاليــة. يكرهن العبث 
األكثر  فهــن  واإلزعاج.  والفوضــى 
غموًضا من بــني كل األبراج، فليس 
يفكّرن،  فيما  معرفة  الســهل  من 

لذا  للغاية.  أذكيــاء  وأنهن  بخاّصة 
يجب أن تكون هديتك واضحة سواء 
من ماركة معروفة أو مكان معروف 
قيمة  معرفــة  عليهــا  لتســهل 

الهدية. 
القوس

بالروح  يتمتعن  القوس  برج  نســاء 
الدائمــة،  واالبتســامة  املرحــة، 
ونظــرة الرضى مهمــا الصعوبات 
يتميزن  تواجههن.  التي  واملشكالت 
بشــخصية إجتماعيــة، فضولية 
ومرحة. يفضلــن الهدايا التي تعود 
عليهن بالنفع الشخصي، فالهدايا 
ما  أكثر  املوهــرات  مثــل  العينية 
يهتممن بــه. متيل صاحبــات هذا 
فإن  لذا،  االقتصــادي.  للفكر  البرج 
الهدية األمثل قسيمة شراء من أي 

متجر تعرف أنها تفّضله.

اجلدي
اجلدية والصرامة عنوان خالد لنساء 
بشــخصيتهن  يتمّيزن  اجلدي.  برج 
الودودة والصارمــة وغير الراضخة. 
لذلك، فــإن التعامل معهن صعب 
يتميّزن  انهــن  مــن  بالرغم  جــًدا 
بطيبة القلــب. وعــادًة، متيل املرأة 
برج اجلدي الى التسهيالت احلياتية، 
ومن املمكــن، أن تطلب املرأة اجلدي 
أن  فهــي حتب  بنفســها،  هديتها 
بها،  تنتفع  بالفعــل  الهدية  تكون 
وحتتاج إليها ألنها ال حتب االشــياء 
القطع  تبهرهــا  تعنيها،  ال  التــى 
األثرية او األشــياء التــى لها تاريخ 

ومدّون عليها.
الدلو

نســاء بــرج الدلو يفضلــن احلياة 
البســيطة، مــن دون أي تعقيدات. 
يســعني جاهــدات الستكشــاف 
خبــرات متنوعة والبحــث عن كل 
جديــد. شــخصيتهن عبــارة عن 
مزيج بني العقالنيــة واملرح واإلثارة 
يعشقن  واملغامرة بشكل مستمر. 
الهدايا بشــكل عام من دون حتديد 
ثمنهــا أو مكانها أو نــوع الهدية، 
العاطفي  اجلانب  يفضّلــن  لكنهن 
منها. لذا، اختيار ســاعة حديثة، أو 
لوحة فنية ُمعبّرة قد تنال إعجابها. 
وقد تكون الهدية األكثر ُمناســبة 
للمرأة الدلو، دعوتها لزيارة األماكن 

الطبيعية الهادئة.
 احلوت

نساء برج احلوت، يتمّيزن بشخصية 
حّساســة، وحاملــة. يعشــن على 
طبيعتهــن ويتصّرفــن بطفولــة 
ويكرهن  كاألطفال،  متاًمــا  وعفوية 
خيالية،  شخصية  ميتلكن  العقاب. 
وانتقاديــة. يُفضّلن قضــاء الوقت 
رومانســية،  األكثر  هــن  مبفردهن. 
العطور  ورمبا  والورود  فالشــكوالته 
أشــياء تســعدهن كثيــرًا. تغلب 
علــى صاحبات هذا البــرج النزعة 
الرومانسية، ما يجعل من الشموع 
الهدية  والورود  االستحمام  وأطقم 

األمثل لهن.

الصباح الجديد - وكاالت:
زادت األزمــات التــي يواجهها صناع 
اقتراب  ومــع  رمضان،  مسلســالت 
بدء هذا املوســم الذي تتسابق فيه 
األعمال الفنية على حد أكبر نســب 

مشــاهدات، جند أن وقــوع مثل هذه 
األزمــات قد يهدد خــروج بعض تلك 
األعمال إلى النور. تأتي أزمة مسلسل 
»كله باحلب« بطولة الفنانة املصرية 
زينــة والفنــان أحمــد الســعدني 

كأحد أبــرز تلك األزمــات، حيث قال 
الســعدني في منشور له عبر فيس 
بوك: »لألسف شركة اإلنتاج ملتزمة 
اللي على أساســه  باتفاقهم  معي 
وافقت اشــتغل وكان شرط أساس 

مره  أول  واحلقيقه  الشــغل  لقبولي 
أشوف تصميم دعاية عمل فني من 
أفيشــات وبرومو بتعمله زميلة في 
العمل طول عمري كنت فاكرها من 
وشهد  اإلنتاج«.  شــركة  اختصاص 

الوســط الفني املصــري أزمة أخرى 
متعلقه مبسلســل »نسل االغراب«، 
حيث نشــر محمد ســامي مؤلف 
صفحاته  عبر  بيانــا  العمل  ومخرج 
خالله  أعلــن  التواصل،  مواقــع  في 

االعتذار للفنانة أنغام، عن ضم أغاني 
املقرر تقدميها في  ورباعيات، كان من 
مناسبتها  عدم  بدعوى  املسلســل، 
األجــواء الصعيدية التي تــدور بها 

األحداث.

أزمات بين صناع مسلسالت رمضان

الهدية المناسبة للمرأة على وفق األبراج

هناك العديد من نــوادر وطرائف البخالء وردت في 
األدب العربــي وقد حرص األدباء علــى تدوينها ملا 
فيها من العبر واحلكايات الطريفة. من ضمن هذه 

القصص:

البخيل والفئران
ذهب أحد البخالء الــى دكان لبيع األدوات املنزلية، 
وطلب من البائــع مصيدة للفئــران عرص عليه 
البائع واحدة، وبدأ يشــرح له طريقة استعمالها، 
فقــال: هنا تضع قطعــة اجلنب، وعنــد ما يدخل 
الفار املصيدة ليــأكل قطعة اجلنب، وما أن يقضم 
جزءاً من اجلنب حتى تنطبــق عليه املصيدة، فقال 
البخيل: أريد مصيدة ميوت فيها الفار قبل أن يأكل 

اجلنب!

الطبيب والبخيل
ذهب رجل بخيل إلى أحد األطباء ليكشــف علته 
ويصف له الــدواء، وكان الطبيــب يتقاضى على 
الكشــف للمرة األولى ثالثة دراهم، واملرة الثانية 
درهمني، واملــرة الثالثة درهم واحــد، فقال الرجل 
البخيل للطبيب: لقد ســبق أن عرضت نفســي 
عليك مرتني قبل اآلن، وهذه املرة الثالثة، فأرجو أن 
تكشف عن حالتي اآلن وتصف لي العالج املناسب 
لعلتي، وهذا درهم أجرة الكشف، فعرف الطبيب 

هذه احليلــة، ولكنه أجرى الكشــف على الرجل 
كتب  ثــم  لــه الوصفة اآلتيــة: يعاد البخيــل، 

استعمال الدواء السابق مرة ثالثة. 
البخيل وكيس الذهب

في قــدمي الزمان عــاش رجل بخيل فــي منزل به 
حديقة كبيرة، وكان ميلك الكثير من املال والذهب 
ولكنه شــديد البخل، أخفى عمالته الذهبية في 

حفرة حتت بعض احلجارة في احلديقة.
كان كل يــوم، قبــل الذهاب إلى الفــراش، يذهب 
ليتفقد ذهبــه، فيحفر ويخرج الذهب وينظر اليه 
ثم يعيده الى مكانه حتت التراب، استمر على هذا 

احلال كل يوم .
في أحد األيام ، الحظ لص مــا يفعله هذا الرجل 
البخيل، ذهــب إلى اخملبأ وأخــذ الذهب ولم يترك 
منه شيئا. في اليوم التالي، وجد البخيل أن كنزه 
مفقود وبدأ يبكي ويصيح بصوت عاٍل »أين ذهبي! 

أين نقودي!«.
ســمع جاره صرخاته واستفسر عما حدث. حكى 
له البخيل احلكاية، ســأله: »ملاذا لــم تدخر املال 
داخــل املنزل؟ كان من األســهل الوصول إلى املال 
عندما اضطررت إلى شراء شيء ما«. قال البخيل: 
»لم أســتعمل الذهب لشــراء أي شيء، لم أكن 

أنفقه أبًدا«.
فألقى اجلار حجرًا في احلفــرة وقال: »إذا كان األمر 
كذلــك، فاحتفــظ باحلجر. إنه ال قيمــة له مثل 

الذهب الذي فقدته ».
اهل خراسان واملصباح

يروي اجلاحظ أن جماعة من أهل خراسان اجتمعوا 
في منزل ليال، فأحجموا عن إنارة املصباح وصبروا 
على الظلمة مــا أمكنهم الصبــر، وملا اضطروا 
إلــى اإلنارة جمعوا النفقــة املطلوبة لذلك، وأبى 
واحد منهم أن يشــاركهم في النفقة، فكانوا إذا 
جاء املصباح شــّدوا عينيه مبنديــل إلى أن يناموا 
ويطفئوا املصباح فيفرجون عن عينيه وذلك حتى 

ال يستفيد من نوره .

نوادر وطرائف البخالء

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــالل فريق. ماذا 
تنتظر؟ أنت ال تعلم إلى متى يستمر ذلك. من 
ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
بدائل. تساءل أيًضا إلى أي درجة ستأثر تلك 

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج اجلوزاء،يتبني حالًيا أن جميع أشكال 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

عزيزي برج امليزان، إصرارك اليوم واضح جًدا، 
ولكنــه لن يكــون مفيًدا لــك إذا تصرفت 
برعونــة. قد يتخلى عنــك احللفاء القيمون 
ألنك تصب غضبك من نفسك على اآلخرين 

من حولك.

عزيزي برج القــوس، العمــل اآلن في غاية 
الســهولة بالنســبة لك، ولذلــك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية، ولكن 

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

عزيــزي برج احلوت،ســوف يتعــرض عملك 
لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت 
قادرًا على إظهار املعرفة السليمة. سُتختبر 
أيًضا في حياتك اخلاصــة، وفي هذه احلالة، 

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

عزيــزي بــرج الدلو،أنت اآلن متفــق مع ذاتك 
بشــكل كامل، وتشــعر بالتناغم التام في 
عملك وفــي حياتك الشــخصية أيًضا. يؤثر 
ذلــك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر سالًما داخلًيا واضًحا، 
كما أنك مفعًما باحليوية واحلماس، ونتيجة 
لهدوئك اخلارجي، يشــعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك. 

عزيزي برج األسد،كل ما أنت جزء منه ينتهي 
على أكمل وجه وال أهمية للمشــكالت التي 
تواجههــا. احرص في هــذه الفترة على عدم 
اســتئناف األمور منــذ البدايــة. بالعكس، 
تخلص مما يشغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن. 

عزيزي بــرج العقرب، تتزايد املشــاكل التي 
تصادفها في مســارك، ولذلك احرص على 
عدم نفــاذ مواردك البدنية والنفســية. تأَن 
في حتديد املشاكل التي متثل حًقا إعاقة في 

مسارك. 

عزيزي برج اجلدي، لقد وصلت إلى حائط سد 
في الوقــت احلالي، ويبدو أن ال شــيء يحرز 
تقدًما وأنت على وشــك االستسالم. اعتبر 

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفعــم باحليوية، 
واألنشــطة الرياضيــة هي طريقــة ممتازة 
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة. حيث أنك الئق 
بدنًيا، ميكنك أيًضا االشــتراك في تدريبات 

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

والرياضة  الشــباب  وزير  التقى 
عدنــان درجال ، رئيــس الهيئة 
أياد  الكــرة  التطبيعيــة إلحتاد 
العــام محمد  وأمينها  بنيــان 
فرحان لبحِث آخر املســتجدات 
التــي تتعلق بتكثيــف اجلهود 
الستضافة البصرة خلليجي 25، 
اخلليجي،  اإلحتاد  وفد  واستقبال 
اليــوم األحد ، الذي ســيتفقد 
املنشآت الرياضية واخلدمية في 

البصرة. 
وثَمــَن الوزيــر درجــال مواقف 
الــدول اخلليجيــة الشــقيقة 
الداعمــة للعراق ومــا أقدمت 
عليه الشقيقة قطر من موقٍف 
مشرف يحمل دالالت كبيرة جًدا 
، موجًهــا بتكثيــف اإلتصاالت 
الداعمة للعراق في  البلدان  مع 

اخلليج حلسِم ملف البصرة . 
وَقدَم »بنيان« شكرُه للحكومِة 
الشــباب  ووزارة  العراقيــة 
الوزير  حرص  ُمثمًنــا  والرياضة، 
التفاصيل  على  باإلطالع  درجال 
وتذليلــه الصعاب التي تعترض 
25، على  البصرة  ملف خليجي 
الرغِم من الظرف الصحي الذي 

مير به.
مــن جانب اخــر، تــرأس األمير 
علي بن احلســن، رئيــس احتاد 
غربي آســيا لكرة القدم، اليوم 
للجنــة  اجتماعــا  اخلميــس، 
التنفيذية عبــر تقنية االتصال 
املرئي.وثمــن األميــر علــي دور 
االحتــادات األهليــة فــي دعم 
مخططــات احتاد غربي آســيا، 
ملواصلة  واملستمر  اجلاد  والعمل 
حتقيق األهداف املنشــودة على 

أرض الواقع.
ومتنــى األميــر علــي التوفيق 
خــالل  اإلقليــم  ملنتخبــات 
االستحقاقات القارية والدولية، 
املشــتركة  التصفيات  وأبرزها 
املؤهلــة لــكأس العالم 2022 
وجتــاوز   ،2023 آســيا  وكأس 
جائحة  بسبب  احلالية  الظروف 
القطاعات  كافة  وعودة  كورونا، 
الطبيعية،  احليــاة  إلــى  قريبا 
القدم.وتخلل  كــرة  وخصوصا 

االجتماع وفقا للموقع الرسمي 
املصادقــة على توصية  لالحتاد، 
رئيــس االحتاد بتســمية حميد 
الطايــر والعقيد حــامت الغايب 
عضويــة  منصــب  لشــغل 
من  بدال  التنفيذيــة،  اللجنــة 
الدباس،  ومحمد  الزعابي  راشد 
واالّطــالع علــى كتــاب االحتاد 
نخلة  رنــا  لتســمية  اللبناني 

لعضوية اللجنة النسوية.
وأعــادت اللجنــة التنفيذيــة 

تشــكيل جلــان احتــاد غربــي 
جلنة  أصبحــت  بحيث  آســيا، 
املســابقات مكونة من حسن 
وجهاد  رئيسا،  »العراق«  سعيد 
للرئيس،  نائبا  »لبنان«  الشحف 
واألعضــاء: د. خالد بــن مقرن 
القناعي  وصالح  »الســعودية« 
»الكويــت« وســيف املنصوري 
»اإلمارات« وحمد املناعي »قطر« 
»البحرين«  البوعينن  وإبراهيم 

ود. إبراهيم أبازيد »سوريا«.

املالية علي  اللجنــة  وضمــت 
املطيــري »الكويــت« رئيســا، 
وعلي البوعينن »البحرين« نائبا 
للرئيــس، واألعضــاء: عبد اهلل 
ومنصور  »الســعودية«  كبوها 
وحســن  »قطــر«  األنصــاري 
قمر  وأحمد  »اليمن«  باشــنفر 
زكريا  والعقيد  »لبنــان«  الدين 
عميش  ولــؤي  »ســوريا«  قناة 

»األردن«.
اإلعــالم  جلنــة  وتشــكلت 

والتســويق من: حميــد الطاير 
»اإلمارات« رئيسا، وم. عبدالعزيز 
نائبا  »الســعودية«  العفالــق 
واألعضاء: محســن  للرئيــس، 
احلبســي »ُعمان« وبسام ولويل 
احلمادي  ومحمد  »فلســطن« 
»البحريــن« وخالــد الكــواري 
»قطر« ومعاذ اخلميسي »اليمن« 

ود. أحمد كامل »العراق«.
وضمــت جلنة الطــوارئ: األمير 
علي بن احلسن رئيسا، وعضوية 
اللواء جبريل الرجوب »فلسطن« 
الوهيبــي  ســالم  والشــيخ 
اللجنــة  »ُعمان«.واعتمــدت 
التنفيذية تشــكيل جلــان احتاد 
غربي آسيا اجلديدة وهي اللجنة 
القانونيــة التي تكونــت من: د. 
حميد الشيباني »اليمن« رئيسا، 
»فلســطن«  عبيدات  وكمــال 
نائبا للرئيس، واألعضاء: سلطان 
ضيدان  ونعمة  »ُعمان«  الطوقي 
»العــراق« وأمجد آغا »ســوريا« 

وحمدة الشامسي »اإلمارات«.
التطويــر فضمت:  أمــا جلنــة 
رئيسا،  »قطر«  البوعينن  أحمد 
»الكويــت«  الشــمري  وخالــد 
نائبا للرئيــس، واألعضاء: هارون 
وخلفان  »ُعمــان«  البرطمانــي 
بالهول »اإلمارات« وأصالن كنجو 
»سوريا« وسام أصليوه »العراق«.
وتكونــت جلنــة االنتخابات من: 
وليد جابر »لبنان« رئيســا، وفؤاد 
قــرادة »ألردن« نائبــا للرئيــس، 
واألعضاء: قيس أســود »العراق« 
»اإلمارات«  املنعم سويدان  وعبد 
»السعودية«.بدوره،  بارباع  وفهد 
كشــف خليل الســالم األمن 
العام عن موعــد مقترح لعقد 
اجتمــاع اجلمعية لالحتاد، بحيث 

يقام يوم 16 أيلول 2021.

خمسة مناصب للعراق في اتحاد غربي آسيا
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التايكواندو ينظم اليوم 
تصفيات المنتخب الوطني

الثالثاء.. مناقشة 
آلية دوري الشباب

الشباب والرياضة 
تؤبن المدرب الدريعي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينظم االحتاد املركزي للتايكواندو اليوم االحد 
تصفيات اختيــار عناصر املنتخــب الوطني 
لفئة املتقدمن اســتعدادا للمشــاركة في 
بطولتي آسيا واألوملبياد، وبحسب رئيس احتاد 
اللعبة، الدكتور إبراهيم البهادلي، فان بغداد 
اليوم االحد تصفيــات اختيار العبي  تضيف 
املنتخب الوطني للمشاركة في بطولة آسيا 

والتصفيات املؤهلة إلى أوملبياد طوكيو.
وذكر البهادلــي، ان احتاده يتطلــع الن تكون 
التصفيات مميزة فنيا وتنظيميا وان يتم انتقاء 
الالعبن االبطال للشروع في رحلة التحضير 
واالعداد لبطولتي اســيا واالوملبياد، مبينا أن 
منهاج التدريب للمرحلة املقبلة سيت وضعه 
باشــراف املالك التدريبي وان االحتاد سيعمل 
علــى تهيئة جميع مســتلزمات النجاح في 

احملافل اخلارجية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ملمثلي  دعــوة  املســابقات  جلنة  وجهت 
األنديــة، وذكرت في بيــان تلقت بيان ان« 
التطبيعية  الهيأة  في  املســابقات  جلنة 
ممثلــي أندية الدوري املمتــاز لكرة القدم 
للحضور فــي مقر احتاد الكرة يوم الثالثاء 
املقبل املوافق 6 نيســان اجلاري الســاعة 
احلاديــة عشــرة صباحاً، ملناقشــة آلية 
انطــالق الــدوري العام للشــباب  لفرق 

الدوري املمتاز  للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامت وزارة الشــباب والرياضــة - دائرة 
التربية البدنية والرياضة - قســم رياضة 
ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة بالتعاوِن 
مع إحتــاد األوملبياد اخلاص، حفــالً تأبينًيا 
للراحل املدرب فــي األوملبياد اخلاص برفع 
الدريعــي وذلك في  األثقال ســتار رحم 
قاعة األوملبياد اخلاص مبقر الوزارة بحضور 
معاون مديــر عام دائرة التربيــة البدنية 
ورئيس  الدكتور ميثم حســن  والرياضة 
إحتاد األوملبياد اخلاص ســعد عبد ياســن 
وعدد من أفراد عائلــة الفقيد فضاًل عن 
مجموعــٍة مــن الرياضيــن واإلعالمين 

وعوائل العبي األوملبياد اخلاص.
وتَخلل حفل التأبن إقامة ماراثون شارك 
فيــه عددٍ مــن العبي رياضــات األوملبياد 
اخلاص كما القيــت العديد من الكلمات 
التي أشادت باألعمال التي قدمها الفقيد 
الالمحدود خلدمِة  خالل حياته وعطائــه 
العبي منتخبات رفع األثقال في األوملبياد 

اخلاص.
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العواصم ـ وكاالت:

مــدرب  جوارديــوال  بيــب  يدخــل 
مانشســتر ســيتي، هذا األسبوع، 
مهمة صعبة إلنهــاء عقدة خاصة 
له مع الفريق اإلجنليزي، وذلك عندما 
يواجه، بعــد غد الثالثاء، بوروســيا 
دورمتوند، في ذهاب ربــع نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
ومنذ تولي جوارديوال، املهمة الفنية 
ملانشستر ســيتي في صيف 2016، 
لم يتمكــن من تخطــي عقبة ربع 
نهائي دوري األبطــال، حيث ودع في 
موسمه األول أمام موناكو الفرنسي 
من دور الـــ 16، وبعدها خرج من ربع 
النهائي في املواســم الثالثة التالية 
أمام ليفربــول وتوتنهام وليون على 

الترتيب.
وميلك جوارديوال، فرصة ثمينة إلنهاء 
املوســم، متســلًحا  عقدتــه هذا 
باملستوى املميز الذي يقدمه فريقه، 
وسجله اجليد أمام الفرق األملانية في 
دوري األبطال، والتي لم يعرف طعم 
الهزمية أمامها من قبل.كانت البداية 
عندما كان مدربًا لبرشلونة، وحينها 
واجه بايــرن ميونخ فــي ربع نهائي 
على  وفــاز   ،)2009-2008( موســم 

ملعبه ذهابًا برباعية نظيفة وتعادل 
في اإليــاب )1-1(، ليتأهل إلى نصف 
النسخة.  تلك  بلقب  ويتوج  النهائي 
وجتدد املوعد مع األملان في املوســم 
برشلونة  رفقة   )2010-2009( التالي 
أيًضا، وحينها واجه شــتوجتارت في 
دور الـــ 16، وتعادل ذهابًا خارج أرضه 
)1-1(، قبل أن يفوز إيابًا في كامب نو 

برباعية نظيفة.
وفــي آخر مواســمه مع برشــلونة 
)2011-2012(، واجــه باير ليفركوزن 
في دور الـ 16، وحينها فاز ذهابًا خارج 
أرضه )3-1(، قبل أن يكرر االنتصار إيابًا 
بنتيجة )7-1(.. ولم يواجه جوارديوال، 
األنديــة األملانية فــي دوري األبطال، 
خالل حقبتــه مع بايرن ميونخ،  قبل 
جتدد الصدام في موســمه األول مع 
واجه  )2016-2017(، عندما  ســيتي 
دور  في  مونشــنجالدباخ  بوروســيا 
اجملموعــات، وفاز علــى أرضه حينها 
برباعية نظيفة، وتعادل خارج ميدانه 
أمــا في مرحلــة اجملموعات   ..)1-1(
واجه   ،)2019-2018( موســم  مــن 
عليه  وتغلب  هوفنهــامي،  جوارديوال، 
خارج أرضه )2-1(، وكرر االنتصار على 

ملعبه بالنتيجة نفسها.
وفي نفس املوســم، واجه شــالكة 
فــي دور الـــ 16، وفاز عليــه ذهابًا 

خارج أرضه )3-2(، قبل أن يســحقه 
آخر  نظيفة.وجاءت  بســباعية  إيابًا 
مواجهات بيــب لألندية األملانية في 
اجلاري،  املوســم  األبطــال في  دوري 

عندمــا واجه مونشــنجالدباخ في 
دور الـ 16، وتغلــب عليه ذهابًا وإيابًا 

بنفس النتيجة )0-2).
من جانب اخر، أعلن نادي باريس سان 

جيرمان، مساء اول امس، إصابة أحد 
بفيروس كورونا.وقال  البارزين  العبيه 
ســان جيرمان، في بيان رســمي، إن 
اختبــار »PCR« أكد إصابة اإليطالي 

ماركو فيراتي، العب وســط الفريق، 
بكورونا.. وأشار النادي الفرنسي، إلى 
للعزل  فيراتي ســيخضع  ماركو  أن 
الطبي  البروتوكول  ويطبق  الصحي، 
املناســب.يذكر أنه ظهــرت العديد 
من اإلصابــات بفيروس كورونا، داخل 
منتخــب إيطاليــا، خــالل التوقف 
بذلك  فيراتي  السابق.ويغيب  الدولي 
عــن مباراة بايــرن ميونــخ، األربعاء 
املقبل، فــي ذهاب ربــع نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
على اجلانب االخر، ذكر تقرير صحفي 
أن روبــرت ليفاندوفســكي مهاجم 
بايرن ميونخ األملاني، يأمل في العودة 
للمالعب فــي وقت أقرب من املتوقع 
الركبة.ويأمل  في  إصابته  بعد  وذلك 
الالعــب الكبيــر في العــودة بعد 
ليفاندوفسكي  وأصيب  أســبوعن 
في أربطة الركبــة في عطلة نهاية 
األسبوع األخيرة في حن كان يلعب 

مع املنتخب البولندي.
وقيل في البداية إنه سيغيب لفترة 
تتراوح من خمســة أيام إلى عشرة 
أيام ولكن بعد الفحوص التي خضع 
لها في ميونخ فإنه ســيتعافى بعد 

أربعة أسابيع.
األملانية:  وذكــرت مجلــة »كيكــر« 
»أفضل العب في العالم يريد أن يعود 

إصراره  إلى  بالنظر  أســبوعن.  خالل 
وقوة إرادتــه واحترافيته فــإن عودته 
املبكــرة لن تكــون مبثابــة معجزة«.

ومثل هذا الســيناريو قد يسمح له 
باللعب في إيــاب دور الثمانية بدوري 
أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان 
في املباراة املقــرر إقامتها يوم 13 من 
الشهر اجلاري.ولكن هانز فليك، مدرب 
بايــرن، تعهد جمللة »كيكــر« إنه »لن 
يخاطر بــه« ولن يتعجــل في الدفع 

بليفاندوفسكي في املباريات.
وســيغيب ليفاندوفســكي، الــذي 
نــادرا ما يصــاب، عن مبــاراة الفريق 
أمام اليبزيــج املقرر إقامتها يوم امس 
الســبت في مباراة حاسمة بالدوري 
باإلضافــة  )بوندســليجا(  األملانــي 
للغياب عن مباراة الذهاب أمام باريس 
سان جيرمان ومباراة يونيون برلن في 
الدوري.وقال فليك قبل مباراة اليبزيج: 
»بالطبــع طريقة لعبنا ســتتغير«، 
مضيفا أن فــي منقطة اجلزاء يصبح 

»روبرت العبا مختلفا ومميزا«.
في  هدفا   35 ليفاندوفسكي  وسجل 
البوندســليجا، مبا يقل بواقع خمسة 
القياســي  الرقم  أهداف عن صاحب 
جيرد مولر، والذي حققه في موســم 
1971 - .1972يذكــر أنه تتبقى ثماني 

مباريات في الدوري هذا املوسم.

سجل جوارديوال أمام األلمان يبشر بفك عقدة مانشستر سيتي
كورونا يبعد نجم سان جيرمان عن موقعة بايرن ميونخ

جوارديوال مع العبي مانشستر سيتي

9:30 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

مان يونايتد ـ برايتون

إشبيلية ـ أتليتكو مدريد 

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدت حارســة مرمى فريق ســيدات 
اجلويــة لكرة الصــاالت، فائزة جالل، 
ســعادتها بقفز فريقها إلى الصدارة 
واملســاهمة في حتقيــق الفوز على 
اهداف  بخمسة  الشــمال  غاز  فريق 
لهدفن، وقالت انها انتقلت إلى فريق 
اجلوية في املرحلة الثانية ملنافســات 
دوري كرة الصاالت املمتاز للموســم 
في  وشــاركت   ،2021/2020 احلالــي 
املباراة األولى التي حقق فيها فريقها 
األزرق الفوز على نادي بالدي بتســعة 

أهداف مقابل هدف واحد.
في حن كانت مشاركتها في مباراة 
ضمن  الثانيــة  هــي  الشــمال  غاز 
اذا  العريق،  مســيرتها مع ســيدات 
تذود عن شباك اجلوية بجدارة وكانت 
عنصــرا فعاال فــي حتقيــق النتائج 
اإليجابيــة، حيث تفــوق اجلوية وعبر 

نحو صدارة الترتيب.
وتابعــت ان اللعــب لفريــق اجلوية 
كبيرة،  امــام مســؤولية  يضعهــا 
االهتمام  ينــال  فريق جماهيري  فهو 
من  الكبيــرة  واملتابعــة  اإلعالمــي 
اجلماهيــر، إلى جانــب الطموح في 
نيل فرصة اللعب للمنتخب الوطني 

االستحقاقات  في  العراق  لســيدات 
املقبلة.

وأضافت، فائزة، ان دعــم إدارة نادي 
الرياضــي وجهــود املالك  اجلويــة 
التدريبــي وتعــاون الالعبــات في 
على  الكبيــر  واحلــرص  املباريــات 
حتقيق النتائــج اإليجابية والوصول 
إلــى التويج بــكأس دوري الصاالت 
املوســم، يسهم  للســيدات هذا 
في حتقيــق التفوق لكرة ســيدات 

الصقور.
ودعت حارســة مرمى فريق اجلوية، 
احلفــاظ على صدارة  إلى  زميالتها 
الكبيرة في  الترتيب وبذل اجلهــود 
املباريات املقبلة، وتعزيز التعاون في 
مفردات  وتطبيق  امللعــب  مربعات 
املنهاج التدريبي، واحترام املنافسن، 
وهذه نقاط تسهم في إبقاء الفريق 
في قمــة الفرق املشــاركة بدوري 

الصاالت لهذا املوسم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــدت الهيئة االداريــة لنادي 
الثالــث  اجتماعهــا  الطلبــة 
بحضور جميع االعضاء في مقر 
والبحث  العالي  التعليــم  وزارة 
العلمي واتخذت جملة القرارات 
االداريــة والفنية كما ناقشــت 
االدارة مــع نائب رئيــس الهيئة 
االداريــة باســم عبــاس وضع 
الفريق الكــروي بعد العودة من 

معسكر اربيل.
ونقــل املكتب االعالمــي لنادي 
الطلبــة الرياضي فــي بيان، ان 
»عبــاس أكد فــي االجتماع بأن 
املعسكر كان ناجحاً على جميع 
الُصعد حيث ان نفسية الالعبن 
للســابق  مغايــرة  اصبحــت 
والوضــع البدنــي ارتفع لديهم 
اضافــة الى استشــفاء اغلب 
الالعبن مــن االصابة وعودتهم 
على  واصبحوا  الفريق  لصفوف 
امت اجلاهزية خلوض مباراتهم امام 

الديوانية ».
وقررت الهيئــة االدارية للطلبة 
»اجــراء تغييــر فــي املكتــب 

تســمية  متــت  اذ  اإلعالمــي 
الصحفــي رياض هــادي مديراً 
احلكيم  احمد  االعالمــي  رفقة 
واملصور جعفر اجلبوري واملصمم 
طــارق البياتي«.وتابع »كما متت 
مناقشة عقود الالعبن وتكملة 
بعد  لهم  املســتحقة  الدفعة 
القسم  قبل  احلسابات من  اجناز 
املالي في النادي وتسوية موضوع 
العملية  إلمتام  املفقودة  العقود 

احلسابية جلميع الالعبن«.
وقــررت إدارة الطلبة »تســمية 
ســامي اجلنابــي مديــراً إلدارة 
النــادي والذي عمل فــي االدارة 
ألكثر من 30 سنة وميتلك اخلبرة 
الكافية لترتيــب االوراق االدارية 
 ، اخلبير  االداري  الــى  التي حتتاج 
وعلى الصعيد الفني مت تسمية 
الكابنت باسم عبد احلسن مدرباً 
كونه  الرديف  لفريق  مســاعداً 
احد ابناء النادي واســم بارز في 
الفترة الذهبية لفريق الطلبة«.

وأضاف البيان »كما مت تخصيص 
السابقن  لالدارين  شهري  راتب 
في النادي واللذين عمال لسنوات 

االنيق  للبيــت  خدمــة  عديدة 
خالد ابراهيــم }ابو الوليد{ وطه 
وتعينهم  ياســن«  »ابو  ياسن 
على مالك النادي، ومتت مناقشة 
تغييــر شــعار النــادي وفتــح 
عنها  االعالن  مسابقة ســيتم 
الحقاً لتقدمي التصاميم واختيار 
اجلمهور  قبــل  مــن  االفضــل 
واخملتصــن واعــادة الســنوات 
النادي  عمر  من  املفقودة  الثمان 
وتثبيت التأسيس في عام 1969 
هذا  وتعميم   1977 مــن  بــدالً 
االســيوي  االحتاد  على  املوضوع 
والدولي لغرض اعتماد الشــعار 
التأسيس بعد االستقرار  وسنة 

على شعار جديد«.
الطلبــة  ادارة  واختتمــت 
»اجتماعها بنقاش عقد شركة 
االضواء مع النادي وتكليف نائب 
رئيــس الهيئــة االدارية واالمن 
املالي بعقد جلسة مع الشركة 
إليضــاح النقــاط املبهمة في 
العقــد واالتفــاق علــى جميع 
البنود بالصــورة التي تصب في 

مصلحة الطرفن«.

فائزة جالل تطمح باحراز كأس
 الصاالت مع سيدات الجوية

قرارات جديدة إلدارة 
نادي الطلبة الرياضي 

فائزة جالل تتوسط العبات اجلوية



--1
 من النادر جداً ان يخلو ديوان شــاعر 
من الشعراء العرب من قواٍف تعكس 
حبه الصدقائه وتعلقه الشديد بهم 

وسروره بقربهم منه .
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ليســوا  العراقيــون  والشــعراء   

ُمْسَتْثَنْيَ من هذا النهج .
ومن هنا :

جتــد عندهم الكثير من الشــواهد 
النابضة بروح االخاء واملودة .
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إّن الغربة شديدُة الوطأة على ُعّشاق 
الوطــن وُمِحبيــِه ، ولم يكــن ثَّمَة 
ِمْن شــيٍء ُيكُن أْن يخفف من تلك 
الوطأة غير اللقاء باألحبة واالصدقاء 

من أبناء الوطن العزيز .
وأذكــر أنَّ الفقيــد العزيــز الراحل 
املرحــوم الدكتــور الســيد جودت 
القزويني كان قد ســافر من )لندن( 
الى ) ادنبره ( ملقابلة اســتاذ جامعي 
هناك متهيداً لالتفــاق معه على أْن 
يكون املشــرف على رســالته لنيل 
الدكتــوراه وحي ســافر اشــتدت 
وحشتي - رغم اّن ســفرته لم تدم 

طويال - فكتبُت له هذه الرباعية :
أَدْبَرَ أُنِْسي يوَم

سافرَت الى ) أدنبرْه ( 
وجئَت فانزاَحْت

عن القلِب دياٍج َكِدرَْه
إنَّ الليالي بك يا 

أغلى حبيب ُمَقمره 
ان كان حبي رَوَْضًة
فانَت فيها الثمره

كان ذلك في ثمانينيات القرن املاضي 
وقد أثَْبَتها - عّطرَ اهلُل مرقده – بعد 
ذلك في كتابه ) الروض اخلميل ( ج8 

ص 169 
وفي روضه اخلميل قلُت :

روُضَك يا ) جودُت ( روٌض َخِميْل
وفيِه لألحباِب ِظٌل ِظليل 
يشتاُقه عقلي ويهفو له 

قلبي ويشفي ِمْن جواَي الغليْل

كما كتبــُت له عن روضــه اخلميل 
أبيات لــم يبق عالقاً في ذهني منها 

االّ قولي :
َطُيوٌب ِمَن ) الروِض اخلميِل ( توافينا 

َفُتورُق حتى ذابالت قوافينا 
ومتسُح في َكفٍّ ِمَن الرِْفِق أَْعُيَناً 

لَّعَل غبارَ الَدرِِب أَرَْهَقها ِحيَنا 
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 اّن ازجاء الشكر ملن يُسدي اليك يداً 
بيضاء هو احدى املفردات املهمة في 

قاموسنا األخالقي .
وقــد أجرى لنا الدكتــور اجلّراح أمير 
اخملتار – حفظــه اهلل تعال – عملية 
كبرى الســتئصال املرارة في أخريات 
التسعينات من القرن املاضي – بعد 
التهاب حــادٍ ومضاعفــات خطيرة 
– وبذل جهداً كبيراً اســتحق عليه 

الشكر منا فقلت أخاطبه :
) أميٌر ( كما ُسمّيَت أنَت وتزدهي 

بك اليوم آفاُق املكارِم والِطبِّ
وقد طّوَقَتِني ِمْنَك أندى مواقٍف 

يخلدها باحلُّب َعْبرَ املدى قلبي 
وتشدو القوافي ) باألمير ( ولطفِه 

وخيُر كنوز املرء أَرْصُدُة احلُبِّ
َفُخْذها ِمَن ) الصدر ( امُلبِّ َتّيًة

مباركًة واسطْع مناراً على الَدرِْب 
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 وصديقنــا العزيــز الدكتــور عبد 
الرحيم حسن يتميز بدماثة االخالق 
، وبحّســه األدبي املتميز ، حيث كان 
أحد أبرز العاملي في مجلة )العالم( 
،وقد  التي كانــت تصدر في لنــدن 
كتبت له في رباعية اعرب فيها عن 

حبي وتقديري فقلت :
 

بريٌق بعيِنَك قد دّلني 
على أّن ذاتََك نبُع الَسنا 

وأنَّ ابتساَمَك صبٌح جميل
يُثير بنفسي اشهى املُنى

لقد كنَت ) عبَد الرحيم ( الشُروق 
وصحَو املفاتن في أُفْفِقنا

 
عرفُتك لكن بهذي السمات 

فهل أنَت تعرفني َمْن أنا ؟
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 وكنــا نحتفــي بالعلمــاء واالدباء 
القادمي الى لنــدن ولم تكن تخلو 

مراسم االحتفاء من الشعر 
الدكتور  املرحــوم  زيارات  احدى  وفي 
العالمة الشيخ عبد الهادي الفضلي 

الى لندن خاطبُته قائالً :
أطلَّ ففاضْت بالرواء جداولُُه 

َفَمْن ذا يجاريِه وَمْن ذا يساِجلُْه
وللفضِل في عينيه ِسْحٌر ُمَتِيٌم 

فقد َكُرم ) الهادي ( وطابْت مناِهلُْه
لئن كان نَْبعا للفضائل زاخراً 

فايُّ فؤادٍ لم تُِثرُْه فواِضلُْه
وفي )لندٍن( ُمذ جاءها فاح عابقاً 

عبيٌر وُحبٌّ واسُتطيبْت َخمائِلُْه
وراح لساُن الشعر يهتُف قائال :

بانَّ القلوب احلانياِت منازِلُْه 
وال تســع هــذه املقالــة الوجيــزة 
ايــراد املزيد من قوافــي الذكريات او 
الذكريات املقفاة فلتكن هذه االبيات 

ختامها .
رحم اهلل اصدقاءنا الراحلي ، وحفظ 

األعزاء الباقي ، ووفقنا واّياه

ذكريات ُمقَّفاة ...

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

اصــدر التينــور اإليطالي 
أغنية  بوتشــيلي  أندريــا 
 You'll Never Walk"
Alone" أو "لن تسير وحدك 
من  واحــدة  وهي  أبــًدا"، 
خمــس أغنيات تتضمنها 
من  الفاخــرة  النســخة 
وكتب   .Believe ألبومــه 
الشــهير  األوبرا  مغنــي 
البالغ مــن العمر 62 عاًما 
اخلاصة  صفحتــه  علــى 
مبوقع للتواصل االجتماعي 
عن اإلصدار اجلديد وكليب 
األغنية: "يســعدنا تقدمي 

لـ"  متاًما  اجلديــد  الفيديو 
لن متشــي وحــدك أبًدا "، 
الــذي مت تصويره في مركز 
مؤمتــرات البحــر األبيض 
املتوســط اجلميــل في ال 

فاليتا، مالطا". 

املصــري  الفنــان  عبــر 
تامر حســني عــن حزنه 
والد  رحيل حمــاه  علــى 
مصممة األزيــاء املغربية 
حيث  بوســيل،  بســمة 
نشــر صورة برفقته على 
صفحتــه علــى موقــع 
اإلجتماعــي.  التواصــل 
على  تامــر تعليقاً  وكتب 
اليــوم  الصورة:"توفــى 
وحبيب  الغالــي  حمايــا 
اللي  الطيب  الراجل  قلبي 
كل النــاس بتحبــه بعد 
صــراع طويل مــع مرض 
اخرى  امــراض  و  القلــب 
مزمنه توالت بعدها انعم 
انعم  و  بيهــم  ربنا  عليه 
بتحملهم  ايضــاً  عليــه 
اســألكم  اهلل.  وتوفــاه 

بالرحمه  الدعاء  و  الفاته 
له ولكل من توفاهم اهلل، 
إنا هلل و إنا اليه راجعون"، 
أعلنــت  قــد  وكانــت 
مصممة األزيــاء املغربية 
بسمة بوسيل اليوم، وفاة 
والدهــا، اذ نشــرت صورا 
لها برفقته على حسابها 
اخلاص على موقع التواصل 
االجتماعي، وعلقت عليها 

بكلمات مؤثرة.

اإلعالميــة  شــاركت 
اإلماراتيــة مهيــرة عبد 
العزيــز املتابعــي عبــر 
على  اخلاصة  صفحتهــا 
موقع التواصل اإلجتماعي 
طريف  فيديــو  مقطــع 
بصديقتهــا  جمعهــا 
الفنانة شــذى حســون، 
تت عنوان "مقلب كذبة 
أول مــن نيســان". الذي 
في  بتســجيله  قامــت 
اول الشــهر ونشرته يوم 
امــس. وظهــرت مهيرة 
الفيديــو وهي تّضر  في 
للمقلب، وهــو عبارة عن 
بالون مليء باملاء، وضعته 
وغطتــه  كاســة  فــي 
بالكريــا، ليصبــح على 
شكل قالب حلوى صغير، 

لتقدمه لشــذى حسون، 
قطعه  منهــا  وتطلــب 
أمنية.وهذا  تتمنــى  وأن 
ما فعلته شــذى حسون، 
شيئاً  بأن  إحساسها  مع 
فانفجر  سيحصل،  غريباً 
وجههــا  فــي  البالــون 
األرض.  على  املاء  وسقط 
وأثنــى املتابعــون علــى 
صداقــة مهيرة وشــذى 

على طرافتهما.

أندريا بوتشيلي

شذى حسون

تامر حسني

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت Isuzu اليابانيــة ســيارات D-Max مــن اجليل 
 Hilux الثالــث التي طورتها لتكون املنافس األقوى ملركبات
الشهيرة من تويوتا ستصل إلى مزيد من األسواق العاملية 

اجلديدة قريبا.
وتتميز سيارت اجليل اجلديد من D-Max بتصميم مختلف 
كليا للواجهة األمامية ومصابيحها وفتحات الهواء فيها، 
فضال عن أنها أصبحت أكثر قدرة على اجتيار الطرق الوعرة 
بفضــل هيكلها الذي يرتفع عــن األرض مبقدار 240 ملم، 
وأنظمة التعليق اجلديدة التي تعتمد على ضواغط هوائية، 

والعجالت اخلاصة التي تبدأ مقاساتها من 18 إنشا.
كما ازداد طول الصندوق اخللفــي في هذه املركبات مبقدار 
20 سم تقريبا مقارنة بسيارات D-Max السابقة، وحصلت 
على قمرة مجهزة بصفي من املقاعد التي تتسع خلمسة 

ركاب.
أما وجهة القيادة فيها فجهزت بشاشــة ملســية كبيرة 
يكن من خاللها التحكم بأنظمــة املولتيميديا وأنظمة 
املالحة عبر األقمــار الصناعية ومراقبــة محيط املركبة 
عبر الكاميرات، كما يكــن لها االتصال مع مختلف أنواع 

الهواتف واألجهزة الذكية السلكيا.
وزودت املركبات بنظامي دفــع أمامي ورباعي، وأنظمة ملنع 
االنزالق على املنحدرات، وحساسات للضوء واملطر، وأنظمة 
كهربائية لتدفئة املقاعد واملقود، وكاميرات وحساســات 

مسافات أمامية وخلفية.

الصباح الجديد - وكاالت:
بحســب موقع "إنســايدر"، فان اجلنب املستخرج من 
حليب انثى احلمار، األغلى في العالم، اذ يصل ســعره 
إلى مئات الدوالرات للكيلوغرام الواحد. ويقارب سعر 
الكيلوغرام الواحد من جنب احلمير 600 دوالر، والسبب 
في ذلــك أن مزرعة واحــدة فقط فــي العالم تقوم 

بإنتاجه.
وتبعا لذلك، فإن جنب احلميــر يتفوق على الكثير من 
األجبان الفاخرة التي يقبل عليها الناس في املطاعم، 

ويجري إنتاجها من حليب البقر أو املاعز.
ويحتاج املنتجــون إلى ما يزيد على 24 لترا من حليب 
احلميــر لينتجوا كيلوغــرام واحد من اجلــنب، أي ما 
يزيد على ضعف احلليب الــذي يحتاجه منتجو جنب 

"املوزاريال" الذي يعتمد على حليب اجلاموس.
ويتم إنتاج جنب احلليب في مزرعة واحدة على مستوى 
العالم، موجودة داخل محميــة طبيعية في صربيا، 
ومنطقة "زاسافيكا" واحدة من بي ثالث مناطق في 
العالم ترص على حماية نــوع مهدد باالنقراض من 

احلمير.
وتعتمد تركيبة اجلنب املعروف باســم "بولي"، في 60 
في املئة منها على حليــب احلمير، فيما األربعون في 

املئة املتبقية من حليب املاعز.
ويوضح القائمون على هذا املشروع أن حلب أنثى احلمار 
يختلف متاما عن حلب البقرة، إذ ال يكن استخدام اآللة 
في حالة األتان. وفي حال اســتعمال آلــة احللب، تقوم 
أنثى احلمار بإمساك احلليب داخلها، فيتعذر استخراجه، 

ولذلك، يتوجب اللجوء إلى احللب اليدوي.

أغلى جبنة في العالم 
تباع بسعر "جنوني"

 Isuzu  تتحدى تويوتا 
بسيارة مميزة 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
ر ال     عرَّفه سقراط بأنَّه خياٌل وتصوُّ
يكن تقيقه في دنيا املاديَّات، وقرنه 
عنــه مفهوم  ونزع  واحلــزن  باأللم 

السعادة أو تقيق السرور. 
   وقســم الفيلســوف اليونانــي 
يوزانياس احلب إلــى نوعي: األرضي 
والســماوي، وانتهى إلــى أن احلب 

وسط بي املب واملبوب.
ا أفالطون فوصــف احلبَّ بأنَّه      أمَّ
عمٌل هادف يســعى للخيــر، وأنَّه 
أســمى األعمــال التي تقــوم بها 
ق باإلدراك،  اإلنسانيَّة، وأنَّ احلبَّ يتحقَّ

ق في احلقائق. والتعمُّ
   تعريفات كثيــرة تداولت مفهوم 
احلب من علماء النفس والفالسفة 
يبقى  واالدبــاء، لكــن  والشــعراء 

سؤال....هل احلب قرار ام قدر؟
يقول الباحث بالطب النفسي عبد 
اخلالق طاهر: "هناك اجابتي، فاهل 
الفقه يــرون ان كل مــا في الكون 
محكوٌم بقضــاء اهلل تعالى وقدره، 
ويشــمل أفعال االنسان، وحركاته، 
وتفكيــره، واختياراته، ومنها احلب. 
وهناك من فسر األمر بان االنسان مبا 
انه مخير ما بي طريق اخلير والشر 
والنتيجة بكلتا احلالتي محسومة 
من القدر الــذي كتب النتيجة فان 
احلب قــرار الن القدر اوجب عليه ان 
يحب هذا الشخص ويتودد له، لكن 
يبقى االمر املهــم اننا ال نرمي كل 

افعالنا على القدر واملكتوب الن هذا 
يبررون  االشخاص  من  الكثير  جعل 
النفســهم افعاال شــريرة او خطأ 

بحجة انه قدر مكتوب عليه".
وتابع: "يكن ان نعتبر الفشــل في 
بعض عالقات احلــب دليال على انه 
قرار، فال يكن هلل ان يقدر الحد منا 
ان يقع بحب شخص ما كي يكتب 
عليهــم الفراق فيمــا بعد! كل ما 
فــي حياتنا نابع مــن قراراتنا نحن، 
وما يقــدره اهلل يفعله لكنه انعم 
علينــا بنعمة العقــل كي منيز بي 
القرارات الصح من اخلطأ ال ان نركن 

كل نتائج قراراتنا خاصة الســلبية 
ملوضوع القدر".

وبعيدا عن الفالسفة وعلم النفس 
يقول معتز مســلم: "احلــب قرار، 
وانا اختــرت حبيبتي التي اصبحت 
بعد، النــي وجدتها  زوجتي فيمــا 
متتلــك كل الصفات التــي احبها 
اتخذها  بان  واتخذت قــراري  باملرأة، 
حبيبــة وزوجة وكان لي مــا اردت، 
القدر موضــوع اخر يتعلــق بامور 

اخطر".
ولكــن رأي عليــاء اجلابــري طــان 
مناقضا لرأي مســلم اذ قالت: "انا 

اؤمن بان كل ما فــي حياتي مقدر 
لــه ان يحدث، نعم احيانا يقدر اهلل 
ان ترتبطي بشــخص عاطفيا ومن 
ثم يقــدر ان تنتهي العالقة وله في 
ذلك حكمة قــد تزيد جتربتي الختار 
شخصا مناســبا اكثر باملستقبل، 
ال ادري املهــم ان هناك حكمة في 
كل ما يحدث، اما مــن يقولون انه 
قرار فأعتقــد انهم يخافون من امر 
ان حياتهـــم مرسومـة مـن قبـل 
ورمبـا يشعـــرون باليـاس ان آمنـوا 
بهـــذه احلقيقـــة لذلـــك فهـم 

ينكرونهـا".

الصباح الجديد - وكاالت:
شــغل فيلــم الكارتون الروســي 
"وكالة الســحر، غريتيــل وهانزل، 
املشــاهدات على  من حيث عــدد 
منصــة أوناليــن Netflix.بعــد أن 
عرضتــه األســبوع املاضي املنصة 
اإللكترونية. أفاد بذلك ناطق باسم 
مؤسسة "روس كينو" السينمائية 

الروسية احلكومية.
وقال الناطــق إن الفيلم من إخراج 
تسيسيلي،  أليكســي  الروســي 
احتل املرتبــة األولى فــي كل من 

اليونان والبرازيل وفنلندا وفرنسا.
يذكر أن فيلم املغامرات الكوميدي 
للرسوم املتحركة  "وكالة السحر، 
تصويــره  مت  وهانــزل"،  غريتيــل 
 Wizart Animation ورشــة  مــن 
 CTB للرســوم املتحركة وشــركة
الســينمائية. وشارك بعض اخلبراء 
األجانب في كتابة سيناريو الفيلم.

وقال مديــر عام مؤسســة "روس 
كينــو" الســينمائية احلكوميــة 
إن  ماركــوف،  يفغيني  الروســية، 
"منصة Netflix سبق لها أن حققت 
الســينمائية  املشــاريع  من  عددا 
"الوباء"  مسلسال  وبينها  الروسية 
التلفزيونيان  البشر"  من  أفضل  و" 
وفيلم "الزالجات الفضية" الدرامي 
التاريخــي. وقد حظيــت كل تلك 
بشعبية  الســينمائية  املشــاريع 
فائقة بي املشــاهدين في شــتى 

بلدان العالم".
يذكــر أن فيلم الكارتون يروي قصة 
الســاحرة، غريتيــل، البالغة التي 
تصبح من أفضل العمالء في  قسم 
االســتخبارات الســحرية. ويوكل 
التحقيق في  القسم مهمة  إليها 
ويســاعدها  امللك  اختطاف  جرية 
هانزل،  شــقيقها،  التحقيــق  في 

بصفته محتال معروف.

الصباح الجديد - وكاالت:
البيئــة،  فــي  الباحثــان  اكتشــف 
واملصــوران املغامران، ســتيفن بيرس 
وجنيفــر ســانغر أطول شــجرة في 
العواصف وال  لــم تقهرهــا  العالم، 

محاوالت التجريف البشرية للغابات.
وذكــرت مجلــة "بوبيوالر ســاينس" 
العلمية املتخصصة، أن أطول األشجار 
في العالم، تســتغرق قرونا من النمو 
البطيء، حتى تصل إلى ارتفاعات أبعد 
بكثير من قمم الغابات امليطة بها، ما 

وصلت إليه تلك الشجرة.
التي  الشــجرة  تلك  املغامــران  ووجد 
تندرج من أشــجار التنوب سيتكا في 
والية أوريغون األميركية على بعد ميل 
واحد فقط من ســاحل امليط الهادئ 

في غابة سيوسالو الوطنية.
وتتميز تلك األشــجار بأنهــا يكن أن 
ترتفع ألي مسافات شاهقة من دون أن 
يوقفها شيء، اذ ال تتأثر بالعواصف أو 

األعاصير.
الشــجرة  الباحثــان عند جذع  ووجد 
ازدهار نباتات الكروم والســاملونيري، ما 
زاد من قوة اجلــذع ومكنه من االرتفاع 

ملسافات شاهقة. ويبلغ طول الشجرة 
أكثر مــن 229 قدما، وهــو أكثر طول 

بلغته أي شجرة في العالم.
ولكن حذر املصوران من أن تلك النوعية 
من األشجار شاهقة االرتفاع آخذة في 
االنخفاض بسرعة كبيرة بنسبة تصل 
إلى %40 تقريبا، بسبب سياسات قطع 

ر  شــجا أل وجتريف الغابات.ا

"وكالة السحر" يحّل 
ثانيا على نتفليكس

أطول شجرة في العالم

الحب.. قدر ام قرار.. سؤال يبحث عن اجابة

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد  تعثر فكــرة اجتماعهما في عمل 
فنــي واحد ألكثــر من 17 عامــا، ظهر 
الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى 
زكى ألول مرة معا في مشهد كوميدي 
عبر تطبيــق تيك تــوك، وظهر واضحا 
االنسجام بينهما، ما دعا عدد كبير من 
املتابعي ملناشدتهما اإلسراع في تقدمي 

فيلم سينمائي مشترك.
عبر  الفيديــو  ونشــر حلمي مقطــع 
صفحتــه على موقع إنســتغرام حيث 
يؤدى فيــه وزوجته أحد تديــات "تيك 
توك" عبر مشــاهد كوميدي من فيلم 

"أمير البحار" للنجم محمد هنيدي.
وعلق حلمي على الفيديو قائالً: إن شاء 
هلل مش هيكون آخــر فيديو ألننا حبينا 
املوضوع أوي"، وحظى بعدد مشــاهدات 

كبير خالل وقت قصير من نشره.
وســبق أن كشــف السيناريست تامر 
حبيب اتفاقه مع منى وحلمي على فكرة 

سيجمعهما،  فني  عمل  أول 
بعد غيــاب 17 عامــا ولكنه 
لم يحســم "مصير املشروع" 

أن يكتمل، في إشــارة  متمنيا 
لفشــل عدة مشروعات سابقة 

كان من املقرر أن جتمع الزوجي.
تصريحات  فــي  حلمــي  وأكــد 
تلفزيونية أنــه يتمنى العمل مع 
منى منــذ فترة، خاصة أنها جنمة 
جميلة وموهوبة، مؤكدا أنه يقوم 
بكتابة الســيناريو وأوشك على 

االنتهاء منه.
التى  األعمــال  آخــر  أن  يذكــر 
جمعت بي منــى وحلمى فيلم 
"سهر اللليالي" عام 2003 وكان 
من إخــراج هانــي خليفة. كما 
تعاون النجمان قبل ذلك في عدد 
من األعمــال الفنية من ضمنها 

و"عمر  أحبك"  "ليه خلتني  فيلم 
."2000

منى زكي وأحمد حلمي في أول 
تحد كوميدي على تيك توك

الصباح الجديد - وكاالت:
الدين  عالء  الســابق  الســباح  فارق 
النواب الذي عــرف بقاهر بحر املانش 
الهائج بفوزه في مسابقة لعبوره في 
1959، عن عمر ناهز 94 عاماً بحسب 

ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة. 
ونعت الوزارة النواب في بيان رســمي 
مقتضب جاء فيــه "أحر التعازي إلى 
الســباح  بوفاة  الرياضية  األوســاط 

الدولي السابق عالء الدين النواب".
النواب أحد أشــهر السباحي  ويعد 
العــرب في مجــال الســباحة في 
النوع من  املفتوحة، عشق هذا  املياه 
الرياضة منذ صغــره لقرب داره التي 
تقع في منطقة الشــيخ بشار في 
جانب الكرخ من العاصمة بغداد، من 
النهر حتى عرف بلقب سمكة دجلة. 

ولد النــواب عــام 1927 وذاع صيته 
مبكرا بعد مشــاركته فــي بطولة 
للسباحة الطويلة في بيروت لقطع 
مسافة 50 كلم بي صيدا والعاصمة 

اللبنانية عــام 1957 وحقق فيها 
املركز الثاني، فضال عن مشاركاته 

في بطوالت عاملية أبرزها كابري-
وكانت  ايطاليــا.  فــي  نابولي 

مشاركته في مسابقة عبور 
بحر املانش لفئة الهواة بي 
لقطع  وبريطانيا  فرنســا 
مســافة 50 كلم، املطة 
األبرز في شــوط النواب 
األول  املركز  نــال  حيث 
لم  43 سباحاً  بي  من 
سوى  السباق  يكمل 
بعدما  منهم،  ستة 
املســافة  قطــع 
ســاعة   23 فــي 
الســباحة  مــن 

املتواصلة.

وفاة "سمكة دجلة" و"قاهر المانش" 
السباح عالء الدين النواب
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الديوانية - الصباح الجديد 
والهندســية  الفنية  املــاكات  تســتمر 
التابعــة لقســم العقود فــي محافظة 
الديوانية تنفيذها لعدد من املشــاريع في 
قضاء احلمزة الشــرقي ضمن تخصيصات 
تنمية األقاليم لسنة ٢٠١٩ تتضمن تاهيل 
شامل لعدد من األحياء السكنية في إطار 

اجلهود الرامية للنهوض بالواقع اخلدمي . 
وقال مســؤول املشــاريع في بلدية قضاء 

احلمزة الشرقي املهندس عبد الكرمي قاسم 
: ان القضاء يشهد تنفيذ عدد من املشاريع 
املهمــة الواقعــة ضمن مشــاريع تنمية 
األقاليم لســنة ٢٠١٩ موضحا ان املشاريع 
التــي مازالت قيــد اإلجناز متثلــت بتأهيل 
شــامل حلي الكرامة وحي الزهور والطرف 
الغربي وحي احلســن وحي الوائلي مشيرا 
الى ان األعمال اجلارية  تشــمل إنشاء بنية 
حتتية متكاملة كاملــاء واجملاري واالتصاالت 

والتبليــط واألرصفة وغيرهــا من خدمات 
ضرورية مؤكدا امتام املشــاريع خال الفترة 
احملددة لهــا وضمن املواصفــات املطلوبة 
ملتابعــة متواصلة من  لكونها خاضعــة 
قبل احملافظة واملسؤولن في القضاء على 
حد سواء واملح قاســم الى وجود مشاريع 
خدمية جديدة ضمن خطــة العام اجلاري 
٢٠٢١ ستســاعد على النهــوض بالواقع 

اخلدمي حال تنفيذها .

الديوانية - الصباح الجديد 
والهندســية  الفنية  املــاكات  تواصــل 
التابعــة لقســم العقود فــي محافظة 
الديوانية بتنفيذ مشروع تأهيل مغذي قرى 
الســدير بطول ٣٥ كم تقريًبا والذي يوفر 
اخلدمة ألغلب القرى الواقعة ضمن الرقعة 

اجلغرافية للقضاء . 
وقال مسؤول شــعبة الكهرباء في قسم 
عباس  املهندس  الديوانية  عقود محافظة 
جليل القصيــر : ان اجلهود متواصلة إلمتام 
العمل مبشــروع مغذي قرى قضاء السدير 
مشــيرا الى ان املشــروع الذي يقع ضمن 
مشــاريع تنميــة األقاليم لســنة ٢٠١٩ 
يشــمل تاهيل ٣٠ محولة واستبدال نحو 
١٠٠٠ عمــود وغيرها من أعمــال ضرورية 
متوقعا إجناز املشــروع قبــل مدته املقررة 
والبالغة ٣٠٠ يوما ووفق الشروط املطلوبة 
خصوصــا وان املشــروع يخضــع ملتابعة 
مستمرة من قبل املسؤولن في احملافظة .

يذكر ان القرى واألرياف في قضاء الســدير 
عانت وعلــى مدى الســنوات املاضية من 
مشــاكل تتعلق بالتيــار الكهربائي وجتد 
بهذا املشروع فرصة سانحة لتحسن واقع 

الكهرباء مع اقتراب فصل الصيف .

للنهوض بالواقع الخدمي...
تاهيل شامل لعدد من األحياء في قضاء الحمزة

جهود متواصلة لتأهيل مغذي كهرباء قرى السدير 

تاهيل شامل لعدد من احياء قضاء احلمزةاملهندس عبد الكرمي قاسم
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الديوانية - الصباح الجديد 
أكدت محافظة الديوانية سعيها لتحقيق 
العدالــة بتوزيع مشــاريع تنمية األقاليم 
بــن األقضيــة والنواحي وشــمول كافة 
القطاعات اخلدمية باملشــاريع املناســبة 
، كاشــفة عن اآلليــة املعتمــدة بتوزيع 
املشاريع بعيدا عن احملسوبية خصوصا وان 
جميع األقضية والنواحي في الوقت الراهن 

تشهد تنفيذ مشاريع مختلفة . 
وأوضح املعــاون الفني حملافــظ الديوانية 
املهندس ناظم فاهم الشبلي : ان املشاريع 
التــي تنفذ حاليــا في مختلــف مناطق 
احملافظة تقع ضمن تنمية األقاليم لسنة 
٢٠١٩ والتي اعلن عنهــا عبر ثاثة مراحل 
بسبب إغاق مبنى احملافظة نتيجة جائحة 
كورونا والتظاهرات مبينا ان توزيعها اعتمد 
على آلية محددة متثلت مبصادقة املشاريع 
من قبل اجملالس البلدية ومجلس احملافظة 
واملبالغ  الســكانية  الكثافة  مع مراعــاة 
اخملصصة باإلضافة لتدخل إيجابي من قبل 
وزارة التخطيط مشــيرا الــى ان احلكومة 
احمللية في الوقت احلاضر اصرت على تنفيذ 

املشــاريع دون احداث تغييــرات عليها لذا 
فان املشــاريع التي تنفذ االن في مختلف 
متســاوية  اخلدمية  والقطاعات  األقضية 
مبالغها مع الكثافة الســكانية للوحدة 
اإلدارية مؤكدا ان املشــاريع لســنة ٢٠٢١ 

وبسبب غياب مجلس احملافظة سترفع من 
قبل رئيس الوحدة اإلدارية وحســب حجم 
املبالــغ والكثافة الســكانية إلخضاعها 
الى دراسة مستفيضة من قبل مختصن 
من قسم العقود في احملافظة قبل ان تتم 
مصادقتها من قبل احملافظ وإرســالها الى 

وزارة التخطيط . 
واكد الشبلي تفعيل احملافظة لدور املتابعة 
والرقابــة لضمــان تنفيذ املشــاريع وفق 
الشــروط واملواصفات املطلوبة وان زيارات 
ميدانية مستمرة من قبل احملافظ ومعاونه 
الفني لكافة املشاريع الواقعة قيد اإلنشاء 
االطمئنان  ولزيــادة  العمل  ملتابعة ســير 
خصوصــا وان الديوانية بحاجة ملشــاريع 

خدمية متنوعة .
اجلديــر بالذكر ان محافظة الديوانية خال 
العامن املاضين خطت خطوات مدروسة 
باجتاه حتسن الواقع اخلدمي خصوصا بعد 
ان أمتت إجناز العديد من املشــاريع القدمية 
املتوقفــة عن العمــل وباشــرت بتنفيذ 
التخصيصات  قلة  رغم  جديدة  مشــاريع 

املالية .

المعاون الفني يؤكد تحقيق العدالة
 في توزيع المشاريع بين االقضية  

املهندس ناظم فاهم الشبلي
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الديوانية - الصباح الجديد 
والهندســية  الفنية  املــاكات  باشــرت 
التابعة لقسم العقود في ديوان محافظة 
الديوانيــة بتنفيــذ عــدد من املشــاريع 
اخلدمية ضمن تخصيصات تنمية األقاليم 
، فيما اعلنت عن مشاريع خدمية جديدة 
في قطاعــات مختلف في مســع منها 
لتحســن الواقع اخلدمي الذي بات هاجس 

املواطنن .
وأكــد محافــظ الديوانية الشــيخ زهير 
علي الشــعان مباشــرة املاكات الفنية 
العقود في  التابعة لقســم  والهندسية 
ديوان احملافظة بتنفيذ عدد من املشــاريع 
التي أحيلــت مؤخرا ضمــن تخصيصات 
تنمية األقاليم لســنة ٢٠١٩ موضحا أنها 
من بن املشــاريع التي متت املباشــرة بها 
مشروع صيانة مجمع ماء املليون  ومجمع 
ماء البوصالح وإنشــاء مدرسة في قضاء 
الدغارة ومشــروع تأهيل ملعب وإنشــاء 
قاعة رياضية مغلقة في ســومر وإكساء 

شوارع رئيســية في قضاء عفك منها في 
احياء الشرطة وأور وخلف امللعب واملنتظر 
مشيرا الى املباشرة بتنفيذ مشاريع أخرى 
في قضاء احلمزة منها تأهيل حي الكرامة 
وحي الزهور والطرف الغربي وحي احلســن 

وحي الوائلي .
وكشــف محافظ الديوانيــة عن عدد من 
املشــاريع املعلن عنها مؤخــرا ومن بينها 
مشــروع أخيل مركز صحي وبنــاء صالة 
طوارى في سومر ومشروع بناء جناح إضافي 
ســعة ٦ صف عدد ٣ اي قضاء الشــامية 
ومشــروع تنفيذ خط مجاري امطار شارع 
املوظفن وشــارع اإلمام علي في اخلســف 
وتاهيل مجاري شارع حنون ومشروع جتهيز 
ومتديد اخلطوط الناقلة مع تبديل شبكات 
في الســنية ومشــروع تنفيذ شــبكتي 
كهرباء في الشنافية ومشروع جتهيز ومد 
شــبكة انابيب بأقطار مختلفة في عفك 
ومشروع طريق املهناوية - اجلبور ومشروع 

تأهيل مجمع ماء الديوانية القدمي .

شملت قطاعات خدمية مختلفة  

محافظة الديوانية تعلن عن مشاريع جديدة 

واكد محافظ الديوانية 
اخضاع كافة المشاريع 

للمتابعة الدقيقة والمستمرة 
لضمان تنفيذها وفق 

المواصفات المطلوبة والمدد 
المحددة محذرا الشركات 

من اجراءات قانونية صارمة 
في حال ثبوت التلكؤ بالتنفيذ

محافظ الديوانية زهير الشعالن في حوار صحفي
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وأضاف الشــعان : ان مشاريع أخرى اعلن 
عنها خــال الفتــرة املاضية مــن بينها 
مشروع إنشاء مدرسة ١٢في قضاء احلمزة 
ومشــروع إكســاء ٦ شــوارع غير قضاء 
عفك ومشــروع إكســاء شــوارع في حي 
الزهراء وحي احلرية ومدرســة مســلم بن 
عقيل ومشروع إكساء طريق الصريع - ام 
شواريف ومشــروع إكساء شوارع متفرقة 
إكســاء طريق  الشــافعية ومشروع  في 
العدل في الصاحية بطول ٣ كم ومشروع 
إكساء طريق سنية - زبيد ومشروع إنشاء 
طريق شــط حســن في عفك ومشروع 
إنشــاء بناية منظومة الكاميرات وغيرها 

من مشاريع خدمية .
واكــد محافــظ الديوانية اخضــاع كافة 
واملستمرة  الدقيقة  للمتابعة  املشــاريع 
لضمان تنفيذها وفق املواصفات املطلوبة 
واملدد احملددة محذرا الشــركات من اجراءات 
قانونيــة صارمــة في حال ثبــوت التلكؤ 

بالتنفيذ .
الديوانية شهدت خال  يذكر ان محافظة 
العامــن املاضيــن تفعيل مللــف تنمية 
األقاليم خصوصا بعد اســتئناف العمل 
املتلكئــة وإمتامها  بعدد مــن املشــاريع 
بالشــكل املائم في الوقت الذي شــهد 
املباشــرة بتنفيذ مشاريع جديدة شملت 

مختلف القطاعات اخلدمية .
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الديوانية - الصباح الجديد 
والهندســية  الفنية  املــاكات  باشــرت 
التابعة لقسم العقود في ديوان محافظة 
الديوانية تنفيذ عدد من املشاريع اخلدمية 
في قضاء سومر والتي تقع ضمن مشاريع 
تنمية األقاليم لسنة ٢٠١٩ اي إطار اجلهود 
املبذولة لتحسن واقع اخلدمات التي باتت 

هاجس املواطن . 
الذي يخضع ملتابعة جلان  العمل  وشــمل 
املتابعة في ديوان احملافظة إكساء الشارع 
الرئيســي املــؤدي الى مرقد ســيد احمد 
وإكساء الشارع الرئيسي املؤدي الى الكراج 
الرئيســي في منطقة  وإكساء الشــارع 
األفضلية والــذي يودي الى البو ناشــئ - 
السادة الغرابات وإكساء الطريق املؤدي الى 

البو خزعل . 
يذكر ان أعمال اإلكســاء التي يشــهدها 
قضاء سومر ستستمر حلن إجناز املشاريع 
وفق الشــروط املطلوبة والفترة احملددة وان 
أهالي القضــاء على موعد مع مشــاريع 
خدمية جديدة تشــمل قطاعات مختلفة 

ومن املؤمل تنفيذها خال العام اجلاري .

الديوانية - الصباح الجديد
اعلنت محافظــة الديوانية عن تنفيذ ٢١ 
مشــروع جديد ضمن تخصيصاتها املالية 
ملشــاريع تنميــة األقاليم لســنة ٢٠١٩ 
تشــمل قطاعات خدميــة مختلفة ، في 
وقت تستمر ماكاتها الفنية والهندسية 
بإجناز املشاريع التي أحيلت في وقت سابق 

من العام اجلاري . 
الديوانية  حملافــظ  الفنــي  املعــاون  وقال 
املهندس ناظم فاهم الشبلي : ان احملافظة 
باشرت باإلجراءات القانونية والفنية إلحالة 
٢١ مشروع خدمي جديد ضمن تخصيصات 
تنمية األقاليم مبينا ان املشاريع التي وزعت 
على األقضية والنواحي شــملت مختلف 
القطاعات اخلدمية من بينها إنشاء مدارس 
وإكساء شوارع وتاهيل شبكات كهربائية 
ومجمعات ماء ومحطــات مجاري وغيرها 
املواطنن  يحتاجها  من مشــاريع خدمية 
مشــيرا الى متابعة مســتمرة تقوم بها 
اللجــان اخملتصــة فــي عقــود محافظة 
الديوانية للمشاريع التي مازالت قيد اإلجناز 
خصوصا فــي أقضية احلمزة والشــامية 
وعفك وســومر والدغارة والسنية وغيرها 
من مناطق تشــهد حاليا إجناز مشــاريع 
أحيلت في وقت ســابق مــن العام اجلاري 
لشــركات ذات كفاءة عاليــة موضحا ان 
باكساء  املباشرة  املاضي شــهد  األسبوع 

طريق قرية الشــبل وطريق قرية الزوير في 
قضاء السدير وطرق أخرى في قضاء سومر 
منها طريق قرية البو ناشــئ وقرية اخلزعل 
والطريق املؤدي الى الكراج والطريق املؤدي 

الى مرقد سيد احمد وأعمال أخرى . 
يذكر ان محافظــة الديوانية عانت وعلى 

مــر الســنوات املاضيــة مــن نقص في 
اخلدمات بســبب قلة التخصيصات املالية 
مقارنة بحاجتها الى املشاريع اخلدمية وان 
مواطنيها يعولون على ما تنفذه احلكومة 
احمللية من مشــاريع ضمــن تخصيصات 

تنمية األقاليم .

المباشرة بتنفيذ مشاريع اكساء عدد من شوارع قضاء سومر 

٢١ مشروعا خدميا جديدا تنفذ في الديوانية
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الديوانية - الصباح الجديد 
شــهدت محافظة الديوانية خال الفترة 
املاضيــة حركة اعامية مواكبة ملســيرة 
البناء واإلعمار خصوصــا بعد جناح خطة 
التنسيق التي تبناها مكتب إعام احملافظة 
جعلت  والتي  األخــرى  اإلعامية  باملنابــر 
املواطن على دراية تامة بتفاصيل املشاريع 

املراد تنفيذها وفي مختلف القطاعات . 
وقال مدير اإلعــام واالتصال احلكومي في 
إن  الزركاني،  الديوانية، حتســن  محافظة 
»التغطية اإلعامية ملشاريع تنمية األقاليم 
غايــة في األهميــة، فمن حــق املواطنن 
االطاع على تفاصيل تلك املشاريع واجلدوى 
االقتصادية منها والشــركات املنفذة لها 

لتحقيق الشفافية«.
أن »اإلدارة احمللية في  الزركانــي،  وأوضــح 
باإلعان عن املشــاريع  احملافظــة ملتزمة 
وشــروط االحالة في عــدة منابر إعامية 
محلية ووطنية، إلتاحة الفرصة أمام جميع 
الشــركات واملقاولــن للتنافــس بعدالة 

للحصول عليها«، مشــيرا الى أن »اإلعان 
شرط أساسي نحرص على االلتزام مببادئه 
ومــدده الزمنية، والوقوف مبســافة واحدة 
مع جميــع املتقدمن لتحقيق املســاواة 

والعدالة بن الشركات«.
وأضــاف الزركاني، أن »محافــظ الديوانية 
األستاذ زهير علي الشعان، يؤكد دائما على 
ان لإلعام احلكومي واملستقل دور كبير في 
اطاع اجلمهور على املنجزات املتحققة من 
خال إحالة املشاريع وجدواها االقتصادية، 
ومتابعة مراحــل تنفيذها والتزام املقاولن 
والشركات ببنود العقود املبرمة معهم من 
خال مواقــف دورية يقدمها املعاون الفني 
للمحافظ املهندس ناظم فاهم الشبلي«.

واثنــى الزركاني، على »الــدور املميز الذي 
يقدمه مكتب الصبــاح للدعاية واالعان 
املستمرة  وتغطيته  الديوانية،  في  والنشر 
ملشــاريع تنميــة األقاليم احملالــة، إلبقاء 
اجلمهور على معرفة دائمة بتقدم املشاريع 

ومراحل إجنازها«.

لكشف تفاصيلها كافة أمام المواطن
تغطية واسعة لمشاريع تنمية األقاليم 
من اجل تحقيق الشفافية والتنافس عليها

مدير إعالم احملافظة حتسني الزركاني
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