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الصباح الجديد - متابعة:
امس  األردنية  احلكومة  كشــفت 
التي  األمنية  اإلجــراءات  ان  األحد، 
اتخذها العاهــل األردني عبد اهلل 
بالقبض على شــخصيات  الثاني 
جاءت  الســبت،  األول  امس  نافذة 
على خلفية نشاطات لألمير حمزة 
وآخرين، تستهدف البالد، اذ اصدرت 
احلكومة امس، بيانا تفصيليا حول 

ما جرى من اعتقاالت.
البيان  األردنية في  وقالت احلكومة 
خالل مؤمتر صحفي ألمين الصفدي 
نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية، إن 
األجهزة األمنية تابعت نشــاطات 
تســتهدف الوطن لألمير حمزة بن 

احلسني وآخرين.
طالبت  األمنية  األجهــزة  إن  وقال 
بإحالــة املتورطــني حملكمــة أمن 

الدولة.
وكشف أن األمير حمزة تواصل مع 
لتحريضها  شخصيات مجتمعية 
على أنشــطة تهدد األمن، مشيراً 

إلى أنه مت التعامل مع األمير حمزة 
الهاشــمية حلضه  العائلة  ضمن 
على ترك هذه النشــاطات، مؤكداً 
أن األميــر حمــزة حــاول تصعيد 

املوقف عبر رسائل مصورة.
تعامل  حمــزة  األمير  أن  وأضــاف 
مع طلب قائــد اجليش بالكف عن 
نشاطاته، بســلبية، والتحقيقات 

كشفت وجود ارتباطات بني باسم 
عوض اهلل وجهات خارجية.

وقــال إن األمير حمــزة تواصل مع 
لتحريضها  شخصيات مجتمعية 

وقد  األمــن،  تهدد  أنشــطة  على 
ســجل األميــر حمــزة مقطعي 
فيديو بالعربية واإلجنليزية في إطار 

التحريض.
وأشــار إلــى أن جهــات خارجية 
تورطت في اخملططات املشــبوهة 

لألمير حمزة.
وكان وزير اإلعــالم األردني صرح أن 
ساعات  خالل  ســتصدر  احلكومة 
بيانــا تفصيليا حول مــا جرى من 
اعتقاالت، فيما نفى اجليش األردني 
احلســني،  بن  األمير حمزة  اعتقال 
وأكــد أنه ُطلب منــه التوقف عن 
حتركات توظف الستهداف استقرار 
األردن، وأنه ســيتم الكشــف عن 

نتائج التحقيقات بكل شفافية.
وخالل جلســة جمللس األمة األردني 
مبناســبة مئوية الدولة، قال رئيس 
مجلس األعيان: في وقت سابق من 
امس األحــد: "نؤكد دعمنا للملك 
على  احلفاظ  فــي  الثاني  عبداهلل 
اســتقرار األردن.. األردن خط أحمر 

وملكنا خط أحمر"، مشــدداً على 
أهمية أن يتجنب الشــعب األردني 

"االنسياق وراء الشائعات".
النواب  فيما شــدد رئيس مجلس 
عبداملنعم العودات، على "رفض أي 
مســاس بأمن األردن.. األردن حسم 
أمس بحزم محاولة املساس بأمنه 
"األردن  أن  إلى  واستقراره"، مشيراً 
يواجه حتديــات كثيرة بينها األزمة 
االقتصاديــة وتداعيــات الوبــاء". 
وأضــاف: "والؤنا للملــك عبداهلل 
الثاني كامــل ونحن معه ومع ولي 
عهده.. وعلينا التصدي للطامعني 
واملتربصــني واحلاقديــن وأصحاب 
واملشــاريع  اخلارجيــة  األجنــدات 

املشبوهة".
وكان األمير حمزة بن احلسني نفى 
اعتقاله فــي مقطع فيديو مصور 
وقــال إنه فــي منزله مــع زوجته 
وأطفالــه، وأن قائــد اجليش طلب 
منه البقاء في املنزل وعدم االتصال 

بأحد.

الحكومة األردنية: 

نشاطات مشبوهة لألمير حمزة بن الحسين
تستهدف الوطن تورطت فيها جهات خارجية

اربيل ـ الصباح الجديد: 
أفاد وزير املالية واالقتصاد في إقليم 
امس  آوات شــيخ جناب،  كردستان 
االحد، بأن االتفاق الــذي مت التوصل 
إليه بــني بغداد وأربيــل حول قانون 
املوازنة املاليــة االحتادية لعام 2021 
جميع  بــني  مصاحلة  "مبثابــة  يُعد 
األحزاب  ومنها  السياسية  األطراف 
املعارضــة مع االقليــم "، مبيناً أن 
االتفاق "ســاهم في إعادة العالقات 

بني إقليــم كوردســتان وبغداد إلى 
املفاهيــم  وتصحيــح  طبيعتهــا 

املغلوطة عن الكورد". 
وقال جنــاب في مقابلــة مع إعالم 
حركة التغيير إن املادة 11 من قانون 
املوازنــة العامة املتعلقــة بالكورد 
ذات طابع مالي شــكلياً فقط، لكن 
ومالي  وقانوني  سياسي  مضمونها 
أبرم ميثل  الــذي  ونفطــي، واالتفاق 
مسك العصا من الوسط بني إقليم 

كوردستان وبغداد فهو ال يحقق كل 
تطلعات اجلانبني متاماً".  

وأضــاف أن "هذا االتفــاق جاء بعد 
انقطاع دام بني ســبعة إلى ثمانية 
أعوام بــني أربيل وبغــداد، وفي ظل 
ســوء الوضع االقتصادي فاحلكومة 
طلبــت 162 ترليون دينار لكن قيمة 
 25% بنســبة  ُخفضــت  املوازنــة 
لتصبح 129 ترليون دينار، وهذا املبلغ 
ال يغطــي كل متطلبات حكومتي 

العراق وإقليم كوردستان". 
ووصف الوزيــر االتفاق بأنــه مبثابة 
"مصاحلــة" بــني جميــع األطراف 
السياسية ومنها األحزاب املعارضة 
مــع إقليــم كوردســتان، مبيناً أن 
االتفاق "ســاهم في إعادة العالقات 
بني إقليــم كوردســتان وبغداد إلى 
املفاهيــم  وتصحيــح  طبيعتهــا 
ينعكس  وهذا  الكورد  عن  املغلوطة 

على املناطق املتنازع عليها.

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
حذرت اوســاط زراعيــة وخبراء في 
االنهر والســدود مــن كارثة مائية 
باقليم كردســتان،  األفق  تلوح في 
وذلــك بعــد االنخفاض احلــاد في 
مناســيب االنهــر الرئيســة التي 
تصب في سدي دربنديخان ودوكان، 
اللــذان يغذيــان مئــات االالف من 

الدومنات الزراعية.
الذي  ســيروان  حسني  املزارع  واكد 
التقته الصباح اجلديد في منطقة 
زلــم الواقعــة علــى الطريق الى 
محافظة حلبجة شرقي محافظة 

الســليمانية، ان منع إيران إمدادات 
املياه الرئيســية عن نهري سيروان 
والــزاب الصغيــر الرئيســيني في 
املنطقة، اضافة الــى قلة االمطار 
الى انخفاض حاد  ادى  املوســومية 
في منسوب االنهر التي تعد املصدر 
ملا يقرب  العيش  األساسي لكسب 

من مليوني شخص.
واوضح سيروان، ان إيران اقامت خالل 
السنوات االخيرة املنصرمة عشرات 
الري  وانظمة  االروائيــة  املشــاريع 
والسدود، التي ادت الى تغيير مجرى 
عشرات االنهر واجلداول، التي كانت 

تتدفق مياهها إلى العراق على مدى 
الســنوات الثالث املاضيــة، ما أدى 
إلى أضــرار زراعية ونقص في املياه، 
محذراً من أن التدفقات القادمة من 
شمال غرب إيران إلى سيروان والزاب 
الصغير قد انخفضت بشكل كبير.
وبحســب مســؤولني في املنطقة 
فــان اســتمرار إيران فــي احلد من 
ســيخلف  العراق،  إلى  املياه  تدفق 
عواقب سلبية على الناس والبيئة، 
نظــرا الن قرابة مليوني شــخص 
يعتمدون علــى األنهار التي تتدفق 
عبر حلبجة والســليمانية وقضاء 

گرمان ومحافظة ديالى في الزراعة 
الشــرب  ومياه  الصيد  ومشــاريع 

والسياحة وإنتاج الطاقة.
بدوره عــزا مدير ســدة دربنديخان 
منســوب  انخفاض  خانــي  رحمن 
املياه في السد الى انخفاض اطالق 
املياه من قبل اجلارة ايران وحجز تلك 
املياه في السدود الستة عشر التي 
شــيدتها إيران على نهر ســيروان، 
داريان في محافظة  وأكبرها ســد 
كرمانشــاه، الذي اكتمــل في عام 
2018 ويقــع على بعد 28 كيلومترًا 

من احلدود العراقية.

وزير مالية كردستان : اتفاق الموازنة أعاد العالقة
بين بغداد واربيل الى طبيعتها

جراء السدود التي شيدتها ايران وتركياعده مصالحة بين األطراف السياسية

خبراء مختصون يحذرون: اإلقليم سيواجه كارثة مائية 

5 مليارات و700 مليون دوالر إيرادات
6آذار النفطية ضغوط على شركات أميركية إلدانة قوانين 

3يرجح تقييدها المشاركة االنتخابية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
احلدودية  املنافــذ  اعلنت هيئــة 
امس االحد، حتقيق ارتفاعاً بنسب 
إلى  % 80،  التي وصلــت  اإليرادات 
بعد تنفيذ سلسلة من  اإلجراءات 
االدارية واألمنية، مشيرة الى انها 
باشــرت نظام االمتتة لتســهيل 

حركة البضائع وزيادة اإليرادات.
أن  بيــان،  في  الهيئــة  وذكــرت 
"نسبة اإلجناز في املشاريع اإلدارية 
والعمرانية في املنافذ بلغت نحو 
 % 70، ومن املتوقع أن يسهم  إجناز 

هذه املشــاريع مبضاعفة إيرادات 
املنافذ".

"اإلجــراءات  أن  البيــان  وأورد 
األداء احلكومي،بني  بحسب تقرير 
أن الهيئــة أوقفــت نحــو  % 90 
من اخملالفــات، بعد تعزيــز الدور 
الرقابــي واإلشــرافي في ضبط 
والضريبية  اجلمركيــة  اإلجراءات 
داخل املنافــذ؛ إذ بلغت اخملالفات 
املرصــودة 2777 مخالفــة خالل 
النصف الثاني مــن العام 2020 

فقط".

المنافذ الحدودية تباشر نظام 
االتمتة وتحقق حققت ارتفاعا 

بنسبة 80 %  في اإليرادات 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
عقبــت اللجنة املاليــة النيابية 
امس األحد، على مقترحات لنواب 
طالبــوا بصرف رواتــب املوظفني 
بالدوالر ملدة مــن الوقت، بدالً من 

الدينار العراقي.
وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي، 
في تصريح اطلعت عليه الصباح 
اجلديد: "مــا يقترحه النواب ليس 
وتلــك  للحكومــة،  ملزمــــــاً 
املقترحات ليست بالضرورة قابلة 
للتطبيق"، مبينــــــاً أن "األمور 
التي  هي  للتطبيق  القابلــــــة 

املوازنة،  قانــــون  في  تعــــرض 
أمــــــا مقترحات النــواب لرمبا 
واآلراء،  األفكار  تســتحدث بعض 

ولكنها غير ملزمة للحكومة".
هــذه  "تطبيــق  أن  وأضــاف، 
املقترحــات يكــون عائــداً إلــى 
النقدية  والسياســة  احلكومــة 
للبنك املركـــزي في إقرار عملية 
الصرف، وليــس لتلبية رغبة لدى 
النواب". وكان بعض النواب اقترح 
الشــهور  بعض  رواتب  تســديد 
بالــدوالر من اجل تأمــني نوع من 

التوازن في أسعار السوق.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العامة  الشركة  إعالم  مدير  أفاد 
ملوانــئ العراق بهــاء عريبي، بأن 
10 آالف  ميناء الفاو سيوفر نحو 
فرصة عمل للشــباب العاطلني، 
مشــيراً إلى أن املدة احملددة الجناز 

املشروع، أربع سنوات.
رووداو  وقــال عريبــي لشــبكة 
اإلعالمية امس األحد ، أن "ميناء 
الفــاو يعد مــن اكبر املشــاريع 
العــراق  فــي  الســتراتيجية 

واملنطقــة ، ومن املتوقــع ان يدر 
منافــع ال تعــد وال حتصى على 
وموقعه  ألهميته  نظــراً  العراق، 

الستراتيجي".
االساســية  "البنى  أن  وأوضــح 
رصيفاً،   90 من  تتكون  للمشروع 
وتضــم أيضاً مدينــة صناعية، 
ومدينــة  ســكنياً،  ومجمعــاً 
تربط  وطرقاً  ومطــاراً،  ترفيهية، 
به،  باملناطــق احمليطــة  املينــاء 

وغيرها".

مدير عام الموانيء:

 ميناء الفاو سيوفر آالف الفرص 
للعاطلين ويدر منافع ال تحصى

اللجنة المالية: مقترح توزيع 
الرواتب بالدوالر منوط بالحكومة 

والسياسة النقدية

بغداد - وعد الشمري:
أمس  الداخليــة،  وزارة  وصفــت 
األحــد، الزيــادة احلاصلــة فــي 
واملواد  احملاصيــل  بعــض  ثمــن 
بالطبيعيــة،  االســتهالكية 
وأرجعتها إلى أســباب موسمية 
العاملية  بالسوق  مرتبطة  وأخرى 
ذلك  يأتي  كورونا،  جائحة  نتيجة 
في وقت، اتهمــت جلنة اخلدمات 
النيابية احلكومة بالتســبب في 
هذه الزيادة بعد اإلصرار على رفع 

سعر صرف الدوالر.
وقال عضو جلنة اخلدمات النيابية 
فاضــل الفتــالوي، أن "احلكومة 
تتحمــل مســؤولية التالعــب 
بأثمان البضائــع نتيجة إصرارها 

على رفع سعر الدوالر".
إلى  حديث  في  الفتالوي،  وأضاف 
"القرار  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
األسواق  متابعة  بشأن  احلكومي 
لن يأتي بنتائجه، وهو ما زال حبراً 
علــى ورق، ولم جند له أي اثر حتى 

اآلن".
ونوه، إلى أن "األســعار الســيما 
للمحاصيــل الزراعية تأخذ نحو 
الزيــادة بالتزامن مع عدم القدرة 
في الســيطرة علــى املتالعبني 

بالسوق".
وانتهى الفتالوي، إلى أن "املتضرر 
التدهــور هو  األكبــر من هــذا 
حتمل  الــذي  البســيط  املواطن 
الكثير من التبعات خصوصاً مع 
املنتجات  علــى  احلاصلة  الزيادة 

األساسية له".
ومن جانــب آخر، قــال املتحدث 
الداخليــة خالــد  وزارة  باســم 
اجلرمية  مكافحة  "مفارز  إن  احملنا، 
بعد  املعنية  والدوائر  االقتصادية 
متابعتها لألســواق كانت لديها 
تقارير كثيرة رفعتها إلى الوزارة".

وتابــع احملنــا، فــي حديــث إلى 
"تلــك  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
الزيادات  بعض  تضمنت  التقارير 
في الســياق الطبيعي خصوصاً 
املنتجــات الزراعية كون املوضوع 
في  ووفرتها  باملوســم  مرتبــط 

األسواق احمللية".
وأشار، إلى أن "املواد التي شهدت 
ارتفاعــاً كبيــراً هــي بالتحديد 

وهي من  الطبخ،  وزيت  الســكر 
أساسيات العائلة العراقية".

وأكد احملنا، أن "األســعار احلالية 
مرتبطــة باالرتفــاع احلاصل في 
البورصة العاملية، سببه الظروف 
املتعلقة بجائحة كورونا، السيما 
بالنســبة للدول التي تنتج هذه 
املواد، وأخرى بــدأت بزيادة اخملزون 

االستراتيجي لها".

وأورد، "بعض األشخاص يحاولون 
استغالل أي ظرف لتحقيق األرباح 
العراقي،  املواطن  حســاب  على 
واملضاربة في  االحتكار  من خالل 

األسواق".
وكشــف احملنــا، عــن "ضبــط 
في  بالتالعب  قامــوا  متهمــني 
األســعار"، وحتدث عن "دور ملفارز 
الشــرطة اجملتمعية التي تهدف 

إلى تثقيف وتوعية أصحاب احملال 
التجارية، الســيما فــي املناطق 
التجارية مثل الشورجة وجميلة، 
أي تالعــب  أن  وحتذيرهــم مــن 
باألسعار سيضعهم حتت طائلة 

القانون".
ويواصل احملنا، أن "عملية استيراد 
حاجة  وفق  االستهالكية  السلع 
االســواق ال تتدخــل فيــه وزارة 

الداخليــة، بــل هو مســؤولية 
جهات اخرى".

املواد  "أســعار  أن  على  وشــدد، 
معينــة،  حــدود  لهــا  ليــس 
بأنها  معروفة  العراقية  فالسوق 
"تقاريرنا  أن  إلى  الفتاً  مفتوحة"، 
أظهرت بأن قرارات منح االستيراد 
لبعض املنتجــات أدى إلى ارتفاع 

أسعارها في السوق احمللية".

الخدمات النيابية: الحكومة ارهقت المواطنين بزيادة 
قيمة الدوالر وقرارها بمتابعة األسعار حبر على ورق 

ارتفاع االسعار في األسواق العراقية

الداخلية تعد الزيادة الحاصلة في األسواق " طبيعية "

تقريـر

الصباح الجديد - وكاالت:
الروســي  األكادميــي  أعلــن 
رئيس  غينســبورغ،  ألكسندر 
مركز "غاماليا" الروسي لألوبئة 
بداية  عن  اجملهرية،  والبيولوجيا 
االختبارات قبل السريرية للقاح 
أنفــي مضاد لفيــروس كورونا 

املستجد.
األوبئة،  علــم  خلبيــر  ووفقــا 
وبحسب ما نقلت عنه وسائل 
اإلعــالم الروســية، فــإن هذا 
قطرات  على شــكل  اللقــاح 
لألنف ال يســبب حتــى أي آثار 
جانبية طفيفــة، ويقول "هذا 
لقاح لالســتخدام املوضعي، و 
درجة  ارتفاع  حتى  يســبب  لن 

حرارة اجلسم".
وأضاف أن "االختبارات السريرية 
ســتبدأ في نهاية العام اجلاري 
كوفيد19-  لعالج  جديد  لعقار 
املضادة.  األجســام  أساســه 
وســوف يحاول املبتكرون جعل 
ثمن هذا الدواء زهيدا ليكون في 

متناول اجلميع. وســوف يُعطى 
للمرضــى في املستشــفيات 

والعيادات الطبية".
فــي  غينســبورغ،  وأوضــح 
حديــث لوكالة "نوفوســتي" 
"هــذا  أن  لألنبــاء،  الروســية 
املرضــى  العقــار سيســاعد 
من  الشديدة  باحلاالت  املصابني 
كوفيــد19-، التي تنتهي حاليا 
بوفاتهم، وبهذا سوف ينخفض 
بصــورة حادة معــدل الوفيات 

بهذا املرض".
عام  "في منتصــف  وأضــاف: 
بإمكاننا  سيكون  املقبل   2022
إجراء املرحلتني الثانية والثالثة 

من االختبارات السريرية".
يذكر أن إحصــاء لرويترز أظهر 
130.5 مليــون  أن أكثــر مــن 
كورونا  بفيروس  أُصيبوا  نسمة 
املستجد على مستوى العالم، 
في حــني وصــل إجمالي عدد 
الفيروس  الناجتــة عن  الوفيات 

إلى مليونني و980848.

 اختبارات للقاح بقطرات لألنف 
ال يسبب اعراضا جانبية ينهي 

فيروس كورونا 

خبير أوبئة روسي يزف بشرى:
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اإلقليمية  التنميــة  دائــرة  اقامت 
واحمللية وبالتعاون مع اجلهاز املركزي 
لإلحصاء فــي وزارة التخطيط دورة 
اســتمارة  اســتخدام  عن  تدريبية 
التنمية  اخلاصة مبسح  االســتبيان 
الريفية باستخدام األجهزة اللوحية 
من خالل برنامج ODK بحضور مدير 
الدائــرة الفنيــة العام فــي اجلهاز 
املركــزي لإلحصاء األســتاذ قصي 
عبد الفتاح رؤوف وبحضور عدد من 

منتسبي الوزارة.
العام  الفنيــة  الدائرة  مديــر  وقال 

إن هــذه الــدورة تخص اســتمارة 
التنمية  اخلاصة مبسح  االســتبيان 
الريفيــة الذي جــرى تنفيذه خالل 
احملافظات  في  املاضيتني  الســنتني 
الوســطى واجلنوبيــة ، موضحا أن 
املشــكلة األكبــر التــي واجهتنا 
خالل املســح هــي الكــم الهائل 
من االســتمارات وعمليــة ادخالها 

للحاسبة.
ان اجلهاز  الــى  العام  املدير  واشــار 
على  يعمــل  لإلحصــاء  املركــزي 
مواكبة التطــور احلاصل في مجال 
أن  مبينا  املعلومــات،  تكنولوجيــا 
هناك ثالث محافظات سيتم تنفيذ 
املسح فيها وهي محافظات )بغداد، 
ديالى, كركوك( سيســتخدم فيها 

برنامج  تقنية  تقنية جديدة وهــي 
ODK عن طريق اســتخدام الهاتف 
.شرط  امليداني  للباحث  الشخصي 

أن يكون الهاتف من النوع الذكي.
وأضــاف املديــر العــام أن إدخــال 
البيانات سيكون على هذا األساس 
األسرة  مقابلة  خالل  من  مباشــرة 
واملســؤولني في القرية بعدها يتم 
إدخال البيانات مباشرة إلى الهاتف 
ثم اســتالم البيانات من الشخص 
املعني في اجلهــاز املركزي لإلحصاء 

ومن ثم حتليل تلك البيانات. 
ومــن اجلديــر بالذكــر أن الــدورة 
باســتخدام  اخلاصــة  التدريبيــة 
استمارة االســتبيان اخلاصة مبسح 
التنمية الريفيــة حاضرها كل من 

مدير قســم أحوال املعيشــة في 
اجلهــاز املركزي لإلحصــاء الدكتور 
فاضل نايوخ وقيصر إسماعيل جبير 
التنمية اإلقليمية واحمللية  دائرة  من 
األجهزة  اســتخدام  تناولــت  التي 
اللوحيــة من خالل برنامج ODK، إن 
البرنامج في كونه  الفائدة من هذا 
الوقت  فــي  بالتحديثات  يســمح 
احلقيقي وأســهل لتحليل البيانات 
وأيضا جمع إحداثيات GPS مع رقابة 
أفضل على شاشات الطرف الثالث 
مــع الوجــوب قبل البــدء بضبط 
التاريخ والوقت فــي اجلهاز اللوحي 
واالتصــال بشــبكة اإلنترنت ، كما 
يتم حتميل تطبيق برنامج ODK من 

متجر بال في اجلهاز اللوحي.

البصرة ـ سعدي السند:

املهندس  البصرة  افتتح محافظ 
أسعد العيداني بنايتني جديدتني 
ملدرســتني فــي مركــز البصرة 
إحداهما على نفقة وزارة التربية 
عبداحلســني  الدكتور  بحضور  و 
العام  سلمان عبداحلســن املدير 
لتربية البصرة وعدد من املعنيني .

 احملافظ أكد خــالل حفل افتتاح 
:  كما يشاهد اجلميع   املدرستني 
... املدرســتان تكونتــا من ثالثة 
مواصفــات  وبكامــل  طوابــق 
املدارس املميزة هندســيا وتربويا 
ومبــا يخلق اجــواء علمية طيبة 
للكوادر التعليمية والتدريســية 
لتالميذنــا وطلبتنــا وقد أخذت 
البصرة على  احلكومة احمللية في 
عاتقها أن تعطــي أهمية كبيرة 
للفعل التربوي وأجناحه وبالشكل 
بهذه  األعتزاز  علــى  يبعث  الذي 
اخلطوات املدروســة التي عملت 
بهــا احلكومــة احملليــة حيــث 
أحالت خالل عــام 2019 ( 230 ) 
مدرســة اكتملت حتى اآلن 100 
مدرســة منها ومن هذه املدارس 
ابنيــة مميــزة  75 مدرســة ذات 
جدا لغرض  اســتيعاب تالميذنا 
وطلبتنا في ان تكون حاوية لكل 
صفوف  من  املدرســة  ماحتتاجه 
تخفف من األزدحــام في الصف 
وجود صفوف  من خــالل  الواحد 
ميكنهــا اســتيعاب كل األعداد 
وانهاء الدوام الثالثي ، كما ان هذه 
املدارس تضم غرفــا للمختبرات 
وملحقات  لألنشــطة  وقاعــات 
ادارية وخدمية وغيرها اضافة الى 
عمليات التأثيث بكل األحتياجات 
املدرســية وأن احملافظة مستمرة 
تربوية  افتتاح هكذا مشاريع  في 
التحتية  البنــى  مشــاكل  حلل 
للتعليم وتوفير األبنية املدرسية 
املالئمة حيث مت وكما أشــرنا الى  
تخصيص مشاريع كثيرة لقطاع 
التربيــة ونأمــل أن يتــم افتتاح 
بنايات ملدارس أخرى هي قيد األجناز 
اجناز متقدمة  بنســب  اآلن وهي 

الفقرات  وفق  جميعها  وتســير 
املعتمــدة في تنادرها وبأشــراف 
احملافظة  ديوان  جلان مختصة من 
ومــن تربيــة البصــرة ونتابعها 
بأســتمرار  والبد أن نشــيد هنا 
أيضا  بــدور وزارة التربية في بناء 
مدارس بتصاميــم رائعة ومميزة . 
. وبدوره قدم املديــر العام لتربية 
حملافظ  وتقديره  شــكره  البصرة 
ووزارة  احمللية  واحلكومــة  البصرة 
لرفد  املتواصل  التربية للســعي 
املديرية باملزيد من األبنية التي من 
شأنها أن حتل مشكالت التعليم 
أجيالنا  ملصلحة  خدمة  تدريجيا 
افتتح  قد  البصرة  محافظ  وكان 

في شــهر اذار املاضي  املدرســة 
الدولية احلكومية األولى )مدرسة 
الرشــيدية للبنــات ( في قضاء 
الزبير. وقال العيداني خالل حفل 
افتتاح املدرســة ان هذه املدرسة 
تعــد جتربــة حديثة فــي قطاع 
التربية قد تتسع في أماكن أخرى 
في احملافظة ، مضيفا إن املشروع 
يحمل إيجابيات ستنعكس على 
الواقــع التربوي من خــالل تكرار 
التجربة خلدمة أجيال املستقبل.

مــن جانبه قال مديــر عام تربية 
البصرة عن هــذا النوع املميز من 
التربوي هو  : هذا الصرح  املدارس 
اول مدرســة دولية في احملافظة 

تفتح لهذا العــام منوها الى ان 
املدرســة متكونة مــن ١٨ صفا 
إداريــا ومجاميع صحية  وجناحا 
ومجهزة  للنشــاطات  وســاحة 
واملســتلزمات،  التقنيات  بأحدث 
ان املشــروع ضمن  الــى  الفتــاً 
املشــاريع الذي ترعــاه احلكومة 
. امــا مدير  احمللية فــي البصرة 
قســم تربية الزبير حسن حاجم 
: إن حضــور احلكومة  فق اكــد 
أثر  له  برئيســها  احمللية متمثلة 
التربية  مشاريع  ملتابعته  إيجابي 
والتعليم ســواء في األقضية أو 

مركز احملافظة،
وتابــع أنه ســبق وأن مت إنشــاء 

الزبير  دولية في قضاء  مدرســة 
ومدرستني في أم قصر 

وقــد اجنز هــذا املشــروع بفترة 
قياســية، وبكلفــة بلغت مليار 
و ٤٣٠ مليون دينــار ونحن بصدد 
إنشــاء مــدارس حديثــة أخرى 
البصــري  احلســن  كمدرســة 

ومتوسطة النجاة
محافظة  اعــالم  مدير  واشــار   
البصرة علي يوســف القطراني: 
الرشيدية  مدرســة  مشروع   أن 
الدوليــة ضمــن ١٢ مدرســة ٦ 
واألخرى  احملافظة  منها في مركز 
فــي األطــراف، بالتعــاون مــع 
مدارس  تنفيذ  عبر  اليونســكو، 

مبالكات متميزة ســبق وأن أجري 
لهم اختبار وفق مقاييس علمية 
من  الدراســة  تبدأ  حيث  خاصة 
الى  مرحلة رياض األطفال وصوالً 

املرحلة االعدادية
واضاف ان التعليم فيها سيكون 
مجاناً للطلبة ومدعوما من قبل 
احلكومــة احمللية، منوهــا الى ان 
الطالب املتخرج من هذه املدارس 
ســيحصل على شــهادة دولية 
تؤهله للدخول في أي مدرسة او 
دولية، وسيكون نظامها  جامعة 
متطورة  تربويــة  برامــج  وفــق 
التدريســي  النظــام  وحســب 

الدولي...

محافظ البصرة يفتتح مدرستين جديدتين بمواصفات مميزة 
من أصل 230 مدرسة أحيلت عام 2019 وتم انجاز 100 منها

اكد محافظ البصرة 
إن المشروع يحمل 
إيجابيات ستنعكس 
على الواقع التربوي 

من خالل تكرار 
التجربة لخدمة أجيال 

المستقبل

محافظ البصرة خالل افتتاح مدارس جديدة

واسط ـ الصباح الجديد:
أعلن محافظ واسط  الدكتور محمد 
جميــل املياحي على خطة مشــاريع 
االجتماع  2021 خــالل  لعام  احملافظة 
التنســيقية  الثاني للهيئة  الفصلي 
احملليــة فــي واســط بحضــور نواب 
الغريباوي  النائب ســلمان  احملافظــة 
النائب عبــاس يابر النائب ايناس ناجي 
النائب وفاء حســني ورؤساء الوحدات 

االدارية ومديري الدوائر املعنية .. 
وقال املياحي لقد أضفنا 134 مشروعا 
جديــدا للخطة توزعت علــى امتداد 
 ، للمحافظــة  اجلغرافيــة  اخلارطــة 
وحســب حاجة املناطق ومحروميتها 
، مضيفــا أن املوازنــة االحتادية للبالد 
لعام 2021 لم تكن منصفة حملافظتنا 
، ســيما على مســتوى تخصيصات 
املشاريع ، ومع  ذلك نتمنى االسراع في 
اطالقها ، لكي نتمكن من اطالق هذه 
املشاريع واحالتها بالسرعة املمكنة ، 

خدمة حملافظتنا املعطاء ..
احملافــظ على تطلــع احلكومة  وأكد 
احملليــة إلــى احــداث تغييــر خدمي 
وعمراني في احملافظة بعد اقرار املوازنة 
اخلدمية  املشــاريع  بإكمــال  واملضي 
اجلاريــة فــي احملافظة وإحالــة اخرى 
جديدة تلبي حاجة احملافظة وطموحات 

أهلها الكرام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجنــزت املالكات الهندســية والفنية 
في فــرع توزيع كهربــاء ديالى التابع 
للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، 
الكهربائية  الشــبكة  أعمال صيانة 

في محافظة ديالى.
وشــملت االعمال أصالح عارض فني 
على قابلــو مغذي ٣٣ك.ف، اخلارج من 
احملطــة الكورية ٣٣ك.ف، والذي يغذي 
محطــة املصطفــى الثانويــة، الى 
جانب أصالح عارض فني على مغذي 
العظيــم ٣٣ك.ف، اخلارج من محطة 
اخلالص الرئيســية ١٣٢ك.ف، املغذي 
لقــرى أم الَكرامي واألحيــاء التابعة 
لهــا، وازالة عارض فنــي على مغذي 
) العظيــم ١) ١١ك.ف، املغــذي ملركز 

الناحية،
اضافة الى إصــالح عطل طارئ على 
املدينة،  املغــذي ملركز  خط ١١ ك.ف، 
االعطال  مــن  مجموعــة  وأصــالح 
الطارئة على خطوط الضغط الواطئ 
في مناطق دارة كونارة واالنواء اجلوية.

كما اجنزت املالكات الهندسية والفنية 
في فــرع توزيع كهرباء الفرات االعلى، 
الكهربائية  الشــبكة  أعمال صيانة 
في قضــاء القائم مبحافظــة االنبار، 
حيث مت نصب )٨( أعمدة ضغط عالي، 
مع تسليك قابلو هوائي في منطقة 
حــي الفرات بطول ٦٥٠ متــر، وقابلو 
هوائي بطول ٢٥٠ متر في حي املأمون، 
فضالً عــن نصب محــوالت بدالً من 
املعطوبة في السوق قرب عمارة ثابت 
النجار واالخرى علــى الطريق احلولي 
حلي الفرات قــرب معمل الغاز وأخرى 
قرب قائمقامية قضاء القائم في حي 

املأمون.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تسعـــى الشــركة العامــة لِكبريت 
املشراق إحدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعــادن لِتنفيــذ ُخطتها املرســومة 

للعام احلالي ٢٠٢١ .
وأكـَد ُمدير عام الشركة عبـد املنعـم 
لِهذا  ان ُخطة الشركة  نائـف اجلبـوري 
العام تتضمن برامج ومشــاريع ُمهمة 
وحيوية وقد حظيت بِدعم كبير واهتمام 
بالغ من الوزير ووكيل الوزارة للتخطيط 
ويأتي في ُمقدمتهــا العمل على نقل 
ونصب وحدة تصفية الكبريت والتي مت 

ايداعها لدى الشــركة العامة لِصناعة 
األسمدة اجلنوبية في ُمحافظة البصرة 
بِسبب دخول عصابات داعش اإلجرامية 
الى ُمحافظة نينوى فــي حينها ليتم 
بِذلك إكمال ما نسبته ) ٧٠% ( من خط 

إنتاج الكبريت املُصفى .
واشار املدير العام الى ان اخلطة تتضمن 
أيضاً إقامة معمل جديد إلنتاج حامض 
الكبريتيــك بِطاقــة ) ٦٠ ( ألــف طن 
الزراعي  الكبريت  ومعمل آخر لِطحــن 
لِرفع الطاقــات اإلنتاجية مِلادة الكبريت 
الزراعي إضافة إلى إنشاء معمل إلنتاج 

الشــب من الكاؤولني والذي ُسيسهم 
الشــب  إنتاج مادة  في تخفيض ُكلف 
مع ضمان املواصفــة والنوعية العالية 
للشــب املُنتج في الشركة حالياً وذلك 
لِتوفر مــادة الكاؤولني محليــاً لِتكون 
األملنيوم  بديلة عن مادة هيدروكســيد 
في  حالياً  املُســتخدمة  االســتيرادية 

عملية إنتاج الشـب .
وأضـــاَف املُدير العام بــأن هناك طلب 
كبير على ُمنتج الكبريت الزراعي والذي 
يعتبر ُمقوي للتربة وُمكافح للحشرات 
حيث مت فــي العام املاضــي ٢٠٢٠ بيع 

كامــل الكميــات املُتوفرة واســتنفاذ 
اخلُطة الســنوية ، الفتاً الى ان للشركة 
طلبات جديدة بِحــدود ) ١٠ ( آالف طن 
احلالية  لِزيادة طاقتهــا  وإنها تســعى 
لِتلبية هذه الطلبات ، ُمفصحاً عن عزم 
الشركة بيع الكميات املُتوفرة لديها من 
فضالت الكبريت ) الفـــوم ( والكبريت 
اخلام الــى القطاع اخلاص والشــركات 
الراغبــة على وفق اليــة موضوعة من 
الوزارة بِهــذا اخلصوص لِتحقيق إيرادات 
إضافية للشــركة ومتكينها من تنفيذ 

مشاريعها املُستقبليـة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التجــارة عــن مواصلة 
فروع الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
وأســطولها بتجهيز الــرز واملطاحن. 
وقال مدير عام شركة احلبوب املهندس 
عبدالرحمــن اجلويبــراوي انــه بوتيرة 
في  الفنية  مالكاتنا  تواصل  متسارعة 
فرع / كركوك  عملها بتجهيز املطاحن 
املعتمدة عن  باحلنطة ضمن اخللطــة 
احلصة/الثالثــة حيث بلغــت الكمية 
اجملهــزة )١٤٧٤( طنا ، وفــرع ديالى بلغ 

جتهيز املطاحن )٧٤١،٩٠٠(  طنا.
كما أســتلم الفرع حنطة محولة من 

سايلوا الطوز بكمية بلغت )٣١٧،٥٦٠)  
طنا ، فيما يخص فرع ميســان بلغت 
كميــة جتهيز املطاحن عــن احلصة /٣ 
، )١٦٠٠( طــن ، واملثنــى بلغت جتهيز 
فيما يســتمر  )٣٤٤٠( طنا  املطاحــن 
احملولة  احمللية  احلنطة  بأســتالم  الفرع 
من فرع صالح الدين عن طريق أسطول 
الكمية  التجــارة  حيث بلغــت  وزارة 
املســتلمة اليوم)٩٨١٢( طنا من أصل 
الكمية املقررة للفرع والبالغة )١٢٠٠٠) 

طن .
اما فرع /بابل فقد جهز املطاحن بكمية 
بلغت )١٩٢٦( طنا عن احلصة /٣  ، وقد 

اعلن فرع بابل عن جتهيز احلنطة اخلاصة 
بالطحني الصفر بكامل الكمية املقررة 
، ومن جانب اخر يواصل موقع الصويرة 
جتهيز املطاحــن احلصة /٣ حيث بلغت 

الكمية اجملهزة اليوم )٤٣١،٠٤٠( طنا 
وفي ســياق متصل بني املدير العام عن 
مواصلــة جتهيز وكالء املــواد الغذائية 
التموينية  البطاقة  بالرز احمللي لصالح 
، مضيفــا انه على الرغم من ســريان 
حظر التجوال اال ان مالكات الشــركة 
العامة لتجارة احلبوب في جميع املواقع 
والفروع تواصل جتهيــز الرز حيث جهز 
موقــع الصويرة وكالء املــواد الغذائية 

بالــرز بكميــة بلغــت )٧٢،٧٧٢( طنا ، 
وجهز فرع بابل الرز بواقع )٨٠( طنا.

كمــا اســتلم رز مصنع من اجملرشــة 
احلكوميــة بكمية بلغــت )٥٨( طنا ، 
وفرع املثنى جهز الوكالء بكمية بلغت 
(١٤٠٠( طن ، حيث جهــز فرع البصرة 
بالرز الياسمني بكمية بلغت )٥١٩( طنا 
، ويواصل فــرع ديالى جتهيز وكالء املواد 
الغذائية بالرز بكمية بلغت )١٢٠،٢٣١) 
طنا ، وفرع كركــوك جهز الوكالء بالرز 
بكمية بلغت )٤٤٦( طنــا اي مايعادل 
٣٥% مــن احلصة املقــررة للوكالء يأتي 
ذلك لدعم مفردات البطاقة التموينية.

امام انظار رئيــس واعضاء اللجنة 
املالية في مجلس النواب احملترم 

املوضوع / تعديــل مادة قانونية من 
قانون التقاعد املوحد اجلديد

بعد التحية

بتعديل  مقترحا  انظاركم  امام  اقدم 
املادة )21( – رابعا – من قانون التقاعد 
املوحد رقم )9( لسنة 2014 بان يكون 
احلد االدنــى للراتــب التقاعدي 600 
الــف دينار من ضمنهــا مخصصات 
املعيشــة للمتقاعد خريج الدراسة 
االبتدائيــة و700 الــف دينــار خلريج 
الدراســة املتوسطة و 800 الف دينار 
دينار لشــهادة  الف  و900  لالعدادية 
الدبلــوم ومليــون دينــار لشــهادة 
البكالوريوس و1100 للماجســتير او 
و1200 حلامل شهادة  العالي  الدبلوم 

الدكتوراه .
واســتثناء من ذلك يكون احلد االدنى 
للراتــب التقاعــدي 700 الــف دينار 
مــن ضمنها مخصصات املعيشــة 
للمتقاعد الكماله الســن القانونية 
(63( سنة من العمر او املتقاعد احملال 
علــى التقاعــد الســباب صحية او 
املتقاعد املعيل الثنني او اكثر من افراد 

عائلته .
حبيب زيدان عطية 

مدير متقاعد 
هاتف 07719423546

محافظ واسط يصادق 
على خطة المشاريع 

للعام 2021 

توزيع كهرباء بغداد 
تنجز أعمال صيانة 

الشبكة في ديالى واالنبار
“المشراق” تسعى إلنشاء معامل إنتاج 

حامض الكبريتيك والشب من الكاؤولين 

الحبوب تواصل عملها بتجهيز الرز حصة رمضان 

تقرير
التخطيط تنفذ دورة عن استخدام 

االجهزة اللوحية لمسح التنمية الريفية  

مناشدة 
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الصباح الجديد ـ متابعة:

يواجه رؤساء “كوكا كوال” و”دلتا” وغي
التي  الكبرى  الشــركات  a وهما من 
تتخذ من والية جورجيا مقراً، ضغوطاً 
لقانون  رفضهــم  إلعــان  شــديدة 
يعتبر ناقدوه أنه يقيد املشــاركة في 
بشكل خاص  ويستهدف  االنتخابات، 
وفق  الســود،  األميركيني  الناخبــني 

وكالة الصحافة الفرنسية.
للوالية،  اجلمهــوري  احلاكــم  وصادق 
اخلميــس املاضي، على نــص “يحارب 
التزوير االنتخابي”، من خال تشــديد 
الرقابــة على هويــة الناخبني الذين 
يصوتون بالبريد. كما يحظر توزيع املاء 
والطعام في طوابير االنتظار الطويلة 
أيام االنتخابات، ويحد من عدد صناديق 
االقتــراع املثبتة في الشــارع لإلدالء 

باألصوات. 
ودعــت منظمات تدافع عــن احلقوق 
املدنيــة “كوكا كــوال” و”دلتا” و”ديبو” 
وشــركة التأمني “أفــاك”، إلى إعان 
رفضها النص قبل أن يقع تبنيه. لكن 

أغلب الشركات لم تستجب للدعوة. 
وقالت شركة الطيران “دلتا”، اجلمعة 
املاضية، في بيان، إنها جتري “نقاشات 
مكثفــة” مــع ممثلــني عــن احلزبني 
لتحســني  واجلمهوري  الدميقراطــي 
النص. لكن اعتبر كثير من النشطاء 
أن ذلك غير كاٍف، وأطلقوا على “تويتر” 

وسم “قاطعوا دلتا”.
وتواجه شــركة “كوكا كــوال” وضعاً 
أميركا  فــي  ممثلهــا  وقــال  مماثــًا. 
الشــمالية ألفريدو ريفيــرا، في بيان 
امس االثنني، إن الشــركة “مستاءة” 
من تبنــي النص، وتواصــل في بقية 
البــاد معارضــة أي مشــروع قانون 
يقيد املشــاركة في االنتخابات. لكن 
ذلك لم مينع الزعيم الديني ريجينالد 
جاكســون من أن يدعو غداة ذلك إلى 
تظاهــرة اخلميس، أمــام مقر عماق 
املشــروبات الغازية في أتانتا إلعان 

بداية مقاطعة سلعه.
العالم  املديــر  أكــد  جهتــه،  مــن 
لـ”كــوكا كوال” جيمس كوينســي، 
األربعاءاملاضــي ، أن شــركته “كانت 
دائمــا معارضة” للنــص، لكنها “لم 
تعد تعبــر علنا” عن معارضتها. وقدر 

على تلفزيون “ســي إن بي ســي” أن 
القانون “سيئ”.

فيمــا أعرب رئيــس شــركة دلتا، إد 

باســتيان، عــن موقف أكثــر حزماً، 
األربعــاء املاضي ، إذ أكد في رســالة 
للموظفــني أن القانــون اجلديد “غير 

مقبول”. 
وقال، فــي البيان، إنــه “بعد احلصول 
على وقت كاٍف لفهم كل ما يتضمنه 

النــص، وبعد املناقشــات مــع قادة 
وموظفــني من اجلالية الســوداء، من 
الواضح أن القانــون يتضمن أحكاماً 
ســتجعل ممارسة احلق الدستوري في 
للعديد  انتخاب ممثلني أكثــر تعقيداً 
الضعيف،  التمثيل  ذوي  الناخبني  من 

خاصة الناخبني السود”.
ورحبت منظمة “ نيو جورجيا بروجكت 
أكشن فاند” بهذا املوقف بعد أن دعت 
واضحة.  إعان مواقف  إلى  الشركات 
نســي  العامة،  مديرتهــا  وعلقــت 
الصحافة  لوكالة  رسالة  في  يوفوت، 
قالت  التأخير،  “رغم  أنه  الفرنســية، 
رســالة دلتا احلقيقة أخيراً”. مع ذلك، 
أســفت يوفوت ألن رئيس الشــركة 
“لم يشعر في وقت أبكر باحلاجة إلى 
الدخول في مناقشــات مــع ممثلني” 
الدعــوة  أن  وأوضحــت  لألقليــات.  
توســعت لتشــمل قوانني مشابهة 
يجري العمل عليها في واليات أخرى، 
أبرزهــا أريزونــا وتكســاس وفلوريدا 

وميشيغن.
االنتخابات  أن  واعتبر جمهوريون عدة 
وذلك  تزوير،  شابها  املاضية  الرئاسية 
بدفــع من الرئيــس الســابق دونالد 

ترمب الــذي لم يقر بخســارته رغم 
ســقوط غالبية حتدياتــه القضائية 
للنتائج أمام احملاكم. وأعد جمهوريون 
القوانني  العديد من مشــاريع  مذاك 
التــي ميكن أن حتد من املشــاركة في 

التصويت.
وجورجيا والية جنوبيــة ال تزال حتمل 
جروح حقبــة الفصل العنصري. وقد 
فاز فيها جو بايدن في تشــرين الثاني 
بفضل تعبئة غير مسبوقة، ال سيما 
في صفــوف الناخبني الســود. وفي 
رســالة منفصلة، دعت أكثر من 70 
شخصية ســوداء معروفة في عالم 
األعمــال، بينهــا كني فريجــر رئيس 
مختبر “ميرك”، وكني شينولت الرئيس 
السابق لشركة “أميركان إكسبرس”، 
الشركات إلى التحرك بشكل أنشط 
ضد مشــاريع القوانني التي جتهز في 
بقية الباد، وفق مــا أفادت صحيفة 
“نيويورك تاميز”.  وقال كني شــينولت 
لتلفزيون “ســي إن بي سي” إنه “في 
الوقت احلالي، رأينا في الغالب رسائل 
عامة من الشــركات تدعم احلق في 
التصويت ، ونحــن نطلب منهم اآلن 

املضي قدماً في األفعال”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رحب األمني العــام لألمم املتحدة، 
االول  امــس  غوتيريش،  آنتونيــو 
األميركي،  الرئيس  بقرار  السبت، 
جــو بايــدن، الذي يقضــي برفع 
ضد  املفروضة  والقيود  العقوبات 
اجلنائية  احملكمة  في  مســؤولني 

الدولية.
ألغــى، اجلمعة  بايــدن قد  وكان 
املاضيــة، أمــرا تنفيذيــا وقعه 

ترامب، ســابقا،  دونالد  ســلفه، 
اجلنائية  احملكمــة  إعــان  بعــد 
الدولية أنها تعمل على التحقيق 
بجرائم حــرب مزعومة كانت قد 
الصراع  أطــراف  ارتكبتها جميع 
الواليات  فيها  مبا  أفغانستان،  في 

املتحدة.
وكان األمر التنفيذي رقم 13928، 
والصادر في 11 يونيو 2020، ينص 
على عقوبات اقتصادية تشــمل 

املدعيــة العامة، فاتو بنســودا، 
واملســؤول في احملكمة، فاكيسو 

موشوشوكو.
وأنهى أمر بايدن كذلك سياســة 
قــد طبقت في  منفصلة كانت 
قيود  بفرض  مرتبطة  وهي   ،2019
على تأشــيرات بعــض موظفي 

احملكمة.
األميركي،  اخلارجيــة  وزيــر  وقال 
أنتوني بلينكن، في بيان، إن “هذه 

بأن  تقييمنا  تعكــس  القــرارات 
املقاييس التي مت تبنيها كانت غير 

مناسبة وغير مجدية”.
املتحدث باســم غوتيريش،  وقال 
ســتيفان دوجاريــك، امس االول 
لألمم  العــام  األمني  إن  الســبت، 
املتحــدة أشــار إلــى أن احملكمة 
دورا هاما  “تلعب  الدولية  اجلنائية 
في تعزيز املســاءلة فيما يخص 

اجلرائم الدولية”.

وتعمل احملكمــة، التي تتخذ من 
مدينة الهاي في هولندا مقرا لها، 
املثيرة  النظر بأخطر اجلرائم  على 
لقلــق اجملتمع الدولــي، كاإلبادة 
اجلماعية وجرائــم احلرب واجلرائم 

ضد اإلنسانية.
عام  تأسست  قد  احملكمة  وكانت 
1998، مبوجــب املعاهدة املعروفة 

باسم “نظام روما األساسي”.
ووقعت أكثر مــن 120 دولة على 

املعاهــدة، ولــم تكــن الواليات 
املتحدة منها.

احملكمة  رحبــت  جهتهــا،  مــن 
اجلنائية الدولية بقرار واشــنطن، 
فــي بيــان أصدرته امــس االول 

السبت.
“احملكمة  إن  بيانهــا  فــي  وقالت 
تــدرك أن الواليات املتحدة قدمت 
مساهمات هامةلقضية العدالة 

اجلنائية الدولية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقدم  القوى االشــتراكية” وهي  قالت “جبهة 
األحــزاب املعارضة في اجلزائر إنها ســتقاطع 
االنتخابات التشــريعية املبكرة املقرر إجراؤها 
فــي 12 يونيــو املقبل، بناء على قــرار “اجمللس 

الوطني” التابع للجبهة.
وقــال بيــان إن اجلبهة “جتــدد التأكيد على أن 
شــروط إجراء االنتخابــات غير متوفــرة، وأن 
االنتخابات ال تشكل حا لألزمة، ولذلك ال ميكن 

للجبهة املشاركة في هذه االنتخابات”.
بـ”تدابير  القرار، يطالب احلزب  وبحســب نص 
تســمح للشــعب اجلزائري باملمارســة احلرة 
حلقــه في تقريــر املصيــر، ال ســيما احترام 
احلريات األساســية، ووصــول جميع الفاعلني 
السياســيني واالجتماعيني إلى وسائل اإلعام 

بشكل عادل، وفتح حوار شامل”.
وبعد حل مجلس النواب في 21 فبراير املاضي، 
دعــا الرئيس عبد اجمليد تبــون إلجراء انتخابات 
فــي محاولة الســتعادة  تشــريعية مبكرة 
زمام األمور، في ظل عــودة احلراك االحتجاجي 
املناهض للنظام بعد عام على تعليقه بسبب 

كورونا.
وبذلك، تنضم جبهة القوى االشــتراكية إلى 
صفوف أحــزاب معارضة أخرى قررت مقاطعة 
االنتخابــات. وكان التجمع مــن أجل الثقافة 
والدميقراطيــة )معارضــة علمانيــة( واحلزب 
العمالي )تروتســكي( أعلنا عدم مشاركتهما 

فيها.
االنتخابــات، يخرج  ومنذ اإلعــان عن هــذه 
متظاهــرو احلــراك كل أســبوع فــي اجلزائر 
العاصمة وفي كثير من املدن الكبرى احتجاجا 
على “خارطة طريق النظام” التي قررت تنظيم 
انتخابات تشريعية مبكرة دون مراعاة مطالب 

احلركة االحتجاجية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقرت سفن صينية في مياه متنازع عليها 
ببحر الصــني اجلنوبي، وكأنهــم ضيوف غير 
مرغوب فيهــم لكنهم لن يغادروا، بل مع مرور 

األيام، ظهر املزيد منهم. 
وفــي البداية قالت الصني إنهــا مجرد قوارب 
صيد، رغم أنها ال تبــدو وكأنها تقوم بالصيد. 
حتى جتمعت العشــرات منها صفوف مرتبة، 
بحثا عن ملجــأ، كما قيل، من العواصف التي 
لم تأت أبدا، بحسب ما تقول صحيفة نيويورك 

تاميز.
ومنــذ وقــت ليــس ببعيــد، أكــدت الصني 
مطالباتها مبياه متنازع عليها في بحر الصني 
اجلنوبي ببناء وحتصني جزر اصطناعية في املياه 
التي تطالب بها أيضا فيتنام والفلبني وماليزيا. 
وتتمثل استراتيجيتها اآلن في تعزيز تلك “البؤر 
االستيطانية” من خال احلشد بالسفن، وحتدي 

الدول األخرى بشكل فعال لطردها.
والهدف مــن ذلك هو حتقيق ما لم تتمكن من 
القيــام به من خال الدبلوماســية أو القانون 
الدولي، حســبما تقول صحيفة نيويورك تاميز 
التي تشير إلى أن سياسة القوارب والعواصف 

التي اتبعتها بكني مؤخرا تبدو أنها فعالة.
وعلق غريــغ بولينغ، مدير مبادرة الشــفافية 
البحرية اآلســيوية، ومقرها واشنطن، بقوله: 

“هذا شيء ماكر”.
وتقــول نيويــورك تاميــز إن تصرفــات الصني 
تعكس ثقتها املتزايدة واختبارها إدارة الرئيس 
األميركي جو بايــدن، وكذلك جيرانها في بحر 
الصني اجلنوبي الذين يعتمدون بشكل متزايد 
على اقتصادهــا القوي وإمداداتها من لقاحات 

كوفيد19-.

أقدم حزب جزائري 
معارض يعلن مقاطعة 
االنتخابات التشريعية

بكين تلجأ لحيلة السفن 
والعواصف”للسيطرة 
على بحر الصين الجنوبي

الصباح الجديد ـ متابعة:

البيانات  االحــد،  امــس  تاحقــت 
العربية والدوليــة التي تلت بيانات 
األول  امــس  ليل  مثيلــة صــدرت 
والقرارات  اإلجراءات  مؤيدة  السبت، 
التي اتخذها العاهــل األردني امللك 
عبد اهلل الثاني، فــي عملية امنية 

للحفاظ على باده.
وفــي أحــدث ردود الفعــل، عبرت 
اجلامعة العربيــة عن تضامنها مع 
القيادة  اتخذتهــا  التي  اإلجــراءات 
اململكة  أمــن  لصيانــة  األردنيــة 

واحلفاظ على استقرارها.
للجامعة  العــام  األمــني  وأعــرب 
العربية أحمد أبــو الغيط في بيان 
نُشــر علــى صفحــة اجلامعة في 
فيســبوك، عن “التضامن التاّم مع 
القيادة  اّتخذتهــا  التي  اإلجــراءات 
اململكة  أمــن  لصيانــة  األردنيــة 

واحلفاظ على االستقرار”،
وأكــد “ثقتــه في حكمــة القيادة 
اســتقرار  تأمني  علــى  وحرصهــا 
الباد بالتوازي مع احترام الدســتور 

والقانون”.
وأضــاف أبو الغيــط أّن “امللك عبد 
اهلل الثاني له مكانة مقّدرة وعالية، 
ســواء بني أبناء الشــعب األردني أو 

على املستوي العربي عموما”.
األمانة  وشدد مصدر مســؤول في 
العامــة علــى أن “األمــني العــام 
يعتبر مــن الضــروري الوقوف ضّد 
األوضاع  لزعزعــة  أّيــة محــاوالت 
وتخريب  األوطان  وإضعاف  الداخلية 

االستقرار”، وفق “فرانس برس”.
القبض على  القاء  الرغم من  وعلى 
شــخصيات كبيرة في األردن اال ان 
أحــدا – وحتى كتابة هــذا التقرير 
– لم يعلــن ما حدث بنحــو دقيق، 
ترقب فيــه اجلميع اصدار  في وقت 
بيان تفصيلي بشأن ما حدث، األمر 
الذي رمبا يعني ان اتصاالت جرت بني 
قادة بعض الــدول وامللك عبد اهلل، 
ومبــا جعل أولئك القادة يســارعون 
الى اعــان مواقفهم املؤيدة، اذ أكد 
األمــني العام جمللس التعــاون لدول 
اخلليج العربية نايف احلجرف “وقوف 
مجلس التعاون مع اململكة األردنية 
ودعمها  الشــقيقة،  الهاشــمية 
فــي كّل ما تتخــذه من إجــراءات 
حلفظ األمن واالســتقرار في األردن 

الشقيق”.
وشدد على أن “أمن اململكة األردنية 
الهاشــمية من أمــن دول مجلس 
دول  يربط بني  انطاقا ممــا  التعاون، 
روابط  واألردن من  التعــاون  مجلس 
األخوة  قوامهــا  راســخة  وثيقــة 

والعقيدة واملصير الواحد”.
فــي الرياض، أصدر الديــوان امللكي 
الســعودي بيانا أكــد وقوفها إلى 

جانب األردن.
وجاء في البيــان أن “اململكة تؤكد 
وقوفها إلى جانب األردن ومساندتها 
لكل ما يتخذه امللك عبد اهلل وولي 
وإجــراءات حلفظ  قرارات  من  عهده 

األمن واالستقرار”.
اإلمــارات تضامنها  أكدت  وبدورها، 
الكامل مع األردن ووقوفها وتأييدها 
القرارات  لكل  التامة  ومســاندتها 
واإلجــراءات التــي يتخذهــا امللك 
عبد اهلل الثانــي وولي عهده األمير 
احلســني بن عبد اهلل الثاني، حلفظ 
ونزع فتيل  اململكة  واســتقرار  أمن 

كل محاولة للتأثير فيهما.
وقالت وزارة شؤون الرئاسة اإلماراتية 
في بيان نشرته وكالة أنباء اإلمارات 
)وام(، إنــه “انطاقا مما يربط البلدين 
روابط  من  وقيادتيهما  الشــقيقني 
تاريخية، تؤكد دولة  وثيقة وعاقات 
اإلمارات أن أمن واســتقرار األردن هو 

جزء ال يتجزأ من أمنها”.
اخلارجية  وزارة  قالت  واشنطن،  وفي 
األميركية إن “العاهل األردني شريك 
أساســي للواليات املتحدة وندعمه 

بشكل كامل”.
كذلك أكدت الكويــت الوقوف إلى 
جانــب األردن وتأييد إجــراءات امللك 
عبــد اهلل الثاني للحفاظ على أمن 

واستقرار باده.
األنباء  البحرين، ذكــرت وكالة  وفي 
البحرينيــة عن العاهــل البحريني 
امللــك حمد بن عيســى آل خليفة 
قوله إنه يؤيد اإلجراءات التي اتخذها 

ملك األردن حلفظ األمن واالستقرار.
وجاء في بيــان تأكيد امللك حمد بن 
عيســى آل خليفة وقوفــه وتأييده 
التــام ومســاندته الكاملــة لكل 
يتخذها  التي  واإلجــراءات  القرارات 
امللــك عبد اهلل الثانــي حلفظ أمن 
واســتقرار األردن ونــزع فتيــل كل 

محاولة للتأثير فيهما.
كذلــك أعربــت مصر عــن دعمها 
لألردن وللملــك عبد اهلل الثاني في 
احلفاظ على أمن واستقرار اململكة.

الرئاســة  باســم  املتحدث  وقــال 
املصرية، في منشور على فيسبوك، 
إن مصر تعبر عــن دعمها للعاهل 
األردني امللك عبد اهلل وجهوده “في 
احلفاظ على أمن واستقرار اململكة 

ضد أي محاوالت للنيل منها”.
كما أعلن العراق “وقوفه إلى جانب 
األردن بقيــادة امللك عبد اهلل الثاني، 
في أي خطوات تتخذ للحفاظ على 
أمن وإستقرار الباد ورعاية مصالح 
الشــقيق، مبا يعزز  األردني  الشعب 
حضــوره، عبر االرتــكان لإلجراءات 

التي تنتهي لبسط هيبة الدولة”.
العراقية:  اخلارجيــة  وزارة  وأضافت 
التقدم  مــن  املزيد  إلــى  “نتطلــع 
التحديــات،  ومواجهــة  واإلزدهــار 
ليحظى الشــعب األردني الشقيق 
مبا يستحق في ظل قيادته احلكيمة، 
ونؤكــد أن أمن واســتقرار اململكة 
أمن  من  هــو  الهاشــمية  األردنية 

واستقرار العراق”.
وفــي بيان صــادر عن رئيــس هيئة 
يوسف  الركن  اللواء  األردني  األركان 
أحمد احلنيطي، فــي أعقاب األنباء 
التي أفادت باعتقال نحو 20 شخصا 
“ألسباب أمنية”، بينهم شخصيات 
صحة  عــدم  احلنيطي  أكــد  بارزة، 
ما نشــر من “ادعاءات حول اعتقال 
األميــر حمــزة”. وجاء فــي تصريح 
رئيس هيئة األركان األردني أنه “ُطلب 
من األمير حمزة التوقف عن حتركات 
ونشــاطات توظف الستهداف أمن 
حتقيقات  إطار  في  واستقراره  األردن 
شاملة مشتركة قامت بها األجهزة 
األمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف 
حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض 

اهلل وآخرون”.
وكان ولــي العهد األردني الســابق 
األمير حمــزة بن احلســني قد قال 
في تســجيل مصور أن قائد اجليش 

األردني طلــب منه البقاء في منزله 
وعدم االتصال بأحد.

قالــت صحيفــة “الــرأي” األردنية 
الرســمية، امس األحد، إن املصالح 
العليا للمملكة وأمنها واستقرارها 
“خط أحمر ال يسمح ال بتخطيه وال 
حتى االقتراب منه”، مدينة “ســعي 
البعض إلى توهم محاولة انقابية 
ومحاولة الزج” بولي العهد السابق 

األمير حمزة في ذلك.
ويأتي تعليق الصحيفة غداة تأكيد 
اجليــش الطلــب من ولــي العهد 
حتــركات  عن  “التوقــف  الســابق 
الباد،  استقرار  الستهداف”  توظف 
وعمليات توقيف شــملت رئيســا 
ســابقا للديوان امللكي وشخصية 
مقربة من العائلة امللكية، حســب 

مصدر أمني.
 وجــاءت تصريحــات اجليــش بعد 
تســجيل فيديو مت تسريبه لشبكة 
بي بي ســي، قال فيه األمير حمزة 
أنه يخضع لإلقامة اجلبرية، نافيا أن 
يكون جزءا مــن “أي مؤامرة”. ونفى 
اجليش فــرض إقامــة اجلبرية على 

األمير حمزة.
وكتبــت الصحيفــة، فــي صــدر 
األمني  “العمل  أن  األولى،  صفحتها 
الذي تواصل خال األمس هو تعبير 

عن خط أحمر ال يسمح ال بتخطيه 
وال حتــى باالقتــراب منــه يتعلق 
باملصالح العليــا للمملكة وأمنها 

واستقرارها”.
وأضافــت أن “البعض يســعى إلى 
توهم محاولة انقابيــة في األردن، 
ويحاولــون الزج باألميــر حمزة في 
أمنياتهم السقيمة”، مشيرة إلى أن 
“كل ما في األمر أن بعضا من حتركات 
األمير كانت توظف الستهداف أمن 

األردن واستقراره”.
وأوضحت أن “من يقــرأ تاريخ األردن 
ويعيه جيدا يعــرف أن هذه احلاالت 
تتكرر بني وقت وآخر، وأن أي محاولة 
لزعزعــة األردن أو فصم العرى التي 
دائما  تربط قيادته بشعبه تتحطم 
على صخــرة اإلميان والوالء واالنتماء 
التي تغذت مــن جتربة مائة عام من 

عمر الدولة”.
ورأت الصحيفة أن ردود الفعل التي 
صدرت عن دول عدة أعلنت “بوضوح 
وقوفها بجانب اإلجــراءات املتخذة، 
وجتــدد ثقتها في القيــادة األردنية، 
وجهــت ضربة فادحــة للمتربصني 
بالبــاد وأمنهــا وشــعبها والذين 
موقف  لتخيل  توهماتهم  أخذتهم 
عاملي ضاغط علــى األردن بناء على 

مجرد أوهام”.

على خلفية ما اسمته صحيفة الرأي المحلية توهم محاولة انقالبية “

إجراءات الملك عبد اهلل للحفاظ
 على بالده تحظى بدعم عربي ودولي كبير

أعرب األمين العام 
للجامعة العربية أحمد 

أبو الغيط في بيان 
عن “التضامن التامّ 
مع اإلجراءات التي 

اتّخذتها القيادة 
األردنية لصيانة أمن 
المملكة والحفاظ 

على االستقرار

لعاهل االردني امللك عبد اهلل الثاني

األمم المتحدة ترحب برفع العقوبات األميركية عن المحكمة الجنائية الدولية

ضغوط على شركات أميركية إلدانة قوانين يرجح تقييدها المشاركة االنتخابية

اثناء احتجاجات للسود في جورجيا - ارشيف
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 الصباح الجديد ـ متابعة:

أظهــر مســح ، أن العمــال غيــر 
املنتظمني في كوريا اجلنوبية تضرروا 
االقتصادية  التداعيــات  بشــدة من 
جلائحــة فيــروس كورونــا مقارنــة 

بالعمال العاديني.
وفي دراسة استقصائية أجريت على 
أعمارهم  بأجــر  العاملني  ألف مــن 
19 عاما أو أكثر، وأجرتها مؤسســة 
“إمبرين بابليــك” خالل الفترة من 17 
إلى 23 آذار ، قال 18.6 في املائة، “إنهم 
عانــوا البطالة منذ تفشــي كوفيد 
- 19 فــي كوريا اجلنوبيــة في كانون 

الثاني من العام املاضي”.
ووفقا لنوع العمــل، تعرض 35.8 في 
املنتظمني  العمال غيــر  املائة، مــن 
لفقــدان وظائفهم، أي أعلى بخمس 
مــرات من املعدل املقابــل البالغ 7.2 

في املائة، للعمال املنتظمني، بحسب 
االستطالع.

34.8 في املائة،  وأظهر االستطالع أن 
انخفاضا  عانوا  املشاركني  من جميع 
املاضي،  العــام  الدخــل خــالل  في 
وكان الضرر أكبر بــني العاملني غير 

املنتظمني.
واشــتكى ما يقرب من ستة من كل 
عشرة عمال غير منتظمني، أو نسبة 
58.3، من خفض األجور، مقارنة بـ19.2 
فــي املائة من العاملــني املنتظمني، 

وفقا لوكالة أنباء “يونهاب”.
وقال واحد من كل خمسة مشاركني، 
أو 21.3 فــي املائة، “إنهم أجبروا على 
أخذ إجازة”. وكشف املسح أن نسبة 
اإلجــازة غير الطوعيــة كانت أعلى 
بكثير بني غير املنتظمني، حيث بلغت 
35.5 فــي املائة، مقارنــة بـ11.8 في 

املائة، بني العاملني املنتظمني. 
وعلــى الرغم مــن وجود مؤشــرات 

إيجابية على تعافــي اقتصادات دول 
اليابان والصني  منطقة آســيا، مثل 
وكوريــا اجلنوبية، من جراء تفشــي 
وبــاء كورونا، إال أن التعافي ال يســير 
بالسرعة ذاتها في جميع دول القارة، 

وفق حتليل اخلبراء.
وقال مارتني سيل الباحث االقتصادي 
فــي منظمــة التعــاون االقتصادي 
والتنمية، “إنه من السابق ألوانه اجلزم 
بأن االقتصادات اآلسيوية تعافت متاما، 
للتأويل،  فاملؤشرات متناقضة وقابلة 
فبعضها يدل على التعافي، وبعضها 
أن املشكالت طويلة  إلى  اآلخر يشير 
األجل قائمة ورمبا تتفاقم نتيجة عام 
الوباء، مثل تباطؤ منو اإلنتاجية وتزايد 

املديونية وشيخوخة السكان”.
العــام احلالي  ويضيف “رمبــا يحمل 
بعض األخبار الطيبــة، مقارنة بعام 
2020، فمــن املتوقع أن تنمو املنطقة 
6.9 في املائة، ويعد ذلك رقما إيجابيا 

فــي بحــر الســلبيات االقتصادية، 
الزيادة ســيكون  لكن حتى مع هذه 
اإلنتاج أقل في نهايــة 2021 مقارنة 

بتوقعاتنا، التي سادت قبل الوباء”.
 ويؤكــد تومــاس هاردلــي اخلبيــر 
االســتثماري، أن “كلمــة التعافــي 
االقتصادي آلســيا رمبا تبــدو مبالغا 
فيهــا في الوقــت الراهــن، فهناك 
كثيــر من اجلــروح، التــي منيت بها 
معركتها  خــالل  االقتصــادات  تلك 
مع كورونا، وميكــن أن تتحول اجلروح 
إلى نــدوب دائمة وتتــرك بصمات ال 
االقتصادية  الهيــاكل  علــى  متحى 
األمد  ذلك على  ولتفادي  اآلســيوية، 
إلى  ماســة  هنــاك حاجة  الطويل، 
لتعزيز  اقتصادية  بإصالحات  اإلسراع 
منو اإلنتاجية واالســتثمار، والسماح 
بإعــادة تخصيص املوارد الكافية عبر 
العبء  وتقليل  اخملتلفــة،  القطاعات 

التنظيمي والضريبي”.

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنــت وزارة النفط امس األحد، 
وااليرادات  الصــادرات  مجمــوع 
املتحققــة لشــهر آذار املاضي، 
وفيما اشــارت الى جتاوز إيراداتها 
الـ 5 مليــارات و700 مليون دوالر، 
أوردت وكالــة رويتــرز، عن مدير 
حقل مجنــون النفطي ان البالد، 
احلالي،  العــام  موازنة  ضمنــت 
استثمار 1,15 مليار دوالر لتطوير 

احلقل.
وذكرت الــوزارة في بيــان تلقته 
“كمية  أن   ،“ اجلديــد  “الصبــاح 
الصادرات من النفط اخلام بلغت 
(91( مليونــا )311( الفا و) 929 ) 
برميالً ، بايــرادات بلغت )5( مليار 
و)782( مليون و )711( الف دوالر .

ان  الــى  االحصائيــة  وأشــارت 
“مجموع الكميــات املصدرة من 
النفط اخلام لشــهر آذار املاضي 
من احلقول النفطية في وســط 
وجنوب العراق بلغت )88( مليون 
و)240( الــف و )184( برميال ، اما 
من حقــول كركوك عبــر ميناء 
الكميات  بلغــت  فقــد  جيهان 
املصدرة ) 3( مليونا و) 71( الفا و) 

745 ( برميال”.
وبينت الوزارة أن “معدل الصادرات 
اليومية بلــغ )2( مليونني و)945) 
الف برميل، فيما بلغ معدل سعر 
البرميل الواحد ) 63.329 ( دوالراً”.
في قطاع  تنفيذي  وقال مسؤول 
النفــط العراقــي إن “العراق أقر 
 1.15 ميزانية اســتثمارية بنحو 
لتطوير   2021 لعــام  دوالر  مليار 
حقل مجنــون النفطي العمالق 
الواقــع في جنوب البــالد”، وفقا 

لـ”رويترز”.
وأوضح ضياء شــاكر مدير حقل 
مجنون في مقابلــة مع “رويترز” 
في احلقل النفطي الواقع جنوب 
البالد قــرب البصــرة، أن العراق 

يخطط لزيــادة اإلنتاج من احلقل 
النفطــي إلى 450 ألــف برميل 
يوميا مــن 130 ألف برميل يوميا 

حاليا خالل ثالثة أعوام.
وأضــاف أن “التركيز الذي يعقب 
التزام العراق بتقليص اإلنتاج مع 
هو  “أوبك+”  في  اآلخرين  املنتجني 
علــى زيادة إنتاج اخلــام اخلفيف. 
التي  “االستراتيجية  شاكر  وقال 
اتبعناهــا هي زيادة اخلام اخلفيف 
من حقل مجنون، كون أســعاره 

أعلى من النفط الثقيل”.
وتابع أنه “في إطــار خطة تعزيز 
اإلنتــاج، أكملت “شــلمبرجير” 
احملــدودة نصف أعمــال حفر 40 
بئرا نفطية مبوجب عقد ُمنح في 
احلفر  أن “شركة  2018”، مضيفا 
الدولة  تديرهــا  التي  العراقيــة 
ســتبدأ حفر 40 بئرا في نيسان 
حديث  “ثمة  أنه  وأضاف  )أبريل(”. 
أيضا عن أن املسؤولني يستعدون 
لطــرح مناقصات من أجل وحدة 

املكمن،  لزيادة ضغط  املاء  لضخ 
واملساعدة على ضخ النفط إلى 

السطح”.
عبر  العراق  نفط  ر معظم  ويصدَّ
مرافئ فــي اجلنوب ويدر أكثر من 

95 في املائة من إيرادات الدولة.
يذكــر أن برملان العراق وافق أمس 
األول على ميزانيــة للعام 2021 
حجمها 130 تريليون دينار عراقي 
“89.65 مليار دوالر” في وقت تعاني 
فيه البالد أزمة اقتصادية ومالية 

بسبب تدني أسعار النفط.
وقال مشرعون إن “من املتوقع أن 
تريليون   28.7 امليزانية  عجز  يبلغ 

دينار “19.79 مليار دوالر”.
أن  ومشــرعون  وثائــق  وتفيــد 
امليزانية موضوعة على أســاس 
دوالرا   45 يبلــغ  نفــط  ســعر 
للبرميل وصادرات متوقعة قدرها 
3.25 مليون برميــل يوميا، منها 
250 ألف برميل يوميا من إقليم 
على  العراق  كردســتان.ويعتمد 

النفط في متويل 97 في املائة من 
ميزانيته، وقد أدى التزامه باتفاق 
أوبك+” خلفــض إنتاج النفط إلى 
تقليــص املــوارد املالية حلكومة 
تكافح من أجل معاجلة تداعيات 
أعوام احلرب والفساد املستشري.

من جانبها أعلنت إدارة معلومات 
الطاقة األمريكــي، امس األحد، 
أن صــادرات العــراق ألمريكا من 
3 ماليني  النفط اخلــام جتــاوزت 

برميل خالل شهر آذار الفائت.

5 مليارات و700 مليون دوالر إيرادات آذار النفطية
استثمار 1.15 مليار دوالر لتطوير حقل مجنون النفطي

اقر العراق 
ميزانية استثمارية 

بنحو 1.15 مليار 
دوالر لعام 2021 

لتطوير حقل 
مجنون النفطي 
العمالق الواقع 
في جنوب البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت عملة بيتكوين املشفرة بنسبة 1.3% 
ليصل ســعرها إلى 59 ألفا و414 دوالرا، وفقا 

لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج لألنباء.
موزايك  تتابعها منصــة  لبيانات  واســتنادا 
للعمالت املشفرة، بلغت قيمة التداول 840.8 
مليــون دوالر، أو ما يوازي %39 من متوســط 

تعامالت 20 يوما كاملة.
وتذبذبت أســعار بتكوين بنســبة 2.2 باملئة، 
ليتم تداولها بني 58 ألفا و471 دوالرا و59 ألفا 
و787 دوالرا، ويبلغ ســعرها حاليا أقل بنسبة 
3.8 باملئة عن أعلى مســتوياتها عند 61 ألفا 

و742 دوالرا في 13 مارس املاضي.
وســجلت بتكوين مكاســب بلغت نسبتها 
%10 باملئة، في األســبوع املاضي، و105 باملئة 
خالل العام اجلاري حتى اآلن. وزاد ســعر عملة 
إيثيريوم املشفرة بنسبة 1.1 باملئة ليصل إلى 

2114 دوالرا.
وتذبذبت العملــة بنســبة 3.6 باملئة، ليتم 
التداول عليها بني 2069 و2144 دوالرا. وارتفع 
سعر إيثيريوم بنســبة 186 باملئة هذا العام 

حتى اآلن.
وبلغــت قيمة التــداول 834.7 مليون دوالر، أو 
ما يــوازي 114 باملئة ملتوســط تعامالت يوم 

بأكمله.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أرتفعت أســعار صرف الدوالر، امس االحد، في 
البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كردستان.

وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثية املركزية في بغداد ســجلت 147000 

دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وكانت بورصة الكفاح املركزية خالل افتتاحها 

صباح اخلميس املاضي  146400 دينار عراقي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
ارتفعت في محال الصيرفة باألســواق احمللية 
في بغداد حيث بلغ ســعر البيع 147500 دينار 
عراقي، بينما بلغت اســعار الشــراء 146500 

دينار لكل 100 دوالر امريكي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت ناحيــة العظيم شــمالي ديالى، امس 
االحــد، فقــدان %30 مــن انتاجيــة القمح 
للموســم احلالي بسبب شــح املياه وانعدام 
األمطار، مشــيرة الى هــالك 40 الف دومن من 

الزراعة الدميية.
وقال رئيس مجلس العظيم الســابق محمد 
إبراهيــم العبيدي إن “خســائر مصــادر املياه 
وانعدام األمطار تســبب بفقدان ونقص 30% 
من إنتاجية القمح للموســم احلالي بســبب 
انعدام األمطار ومشــكالت إمدادات الكهرباء 
علــى الرغم مــن اجناز اخلطة الشــتوية رغم 

املصاعب والعراقية بنسبة جيدة”.
وأشــار العبيدي الى “هــالك 40 الف دومن من 
الزراعة الدميية النعدام األمطار خالل املوســم 
الشــتوي ما ســبب خســائر مادية جسيمة 
للمزارعني”، داعيا الى “دعم ومساندة املزارعني 
من قبل اجلهات احلكومية لتعويض اخلســائر 

التي تكبدوها”.
وتعد ناحية العظيم 60 كم شــمال بعقوبة 
ابرز املناطق الزراعيــة في ديالى ويطلق عليها 
“سلة ديالى الغذائية” وحتوي 400 الف دومن من 
االراضي الزراعية وتضم 45 قرية زراعية ويبلغ 

سكانها نحو 30 ألف نسمة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بيانــات مت نشــرها امس  أظهــرت 
االحد أن شــركات بناء الســفن في 
كوريا اجلنوبية فــازت بطلبات لبناء 
الســفن في الربع األول تزيد قيمتها 
بعشرة أضعاف عن إجمالي الطلبات 
املســجلة في 2020 حيــث تتعافى 
صناعة بناء الســفن مــن تداعيات 

اجلائحة.
الكورية  السفن  بناء  وفازت شركات 
بطلبات جديدة لبناء 126 ســفينة 
أو 5.32 مليــون طن إجمالي مكافئ 
في الفترة مــن يناير إلى مارس وفقا 
للبيانات التــي نقلتها “يونهاب” عن 
شركة أبحاث الســوق “كالركسون 

ريسيرش سيرفس” وذلك مقارنة مع 
الطلبات املسجلة في 2020 بأكمله 
والبالغــة 550 ألــف طــن إجمالي 

مكافئ.
وفي الربع األول شكلت الطلبات التي 
حصلت عليها شركات بناء السفن 
احملليــة %52 من إجمالــي الطلبات 
على   10% بنســبة  ارتفاعا  العاملية 
أساس ســنوي. وأبرمت شركات بناء 
الســفن في كوريا اجلنوبية صفقات 
كبيرة في الربــع األول من هذا العام 
بعد تراجع الطلبات في العام املاضي 

بسبب اجلائحة.
وفازت شــركات بناء السفن الثالث 
الكبرى مبــا قيمته 12 مليار دوالر من 

الطلبات اجلديدة في الفترة من يناير 
إلى مــارس حيث حصلت “هيونداي” 
على طلبات جديدة لبناء 68 سفينة 
بقيمة 5.5 مليــار دوالر لتحقق 37% 
من هدفها السنوي البالغ 14.9 مليار 

دوالر.
وحصلت “سامســوجن” على طلبات 
بقيمــة 5.1 مليــار دوالر فــي نفس 
الفتــرة فــي حني حصلت شــركة 
“دايو” علــى ما قيمتــه 1.79 مليار 
الســفن  بناء  وتنوعت طلبات  دوالر. 
هذا العام لتشــمل ناقالت احلاويات 
وناقــالت الغــاز الطبيعي املســال 

والسفن الصديقة للبيئة.

الصابح الجديد ـ وكاالت:
اخلارجية  وزيــر  حســني  فــؤاد  قال 
عقده  صحفي  مؤمتــر  في  العراقي، 
مع وزير اخلارجيــة نائب رئيس االحتاد 
السويســري إجنازيو كاسيس، الذي 
الهجرة  قضايا  “ناقشنا  العراق:  يزور 
واألوروبي  السويسري  املستوى  على 
ووضع حل لالجئني أو طالبي اللجوء”.
العراقي:  اخلارجيــة  وزيــر  وأضــاف 
“ناقشــنا أيضــاً موضــوع األموال 
البنــوك  فــي  اجملمــدة  العراقيــة 
توقيع  إلى  السويســرية”، مشــيراً 
البلدين تشــمل  مذكرة تفاهم بني 

قضايا مالية وانسانية.
مــن جانبه، قال الوزير السويســري 

كاســيس، إن زيارته لبغــداد جاءت 
ضمــن جولة تشــمل أيضــاً األردن 
ولبنان وباألهداف نفسها التي ترمي 
بني  الصحيحة  العالقــات  لتعزيــز 

بلداننا وإعادة االستقرار للمنطقة.
وفــي لقاء آخــر، بحــث مصطفى 
الكاظمــي رئيس الــوزراء العراقي، 
مــع نائب رئيس االحتاد السويســري 
خطــوات إعــادة فتــح الســفارة 
التعاون  وسبل  ببغداد،  السويسرية 
بني  الثنائية  والعالقــات  املشــترك 
مبا  تعزيزهما  وآفاق  العراق وسويسرا 
يخدم املصالح املشــتركة، بحسب 
لرئيســة  اإلعالمي  للمكتب  بيــان 

الوزراء.

وجرى خــالل اللقاء بحث طرق تعزيز 
واالســتثمارات  االقتصادية  التنمية 
العراق، ودعم سويسرا  األجنبية في 
احلكومة  اتخذتها  التــي  للخطوات 
العراقيــة في هذا اجلانــب، مبا يؤكد 
مشــاركة أوســع للقطــاع اخلاص 
وخلق فرص استثمار ووظائف واعدة 
في ســوق العمل العراقية، بحسب 

املكتب اإلعالمي لرئاسة الوزراء.
وأشــارت املكتب اإلعالمــي لرئيس 
الوزراء العراقي، إلى أن لقاء الكاظمي 
مع املسؤول السويسري بحثا خالله 
التعاون فــي اجملال اإلنســاني فيما 
الى  وإعادتهم  النازحني  ملف  يخص 

مناطق سكناهم .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن وزير االقتصاد الفرنســي 
برونــو لومير أن القيــود اجلديدة 
التــي فرضت للحد من انتشــار 
وباء كوفيــد19- دفعت احلكومة 
تقديراتها  خفض  إلى  الفرنسية 
خمســة  إلى  االقتصاد  للنمــو 
واحدة،  مئوية  نقطــة  أي  باملئة، 

بحسب ما نشرت “الفرنسية”.
وقــال لومير إن “إغــالق املدارس 
و150 ألف متجر ال بد منه للحد 
من انتشــار فيروس كورونا، لكن 

هذه اإلجراءات سيكون لها تأثير 
على االقتصاد الفرنسي”.

“لهذا  الفرنســي  الوزير  وأضاف 
الســبب ســنخفض )تقديرات( 
منونــا من 6 باملئة إلى 5 باملئة في 

.”2021
وكان إجمالي الناجت احمللي لفرنسا 
 8,2 نســبته  انكماشا  ســجل 

باملئة في 2020.
املركــزي  البنــك  وكان حاكــم 
الفرنســي فرنســوا فيليروا دي 
غالو صــرح اخلميــس أن القيود 

التي مت اإلعالن عنها هذا األسبوع 
“يفترض أال تؤدي إلى خفض كبير 
في تقديراته” التي تتحدث عن منو 
نسبته 5,5 باملئة في 2021 إذا لم 
تستمر إلى ما بعد “مطلع مايو”.

وذكــر برونو لومير بــأن الكلفة 
اإلجماليــة للمســاعدات تقدر 
ب11 مليار يورو في ابريل، مؤكدا 
أن “الوعــد الرئاســي +أيــا تكن 
كلفته+ سيتم الوفاء به”. واضاف 
أن سياسة الدعم هذه ستستمر 
“طاملا استمرت األزمة الصحية”.

وأشــار الوزيــر إلــى أن إنهــاء 
املســاعدات العامــة ســيكون 
تدريجيا و”فــي بعض القطاعات 
التي ستظل متأثرة بشكل دائم 
اإلبقاء  ســيتم  الطيــران،  مثل 

عليها”.
وقــال برونو لوميــر “لكنني أريد 
لدينا  الفرنســيني: ليس  طمأنة 
صعوبــة فــي زيــادة الديون في 
األسواق بأسعار فائدة منخفضة 
للغاية والبنــك املركزي األوروبي 
أكد أنه ســيبقي على سياسته 

النقدية لدعم االقتصاد”.
وأكد من جديد أنه سيتم تسديد 
الديــن بعد األزمة، مشــيرا إلى 
أنه أمــر ممكن بفضــل “منو قوي 
وســيطرة أفضل علــى نفقات 
التشــغيل العامــة ومواصلــة 
بــدءا   - هيكليــة  إصالحــات 

باملعاشات التقاعدية”.
إنعاش جديدة  بدء خطــة  وقبل 
“االستمرار  لومير  يريد  محتملة، 
بسرعة في اإلفراج عن مئة مليار 
يورو” من البرنامج الذي أعلن في 

أيلول وينوي إنفاق نصفه بحلول 
نهاية 2021.

الفرنســي  وزير االقتصاد  وانتهز 
الفرصة لينتقد مرة أخرى تباطؤ 
املصادقة على  فــي  دول محددة 
صندوق اإلنعــاش األوروبي البالغ 

750 مليار يورو.
وقــال “كان من املقــرر أن تتلقى 
في  يورو  مليارات  خمسة  فرنسا 
لألسف  املرجح  غير  من  متوزلكن 
أن نتســلم هذا املبلــغ في ذلك 

املوعد”.

بيتكوين ترتفع 
1.3 % إلى أكثر 
من 59 ألف دوالر

الدوالر يواصل اإلرتفاع 
في االسواق المحلية 

ُشح المياه يجهز على 
 30% من إنتاج القمح ويهلك 

آالف الدونمات بديالى

الشركات الكورية تتلقى 126 طلبا لبناء 
السفن منذ بداية 2021

خارجيتا البالد وسويسرا تناقشان الهجرة 
والتعاون االستثماري

فرنسا تخفض تقديراتها لنمو اقتصادها في 2021 إلى 5 %

35.8 % فقدوا وظائفهم تقرير

العمالة غير المنتظمة في كوريا األكثر تضررا من كورونا 
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ثقافة 8
دراسةمحمد زكي ابراهيـم

نص

بالغة السرد في )نوهدرا(

كــن...

د. عبد الكاظم جبر

فـي السـرد الروائـي احلديـث ثمـة َمن 
املدينـة  الظـّل(،  )املدينـة  بحـث عـن 
املتخيلـة، كمـا فعل )لؤي عبـد اإلله( 
فـي روايتـه )كوميديـا احلـّب اإللهّي(، 
فاصطنع )احلديقـة اإلنكليزية(، وكما 
فعـل حميد اخملتار فـي روايته )صحراء 
نيسـابور(؛ بيـد أن )نوهـدرا( لـم تكـن 
املدينـة  هـي  بـل  املتخيلـة،  املدينـة 
احلضاريـة،  احلمولـة  ذات  الواقعيـة 
وقـد اصطنعها الكاتـب رمـزًا عراقيًّا  
عظيًمـا تـوكأ عليـه في إطـاق أمله 
املنشـود، علـى الرغـم مـن أنـه لـم 
يذكرهـا مرة واحـدة في روايتـه، فهو، 
إذن، يطالعنـا بعتبـة العنوان بشـيء 
ويحّمـل  واإلبهـام،  الغمـوض  مـن 
املتلقي مسؤولية الكشـف والتأويل، 
بـل ال بّد لـه منهمـا، لتتحقـق باغة 
السـرد املوّسـعة، مبطابقـة مقتضى 

احلال.
و)نوهـدرا( روايـة عراقيـة لألديب )كرمي 
دار  عـن  صـدرت  اخليـاط(،   محسـن 
متـوز، بطبعـة ثانية هـذا العـام، وهي 
روايـة قصيرة، مـن القطع املتوسـط، 
بــ )128( صفحة، واضحـة في لغتها 
أخطـاء  لـوال شـيء مـن  وأسـلوبها، 
الطباعـة أو العجلـة، تقتـرب مـن فن 
منهمـا.  متتـح  أو  والرحـات،  ـير  السِّ
وتـدور أحداثهـا فـي التاريـخ املعاصر، 
وقـد عـرف الكاتـب كيـف يتعهدها، 
ليعـرض  املناسـبات؛  يهتبـل  وكيـف 
وعمـره  املقموعـة،  وأحامـه  لـرؤاه 
املسـروق، وهـو، بذلـك، يعـرض لـرؤى 
اجلماعـة وأحامها وعمرهـا، وال غرابة 
فـي أن تتجه عنايته بشـخوص روايته 
الذيـن ضّيعتهم احلروب ومابسـاتها، 
الدراسـة  مقاعـد  وجمعتهـم 
ممـن  تتخـذ  إذن،  فالروايـة،  اخلارجيـة، 
والطائفيـة  العبثيـة  احلـروُب  تركـت 
روحـه،  وصّدعـت  نفسـه،  فـي  آثـارًا 
وترميـم  الصـدع  رأب  حاولـت  قـد  و 
الـذات من أجـل النهـوض، مبعنى أنها 
تبنـت فكـرة )الصيانة بعـد التدمير(، 
وتنـدرج شـخصية البطل فـي ضمن 
التـي  اإليجابيـة  الشـخصية  منـط 
رؤيـة أمميـة، مسـتعينة برمـز  حتمـل 
حضـاري إلـى حـدِّ أن يكـون الرمز هو 

حكايـة البطـل )الـراوي( نفسـه.
   والروايـة نافـذة بباغة السـرد فيها، 
مبـا انطوت عليـه من أصنـاف اإلحالة 

والترميـز والتبطـن واإلرفـاق، وفتحت 
آفاًقـا داللية متسـقة، تدعـو املتلقي 
إلـى أن ميـارس دوره فـي ممارسـة فعـل 
البعـد  علـى  تعـزف  فهـي  القـراءة، 
املتلقـي  تتركـه فـي  الـذي  التأويلـي 
النـص،  ومحـاورة  القـراءة  أثنـاء  فـي 
بنيـة  عموًمـا،  الروائيـة،  والبنيـة 
شـكلّيا  قانونًـا  تعـرف  ال  احتماليـة 
ثابًتـا، كمـا يذكر املعنيون بهـذا الفّن، 
ومـا يُطلـق عليـه باغـة التجربة هو 
مـا ينبع مـن خصوية تشـكيلها هي. 
وتقـوم )نوهـدرا( علـى رمزيـة كبـرى، 
إذ تشـتغل علـى اإلحـاالت التناصية، 
فحكايـة بطلهـا القادم مـن بابل إلى 
دهـوك- حيث نقطـة التقـاء اجلماعة 
األسـطورة  مـع  تتنـاص  املتعـددة- 
اآلشـورية التـي حتكـي قصـة البابلّي 
بابـل  )أكيتـو( مـن  نقـل عيـد  الـذي 
)نوهـدرا(  هـي  التـي  دهـوك،  إلـى 
بالسـريانية، الضاربـة فـي أعمـاق ما 
قبـل التاريـخ... )نوهـدرا( املتعددة في 
دياناتهـا وقومياتهـا ولغاتها، ليصبح 
ذلـك العيد رمـزًا للخصوبـة والتجدد 
بحسـب امليثلوجيا اآلشورية القدمية، 
ومنهـا  ذاع فـي اآلفـاق ليعمـر ربوًعـا 
وينتمـي  أخـرى، مبسـميات متعـددة. 
إلـى مـا أسـماه جيـرار  املـكان  هـذا 
جنيـت )احليـز اإليحائـي(، ملـا يكتنـزه 
مـن دالالت حضاريـة، وينتمـي لهـذا 
أيًضـا كهـف جورسـن  فيهـا  احليـز 
ذو األعمـدة األربعـة، الـذي اجتمعـوا 
عنـده، فـي آخـر املطـاف، فـي اجلبـل 
وعامـة  إيقونـة  ليكـون  األبيـض، 
سـيميائية فـي النص، وهو مـا يناظر 
)السـريانية  األربـع  اللغـات  اجتمـاع 
إذ  والعربيـة(،  والتركيـة  والكرديـة 
كان األصدقـاء قـد رفعـوا أصواتهـم 
اللغـات-  هـذه  جتمـع  بـروح  بالغنـاء 
فـي كهف، فـي جمجمة العـراق، في 
اجلبـل األبيـض- فهـو يشـتغل علـى 
طـرح الصـورة الكنائيـة الرامـزة، وإن 
باغـة الصـورة، كمـا يقـول احلكيـم 
مـن  خيـر   “ كونفشـيوس:  الصينـي 
ألـف كلمة”، ثـم أنها كانـت )توقيًعا( 
ا مرهـف احلـّد، بالـغ األثـر، وال  ختاميًـّ
األعمـدة  هـذه  إن  القـول  يفوتنـي 
األربعـة في هـذا الكهف، تسـتحضر 
مقلوبًـا  اسـتحضارًا  الذهـن  فـي 
)األركان األربعـة( فـي روايـة )العيـب( 
ليوسـف إدريس، فمثل هـذه األمكنة 
ليسـت عناصـر محايـدة، بـل عناصر 

بالداللـة. مشـحونة 

بالعمـل  الشـخصيات  امتـزاج  وإن 
جـواد  علـي  يذكـر  كمـا  الروائـي، 
شـاعرية،  صفـة  يعطيهـا  الطاهـر، 
فهـي ليسـت مـواّد بناء فحسـب، بل 
إنهـا عناصـر مهمة، وهي ما تشـّكل 
مجتمـع الروايـة اخملتلـف فـي الديانة 
والعـرق واللغـة واآليديولوجيـا، وفـي 
والغيـاب  احلضـور  وتوقيـت  احلضـور، 
واالسـتبدال. فليليـان – مثـًا- الفتاة 
بــ  تذكرنـا  اخلمسـينية  احلبيبـة 
)فيرمينـا( فـي روايـة )احلـّب فـي زمن 
تعّشـقها  التـي  ملاركيـز،  الكوليـرا( 
املراهقـة،  زمـن  فـي  نتينـو(،  )فلـور 

لكـن احلـروب فـي منطقـة الكاريبي 
ومـا رافقها مـن تبدل األحـوال حالت 
طبيـب  مـن  لتتـزوج  زواجهمـا،  دون 
المـع، ويكـون لهـا منـه خلَـٌف، وبعد 
أن  ويرتضيـان  إليهـا  يعـود  وفاتـه، 
ثـم  سـبعينين،  صديقـن  يكونـا 
أدعيـا  سـفينة  فـي  األحـداث  تـدور 
ليختليـا  بالكوليـرا؛  موبـوءة  أنهـا 
إلـى بعضهمـا فـي تبـادل األحاديـث 
التـي تقلـل مـن ثقـل الشـيخوخة. 
وعنـدي أن هـذه احلبيبـة الكردية هي 
رمـز لكردسـتان، فلـو أننـا اسـتبدلنا 
كردسـتان بــليليان لم يحـدث تغيير 

داللـي ذو أثـر، وأنهـا فـي ذلـك مثـل 
ال  الرصاصـة   ( روايـة  فـي  فاطمـة 
إدريـس،  ليوسـف  جيبـي(  فـي  تـزال 
ففاطمـة ماهـي إال مصـر، كمـا يـرى 

النقـاد. بعـض 
وغيـاب صديقـه احلاضـر فـي ذكرياته 
املسـلم  الكـردي  آزاد  وأحامـه؛ 
املتعصـب لكرديتـه، فـي زمـن الرواية 
ومكانهـا؛ عّوض عنه، بدهاء، بشـابن 
كرديـن متغالبـن، أحدهمـا بادنياني 
منـه  إشـارة  فـي  سـوراني،  واآلخـر 
فـي  احلاكمـن  احلزبـن  أنصـار  إلـى 
كردسـتان، ليبعث ما يُعـرف بـ )صورة 
التعويـض( التـي جتمـع بـن )الوصـل 
واحلـذف(. وكان حضور السـو األيزيدي 
حضـورًا طفيًفـا، وهـو ما فيه إشـارة 

بالغتـان.    واجتماعيـة  سياسـية 
    وقـد تضمنـت الروايـة أخبـارًا خرج 
قسـٌم منهـا لغـرض اإلفـادة، وخـرج 
اإلفـادة،  لـازم  منهـا  آخـر  قسـٌم 
وتركـْت  مفاصلهـا،  مـن  كثيـر  فـي 
للمتلقـي أن يتحمـل مسـؤوليته في 
)الفـاش  فهـم مـا تريـد، كمقاطـع 
بـاك(، والقصـص فـي املنامـات التـي 
اصطنعهـا، ويـرى عبـد اإللـه أحمـد 
هـذا  مـن  هـي  التـي  القصـص  أن 
النـوع تكـون “مبجملهـا دعـوة لألمـة 
لتلمـس  دؤوبًـا  ومحاولـة  للنهـوض 
النواقـص االجتماعيـة ورسـم احللول 

لهـا”.    
والروايـة تنطوي علـى توريـات كثيرة، 
منهـا توريـة األوقـات، كيـوم توجهـه 
مـن بابـل ليبـدأ الرحلـة، فقـد كانت 
فـي يوم )29 / تشـرين الثاني/ 2008م(، 
الـذي  اليـوم  هـو  اليـوم  هـذا  وكـون 
الشـهر  مـن  األخيـر،  اليـوم  يسـبق 
الذي يسـبق الشـهر األخيـر، في هذه 
السـنة؛ يتضمن تورية عّما ُسـرق من 
عمـره، بيـد أنـه عـازٌم على اسـتئناف 
الدراسـة، فـي الوقـت الذي هـو )بدل 
مـن الضائع املسـروق(. ومـن التوريات 
املهمـة توريـة اللغـة، فاللغـة فيهـا 
ال  فهـو  معناهـا،  ظاهـر  تعنـي  ال 
مـن  اللسـان  يلوكـه  مـا  بهـا  يريـد 
كام، بـل إنـه يريـد بهـا كام العقل، 
من أجـل  التفاهـم والتواصـل، فهي، 
والسـام  الوئـام  إلـى  السـبيل  إذن، 
والنهـوض، وكـم كان حريًصـا علـى 
النجـاح والفـوز بهـا، في حـن أخفق 
دون  بهـا  لسـانه  يحـرك  مـن  فيهـا 

عقلـه!.
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فنـي   .. ادبـي  نتـاج  السـردي،  النـص 
املشـهدية  علـى  يقـوم  جمالـي.. 
القائمـة  ووجدانيـا..  فكريـا  املكتنـزة 
حلظـة  عـن  كاشـفة  ضوابـط  علـى 
الداللـي  حلقلهـا  خالقـة  شـعورية 
عبـر  املعنـى،  وعمـق  االيجـاز  بتوخـي 
لنسـق  مؤطـرة  موضوعيـة  وحـدة 
الروحيـة  املتعـة  محقـق  جمالـي 
مـا  خـال  الفكرية....مـن  واملنفعـة 
فـي  تنحصـر  اسـئلة  مـن  تطرحـه 
خـال  )كيف(..مـن  الــ  و  )مـاذا(  الــ 
اخلـوض فـي اجتاهـن: اولهمـا املعنـى 
)املضمـون(.. وثانيهما املبنى)الشـكل(.

  وباالشـتباك التحليلـي والتفكيكـي 
مع عوالـم النص املشهدية)الشـهداء 
اخلونة(الـذي نسـجتها انامـل الروائـي 
واسـهمت  عاتـي  كـرمي  حسـن 
املؤسسـة العربية للدراسـات والنشر 
فـي نشـره وانتشـاره/2018..كونه نص 
علـى  متنـام  سـردي  بوعـي  يتشـكل 
السـردية  والبنيـة  االسـلوب  صعيـد 
التـي تتخـذ مـن احلكائيـة والدراميـة 
تشـكيا  دالليـة  بحمـوالت  الزاخـرة 
ايحائيـة  بلغـة  السـردي..  لنسـقها 
وتراكيـب جاذبـة تضفـي على اجلسـد 
للـذات  مسـتفزة  جماليـة  النصـي 
ونابشـة  اآلخر)املسـتهلك(  اجلمعـي 
خلزينـه الفكـري السـتنطاق مـا خلف 
مشـاهده والفاظـه الرامـزة، ابتداء من 
العنـوان الـذي يحمـل نبـرة تهكميـة 
سـاخرة، مكتظـة بالـدالالت واملعانـي 
املنسـوجن  بفونيميـه  واملقاصـد 

نسـجا فنيا خالقا لـرؤى جدلية بإيقاع 
النـص  االهـداء  عـن  فضـا  حسـي، 
املـوازي، املتجـاوز للعنونـة واملكتفي بـ 
)الـى م..(الكاشـف عـن املـن السـردي 
وقـد اتكأ عليـه قول الشـاعر الصوفي 
التلمسـاني امللقب بالشـاعر الظريف 
فعسـى  وطرافتـه..    شـعره  لرقـة 
يعينـك مـن شـكوت له الهـوى      في 

رفـاق فالعاشـقون  حملـه.. 
بـن  متـزج  شـائعة  بأغنيـة  )وأهمـس 
حبنـا وحـب الوطـن املعبـأ بجراحـات 
عشـكنا....(  )يـا  وأقـول:  تنـزف.. 
تسـتفزك االغنيـة بدالالتهـا املنتميـة 

الـي..
ـ ولك كافي..

يـزداد اعجابي وشـغفي مبشاكسـاتك 
عشـقا  تزيدنـي  اظنهـا  بـل  الرائعـة، 
وتعلقـا للتناقـض اجلميـل بيننـا، أدرك 
ورطـة  مـن  انتشـالي  ترغبـن  أنـك 
الوطـن التـي اتبناهـا بانتمائـي اليها، 
فايـروس  دورة  فـي  لـي  اوانتمائهـا 
انـي  واعـرف  اعانيـه،  الـذي  الوطنيـة 
نقـل  علـى  واعمـل  عليـه  مصـر 
فايروسـه اليك..متانعـن حـد الرفـض..

بحـب  البـوح  رغبـة  تواصلـن  لكنـك 
مسـكون مبـوت مؤجـل او بذبـح علـى 

ص19.. االشـهاد..(/ص18ـ   رؤوس 
  فالنـص يسـتثمر اسـلوب التداعـي 
والتفاصيـل اليوميـة إلضـاءة العوالم 
متصاعـد  درامـي  ببنـاء  املعتمـة 
برؤيـة  عواملـه  ينسـج  املنتـج  كـون 
املنظـور  بـن  مـا  جتمـع  سـردية 
واملوضوعـي  الذاتـي  السـايكولوجي 
واللغـة  اجلمليـة  الكثافـة  باعتمـاد 
علـى  قـدرة  تتطلـب  التـي  االيحائيـة 

تعتمـد  تعبيريـة  رؤيـة  مـع  االختـزال 
فنيـة )االلتفـات فـي االسـلوب( بقدرة 
التنـوع فـي الضمائر)املتكلم/اخملاطب/

الغائب..(وهـو يعالج الصراع النفسـي 
الشـخصية  دواخـل  عـن  ويكشـف 
التـي تـرى ارض الوطـن تنـأى عنه)قـد 
فـي  او  يـوم،  أي  فـي  الوطـن  أغـادر 
عبارة)اغـادر  سـاعة..وتصححن  ايـة 
)تهـرب  مشاكسـة:  نبـرة  الوطن(فـي 
علـى  اوافـق  الوطن(..وبتبجـح  مـن 
التعديـل، وبابتسـامة غـرور تدركن ما 
اعنيه فتقولن برد حاسـم: حسـن، اال 
اوكفـك علـى رجليـك..(ص19.. اضافة 
الـى تناوله الوجـع االنساني)سياسـيا 
واجتماعيا(بلغـة موحيـة كـي ترتقـي 
مـن التعبيـر الذاتـي الـى افـق التعبير 
الرؤيـة  بعمـق  يتميـز  املوضوعـي 
الـذات  تركيبيـة  علـى  اشـتغال  مـع 
معطياتهـا  مـن  انطاقـا  النفسـية 
وسـلوكها وحتوالتهـا، فضا عـن غلبة 
الطابـع امليلودرامي على جسـد النص 
السـرد  براثـن  فـي  السـارد  اوقـع  ممـا 
او  تبتسـم  العاطفي..)حـن  الدرامـي 
اظـن ذلـك، او تلتفـت نحـوي بقصد او 
مـن دون تكـون فيـروز التـي تطـل مـن 
مذيـاع احملـل الـذي اقـف عنـده مقابل 
امامـي  تتراقـص  مدرسـتها،  بوابـة 
وسـاع..  عيـون  مي  بكلماتها)سـمرا 
مـا  ضيـق  النيلية/املطـرح  والتنـورة 
بيسـاع رحـب فيـك بعينيه..(..تتفتـح 
نبيـة  وكأنـه  وزهـوا  مزارعـا  الدنيـا 
رأسـها  متسـح  )فيـروز(  العاشـقن 
قـادم،  عاصـف  لعشـق  وتعمدهـا 
واعجب كيف تسـعها عيناهـا..(ص9.. 
والـذات  الـذات  اعمـاق  فـي  والغـوص 

االخـر بقـدرة مازجـة مـا بـن التصوير 
السـردي.. كمـا فـي  واحلـدث  اخليالـي 
بألفاظهـا  احملكيـة  للهجـة  توظيفـه 
اال  حسـن  عشـكنه../  وجملها)يـا 
رجليك..(والنعـي  علـى  اوكفـك 
النسـوي)ردتك حلـد ايام كبـري/ او ردتك 
تنزلنـي بكبـري//راح الولـد عفية اعله 
صبـري( ص27..الذي يكشـف عن ماض 
الفكريـة  وتوجهاتهـا  وحاضرهـا  االم 
مـن خـال توظيفها)النعي( االسـلوب 
الـروح  فضـاء  مـأل  الـذي  التراجيـدي 
اسـتعارية.. بلهجـة  الفقـد  نتيجـة 
ونبـرة جماليـة موجـزة العبـارة وهـي 
تعانـق نبـرة احلـزن عنـد )ابـن الريـب(:
     يقولـون: ال تبعـد وهـم يدفنوننـي        
وايـن مـكان البعـد اال مكانـي /  ص16
الفنيـة  التقنيـات  هـذه  وكل 
تطويـر  فـي  اسـهمت  واالسـلوبية 

احلدثـي.. وتناميـه  السـرد 
 )ـ أتأسـف عليـك، متنيـت ان تكونـي 
لي مـن دون منـازع، وان كان ملك املوت، 
كـي تتكاملـي كأنثى وحبيبـة وزوجة..
قبـل:  مـن  لـك  أقـل  هيهات..ألـم  ـ 
انتهـى موضوعنـا، انـت زهـدت بـي وال 
تقـدر االمـور مبقدارها، سـر لألمـام وال 

خلفـك.. تلتفـت 
اآلن  نكتبهـا  قصـة  النعنـاع(  )ورق  ـ 

معـا..
ـ بالتوفيق..)صرنـا قصص تتونس بينه 
لـو يضحكـون؟  يبجـون  الناس(مـدري 
ال  فأنـت  تسـتهزئ  ان  طبعا...لـك 
يعجبـك العجب..علراحتـك..  (ص68..
   فالسـارد فـي نصـه يربـط االحـداث 
بوحـدة موضوعيـة مؤطـرة بزمكانيـة 
كاشـفة عـن واقـع مـأزوم مـع اغتراب 

داخلـي ممـا جعـل الشـخصية تفكـر 
ببديـل فضائـي آمـن باعتمـاد تقنيـة 
اذ  الصامـت،  ..السـرد  الذاتـي  احلـوار 
العـودة الـى املاضـي عن طريـق االرتداد 
 flash back اخللـف  الـى  الرجـوع  او 
وقـد حتقـق ذلـك بتوظيـف العبارة)من 

قبـل(..
انتهـى  قبـل:  مـن  لـك  أقـل  )الـم 
موضوعنـا. انـت زهـدت بـي وال تقـدر 
وال  لألمـام  سـر  مبقدارهـا..  االمـور 
توظيـف  عـن  خلفك(..فضـا  تلتفـت 
لإلمـام  )سـر  اجلملـي  التكـرار  تقانـة 
تلتفـت خلفك(..كقيمـة جماليـة  وال 
كاشـفة  توكيديـة  اسـلوبية  وداللـة 
التـي  النفسـية  اجلوانـب  عـن 
املنتـج  شـخصية  عليهـا  تنطـوي 
احلالـة  ووصـف  رؤيتهـا  فـي تشـكيل 
وهنـاك  تتملكهـا،  التـي  الشـعورية 
التنقيط)النـص الصامـت( الـدال على 
املسـكوت عنـه من القول فيسـتدعي 
فراغاتـه،  ملـأل  املسـتهلك)املتلقي( 
اضافـة الـى التكثيـف وااليجـاز بلغـة 
صياغاتـه  فـي  تصويريـة  اسـتعارية، 
اجلمليـة، مع اقتصاد لغـوي ينطلق من 
منظـر رؤيـوي يحـدده املنتـج لتحقيق 
نظرتـه الكونية مـن )ثقـب االبرة(على 

بـارت.. روالن  تعبيـر  حـد 
واقعيـا   نصـا  املنتـج  قـدم  وبذلـك     
التـي  وعواملـه  ولغتـه  بأحداثـه 
العنوانيـة  االيقونـة  احتضنتهـا 
قمـة  ورؤيـة  منطـق  عـن  الكاشـفة 
بالوجـود  وعاقتـه  السـلطوي  الهـرم 

. . جملتمعـي ا

التصوير الخيالي الممزوج بالحدث السردي في »الشهداء الخونة«

غالف الرواية

كثيـراً مـا يضيـق النـاس باألسـماء التـي متأل 
أنهـا  اليـوم. ويعتقـدون  السـاحة اإلعاميـة 
ويـرون  الـكام.  سـوى  جتيـد  ال  لشـخصيات 
أن بقاءهـا فـي مراكزهـا خطـأ كبيـر ينبغـي 
إصاحـه. دون أن يدركـوا أن البديـل املطلـوب 
غيـر موجـود فـي الغالـب. وأن هذه املشـكلة 

غيـر قابلـة للحـل فـي معظـم األحيـان. 
وأنـا لسـت أقل ضجـراً من هـؤالء حينمـا أرى 
الشـخص املناسـب فـي غيـر موضعـه، ففي 
ذلـك إهـدار لقيمة الكفـاءة واملوهبـة واخلبرة، 
والنـاس. لكننـي  وضـرر كبيـر علـى اجملتمـع 
مبعاييـر  االلتـزام  العسـير  مـن  أن  أعتقـد 
املهنيـة فـي الوظائـف العليـا. ألنهـا خيارات 
سياسـية وليسـت ثقافية. فالتاريـخ في حد 
ذاتـه صراع بن القـدرات العاليـة، واملتواضعة. 
كمـا أن صعود احلضـارات وانهيارهـا يعتمدان 
بشـكل أو بآخـر علـى غلبـة طـرف مـا علـى 
النـاس  انشـغل  ملـا  ذلـك  ولـوال  آخـر.  طـرف 
بقـراءة قصـص املاضـن، وتعقـب أخبارهـم. 
فالسياسـة فـي تبدل دائـم، وحركـة ال تهدأ. 
وعلـى العكـس من ذلـك ال تتغيـر الثقافة  إال 
ببـطء شـديد، إلـى درجـة أن البعض يتوسـم 
بـاألرض  ترتبـط  ألنهـا  الثبـات،  صفـة  فيهـا 
الثقافـة  وألن  النـاس.  عليهـا  يترعـرع  التـي 
ال يصنعهـا الزعمـاء الكبـار، أو قـادة البلـدان، 
والعمـال  احلرفيـن  مـن  اجملتمـع،  عمـوم  بـل 
والفاحـن. كما تترسـخ معاملها فـي احلوادث 
الصغيـرة التـي تطرأ بشـكل يومـي. وكذلك 
وامليـول اإلنسـانية  القيـم االجتماعيـة  فـأن 
مـن  وجودهـا  تسـتمد  التفكيـر،  واجتاهـات 
قطاعـات عريضـة مـن النـاس، وفـي مراحـل 
زمنيـة مختلفـة. وهي تتطـور وتنمـو وتتغير. 
الثقافـة  سـمات  مـن  واإلضافـة  احلـذف  ألن 
احليـة. وليس هناك شـخص مهمـا كان واهناً 

أو ضعيفـاً، خـارج حركتهـا أبـداً.
األيـام  مـن  يـوم  فـي  يكـن  لـم  التاريـخ  إن 
العصـور  ففـي  لوحدهـم.  األبطـال  صناعـة 
الشـفاهية التـي امتـدت فـي بادنـا العربية 
أنـاس  حافـظ  الهجـرة،  بعـد  قرنـن  حتـى 
عاديـون علـى إدارة دفة األخبـار، وأضافوا إليها 
مـن خيالهـم الكثير، ممـا ال ميكن اجلـزم بدقته 
اليـوم. حتـى أن احلـروب التـي اسـتعرت بـن 
واسـعة  بذخيـرة  وأمدتنـا  العربيـة،  القبائـل 
مـن املعلومات عـن احليـاة أيامئذ، لم تنشـب 
لـم  أنهـا  كمـا  كاف.  أو  معقـول،  بسـبب 
حتـدث بسـبب الزعمـاء والقـادة دائمـاً، لكنها 
– رغـم كل مـا فيهـا مـن آالم – أتـت مبفـردات 
لـم نكـن لنعرفهـا عـن طريق آخـر. فاملـكاره 
التـي يرتكبهـا أنـاس منفلتـون، كانـت نافعة 
إلـى حـد مـا، ألنها حـوت الكثيـر مـن األفكار 

األفعـال.  وردود  واملعانـي 
إن الذيـن ميـرون أمامنـا فـي شـريط احلياة كل 
يـوم، هـم فـي الواقـع صنـاع تأريـخ ناعمـون. 
الـذي يتبعـه  امللتـوي  ورمبـا يكـون للسـلوك 
البعـض منهم، أثـر كبير في تطويـر معرفتنا 
بالتاريـخ، وفي عملية تقومي املسـار اإلنسـاني. 
وهـذا هـو فـي األصـل معنـى التاريـخ. ويجب 
أن ال نتوقـع أن احلـوادث الكبـرى هـي وحدهـا 
التـي تتحكـم مبصير اإلنسـانية. بل تشـترك 
فـي ذلـك اليوميـات الصغيرة التـي تخلق كل 
مـا ميتلكـه العالـم من قيـم وسـلوك وعادات 

تنتقـل مـن جيـل آلخر إلـى مـا ال نهاية. 

معنى التاريخ 
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كورونا  جائحــة  بدايــة  منــذ 
واالطبــاء ومنظمــة الصحــة 
العاملية يركــزون في احاديثهم 
ونصائحهم علــى تعزيز مناعة 
االكل  بنوعية  اجلســم ســواء 
من  الغذائية  املكمــات  وتناول 
او ساعات  واملعادن  الفيتامينات 
النــوم والرياضــة التــي يجب 
اضافة  ممارســتها.  على  احلرص 
الــى هــذا كان التركيــز على 
الصحة النفســية فالقلق احد 
مناعة  اضعــاف  اســباب  اهم 
فاحتماالت  وبالتالــي  اجلســم 
بالفيروس  الشــخص  اصابــة 

تكون اكبر من غيره.
ويكمن القلق مــن ان الفيروس 
معالم تاثيره غير واضحة وحتى 
في حيرة  كانوا  واخلبراء  العلماء 
مــن امره ســواء فيمــا يتعلق 
باعراضه او طرق عاجه، واسئلة 
كثيرة تدور بشأن االسباب التي 
تؤدي الــى وفاة البعــض ومرور 
الفيروس من دون اي عارض لدى 

البعض االخر.
مــا هي عاقــة اخلــوف مبناعة 

اجلسم؟
قد ال يدرك الكثيــرون أن اخلوف 
والقلــق يقلــان مــن املناعة، 
وبعيداً عن اخلــوف من الكورونا، 
فكرة القلق والتوتر جتعل جسم 
اإلنســان أضعف مــن مقاومة 

الفيروسات واألوبئة.
قام  الثمانينيــات،  فتــرة  ففي 
الطب  بكلية  الباحثــن  بعض 

جامعة »أوهايــو« بإجراء بحث، 
أُجريت  دراســة  وذلك من خال 
على طلبة كلية الطب، ووجدوا 
أن في فترة االمتحانات تنخفض 
خالها مناعتهم، بسبب التوتر 

البسيط الذي ميرون به.
بالعمل  األطبــاء  ينصح  لذلك 
بالقلق  الشــعور  تقليــل  على 

واخلوف؛ لتقويــة اجلهاز املناعي، 
وفي حالة الشعور بهذه املشاعر 
الســلبية، يجــب العمل على 
تقوية اجلهــاز املناعي، من خال 
باملعادن  الغنية  األطعمة  تناول 
ومضادات األكسدة، وفيتامينات 
سي C وديD ، إلى جانب األوميجا 

3؛ لرفع مستويات املناعة.

املــاء بكميات  تناول  كما يجب 
مناســبة مع اعتمــاد العصائر 
بفيتامن  الغنيــة  الطبيعيــة 
والبرتقال،  الليمون  مثل  ســي؛ 
والتقليــل من تنــاول الكافين 
واملشــروبات الغازية، ألنها تزيد 

من الشعور بالتوتر والقلق.
وأيضاً من األسباب التي تصيب 

اإلنسان بالتوتر واخلوف، التحدث 
فــي مخاوفــه، لذلــك ينصح 
مع  التحــدث  علــى  بالعمــل 
احمليطن بك في أمور تبعد عنك 
محاولة  جانب  إلى  اخملاوف،  هذه 
التــي تبعث على  البيئة  تغيير 
إذا كان العمل في  التوتر، فمثاً 
املنزل يشــعرك بالتوتــر، حاول 

وإذا  الطلق.  الهــواء  العمل في 
شــعرت أنك مضطرب وخائف، 
فقم بجولة مشي في الطبيعة 
البحــر، فهي  أو على شــاطئ 
وتعطي  النفسية  الراحة  تؤمن 

دفعاً جلهازك املناعي.
يتبدد  ان  اخلوف شــعور ميكــن 
بابعاد املسبب، سواء كان متمثا 
بفرد او بيئة او عمــل.. الخ، وان 
لم يكن هنــاك امكانية البعاده 
االســتعانة  الشــخص  فعلى 
واالصدقاء  االهــل  من  باملقربن 
تخطي  في  له  معينن  ليكونوا 
املرحلــة، وبدورهــم يجــب ان 
يعــززوا من قوته بــكل طريقة 
ممكنة، والتركيز على نقاط قوته 
التي ميكن بهــا ان يتخطى كل 

مصاعب ميكن ان تواجهه.
القوة التــي ميكن ان تبدد اخلوف 
من اي شــيء وتعزز روح املغامرة 
لــدى الفــرد تبدأ فــي مرحلة 
الطفولة، عندما نشجع الطفل 
على القيام مبا يريد فعله من دون 
مقصود  غير  بشــكل  احباطه 
كأن نخيفــه من النتائج ونصور 
له االمر وكأنها كارثة، او نحذره 
من الوقوع مبطبات او الفشل في 
الوقت الذي يجب فيه ان نخبره 
ان املطبات والفشــل ســبيله 
لتصحيح اخطائه باملســتقبل 
والختيــار طــرق جديــدة ميكن 
ان يكتشــف بها اشــياء اخرى 
يتعرف مــن خالها على العالم 
اكثر. فاجلهاز املناعي ايضا ميكن 
ان نقويه ونعززه في هذه املرحلة، 
صحية  بحالة  الطفــل  ويكون 

جيدة.

الخوف يتناسب طرديا مع مناعة الجسم
»السنونو« جديد ياسر العظمة في رمضان

أعلن املمثل الســوري، ياســر العظمة، عودته رسميا 
للدراما التلفزيونية من خال مسلســل »الســنونو«، 

الذي يجسد فيه شخصية »عوني الناكش«.
وعرض ياسر العظمة لقطات من املسلسل الرمضاني 
2021، مدتهــا أقل من دقيقتن عبــر مواقع التواصل 

االجتماعي.
ويتم تصوير حلقات مسلســل »الســنونو« في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، مبشــاركة فنانن ســورين 
وعرب، ويخرج العمل اخملرج املصري خيري بشارة، والنص 
من تأليف ياســر العظمة، الذي سيؤدي في املسلسل 

دور البطولة.
ويشــارك في العمل أيضا املمثلــون، عابد فهد ودمية 

اجلندي ومحمد قنوع وجرجس جبارة وليا مباردي.
ويســرد قصة شــخصيات مختلفة تركب ســفينة 
جتوب البحار، وتتوقف مبحطات وأماكن معينة، وحتكي 

حكاياٍت مختلفة في كل محطة.

»إنستغرام« ينافس TikTok مبيزة جديدة
حصلت التطبيقات اخلاصة بـ »إنســتغرام« على ميزة 
جديدة لتصوير الفيديوهات تنافس امليزات املوجودة في 

.TikTok
 Reels وتبعا للقائمن على »إنســتغرام« فــإن ميزة
Remix اجلديدة تتيح لاشــخاص حتميــل فيديوهات 
تفاعلية جديدة بجانب فيديوهات الشــخاص آخرين، 
أي أن مبدأ عملها شــبيه مببدأ عمل خدمة  Duet في 

.TikTok
وتعد »إنستغرام« أن إطاقها للميزة اجلديدة سيشجع 
مدونيها على تســجيل فيديوهــات أكثر حيوية، كما 
سيتيح لهم فرصة إضافية للتفاعل مع املستعملن 

اآلخرين وفيديوهاتهم.
ولاســتفادة من امليزة اجلديدة يجب على مستخدمي 
تطبيقات »إنســتغرام« التوجه إلى قائمة فيديوهات 
Reels، ومن ثم خيار« Make Remix«، وبعدها تسجيل 
فيديو جديد أو حتميل فيديو للتعديل عليه، والتحكم 
باألصوات املوجودة في الفيديو التابع له والفيديو الذي 

يريد دمجه.

النبيذ لصحة العني
أظهر علمــاء من جامعة إمبريــال كوليدج في لندن، 
بالتعاون مع أطباء أخصائيون في طب العيون في لندن 
أيضا أن اســتهاك النبيذ املعتدل يقلل من احتمالية 
حاجة الشــخص جلراحة الســاد، ويتطلب ذلك تناول 
خمسة أكواب أو أكثر أسبوعيا للحصول على أقصى 
فائدة منه، وفقا ملا أفاده موقع »ميديك فوريوم« الطبي.

فســر بعض العلماء االرتباط بأن مضادات األكسدة، 
البوليفينول، وفيرة بشــكل خاص في النبيذ األحمر، 
وتلــك املركبــات حتمي العــن والبصر مــن األمراض 

املتعددة.
وحــدد العلماء واألطبــاء البريطانيــون كمية النبيذ 
املسموح بها كحد أقصى لتحقيق الفائدة في تقليل 
احلاجة جلراحة الســاد، بحيث ال تتجــاوز 14 كوبا في 
األســبوع باحلد األقصى، تفاديا حلــدوث أي اضطرابات 
أو آثار جانبية ميكن أن تؤثر ســلبا على صحة اجلســم 

بشكل عام.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
ملــى رميــان مصــورة لبنانية تخط 
رحلتها فــي عالم الضــوء واللون 
والصــورة بهــدوء وتــأن، وتنقــل 
بعدستها العديد من املشاهد التي 
حتيط بهــا في بيئتها اجلبلية البكر 

التي لم تخربها بعد يد اإلنسان. 
درســت في مدرســة الشــويفات 
رفيق  جامعة  من  وتخرجت  الدولية 
احلريري، لتصبح املصورة الرســمية 
املعتمدة ملشروع اآلثار التاريخية في 

بلدتها.

تقول: »لدي شــغف بالتصوير منذ 
وبــدأت في ممارســته عام  الصغر، 
2010 بكاميــرا لشــقيقي. أحــب 
النــاس صــوري فأصبــح التصوير 
هوايتــي وبعدها حتول إلــى املهنة، 
عندما انتســبت إلى جامعة رفيق 
احلريري، وخــال وجودي في اجلامعة 
صــرت املصــورة الرســمية لهــا، 
فغطيت جميع النشاطات الطابية 

واألكادميية واملعارض واحلفات«.
وعن املواضيع التي تقوم بتصويرها 
وحتس بأنها األقرب إلى قلبها، تقول 

رميان: »حظي كبير، إذ ولدت في بلدة 
معاصر الشوف التي تختزن العديد 
من املناظر الطبيعية اخلابة، كغابة 
من شــجر األرز النــادر، وبيئة برية 
ومهاجرة.  مقيمــة  وطيــور  وزهور 
املناظر تهــيء للمصور  كل هــذه 
املواضيع على مدار السنة، وتختلف 
الفصــول،  باختــاف  طبيعتهــا 
فلكل فصــل رونقه وألوانه الغالبة 

واملميزة«.
وتعليقا على اختيار مجلة إيطالية 
إلحدى صورها »قمر الثلج« للنشر، 

قالــت: »القصة جــاءت باملصادفة 
وبشكل ســريع، فقد قمت بتصوير 
القمــر مكتما في شــهر فبراير، 
وكان الطقس مثلجا، وهو في أقرب 
احلدث  ويســمى  األرض،  إلى  نقطة 

عامليا بـ)قمر الثلج(«.
وتابعت: »بدا لي كأنه يامس شجر 
غابة األرز الشهيرة، ونشرت الصورة 
على صفحاتي على مواقع التواصل 
بشــكل  لتنتشــر  االجتماعــي، 
التواصل معي  مت  وبعدهــا  الفــت. 
من صحفيــة إيطاليــة تعمل في 

مجلة متخصصــة بتصوير اجلبال 
أي اجلبال  )مونتانيا تي في(،  اسمها 
باإليطاليــة، ووقــع االختيــار على 
صورتن من صوري للقمر من بن 11 

صورة على صعيد العالم«.
وعن تأثير البيئــة اجلبلية والريفية 
على هوايتها في التصوير، أوضحت 
رميان: »توفر هــذه البيئة البكر اجلو 
املناســب اللتقاط الصور التي أعبر 
فيها عن ذاتي وعن حبي للطبيعة. 
ألتقط الصور في بعض األحيان في 
الصباح الباكر قبل شروق الشمس، 

فلها طابع خاص يشــعرك بالنقاء 
والصفاء والسكينة، وقد أستيقظ 
ليا أو فجرا اللتقــاط صورة جيدة 
فالكــون ليــس له حــدود وال وقت 

محددا للصورة املميزة«.
معارض،  عــدة  »أقمت  واضافــت: 
منهــا في بلدتــي، وأحدها كان في 
بيــت تراثي قــدمي يضــم معصرة 
قدمية للعنب. كمــا أقمت معرضا 
كان مهما بالنســبة لــي ألنه كان 
التي درســت فيها  في مدرســتي 

بطفولتي.

مصورة لبنانية تصل إلى العالمية بفضل »قمر الثلج«

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

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

تتمنى او تتوقع.

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

النه يزيد الطن بّله.

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

أفضل في املدة األخيرة.

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

احلساسيات بينك وبن الشريك.

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

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

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

مفاجأة حلوة تخص عاقتكما.

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

واملصاحلة، من خال لقاءات رومانسية.

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

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

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

الشريك كما هي العادة.

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

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الافت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بن زماء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

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

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

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

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

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العاقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

 العالم مليء بالزهــور اجلميلة التي متنحنا 
منظر رائــع ورائحة جميلــة، ومثلما توجد 
زهور جميلــة توجد زهور غريبــة أيضا، من 

ضمنها:
زهرة زنبق اللهب: هذه الزهرة تعد من اغرب 
الزهور فــى العالم يرجع أصلها إلى املناطق 
االستوائية في آســيا وأفريقيا وينتمي إلى 
وتنتج  تنمــو  عادة  كولشيكاســي،  عائلة 
الزهــور احلمراء أو الصفراء غيــر االعتيادية 
ولها حواف متموجة مبا يشبه اللهب، وتعد 

زهرة زنبق اللهب، زهرة زميبابوي الوطنية.
زهــرة األوفريس النحلي: تأتــي من مناطق 
البحر األبيض املتوســط وتنتمي إلى عائلة 
األوركيــد، وهذه الزهرة الغريبة تشــبه في 
شــكلها حشــرة النحل ولهذا تعتبر هذه 

الزهرة من أغرب الزهور في العالم.
زهــرة اجلثة: هذه الزهــرة الرائعة أكبر زهرة 
فــي العالم، ومــن النادر والصعــب العثور 
عليها فــي بيئتها التي هي الغابات املطيرة 
في بنغكولو، وجزيرة سومطرة وإندونيسيا، 
تبعث رائحة ســيئة، وهي زهرة عريضة من 

املمكن أن تصل إلى 11 كيلوجرام.
طائر اجلنة: طائر اجلنة املعروف أيضا باســم 
زهرة كرين وهي أيضا من بن أغرب الزهور في 
العالم، وتوجد في جنــوب أفريقيا، وتنتمي 
هذه الزهرة إلى عائلة ستريليتزيسي وجميع 

زهور هذه اجملموعة ملونة وجميلة وتشــبه 
الطيور.

زهرة هيرنيا: تنتمي إلى عائلة دفليات املزهرة، 
لديها ســيقان عصارية صغيرة، هذا النبات 
من السهل نسبيا أن ينمو في التربة اجملففة 
جيدا واملناخ اجلاف، ويحتل املرتبة اخلامســة 

في قائمة أغرب الزهور في العالم.
القلب النــازف: هذه الزهــرة اجلميلة التى 
تعد من أغرب الزهور فــي العالم من عائلة 
اخلشخاش بابافراسي وموطنها في سيبيريا 
وشــمال الصن وكوريا واليابــان وتوجد في 
احلدائــق واملتنزهات على شــكل قلب وردي 
وأبيــض، وأخذت هــذه الزهرة اســمها من 

شكلها الذي يشبه القلب الذى ينزف، وتزهر 
في الربيع.

زهــرة رأس األفعــى: تنتمــي إلــى أســرة 
ليلياســي، ومن األسماء الشــائعة األخرى 
زهرة الشــطرجن، والضفدع، وزهرة الدجاجة، 
رأس  زهرة  وتوجد  املقلــوب،  والزنبق  والزنبق 
األفعى شــمال أوروبا، وألن شــكلها غريب 

فهي تعد من بن أغرب الزهور في العالم.
زهرة اآلالم البرية: وتعد من أغرب الزهور في 
العالم وهي نبات متسلق، وتوجد في جنوب 
الواليات املتحدة، وتعرف أيضا باســم زهرة 
اآلالم احلمراء وتدخل هذه الزهرة في تركيب 
40 نــوع من املســتحضرات فــي بريطانيا 

خاصة في أدوية األرق.
زهرة شعلة الزجنبيل: من النباتات العشبية 
املعمرة، وهي زهرة حمراء شــمعية بشكل 
استثنائي ومت العثور عليها في جميع أنحاء 
احلدائق في كوســتاريكا، وتســتعمل هذه 
الزهور اجلميلة في الزينة، وبعض األطباق في 
سومطرة الشمالية، وحتتل املرتبة التاسعة 

من أغرب الزهور في العالم.
زهرة شجرة بحر السموم: وتوجد على طول 
ســواحل احمليط الهــادئ واحمليــط الهندي، 
رائحة هذه الزهرة جتــذب اخلفافيش والعث 
في الليل، وتزرع على طول الشوارع ألغراض 

التزين في بعض أجزاء من الهند.

أغرب الزهور في العالم 
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العواصم ـ وكاالت:

ســقط باريس سان جيرمان في 
باخلســارة  للغاية  مهم  اختبار 
أمام ضيفــه ليل بهدف من دون 
رد، على ملعــب حديقة األمراء، 
في قمة اجلولــة 31 من الدوري 
ديفيد  جوناثان  الفرنسي.سجل 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
20.. بهذا الفوز الثمني، رفع ليل 
لينفرد  نقطــة،   66 إلى  رصيده 
بصدارة جدول الترتيب، في حني 
جتمد رصيد ســان جيرمان عند 

63 نقطة في املركز الثاني.
وفي سياق اخر، حقق ريال مدريد 
انتصــارًا ثميًنا بنتيجــة )0-2(، 
خالل مواجهة إيبار، مســاء اول 
امس، في إطار منافسات اجلولة 
29 من الليجا.وســجل األهداف 
لريال مدريد، ماركو أسينســيو 
في الدقيقة 41، وكرمي بنزميا في 
الدقيقة 73.وبهذا االنتصار يرفع 
ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة 
في املركــز الثاني خلف أتلتيكو 
مدريد، في حــني يتجمد رصيد 
23 نقطــة في املركز  إيبار عند 

الـ19.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيــات، فــإن بنزميا حقق 
أفضل سلســلة للتسجيل في 
مختلــف املســابقات بقميص 
امليرجنــي، فخــالل 7 مباريــات 
أهداف.ورفع   9 ســجل  متتالية 
أهدافه  رصيد  الفرنسي  النجم 
إلى  امللكي  خالل مســيرته مع 
187 هدفا فــي الليجا، ليتفوق 
كارلــوس ســانتيانا صاحب الـ 
186 هدفــا، في ترتيــب هدافي 

الــدوري  في  امللكــي  الفريــق 
اإلسباني.

وبهذه الطريقــة، جاء بنزميا في 
امليرينجي في  جــدول هدافــي 
الليجا، مباشــرة بعــد النجم 
رونالدو،  كريســتيانو  البرتغالي 
اإليطالــي،  يوفنتــوس  العــب 
الســابق  املهاجم  هدفا(،   312(
راؤول جونزاليــس )228 هدفــا(، 
واألســطورة الراحل ألفريدو دي 

ستيفانو )216 هدفا(.
ويكمــل صاحــب الـــ33 عاما 
موســمه الثاني عشر بقميص 
الريال، حيث خــاض 374 مباراة 
فــي الليجا كانــت بدايتها في 
28 آب 2009 أمــام ديبورتيفو ال 
كورونيا، بينما استقبلت شباك 
خيريــز أول أهدافه في البطولة 

في 20 أيلول من نفس العام.
إلى ذلك، ســجل جيرارد مورينو 

ثالثية، قاد بها فياريال إلى الفوز 
 ،0-3 غرناطــة  مضيفــه  على 
 46 إلى  ورفــع فياريال رصيــده 
في  اخلامس،  املركــز  في  نقطة 
حني جتمد رصيــد غرناطة عند 
36 نقطــة في املركــز الثامن.

الثالثة  األهــداف  مورينو،  وأحرز 
لفياريال في الدقائق 9 و18 و60، 
من  والثالث  األول  الهدفان  وجاء 

ضربتي جزاء.

خسارة  أول  تشيلســي  وتلقى 
توماس  األملاني،  مدربه  في عهد 
املفاجئ على  توخيل، بسقوطه 
أرضــه أمــام وســت بروميتش 
ألبيــون )2-5(، في افتتاح اجلولة 
الــدوري اإلجنليزي  الـــ30 مــن 
املمتاز. وســجل أهداف وســت 
بروميتش كل من، ماثيوس بيريرا 
روبنسون  وكالوم  و4+45(،   2+45(
دياجنــي  ومبايــي  و1+90(،   63(

)68(، فيمــا أحــرز كريســتيان 
بوليسيتش )27( وماسون مونت 

)71( هدفي تشيلسي.
البلــوز مهددين  بــات  بذلــك، 
بفقدان املركز الرابع، بعدما جتمد 
بفارق  نقطة،   51 رصيدهم عند 
نقطتني أمام وست هام يونايتد، 
بينمــا رفــع وســت بروميتش 
رصيده إلى 21 نقطة، في املركز 

التاسع عشر وقبل األخير.
وفــي مبــاراة اخرى، عــاد ليدز 
يونايتــد لدرب االنتصــارات في 
الصعب  بفــوزه  البرمييرليــج، 
علــى ضيفه شــيفيلد يونايتد 
)2-1(،.وعلــى ملعبه )إيالند رود(، 
أوال  األرض  صاحب  الفريق  تقدم 
في النتيجة منــذ الدقيقة 12، 
الشاب  الوســط  العب  بفضل 
جاك هاريسون.ولكن مع أنفاس 
الشــوط األول األخيرة، أعاد بني 
الصفر  لنقطة  املباراة  أوسبورن 
بهــدف التعادل لشــيفيلد في 
الوقت احملتسب بدال من الضائع، 
كل  في  بهدف  الشوط  لينتهي 

شبكة.
ومع أولى دقائق الشــوط الثاني 
)49(، أخــذ ليــدز زمــام املبادرة 
مبســاعدة  مجددا  التهديفيــة 
النيــران الصديقــة بهدف فيل 
جاكيليــكا باخلطأ فــي مرماه.

وبهذا يستعيد ليدز طعم الفوز 
من جديد بعد خسارتني وتعادل، 
42 نقطة  إلــى  ليرفــع رصيده 
مؤقتا.أما  العاشــر  املركــز  في 
عرضا  زالت  فال  شيفيلد  معاناة 
الفريق  استقبل  حيث  مستمرا، 
خســارته الرابعة خــالل آخر 5 
جوالت، الـ24 هذا املوسم، ليظل 
قابعا في قاع اجلدول بـ14 نقطة.

لندن ـ وكاالت:
أعلن نادي ليســتر سيتي املنافس 
في الدوري اإلجنليــزي املمتاز لكرة 
القدم أنه مدد تعاقده مع املهاجم 
كليتشــي  الدولــي  النيجيــري 
إيهيناتشــو حتــى 2024.وأحــرز 
إيهيناتشو 32 هدفاً في 117 مباراة 

خاضها مع ليســتر ســيتي في 
جميع املنافســات منذ انضمامه 
إليه قادماً من مانشســتر سيتي 

في 2017.
ونقل املوقع الرســمي للنادي عن 
»اســتمتعت  قوله:  إيهيناتشــو 
كثيراً خالل وجودي هنا، املســيرة 

لم تكن سهلة، لكن هناك الكثير 
مــن األشــخاص الطيبــني وهم 
وبأنني  باالرتياح  أشعر  يجعلونني 
محل ترحيب منذ وصولي«.ويحتل 
ليســتر املركــز الثالث بــني فرق 
الدوري االجنليزي املمتاز العشــرين 
29 مباراة.  56 نقطة مــن  برصيد 

حديث  في  النيجيري  الدولي  وقال 
مع املوقع الرســمي لبطل إجنلترا 
عام 2016: »ال ميكنني أن أصف ما 
أشعر به. أنا متحمس، أنا سعيد، 
أنا متأثر. إنهــا حلظة عظيمة وأنا 
سعيد أن ليســتر سيتي قدم لي 
فترة  »كانت  جديًدا«.وتابــع  عقًدا 

جيدة هنا. لم تكن ســهلة لكن 
لطفاء...املكان  هنــا  االشــخاص 
أشــبه بالعائلة وآمل أن أبقى هنا 

لسنوات عدة«.
ومن جانبه، قــال املدرب االيرلندي 
»أعتقد  رودجرز  براندن  الشــمالي 
أننا نرى العًبا صغيــرًا في أفضل 

مستوياته. بإمكاني التحدث فقط 
عن العامني اللذين كنت خاللهما 
هنــا، ولكنه لطاملــا عمل وطمح 
من أجل أن يصبــح العًبا أفضل«.
وتابع »يتمتع بشخصية رائعة في 
الفريق، يبتسم دائًما ويلعب جيًدا 

في أي دور أطلبه منه«.

ليستر يجدد عقد النيجيري إيهيناتشو

ريال مدريد يتحدى الفار ويتخطى إيبار بثنائية بالليجا

ليل يصعق باريس ويقفز للصدارة في حديقة األمراء

من مباراة ليل وسان جيرمان

العواصم ـ وكاالت:
تقرر إيقاف الالعب الســلوفاكية باربورا بالكاتوفا 
عن مزاولة التنس لثالث سنوات بعد ثبوت تالعبها 
في نتيجة مباراة.كما ستضطر بالكاتوفا، التي حتل 
في املركز األلــف و685 من التصنيف العاملي، لدفع 
غرامة قدرها خمسة آالف دوالر بعد تالعبها بنتيجة 
مباراة في 2017، وفقا للقرار.ولن تستطيع الالعبة 
خوض أي مسابقات طوال فترة العقوبة التي وقعها 

االحتاد الدولي للتنس.
من جانب اخر، أعلنت األرجنتينية ناديا بودوروســكا 
أنها لن تشــارك فــي بطولة بوجوتــا للتنس التي 
انطلقت امس، بســبب إصابة فــي الفخذ.وقالت 
بودوروسكا، التي تعتبر واحدة من املرشحات للفوز 
بالبطولة، »أعاني منذ عدة أســابيع، لقد أتيت إلى 
بوجوتا هذه األيام، وحاولت أن أتدرب ألرى كيف تسير 
األمور، كنت احتســن، ولألســف اســتمر األلم في 
االزدياد«.وذكــرت الالعبة البالغة من العمر 24 عاما 
في مقطع فيديو أن األلم شديد لدرجة أنها لم تعد 

قادرة على املشي من دون إزعاج.

أبو ظبي ـ وكاالت:
حقق الشــارقة الدوري اإلماراتــي لكرة اليد قبل 
جولتني على نهاية املســابقة، بعــد فوزه على 
الوحدة بنتيجة )39–22(، مساء اول امس، باجلولة 
الـ20 من املســابقة.ورفع الشــارقة رصيده إلى 
54 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافســيه 
العني، الذي خســر من اجلزيرة )30-31(.. وتتبقى 
للشــارقة مواجهتني غير مؤثرتني على تتويجه 
أمام مليحــة والظفرة.وتوج  بالدوري اإلماراتــي 
الشــارقة بالدوري اإلماراتي للمرة الـ15، ليتصدر 

قائمة األندية األكثر فوزًا بالبطولة.

إيقاف العبة التنس 
بالكاتوفا 3 سنوات

الشارقة بطًل لدوري 
اإلمارات لكرة اليد

10:00 مساًء

8:00 مساًء

مفكرة اليوم

برشلونة ـ يلد الوليد

إيفرتون ـ كريستال باالس

الدوري اإلسباني 

الدوري اإلنجليزي



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

الدولي  االحتادين  وفــدا  اجتمَع، 
االحتادات  مبمثلــي  واآلســيوي 
الالعبــن  وروابــط  الفرعيــة 
واملدربن واحلكام، بحضور األمن 
العام للهيأة التطبيعية محمد 
ممثلو  االجتماع  فرحان.وحضــرَ 
وكركوك  الســليمانية  احتادات 
وصــالح الدين ونينــوى وديالى 
واألنبار وبابــل والنجف وكربالء 
وذي  وواسط  واملثنى  والقادسية 
قار وميسان والبصرة، وغاب عن 

احلضور احتادا أربيل ودهوك.
واســتمَع ممثال االحتادين الدولي 
واآلســيوي، اللبناني كرمي حيدر 
والكنــدي روبــرت صبــاح، الى 
العديــد مــن اآلراء واملقترحات 
ممثلي  قبــل  التي طرحــت من 
وممثلــي  الفرعيــة  االحتــادات 
النظام  بخصــوص  الروابــط،  
فقراتــه،  وبعــض  األساســي 
وأجاب ممثال االحتادين عن النقاط 
اخلالفية التي أثارت التســاؤالت 
وتوضيــح الكثير مــن اجلوانب 
التي تخص النظام بغية حتقيق 
إجراء  في  تسهم  التي  األهداف 
في  التنفيذي  املكتب  انتخابات 

شهر حزيران املقبل.
احتاد  اختــار  اخــر،  من جانــب 
القــدم  بكــرة  اســيا  غربــي 
رئيسا  الكابنت حسن ســعيد 
االحتاد. في  املســابقات  للجنة 
وأعادت اللجنــة التنفيذية، في 

اجتماعها برئاســة األمير علي 
بن احلســن عبر تقنية االتصال 
املرئي ، تشــكيل جلان احتاد غرب 
جلنة  أصبحــت  بحيث  آســيا، 
املســابقات مكونة من حسن 
وجهاد  رئيسا،  »العراق«  سعيد 

للرئيس،  نائبا  »لبنان«  الشحف 
واألعضــاء خالــد بــن مقــرن 
القناعي  وصالح  »الســعودية« 
»الكويــت« وســيف املنصوري 
»اإلمارات« وحمد املناعي »قطر« 
وإبراهيم البوعينن »البحرين« و 

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 

الطايــر  حميــد  والتســويق 
»اإلمارات« رئيســا، و عبدالعزيز 
نائبا  »الســعودية«  العفالــق 
محســن  واألعضاء  للرئيــس، 
احلبســي »ُعمان« وبسام ولويل 
احلمادي  ومحمد  »فلســطن« 
»البحريــن« وخالــد الكــواري 
اخلميســي  ومعــاذ  »قطــر« 
»اليمن«و أحمد كامل »العراق«.

وضمــت جلنة الطــوارئ: األمير 
رئيســا،  احلســن  بــن  علــي 
وعضويــة اللواء جبريل الرجوب 
»فلســطن« والشــيخ سالم 

الوهيبي »ُعمان«.
واللجنــة القانونيــة تكونــت 
»اليمن«  الشــيباني  منحميد 
عبيــدات  وكمــال  رئيســا، 
»فلســطن« نائبــا للرئيــس، 
الطوقي  واألعضــاء: ســلطان 
»ُعمان« ونعمة ضيدان »العراق« 
وأمجــد آغا »ســوريا« وحمدة 

الشامسي »اإلمارات«.
أمــا جلنــة التطويــر فضمت: 
رئيسا،  »قطر«  البوعينن  أحمد 
وخالــد الشــمري »الكويــت« 
نائبا للرئيــس، واألعضاء: هارون 
البرطمانــي »ُعمــان« وخلفان 
بالهول »اإلمارات« وأصالن كنجو 
»سوريا« وسام صليوه »العراق«.
من:  االنتخابات  جلنــة  وتكونت 
وفؤاد  رئيسا،  »لبنان«  وليد جابر 
قــرادة »ألردن« نائبــا للرئيــس، 
»العراق«  أسود  قيس  واألعضاء: 
وعبد املنعم سويدان »اإلمارات« 

وفهد بارباع »السعودية«.

العراق يحصد مواقع مهمة في تشكيلة اتحاد غربي آسيا 

ممثـال الدولـي واآلسيـوي يجتمعـان
 مـع ممثلـي االتحـادات الفرعيـة 

رسالة إلى وزير 
الشباب والرياضة

األولمبية تضع 
شروطها لمنصبي 

األمين العام والمالي

الكابنت عدنان درجال وزير الشباب تقع على 
عاتقه مسؤولية بناء الشباب وتعزيز دورهم 
فــي نهضة اجملتمــع وإســتقراره وحماية 
الرياضيــن وصيانة حقوقهــم ورعايتهم 
املستمرة ملا قدموه من جهد وعمل مخلص 

خدمًة لوطننا احلبيب.
النجمــان عــادل خضير وحســاني علوان 
ميران بأزمــة صحية حرجة حتتاج للعون من 
قدما  املســؤولة كونهما  األطــراف  كافة 
خدمــات جليلة ملنتخبنــا الوطني ولنادي 
الــزوراء وكانــت أول مشــاركة لهما مع 
املنتخــب الوطني في بطولــة اخلليج عام 
1976 بالدوحة شارك حساني علوان وعادل 
خضير في بطولة اخلليج اخلامســة ببغداد 
79 وقدما مســتوى أبهر أهل اخلليج دعوتي 
متابعة حالتهما والوقوف على املستجدات 

وما يتطلب من دعم ورعاية.
عادل خضير اجلناح الطائــر لم يولد العب 
مثله مبالعبنا ملك األوفر وحســاني علوان 
وجد له مكاناً في عصر النجوم وأســتطاع 
أن يلعب في التشكيلة األساسية عادل في 
بغداد وحســاني في تركيا على أهل الشأن 
متابعة املوقف ومعالي وزير الشــباب تقع 
وتأمن لهما  عليه مســؤولية معاجلتهما 
الرعاية املستمرة وكلنا أمل بوزارة الشباب 
الكروي عدنان درجال  النجم  يترأسها  التي 
وباللجنــة األوملبيــة التي يترأســها رعد 

حمودي حارس املرمى األمن.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد حسن علي حسن مدير اإلعالم في 
اللجنــة االوملبية العراقية بــان االوملبية 
للمرشحن  الذاتية  الســير  ستستقبل 
على منصبي األمــن العام واالمن املالي 

للجنة االوملبية العراقية.
وقال حســن إن اللجنة االوملبية وضعت 
املنصبن  لــكال  للمتقدمن  شــروطها 
دراســتها بعد االســتالم من  وســتتم 
املتقدمن من قبل جلنة مختصة وطرحها 
التنفيذي ملداولتها  في اجتماع املكتــب 

واختيار األنسب إلدارة املنصبن.
وأضاف، أن شــرط االمن العــام ان يكون 
وحاصل  العامــة  بــاالدارة  صاحب خبرة 
على شــهادة البكلوريوس ويجيد اللغة 
االنكليزية والفرنســية، أما شرط االمن 
املالــي أن يكــون حاصال على شــهادة 
البكلوريــوس باإلدارة وميتلــك اخلبرة في 
الدولية  اللجنتان  املالية.وباركــت  اإلدارة 
األوملبية  إنتخابــات  نتائــج  واالســيوية 
العراقيــة، التي جرت في بغــداد مؤخراً، 
االنتخابات،  نتائــج  باســتالمها  واكدت 
وثقتهــا باإلجراءات الناجحــة للعملية 

االنتخابية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

حققت فــرق أمانة بغــداد، و نفط 
ميسان، وامليناء، والطلبة، اول امس، 
السادسة  اجلولة  مباريات  الفوز في 
املمتاز..  الكــرة  لدوري  والعشــرين 
وفاز نفط ميسان، على نادي الكرخ، 
بهدف نظيف، سجله الالعب أكرم 
رحيــم.. وحقق أمانة بغــداد الفوز 
على فريــق الكهرباء بهدف نظيف 
أيضاً، ســجله الالعب ستار ياسن 
الســياق  الثالثة.وفي  الدقيقة  في 
ذاته، حقق نادي املينــاء، الفوز على 
بهــدف  الكهربائيــة  الصناعــات 
سجله أحمد محســن عاشور في 
املباراة.في حن  78 مــن  الدقيقــة 
حقق الطلبة الفــوز على الديوانية 
في ملعب الشــعب الدولي بهدف 
من دون رد سجله محمد جفال من 

ركلة جزاء في الدقيقة 17.
نادي  من جانــب اخر، جلــأ مــدرب 
كاظم،  ســمير  السابق،  الديوانية 
إلــى الهيئة التطبيعيــة إلنصافه 
النادي حســن  رئيــس  قــرار  بعد 
أكد  فيما  بإقالتــه،  العنكوشــي، 

عزمه رفع دعوى قضائية ضد األخير.
وذكر احملامي اســامة عدنان، وكيل 
املدرب ســمير كاظم فــي بيان، أن 
»تطــاوال حدث مع موكله )ســمير 
من  ملســتحقاتُه  ونكــران  كاظم) 
قبل حسن العنكوشي رئيس نادي 
الديوانيــة، وإقالته قبل وقتُه، دفعه 
للجــوء الــى الهيئــة التطبيعية 
»في  عدنان،  موكله«.وتابع  إلنصاف 
حال خالفــت التطبيعية ذلك ولم 
تنصف موكلي، فستكون محكمة 
املنازعــات الرياضيــة هــي احلــل، 
وســترفع الدعوى لرد اعتبار وحقوق 

موكلي«.
وأضــاف، أنه »ســيؤجل مراجعة اي 
محكمة قبل اللجوء الى جلنة شؤون 
التطبيعية،  فــي  واملدربن  الالعبن 
ودي،  املشــكلة بشــكل  بغية حل 
وخصوصاً أن هذا العقد من الناحية 
القانونية مازال قائماً«.وأشار عدنان، 
إلــى أن »العقد ال يفســخ إال رضاًء 
او قضــاًء، وبالتالي موكله )ســمير 
العقد  ان  متضرر، الســيما  كاظم) 
ميتــد الــى نهايــة املوســم وقابل 
للتجديد حســب فقرة موجودة في 
العقــد املبرم بن الطرفــن، وعليه 

يســتحق موكلــه كل اتعابــُه الى 
»املطالبة  أن  املوســم«.وأكد  نهاية 
أمام  ملوكلــه  بالتعويض  ســتكون 
احملاكم املدنية كونه )مدرب ســابق، 
والعــب معــروف) وأصيــب بالضرر 
والنفســي، بسبب أسلوب  املعنوي 

العنكوشي«.
االنضباط في  إلى ذلك، عقدت جلنة 
الهيأة التطبيعيــة اجتماعاً للنظر 
بقــرارات أحــداث مبــاراة اخلطوط 
واحملموديــة ، وبعــد االســتماع الى 
شــهادة الشــهود املقدمة من قبل 
القرار، وهم كل من  طالبي مراجعة 
احلكم الرابع مرتضى مؤيد واملفوض 
حيــدر خاچي حامت الــذي يعمل في 
حماية أمن املالعب ، فقد تبن صحة 
ادعاء طالبــي مراجعة القرار ، وعلى 
إثر ذلك قــررت اللجنة تعديل قرارها 
الســابق املرقم 22 في 2021/3/30 ، 
القاضي بحرمان الالعبن علي طالب 
ومصطفى عباس لنهاية املوســم ، 
على ان يقتضي القرار اجلديد بحرمان 
حــارس مرمى اخلطوط )إســماعيل 
رائد) الى نهاية املوسم، وذلك نتيجة 
االعتــداء بالضرب على حكم املباراة 
املســاعد ، اســتنادا للمادة 51 / 3 

مصطفى  الالعب  انضباط.ومعاقبة 
عباس باحلرمان ملباراة واحدة استنادا 
انضباط.وحرمــان   1  /  51 للمــادة 
مشــرف املباراة ) مظفر صالح ) من 
الى  املباريات  على  اإلشــراف  مزاولة 
نهاية املوسم استنادا الى املادة  135 
انضبــاط، وذلك لعــدم كتابة تقرير 

املباراة بدقة.
من جابن اخر، أعلنت جلنة املسابقات 
في الهيأة التطبيعية موعَد انطالق 
دوري الناشــئن والشــباب ألنديــة 
بغداد ودوري الرديف. وستكون باكورة 
انطالق املنافســات من دوري الرديف 
يوم اخلميس املوافق 2021/4/15، على 
أن ينطلق دوري الناشــئن يوم األحد 
2021/4/18، ومتَ حتديــد موعد انطالق 
دوري الشــباب للدرجة األولى فقط 

في يوم االثنن املوافق 2021/4/19.
من جانب اخر، تدعو جلنة املسابقات 
في الهيأة التطبيعيــة ممثلي أندية 
الدوري املمتــاز لكرة القدم للحضور 
في مقر احتاد الكــرة يوم غد الثالثاء 
الســاعة احلاديــة عشــرة صباحاً، 
ملناقشــة آلية انطالق الدوري العام 
للشــباب  لفــرق الــدوري املمتــاز  

للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

فوز ألمانة بغداد والطلبة ونفط ميسان والميناء في دوري الكرة
سمير كاظم يلجأ للتطبيعية ضد العنكوشي

لقطة من مباراة نفط ميسان والكرخ

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
باشراف وزارة الشــباب والرياضة 
اختتمــت دائرة شــؤون األقاليم 
املنشــآت  قســم  واحملافظــات/ 
وســالمة  امن  ورشــة  الرياضية 
الشــبابية  واملنشــآت  املالعــب 
قاعة  ضيفتها  التــي  والرياضية 
مبشاركة  الدائرة  في  االجتماعات 

١٥ موظفا واستمرت ٣ أيام.
إلقاء محاضــرات عن  تضمنــت 
العالقة ما بن الســالمة املهنية 
وســالمة  امن املالعب في اليوم 
طاهر  املهندس  للمحاضــر  األول 
حســن ســبع وفي اليوم التالي 
القى احملاضر نفسه محاضرة عن 

الشغب في املالعب. 
وفي اليوم اخلتامي كانت احملاضرة 
عن خطة الطوارئ وما يتعلق بها 
للمحاضر احمد عبد اهلل كاظم.  
الذي حتــدث عن آلية تنفيذ خطة 
الطوارئ وفتــح باب النقاش الذي 
شــهد تفاعال كبيرا . في حن  مت 

بن  التقديرية  الشــهادات  توزيع 
الفني  املعاون  بإشراف  املشاركن 
للدائرة األستاذ بالسم باقر خلف 
ومدير ملعــب احلبيبية املهندس 

صالح املالكي.
وقال املعــاون الفني ان الورشــة 
وهــي   ٢٠٢١ نشــاطات  ضمــن 
خطوة إيجابية لتعزيز دور املوظف 
التعامل مع  فــي  قدراته  وتنمية 

واملنشآت  املالعب  وســالمة  امن 
الشــبابية والرياضية . ومن املقرر 
أن تنفــذ العديــد من الــدورات 
بطريقة اون الين في املدة املقبلة 

نظرا ملراعاة اجلانب الصحي.
من جانبه قدم مدير الورشــة د . 
إلى جميع  احمد شــكره  هشام 
وتفاعلهم  والتزامهم  املشاركن 

مع احملاضرين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن فريق نادي النفط من حتقيق 
الفــوز على مضيفــه فريق نادي 
زاخو، في اطار منافســات املرحلة 
الثانيــة لــدوري الســلة املمتاز 

بنتيجة 91 - 74 نقطة.

وضمن املنافســات نفســها، فاز 
فريق نادي الشرطة على مضيفه 
احللة بنتيجة 87 - 68 نقطة.. من 
جانــب آخر، اكد االحتــاد العراقي 
رغبة  عنــد  ونزوالً  الســلة  لكرة 
انديــة دوري الدرجــة االولى لكرة 

السلة جميعها ، بان يكون الالعب 
الشاب املشــروط من تولد 2003 
بدل مــن 2004 لذلك قــرر االحتاد 
الســلة  بكرة  املركزي  العراقــي 
اعتماد تولد 2003 فما فوق وذلك 

خدمة لكرة السلة العراقية.

فوزان لسلة النفط والشرطة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تسنم املدرب العراقي املغترب، 
فاضــل عبــد النبــي، مهمة 
قيــادة فريــق Coppll FC ) اف 
ســي كوبل) الذي ينشط في 
األميركي  الثالثة  الدرجة  دوري 
في واليــة تكســاس، والنادي 
العراقي  واخلبيــر  املدير  يقوده 
 Nadem  ندمي شــبوط األصل 
Shabout .. والكابـــنت فاضـل 
عبـــد النبـــي، العــب فريق 
ومنتخب  والطلبـــة  اجلويــة 
الشباب سابقـــا، ميضي رحلة 
خارجية طويلـــة في اميركـا 
ثـم املغـرب، مت اختيـاره عضوا 
العربـي الكادمييـات  االحتاد  في 

الكـرة.
عبد  فاضــل  املدرب  مســيرة 
انه، تدرج في فرق  النبي، تقول 
الفئات العمرية لنادي الطلبة، 
ناصر  نصرت  املدرب  واستدعاه 
ومســاعده احمــد صبحــي 
منتخب  متثيل  في  للمشاركة 
الناشئينت الفائز بكأس آسيا، 
ولعب فاضل إلى جوار ســمير 
كاظم وشرار حيدر ويونس عبد 
منتخب  مثل  ثم  واخرين،  علي 
الشــباب حتت اشــراف املدرب 
منتخبنا  وتــوج  جســام  أنور 
بلقبهــا عــام 1988 في قطر 
وكان الفوز على حساب سوريا 

بركالت اجلزاء، اذ ترك عبد النبي 
شــباك  من  اكثر  في  بصمته 
ضمن  املنافســة  للمنتخبات 
البطولة القارية، ليبلغ فريقنا 
البطل نهائيــات كأس العالم 

1989 في اميركا.
شــارك فاضل عبد النبي، في 
تتويج ناديه األم الطلبة بلقب 
يحيى  املدرب  عهد  ابان  الدوري 
علوان ولعب إلى جانب حسن 
والراحل  علي  وجمال  ســعيد 
علي حسن شــهاب وغيرهم 
اذ  النــادي االنيق،  برزوا من  ممن 
يجد  ان  الصعوبــة  مــن  كان 
العبا شابا موقعا في تشكيلة 
الطلبــة في ضــوء وجود هذه 
النخبة الكبيرة من االســماء 
املتميــزة، لكن عبد النبي قدم 
جواز مروره كالعب شاب يجيد 
التعامل مع الفرص في مناطق 

اجلزاء.
بعــد اداء خدمة العلم، التحق 
القوة  نادي  الالعب في صفوف 
اجلوية ليكون جوار ابن محلته 
وشاكر  هاشــم  ناطق  الراحل 
ليشارك  وعدنان حمد  محمود 
بفوزظ الصقــور بلقب الدوري 
عام 1989 باشراف املدرب عامر 
فاضل  الالعب  ليعــزز  جميل، 
مســيرته املعطــاء القصيرة 
صفوف  إلــى  دعوتــه  ويتــم 

بقيادة شيخ  الوطني  املنتخب 
املدربــن الراحل عمو بابا، لكن 
اإلصابــة حالــت دون اكمــال 
شــوط التفوق للفتى الـــذي 
قـرر بعدهـــا مغـادرة العـراق 
قسرا وهـو فـــي سـن الـ 25 

عامـا.
توجه فاضل إلــى لبنان حيث 
عمل مدربا ضمن فرق اإلصالح 
الرياضي في جنوب لبنان وفريق 
كما  صــور،  مبدينة  الرســالة 
للواعدين،  اكادمييــة  افتتحت 
وعــزز حضوره في االشــتراك 
التدريبية  الدورات  من  بالعديد 
تختــص  التــي  املتقدمــة 
ليغــادر  احلديــث،  بالتدريــب 
مدرسة  ويفتتح  أميركا  صوب 
البراعم  لتدريــب  تخصصية 
والناضئن وايضا االشراف على 
العربية،  اجلاليــات  فرق  تدريب 
وهذه الســنوات تعلم الكثير 
كســب  التدريب،  اســرار  من 
اخلبــرات من املدربــن االجانب 
ومن شــتى اجلنســيات، كما 
اشترك  التي  الدورات  اسهمت 
فيها في تنمية افكاره بالنحو 
االيجابي، ســيما حرصه على 
التعلم ونيل الفائدة مـن كـل 
او  دورة تدريبيــة  او  محطـــة 
حاضـرا  يكـــون  فنيـة  ورشة 

فيهـا.

شؤون األقاليم تختتم ورشة امن وسالمة 
المالعب والمنشآت الشبابية والرياضية

فاضل عبد النبي مدربا لفريق 
C0ppell FC  األميركي 

شؤون االقاليم تنظم ورشة عن سالمة املالعب



اللبناني  الفنــان  طــرح 
زياد برجي تتر مسلســل 
"2020" بعنوان "بيختلف 
برجي في  احلديث"، ونشر 
صفحتــه اخلاصــة على 
موقع التواصل اإلجتماعي 
وأرفقها  األغنية  من  جزء 
فيــه:  كتــب  بتعليــق 
مسلســل٢٠٢٠،  "شارة 
احلديث"  "بيختلــف    تتر 
صــار فيكن تســمعوها 
على جميــع التطبيقات 
املوســيقية،  ناطــر 
األغنية من  تعليقاتكم". 
كلمــات علي املولى أحلان 
وتوســيع  عيد  محمــود 

موســيقي إيليا نســتا. 
يُذكــر أن املسلســل من 
بطولة نادين نسيب جنيم 
وقصــي خولــي وكارمن 
لبــس وفــادي إبراهيــم 
وروال  مقــدم  وحســن 
بقســماتي وجنيــد زين 

الدين وماريتا احلالني.

بعد أن حقق جناحات كبيرة 
باألغنيــات اللبنانية التي 
قدمهــا، يخــوض الفنان 
اللبنانــي ســعد رمضان 
جتربــة فنية جديــدة من 
خــالل أغنيــة خليجيــة 
جديدة يحضــر لها حالياً 
محمــد  كلمــات  مــن 
ابراهيم  أحلان  القاســمي 
الغــامن وتوزيع موســيقي 
وليد ســلطان لــم يحدد 
ويصدرها  بعــد،  عنوانها 
املقبل.  الفطــر  عيد  بعد 
باحلجر  وجــوده  أثناء  وفي 
املنزلي، يتابع سعد رمضان 
بعض التحضيرات الفنية، 
إهتمامــه  جانــب  الــى 
ألغنية  ويحضر  بالرياضة. 

يتعاون  جديدة،  رومانسية 
فيها مــع امللحن اللبناني 
صالح الكردي، ومن املنتظر 
الفتــرة  فــي  إصدارهــا 
املقبلة. وحقق سعد جناحاً 
كبيراً بفيديو كليب أغنية 
أصدره  الذي  حب"،  "قصة 
وإقترب  قليلة،  أشهر  منذ 
الكليب مــن حتقيق ثالثة 

مالين مشاهدة.

بعد الضجــة التي أثيرت 
بشــأن تعليــق كتبتــه 
الفنانــة اللبنانية ميريام 
فــارس على أحــد مواقع 
االجتماعــي  التواصــل 
ومتنــت فــي مضمونــه 
الصحة قبل اي شيء أخر 
وعادت وأكدت انها صحياً 
بخيــر، أكدت مصــادر أن 
املرض  قاومــت  ميريــام 
الكثير  وحتملت  بشراسة 
االزمات الصحية بعد  من 
فيروس الســاملونيال الذي 
أنتقــل اليها عبــر وجبة 
دجاج وكان له تأثير عليها 
وصل الى أوتارها الصوتية 
خالل فتــرة حملها االول. 
انها  وقالــت املعلومــات 

زارت عيــادة الطبيب رجا 
بأمراض  اخملتــص  فاخوري 
واحلنجــرة  واالذن  االنــف 
املكثف  للعالج  وخضعت 
بعد "البحة" التي أصيبت 
بهــا ومنعــت وقتها من 
عبر  مجهود  بــأي  القيام 
وبفعل  وتدريجياً  صوتها، 
وصلت  الطبية  املتابعــة 

الى بر األمان صحياً.

زياد برجي

ميريام فارس

سعد رمضان

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت محافظة يابانية تقع شمال طوكيو أن مرسوًما 
جديًدا سيدخل حيز التنفيذ في األول من أكتوبر املقبل 
يطلب من ركاب الســلم املتحرك الوقوف في مكانهم 

في أثناء نقلهم ألعلى أو ألسفل.
وأصدر مجلس محافظة سايتاما مشروع قانون يتطلب 
وقوف االشــخاص في مكانهم بدالً من محاولة السير 
صعودًا أو هبوًطا على درجات الســلم املتحرك في أثناء 
حتركه. وقد أيد هذا اإلجراء احلزب الليبرالي الدميقراطي، 

أكبر كتلة تصويتية في البرملان.
وقال شينيتشــي ناكاياشيكي، رئيس شؤون السياسة 
فــي مجموعة التجمع للحــزب الدميقراطي الليبرالي، 
لصحيفة أساهي شــيمبون: "نحن بحاجة إلى إيصال 
رســالة قوية إلــى اجلمهــور لتغيير املمارســات التي 
أصبحت منتشــرة بشكل كبير بحيث يُنظر إليها على 

أنها عادة".
املرســوم الذي يســري مفعوله في األول مــن أكتوبر 
يدعو مشغلي الســاللم املتحركة إلبالغ املستخدمن 

بالقاعدة عن طريق نشر الالفتات.
ويســمح اإلجراء حلكومــة احملافظة بإصــدار حتذيرات 
ملشغلي الساللم املتحركة حيث يتم رؤية املستعملن 
ينتهكــون القاعدة، ولكن ال توجد عقوبات محددة على 

االنتهاكات.
وكان أفاد تقرير صادر عن جمعية املصاعد اليابانية وهي 
مجموعة صناعية أنه مت اإلبالغ عــن 805 حادثة إصابة 
أشخاص نتيجة التحرك على الســاللم املتحركة بن 

يناير 2018 وديسمبر 2019.

الصباح الجديد - وكاالت:
اضطرت وزارة الطوارئ الروســية إلــى إصدار حتذير عام 
بشأن اخلطر املميت لالقتراب من فوهة بركان نشط، بعد 
أن بدأت صور ومقاطع فيديو للمتجولن بجوار مخروط 

بركان مليء باحلمم البركانية باالنتشار على اإلنترنت. 
وأصبح Klyuchevskaya Sopka وهو بركان نشــط في 
شبه جزيرة كامتشــاتكا، في الشرق األقصى الروسي، 
مؤخراً نقطة جذب مثيرة جداً للســائحن الباحثن عن 

ارتفاع نسبة األدرينالن.
وسمح التكوين املذهل لثقب البركان باالقتراب مبا يكفي 
لطهي اللحوم والنقانق حيث أن هناك صخرة ســاخنة 
حتيط بالبركان النشــط، وفي حن أن هذا االجتاه قد بدأ 
بصــور مضحكة ومقاطع فيديو مــن النقانق املطهوة 
على موقد طبيعي مصنوع من الصخور البركانية. لكن 
تطور األمر إلى شــيء أكثر خطورة، حيث اقترب الناس 
بدرجة كبيرة من فوهة البركان مبا يســمح لتصوير ما 
بداخله، متجاهلن متامــًا احلمم البركانية القاتلة التي 

تنطلق منه.
ومت حتذير جميع وكاالت الســفر في املنطقة من تقريب 
السياح من اخملروط البركاني الذي تشكل مؤخراً لبركان 
Klyuchevskaya Sopka، الواقع على ارتفاع 2850 متراً.
كما مت توزيع منشورات حتذيرية في قرية كليوتشي وهي 
نقطة وصول رئيســة إلى البركان، لكنها لم تؤثر كثيراً 

على تراجع السائحن عن هذا الفعل اخلير.

التقاط سيلفي مع فوهة 
بركان والطواريء تحذر

مدينة يابانية تحظر السير 
على السلم الكهربائي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
البصرة  محافظــة  فــي  اختتمت 
فعاليات املهرجان الســنوي الثامن 
عشر لالفالم القصيرة )دورة الفنان 
ابو العبــاس( الذي اقامته  محمود 
والتلفزيون في  الســينما  رابطــة 
العــراق مبشــاركة ٢٢ فيلمــا من 

محافظات البالد.
وقال الفنان علي الزم املالكي املصور 
واملهرجان:  الرابطــة  ومدير  واخملرج 
"برغم الظروف الصعبة التي منر بها 
بســبب كورونا وعدم وجود أي دعم 
حكومي، اال ان اإلصــرار كان كبيرا 
لتحقيق ما نصبو اليه، وحسب آراء 
كل احلاضرين واملشاركن والضيوف 
واللجــان، كان املهرجــان ناجحــا 
ومميزا من حيــث احلضور اجلماهيري 
واحلضور املميز لنخبة من جنوم الفن 
العراقــي، وكذلك التنظيم واحلفل 
والتكرمي ملن يستحق وكانت اللجان 
منصفة ولــم يعتــرض احد على 

قراراتها وتوصياتها".
وعــن امكانيــة توســع املهرجان 

مستقبال ليكون عربيا قال:
وتنســيق  لدينا خطة عمل  "نعم 
منــذ فترة ليكون املهرجــان عربيا، 
كما كان في عدد من الدورات دوليا 
وتراجع بسبب حرب داعش والوضع 
املالــي، داخليــا يوجــد تواصل مع 
منظمات عراقية وعربية ســتعلن 
قريبا على وفق خطط جديدة وقريبا 
املوصل  في  مهرجانات  لنا  ستكون 
لنــا مهرجانات  كانت  واالنبار كما 
وخانقن  وكربالء  االنبار  في  سابقة 

والسليمانية وديالى".
التحكيميــة  اللجنــة  واعلنــت 
للمهرجــان والتــي تألفــت مــن 
الفنــان املســرحي الدكتور حميد 
والكاتب  صابر املوسوي، والشــاعر 

املســرحي عبــد الكــرمي العامري، 
جعفر  عصام  الســينمائي  واخملرج 
عــذاب، اجلوائز، ليفــوز احمد عبد 

الواحد 
بجائــزة افضــل ســيناريو لفيلم 
)امورابــي( فيما كانت جائزة افضل 
تصوير حلســن خليفــة عن فيلم 
الذل(، وجائزة افضل مونتاج  )صراع 

لفيلم )صراع الذل(.
 امــا جائــزة افضل ممثلــة فكانت 
من نصيــب الفنانة حياة حيدر عن 
دورها فــي فيلم) ابــو الهيل(، وفاز 
الفنان حسن سليم بجائزة افضل 

ممثل عــن دوره في فيلــم )امهلني 
اخراج  افضل  جائزة  وذهبت  حلظة(، 
للفنــان أمــن مقداد عــن فيلمه 
)حلم(، وجائــزة افضل فيلم كانت 
من نصيب فيلم )ابو الهيل( لعماد 
الزركاني ، اما جائزة جلنة التحكيم 
اخلاصــة فمنحــت لفيلــم )عربة 
ودوالب( لعمــاد الزركاني ايضا. وفي 
ختام املهرجان مت تكرمي املشــاركن 

وعدد من الفنانن واملساهمن.
جديــر بالذكر ان رابطة الســينما 
مقرها  العــراق  فــي  والتلفزيــون 
البصرة، وتأسست عام ٢٠٠٥ وسبق 

وتطوير  للتصوير  دورات  اقامــت  ان 
الشــباب، كما اقامت اول مهرجان 
لالفــالم القصيــرة فقــط ملدينة 
البصرة، وبعدها تطور ليضم افالما 

من عدة محافظات واليوم.
 ويحســب للرابطة انهــا اول من 
أقامت مهرجانا للسينما في البالد 
بعد ٢٠٠٣، وهي مستقلة وال تنتمي 
ألي جهة أو كيان سياســي وتعمل 
بجهودهــا الذاتيــة ودعــم بعض 
األصدقاء أو االعالنــات لكي تعمل 
بحرية برغــم صعوبة الوضع املادي 

ويساندها في األمر هذا اعضاؤها.

الصباح الجديد - وكاالت:
في املدة األخيرة بدأ اإلنسان يعتمد 
على الروبــوت في الكثير من األمور 
احلياتية ويبتكر العلماء يوم عن يوم 
التي  املميــزات اإلضافية  املزيد من 
يستطيع اإلنسان اآللي القيام بها.

وهنا نحن أمام تطور قام به العالم 
دينيــش باتيــل من ســكان قرية 
راجمالبــور فــي منطقــة جونبور 

 Kendriya ومعلم الكمبيوتــر في
Vidyalaya فــي IIT Bombay، قدم 
روبوتًا يدعى Shalu يتحدث تســع 

لغات محلية و 38 لغة أجنبية.
والفكــرة مســتوحاة مــن فيلم 

بوليوود "الروبوت" حيث طور باتيل 
Shalu الــذي يشــبه الروبوت 

صوفيا الذي طوره هانسون 
روبوتيكــس مــن هوجن 

كوجن.
 Shalu ويقول باتيــل : "مت تطويــر
مــواد  باســتعمال 
النفايات مثل 

البالســتيك والكرتــون واخلشــب 
واألملنيــوم وما إلى ذلك واســتغرق 
تطويره ثالث ســنوات وكان اإلنفاق 

حوالي 50000 روبية".
وأوضح إن هذا امنوذج أولي للروبوت 
والذي ميكنه التعرف على شــخص 
مــا وحفظ األشــياء واإلجابة على 
األســئلة املتعلقة باملعرفة العامة 

والرياضيات وما إلى ذلك".

معلم يطور إنسانا آليا ليتحدث 38 لغة أجنبية

احتضنته محافظة البصرة..

اختتام فعاليات المهرجان السنوي 
الثامن عشر لالفالم القصيرة 

الصباح الجديد - وكاالت:
ظهــرت الفنانــة املصريــة نيللي 
كرمي في اإلعالن الدعائي الرســمي 
الكسر"  "ضد  اجلديد  ملسلســها 
بشــكل جديــد، حيــث جتســد 
"ســلمى"  تدعــى  شــخصية 
وتعمل "فــود بلوجر" على منصات 
السوشيال ميديا وتقدم فيديوهات 
مبوقع  قناتها  بالطعام على  خاصة 
من  للعديد  وتتعــرض  اليوتيــوب 

األزمات الشخصية خالل حياتها.
املقرر عرض مسلســل "ضد  ومن 

الكســر" على احــدى الفضائيات 
شــهر  خالل  الفضائية  املصريــة 
رمضــان املقبل، ويشــارك في كل 
اخلميســي  لقاء  فراج،  محمد  من 
وتــارا عماد ولؤي عمران وســينتيا 
الدالي  تأليــف عمرو  خليفة، ومن 
وإخراج أحمــد خالد، والعمل إنتاج 
مشــترك بن املتحــدة للخدمات 
للمنتج  جــروب  والعدل  اإلعالمية 

جمال العدل.
يذكر أن نيللي اســتعملت اســم 
لإلعــالن  اجلديــد  مسلســلها 

فســخ  عــن 
من  خطوبتهــا 

رجــل األعمال عمر 
وقالت  رسميا،  إسالم 

 ET" خالل لقائها برنامج
أنا  هتجوز،  مش  بالعربي": 

امرأة ضد الكسر ومركزة في 
شغلي وبحضر ألغنية جديدة.

وســبق لنيللي ان ذكرت: حياتي 
إنها  الشــخصية معتقــدش 
مثيرة أوي، عشــان الناس تدور 

عليها، وآه فسخت خطوبتي.

نيللي كريم "محترفة 
أكل" في ضد الكسر

الصباح الجديد - وكاالت:
تصــدر موكب نقــل املوميــاوات امللكية 
من ميــدان التحرير إلى متحف احلضارة 
التواصــل االجتماعي،  حديث مواقــع 
بعدما أبهر العالم بطريقة التنظيم 

التي قدمتها مصر.
ونقل املوكــب التاريخي 22 مومياء 
ملكيــة تنتمي إلى عصر األســرة 
الـــ 17 و18 و19 و20، مــن بينهــا 
واربع مومياوات  18 مومياء مللــوك 

مللكات.
وشــهد احلفل عــددا كبيرا من 
احلــركات االســتعراضية التي 
أبهرت اجلميــع، كان من بينها 
األشــخاص  بعــض  ظهــور 
أيديهم  بن  أشــياء  يحملون 
تشــبه إلى حد كبير األطباق 
البلورية، األمر الذي أثار تساؤل 

البعض عن سر حملها.
واوضح الباحث األثري عماد مهدي 
أن سبب ظهور البعض يحمل أطباق 

بلورية، خالل حفل موكب نقــل املومياوات من 
التحرير إلــى متحف احلضــارة املصرية مبدينة 

الفسطاط هي متثيل لقرص الشمس رع.
وتابع: "الشمس في معتقد املصري القدمي، هي 
التي تنير ومتده باحلياة فشــروق الشمس تعني 
ميالد جديد وغروب الشــمس يعنى املوت، ومن 
هنا كانت مدينة األموات في البر الغربي، حيث 
تختفي الشمس ومتوت ثم تبعث من جديد في 

يوم جديد لتعلن حياة جديدة".

سر "األطباق البلورية" 
في موكب المومياوات الملكية

الصباح الجديد - وكاالت:
تتحضر شــركة تويوتا إلطالق 
 Yaris مناذج معدلة من سيارات
Cross املصنفــة مــن بن أكثر 
عملية  أوفــر  الكروس  ســيارات 

واقتصادية في استهالك الوقود.
وتبعــا للمعلومــات املتوفــرة فإن  
معامل تويوتا في أوروبا تعمل حاليا 
على تطويــر امنوذجــن من هذه 
 Yaris الســيارات، االمنوذج األول
ســتجرى   Cross Adevnture
التعديــالت  بعــض  عليــه 
بســيارات  مقارنة  اخلارجية 
ســيكون  إذ  احلالية،   Yaris
بألــوان ســقف مختلفــة 
الهيكل األســاس،  ألوان  عن 
وســتزود مؤخرة الســقف 

بجنح هوائي صغير.

وســتضاف إطــارات بالســتيكية خاصة على 
محيــط الهيكل وحجرات العجــالت وممتصات 
الصدمات حلماية الســيارة من عوامل الرطوبة 
واألوســاخ، وســتجهز املركبات بأنظمة تعليق 
معدلة وعجــالت مبقاس 18 إنشــا، إضافة إلى 
بعــض التعديالت التي ســتجعل قمرة القيادة 
أكثر عصرية. أما امنوذج Premier Edition الثاني 
فســيكون بتعديالت Cross Adevnture، لكنه 
سيزود مبقاعد جلدية مريحة، وأنظمة للتحكم 
بباب صندوق األمتعة وأنظمة لتشــغيل احملرك 
وأنظمــة تدفئــة املقاعد عن بعــد، فضال عن 

شاشات أكثر تطورا لواجهة القيادة.
ومن املفترض أن تطرح هذه املركبات مبحرك بنزين 
اقتصادي بســعة 1.5 ليتر يولد عزما يعادل 116 
حصانا، وســيعمل معه محرك كهربائي صغير 
بعزم 6 أحصنة تقريبا يساعد على دفع السيارة 
لترشــيد استهالك  الصغيرة  الســرعات  على 

الوقود واحلد من كمية االنبعاثات الضارة.

تويوتا تغزو األسواق بنماذج 
جديدة من Yaris االقتصادية

الصباح الجديد - وكاالت:
انسايدر"  "بزنس  صحيفة  كشفت 
نقال عن مسؤول بشركة "هيدسون 
تســريب  الســيبراني  لألمن  روك" 
في  مليون مشــترك   533 بيانــات 
موقع فيس بوك علــى منتدى عبر 

اإلنترنت.
املوقع  التسريبات بحسب  وشملت 
106 دول و32 مليــون مشــترك من 
الواليات املتحــدة و11 من بريطانيا 

وستة مالين من الهند. 
ارقام  املسربة  املعلومات  وشــملت 

واالســماء  امليالد  وتواريخ  الهواتف 
والســير  للمشــتركن  الكاملــة 
املتوفرة وبعضها شــمل  الذاتيــة 

البريد االلكتروني
تعرضت شركة  وقت ســابق،  وفي 
حاولت  لفضيحــة  بــوك"  "فيس 
عن خدمات  باالســتغناء  احتواءها 
املتســبب بها، حســبما كشفت 

تقارير صحفية.
الشركة  األزمة مبوظف في  وتتعلق 
العمالقــة، تلقــى رشــوة بــآالف 
الدوالرات مقابل اســتعادة حساب 

"محظــور"، لتتوالى بذلك فضائح 
األوســع  االجتماعيــة  الشــبكة 

انتشارا، خالل اآلونة األخيرة.
وذكــرت صحيفــة "صن" 

البريطانيــة أن املوظف، 
الذي لم يكشف اسمه، 
مكتب  في  يعمل  كان 
بوالية  بــوك"  "فيس 
األميركية،  تكساس 
الشركة  أكدت  فيما 
التقاريــر  صحــة 
إنه  وقالت  الــواردة، 
مت فصــل املوظــف 

بســبب "قبولــه 
من  نقدية  رشوة 

وكاالت  إحدى 
يق  لتســو ا

املشبوهة".

 تسريب بيانات نصف مليار 
مشترك على فيس بوك
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