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الصباح الجديد - متابعة:
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  اكــد 
االثنني  امس  الكاظمي  مصطفى 
، موقــف العراق الثابــت من أمن 
امللك  بقيــادة  واســتقراره  األردن 
عبد اهلل الثانــي، باعتباره مكمالً 

متالزًما ألمن العراق واستقراره.
املكتب اإلعالمــي لرئيس مجلس 
الــوزراء ذكر فــي بيــان اطلعت 
منه،  اجلديد على نسخة  الصباح 
ان "الكاظمي أجرى إتصااًل هاتفًيا 
بجاللة امللك عبد اهلل الثاني عاهل 
الهاشــمية"،  األردنية  اململكــة 
الثابت من  العراق  مؤكدا "موقف 
أمن األردن واستقراره بقيادة امللك 
عبد اهلل الثانــي، باعتباره مكمالً 

متالزًما ألمن العراق واستقراره".
كما شدد الســيد رئيس مجلس 
الوزراء بحســب البيــان، على أن 
يعّضد  وشــعًبا  "العراق حكومة 
كل ما من شــأنه بســط هيبة 
وتعزيز  األردن،  في  والقانون  الدولة 

الشقيق  األردني  الشعب  مسيرة 
على نهــج اإلســتقرار والتنمية 

والبناء".
ومنــذ الســبت املاضــي أعلنت 

البالد وقوفها الى جانب األردن في 
احلفاظ على أمنه وإستقراره بعد 
التي شهدتها  االخيرة"  "االحداث 

اململكة.

وقالــت وزارة اخلارجية فــي بيان، 
إن "احلكومــة العراقّيــة تؤكــد 
وقوفها إلى جانب اململكة األُردنّيِة 
الهاشــمّية بقيادِة امللك عبداهلل 

الثانــي، فــي أّي خطــواٍت تَُتَخذ 
للحفاظ على أمِن وإستقرار البالد 
األُردنّي  الشــعب  ورعايِة مصالح 
الشــقيق، مبا يُعزز حضــوره، عبر 
تنتهي  التي  لإلجــراءات  اإلرتكاِن 

لبسط هيبة الدولة".
تطلعها  عــن  الــوزارة  واعربــت 
واإلزدهار  التقــّدم  من  "املزيد  إلى 
ليحظى  التحدّيــات،  ومواجهــة 
الشــعب األُردنــّي الشــقيق مبا 
يستحق في ظلِّ قيادته احلكيمة"، 
مؤكدة أن "أمَن وإستقرارَ اململكة 
األُردنّيــة الهاشــمّية هو من أمِن 

وإستقرار العراق".
املاضي  السبت  األردن شهد  وكان 
حتركات امنية غير مسبوقة، قالت 
عنها حكومته فــي اليوم التالي 
االحد، ان " اإلجراءات األمنية التي 
اتخذها العاهــل األردني عبد اهلل 
الثاني بالقبض على شــخصيات 
نافذة امس الســبت، جاءت على 
خلفيــة نشــاطات لألمير حمزة 

وآخرين، تستهدف البالد ".
واصدرت احلكومــة بيانا تفصيليا 
حول ما جرى من اعتقاالت، قائلة 
في البيان خالل مؤمتر صحفي ألمين 
الصفدي نائــب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجيــة، إن " األجهــزة األمنية 
تابعت نشاطات تستهدف الوطن 
لألمير حمزة بن احلسني وآخرين ".

وكشــف أن " األمير حمزة تواصل 
مجتمعيــة  شــخصيات  مــع 
تهدد  أنشــطة  على  لتحريضها 
إلى أنــه " مت  األمــن "، مشــيراً 
األميــر حمزة ضمن  التعامل مع 
على  حلضه  الهاشــمية  العائلة 
أن  مؤكداً  النشــاطات،  هذه  ترك 
األمير حمزة حاول تصعيد املوقف 

عبر رسائل مصورة ".
وأضــاف أن األمير حمــزة تعامل 
مع طلــب قائد اجليش بالكف عن 
والتحقيقات  بسلبية،  نشاطاته، 
كشفت وجود ارتباطات بني باسم 

عوض اهلل وجهات خارجية.

في اتصال هاتفي:

الكاظمي يؤكد للملك عبد الثاني وقوف البالد
الى جانب األردن في الحفاظ على امنه واستقراره

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت وزارة الكهرباء، امس االثنني، 
عن قرب إدخال عــدد من احملطات 
بزيادة  تســهم  التــي  الثانويــة 
موثوقية شــبكات التوزيع ضمن 

استعداداتها لفصل الصيف.
وقال الناطق باســم الوزارة أحمد 
إن  العبادي، في حديــث صحفي، 
"الوزارة تسعى الى أن يكون جتهيز 
الكهربائية واســتقرارها  الطاقة 
األعوام  مــن  أفضل  الصيف  هذا 
الســابقة وعلى جميــع الصعد، 
كاالنتاج والنقــل والتوزيع بالرغم 

مــن التحديــات التــي تواجهها 
والتــي علــى رأســها محدودية 
التخصيصات املالية والتأخر بإقرار 
الوزارة،  "ســعي  مؤكداً  املوازنة"، 
على مستوى االنتاج، الى الوصول 
ميغاواط،  ألــف   22 الى  بالطاقة 
من خالل إدخال عدد من الوحدات 
اجلديدة وتأهيل الوحدات املقامة".

أيضاً  "املالكات عمدت  أن  وأضاف، 
الى صيانة وتأهيــل خطوط نقل 
الطاقــة 400 و132 )كي في( التي 
متتد ملســاحات شاســعة والتي 
تتعــرض بني احلــني واآلخــر الى 

عمليات تخريب من قبل العناصر 
اإلرهابيــة فــي بعــض املناطق، 
افتتاح محطة  قــرب  الى  إضافة 
شــرق الرصافــة 400 )كــي في( 
ومحطــات الصحفيني والبلديات 
والبتول 132 )كي في(، إضافة الى 
إجناز محطتي الشــطرة وميسان 
دخلتــا  واللتــني  التحويليتــني 
اخلدمة قريباً، ما سيســهم بفك 

االختناقات".
وأوضــح العبــادي، أن "املــالكات 
تقوم أيضاً بعمليات تأهيل قطاع 
التوزيع بجميع مفاصله في بغداد 

واحملافظات، إذ عمــدت الوزارة الى 
التعامل عــن طريق الدفع باآلجل 
احملطات  وتصنيع  احملوالت  لتجهيز 
املتنقلة لزيادة موثوقية شــبكات 

التوزيع".
وأكــد أن "الــوزارة لديهــا عقود 
مــع شــركة ديالــى والصناعات 
الكهربائيــة لتوفير احملوالت لوزارة 
الكهربــاء، إذ لدى الــوزارة خطة 
تقضــي بتصفير جميــع احملوالت 
واحملافظات،  بغــداد  في  املعطوبة 
شــهر  نهاية  تام  بشــكل  تنجز 

نيسان اجلاري ".

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
تســتذكر اخلالة امنة محمود وهي 
مواطنة من محافظة السليمانية 
واجهتها،  التــي  العصيبة  االيــام 
وكيف ضحت بعشــرة اشــخاص 
مــن عائلتها، بعد ان قــررت برفقة 
عائلتها الى جانب اكثر من مليوني 
شــخص اخرين ترك مــدن االقليم 
بداية شهر نيســان من عام 1991، 
والتوجــه الى اجلبــال وذلك عقب 
انهيار الثــورة الكردية وتراجع قوات 
كاسح  هجوم  امام  البيشــمركة، 
الصدامي  النظــام  قوات  شــنته 

الستعادة محافظات كردستان.
وتقول امنة محمود للصباح اجلديد، 
لقد كانت ايام التنســى اذا ان مدن 
االقليم افرغت من سكانها بعد ان 
قرروا ترك املدن والتوجه الى املناطق 
احلدودية، خوفاً من ان تطالهم االلة 
قرر  الذي  املباد،  للنظام  العسكرية 
الهجوم على مــدن االقليم النهاء 

االنتفاضة الشعبية.
وقالت لقد واجهنا ظروفاً معقدة اذ 
ان مئــات االف الناس فقدوا القدرة 
على احلصول على الطعام والشراب 
الــالزم للعيش وكان مئــات الناس 

اطفاالً وشــباباً وشــيوخا ونساءاً 
يســقطون من قربنا يوميــاً، بعد 
تعذر حصولهم على لقمة يسدون 
بها رمق التعــب واجلوع الذي داهم 
اجلميــع، بعد ان افقدهم اخلوف من 
قصفهــم باالســلحة الكمياوية 
التفكير فــي كيفية احلصول على 

لقمة العيش.
واضافــت لقــد فقــدت ثمانيــة 
اشــخاص مــن عائلتي فــي تلك 
اطفال  بينهم  اجلماعيــة،  الهجرة 
ونساء وشــيوخ نظرا لعدم قدرتنا 
على توفير كســرة خبــز او كيس 

من الطحــني، فكانت اجملاعة عامة 
ســقط خاللها وفقــا الحصاءات 
رســمية قرابة 100 الــف مواطن 
كــردي نزحوا الى ايــران وتركيا في 
هجرة جماعيــة كتب لها ان تقلب 
الــرأي العام العاملي جتــاه القضية 

الكردية.
وكان مجلس االمن الدولي قد اصدر 
قبل 30 عاما وفــي مثل هذه االيام 
قــراره املرقم 688، الــذي مت مبوجبه 
فرض حظــر جوي حلماية شــعب 
كردســتان مــن هجمــات النظام 

البعثي املباد.

الكهرباء تعد بتجهيز أفضل هذا الصيف
من األعوام السابقة وتصفير المحوالت المعطوبة

في ذكرى قرار الحظر الجوي لحماية شعب كردستان

رئيس االقليم يطالب بمستقبل أفضل وآمن ومتقدم مع العراق

وزارة النفط تعتزم حفر ابار جديدة 
6ضمن عقود استثمارية نقرة تتشدد ازاء ضد أدميراالت

3متقاعدين حذروا من خرق اتفاقية مونترو

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن وزيــر املــوارد املائية مهدي 
رشيد احلمداني ان مطلع الشهر 
بتنفيذ  البدء  سيشــهد  املقبل 

سد مكحول.
وقال الوزير في بيان أصدرته الوزارة 
امس االثنني، ان " يوم األول من آيار 
املباشرة  موعد  ســيكون   ،٢٠٢١
مشيرا  مكحول"،  ســد  بتنفيذ 

التخطيط  وزارة  موافقــة  الــى 
على أدراجه بعد أن أســتكملت 
وزارة املوارد املائية كافة متطلبات 

األدراج".
جديــر بالذكر ان ســد مكحول 
املشــاريع  أكبــر  مــن  يعتبــر 
الســتراتيجية بعد العام ٢٠٠٣، 
املائي  األمن  بتعزيز  وسيســاهم 

واالقتصادي للبالد.

مطلع الشهر المقبل..
البدء بتنفيذ سد مكحول

بغداد - الصباح الجديد: 
بيان  ضمن  النزاهــة  هيئة  أوردت 
يخــص كشــف الذمــة املالية 
للمسؤولني، أصدرته امس االثنني، 
الذين ظهرت  ان اعداد املكلفــني 
بحّقهم أدلة عن وجود اســتغالل 
ٍم فــي األموال،  منصــب أو تضخُّ
من املوظفني املسؤولني املطالبني 
بكشف ذممهم املالية، بلغت 653 
مكلفــا، اذ أفادت دائــرة الوقاية 
فــي الهيئة في معــرض تناولها 
االستجابة لكشف الذمة املالية، 
في البيــان ب" إحالة ملفات )28( 
ُمكلَّفــاً ظهــرت بحّقهــم أدلة 
عن وجــود اســتغالل منصب أو 

ــٍم في األموال ال يتناســب  تضخُّ
مع مواردهــم االعتياديَّة إلى دائرة 
التحقيقات فــي الهيئة لألعوام 
أن  ُمبّينــًة   ،)2021-2018( مــن 
التحقيق  قيد  زالت  ما  قضاياهم 
أو احملاكمــة" ، ولفتــت الدائــرة 
املذكورة الى ان " عــدد املُكلَّفني 
الذين لديهــم ُمخالفاٌت بتضارب 
ة من )2017 2020-(  املصالح للُمدَّ

بلغ )625( مكلفاً ".
نســب  ان  الهيئة  بيــان  وأوضح 
االستجابة للمسؤولني والرئاسات 
والنواب والــوزراء في اإلفصاح عن 
الذمم املاليــة، تراوحت ما بني " 46 

و100% ".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اكد رئيــس البرملان العربي عادل بن 
عبدالرحمن العسومي امس االثنني 
الــوزراء مصطفى  رئيس  زيــارة  ان 
واإلمارات  السعودية  إلى  الكاظمي 
، تشــكل خطــوة مهمــة لتعزيز 
احلاضنة العربيــة للعراق، فيما دعا 
إلى تكثيفها على مســتوى الدول 

العربية كافة.
وقــال العســومي، في بيــان صدر 
ن التفاهمات  عن مكتبه إنــه " يثمَّ
واالتفاقيات التــي مت التوصل إليها 

خالل هذه اجلولة، والتي متثل خطوة 
العربي  العمل  تعزيــز  في  إضافية 
املشــترك وصــون األمــن القومي 
"تكثيــف  أن  مؤكــداً  العربــي"، 
جمهوريــة العــراق عالقاتهــا مع 
الــدول العربية ميثــل ركيزة مهمة 
العراق، كما  لدعم أمن واســتقرار 
يأتــي فــي توقيت مهــم يتطلب 
تعزيز التنســيق والتضامن العربي 
على جميع املســتويات، ومواجهة 
الشــؤون  في  اإلقليمية  التدخالت 

الداخلية العربية".

البرلمان العربي: تكثيف
العالقات العربية ركيزة مهمة 

ألمن واستقرار العراق

بعد إحالة 28 منهم الحقا الى التحقيق

هيئة النزاهة: 653 شخصا عدد 
المكلفين المتهمين باستغالل 

المنصب وتضخم األموال

بغداد - وعد الشمري:
التربيــة في مجلس  طالبت جلنة 
احلكومة  االثنــني،  أمــس  النواب، 
بالتدخــل العاجــل حلــل أزمــة 
احملاضريــن اجملانيــني، مؤكدة عدم 
معرفتهــا الســبب احلقيقي وراء 
أو  االمتناع عن حتويلهم إلى عقود 
التربية  وزير  وعــد  فيما  تثبيتهم، 
يطــرح قضيتهم  ان  األثنني  امس 
في اجتماع مجلس الــوزراء اليوم 

الثالثاء 
وقال رئيس اللجنــة النائب قصي 
"الصباح  إلى  الياسري، في حديث 
اجلديــد"، إن "شــريحة احملاضرين 
كبيــرة لقطاع  قدمــت جهــوداً 
التربية طيلة السنوات املاضية دون 

أي مقابل".
"القضية  أن  الياســري،  وأضــاف 
أصبحــت مربكــة نتيجــة عدم 
السماح بتحويلهم إلى عقود، بعد 
جهود بذلتها جلنتنا لضمان حقوق 

هذه الشريحة".
وأشار، إلى أن "عدداً من االجتماعات 
مت عقدهــا مع اجلهــات التنفيذية 
املوازنة  في  فقرة  بوضع  للمطالبة 

تضمن حقوقهم املالية".
وبني الياســري، أن "ما حصل عند 
فقرة  هنــاك  كانت  املوازنــة  ورود 
تخــص احملاضريــن بحســب قرار 
مجلس الــوزراء رقم 59 فهو يحل 

جزء من املشكلة".
مت  عديــدة  "لقــاءات  أن  وأكــد، 
عقدها مع اللجنة املالية إلنصاف 
احملاضرين بشــكل نهائي من خالل 

حتويلهم إلى عقود".
إن  بالقول،  الياســري  وأســتدرك 
"رئيــس اللجنــة هيثــم اجلبوري 
واجهنا بالرفــض، وأصر على إبقاء 
مع  مجانيني،  بصفــة  احملاضريــن 

وجود تخصيص مالي لهم".

ويواصــل، أن "جلنــة التربية جتهل 
الســبب احلقيقي من رفض حتويل 
احملاضرين اجملانيــني إلى عقود، ولم 
يصدر أي تبرير مقنــع من اجلهات 

ذات العالقة حتى اآلن".
ومضى الياســري، إلى أن "املوازنة 
العقود  أصحاب  بتثبت  ســمحت 
الذيــن لهــم خدمة بنحــو ثمان 
سنوات، لكن هذه الفقرة ال تشمل 

احملاضريــن اجملانيني، كمــا أن وزارة 
التربيــة تخلو من درجــات احلذف 

واالستحداث".
مــن جانبــه، ذكر عضــو اللجنة 
النائب هوشــيار قرداغ، أن "احملاضر 
الذي  اجملاني هــو اجلندي اجملهــول 
أسهم في إدامة العملية التربوية 

بالعراق".
وتابــع قــرداغ، فــي تصريــح إلى 

"اللجنة  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
 ،59 قــرار  بعــدم تطبيق  تفاجأت 
من خــالل رفض حتويــل احملاضرين 
إلى موظفي عقود خالل جلســة 

التصويت على املوازنة".
ولفــت، إلى أن "اللجنة ســجلت 
التوجه ووعدتنا  اعتراضاً على هذا 
بأنها ستجد حالً  البرملان  رئاســة 
قبــل التصويــت بالكامــل على 

يحصل،  لــم  ما  وهــو  القانــون، 
واالقتصار على دفع األجور لهم".

وأوضح قــرداغ، أن "املوضوع أصبح 
اآلن في عهده احلكومة التي عليها 
أن تتخــذ القــرارات بإنصاف هذه 
الشــريحة، وذلك فــي أقرب وقت 

ممكن".
بإمكانه  الوزراء  أن "مجلس  وأردف، 
املناســبة  اإلجــراءات  يتخــذ  أن 

أو  الدائم  املــالك  علــى  لتثبتهم 
حتويلهم إلــى عقود وال يوجد مانع 

قانوني من ذلك".
وانتهى قرداغ، إلى أن "الســلطتني 
متتلكان  والتنفيذية  التشــريعية 
قاعــدة بيانــات كاملة عــن عدد 
احملاضريــن اجملانيــني، ونتمنــى أن 
تتوفر هناك حلوالً عاجلة وال يترك 

املوضوع إلى املزيد من التصعيد".

المحاضرون المجانيون معضلة طالت تنتظر
حل الحكومة بعد تخلي البرلمان عنهم

جانب من احتجاجات احملاضرين اجملانيني

تعهد من وزير التربية بمناقشة قضيتهم اليوم في مجلس الوزراء

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اســتقبل اجليش اإلســرائيلي 
أول طائرة من سلسلة طائرات 
جتســس جديدة، يطلق عليها 
اســم ) أورون ( ، قائــال إنهــا 
ستحســن قدرتــه على جمع 
املعلومات االستخبارية وحتديد 
العراق  أهــداف للهجوم فــي 
واليمن ومناطق نائية أخرى في 
الشرق األوســط، حسبما ذكر 

موقع تاميز أوف إسرائيل.
للطائرة  استقبال  وأقيم حفل 
اجلديــدة في قاعــدة نفاطيم 
اجلويــة فــي شــمال صحراء 

النقب.
اجلوية  القــوات  قائــد  وقــال 
نوركني  عميكام  اإلســرائيلية 
امــس االثنــني  "لــدى اجليش 
مجموعــة متنوعة من قدرات 
االستخبارية،  املعلومات  جمع 
لكــن ) أورون ( تعــزز تفوقنــا 
وقدرتنــا علــى العمــل فــي 
والثالث،  الثانــي  املســتويني 
والتنقل بني اجلبهات بســرعة 
وعلى مــدى فتــرة طويلة من 

الزمن". 
وأضاف نوركني أن "شراء طائرات 
أورون يدل على مدى تطور القوة 
اجلوية لضمان استمرار التفوق 
في  إلســرائيل  االستخباراتي 
سماء الشرق األوسط وحماية 

األجواء اإلسرائيلية".
إسرائيل  أوف  تاميز  وبحســب، 
فإن املســتوى الثاني يشير إلى 
الــدول التي ال حتد إســرائيل، 
لكنهــا متثل تهديدا مباشــرا 
العراق واليمن، بينما  لها، مثل 
إلى  الثالثة  الطبقــة  تشــير 
الدول املعاديــة التي تقع أبعد 
إيران،  وتتمثل فــي  ذلــك،  من 
بحســب ما يقــول موقع تاميز 

أوف إسرائيل.
والطائرة من طراز غلف سترمي 
جــي 500 األميركيــة، وهــي 
مــزودة مبجموعة مــن أجهزة 
جمع  ومعــدات  االستشــعار 
البيانــات التــي تســمح لها 
بتحديد األهداف بســرعة في 
جميــع الظروف اجلويــة، وفقا 

ألحد مطوريها.

اسرائيل تتسلم طائرة تجسس 
جديدة يمكنها تحديد األهداف 

في العراق ومناطق ابعد

تعتذر إدارة تحرير الجريدة عن 
خطأ ارتكب سهوا في تاريخ 

العدد الصادر منها امس األول 
األحد، اذ ورد تاريخ 30 نيسان 
، وليس 4 نيسان كما هو واقع 

الحال، لذا اقتضى التنويه
ونكرر االعتذار

تنويه



محليات2

بغداد - حامد عبدالنبي:

حســن  املعماري  املهنــدس  حتــدث 
ب ِمجحــم مدير عام دائرة اإلعمار  مدِّ
الهندسي وكالة عن التقنية احلديثة 
املســتخدمة في مشــروع اإلشراف 
الهندســي على املدرسة النموذجية 

في بغداد.
وقال إن دائرة اإلعمار الهندســي  من 
اإلعمار  وزارة  فــي  املهمــة  الدوائــر 
واإلســكان لكون لديها ) 5 ( فروع في 
احملافظات إضافة الى مقر الدائرة في 
بغــداد مما يعطي الدائــرة ميزة تقدمي 
اخلدمات واإلشراف على املشاريع بكل 
ثقلها واملدرسة النموذجية في بغداد 
التعليمية  املشــاريع  من  واحد  وهي 
حيث تقام املدرســة على مســاحة 
ارض ) 10 ( اآلف متــر مربــع ويضــم 
املشــروع ) 6 ( أبنية تشــمل قاعات 
وقاعات  مناســبات  وقاعة  دراســية 
العــاب رياضيــة وقاعــات مختبرات 
وابنيــة خدمية واملدرســة عبارة عن 
مجمع تعليمي شامل ومتكامل يبدأ 
من دخــول الطفل الى رياض األطفال 

اإلعدادية  الدراسة  التخرج من  وحتى 
وستقدم املدرســة إمكانية لعائالت 
الطلبــة وهــي اإلســتقرار والعامل 
اإليجابــي للطالــب بســبب عامل 
اإلستقرار والتعود على املكان ، وتبلغ 
نسبة اإلجناز احلالية في املدرسة  47% 

.
وأضــاف املديــر العــام أن فــي هذه 
املدرسة مت إســتخدام تقنية حديثة 
فيها في مجال صب السقوف لألبنية 
 post ( بإستخدام تقنية الشد الالحق
Tension ( والتي تعــد من التقنيات 
التــي توفر ســرعة بالتنفيذ ومرونة 
باإلســتخدام وتقليل الكلف إضافة 
الى تقليل نســبة إســتخدام حديد 
التسليح في اخلرسانة وتقليل ُسمك 
البالطة اخلرسانية وتقليل التشققات 
إعطــاء فضائات  اخلرســانة مع  في 
كبيرة بني األعمدة مما يوفر مرونة أكبر 
في إســتخدام املباني ، حتقيق اآلوزان 
على األســس ، وهي نفس ما معمول 
به في إنشاء اجلســور وتكون مراحل 
العمل على اربعة خطوات ) التجهيز 

، التركيب ، الشد ، احلقن ( .
واضاف املدير العــام ان هذه التقنية 
حديثة على املباني في العراق ومت إعداد 

دراسة وحصلت موافقة وزارة اإلعمار 
واإلسكان والبلديات العامة على قيام 
تشكيالت الوزارة باالستفادة من هذه 
التقنية احلديثة في املشــاريع التي مت 
تنفيذها مســتقبالً ، ويُحسب لدائرة 
اإلعمار الهندسي إنها اول دائرة تعمل 
بهــذه التقنيــة اجلديدة ممــا يعطي 

ملهندسيها اخلبرة في هذا اجملال. 
واجلدير بالذكــر أن الدائرة لديها نحو 
) 12 ( مشــروعا لبناء املدارس تشرف 
الدين  عليها فــي محافظة صــالح 
واألقضية التابعــة لها متوقفة منذ 
عام 2014 بسبب ســيطرة عصابات 
داعــش علــى احملافظــة واملتابعــة 
ُمســتمرة مع احملافظة آنفاً من أجل 

عودة العمل في تلك املدارس. 
وأضاف املديــر العام أن املركز الوطني 
لإلستشــارات الهندسية قام بإعداد 
املراحل  تصاميــم ملــدارس خملتلــف 
الدراســية وحصلــت موافقة رئيس 
مجلس الــوزراء على ثالثة مناذج لتلك 
اإلعمار  دائــرة  التصاميــم وقامــت 
التصاميم  تلك  بتدقيق  الهندســي 
وحساب جداول الكميات اخلاصة بها 
وســيتم في هذا العام إن شــاءاهلل 
مبوجــب  مدرســة   )1000  ( إنشــاء 

اإلتفاقيــة العراقيــة - الصينيــة  ) 
النفط مقابل البنــاء( كمرحلة أولى 
من اصل ) 8000 ( مدرسة في مختلف 
باملشروع  وسمي  العراقية  احملافظات 
الوطني الــذي يهدف الى بناء مدارس 
مبواصفات عالية مــن اجل خلق بيئة 

إيجابية صاحلة للدارسة .
اننا نود  واوضــح املدير العــام الــى 
اإلشارة الى أن الدائرة لديها مجموعة 
مختلفة من املشاريع منها ذات طابع 
تعليمــي باملدارس وصحــي باملالعب 
والســكني لبناء اجملمعات السكنية 
والــدور واطئة الكلفــة والترفيهية 
كبناء مالعب لكرة القدم وما شــابه 
ذلك وغيرها من القطاعات التي تقدم 

اخلدمة للمواطن العراقي.
وفــي ختــام اللقاء أعــرب املهندس 
ب ِمجحم عن  املعماري حســن مــدِّ
شــكره وامتنانه مــن دور اإلعالم في 
تســليط الضــوء على مــا تقوم به 
تشــكيالت وزارة اإلعمار واإلســكان 
والبلديات العامة من جهد إستثنائي 
لتقــدمي أفضــل اخلدمات والشــكر 
نازنني  املهندســة  للوزيــرة  موصول 
محمــد والوكالء في الــوزارة لتقدمي 

الدعم للدائرة.

البصرة ـ سعدي السند:

اعلنت الشــركة العامــة ملوانئ 
غير  زيــادة  حتقيــق  عن  العــراق 
قياســية  وبأرقــام  مســبوقة 
بااليــرادات في ميناء خــور الزبير 
املنصرم مختلفة  آذار  خالل شهر 

عن الفترة املاضية.
وذكر املدير العام للشركة العامة 
املهندس  الدكتــور  العراق  ملوانئ 
فرحان الفرطوســي انه وبحسب 
بأهمية  النقــل  وزير  توجيهــات 
وضرورة األرتقاء باأليرادات املينائية 
تســتمر مالكات ميناء خور الزبير 
بتحقيــق زيــادة متواصلــة في 
اإليرادات لشهر اذار املاضي ، الفتاً 
إلــى أن هذه الزيادة ســتنعكس 
مفاصــل  كل  علــى  بااليجــاب 

الشركة .
من جانبه أوضح مدير ميناء خور 
أن  االسدي  جاســم  احمد  الزبير 
هذه الزيادة املتحققة في اإليرادات 
جاءت من خالل توجيهات ومتابعة 
املدير العــام وجهود العاملني في 
امليناء ، مؤكداً عزم ادارة ميناء خور 
الزبير واملالكات العاملة فيه على 
املناطة بهم  الواجبات  تنفيذ كل 
اخلدمات  وحتسني  اإليرادات  وتعزيز 

املقدمة لزبائن الشركة .

املوانئ تستقبل السفير 
الكندي

واستقبلت شــركة موانئ العراق 
شانون  اولريك  الكندي  الســفير 
لبحث سبل التعاون املشترك بني 

البلدين.
وذكــر املديــر العــام للشــركة 
وزير  لتوجيهــات  اســتنادا  انــه 
املناســبة  االجواء  بتهيئة  النقل 
الرســمية  الوفــود  الســتقبال 
الدوليــة لكــون موانــئ العراق 
متثل الواجهــة االقتصادية للبلد 
، معربــا للســفير والوفد املرافق 
له عن مدى أهميــة هذه الزيارة ، 
مبينــا عن مســتوى التعاون بني 
العراقيــة  والعالقــات  البلديــن 
الكندية وطموح شركتنا أن يكون 
هنــاك نصيب في االســتثمارات 
بني اجلانبني كما أننــا لم  جند اي 
تفاعل بالوقت السابق من اجلانب 
املينائية  األعمــال  فــي  الكندي 
في  الفعالة  املســاهمة  ونتمنى 

املرحلة املقبلة  .
وأضاف املدير العام ان من أولوياتنا 
االن هو انشاء مشروع ميناء الفاو 
الكبير ونأمل أن نعمل مبا ينسجم 

مع التقدم التقني في العالم 
من جانبه قدم الســفير الكندي 
اولريــك شــانون التهانــي على 
اجلهــود الكبيرة واملتميــزة التي 
عن  معرباً   ، الشــركة  تقدمهــا 
مدى ســعادته في زيارة محافظة 
البصــرة وخصوصاً املوانئ ، مبيناً 
وتطوير  لإلستثمار  نوايا حكومته 
التعــاون مع العراق فــي اجملاالت 
بالعمل  واملســاهمة  التجاريــة 
فــي القطاع املينائي وبتوســعة 
االنفتــاح التجــاري مــن خــالل 
مقدماً  العاملية  املالحية  اخلطوط 
االستقبال  على  والتقدير  الشكر 
احلافل الذي حظي بــه هو وعلي 
عزيز املفوض التجاري في السفارة 

الكندية في العراق . 
وقال الربان عادل علي دشر املعاون 
اإلداري و املالي للشركة ان املوانئ 
اقــدم املؤسســات املهنيــة في 
العــراق واملنطقــة والــرؤى التي 
متتلكها إدارة الشــركة واسعة اذ 
ان موانئ العــراق متر مبراحل أولية 
من ناحيــة إدخــال التقنيات في 

األعمال املينائية .
يذكــر أن موانئ العراق شــهدت 
زيارات عــدد من الســفراء لدول 
اجنبيــة لألطــالع امليداني وطرح 
األفكار وجتســدت هــذه الزيارات 
مهمة  واعمال  مشــاريع  بتنفيذ 
املوانــئ من قبل الشــركات  في 
التابعة لتلك الــدول بعد التأكد 
مــن االمكانيــات االســتثمارية 
الواعــدة واملوقع املميــز للموانئ 
العراقية في عمليات نقل وشحن 

البضائع التجارية .

ملوانئ  العامة  الشركة  وكشفت 
وفق  على  ماضيــة  انهــا  العراق 
نظام االمتتــة واالدارة االلكترونية 
فيما اوضحت ادارة ميناء ام قصر 
امليناء يعمل مبعدات  ان  الشمالي 

املناولة من اجليل السادس .
وذكــر املديــر العــام ان املوانــئ 
متجهة نحو تطبيق نظام االمتتة 
بتذليل  وذلك  االلكترونية  واالدارة 
الصعــاب من خــالل العمل في 
الكترونية تختصر  واحــدة  نافذة 
االجــراءات الكمركيــة واملينائية 
هذا  ان  علما  والشــركات  للزبون 
ويعظم  الوقت  يختصــر  النظام 
االيرادات . وأوضــح مدير ميناء ام 
مهندسني  رئيس  الشمالي  قصر 
فرزدق عبدالــرزاق ان امليناء ميتلك 
اجليل  من  احلديثة  املناولة  معدات 
و   Gantry crane مثل  الســادس 
RTG وحاضنــات تســهم بزيادة 

املناولة وسرعتها كما انه يتعامل 
مــع 56 خطاً مالحيــاً األمر الذي 
يتطلب التوازن في هذه الســرعة 
من خــالل تقدمي خدمة الكترونية 
للزبون فيما يتعلق باجناز املعاملة 

وتخريج البضاعة .
هــذا واشــارت االحصائيــات ان 
اعمال املناولــة في ميناء ام قصر 
الشمالي وصلت الى نحو 9 ماليني 
طــن خالل عــام 2020 وهــو امر 
يعود الى ســرعة املناولة وتهافت 
اخلطــوط املالحية اليراد البضاعة 

للميناء.

استثمار الساحات في ميناء ام 
قصر الشمالي

ملوانئ  العامــة  الشــركة  ودعت 
العــراق الى اســتثمار ســاحات 
اخلزن في ميناء ام قصر الشمالي 
للبضاعة املتنوعــة ، فيما اكدت 

ان بعض الســاحات ستكون خلزن 
سمح  التي  املتضررة  الســيارات 

بدخولها العراق 
وقال املدير العام لشــركة موانئ 
توجيهات  الــى  اســتنادا  العراق 
وزيــر النقــل وجهنا بضــرورة ان 
تُستثمر الســاحات في ميناء ام 
قصر الشــمالي خلــزن البضاعة 
الواردة ، مؤكدا ان بعض الساحات 
فــي امليناء كســاحة )80( متتلك 
من  اعدادا  تســتوعب  مســاحة 
املســموح  املتضررة  الســيارات 
بدخولها البــالد وخزنها في هذه 
الســاحة . وبني الفرطوســي ان 
ســاحة اخلــزن )80 ( التــي تبلغ 
مســاحتها 95 الــف متــر مربع 
االغراض  متعــددة  امكانيات  لها 
الســتيعاب انواع البضاعة حيث 
وشــوكية  منطية  اليــات  متتلك 

وشاحنات للمناولة .

السفير الكندي يزور الموانئ ويؤكد بتوسعة االنفتاح 
التجاري مع العراق بالخطوط المالحية العالمية

زيادة غير مسبوقة بااليرادات في ميناء خور الزبير

 اكد المدير العام 
لموانئ العراق ان 
من أولوياتنا االن 

هو انشاء مشروع 
ميناء الفاو الكبير 
ونأمل أن نعمل بما 
ينسجم مع التقدم 

التقني في العالم

مدير عام موانئ العراق يقدم للسفير الكندي شرحا عن الفعاليات املينائية للشركة

كاظم العبيدي 
بحث املهندس علي خضير العبودي مدير عام 
شــركة نفط ذي قار بوفد الشركة الصينية 
النفطية جني اكسيو  بالصناعة  املتخصصة 
هوي من اجل تطوير العالقات مع الشــركات 
العاملية لكي يتم النهوض بالواقع االقتصادي 

في العراق .
من جانبــه اكد مدير شــركة الصينية على 
التعاون املثمر مع شــركة نفط ذي قار ووضع 

بروتوكول عمل جديد 
وقدم خالل هــذه الزيارة عــرض لبرامج عمل 
الشــركة الصينيــة وتخصصهــا واالعمال 
التي قامت بها وأهم املشــاريع النفطية التي 
نفذتها وحضر هــذا اللقاء مدراء الهيئات في 

نفط ذي قار.

اعالم كهرباء بغداد
بناء على توجيهات مدير عام الشركة العامة 
لتوزيــع كهرباء بغداد املهندس حســني عطا 
دهش الزبيدي . وبإشــراف مباشــر من مدير 
فــرع توزيع كهربــاء الكرخ املهنــدس أحمد 
مرتضى سعيد .تتصاعد وتيرة اعمال مالكاتنا 
الهندســية والفنية في قطاع البياع من أجل 

حتسني واقع الشبكة الكهربائية.
نفــذت مالكاتنــا الهندســية والفنيــة في 
صيانــة االعالم حملة لتحســني الشــبكة 
الكهربائية مبحلــه ٨٣١ حي االعالم زقاق ٥٤ و 
٥٦ وذلك بتأهيل رأس القابلو وتاهيل محوالت 
عدد٢ وسحب أســالك ض.و وتشذيب أشجار 
مالمسة لالســالك من اجل دميومة استمرار 

التيار الكهربائي خدمة للصالح العام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت اللجنة املشــّكلة مبوجب قرار مجلس 
الوزراء ذي الرقم ٦٣ لسنة ٢٠٢١ والتي ستتولى 
دراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة، 

اجتماعها االول في وزارة التخطيط.
وأكد وكيــل وزارة التخطيط، خالل ترؤســه 
االجتماع ان هذه اللجنة مت تشكيلها لدراسة 
اآلثــار املترتبة على تغيير ســعر صرف الدوالر 
مقابل الدينار، واقتــراح احللول املطلوبة ، قدر 
تعلق األمر باملشاريع االســتثمارية ، مبينا ان 
مدة عمل اللجنة سيكون شهرا واحًدا، وبعد 
ذلك تقوم برفــع توصياتها إلى مجلس الوزراء 

للبت فيها.
وقدم ممثلو اجلهات املشــاركة فــي االجتماع، 
عرضا للمشــاريع االســتثمارية، وأســاليب 
التعاقد مع الشركات املنفذة، وآليات التسديد 
ملستحقات تلك الشــركات، سواء كانت تلك 
املستحقات ديونا غير مســددة او سلفا غير 

مصروفة.
وســتواصل اللجنة اجتماعاتهــا خالل االيام 
املقبلــة، لوضع احللــول واملقترحات املطلوبة، 
ملعاجلة اآلثار الناجمة عن تغيير سعر الصرف 

على املشاريع االستثمارية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة التعاقد لشــراء 80 

ألف طن سكر من املناشئ الوطنية .
وذكر بيان للوزارة، نقله الناطق الرســمي 
لها، أن “وزير التجــارة عالء اجلبوري ترأس 
اجتماعا للجنــة التعاقدات املركزية في 
وزارة التجــارة ومت إقــرار توصية للتعاقد 
لشــراء 80 ألف طن من مادة السكر من 

املعامل الوطنية لتوفير مفردات البطاقة 
التموينية لألشهر املقبلة”.

وأضاف البيــان أن “جلنة التعاقدات تدرس 
حاليا التعاقد لشراء كميات من الرز وزيت 
الطعام لتوفير خزين جيــد من مفردات 
التموينية وجتهيز املواطنني بها  البطاقة 

لألشهر املقبلة”.
وتابع البيــان أن “وزارة التجارة تعمل على 

وفق خيــارات متعددة الهدف منها تأمني 
مفــردات البطاقــة التموينية واحملافظة 
على أســعار الســوق احملليــة من خالل 
قيام أجهــزة الرقابة التجارية واملالية في 
وزارة التجارة بزيارات إلى األســواق احمللية 
التجارية بالتنســيق مــع أجهزة اجلرمية 

املنظمة”.
وبني، أن “فرق هذه الوزارة قامت بوضع اليد 

على مخالفات كثيرة سواء على مستوى 
األسعار في محافظة نينوى ومحافظات 
أخرى، وفي موضوع ضبط كميات كبيرة 
غير صاحلة لالســتهالل البشري أو خارج 

الصالحية”.
وأشار البيان، إلى “أهمية تعاون املواطنني 
لالبالغ عن مخالفات لدى الوكالء أو لدى 
مراكز التمويــن واإلبالغ عنها عبر مواقع 

التواصــل االجتماعــي وموقــع الرقابة 
الشــعبية املوجود على االنترنت، بهدف 
وضع اليد على اخملالفات وإمكانية االنتهاء 
من حملة التجهيز التي بدأت منذ أسبوع 
وتستمر الستكمال حصة شهر رمضان 
بكامل مفردات مادة السكر والزيت والرز 
والطحني فضال عــن كميات من طحني 

الصفر خالل الشهر الفضيل”.

نفط ذي قار تبحث مع 
اكسيو الصينية النهوض 
بالواقع االقتصادي للعراق 

مالكات قطاع البياع تقوم 
بتحسين شبكة

“التخطيط” تبحث اثار 
تغيير سعر صرف العملة 
على المشاريع االستثمارية

في إطار للتعاقدات لتأمين مفردات البطاقة التموينية لألشهر المقبلة

التجارة تتعاقد لشراء 80 ألف طن سكر من المناشئ الوطنية

تقرير
Post Tension  بإستخدام تقنيات الشد الالحق

اإلعمار الهندسي تحقق نسبة إنجاز متقدمة 
في مشروع المدرسة النموذجية في بغداد
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الصباح الجديد ـ متابعة:

اإلقليمي  احلوار  في  املشــاركون  أكد 
للتغيــر املناخــي، التزامهم بضمان 
إجناح اتفــاق باريس، وبنــاء املزيد من 
الزخم، وذلك حتضيراً للقمة التي دعا 
إليها الرئيس األميركي جو بايدن، قادة 
املناخ، والتي ســتنعقد في العاصمة 
وقت الحق  واشــنطن في  األميركية 
من هذا الشــهر، وكذلك مؤمتر الدول 
املتحدة  األمم  اتفاقيــة  األطراف فــي 

اإلطارية لتغير املناخ “كوب 26”.
الدول األطراف  رئاســة مؤمتر  ورحبت 
بالبيــان والتقدم احملرز فــي املنطقة، 
إلى تقدمي مساهمات  الدعوة  وجددت 
محــددة وطنياً معززة مــع التزامات 
“صفريــة” قبل انعقــاد املؤمتر، وذلك 
في ختام مؤمتر اســتضافت اإلمارات 
من  أعمالــه مبشــاركة مجموعــة 
مسؤولي العمل املناخي من منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 
للتعــاون بهدف تســريع التقدم في 

العمل من أجل املناخ.
وسلط البيان املشــترك الضوء على 
في  للمشــاركني  اجلماعية  اجلهــود 
تســريع وتيرة العمــل املناخي، ونّص 
البيان على “أننا سنعمل معاً لضمان 

جنــاح اتفــاق باريس وســنتعاون مع 
العامليني لتعزيز الطموحات  شركائنا 
املناخيــة”، وجــاء في البيــان “نحن 
ملتزمون باحلــد من االنبعاثات بحلول 
جماعي  بشــكل  والعمل   2030 عام 
ملســاعدة املنطقة على التكّيف مع 
اآلثار اخلطيرة للتغير املناخي، والتعاون 

على االستثمار في الطاقة اجلديدة”.
وشــهد احلــوار مشــاركة العديــد 
من الشــخصيات من جميــع أنحاء 
املنطقة إلى جانب عدد من الشركاء 
ألوك  العاملية، مبا في ذلك  واملنظمات 
شــارما، الرئيس املعني ملؤمتر األطراف 
“كــوب 26”، وجــون كيــري املبعوث 
الرئاســي األميركي لشــؤون التغير 
املناخي، وعدد من الوزراء واملســؤولني 
من اإلمارات وُعمان والكويت والبحرين 
وقطر ومصــر واألردن واملغرب والعراق 
والســودان، والوكالة الدولية للطاقة 

املتجددة “أيرينا”.
النقاشــات إلى موضوعات  وتطرقت 
ومنها تســريع  أساســية عديــدة، 
وتيرة نشــر حلول الطاقــة املتجددة، 
واستكشاف إمكانات مصادر الطاقة 
اجلديدة اخلالية من الكربون، وتعظيم 
أثر تقنيات احلد مــن تداعيات التغير 
املناخــي، مبا في ذلك االســتثمار في 
احللــول اجلديدة واملبتكــرة، باإلضافة 

التقــاط الكربون واســتخدامه  إلى 
وتخزينــه، وخفض كثافــة انبعاثات 

الكربون من الوقود الهيدروكربوني.
وركزت النقاشــات علــى احلاجة إلى 
تكثيف جهــود التكّيف مع تداعيات 
التغيــر املناخي واحلد مــن تأثيراتها، 

والتوجهات ذات الصلة بهذه املنطقة 
على نحــو خاص، مبا فــي ذلك األمن 
الغذائي واملائــي، ومكافحة التصحر، 

واحلفاظ على البيئة.
وقــال الدكتور ســلطان اجلابــر وزير 
املتقدمة  والتكنولوجيــا  الصناعــة 

املبعوث اخلاص لدولة اإلمارات لشؤون 
التغير املناخــي: “احلوار يأتي في وقت 
انعقاد قمة  مهم جداً، فهو يســبق 
املناخ التي دعا اليها الرئيس األميركي 
بايــدن خــال هذا الشــهر في  جو 
العاصمة األميركية واشــنطن، كما 

أنــه ميهد ملؤمتــر األمم املتحدة للمناخ 
“كــوب 26” الذي ينعقــد في نوفمبر 

املقبل في اململكة املتحدة”.
وتابــع: “اجتماعنــا اليــوم أكد على 
أهمية تكامــل األدوار وتضافر اجلهود 
وتســريع العمل اجلماعــي من أجل 
املنــاخ، واالســتفادة مــن الفــرص 
ناقشــنا  كما  املتاحة،  االقتصاديــة 
كيفيــة متكــني منطقــة الشــرق 
إطاق  من  إفريقيا  وشــمال  األوسط 
مســارات جديدة للتنمية منخفضة 
اجملتمع  التعــاون مع  وتعزيز  الكربون، 
املناخية  التحديات  لتحويــل  الدولي 
إلى فرص اقتصاديــة”. وأضاف: “نحن 
مستمرون بالتزامنا بالتعاون وتكثيف 
أجيال املســتقبل من  اجلهود حلماية 
اآلثار السلبية للتغير املناخي، وجنتمع 
هنــا ألننا نعتقد جميعاً بأن تســريع 
العمل املناخي قد أصبح أمراً ضرورياً، 
بل وينطوي على فرص كبيرة يتحتم 

علينا استغالها”.
بإمكانيات  منطقتنــا  “تتمتع  وأكد: 
كبيرة ومتميزة تتيح لها املســاهمة 
في مواجهة التحدي العاملي املشترك 
واملتمثل في التغير املناخي، ومن خال 
التعاون املكثف والعمل اجلاد والفاعل، 
سوف نتمكن من زيادة مساهمتنا إلى 
احلد األقصى، مع االستفادة من أحدث 

التقنيــات والتركيز على االســتثمار 
املســتدامة  التنمية  لضمان  الذكي 

التي تعزز النمو االقتصادي”.
من جهته قال ألوك شــارما الرئيس 
“كوب  األطــراف  الدول  ملؤمتــر  املعني 
26”: “نحتــاج جميعاً إلى العمل معاً 
وبشــكل عاجل للتصــدي لتحديات 
التغير املناخي، ولهذا الســبب أرحب 
بااللتزام الذي أبداه اليوم شركاؤنا في 
األوسط، خال  الشــرق  أنحاء  جميع 
احلوار اإلقليمي حــول التغير املناخي 
في اإلمــارات، لتســريع وتيرة العمل 
من أجل املنــاخ”، مضيفاً أن “التحول 
إلــى الطاقة املتجــددة ينطوي على 
فرص استثمارية ضخمة على صعيد 
تنمية اقتصاداتنا، وخلق فرص العمل 

واحلد من مخاطر الكوارث املناخية”.
وتابع: “مع اقتراب موعد انعقاد مؤمتر 
الدول األطــراف، فإنني أحــّث الدول 
أهداف صفرية  بتحقيق  االلتزام  على 
املناخية  طموحاتها  وتعزيــز  صافية 

حتى عام 2030”.
ووقــع علــى البيان املشــترك للدول 
املشــاركة في احلــوار اإلقليمي حول 
التغيــر املناخــي، كل مــن اإلمارات، 
وقطر،  والبحرين،  والكويــت،  وعمان، 
ومصــر، واألردن، واملغــرب، والعــراق، 

والسودان، والواليات املتحدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــر موقــع أكســيوس أن رجل 
روي  اإلســرائيلي  األعمــال 
مســاعدة  اقترح  شابوشــنيك 
األمير حمزة بن احلسني ولي العهد 
األردني السابق وعائلته كجزء من 
الصداقة التــي تربطهما، مؤكدا 
أنه ليس ضابطا في جهاز اخملابرات 

اإلسرائيلي )املوساد(.
الســبت  األردني  اجليــش  وقــال 
املاضي إنه وجه حتذيرا لألمير، وهو 
األخ غير الشقيق للعاهل األردني 
امللــك عبد اهلل، بشــأن تصرفات 
في  واالستقرار”  “األمن  تستهدف 

األردن.
وفي وقــت الحق، قال األمير حمزة 
إنه قيد اإلقامة اجلبرية. واعتقلت 
الســلطات في اململكة عددا من 

الشخصيات رفيعة املستوى.
يقول أكســيوس إن رجل األعمال 
قدم  وأن  الذي ســبق  اإلسرائيلي 
خدمــات لــإدارة األميركية كان 
العهد  ولــي  مــع  اتصال  علــى 
األردني الســابق عندما مت وضعه 
واقترح  اجلبريــة،  اإلقامــة  قيــد 
زوجته  لنقل  إرسال طائرة خاصة 

وأطفاله إلى أوروبا.
وأضــاف املوقع “تدعــي احلكومة 
األردنية أن هذا اإلســرائيلي على 
صلة باملوســاد، بينما يؤكد رجل 

األعمال أنه مجرد صديق لألمير”.
وتابــع “تــروج احلكومــة األردنية 
للرواية القائلة بــأن األمير حمزة 
وعددا من الشــخصيات املرتبطة 
به تآمروا ضــد امللك عبد اهلل مع 

أشخاص خارج األردن”.

وبحسب أكسيوس، فإن احلكومة 
األردنية تعتمــد في حملتها ضد 
األميــر حمــزة على اتصــال مع 
إســرائيل واملوساد في وقت ينظر 
فيه األردنيون إلى إسرائيل بشكل 

سلبي.
وفي مؤمتر صحفــي عقده، امس 
االول األحــد، قال أميــن الصفدي 
نائــب رئيــس الــوزراء األردني إن 
التحقيقــات رصــدت تدخــات 
واتصــاالت مع “جهــات خارجية” 
بشــأن التوقيت املناسب لزعزعة 

استقرار األردن.
وأضاف أن من بينها اتصال وكالة 
مخابــرات أجنبيــة بزوجة األمير 
للزوجني  طائــرة  لترتيــب  حمزة 

ملغادرة األردن.
وبعد عدة ســاعات، نشرت وكالة 

األنباء األردنية “عمون”، املقربة من 
أجهزة األمن األردنية، قصة زعمت 
املوســاد  في  أن ضابطا ســابقا 
وإسرائيلي يدعى روي شابوشنيك 
كانا وراء العرض، بحسب ما يذكر 

موقع أكسيوس.
يقول مراسل موقع أكسيوس في 
تل أبيب: “اتصل بي شابوشــنيك 
مزاعم  فيــه  نفــى  بيانا  وقــدم 
في  بتورطه  األردنيــة  احلكومــة 
االنقاب املزعــوم. أخبرني أنه لم 
أبدا،  املوســاد  في  يكن ضابطــا 
لكنــه أكد أنه اقترح املســاعدة 
على األمير حمزة وعائلته كونهم 

أصدقاء”.
وأضاف: “أنا إســرائيلي أعيش في 
أوروبا. لم أخــدم قط في اخملابرات 
علم  أي  لدي  ليس  اإلســرائيلية. 

األردن  وقعــت في  التي  باألحداث 
أو األشــخاص املعنيني. أنا صديق 

شخصي مقرب لألمير حمزة”.
كان شابوشنيك )41 عاما( ناشطا 
سياسيا في حزب كادميا الوسطي 
15 عاما. وعمل  في إسرائيل قبل 
آنذاك  الوزراء  لرئيس  مستشــارا 

إيهود أوملرت، وفقا ألكسيوس.
وفي وقت الحــق اجته إلى القطاع 
اخلــاص وعمل في شــركة أمنية 
إريك  األميركــي  األعمــال  لرجل 
برينس. بعد عدة ســنوات أسس 
للحلول  )آر إس  اخلاصة  شــركته 
التي قدمت خدمات  اللوجستية( 
األميركيــة  اخلارجيــة  لــوزارة 
أنحاء  أخرى في جميع  وحكومات 

العالم.
كما قدمت شــركة شابوشنيك 

لشــركة  لوجســتية  خدمــات 
تابعة ملؤســس باكووتــر، كانت 
تدرب اجلنــود العراقيني في األردن، 
األمير حمــزة عبر  التقــى  حيث 
صديق مشــترك. وأصبح الرجان 

وعائاتهم أصدقاء مقربني.
ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع 
على األمر أن شابوشــنيك أرسل 
إلى زوجــة األمير حمزة رســالة 
نصية على الفور، واقترح إرســال 
طائــرة لنقلهــا وأطفالها حتى 

انتهاء الوضع.
أن شابوشنيك  إلى  املصدر  وأشار 
لم يتصل منــذ ذلك احلني باألمير 
وجميعهــم  وعائلتــه،  حمــزة 
يخضعــون لإقامة اجلبرية وليس 
لديهم القــدرة على التواصل مع 

العالم اخلارجي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت الشــرطة األمريكية فــي والية أالباما 
أن شــخصا على األقل ُقتــل وأُصيب 3 آخرون 

بجروح بإطاق نار.
ونقلت وســائل إعام أمريكية عن مصادر في 
الشــرطة أنها  تلقت باغا عن إطاق النار في 

وقت متأخر من أمس األحد.
وبحســب مصادر أمنية وقع إطــاق النار في 
حديقة إثر شــجار بني رجلني، في الوقت الذي 
كان يتواجد فيه مئات األشخاص في احلديقة.

وقالت الشرطة إن احلادث أسفر عن مقتل امرأة 
وإصابة 3 نســاء، مت نقلهن إلى املستشــفى، 

ووصفت حالتهن باحلرجة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتهدف هجــوم بقذائف الهاون منشــأة 
بلحاف النفطية في محافظة شبوة اليمنية، 
التي تتخذها قوات التحالف العربي مقرا لها، 

دون أن يتسبب بخسائر بشرية.
وكانت حركة “أنصار اهلل” )احلوثيون( في اليمن 
أعلنت اخلميس املاضي عــن تنفيذها هجوما 
بواســطة طائرات مســيرة على مــا وصفته 
بـ”مواقع حساســة ومهمة” فــي العاصمة 
السعودية الرياض، فيما أعلن التحالف العربي 
بقيادة الســعودية عن إحباط هجوم صاروخي 
كانــت احلركــة تخطط لتنفيــذه في جبهة 

محافظة مأرب.
ويخــوض التحالــف العربــي، الــذي تقوده 
الســعودية قتــاال ضد جماعــة احلوثي، التي 

تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دفعت اإلجــراءات العدوانية لروســيا القيادة 
التأهب إلى  األميركية-األوروبية إلى رفع حالة 

أعلى مستوياتها.
تعزز روسيا وجودها العسكري الكبير في أوروبا 
الشــرقية والقطب الشــمالي، وهي اخلطوة 
التي وضعــت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 
في حالة تأهب، حسبما تقول صحيفة ذا هيل.
وأضافت “دفعت اإلجراءات العدوانية لروســيا 
حالة  رفع  إلــى  األميركية-األوروبية  القيــادة 

التأهب إلى أعلى مستوياتها”.
وقد دفع نشــاط موســكو في أوكرانيا، على 
وجــه اخلصوص، كبار قادة األمــن القومي في 
إدارة بايــدن إلى االتصال بنظرائهم األوكرانيني 
والقادة اآلخرين في املنطقة، كما تقول ذا هيل.
وحتدث اجلنــرال مارك ميلي رئيس هيئة األركان 
عبر  املاضي،  األربعــاء  املشــتركة،  األميركية 
الهاتف، مــع القائد العام للقوات املســلحة 
األوكرانية رســان خومتشاك، وكذلك فاليري 
غيراســيموف رئيــس األركان العامة للجيش 

الروسي.

قتيل و3 مصابين 
بإطالق نار في والية 

أالباما األمريكية

هجوم بقذائف الهاون استهدف 
مقر التحالف العربي في 
محافظة شبوة شرق اليمن

أميركا تتأهب مع تصعيد 
روسيا عسكريا في أوروبا 

الشرقية والقطب الشمالي

الصباح الجديد ـ متابعة:

انتقد مسؤولون أتراك بارزون، امس 
االول األحــد، كتابا مفتوحا وجهه 
متقاعد  أدميــرال   100 مــن  أكثر 
اتفاقية  حذروا فيه من مغبة خرق 
ترعى اســتخدام القنوات البحرية 

التركية.
والشهر املاضي صادقت تركيا على 
للشــحن  قناة  لتطوير  مشــاريع 
البحــري في اســطنبول أســوة 
مبشاريع قنوات بنما والسويس، مما 
أدى إلى جدل حول اتفاقية “مونترو” 

املوقعة في العام 1936.
ويعد شــق قناة اســطنبول أحد 
التركي، رجب  الرئيس  أبرز مشاريع 
طيب إردوغــان، التي يصفها بأنها 
“مشــاريع جنونيــة” إلحداث حتول 
على صعيــد البنــى التحتية من 
مطارات وجسور وطرق وأنفاق خال 

عهده املستمر منذ 18 عاما.
ويعتبر مســؤولون أتراك أن القناة 
اجلديدة تكتســي أهميــة حيوية 
عــن مضيق  الضغط  لتخفيــف 
البوســفور في اســطنبول، الذي 
يعد ممرا أساســيا للتجارة العاملية 
 38 املاضــي أكثر من  العام  عبرته 

ألف سفينة.
لكن معارضي املشروع يعتبرون أنه 
ومبعزل عن تأثيــره البيئي، ميكن أن 

يقوض اتفاقية “مونترو”
وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور 
السفن املدنية مضيقي البوسفور 
والدردنيــل فــي الســلم واحلرب، 
كما تنظم عبور الســفن البحرية 
التابعــة لــدول غيــر مطلة على 

البحر األسود.
ومن شــأن القناة اجلديدة أن تتيح 
عبور الســفن بني البحر املتوسط 
والبحر األسود من دون املرور مبضائق 

خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.
مارشــال  “صندوق  في  احمللل  وقال 
أونلوهيسارجيكلي  أوزغور  األملاني” 
إن مسألة تأثير القناة اجلديدة على 
األنظمة املرعيــة باتفاقية مونترو 

تبقى “غير واضحة”.
وقال أوزغور لوكالة فرانس برس أن 

اتفاقية مونترو “تضمن أمن تركيا. 
وحتى وإن لم تكــن القناة اجلديدة 
خاضعة لاتفاقيــة، على تركيا أن 

حتترم بنودها أحاديا”.
واملشــروع الذي تقدر كلفته بـ75 
مليار ليرة تركيــة )9,8 مليار دوالر( 
يفتــرض ان يعبر غرب البوســفور 

مبسار طوله 45 كيلومترا.
وقــال أونلوهيســارجيكلي إنه إذا 
خضعت القنــاة اجلديدة التفاقية 
مونترو، ال ميكن لتركيا طلب رسوم 

من السفن التجارية العابرة لها.
 103 اعتبر  املفتــوح  وفي كتابهم 
أدميراالت متقاعدين أن فتح نقاش 
القلق”،  “يثير  مونترو  اتفاقية  حول 
واصفني إياها بأنها تشكل “أفضل 

حماية ملصالح تركيا”.
وجاء فــي الكتاب املفتــوح “نؤيد 
اإلحجــام عن أي خطــاب أو حترك 
ميكــن أن يضــع اتفاقيــة مونترو 

موضع جدل”.
يذكر بزمن االنقابات

واســتدعى الكتــاب املفتــوح ردا 
شديد اللهجة من كبار املسؤولني 
األتراك، كما فتحت النيابة العامة 

في أنقرة حتقيقا بشأنه.
وجــاء في تغريــدة لرئيــس دائرة 
االتصال في الرئاسة التركية فخر 
الديــن التون أنه “ليــس فقط من 
وقعوا بــل أيضا من شــجعوهم 
على ذلك سيمثلون أمام القضاء”، 
العامة  النيابة  في إشارة إلى فتح 

حتقيقا بهذا الشأن.
واعتبر املتحدث باســم الرئاســة 
املفتوح  الكتاب  أن  قالــن  ابراهيم 

“يذكر بزمن االنقابات”.
وجاء فــي تغريدة أطلقها “عليهم 
املوقرة وممثليها  أمتنا  أن  أن يدركوا 
لــن يقبلوا علــى اإلطــاق بهذه 

العقلية”.
وبني عامي 1960 و1980 نفذ اجليش 
التركي الذي يعتبر نفســه ضامنا 
ثاثة  العلمانــي،  الباد  لدســتور 
حكومة  أحبطت  بينمــا  انقابات 
إردوغان في يوليــو 2016  محاولة 
انقاب اتهمــت أتباع الداعية فتح 

اهلل غولن بتنفيذها.
أبرز تدخل  أنه  وينظر للكتاب على 

لعســكريني في السياســة منذ 
احملاولة االنقابية.

من جهتهــا، قالت وزارة الدفاع في 
بيــان إن إصدار مثل هــذا الكتاب 
املفتوح “ال يخدم أي غرض ســوى 
تقويض دميوقراطيتنا والتأثير سلبا 
على معنويات وحماس أفراد القوات 

املسلحة التركية وإرضاء أعدائنا”.
وأضافــت الوزارة “نحــن على ثقة 
تامــة مــن أن القضــاء التركــي 

املستقل سيفعل ما يلزم”.
واإلدراك  العلــم  “مــع  وتابعــت 
الكامــل للمكاســب واخلســائر 
مبوجــب االتفاقيــات الدوليــة، ال 
ميكن اســتخدام القوات املسلحة 
التركية خلدمة طموحات وجشــع 

ليس  ألفــراد  شــخصية  وأهداف 
مســؤوليات  أو  مناصب  لديهــم 

رسمية”.
ويعــد رئيــس بلدية اســطنبول 
أكــرم إمــام أوغلــو، املنتمي إلى 
حزب الشــعب اجلمهوري، أحد أبرز 
معارضي مشــروع القناة ألسباب 

مالية وبيئية.
الداخلية  وزارة  وفي نوفمبر فتحت 
حتقيقــا بحقــه علــى خلفيــة 

معارضته مشروع القناة.
وركز التحقيق الذي جتريه مفتشية 
الداخلية على  وزارة  املمتلكات في 
ملصقات حتمل عبــارة “إما القناة 
وإما اســطنبول” و”من يحتاج قناة 

اسطنبول؟”.

يرجح ان يمثلوا امام القضاء

أنقرة تتشدد ازاء ضد أدميراالت
متقاعدين حذروا من خرق اتفاقية مونترو”

يعتبر مسؤولون أتراك 
أن القناة الجديدة 

تكتسي أهمية حيوية 
لتخفيف الضغط عن 

مضيق البوسفور في 
اسطنبول، الذي يعد 

ممرا أساسيا للتجارة 
العالمية عبرته العام 
الماضي أكثر من 38 

ألف سفينة

املمرات املائية مشكلة جديدة في تركيا

أكسيوس: رجل اعمال إسرائيلي اقترح إرسال طائرة خاصة لمساعدة األمير حمزة

الحوار اإلقليمي للتغير المناخي يدعو لتقديم التزامات”صفرية” للحد من االنبعاثات
بيان مشترك يدعم بناء المزيد من الزخم قبل قمة واشنطن ومؤتمر“كوب 26”

جانب من احلوار االقليمي للتغير املناخي التي عقد في العاصمة ابو ظبي - ارشيف
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الصباح الجديد ـ متابعة:

اعتبــر محللــون أن نهــج “عــدم 
التدخــل” الــذي تتبعــه الصــن 
)بورما(  االنقــاب في ميامنــار  جتاه 
االســتراتيجية  يعــرض مصاحلها 
واالقتصادية للخطر، بحسب تقرير 

لشبكة “أن بي سي”.
ولدى الصن اســتثمارات ومبادالت 
جتارية كبيرة مــع ميامنار، فضا عن 
أنابيــب الغاز والنفــط التي متر بن 

البلدين.
وعلى عكس اإلدانات الشــديدة من 
الواليات  الغربيــة مثل  القوى  قبل 
املتحــدة وأوروبا النقــاب األول من 
فبراير وما أعقبه من فرض عقوبات، 

كانت الصن أكثر حذرا.
الباحث في معهد  برايــس،  غاريث 
تشــاتام هــاوس، رأى أن الصن قد 
تضــر مبصاحلها طويلــة األجل في 
اتبــاع نهج “عدم  ميامنار من خال 

التدخل” جتاه االنقاب.
وأضــاف أنــه “في حــن أن الصن 

قد تكــون ســعيدة بالتعامل مع 
أي شــخص ميتلك السلطة، فمن 
الواضح بشكل متزايد أن سلسلة 
األحداث التي كشف عنها االنقاب 

ميكن أن تهدد مصاحلها”.
برس  أسوشــيتد  وكالــة  كانــت 
قد أفــادت فــي تقرير ســابق بأن 
متظاهرين غاضبن من عدم اهتمام 
بكن بسقوط قتلى وسط احملتجن، 
هاجموا مصانع صينية في ميامنار. 
وردا على ذلك، حثــت بكن ميامنار 
على “ضمان سامة أرواح وممتلكات 
الشــركات واملوظفــن الصينين” 

هناك.
كاهــو يو، كبير محللي آســيا في 
 Verisk“ شركة استشــارات اخملاطر
Maplecroft”، قال إن “إحباط الصن 
مــن اخملاطر التي تواجــه مصاحلها 
االقتصادية” يشــير إلى أن االنقاب 
أصبــح “اختبارا رئيســيا للعاقة 
املعقدة بالفعل بن ميامنار والصن”.

وتشهد الباد اضطرابات منذ أطاح 
اجليش بالزعيمة املدنية أونغ ســان 
سو تشــي، وجتاوز عدد القتلى جراء 
العنف 500 شــخص بينما يحاول 

اجليــش ســحق احلــراك املناهض 
لانقــاب. وكانــت مبعوثــة األمم 
املتحدة، كريستن شرانر بورغنر، قد 
حذرت أمام مجلس األمن الدولي من 
أن الباد تواجه خطرا “غير مسبوق” 
أهلية”، مطالبة  “حرب  إلى  باالجنرار 
الوسائل”  “كل  باســتخدام  اجمللس 
لتجنب وقوع “كارثــة” و”حمام دم” 

في هذا البلد.
األمن  أعضــاء مجلــس  وتوصــل 
الدولي، اخلميــس املاضي، إلى بيان 
املدنين،  مئات  “بشــدة مقتل  أدان 
بينهم نســاء وأطفال” لكن بعدما 
خففت الصن كثيرا من نبرة النص 
ومضمونه خال مفاوضات شــاقة 

استمرت يومن.
هذا  من  وكانت مسودات ســابقة 
البيــان تضمنــت عبــارة تقول إن 
للنظر  “مســتعد  األمــن  مجلس 
في خطــوات جديدة”، فــي تلويح 
ضد  عقوبــات  فــرض  بإمكانيــة 

مسؤولي اجليش.
لكــن الصن، التي تعارض بشــدة 
فرض أي عقوبــات على االنقابين، 
لتمرير  محــاوالت  مــرارا  أحبطت 

النص وذلك بسبب تضمنه، من بن 
وبالفعل  العبــارة.  هذه  أخرى  أمور 
فقد خا البيان الصادر عن مجلس 
األمن من هذه العبارة ومن أي تلويح 
بعقوبات، وفقا للشبكة األميركية.
احمللل يو، قال للشبكة األميركية إن 
بكن أقامت في املاضي عاقات ودية 
احلكومة  وكذلك  ميامنار،  مع جيش 
املدنية، لكن في الســنوات املاضية 
دفعــت الضغوط الدولية بســبب 
أزمة الروهينغا فــي ميامنار  إلى أن 

تكون أكثر قربا من الصن.
لكن برايس رأى أن اســتمرار الصن 
في اعتقادها أنها الشريك الرئيسي 
مليامنار قد يكون “سوء تقدير”.وقال: 
“إذا أُجبر اجليش علــى التراجع عن 
ذلك  يؤدي  فقــد  االنقاب،  إجراءات 
إلى ميل )فــي الداخــل( أكثر قوة 
ضــد الصن، مــا يهــدد املصالح 

االستراتيجية لبكن”.
وأضاف أن مساعدة الصن في إنهاء 
االنقاب قد تكون خطوة “ســتهدد 
مصاحلها فــي ميامنــار على املدى 
القصيــر، لكنها ســتعززها على 

املدى الطويل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــا وزير اخلارجيــة اجلزائري، صبــري بوقدوم، 
إلى “مفاوضات مباشــرة وجديــة” بن جبهة 
“البوليســاريو” واملغرب لتســوية النزاع حول 

الصحراء الذي يستمر منذ عقود.
واعتبر بوقــدوم في تصريحات للصحافة على 
هامش منتدى نُظم الســبت املاضي أن تعين 
مبعوث أممي جديــد “ال يكفي، ويجب أن يكون 
هناك مساروســنواصل القــول بضرورة إجراء 

مفاوضات مباشرة وجدية بن طرفي النزاع”.
ويوجد خاف منذ عقــود حول وضع الصحراء 
بــن املغــرب وجبهــة “البوليســاريو”، فيما 
تعتبر األمم املتحــدة املنطقة من “األقاليم غير 

املتمتعة باحلكم الذاتي”.
بإجراء استفتاء  “البوليساريو”  وتطالب جبهة 
حــول تقرير املصير تنظمــه األمم املتحدة، في 
حن يقترح املغرب منح حكم ذاتي للمنطقة 

في ظل سيادته.
واعترف الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 
بسيادة املغرب على كامل إقليم الصحراء قبيل 
انتهاء واليته، فيما تعلق جبهة “البوليساريو” 
آمالها على اإلدارة األميركيــة اجلديدة بقيادة 

الرئيس جو بايدن للعودة عن القرار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن محمد فهمي، وزيــر الداخلية اللبناني 
في حكومة تصريــف األعمال، عن وجود خايا 
الباد،  إرهابية حتاول املســاس بأمن واستقرار 

وتستغل أي خلل أمني في أي منطقة فيها.
وفي حديث لقناة “LBCI” اللبنانية، قال فهمي 
إن “األمن في البلد جيد نســبيا ألن األمل في 

تشكيل احلكومة انعكس إيجابيا”.
وأضاف أن “هناك خايا إرهابية حتاول املســاس 
بأمن واســتقرار لبنان وتستغل أي خلل أمني 

في أي منطقة فيه”.
وتابــع: “أتفهــم االحتجاجات فــي طرابلس 
ألسباب اجتماعية، ولكن مجموعات استغلت 
ونهبها”،  املدينة  لدخول ســراي  االحتجاجات 
مشــيرا إلى أن “مــا حصل فــي طرابلس أمر 

مخطط له”.
وأضــاف: “ال ميكننــي الكشــف عــن نتائج 

التحقيقات، ولكن ال عاقة لتركيا باألمر”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن مســؤولون بوكالة إدارة الكــوارث في 
إندونيســيا أّن أكثــر مــن 70 شــخصاً لقوا 
حتفهم، فيما ال يزال عشــرات آخرون في عداد 
املفقودين، بعــد أن ضربت فيضانات وانهيارات 

أرضّية الباد وتيمور الشرقّية اجملاورة.
وقال املتحّدث باســم الوكالــة راديتيا دجاتي 
حملّطة “مترو تي فــي”، إّن “هناك 55 قتياً، لكّن 
هذا الرقم سيتغّير بالتأكيد، بينما ال يزال نحو 
42 شــخصاً في عداد املفقودين”. كما ُقتل ما 
ال يقّل عن 16 شــخصاً في تيمور الشــرقّية، 

حسب ما قال مصدر رسمي.
وقال خوسيه رياس نائب رئيس الوزرا في تيمور 
الشرقية في بيان “األمطار الغزيرة والفيضانات 

أغرقت املنازل وأودت بحياة عدة أشخاص”.

الجزائر تدعو إلى 
“مفاوضات مباشرة”بين 
جبهة “البوليساريو” 

لبنان: خاليا إرهابية 
تحاول المساس بأمن 

واستقرار البالد

االنهيارات األرضية 
تحصد المزيد من 

األرواح في إندونيسيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يومية  أكبر قفزة  الصن  ســجلت 
في عــدد اإلصابات اجلديدة بفيروس 
كورونــا منذ أكثر من شــهرين ومت 
اكتشاف احلاالت احمللية اجلديدة في 
مدينة رويلي على احلدود مع ميامنار.

ووضعــت حكومــة رويلــي احمللية 
التابعة إلقليــم يونان جنوب غربي 
منطقتها  فــي  الســكان  الصن، 

الصحي  احلجــر  رهــن  احلضريــة 
املنزلي وبدأت حملة اختبار ضخمة 
ومنعت  الفيــروس  عن  للكشــف 
النــاس من مغادرة ودخــول املدينة 

منذ األسبوع املاضي.
احلاالت  جميــع  املدينة  وســجلت 
احملليــة اجلديدة البالــغ عددها 15 
حالة بفيروس كورونــا، مبا في ذلك 

اإلصابات الواردة من اخلارج، 32 حالة، 
وهو أعلى عــدد إجمالي لإلصابات 

منذ 31 يناير املاضي.
أن  وذكرت وسائل اإلعام احلكومية 
التحليل اجليني للحاالت املكتشفة 
في رويلي يشــير إلــى أن اإلصابات 
احمللية اجلديدة تنبع من فيروســات 
واردة مــن ميامنــار. وأعلن أن 11 من 

املرضى اجلدد الذين مت اإلباغ عنهم 
في املدينة مواطنون من ميامنار.

وتعــد رويلي نقطة عبور رئيســية 
الــذي يواجه صعوبة  إلقليم يونان 
في مراقبة حدوده الوعرة التي يبلغ 
طولهــا أربعــة آالف كيلومتر مع 
الوس وميامنــار وفيتنام ملنع الهجرة 
غير الشــرعية وســط موجة من 

عمليات العبور غير املصرح بها في 
األشــخاص  قبل  املاضي من  العام 
الذين يبحثون عن ماذ من اجلائحة.

وبدأت السلطات احمللية أيضا حملة 
تطعيــم فــي رويلي فــي محاولة 

الحتواء تفشي الوباء.
وبلغ عدد احلــاالت اجلديدة التي لم 
تظهر عليهــا أعراض 18 حالة وهو 

نفس عدد اإلصابات املســجلة قبل 
احلاالت  تلك  الصن  يوم، وال تصنف 

على أنها حاالت مؤكدة.
اإلجمالي حلاالت  العــدد  اآلن  ويبلغ 
اإلصابــة املؤكــدة بكوفيد19- في 
بر الصن الرئيســي 90305 حاالت، 
بينما ما زال عــدد الوفيات كما هو 

عند 4636.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــا االحتاد األوروبــي، امس االول 
القوات  مغادرة جميع  إلى  األحد، 
األجنبيــة واملرتزقــة مــن ليبيا، 
واصفــا خــروج تلــك اجلماعات 
لعــودة  املســبق”  بـ”الشــرط 
مزقته  الذي  البلد  إلى  االستقرار 

احلرب.
وخال مؤمتر صحفي في العاصمة 

رئيس  وصف  طرابلــس،  الليبية، 
اجمللس األوروبي، شــارل ميشيل، 
ليبية،  انتقالية  تنصيب حكومة 
في وقت ســابق من العام اجلاري 

بأنها “حلظة تاريخية”.
مــن املفترض أن تقــود حكومة 
الوحــدة الوطنية املنتخبة الباد 
طوال الفتــرة املقبلة حلن إجراء 
انتخابات عامة في 24 ديســمبر 

املقبل.
وقال شارل ميشيل: “لقد خلقتم 
بناء بلدكم، لكن  الفرصة إلعادة 
هناك شــرط واحد مسبق: يجب 
املقاتلــن األجانب  على جميــع 
الباد”.  مغادرة  األجنبية  والقوات 
وأضاف حاثا الفصائل السياسية 
الليبية على انتهاز “فرصة فريدة 
لبناء حتالف موحد.. ودولة موحدة 

مستقرة ومزدهرة وذات سيادة”.
وكان تقرير أصــدره مؤخرا خبراء 
األمم املتحــدة قد اتهــم العديد 
من احلكومــات األجنبية بتحويل 
الدولة الغنية بالنفط إلى مسرح 
للتنافس والعداء وجتاهل عقوبات 
األمم املتحــدة وحظر األســلحة 
منذ  املتحدة  األمم  تفرضــه  الذي 
التقرير  قال  والذي  عشر سنوات، 

إنه ظل “دون أي فعالية تذكر”.
اخلبــراء حــددوا تركيــا وقطــر 
للقوات  داعمتــن  باعتبارهمــا 
املوالية لــإلدارة املدعومة من األمم 
املتحدة في طرابلس، غربي الباد، 
بينمــا دعمت اإلمارات وروســيا 
ومصــر خليفــة حفتــر، القائد 
العســكري الذي يســيطر على 
من  واجلنوبية  الشــرقية  األجزاء 

ليبيا. 
ميشــيل، الــذي التقــى قــادة 
قال  حديثــا،  املعينة  احلكومــة 
إن االحتــاد األوروبــي يدعم جهود 
املصاحلة الوطنية، بعد ســنوات 
من الفوضى منذ انتفاضة 2011 
التي أسفرت عن اإلطاحة بزعيم 
الباد املســتبد، معمر القذافي، 

ومقتله الحقا.

الصباح الجديد ـ متابعة:

الــوزراء اإلســرائيلي  رئيس  مثــل 
بنيامن نتانياهو أمام احملكمة امس 
االثنــن في القدس فــي إطار تهم 
الفســاد املوجهة إليــه فيما يبدأ 
فيه رئيس الدولة مشاورات الختيار 

املرشح لتشكيل احلكومة املقبلة.
وكان قضــاة احملكمــة املركزية في 
القدس حددوا اخلامس من نيســان 
موعدا لبدء االســتماع للشــهود 
في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء 
هدايا فاخرة وسعيه ملنح تسهيات 
تنظيميــة جلهات إعاميــة نافذة 
فــي مقابل حصولــه على تغطية 

إعامية إيجابية.
أول  الــذي يعتبر  نتانياهو  وينفــي 
اّتهامات  له  توجه  للحكومة  رئيس 
رسمية وهو في منصبه، ما ينسب 

إليه.
بعــد عدة كيلومتــرات من  وعلى 
احملكمة في القدس حيث ستعرض 
ليات  اإلســرائيلية  العامة  املدعية 
بــن آري التهم اجلنائيــة ضد رئيس 
ريفلن  روفن  الرئيس  يباشر  الوزراء، 
مســتقبل  لتحديــد  محادثــات 

نتانياهو السياسي.
آذار   23 العبرية في  الدولة  ونظمت 
املاضي رابع انتخابات غير حاســمة 
خال أقل مــن عامن ما يطيل أمد 
جمود سياســي هو األطــول الذي 

تعيشه إسرائيل.
اليميني في  الليكــود  وفاز حــزب 
االنتخابــات حاصــدا ثاثن مقعدا 
في البرملــان املؤلف من 120 عضوا، 
لكن قــدرة زعيم احلــزب نتانياهو 
قابل  ائتاف حكومي  على تشكيل 
لاستمرار ال تزال محفوفة باخملاطر.

ويبــدأ الرئيس اإلســرائيلي رؤوفن 
ريفلــن مــع انتهاء عطلــة عيد 
الفصــح اليهــودي، وملــدة يومن 
األحزاب لتحديد  قادة  مشاورات مع 
تشــكيل  ميكنه  الذي  الشــخص 
احلكومــة بغالبيــة 61 مقعدا في 

البرملان املنقسم بشدة.
ومينح القانون اإلســرائيلي 28 يوما 
لتشــكيل احلكومــة، وميكن متديد 
هذه املهلة ألسبوعن إضافين وفق 

ما يرتئيه الرئيس.

حتالفات مفاجئة 
ومن املتوقع أن يحصل نتانياهو على 
دعــم 30 نائبا من أنصــار الليكود 
باإلضافــة إلــى 16 نائبــا ميثلــون 
األحزاب اليهودية الدينية املتشددة 
في إسرائيل وستة أصوات من حزب 
اليميني  الدينيــة”  “الصهيونيــة 
املتشدد، أي ما مجموعه 52 مقعدا.
يبقى  الســابق،  للســيناريو  وفقا 
رئيس الــوزراء بحاجة إلى تســعة 
مقاعــد إضافية الزمة لتشــكيل 

احلكومة.
أمــا املعارضــة فيبــدو أنهــا غير 
متوافقة على مرشــح لتشــكيل 
احلكومــة وبالتالــي رمبــا يحصل 

نتنانياهو على معظم التوصيات.
وكان ريفلن أشــار األسبوع املاضي 

إلى أنــه لن يلتزم باالحتكام لألرقام 
وأنــه قد مينــح تفويض تشــكيل 
احلكومة للنائــب الذي لديه فرصة 

أكبر.
وقــال الرئيس اإلســرائيلي “نعالج 
االنقسامات بيننا ونعيد بناء اجملتمع 

اإلسرائيلي”.
أثارت حنق  وأضاف في تصريحــات 
الليكــود أن “االئتافات اخلارجة عن 
رمبا مطلوبة لكسر اجلمود  املألوف” 

السياسي احلاصل.
وفســر حزب الليكود الذي شهدت 
عاقــة زعيمه بريفلــن توترا، هذه 
التصريحات بأنها إشــارة إلى تأييد 
الضمنــي  اإلســرائيلي  الرئيــس 

ملعسكر املعارضة.
الذي  الرئيس  اليميني  احلزب  واتهم 

كان عضــوا فــي الليكــود عندما 
كان في البرملــان، بتجاوز صاحياته 

الرمزية بشكل كبير.
“هناك  جــزب  فاز  املعارضــة،  وفي 
املذيع  بزعامة  الوسطي  مستقبل” 
التلفزيوني السابق يائير البيد بـ 17 
مقعدا، ويبدو من الصعب أن يصل 
الزعيم املنشق عن الليكود جدعون 
ســاعر وحليف نتانياهو الســابق 
أحزاب  من  وغيرهــا  بينيت  نفتالي 

اليسار والوسط إلى اتفاق.
سنوات عدة 

في حتول غير مســبوق لسياسات 
في  السياسية  االئتافات  تشكيل 
املستحيل  أنه من  يبدو  إســرائيل، 
على معســكر اليمن ومعســكر 
من  حكومة  تشــكيل  املعارضــة 

املوحدة”  “القائمة  حــزب  دعم  دون 
عباس  منصور  بزعامة  اإلســامي 

الذي حصل على أربعة مقاعد.
وقال عباس إنه منفتح على جميع 
األطــراف، إال أن حــزب الصهيونية 
استبعد  املتشدد  اليميني  الدينية 
جانب  إلى  حكومة  في  املشــاركة 
القائمة العربية املوحدة، األمر الذي 
نتانياهو  تشــكيل  احتمال  يجعل 

الئتاف حكومي أصعب.
والوضــع ليس أفضــل في صفوف 
املعارضة، ما يزيد من احتمال إجراء 
انتخابات خامسة في أقل من ثاث 

سنوات.
وسيعلن الرئيس اإلسرائيلي االربعاء 
املقبل عن النائب الذي سيعهد له 
مهمة تشكيل احلكومة، وفي حال 

فشل في ذلك، سيتعن على ريفلن 
اختيار االسم الثاني في القائمة.

العــام املاضــي، اتهــم نتانياهــو 
املتظاهرون  وبدأ  بالفســاد،  رسميا 
املناهضون لــه االحتجاج أمام مقر 
إقامته فــي القدس مطلقن عليه 

لقب “زعيم اجلرمية”.
وقال القضاة إنــه بإمكان نتانياهو 
مغادرة قاعة احملكمة بعد املرافعات 
التمهيديــة عندما يبدأ الشــهود 

اإلدالء بشهاداتهم.
وليــس متوقعــا أن يصــدر حكم 
ســريع في ملفات الفساد في حق 
رئيس الــوزراء الذي لــن يجبر على 
االســتقالة من منصبه ما لم تتم 
إدانته بعد استنفاذ جميع الطعون 

وهو ما قد يستغرق سنوات عدة.

في إطار تهم ضده بالفساد 

بالتزامن مع محادثات تشكيل الحكومة
 المقبلة نتانياهو أمام المحكمة مجددا

ينفي نتانياهو الذي 
يعتبر أول رئيس 

للحكومة توجه له 
اتّهامات رسمية 
وهو في منصبه، 

ما ينسب إليه

نتنياهو امام احملكمة

قفزة في عدد إصابات كورونا الجديدة في الصين

مسؤولون أوروبيون يزورون ليبيا ويدعون الى مغادرة المرتزقة والقوات األجنبية منها 

محللون: موقف الصين من االنقالب في ميانمار يهدد مصالحها

محتجون اضرموا النار
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الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلنت شركة حفر اآلبار النفطية، 
امس االثنني عزمها إبرام عقود مع 
شــركات صينيــة وأميركية حلفر 

وتأهيل  عشرات اآلبار في البالد.
وقال مدير عام الشركة باسم عبد 
الكرمي في حديث صحفي، إن “وزارة 
النفط والشــركة تفكــران بإبرام 
عقود أعمال احلفر مع الشــركات 
العاملة  واألميركيــة  الصينيــة 
بالعــراق، كعقــود حفــر وخدمة 
احلديثة  االمكانيات  من  لالستفادة 

لرفع املستوى التقني لشركته”.
وأضــاف املدير العام أن “الشــركة 
بصدد الشــروع بحفــر20 بئراً في 
الناصرية مبحافظــــــة ذي  حقل 
أنهــا “مدرجة ضمن  قار”، مبينــاً 
خطة طويلة االمد مع شركة نفط 
ذي قــار للنهوض بالقطــاع، ومبدة 

اجناز تتجاوز العامني”.
واوضــح عبد الكرمي، أن “شــركته 
وبعد االنفراج النســبي لتداعيات 
فيــــــروس كورونــا، اســتأنفت 
العاملية  الشركات  مع  مفاوضاتها 
في  النفطية  للحقــول  املطــورة 
البــالد ونظيرتها التابعــة للوزارة 
في احملافظات، اســتعداداً للتوقيع 
على العقــود املؤجلة بهدف تعزيز 

امكانيات البالد مبجال الطاقة”.
وذكــر، أن “عقود احلفــر والتأهيل 
تضمنت  قريبــاً،  إبرامهــا  املؤمل 
حفـر 37 بئراً بحقل الزبير لصالح 
املشغل  اإليطالية  )ايني(  شــركة 
بنقاشات  والبدء  للحقـل،  الرئيس 
مع املقاول الرئيس )البي بي( حلقل 
الرميلــة لتطوير احلقــل العمالق 

غرب البصرة”.
وأعلــن مديــر عام شــركة احلفر 
العراقيــة، عن “قــرب توقيع عقد 
حفــر 43 بئــــــراً نفطية بحقل 
مجنون مع شــركة نفط البصرة، 
الذي يعد ثالــث أكبر حقل نفطي 
في العالم، اذ تبلــــغ احتياطياته 

6.12 مليار برميل”.
بــأن  الكــرمي،  عبــد  وأفــــــاد 

جميــع  انهــت  “شــــــركته 
حتضيراتهــا لتوقيع عقــــــد مع 
الوســــــط،  نفط  شــــــركة 
حلفــــر 27 بئراً في حقل شــــرق 
مباشــــرة،  بعقــــود  بغــــداد 
نقاشــــاتها  تواصــــل  كمــــا 
نفــــــط  شــــــركة  مــع 
لتوقيــــع عقــــد  ميســــــان 
بحقــــــل  بئــرا   22 حفــــــر 
البزركان وتأهيــــــل 150 بئــــرا 
أخــــرى، اضافة إلــــى إبرام عقد 
تشــــغيل عدد من أبراج احلفر مع 
الشــــمال،  نفــــط  شــــركة 
وكذلــــــك تأهيــــــل عــــدد 

بحقول  اآلبــــــار  مــــــن  كبير 
كركوك”.

وفي ســياق آخر، تراجعت أســعار 
النفــط أمــس االثنــني، لتقلص 
املكاســب القوية التــي حققتها 
فــي اجللســة الســابقة بعد أن 
اتفقــت أوبك + األســبوع املاضي 
لبعض  تدريجــي  تخفيــف  على 

تخفيضات اإلنتاج بني أيار ومتوز.
وتراجعت العقود اآلجلة خلام برنت 
لشــهر يونيو حزيران 61 ســنتا أو 
0.62باملئة إلى 64.23 دوالر للبرميل 
بحلــول الســاعة 05:15 بتوقيت 
جرينتــش بينما ســجل خام غرب 

تكساس الوسيط األمريكي حتميل 
لشــهر ايــار 60.88 دوالر للبرميل 

منخفضا 58 سنتا أو 0.94 باملئة.
من  بأكثر  العقديــن  وارتفــع كال 
نظــر  حيــث   ، للبرميــل  دوالر   2
املستثمرون إلى قرار أوبك+ على أنه 
تأكيد على االنتعــاش الذي يقوده 
الطلــب وتعزز التفــاؤل من خطة 
اإلنفاق علــى البنية التحتية التي 
وضعها الرئيس األمريكي جو بايدن 

البالغة 2 تريليون دوالر.
املصدرة  البلــدان  منظمة  اتفقت 
للبترول )أوبك( وروسيا وحلفاؤهما، 
في مجموعة تعرف باسم أوبك +، 

على تخفيف قيــود اإلنتاج مبقدار 
350 ألــف برميل يومًيــا في ايار، و 
350 ألف برميــل أخرى في حزيران، 
و 400 ألف برميل أخرى أو نحو ذلك 

في متوز.
جــاء القرار بعــد أن دعــت اإلدارة 
األمريكية اجلديدة اململكة العربية 
الطاقة في  إبقاء  إلى  الســعودية 
الرغم  على  املســتهلكني  متناول 
تزال  من مخاوف الطلــب حيث ال 
أجزاء من أوروبــا قيد اإلغالق بينما 
ميكــن لليابان توســيع إجــراءات 
الطوارئ حســب احلاجــة الحتواء 
موجة جديدة من اإلصابات بفيروس 

كورونا.
وســتأتي معظــم الزيــادة فــي 
أكبر  الســعودية،  مــن  اإلمدادات 
مصدر فــي العالــم ، التي قالت 
إنها ستلغي تدريجيا تخفيضاتها 
الطوعية اإلضافيــة بحلول يوليو 
متوز، في خطوة ســتضيف مليون 

برميل يوميا.
يركز املستثمرون هذا األسبوع على 
احملادثات غير املباشرة في فيينا بني 
إيران والواليــات املتحدة كجزء من 
مفاوضات أوســع إلحيــاء االتفاق 
النــووي لعــام 2015 بــني طهران 

والقوى العاملية.

وزارة النفط تعتزم حفر ابار جديدة ضمن عقود استثمارية
أسعار تتراجع وتمحو مكاسب سابقة حققتها من قرار اوبك

حفال 

تسعى وزارة النفط 
وشركة حفر االبار 

الى إبرام عقود 
أعمال الحفر مع 

الشركات الصينية 
واألميركية العاملة 

بالعراق

حفر ابار عراقية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأ الــدوالر األميركي فــي االنتعاش وحتقيق 
مكاســب أمــام العمالت الرئيســة األخرى، 
امس االثنني ، إذ تتسارع وتيرة التطعيمات في 
الواليات املتحدة، مع تدني معدل البطالة، في 
الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط بعد 
اتفاق الدول املنتجة للنفط على زيادة اإلنتاج 

بدءا من الشهر املقبل.
حتقيق الدوالر ملكاســب، جاء بعــد أن أظهر 
تقرير الوظائــف األميركي، نهاية األســبوع 
املاضي أن ســوق العمل في البالد يتعافى من 

تأثير صدمة وباء كورونا.
فقد خلــق االقتصــاد األميركــي 916 ألف 
وظيفة في مــارس، بفضل تكثيف التطعيم 
الذي سمح بتخفيف اإلجراءات التقييدية، ما 

ميثل بارقة “أمل” وفق الرئيس األميركي.
وفــي املدة من كانــون الثاني إلــى آذار 2021 
ســجل الدوالر أفضل ربع ســنوي له مقابل 
العمــالت الرئيســية فيما يقــرب من ثالث 
ســنوات بفضل حتســن االقتصاد األميركي 

وارتفاع عوائد سندات اخلزانة.
ويرجح محللون أن تبنــي العملة األميركية 
املكاسب حيث يبحث املستثمرون  على هذه 
عن طرق للمراهنــة على التعافي االقتصادي 

العاملي من جائحة كوفيد19-.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هبطت أسعار الذهب امس االثنني، إذ ارتفعت 
عوائــد ســندات اخلزانة االمريكيــة وصعدت 
األســهم العاملية، بعد بيانــات وظائف جاءت 
أفضل من املتوقع فــي الواليات املتحدة غذت 

تفاؤال حيال تعاف اقتصادي سريع.
وبحلول الســاعة 05:53 بتوقيت غرينتش، بلغ 
ســعر أونصة الذهب فــي التعامالت الفورية 
1723.16 دوالر، بانخفاض نسبته 0.3 باملئة عن 

سعر التسوية السابق.
وقالــت مارغريت يــاجن، احملللة لــدى “ديلي إف 
إكس” إن “بيانات الوظائف القوية عززت الدوالر، 
والعوائد وتضغط على أســعار الذهب. أعتقد 

أن االجتاه الرئيسي للذهب سلبي”.
وأضافــت أن “النمو االقتصــادي العاملي يتخذ 
بالتأكيد منحى إيجابيا، وإن كان غير منتظم. 
النمو في الواليات املتحدة على وجه اخلصوص 
قوي، لكن مناطق من االحتاد األوروبي متر بوقت 
عصيب بســبب املوجــة الثالثة مــن فيروس 

كورونا”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، تراجعت 
الفضــة 1.1 باملئة إلــى 24.70 دوالر لألونصة، 
وهبط البالديوم 0.8 باملئــة إلى 2645.98 دوالر 

لألونصة. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلــن مكتــب رئيــس الــوزراء مصطفــى 
الكاظمــي، امــس االول االحد، عــن البيان 
زيارة االخير  االماراتي املشترك عقب  العراقي 
الــى ابو ظبي اليــوم، كما اعلنــت االمارات 

استثمارها بثالثة مليارات دوالر في العراق.
وقــال املكتب فــي بيــان، إنــه “انطالقاً من 

وشــائج األخوة والعالقات التاريخية الوثيقة 
بني جمهورية العــراق ودولة اإلمارات العربية 
الــوزراء  مجلس  رئيــس  اجتمــع  املتحــدة 
مصطفــى الكاظمــي خالل زيارة رســمية 
الى دولة االمارات العربية املتحدة، ب الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
االمــارات ورئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 

والشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة 

في دولة االمارات العربية املتحدة”.
وشكر الكاظمي بحسب البيان “دولة اإلمارات 
وصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، للدعم الذي تقدمه دولة 

اإلمارات وقيادتها إلى العراق وشعبه”.

وجرى وفقــاً البيان “خالل الزيــارة واللقاءات 
الرســمية بحث آفــاق التعاون بــني البلدين 
الشــقيقني على جميع املســتويات، وسبل 
للمصالــح  خدمــة  وتنميتهــا  تطويرهــا 
املشتركة”، وأشــاد اجلانبان بـ”عمق العالقات 

األخوية التي جتمع البلدين الشقيقني”.
كمــا اســتعرض اجلانبــان “آخــر التطورات 

واملســتجدات اإلقليمية والدوليــة، وتطرقا 
إلى أهمية التعاون الدولي وتنســيق اجلهود 
وتكاملها في مواجهة جائحة كورونا، واحتواء 
تداعياتهــا االقتصاديــة والصحية على دول 
العالم”، وقّدم الكاظمي “الشــكر إلى دولة 
اإلمارات وقيادتها للمســاعدات الطبية التي 
قدمتها إلى العراق وشعبه ملواجهة اجلائحة”.

الدوالر األميركي يحقق 
مكاسب أمام العمالت 

األخرى في نيسان

الذهب يتراجع مع 
ارتفاع عوائد السندات

اإلمارات تعلن استثمارها ثالثة مليارات دوالر في العراق
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أيوب بابو بارزاني

البيان املشــترك الذي أصــدره وزراء 
خارجية الواليــات املتحدة واململكة 
املتحدة وفرنسا وأملانيا وإيطاليا قبل 
العاشرة  الذكرى  مبناسبة  أسبوعني 
للصراع الســوري يبدأ بكذب صريح 
من خالل حتميل الرئيس بشار األسد 
و«الداعمني له« مســؤولية األحداث 
املروعة في ســوريا. الواقع التاريخي 
هو أن هناك دماء سورية سالت على 
أيدي دول حلف شــمال األطلســي 
)مبا في ذلــك تركيا( وحلفاء الواليات 
املتحدة في اخلليج. انظروا إلى الدمار 
الواليات  الذي تســببت فيه  الهائل 
املتحدة: ففــي تقدير البنك الدولي، 
فقــد إجمالي الناجت احمللي لســوريا 
226 مليار دوالر بسبب احلرب من عام 

2011 إلى عام 2016 فقط.
بدأ احلضور العسكري لدول الناتو في 
2003 وبعد سقوط  العراق منذ عام 
ليبيا في عام 2011 جاء دور اسقاط 
النظام الســوري، ورغم التحشدات 
النظام.  صمد  والشرســة  الكبيرة 
لقد كان أوباما أول زعيم عاملي يدعو 
علناً إلى اســقاط األسد. وكان ذلك 
قام  ثم   .2011 آب/أغســطس  فــي 
رئيس وكالة االســتخبارات املركزية 
بزيارتني  بترايوس  ديفيــد  األمريكية 
غير معلنتني إلــى تركيا )في مارس/

آذار وســبتمبر/أيلول 2012( إلقنــاع 
أردوغــان بالتدخــل الجناز املشــروع 
األمريكي في اســقاط نظام االسد 

)حتت عنوان »مكافحة اإلرهاب«(.
العربية  اململكــة  أمريــكا،  حلفاء 
الســعودية وقطر واإلمارات العربية 
املتحــدة أخــذوا علــى عاتقهــم 
تخفيــف األعبــاء املاليــة لتجنيد 
ومتويــل وجتهيز اآلالف مــن املقاتلني 
اجلهاديــني لنشــرهم في ســوريا. 
وباملثــل، منــذ املراحــل األولى من 
النزاع، قدمت وكاالت االســتخبارات 
الغربية الرئيسية الدعم السياسي 
للمعارضة  واللوجستي  والعسكري 
املتمــردة  واجلماعــات  الســورية 
املشــروع  كان  وبينما  بها،  املرتبطة 
األمريكي الغربي املدعوم من اإلسالم 
والرجعية  التكفيــري  السياســي 
العربية قيــد التنفيذ، كانت الدولة 
الروســية جتــدد شــبابها وتنهض 
جديدة،  بديناميكيــة  الكبــوة  من 
للقيام  ثابتة  بخطى  تتقدم  والصني 
بدور رئيســي في االقتصــاد العاملي 
واجلمهورية  الدوليــة،  احملافــل  وفي 
تستسلم  لم  اإليرانية  اإلســالمية 

للضغوط الغربيــة فطورت قدراتها 
العســكرية والصناعيــة والزراعية 
ممــا أهلها للعب دور هــام في أزمات 
الشرق األوسط، كل هذا كان مؤشرا 
على خروج البشرية من منوذج نظام 
واملتمثل في هيمنة  الواحد  القطب 
الدولــة العميقــة األمريكية على 
مقــدرات العالم بكل مــا متثله من 

توحش وجشع ودمار.  
 التدخــل الروســي في ســوريا في 
املعادلة  2015 قلب  أيلول/ســبتمبر 
وأفســد خطط واشنطن وحلفائها 
من املقاتلني اجلهاديني املدعومني من 

حلفاء الواليات املتحدة اإلقليميني.
كانت منطقة الشــرق األوسط بعد 
2011 ملتهبــة وتنتقــل فيها منط 
احلروب من احلروب العسكرية اخلشنة 
والى احلروب  اإلرهابية  الى الهجمات 
القصوى  العقوبات  وفرض  بالوكالة 
وسياســة التجويع والتالعب مبعدل 
صرف العمالت احمللية لفرض مشروع 

الهيمنة األمريكي.

القضية  شّكلت  ألمريكا  وبالنسبة 
الكرديــة عامــل ضغط علــى أربع 
تركيا،  أوسطية هي  حكومات شرق 
إيران، العــراق وســوريا، فخالل قرن 
من الزمن بقيت دون حــّل، فالنزعة 
القومي  واالســتعالء  الديكتاتورية 
وتبنــي احللول العســكرية لطمس 
معالم الهوية الكردية وكردســتان 
كوطن – العراق يســتثنى فالنظام 
املتحدة  الواليات  استغلت   – فدرالي 
والغــرب، العامــل الكــردي خدمة 
ملشــاريعها في مناسبات عديدة ثم 
تخلوا عنهــم. على ســبيل املثال: 
القرن  من  السبعينات  منتصف  في 
املاضي، عندما كانت الواليات املتحدة 
تعتبر نظام البعث موال للسوفيات 
وبالتشجيع من شاه إيران، الذي كان 
العراق،  نزاعــات حدودية مــع  لديه 
أرســلت الواليات املتحدة وإسرائيل، 
إلى  وأســلحة  اســتخباراتية  فرقاً 
أكراد العراق ملساعدتهم ضد بغداد. 
ومع ذلــك، عندما قرر الشــاه إبرام 

اتفاق مع صدام حســني عام 1975، 
وتخلــى عن االكراد. حــذت الواليات 

املتحدة واسرائيل حذوه.
-1990 اخلليــج  حرب  أعقــاب  وفي 
الرئيس جورج  1991 مباشرة، شجع 
بوش األب كالً من الشــيعة واالكراد 
علــى التمــرد علــى نظــام صدام 
خطابه  أخذتا  واجملموعتان  حســني. 
على محمل اجلــد. لكن قوات صدام 
بطريقة  االنتفاضة  حسني سحقت 
وحشــية. واضطر أكثــر من مليون 
مواطن إلى الفــرار من ديارهم، وعبر 
اجلبال الوعــرة واللجــوء إلى تركيا 
وإيران. وأدى هذا الى انشاء »منطقة 
من  األكــراد  لتمكني  جــوي«  حظر 
العــودة إلــى ديارهم، وســرعان ما 
كردستان  إقليم  أسســوا، حكومة 
املركزية  احلكومــة  خارج ســيطرة 
العراقيــة. ومنذ ذلك احلني، أصبحت 
واشــنطن احلامــي الرئيســي لـــ 
وساعد  كردستان«،  إقليم  »حكومة 
اجليش األمريكي القوة العســكرية 

الكرديني  احلاكمني  للحزبني  التابعة 
والتدريب  باألسلحة  »البيشمركة«، 

والتمويل. 
وحتى اليوم ليس ألمريكا سياســة 
خارجيــة واضحــة املعالــم جتــاه 
األكــراد غير حماية محــددة مقابل 
االصطفــاف الكلــي مــع اخليارات 
االمريكية، فهي تعطي أهمية أكبر 
للحكومــات، لكن عندمــا تعارض 
حكومة معينة املشــروع األمريكي 
تلجأ واشــنطن الى الورقة الكردية 
أطراف  الضغــط علــى  ملمارســة 
مختلفــة وهذا ما حصــل مرارا في 
العراق وســوريا، وحتى فرنسا أخذت 
فــي اآلونة األخيــرة تلــوح بالورقة 
الكردية فــي وجه أنقــره أثناء توتر 
العالقة بني ماكرون وأردوغان. كما ان 
حكومة أنقرة تستخدم قيادة احلزب 
كورقة  الكردســتاني  الدميقراطــي 
 PYD و PKK ضغط على بغداد وعلى
العسكري  وجناحه  السوري   YPG و 
SDF وتستخدمه بعض األحيان ضد 

االحتاد الوطني الكردستاني.
وجود القــوات االمريكية في مناطق 
كردية في العراق وسوريا يحتم نوعا 
القــوات واإلدارة  التنســيق مع  من 
الكردية، ففي حــني انصاعت قيادة 
البداية  )أربيل( منذ  إقليم كردستان 
الى العمــل حتت املظلــة التركية، 
تعتبر أنقرة وحدات حماية الشــعب 
الكردي الســوري، التــي تعول على 
الدعــم األمريكي العــدو األول لها. 
وهنا دخلــت في خــالف معلن مع 
واشــنطن. فوجود إدارة ذاتية كردية 
قوية  يثير شحنات  خارج سيطرتها 
مــن مشــاعر العنصريــة التركية 
ويفســر هذا تواجد قوات عسكرية 
ضخمة على امتداد الشريط احلدودي 
مع سوريا ملنع رسوخ الكيان الكردي. 
كما تسعى واشنطن واحللف الغربي 
منع التقــارب الكردي مع دمشــق، 
طاملــا لــم تتحقق بَعــد أهدافهم 
اجليوسياســية فــي ســوريا، وهو 
مسعى الفشال السياسة الروسية 

في حتقيق تفاهم بني الكرد ودمشق. 
وليس من شك ان دوائر صنع القرارات 
االستراتيجية االمريكية ترى أهمية 
امتالك أدوات الضغط احمللية لفرض 
وافشال خطط  االمريكي  املشــروع 
محور املقاومة: روســي إيراني، ميني، 

سوري وحزب اهلل اللبناني. 
في خضم الصراع االقليمي والدولي 
حــول ســوريا ومنطقــة الشــرق 
الكردي  الطرف  يكتســب  االوسط، 
مساحة معينة في ترجيح احللول أو 
تعميق األزمــات. فالقضية الكردية 
يجب ان تبقى قضية شعب مسلوب 
احلقوق، يناضل من أجل نيل حقوقه 
املشروعة وليس أداة بيد قوى خارجية 
تســتخدمهم كمرتزقــة لتحقيق 
الشــرق  االمبريالــي في  املشــروع 
األوســط. ثم مــن األهميــة مبكان 
انتشــال )قيادة احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني( بتوجهاتــه العائلية 
والعشــائرية، من املستنقع التركي 
املُِذل، ولن يحصل هذا اال بتنســيق 
نزيــه وكامل مع )حكومــة وطنية 

مخلصة ناضجة( في بغداد.
القوى الكردية الفاعلة على املسرح 
اذ  السوري احتفظت باستقالليتها، 
ليس من مصلحة الشــعب الكردي 
االنخراط في صراعات القوى الدولية 
واإلقليمية، فمن املستبعد أن تختار 
واشــنطن خســارة تركيا من أجل 
ان  الكردية، وال أعتقد  الذاتية  اإلدارة 
واشنطن ســتنجح في اقناع تركيا 
باالعتــراف بوجود الشــعب الكردي 
في أي جزء من أجزاء كردســتان. ان 
أفضل احللول هو التوصل حلل مرض 
الســورية  احلكومة  الطرفــني،  بني 
التي ســاهمت في  الكردية  واإلدارة 
دحر )داعش( بشهادة االعالم العاملي، 
ان هذا ممكــن في حال حتلي حكومة 
للكرد:  وتقول  منفتح  بعقل  دمشق 
»أنتــم ال حتتاجون الــى األمريكيني 
والغربيــني لنيل حقوقكــم، تعالوا 
لنتفاهم على كل شيء ونبني وطنا 
ينعم فيه اجلميع باحلقوق والكرامة، 
ونضــع حــدا للتدخــالت اخلارجية 

املغرضة في شؤوننا«. 
وبعد كل هذه املآسي والدمار والويالت 
وضياع البوصلــة على مدى قرن من 
الزمن هل تطور العقل السياســي 
من  التجربة  واســتخلص  الشرقي 
دروس التاريخ وبلغ مســتوى النضج 
للبدء مبشروع كان يبشر به األستاذ 
)أنيس النقاش( رحمه اهلل في كتابه 
املشــرقية«  »الكونفدرالية  املعنون 
وهل ســتكون البداية من دمشق أو 

من عاصمة أخرى؟

كينيث روجوف

الــدوالر  كمبريــدج ــــ يواصــل 
األميركي املشهور بقوته سيطرته 
املطلقــة فــي األســواق العاملية. 
العملة  هيمنــة  كانت  رمبــا  لكن 
اخلضراء أكثر هشاشــة ممــا يبدو، 
التغيرات  حُتدث  أن  نظرا الحتمالية 
املســتقبلية املتوقعــة في نظام 
ســعر الصرف الصيني حتوال كبيرا 

في النظام النقدي الدولي.
تتوقــف  قــد  كثيــرة،  ألســباب 
الســلطات الصينيــة يوما ما عن 
الرينمبــي بســلة عمالت،  ربــط 
لتتحول إلى نظام حديث يستهدف 
التضخم، ويُــتاح مبوجبه قدر أكبر 
بكثير مــن حرية التأرجح لســعر 
الصرف، ال سيما أمام الدوالر. عندما 
يحدث ذلك، توقع أن تسير معظم 
دول آســيا وراء الصني. وفي الوقت 
املناســب، قد ينتهي األمر بالدوالر، 
الذي ميثل حاليا عملة االرتكاز لنحو 
ثلثي الناجت احمللي اإلجمالي العاملي، 

إلى فقدان نصف قيمته تقريبا.
قــد يكون أثــر مثل هــذا التحول 
كبيرا، خاصة إذا أخذنا في االعتبار 
مدى اعتمــاد الواليات املتحدة على 
أو »االمتياز   - الوضع اخلاص للدوالر 
الباهــظ« الذي تتمتع بــه أميركا، 
بحســب الوصف الشهير لفاليري 
جيسكار ديستان وقت أن كان وزيرا 
االقتراض  لتمويل   - فرنســا  ملالية 
العــام واخلــاص الضخــم. ونظرا 
إلفراط الواليات املتحدة الشديد في 
جملابهة  بالعجز  التمويل  استخدام 
اآلثار التخريبية ملرض فيروس كورونا 
2019 )كوفيــد19-(، فال يُســتبعد 
أن تنشأ شــكوك بشأن استدامة 

دَيْنها.
الراسخة  التقليدية  احلجة  تتمثل 
التي تدعم إتاحــة مزيد من املرونة 
للعملــة الصينية في كون الصني 
أكبــر كثيرا من أن تــدع اقتصادها 
مجلــس  ألهــواء  تبعــا  يســير 
الفدرالــي األميركي،  االحتياطــي 
حتى مع هذا القدر من االنعزال الذي 
على  الصينية  الضوابــط  تخلقه 
الناجت  رؤوس األموال. فقــد تخطى 
)مقيســا  للصني  اإلجمالي  احمللي 
باألســعار الدوليــة( النــاجت احمللي 

 ،2014 عام  في  األميركي  اإلجمالي 
وال يزال ينمو بوتيرة أسرع كثيرا من 
نظيره في الواليات املتحدة أو أوروبا، 
ممــا يجعل الدعوة ملرونــة أكبر في 
أسعار الصرف أكثر إقناعا ووجاهة.
ثمة حجة أحدث تقول بأن مركزية 
الــدوالر تتيــح حلكومــة الواليات 
املتحدة إمكانية الوصول بشــكل 
للغايــة ملعلومات بشــأن  كبيــر 
املعامالت الدوليــة، وهو األمر الذي 
أيضا شــاغال كبيــرا ألوروبا.  ميثل 
تســوية  مبدئــي، ميكن  بشــكل 
بالدوالر  الصفقــات  أو  املعامــالت 
البنوك  بالعالم، لكن  في أي مكان 
تتمتع  األميركية  املقاصــة  وغرف 
م  مبيزة طبيعية كبــرى، حيث تُدعَّ
ضمنيا )أو حتــى صراحة( من ِقبل 
مجلــس االحتياطــي الفدرالــي، 

لديه سلطة مطلقة إلصدار  الذي 
العملة خــالل أي أزمة. في املقابل، 
تكــون أي غرفة مقاصة لتســوية 
املعامــالت بالدوالر خــارج الواليات 
ألزمات  دوما  عرضــة  أكثر  املتحدة 
الثقــة، وتلك مشــكلة جابهتها 

منطقة اليورو ذاتها.
فضال عن ذلك، ال يُنتظر أن تتوقف 
سياسات الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترمب الهادفة لكبح هيمنة 
الصني التجارية في أي وقت قريب. 
القليلة  وتلــك إحــدى القضايــا 
التــي يتفق عليهــا الدميقراطيون 
واجلمهوريــون بشــكل عــام، أما 
احتمالية تســبب تفكيك العوملة 
التجارية فــي تقويض الدوالر فهي 

محدودة.
يواجــه واضعــو السياســات في 

الصني عوائق كثيرة في محاولتهم 
التخلــص مــن التثبيــت )الربط( 
احلالي لســعر الرينمنبي، وإن كانوا 
شرعوا في وضع األساس لذلك على 
جبهات كثيــرة بطريقة مميزة. فقد 
سمحت الصني تدريجيا ملؤسسات 
األجنبية بشراء سندات  االستثمار 
بعملة الرمنينبي، كما أضاف صندوق 
النقد الدولي عــام 2016 الرمنينبي 
إلى ســلة العمالت الرئيسة التي 
حتدد قيمة حقوق السحب اخلاصة 
)وهي األصــول االحتياطية الدولية 

للصندوق(.
إضافة إلى ذلك، سبق بنك الشعب 
الصيني بأشــواط غيره من البنوك 
املركزية الكبرى فــي تطوير عملة 
رقميــة مركزية. ورغم اقتصار هذه 
العملة الرقمية التي يصدرها بنك 

االستخدام  على  الصيني  الشعب 
احمللي حاليا، فســوف تســهم في 
دوليا،  الرمنينبي  استخدام  تسهيل 
ال ســيما في البلدان التي تنجذب 
نحو تكتل مرتقــب للعملة تقوده 
الصني، وهو ما ســيوفر للحكومة 
لالطــالع على  نافــذة  الصينيــة 
عملــة  مســتخدمي  معامــالت 
الرمنينبي الرقمية، متاما كما يعطي 
املتحدة  الواليــات  احلالي  النظــام 
إمكانية االطالع على قدر كبير من 

معلومات مماثلة.
لكن هل ستســير الدول اآلسيوية 
األخرى حقا وراء الصني؟ ال شك أن 
املتحدة ســتضغط بقوة  الواليات 
لإلبقاء علــى دوران أكبر عدد ممكن 
الدوالر،  فلــك  في  االقتصادات  من 
لكنها ســتكون معركة شــاقة. 

فكمــا غطــت الواليــات املتحدة 
وتفوقت علــى بريطانيا في نهاية 
القرن التاســع عشــر كأكبر قوة 
جتارية فــي العالــم، فاقت الصني 
الواليات املتحدة بذات الطريقة منذ 

وقت طويل.
أجــل، قد تتخــذ كل مــن اليابان 
والهند مسلكا خاصا بها، لكن إذا 
أقدمت الصني على جعل الرمنينبي 
أكثر مرونــة، فقد تولــي الدولتان 
- علــى أقل تقديــر - أهمية لتلك 
في  الدوالر  بأهمية  مقارنة  العملة 

احتياطياتهما من النقد األجنبي.
هناك أوجه تشابه الفتة بني انحياز 
آسيا الواضح للدوالر اليوم والوضع 
فــي أوروبا فــي ســتينيات وأوائل 
املاضي. لكن  القــرن  ســبعينيات 
تلك احلقبة انتهت بتضخم مرتفع 

وانهيــار نظام بريتــون وودز اخلاص 
بتثبيت أســعار الصرف، وهو نظام 
ظهــر بعد احلــرب. حينها اعترفت 
معظم دول أوروبا بــأن التجارة بني 
بلــدان أوروبا أهم مــن التجارة مع 
الواليات املتحدة، األمر الذي أفضى 
إلــى ظهور كتلــة املــارك األملاني 
التي حتولت بعد عقود إلى العملة 

املوحدة، وهي اليورو.
غيــر أن هذا ال يعنــي أن الرمنينبي 
العاملية  العملة  الصيني سيصبح 
بني عشية وضحاها، إذ قد تستغرق 
التحوالت من عملــة مهيمنة إلى 
أخرى زمنــا طويال. فخالل العقدين 
بني احلربني العامليتني األولى والثانية 
مثــال، كان الداخــل اجلديــد، وهو 
الدوالر، يتمتع بالنسبة الحتياطات 
البنوك املركزية بذات األهمية تقريبا 
التي حظي بها اجلنيه اإلسترليني، 
الذي كان العملة العاملية املهيمنة 
ألكثر من قــرن عقب حروب نابليون 
في أوائــل العقــد األول من القرن 

التاسع عشر.
إذا ما املشــكلة في أن تتقاســم 
العمــالت العاملية الثــالث - اليورو 
والرمنينبــي والــدوالر - األضواء؟ ال 
شيء غير ما يبدو من عدم استعداد 
السياســات  واضعي  أو  األســواق 
ملثل هذا التحول علــى اإلطالق. ال 
شــك أن معدالت اقتراض احلكومة 
األميركية ســتتأثر غالبا مبثل هذا 
الكبير حقا  التأثيــر  التحول، لكن 
قد يقع على الشــركات املقترضة، 
الصغيــرة  الشــركات  خاصــة 

واملتوسطة احلجم.
بنهم شــهية  االفتراض  لقد صار 
العالــم للديون الدوالريــة اعتقادا 
راســخا فيمــا يبدو بــني واضعي 
االقتصاديني  من  وكثير  السياسات 
األميركيني اليوم. لكن مجرد حتديث 
ترتيبات أســعار الصرف في الصني 
كفيل بتوجيه ضربة موجعة لوضع 

الدوالر.

* كينيث روجوف كبير االقتصاديني 
في صندوق النقد الدولي ســابقا، 
وأستاذ علوم االقتصاد والسياسة 

العامة في جامعة هارفارد.
بروجيكــت  النشــر:  حقــوق 
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دراسة

دالالت الصمت والبوح في »صحيفة المتلمس«
زجاٌج لم تلمسه الُعشبة

وقلبي حطب اللحظات العارية
املتوهجة بالعشق

كأزهار الّرمان األحمر
أنا طفُل الشعر الكئيب

وجسدي زورٌق من الدخان األبيض
وشطآني عناقيُد اللذة ودفوُف الريح

فمن يهّيئ لي مجدافاً
يأخذني إلى الضفة األخرى
أنا.. أم ..  أنَت ؟((               

    مـن هنـا يبـدأ الشـاعر بحثـه عـن وجود 
فيـه  يشـعر  اجلسـد  خـارج  وجـود  آخـر، 
بالذوبـان، فقـد ضـاق مـن اآلفـاق الضيقـة 
عينـاه  تعكسـه  الـذي  العالـم  لهـذا 
وغائـب  باحلـدس  مّطـوق  إنـه  الزجاجيتـان، 
متامـًا عـن احلضـور فـي هـذه البرّيـة التـي 

وصادرتهـا. أحالمـه  أثقلـت 
    إنـه يبـوح بصمـت وأحيانـاً يصـرخ علـى 
شـكل بـكاء ليتخّلـص مـن أقدامـه وهـي 
عاريـة  فاللحظـات  جـدوى،  دون  تهـرول 
رغـم توهجهـا بالعشـق غيـر قـادرة علـى 
إرواء قلبـه، لـذا يكسـر أفـق توقعنـا بلغته 
املشـحونة بالـدالالت ليقول: )جسـدي زورق 
مـن الدخـان األبيـض( ، و )وشـطآني عناقيُد 
اللـذة ودفـوُف الريـح(، لكن مـن يُوصله إلى 
هـذه الشـواطئ؟ مـن يهّيـئ لـه مجدافـاً 
ويقـوده إليهـا؟ أعتقـد أّن الشـاعر ال زال في 
عـن  يبحـث  البحـار  عبـاب  رحيلـه وسـط 
شـواطئه الدافئـة، إنهـا محنـة الشـعراء 
عـن  يبحثـون  وهـم  األزلـي  سـفرهم  فـي 

الزمـان  حـدود  خـارج  احلقيقـي  وجودهـم 
واملـكان.

فـي  قصائـده  الشـاعر  أسـّس  لقـد      
دالليـة  بنيـة  علـى  املتلَِّمـس(  )صحيفـة 
مهيمنـة، ومنهـا تشـّظت الُبنـى الدالليـة 
األصغـر التـي شـحنت النص برؤى الشـاعر 
مـرآًة  لغتـه  فكانـت  والعامـة،  اخلاّصـة 
عاكسـة لهذا القلق والسـفر الروحي بحثاً 
عـن عاملـه اخلـاص املفقـود، لكـن ال شـيء 
قـادرٌ علـى إيصاله إليـه، ونتيجـة لذلك بدأ 
الشـاعر برسـم عواملـه اخملتلفـة املرتبطـة 
أن  لـم يسـتطع  والرغبـة،  واحلـزن  بالفقـد 
ينجـو مـن جاذبيـة املثال فـي العالـم اآلخر، 
وكّل قصائـده هـي سـفر ناقـص لتحقيـق 

هـذا الوصـول.
يقول من قصيدة )ألفة احلقل(:

))يهبط شاعرنا ).............(
الضارب في أرض اهلل

ال البوح يكفكُف آهَته
ال الساحل يغرف موجَته

ماذا لو يكسر ناَي مواجعه
ويُلملم في آخر فصٍل بعض هشيم اآله

هذي سورة أحزانك تُتلى في الُسبل
املقطوعة

والليل بآمالك جنم وطريق
ال النجمة حتضن عاشَقها

ال العاشق يحضن جنمَته
وأمام الرائي هذا األفق يضيق(( 

الدينـي  التـراث  فـي  الهبـوط  رمزيـة     
مرتبطـة بذلـك الهبـوط املـّر ألبينـا آدم من 
أيضـا يهبـط  والشـاعر  األرض،  إلـى  اجلنـة 
ل املسـكوت عنـه في  إلـى أرض اهلل، وشـكّ
مقموعـة  داللـة   ).........( النقطـي  الفـراغ 
أن  يبـوح بهـا، فعلينـا  أن  يريـد الشـاعر  ال 
نتوهمهـا أو نتأّولهـا ومنـأ هـذا الفـراغ مبـا 

يناسـب مـا أراد قولـه.    
   وحتّقـق هـذا الهبـوط بالنفي لـكل ما هو 
إيجابي على مسـتوى روح الشـاعر، لذا أكثر 
الشـاعر مـن اسـتعمال أداة النفـي )ال(، )ال 
البـوح، ال السـاحل، ال النجمة، ال العاشـق(، 
لكـن الشـاعر يخـاف علـى أوجاعـه، يخاف 
أن تنطفـئ فـي آخـر فصـل مـن التوّهـج، 
فالسـبل املقطوعـة تصـادر أحزانـه املرّتلـة 
فيضيـق األفق أمام هـذا الرائـي الهابط من 
املطلـق إلـى األرض املقطوعـة فيهـا اآلمال 
والعشـق، إنـه النفـي احلقيقـي لروحه التي 
ال تؤمـن بقانـون البقـاء بـن جـدران الغرفة 
أرصفـة  علـى  يسـير  سـيظل  الضّيقـة، 
احللـم حتـى تتقّطـر روحـه كالضـوء مـن 

لشرفة. ا
    إنـه يتمـّرد بصمـت على قوانـن الزمكان 
مقّيـداً  جعلتـه  التـي  األرضيـة  واألحـكام 
بسـورة الوجـع املرادف لعشـقه الـذي يكبر 
فـي داخله ويتحّدى سـلطة اجلسـد القوّية، 
وداللـة التمـرد تتوّسـع في نصـوص الديوان 
لشـعرية  تؤسـس  غنّيـة  بـؤرة  لتكـون 
جامحـة ال تقنـع بهـذه احلـدود املصطنعـة 
في هـذا العالـم الصغيـر، واكتشـافها هو 
)) للفاعليـة الشـعرية مبـا هـي  اكتشـاف 
فاعليـة رؤيويـة تنبع مـن االنسـان مرتبطة 
والتموضـع  التاريـخ  ومتجـاوزة  بالتاريـخ 

الزمكانـي لإلنسـان فيـه(( .
   يبقى الشـاعر مسـافراً روحياً يسـتقصي 

املـدن البعيـدة والصحـراء، إنـه يبحـث عن 
البدايـة ليـرى احلقيقـة التي أتعبتـه، يقول:

))فمشيُت أنفُض عن مداي غبارَ
مملكتي

وفي َشفتي تعلَّق خبُز أيامي العتيقِة
كاحلصى

ويدي على كوزِ البدايِة
حتلُب الصحراَء

والتعُب الذي ينمو برأسي
آٍه من تعِب

ُع كل ما عفنا على الطرقاِت يُرجِّ
من وجٍع وجنوى

فاصعدي كالسيِل يا فرسي البريئِة
واركضي

بسواي من ُمدٍن الى مدٍن
تُعبِّئ فيِك شهوتَها

ومتنُحك املواقَد كي يظلَّ رمادُنا
في شارع الفيحاء

َع من خطًى فوق الرصيف((     يرسم ما تقطَّ
   تتعالـق األمكنـة الزمنيـة في هـذا النص 
لتختصـر رحلـة الشـاعر األبديـة بحثـاً عن 
كـوز البدايـة الـذي يريـد أن يرتوي مـن مائه 

ليسـتمر فـي بحثـه عابـراً العصـور علـى 
فرسـه الـذي يصهـل ويركض من مـدن إلى 
أخرى حتـى يصل مدينتـه )احللـة الفيحاء(، 
فرمادهـا هو رمـاده، لتبقى خطاه مرسـومة 
علـى رصيفهـا لُيسـهم فـي بنـاء تاريخها 

. لعتيق ا
    علـى الرغـم مـن قصـرِ هـذا املقطـع من 
قصيـدة )العتايـج( إال أن الـدالالت املكّثفـة 
فيه تـكاد تختزل تاريخ مدينـة احللة من أول 
بزوغهـا ونفـض الغبـار عنها إلـى اللحظة 
الراهنـة، وقـد تخّلـل هـذه الرؤيـا الوجودية 
مـن الصيـرورة األولى حتى اللحظـة الكثير 
مـن  اجملـد والتعـب والنجـوى والوجـع، انهـا 
املدينـة التـي تبحث عـن احلقيقـة وعن كوز 
رحلـة  عكسـية،  الرحلـة  لتكـون  البدايـة 
للبحـث عـن البدايـة، ألن البدايـة هي أصل 
كل شـيء وهـي فكـرة روحيـة وفلسـفية 
قبـل أن تكـون رحلة ماديـة، وقد تغـّذت من 
الصحـراء ليشـتّد قلبهـا فـي هذا السـفر، 
فالشـاعر/ املدينـة – أحدهمـا رمـٌز لآلخـر- 
يقفـان اآلن علـى رصيف الذاكرة ويرسـمون 
اخلطـى املتقاطعـة على طـول الطريق حتى 

. للحظة ا
    لـم يكـن الشـاعر عبـد األميـر خليـل 
مـراد يرثي نفسـه حسـب فـي هـذا الوجود 
الصعب مـن خالل هـذه التجربـة الوجودية 
التـي دُّونت فـي التسـعينيات، وهي سـنون 
صعبة على العراق بسـبب احلصـار، إمنا كان 
يرثـي حالـة الفكر مبقت شـديد يـكاد يصل 
إلـى السـخرية والتهكـم مـن كل شـيء، 

يقـول مـن قصيدتـه )صحيفـة املتلمس(:
 ))آن لي يا هذا أن أكسر مرآتي

كي أخرج من حبائلي كطيٍر
)أبق إلى الفلك املشحون(

ألفوز مبا يصل احلّطاَب من عطايا
س املتلمِّ

وأرثي قفازَ األرقام
فـي اليوم السـابع من هذا الشـهر أمسـيٌة 

للشعر
أمسـية  القـادم  األسـبوع  فـي   – وطبعـاً 

للنقـد
ها...ها ... ها... ها...! 

وراتبك الشهري وفيٌر جداً...كالبيدر
في حضيرة نسيان

عشرة... عشرون...ثالثون... و ... و ... و 
دينارٌ يتبع دينار

وهذا قرص النوم لدى العّطار 
في اليوم األول نُطَعُم من زبد اجلّنة

فـي اليـوم الثانـي ال نـدري كـم طفـٍل يأوي 
دون رغيـف

واألطفال كثيٌر ببالدي
كسرابيل األذرع في حومات اآلجال

في اليوم الثالث نُخَب األحالم
في اليوم الرابع...

واخلامس...
والسادس...

في اليوم السابع نلوك الكرَب
ق في احلارة كاأليتام((       ونُصفِّ

      بنـى الشـاعر نّصـه هـذا علـى مرتكزات 
دالليـة تنضم مـع بعضهـا لتكـّون الداللة 
املهيمنـة، لقـد آن الوقـت ليخـرج الشـاعر 
مـن صمتـه املغلـق ليقـول لنـا أنه قـد فاز 
ـس الـذي أنقـذ نفسـه مـن  بعطايـا املتلمِّ
املـوت املـدوَّن فـي صحيفـة يحملهـا معه.

    لكـن الشـاعر بسـخرية الذعـة يتنـاول 
الهمـوم اليوميـة التـي تـكاد تغـرق أيامـه 
بالكـرب واحلـزن الشـديد، ليس لهـذا الفتى 
الـذي ال يريـد أن يبقـى صامتـاً إال أن يكسـر 
األيـام  هـذه  لكـن  كالطيـر،  ويخـرج  املـرآة 
حسـاب  فـي  تُدِخلـه  بالظلـم  املرهونـة 
األرقـام الذي يعنـي الكثير في أيام شـاحبة 

يحاصرهـا كل شـيء.
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د. أحمد جاسم الخّيال

يرتكـز نـص صحيفـة املَتلَِّمـس علـى بنيـة 
تأريخية ُعليا اسـتمّدت دالالتها من الشـاعر 
اجلاهلـي جريـر بن عبد املسـيح الـذي صحب 
طرفـة بـن العبـد فـي رحلتـه الـى البحرين، 
غيـر أنـه قـذف بصحيفتـه فـي نهـر احليـاة 
وهـرب الى الشـام بعـد أن علم مـا ُخبَِّئ في 
هـذه الصحيفـة مـن مصيـر كمـا جـاء في 

الديوان. مقدمـة 
   ويعـّد هـذا اسـتهالالً دالليـا يحيـد بالقارئ 
نصـوص  فـي  كثيـرة  مركزيـة  دالالت  نحـو 
الديـوان، يعـّد الشـاعر نفَسـه وريثاً شـرعيا 
مظاهـر  ترصـد  أنـك  حتـى  النـزوح  لهـذا 
الروحيـة فـي أصقـاع كثيـرة مـن  الهجـرة 
االقتباسـات والتضمن، فالشـاعر كان يعلم 
أن نفسـه لن تسـتطيع االسـتقرار فـي وهاد 
السـكينة، إنـه يبـوح بصمـٍت عـن أحزانـه 
التـي تتكاثـر رغـم تعاقـب السـنن، وتـكاد 
الصوفيـة  رحالتـه  فـي  لـه  أنيسـة  تكـون 

املتجـّددة.
    وقـد اسـتغل الشـاعر عبـد االميـر خليـل 
واحملمـوالت  اخلفّيـة  اللغـة  طاقـات  مـراد 
نصـوص  فـي  نّصـا  لنـا  ليقـّدم  الرمزيـة 
عابـرة للفضـاء املتوقـع مـن املتلّقـي لتنتج 
لنـا دالالت إيحائيـة مسـتترة خلـف كثافـة 
الرمـوز  وخلـف  املباشـر  غيـر  االسـلوب 
الروحيـة حملنـة الشـعراء القدمـاء أو خلـف 
الـذي  الشـفيف  الصوفـي  البـوح  سـتائر 
يعبـر بنـا نحـو شـواطئ اجلـذب حتت سـماء 
أثبـت  وقـد  املمكـن.  حـدود  خـارج  العشـق 
الشـاعر لنـا مـن خـالل نصوصـه أن الشـعر 
))ال يحّطـم اللغـة العاديـة ، اال ليعيد بناءها 

  . أعلـى((  علـى مسـتوى 
الفكـرة  بعمـق  والشـعور  الدهشـة 
ووضوحهـا همـا من أبـرز مقومات الشـعرية 
تقنيـات  علـى  ذلـك  ويعتمـد  املعاصـرة، 
املفارقـة  علـى  تعتمـد  متغيـرة  أسـلوبية 
والرمـز التاريخـي والسـرد اإليحائـي املتحرك 
فضـاًل عن مسـحة مـن الشـفافية الروحية 
املتأّثـرة بالبـّث الصوفـي، وهـذا ما حملتـه وأنا 
ـس” ، فاملعانـي  أقـرأ ديـوان “صحيفـة املُتلمِّ
فيـه تنمـو وال تأخـذ شـكال ثابتـاً، وهـذا مـا 
يثيـر شـعرية التلّقـي، يقـول آ. أ. ريتشـاردز: 
))نحـن نفّضـل أن نعامل املعنـى وكأنه نبات 
ينمـو، وليـس وعاًء مملـوءاً أو كتلـة من الطن 
أخـذت شـكلها وانتهـت(( ، فعلـى مسـتوى 
أو  عمومـاً  النصـوص  أو  الشـعرية  اجلملـة 
الديـوان بوصفـه نصـاً شـامالً نلحـظ هـذه 
إرادتـه  بـن  والبـوح،  الصمـت  بـن  احلركـة 
فـي قـول كّل شـيء وإرادة الصمـت، فيبقـى 
املتلّقـي يطـوف فـي هـذه الدائرة الشـعرية 
فـي رحلـة ال تنتهـي وإن انتهـى مـن قـراءة 

الديـوان. 
املسـافة  الشـاعر فـي منتصـف  يقـف      
فـي هـذه البرّية الشاسـعة/ احليـاة، كطفل 
لكـن  الرحلـة،  ينتظـر  الكئيـب  الشـعر 
إلـى أيـن؟ وليـس هنـاك مـن أحـٍد يهّيـئ له 

يقـول: مجدافـاً، 
  ))في هذه البرّية

عيناَي زجاجتان
وال زئبَق في الكوز

تحّقق هذا الهبوط بالنفي 
لكل ما هو إيجابي على 

مستوى روح الشاعر، لذا أكثر 
الشاعر من استعمال أداة 

النفي )ال(، )ال البوح، ال الساحل، 
ال النجمة، ال العاشق(، لكن 
الشاعر يخاف على أوجاعه، 

يخاف أن تنطفئ في آخر 
فصل من التوهّج، فالسبل 

المقطوعة تصادر أحزانه 
المرتّلة فيضيق األفق أمام 

هذا الرائي الهابط من المطلق 
إلى األرض المقطوعة فيها 

اآلمال والعشق

متابعة

نص

 
حجاج سالمة  

حلـت احلكواتيـة املغربية، آمـال املزورى، 
التراثيـة،  الشـارقة  أيـام  علـى  ضيفـة 
الشـارقة  إمـارة  فـي  حاليـا  واملقامـة 
بدولـة اإلمـارات العربية املتحـدة، والتي 

ينظمهـا معهـد الشـارقة للتـراث.  
وفـى الندوة التي شـاركت بهـا وحملت 
عنـوان » » احلكاية الشـعبية في التراث 
وأدارتهـا األسـتاذة   ،« العربـي  الثقافـي 
عائشـة الشامسـي، وجهـت » املـزورى 
الشـيخ  السـمو  لصاحـب  الشـكر   «
الدكتـور سـلطان بن محمد القاسـمي 
حاكـم  لالحتـاد  األعلـى  اجمللـس  عضـو 
للتـراث،  الشـارقة  وملعهـد  الشـارقة، 
ورئيسـه الدكتـور عبـد العزيـز املسـلم 
علـى إتاحتـه الفرصـة لتواجدهـا بهذا 
علـى  والثـرى،  املهـم  التراثـي  احلـدث 
أرض الشـارقة القلـب النابـض لثقافات 
العالـم، والصرح الثقافـي الغني واملميز 
الـذى يجمـع كل ثقافات العالـم الثرية 

واملتنوعـة،  
وروت آمـال املـزورى، الكثير مـن تفاصيل 
مسـيرتها في عالـم احلكواتيـة، وكيف 
دخلـت هذا اجملـال الذى صار أحـد الفنون 

األكثـر حضـورا فـي املشـهد الثقافـي 
العربـي، وأهـم احملطـات في مسـيرتها، 
ورؤيتهـا لكيفيـة النهضـو بهـذا الفن 
الـذى بـات يقوم بـدور حيوي فـي توثيق 

التـراث ونقلـه مـن جيل إلـى جيل.  
للنـدوة  تقدميهـا  فـى  جانبهـا  وومـن 
الشامسـى،  عائشـة  األسـتاذة  قالـت 
ومـا  األفاضـل  بأسـاتذنا  اقتـداء  بأنـه 
راكمنـاه من جتـارب وقـراءة لبحوثاتهم 
عبـد  الدكتـور  أمثـال:  ودراسـاتهم 
يعلـى  مصطفـى  املسـلم،  العزيـز 
املهـري  الدكتـور محمـد  املغـرب،  مـن 
بهـاء  والدكتـور  مـن سـلطنة عمـان، 
الديـن العساسـي مـن مصـر تبـن لنا 
ال  واسـع  بحـر  الشـعبية  احلكايـة  أن 
لكشـف  سـاعتن  او  سـاعة  تكفينـا 
امتـداد  فهـي  بـذرره،  والظفـر  أغـواره 
للخيـال الشـعبي وحتقيـق مالـم يتـم 
الواقـع ألن تصـور  حتقيقـه علـى أرض 
شـفاهيا  تتناقـل  حيـث  محـدود،  ال 
العهـدة  تدويـن لتصيـر  أو  دون كتابـة 
مـن  سـيتناقلها  مـن  أو  الـراوي  علـى 
بعـد جاعلـن مـن اجلـد أو اجلـدة غالبـا 
مـا  وغالبـا  لتناقلهـا،  احملـوري  الـدور 
تعالـج الظواهـر االجتماعيـة والعادات 
والتقاليـد ببعـض من الوعظ واإلرشـاد 

واحلكـم والنصائـح نتيجـة لعصـارة أو 
خالصـة لتجـارب احليـاة وصـراع أزلـي 
بن اخليـر والشـر، اإلنس واجلـن، الصدق 

والنـار.   اجلنـة  والكـذب، 
العربيـة  الشـعوب  كل  ثقافـة  فـي 
فـي  متقاربـة  ألنهـا  اسـتثناء  دون 
املعنـى ومتماثلـة فـي املغـزى، واضحة 
األهـداف عميقـة املرام. وكأنها شـعب 
واحـد وحدتـه احلكايـة مهمـا تباعدت 
ألـوان  اختلفـت  ومهمـا  املسـافات 
لغـة  ألن  اللهجـات،  وتعـددت  األعـالم 
الثقافـات  وتبـادل  واحـدة  التواصـل 
نـاجت عـن قوافـل احلـج والتجـارة وطول 
ترحالهـا واهتمـام السـكان األصليـن 
بالوافديـن عليهـم ومـا عندهـم مـن 
والدانيـة،  القاصيـة  لأراضـي  أخبـار 
عـالوة على شـوق ووحشـة املقيـم إلى 
الراحـل )لـكل وافـد خبـر ولـكل واصل 
ريـح(  ممـا يجعـل األمـور متفاوتـة فقد 
يؤكـد الوافـد مـا قـد أخبـر بـه املقيم 
مـن الراحـل لتتوفـر لـه األخبـار ويعلم 
أو  يضيـف  يجعلـه  ممـا  منـه  أكثـر 
ينقـص مـن أحـداث ومعطيات حسـب 
مـا تلقـاه وعرفـه وحسـب ما سـيرويه 

وعفويـة.   بسالسـة 
لتظـل احلكاية الشـعبية هـي التصور 

املتسـاوي بـن كل الشـعوب لتجعـل 
شـخصية  شـعبية  حكايـة  كل  مـن 
تخيـالت  فيهـا  تتجسـد  تخيليـه 
أحـداث  مـن  عايشـه  ومـا  الشـعب 
متوارثـة تسـكن األذهـان وتتشـابه في 
الصبيـان  أم  الهامـة،  البلـدان،  بعـض 
فـي  اخلرافيـة  الكائنـات  )موسـوعة 
التـراث اإلماراتـي( للدكتور عبـد العزيز 

املسـلم.  
ولفتـت إلـى أن اخمليال الشـعبي اعتمد 
فـي حكاياته على أشـخاص ذوي قدرات 
خاصـة أو كائنـات خرافية سـواء كانت 
مـن نسـيج خيالهـم او مـن توهمهـم 
او نتـاج أحـداث ووقائـع معايشـة حتى 
تاريـخ  الكائنـات  مـن  للعديـد  صـار 
متجـذر تـردده القـرى واملدائـن بـل جتده 
في بلـدان أخـرى وإن اختلفت األسـماء  
فالشـخصية تظـل واحدة فـي مغزاها 

وقواها.   ومفهومهـا 
فقيمـة احلكايـة الشـعبية تكمـن في 
الشـعبية  النفـوس  كشـف غوامـض 
ولكـون اإلنسـان يتـوق ألن يكـون فـي 
وضعيـة أفضل ممـا كان عليـه وحاجته 
امللحـة إلى األوهـام إلتـالف املوضوعية 

عنها.   والتجـاوز 

 

ألتفُت:
ال أحد سـوى الصـدى، حتملـه الرياُح في 
عبورهـا الطويـِل للنوافـذ املائلـة علـى 

أنقاضها..
وسطوٌح مائلٌة، وعتبات،

رأيُت:

يقـف  عشـرة،  السـابعة  فـي  شـابًا 
علـى السـطح ويدخـن قبالـة شـباك 
إليـه  سـترفع  التـي  تلـك  إحداهـن، 
نظـرًة  وتختلـُس  العاريـن،  نهديهـا 

فيضـه. مـن  قصيـرًة 
الثقيلـَة  الشـاي  يشـرباِن  كبيـراِن 
علـى كراسـي قـٍش، فـوق عتبـة الـدار، 
ويطـاردان ـ بعيـوِن الريبـِة ـ حفيدهمـا 

ركبتيـه  علـى  يسـقُط  زال  مـا  الـذي 
اللزجتـن.

كثيـراٍت  نسـاًء  النوافـِذ  خلـف  رأيـُت 
بـورود  غرفهـن  يرمـي  غريًبـا  تنتظـرَن 

االنتبـاه
رأيـُت احليـاة متـُر ـ غيـرَ مذعـورٍة ـ بـن 

واحلجـارة، األجسـادِ 

قلُت:
رمبـا كان ذلـك قبَل أن ميّر السـيد الكبيُر 
مـن هنـا، قبـَل حرسـه وجنـده ودباباته 
جعلـت  التـي  وطائراتـه،  ومدافعـه 

السـطوَح والعتبـات والنوافـَذ مائلـة
مائلة

على أنقاضها.

الحكواتية المغربية آمال المزورى تحل ضيفة على أيام الشارقة التراثية

مائلة على أنقاضها

غالف الكتاب
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تشغيل أول تطبيق على حاسوب كمومي
كشف موقع متخصص بعلوم الفيزياء تشغيل أول تطبيق 
باالعتماد على حاسوب كمومي فائق التطور، في مؤشر على 

وجود نهضة جديدة قريبة وعصر جيد في عالم احلاسوب.
واســتعمل فريق دولي من الباحثني جهاز الكمبيوتر الكمي 
»Sycamore« فــي شــركة »Google«، وقامــوا بإجراء أول 
اجتماع من خالل تشغيل تطبيق زوم على اجلهاز األكثر تطورا 

في العالم.
وأثبت اخلبراء ألول مرة إمكانية تشغيل التطبيقات االعتيادية 
من خــالل أجهزة احلاســوب الكمومية العمالقــة الفائقة 
الســرعة، والذي يتكون من 53 بًتا كمومية فائقة التوصيل 

قابلة للبرمجة.
ويتفوق اجلهاز املتطور على احلواسيب االعتيادية الكالسيكية 
من حيث القدرة الفائقة على تنفيذ املهام، وميكن أن يسمح 
االكتشاف اجلديد للمشاركني في االجتماع بالظهور في أكثر 
مــن غرفة منفصلة في الوقت نفســه - وهي ظاهرة أطلق 
عليها الفريق اســم »ميزة التكبير الكمي«، بحسب موقع 

»physicsworld« املتخصص بعلوم الفيزياء.

مركز تراثي للشرطة بمليون و600 الف دوالر 
عرضت السلطات البريطانية مركزاً سابقاً للشرطة، مبنى 
على الطراز الفيكتوري، للبيع أمــام العامة مقابل أكثر من 

مليون و600 ألف دوالر أميركي.
ويضم املركز الواقع في بلدة سواجن، جنوبي اململكة املتحدة، 
مكاتب وزنازين للموقوفني وغرفاً للتحقيق. وشيد املركز في 
العام 1899 على الطــراز الفيكتوري، وأغلق في العام 2012، 
عندمــا انتقل ضباطه إلى أماكن أكثــر حداثة، على وفق ما 

نشرت صحف بريطانية.
واملركــز مهجــور منذ فترة طويلــة، لكنه مــازال في حالة 
جيدة، وظلت فيه األبواب الفوالذية، وغرفة الشحن، ومكتب 

االستقبال الذي يفصل عن اجلمهور بزجاج سميك.
وذكر مسؤول في مقاطعة دوست، حيث يقع مركز الشرطة، 
أن املبنى احلالي يعد من األصول التراثية للمقاطعة. وأضاف: 
»إنه يقدم مســاهمة إيجابية في طابــع ومظهر املنطقة. 

نرحب باستعمال املبنى في أمر جديد«.
وســمحت الســلطات احمللية بإعادة حتديث املبنى، في ظل 
أحاديث عن احتمــال حتويله لغرض آخر، مــع احملافظة على 

طابعه القدمي.

العثور على أخطبوط بتسع اذرع
أفادت مصادر إخبارية أن أخطبوًطا مســلًحا بتسعة أذرع مت 
اصطياده قبالة سواحل اليابان كاد أن ينتهي به األمر لتناوله 
على العشــاء إلى أن الحظــت العائلة التــي كانت قامت 
باصطياده أن هناك طرف إضافي وأرســلته إلى متحف بدالً 

من ذلك.
وقــال مايكل فيكيــون عالم احليوان الالفقــاري في متحف 
سميثســونيان الوطنــي للتاريخ الطبيعي في واشــنطن 
العاصمة، على الرغم من أنه غيــر معتاد، إال أن هذا امللحق 
اإلضافي الذي لم يتشكل بشــكل كامل ولكنه فرع صغير 

على ذراع اعتيادية لم يسمع به من قبل في األخطبوطات. 
وقال فيكيونــي لـــ Live Science إن »األخطبوطات قادرة 
على جتديد أذرعها لكــن التجديد في بعض األحيان ال يعمل 
بشكل صحيح، إذا تضررت الذراع فقد تتجدد بشكل خاطئ 
وقد ينتهي األمر بنمو أنســجة إضافية وميكن أن يتحول هذا 

النسيج اإلضافي إلى منو ذراع«.

ملونشريط

وداد إبراهيم 

برعاية  وزير الثقافة والســياحة 
االثار حســن ناظم ورئيس هيئة 
االثار والتراث د.ليث مجيد حسني،   
افتتح معرض اخلط العربي امس 
االول االحــد احتفــاء بيوم اخلط 
العربــي فــي بناية مبنــى االثار 
والتراث  وبحضور جمهور كبير من 
واملؤسسات  والفنانني  اخلطاطني 

املعنية باخلط العربي.
متيزت اللوحــات بأحجام متباينة 
معبــرة عن مراحــل تطور اخلط 
العربي حتى بلغ مبلغا من اجلمال 
حامال معه حضارة عربية عريقة.

 حاكم الشمري مدير اعالم هيئة 
االثار والتراث قــال: »حتتفل اليوم 
ودار  والتراث  لألثار  العامة  الهيئة 
ومبشــاركة  العراقية  اخملطوطات 
العتبة احلســينية والعباســية 
ومركــز تــراث ســامراء والوقف 
الكوفة   وامانة مسجد  الســني 
املعارض تتضمن  بإقامة عدد من 
عدد مــن كبير مــن اخملطوطات 
اخلاصــة باخلط العربــي، احتفاًء 
الذي  العربــي  اخملطــوط  بيــوم 
يحتفــل به العــراق مــع الدول 
العربية فــي الرابع من نيســان 
ابريل من كل عــام، وتضامنا مع 
هــذا اليوم  مت عــرض الكثير من 
اخملطوطــات النــادرة إضافة الى 
عــرض الــورش واألجهــزة التي 

تســتعمل في صيانــة اخملطوط 
من املشــفى اخلاص باخملطوطات 
وعدد كبير من الصور التي تخص 
باخملتبرات  اخلاصــة  العمل  أدوات 
اللوحــات،  بصيانــة  واخلاصــة 
ووســائل إيضاح كثيرة تخص ما 
تتعرض له اللوحــات الفنية من 
تلف ونوع احلشــرات التي تصيب 
الورق والطــرق العلمية الدقيقة 

ملكافحتها من اجل احلفاظ على 
املوروث الفني.

نسعى الشــاعة ثقافة اخملطوط 
العربي 

وتابع الشــمري: »الكل يســعى 
من اجل إشــاعة ثقافة اخملطوط 
العربــي وأهميته ملا لــه من دور 
في إرساء حضارة عريقة، امتدت 
والهند وكل  الصــني  الى  لتصل 

دول العالم، هــذا اخلط الذي متيز 
حيث  وطواعيته  واناقته  بجماله 
فنية  لوحات  باالمكان تشــكيل 

غاية في اجلمال منه«. 
مسجد الكوفة يقيم مسابقات 

سنوية للخط العربي 
امانة  احللو من  اخلطاط حســني 
مســجد الكوفة ومدير شــعبة 
اخلط العربي قال: »في  يوم اخلط 

العربــي شــاركت األمانة ب21ـ 
لوحة فقط،  وكنا نروم مشاركة 
اكبر من هذا، لكن لصعوبة نقل 
نادرة  لوحات  اخترنا  لذا  اللوحات، 
وغاية فــي األهمية كونها  فازت 
فــي املســابقات التــي تقيمها 
امانة مســجد الكوفة  في كل 
عــام، إضافــة الى ان مســجد 
الكوفــة بــادر مبشــروع زخرفة 

جديد،  بشــكل  لتكون  اللوحات 
علما اننا نحــرص على االهتمام 
مســابقة  وإقامة  العربي  باخلط 
دولية سنويا،  حيث نحدد حجم 
لتكون  والنــص،  القلم  الورقــة 
اخلطاطني  بني  كبيرة  املنافســة 
في تقدمي خمــس أنواع من اخلط 
بعــد ان نضــع شــروطنا، وهذه 
بالعراق  الوحيدة  املســابقة  هي 
التي تقيمها  على غرار املسابقة 
تقام  (التــي  )ارســيكا  منظمة 
ســنويا في تركيا برعاية جامعة 
يصل  ما  ونحصد  العربية،  الدول 
الى 120 لوحة لذا تعد مشاركتنا 
في هذا املعرض متميزة ومهمة«.
ندوة عن طرق حفظ اخملطوطات  

أقيم علــى هامش املعرض حفل 
مركزي وندوة علمية شارك فيها 
عدد من كبير من املهتمني باخلط 
العربي واألســاتذة مثل )صاحب 
أبو جناح( محقق في اخملطوطات 
جهاد  حســني  واخلبير  العربيــة 
احلسيني، اذ قدموا محاضرات عن 
اهم اخملطوطــات العربية النادرة 
وكيفية العنايــة بها وصيانتها، 
وكيفيــة التعامل مــع االعمال 
عبارات  التي حتمل  النادرة  الفنية 
من القران الكرمي وطرق حفظ هذه 
اللوحات من اجل ان تكون مرجعا 
ملا  وانواعه  اخلط  تاريخ  لدراســة 
للخط العربي من أهمية واسعة 
فــي نقــل والتعريــف باحلضارة 
العربية وكيف تزينت به القصور 

واملشاهد الفنية واملساجد.

الصباح الجديد - وكاالت:
كانــت الحتفاالت املســيحيني على 
في  وقومياتهم  طوائفهــم  اختالف 
العراق وإقليم كردســتان هذا العام 
بعيد الفصــح، نكهة خاصة، كونها 
تأتي بعد أقل من شــهر مــن الزيارة 
بابا  فرنســيس  للبابــا  التاريخيــة 

الفاتيكان لبالد الرافدين.
وبعثــت هــذه االحتفــاالت األمــل 
نفوس مســيحيي  فــي  والتفــاؤل 
العــراق، الذيــن تقلصــت أعدادهم 
بشــكل مهول في البالد، حيث هاجر 
الكثيرون منهم خاصة مع ســيطرة 
على  اإلرهابــي  »داعــش«  تنظيــم 
املوصل وســهلها في عام 2014، وما 

ارتكبه من مجازر وفظاعات بحقهم 
في تلــك املناطق التي تعد معقلهم 
ومهدهم التاريخي، فــي بالد ما بني 

النهرين، واملنطقة عامة.
ويقول األب يعقوب عيسو، رئيس دير 
مــار بهنام في ناحية منــرود مبنطقة 
قره قوش بســهل نينوى، في حديث 
إلــى احد املواقع االخباريــة العربية: 
»هذا العيــد الذي يأتي بعيــد زيارة 
قداسة البابا فرنسيس للعراق بنحو 
ثالثة أســابيع، أعطانــا دفعة قوية 
كمسيحيني باقني في وطننا العراق، 
للتشــبث بأرضنا والبقاء فيها برغم 
كل ما حصــل، وأعطى ملن هاجر منا 
بســبب الظروف الصعبة التي مررنا 

بها من ذبح وتهجير وتدمير ملناطقنا 
وكنائســنا وأديرتنا على يد الدواعش 
اإلرهابيــني، حافزا تشــجيعيا لزيارة 
مناطقهــم التي هاجروا منها، حيث 
تدفقوا بشــكل كبير ومن شتى دول 
العالم خالل هــذا العيد خاصة إلى 
منطقتنا في قره قوش، وهذا كان من 
أكثر ما ميز احتفاالتنا هذه الســنة 
وأضفى عليها أجواء أكثر من األلفة 

واحلميمية الروحانية«.

وأضــاف عيســو: »شــاركنا إخوتنا 
العراقيــني، من مســلمني وإيزيديني 
دينية مختلفة،  وغيرهم من طوائف 
ممن نتعايش ســوية معهــم، فرحة 

العيــد، ما قــدم لوحــة جميلة من 
بني  والتشارك  والتســامح  التعايش 
دياناتهم  اختــالف  علــى  العراقيني 

وانتماءاتهم«.
بســبب  واقعيني،  »لنكــن  وأوضح: 
استمرار تفشي وباء كورونا املستجد 
مع األســف فــإن النــاس باتت أقل 
اكتراثا به، رمبا بفعل مرور مدة طويلة 
فقد  معه،  وتعايشهم  تفشيه  على 
هذه  بكثافة  بالعيــد  الناس  احتفل 
السنة وبشــكل جماعي مع مراعاة 
بعض االجراءات االحترازية مثل ارتداء 
الزيارات  طقوس  ســادت  الكمامات. 
احللويات  وتوزيــع  التهانــي  وتبــادل 
والبيض امللون، وغير ذلك من طقوس 

وعــادات اجتماعية تعبــر عن الفرح 
والغبطة ومتيــز عيد الفصح. كورونا 
لم مينع الناس من إحياء العيد بشكل 
واسع، أقله في منطقة سهل نينوى 
التي متثل أكبر جتمع للمسيحيني في 
العراق، على عكس العام املاضي مع 

بداية انتشار الوباء«.
األب عيســو: »فــي منطقة  ويتابع 
احتفلــت جميــع  نينــوى  ســهل 
الكنائس بعيــد الفصح اجمليد، حيث 
بهذه  اخلاصــة  القداســات  أقيمت 
املناســبة، واحتفلــت كنائس مركز 
مدينــة املوصل عاصمــة محافظة 

نينوى أيضا بالعيد«.
يذكــر أن املســيحيني فــي بقية 

املناطق العراقية، خاصة في إقليم 
كردســتان، استقبلوا عيد الفصح 
هذا العام بشكل احترازي، ومن دون 
احتفاالت جماعية واســعة، بفعل 
تصاعــد حاالت اإلصابــة بفيروس 
اإلقليم  فــي  املســتجد  كورونــا 

والعراق عامة.
وكانــت اللجنة العليــا ملكافحة 
فيروس كورونا فــي حكومة إقليم 
كردســتان قــد أصدرت قبــل أيام 
قليلــة جملــة قــرارات ملكافحة 
إغالق  الوباء وكبحه، مــن ضمنها 
دور العبادة من مســاجد وكنائس، 
ووقف إحياء املناسبات االجتماعية 

واألعياد الدينية بشكل جماعي.

عيد الفصح في العراق.. نكهة خاصة بعد زيارة البابا

الثقافة تحتفي بيوم الخط العربي  

»عدسة: زياد متي«لقطة

رمبا تختار املرأة لون الشــعر اخلاص بها بناء على 
األفــكار واملعتقدات أو الرغبات الشــخصية أو 
حتى تأثرا بالصيحات األكثر شيوعا، إال أن الرجل 
بإمكانــه أن يعتمد على لون شــعر املرأة إلدراك 
مالمح شــخصيتها في ذهنه ســواء كان هذا 
اإلدراك صحيحا أم خاطئا، كما توضح دراســة 
 ،Badoo أجرتها منصة التواصل االجتماعي بادو

لتتوصل لتلك النتائج.
الشقراء املغامرة

يعتقــد الكثير أن الرجــال يفضلون النســاء 
الشقراوات، فيما يتبني أن لون شعر املرأة األصفر 
يســبب القلق للرجل لعدد من األسباب، أولها 
اعتقاده بأنه ليس اللون الطبيعي للشــعر، ما 
يبــدو صائبا فــي ظل متتع 2% من البشــر حول 

العالم بلون الشعر األصفر بصورة طبيعية.
كذلك تعــد الصورة الذهنية للمرأة الشــقراء 
داخل عقول الرجال، واملتمثلة في أنها شخصية 
مغامــرة متلك الكثير من اخلبايــا واملفاجآت ملن 
يصبح مقربــا منها، من عوامــل عدم تفضيل 

أصحاب هذا اللون بالشعر.
وضوح صاحبة الشعر البني

تعد درجات األلــوان البنية املفضلة بالنســبة 
لفئة كبيرة من الرجال من شــتى األعمار فيما 
يخص لون شــعر املرأة، إذ تكسب املرأة صاحبة 

هذا اللون في الشــعر انتبــاه الرجل نظرا ألنها 
بأنها ال تخشــى التعبير تعطيــه اإلحســاس 

عما بداخلها بصراحة شديدة.
أيضا ميكن للمرأة صاحبة لون الشــعر البني أن 
تعطي اآلخرين االنطباع بأنهــا صادقة وموثوق 
فيها، حتى وإن حدث ذلك من دون قصد منها، ما 
يتحقق مــع متتعها بلون يبدو طبيعيا في أغلب 

األوقات.
جموح صاحبة الشعر األحمر

رمبــا ال يبدو لون الشــعر األحمر جاذبــا للكثير 
من النســاء، إال أن األمر يبدو مختلفا في عيون 

الرجال، الذين يفضلون لون شــعر املرأة األحمر 
وخاصة إن كان متماشيا مع لون اجللد.

تؤدي ندرة هذا اللون بالشــكل الطبيعي بدرجة 
شديدة الوضوح وفي شــتى أنحاء العالم، إلى 
تقبــل الرجل لفكرة قيام املرأة بصبغ شــعرها 
باألحمر، ليراها في صورة الشــخصية اجلامحة 
واجلريئــة والتي تفضــل التعبير عن نفســها 
بوضوح، وهو ما يصيب البعض باالرتباك والتردد 

فيما يبدو مثاليا للبعض اآلخر.
األسود للتفتح

تتفق نســبة ليســت قليلة من الرجال على أن 
لون شــعر املرأة إن كان أسود، فهو أمر يكشف 
عن شــخصية تتمتع باجلاذبية الشديدة، حيث 
تبدو املرأة في تلك احلالة خارج الصندوق مبا حتمل 
من أفكار مختلفة، ليشــعر الرجل حينها بأنها 
تتمتــع بالقدرة على رؤية ما يــدور داخل نفوس 
اآلخرين، إن كانت تتمتع بالذكاء الكافي من دون 

شك.
في كل األحــوال، يعد حتديد صفــات املرأة بناء 
على لون شــعرها من األمور غيــر املنطقية، إال 
أن املؤكد أن نظــرة الرجال وانطباعهم األول عن 
النساء كثيرا ما يتحدد بناء على لون شعر املرأة 
فحســب، حتى وإن كان ال يكشــف الواقع في 

كثير من األحيان.

لون الشعر يحدد انطباع الرجل عن المرأة

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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العواصم ـ وكاالت:

تقام منافســات الدور ربع النهائي 
من دوري أبطــال أوروبا اليوم الثالثاء 
وغــد األربعــاء ، مبواجهــات تخيم 
العقد  فــك  في  الرغبــة  عليهــا 
بالنسبة للبعض وفي الثأر بالنسبة 
للبعض اآلخر، لكن اجلميع بالتأكيد 
يجمعهــم هــدف واحد رئيســي، 
يتمثــل في التقــدم خطوة جديدة 

نحو اللقب األهم في املوسم.
وســتكون تصفية احلســابات هي 
الدافع الرئيســي لكل من ليفربول 
وباريــس ســان جيرمان فــي هذا 
خصميهما  أمــام  اإلقصائي،  الدور 
ريــال مدريــد وبايــرن ميونخ على 
الترتيب، في حني ستواجه فرق مثل 
مانشستر سيتي وبوروسيا دورمتوند 
وبورتو وتشيلســي التحدي املتمثل 
في جتاوز هــذه املرحلة وبلوغ نصف 
الذي اســتعصى عليها  النهائــي 

كثيرا.
وباألرقام يتألق 6 من هؤالء الثمانية 
فــي اللوحــة الشــرفية للبطولة 
األوروبية، على رأســهم ريال مدريد 
بـــ13 لقــب تشــامبيونزليج في 
خزانته، وبايرن ميونخ البطل احلالي، 
وليفربول بـ6 ألقــاب، وبورتو باثنني، 
وبوروسيا دورمتوند وتشيلسي بواحد 

لكل منهما.
أما باريس ســان جيرمــان، وصيف 
النســخة املاضيــة، ومانشســتر 
ســيتي الذي لم ينجــح يوما في 
للنهائــي، فهما  الوصــول حتــى 
ربع نهائي  الوحيدان فــي  الفريقان 
هذه النسخة اللذان يفتقرا للكأس 

ذات األذنني في خزائنهما.
وفي دور الثمانية، ســيعود العديد 
في ســماء  للتألق  النجــوم  مــن 
نيمار  البرازيلي  مثل  التشــامبيونز 
)باريس  مبابي  كيليان  والفرنســي 
ســان جيرمــان( وإيرلينــج هاالند 
)بوروسيا دورمتوند(، في حني سيغيب 
مهاجــم البايرن، البولنــدي روبرت 
تعرضه  نتيجــة  ليفاندوفســكي 
إلصابة مع منتخب بالده.من جانبه، 
الذي يعد اآلن  النرويجي،  ســيكون 

األوروبية،  األنديــة  مطمعا لكبــار 
حتت األضواء كونــه يتصدر هدافي 
التشــامبيونز بـ10 أهداف متقدما 
بـ4 علــى نيمار ومبابــي وأوليفيه 

جيرو )تشيلسي(.
ومــن بــني احلســابات املعلقة في 
هذا الدور اإلقصائــي، تبرز مواجهة 
ليفربــول وريــال مدريــد اليوم في 
2018، حــني توج  تكــرار لنهائــي 
امللكــي فــي كييف بلقبــه الـ13 
في التشــامبيونزليج على حساب 
الفريق  أن  من  الرغم  »الريدز«.وعلى 
الــذي يقوده املــدرب األملاني يورجن 
كلــوب تــوج بالبطولة فــي العام 
التالــي -علــى حســاب توتنهام-، 

إال أنــه لم يصــف حســابه بعد 
مــع الريال وسيســعى للثــأر من 
امللكــي في مباراة ســيغيب عنها 
لإلصابة، ســرجيو راموس الذي كان 
املصــري محمد صــالح، رمبا ينتظر 
مواجهته مجددا بعدما تسبب في 
إصابته قبل 3 سنوات وحرمانه من 

استكمال اللقاء.
ويعد ليفربول، الذي جتاوز 11 من بني 
15 دور ربــع نهائــي خاضه في هذه 
املسابقة، في أمس احلاجة للتشبث 
بفرصــه فــي املســابقة األوروبية 
هــذا العام، خاصة فــي ظل عجزه 
عن الدفــاع عن لقــب البرمييرليج 
هذا املوســم، الذي قد يفشل فيه 

حتى فــي اللحاق باملراكــز املؤهلة 
للتشامبيونزليج.

من جانبه، يواجه ريــال مدريد هذا 
الدور اإلقصائي في حلظة حاســمة 
باملوســم، مع معركة الكالسيكو 
أمــام اخلصم األزلي برشــلونة بني 
مباراتــي الذهاب واإليــاب، في حتد 
الدين  لرجال املدرب الفرنســي زين 
زيدان الذي يعلم أن شــهر نيســان 

اجلاري ميثل مفترق طرق لفريقه.
القدم  األوروبــي لكرة  وأعلن االحتاد 
)يويفا(، أن احلكــم األملاني فليكس 
ربع  بريتش، ســيدير مبــاراة ذهاب 
نهائــي دوري األبطال بني ريال مدريد 
الثالثاء على  اليوم  وليفربول، مساء 

ملعب »ألفريدو دي ســتيفانو« في 
 45 البالغ  بريتش  وأدار  مدريد.وسبق 
عاما مباراة لريال مدريد في السابع 
مــن آب املاضي، في إياب ثمن نهائي 
املاضي  املوسم  التشــامبيونزليج 
أمام مانشستر سيتي، التي انتهت 

بفوز الفريق اإلجنليزي )1-2).. 
بايــرن ميونخ  وســتكون مواجهة 
وباريــس ســان جيرمان يــوم غد، 
مســرحا للثــأر أيضــا بعدما رفع 
البافاريــون الــكأس ذات األذنني في 
لشــبونة املوســم املاضــي، على 
الفرنسية،  العاصمة  فريق  حساب 
الذي لم يســبق لــه التتويج بهذا 
مبابي  وجود  األوروبي.وفي  الشــرف 

ونيمــار، ســيكون بــي إس جــي 
بقيــادة مدربه اجلديــد، األرجنتيني 
ماوريســيو بوكيتينو اختبارا حلامل 
اللقب الذي ســيفتقر جلهود جنمه 

ليفاندوفسكي املصاب.
الــذي  ســيتي  مانشســتر  أمــا 
سيستقبل بوروســيا دورمتوند غد، 
فســيحاول فك عقدة ربع النهائي 
الذي أصبح ميثل سورا عاليا للفريق 
اإلجنليــزي ولم يتجاوزه ســوى مرة 
واحــدة فــي موســم 2016-2015 
حتت إمرة املدرب التشــيلي مانويل 
بيليجريني حني بلغ نصف النهائي، 
حيــث تعــرض لإلقصــاء على يد 
ريال مدريد.. وســيدير مباراة ذهاب 
ربــع النهائــي األخرى اليــوم ذاته، 
بني مانشســتر ســيتي وبوروسيا 
أوفيديو  الروماني  احلكــم  دورمتوند، 
هاتيجان. ويواجه الفريق الذي يقوده 
حاليا املدرب اإلسباني بيب جوارديوال 
هذا الوضع منذ 4 سنوات دون جتاوز 
دور الثمانية في التشــامبيونزليج، 
لكنه يعد اآلن من أقرب املرشــحني 
للقــب فــي هــذا املوســم، الذي 
املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  فيه  يتصدر 
وبفارق شاســع عن أقرب مالحقيه 
جنــم  يونايتد.لكــن  مانشســتر 
بوروســيا دورمتونــد، إيرلينج هاالند 
الرئيســي حللم  التهديد  يكون  قد 
السيتي، فهو هداف املسابقة وكان 
له دور حاسم في صعود فريقه لربع 
النهائي على حساب إشبيلية، كما 
أنه لم يتوقف عن زيارة الشباك في 

أخر ست مباريات خاضها.
وســتكون املواجهــة الرابعــة في 
هــذا الــدور اإلقصائي، بــني بورتو 
فريقان  وهما  يوم غد،  وتشيلســي 
لطاملا واجها صعوبة أيضا في جتاوز 
ربع نهائــي دوري األبطــال، إذ عجز 
الفريق البرتغالــي عن تخطي هذا 
احلاجــز، منذ أن توج باللقب قبل 17 

عاما حتت إمرة جوزيه مورينيو.
أما تشيلســي الذي يقــوده حاليا 
األملاني تومــاس توخيل، فخاض ربع 
9 مرات وجنح  التشــامبيونز  نهائي 
في جتاوز هذا الدور في ســبع منها، 
إال أن هذه هي املرة األولى التي يبلغ 

فيها هذه املرحلة منذ عام 2014.

صافرة ألمانية لموقعة ريال مدريد وليفربول

تصفية الحسابات تؤجج صراع 
الثمانية الكبار بالتشامبيونزليج

صالح في محاولة لتخطي راموس في لقاء سابق بني الريال وليفربول

لندن ـ وكاالت:
أعلنت رابطُة احملترفني اإلجنليزية، أن املباراَة النهائيَة 
لكأس الرابطة التي ســتجمع مانشســتر سيتي 

بتوتنهام، ستقام بحضور اجلماهير.
وذكــرت الرابطة في بيان لها أن املبــاراة املقررة في 
اخلامس والعشرين من نيسان اجلاري مبلعب وميبلي، 
سيحضرها ثمانية آالف متفرجاً، حيث سيتم توزيع 
حصة متســاوية من التذاكر على الناديني.وأضافت 
الرابطة أن نســبة أخرى من التذاكر سيتم منحها 
كتذاكــر إكرامية للســكان احملليــني إضافة إلى 
العاملني في اجملال الصحي. وستكون مباراة نهائي 
مانشستر سيتي وتوتنهام أحد األحداث االختبارية 
التي خصصتها احلكومة البريطانية إلعادة تخفيف 

القيود املفروضة حاليا بسبب وباء كورونا.

جدة ـ وكاالت:
ســيفتقد نادي النصر الســعودي خدمات جنمه 
األرجنتيني جونزالو مارتينز، حتى نهاية املوســم 
اجلاري، بسبب اإلصابة التي تعرض لها في مباراة 

الدوري أمام األهلي في اجلولة ال23. 
وقال مصدر فــي النادي »الفحوصات التي خضع 
لها الالعب على موضــع إصابته، أكدت تعرضه 
لتمدد في الوتر اخللفي للركبة، وأنه ما زال يشعر 
بآالم شــديدة في الركبة على الرغم من انقضاء 

املدة احملددة سابقاً للتأهيل«. 
وأوضح املصدر ذاتــه، أن مارتينيز خضع لتدريبات 
انفرادية خــالل الفترة املاضيــة، لكنه قلق جداً 
بســبب وجود آالم مســتمرة في الركبة، وطلب 
من اإلدارة السماح له بالسفر لألرجنتني من أجل 

إجراءات فحوصات اضافية والتأهيل في بالده. 

عمان ـ وكاالت:
وصل وفد املنتخب األردني للســيدات بكرة القدم 
إلى أرمينيا، وذلك ، للمشاركة في البطولة الودية 
التي تقام باملدة من 7 حتى 13 نيسان اجلاري.ويفتتح 
املنتخب األردني مشواره بالبطولة مبواجهة ليتوانيا 
7 نيســان اجلاري، ثــم يالقي أرمينيــا 10، ويختتم 

مشاركته أمام لبنان 12 من الشهر ذاته.
ويضم وفد املنتخب الفني املدرب البرتغالي ديفيد 
احلساسني،  سوسن  املنتخب  مديرة  ناشــيمينتو، 
املدرب بسام اخلطيب، املدربة سما خريسات، مدرب 
احلراس أكرم السطري، مدرب اللياقة البدنية مظفر 
معمر، املســؤول اإلعالمي حمد العسل، الطبيب 
نزار البشــتاوي، املعاجلة ســندس املصري، مسؤول 

اللوازم ماهر عبد الهادي.
و تضم قائمة الالعبات: ملك شنك، شرين الشلبي، 
ميساء جبارة، آية اجملالي، شــهناز جبرين، روزبهان 
فريج، أنفال الصوفي، رند أبو حســني، مي سويلم، 
نــور زوقش، لني البطوش، تســنيم أبــو الرب، لونا 
املصــري، إيناس جماعني، بانــه البيطار، زينة حازم، 
تسنيم إسليم، جلني البطوش، العنود إيهاب، جنى 
العيســاوي، إلى جانب حارسة املرمى سلمى غزال 
التي ســتلتحق بالوفد قادمة من الواليات املتحدة 
األميركيــة.وكان املنتخب قد خضع قبل ســفره 
إلى أرمينيا، لفحوصــات كورونا، ضمن البروتوكول 
الصحــي املتبــع للمنتخبات، حيث جــاءت نتائج 

جميع الفحوصات سلبية.

نهائي الرابطة اإلنجليزية 
يقام بحضور جماهيري

انتهاء موسم
 نجم النصر

سيدات األردن يشارك 
في بطولة أرمينيا

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

احتفظت األســترالية آشــلي بارتي 
املصنفة أولى عاملياً بلقب دورة ميامي 
ثانية  املضــرب،  فــي كرة  األميركية 
دورات األلف نقطة لدى السيدات، بعد 
أندرييسكو  بيانكا  الكندية  انسحاب 
التاسعة عاملياً اول امس، إثر تعرضها 
الصابة في الكاحل األمين، فيما كانت 

النتيجة 6-3 و4-0 لصالح بارتي.
وهــو اللقب العاشــر في املســيرة 
االحترافية لالعبة االسترالية البالغة 
24 عامــاً، والتي كانــت أحرزت لقب 
الدورة األميركية في نسختها األخيرة 
عام 2019 بعد قرار الغاء نسخة عام 
2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

بلقب بطولة  املتوجــة  بارتي،  وغابت 
روالن غــاروس الفرنســية عام 2019، 
عن مالعب الكــرة الصفراء في العام 
املاضي بســبب جائحة »كوفيد19-«.

وعلقت األســترالية علــى ما حصل 
بالقول »لقد كانت بداية مثالية لنا«، 
وتابعت »آمل ان يكون موسماً طويالً 
رائعة«.وتســتعد  إنها بداية  وناجحاً. 
تشارلســتون  دورة  خلــوض  بارتــي 
األســبوع املقبل، حتضيراً ملوسم كرة 

على  الترابية.  املالعــب  على  املضرب 
ملعب »هارد روك ســتاديوم«، دخلت 
بارتي سريعاً أجواء املباراة، ومتكنت من 
البداية،  كسر إرسال منافستها منذ 
غير أن أدرييســكو لــم تنتظر كثيرا 

لتقلص تأخرها إلى 2-3.
وحتــت اخلطر مــرة جديــدة، متكنت 
لكسر  كرتني  انقاذ  من  أندرييســكو 
ارســالها، قبل أن تنهار فــي احملاولة 
التــي حافظت  الثالثة لالســترالية 
علــى تقدمهــا وانهــت اجملموعــة 
االولــى 6-3.تابعت بارتــي، مع بداية 
اجملموعة الثانية، ضغطها الذي أرهق 
ارسالها  تخسر  وجعلها  أندرييسكو 
اثر خطأ مزدوج، قبل أن تســقط ارضا 
بعدما داست بقوة على كاحلها االمين، 
لتعود وتتنازل مرة ثانية عن ارسالها.

طلبت أندرييســكو وقتاً مستقطعاً 
طبياً لبضــع دقائــق، وضعت خالله 
ضمادة على كاحلها، وعندما حاولت 
العــودة إلــى امللعب عانــت من آالم 
شــديدة وطلبت باكيًة إيقاف املباراة 

واعلنت انسحابها.
أندرييسكو،  االصابات  لعنة  والحقت 
بطلــة الواليــات املتحــدة املفتوحة 
2019، بعدمــا كانــت غابــت لفترة 
شــهرين في بداية عام 2020 بسبب 

اصابة في الركبة قبل اإلغالق بسبب 
وباء كورونا.

قالــت الكنديــة ابنة الـــ 20 عاما 
»بالتأكيــد ليســت الطريقــة التي 
اردت فيها إنهاء الــدورة، لكني ممتنة 
للغايــة برغم ذلك«.  وتابعت »وصلت 
للمرة  الدورات  النهائي في إحدى  إلى 
األولى منذ فترة، وال ميكنني ســوى أن 
أشــعر بالســعادة«، و«بالنسبة لي، 
لــم يكن الوقوف علــى قدمي باألمر 
السهل، ولكني ظللت أؤمن بنفسي 

ولم أستسلم«.
وأكد هذا النجاح في أّول لقاء يجمع 
بارتي مع أندرييســكو، عــودة األولى 
إلى أفضل مستوى لها، حيث أنقذت 
نقطة خســارة مباراتهــا األولى في 
ميامي في الــدور الثاني )أُعفيت من 
كريستينا  الســلوفاكية  ضد  االول( 
كوتشــوفا املتأهلة مــن التصفيات، 
بالبيالروســيتني  تطيــح  أن  قبــل 
فيكتوريــا أزارنكا وأرينا ســابالينكا 
بثــالث مجموعات، وثــم باألوكرانية 
إيلينا ســفيتولينا املصنفة خامسة 

عاملًيا في الدور نصف النهائي. 
وأبعدت بارتي شــبح اليابانية ناومي 
أوســاكا التي تطاردهــا على صدارة 
ترتيب الالعبــات احملترفات بعد فوزها 

أولى  املفتوحــة،  اســتراليا  ببطولة 
بطوالت الغراند ســالم في املوســم 
احلالي.غير أن سقوط اليابانية الثانية 
عاملياً في ربع النهائي في ميامي أمام 
اليونانية ماريا ساكاري، مهد الطريق 
بقمة  لالحتفــاظ  االســترالية  أمام 
الترتيب بغض النظر عن نتيجتها في 

الدورة.
من جانب اخر، تواصل التونسية أنس 
عاملًيــا، جولتها   30 املصنفــة  جابر، 
األمريكية؛ حيث ستشارك في بطولة 
فولفو املفتوحــة للتنس، والتي تبلغ 

قيمة جوائزها 565 الف و530 دوالر.
األول،  الــدور  فــي  أنس،  وســتواجه 
اإليطالية مارتينــا تريفيزان، املصنفة 
92 عاملًيــا، والتي لم يســبق للبطلة 
التونســية أن واجهتها.كانــت أنس 
جابر، قــد صنعت احلــدث مؤخرًا في 
للمصنفة  بإزاحتها  ميامــي  بطولة 
الرابعة عامليا صوفيــا كينني، قبل أن 
تغادر البطولة في الدور ثمن النهائي 
ســوريبس  ســارة  اإلســبانية  أمام 
القرعة  وشــاءت  عاملًيا.   58 املصنفة 
أن تضــع أنس في النصف األســفل 
يعني  ما  للبطولة  الرئيسي  للجدول 
أن هنــاك إمكانيــة ملواجهة صوفيا 

كينن مجددًا، في الدور ربع النهائي.

بارتي تحتفظ بلقب ميامي بعد انسحاب أندرييسكو
أنس جابر تكمل تحضيراتها لبطولة فولفو 

بارتي

10:00 مساًء
10:00 مساًء

مفكرة اليوم

مان سيتي ـ دورتموند
ريال مدريد ـ ليفربول

دوري أبطال أوروبا

أنقرة ـ وكاالت:
حطمــت العــداءة الكينيــة روث 
الرقم  اول امــس  تشــيبنغيتيتش 
القياســي العاملي لســباق نصف 
املاراثــون للســيدات بتســجيلها 
ســاعة وأربــع دقائــق وثانيتني في 
إسطنبول.وحســنت بطلة العالم 
في ســباق املاراثون في الدوحة عام 
2019، الرقــم القياســي العاملــي 
لنصف املاراثون )21,0975 كل( بنحو 
نصف ثانية ماحية الرقم الســابق 
وهو ســاعة وأربع دقائــق و31 ثانية 
أبابيل  اإلثيوبية  بحــوزة  والذي كان 

ييشانيه منذ شباط 2020.
عاماً(   26( تشيبنغيتيتش  وتقدمت 
على اإلثيوبية ياليمزيرف ييهيوياالو 
)1,4:40 ســاعة( والكينيــة األخرى 
هيلــني أوبيــرى )1,4:51 لســاعة(.

وهي املــرة الثالثة التــي حترز فيها 
في  األول  املركــز  تشــيبنغيتيتش 
الدولي  اســطنبول  ماراثون  نصف 

بعد عامــي 2017 و2019.وهي املرة 
األولى التي تنهي فيها ثالث عداءات 
سباق نصف املاراثون حتت 65 دقيقة.

الرجــال، كان املركز األول من  ولدى 
كاندي،  كيبيــووت  الكيني  نصيب 
العاملي،  القياســي  الرقــم  حامل 
دقيقة   59 بزمن  املســافة  بقطعه 
و35 ثانيــة أمام مواطنــه جيوفري 

دقيقــة(.وكان   59,38( كامــوورور 
كانــدي حطــم الرقم القياســي 
العاملي لســباق نصف املاراثون في 
الســادس من كانــون األول املاضي 
في مدينة فالنسيا اإلسبانية بزمن 
57,32 دقيقــة، ماحيا رقم مواطنه 
كاموورور )58,1 دقيقة( ســجله في 

15 ايلول 2019 في كوبنهاغن.

ميونيخ ـ وكاالت:
األملانيــان،  الســباحان  ســجل 
وفابيــان  توماســبرجر  ديفيــد 
رقمــني  شفاينجنشــلويجل، 
الوطني،  املســتوى  قياسيني على 
اول امــس، فــي مســتهل اجلولة 
املؤهلة  التصفيــات  األخيرة مــن 

ألوملبياد طوكيو.
توماسبرجر  وفي هايدلبرج، سجل 
دقيقــة واحــدة و51ر55 ثانية، في 

للتصفيــات،  التمهيــدي  الــدور 
ليحطم الرقم القياســي لسباق 
بالتصفيــات  200 متــر فراشــة 
واحدة  دقيقــة  والبالغ  األوملبيــة، 
الرقــم  وكذلــك  ثانيــة،  و30ر56 
القياســي األملاني املسجل باسم 
رامون كلينز، والبالغ دقيقة واحدة 

و76ر55 ثانية.
وجنح توماسبرجر في حتسني زمنه، 
التصفيات،  من  األخيرة  اجلولة  في 

مسجال دقيقة واحدة و04ر55 ثانية.
ولم ينجح شفاينجنشلويجل في 
حتطيم الرقم القياسي للتصفيات 
ثانية، خالل  93ر59  البالغ  األوملبية، 
الدور التمهيدي لتصفيات ســباق 
الرقم  100 متر ظهر، لكنه حطم 
القياسي األملاني في اجلولة األخيرة 
مــن التصفيات، مســجال 95ر58 
ثانيــة، ليصبح أول ســباح أملاني 

يكسر حاجز الـ59 ثانية.

نيويورك ـ وكاالت:
واصل يوتا جاز انتصاراته املتتالية وعزز 
صدارتــه للمنطقــة الغربية عندما 
أكرم وفــادة ضيفه أورالنــدو ماجيك 
137-91 مع رقم قياسي  بالفوز عليه 
في الثالثيات بلغ 18 قبل نهاية الشوط 
األول اول امس في دوري كرة الســلة 
األميركــي للمحترفني.وهــو الفــوز 
والـ38  التوالي ليوتا جاز  التاسع على 

في 49 مباراة حتى االن هذا املوســم. 
وفي املنطقة الشرقية، حلق فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز ببروكلني نتس الى 
الصدارة بفوزه على ضيفه مينيسوتا 
122-113 مســتفيداً من  متبروولفــز 
العــودة القوية مــن اإلصابة لنجمه 
الكاميروني جويــل إمبيد صاحب 24 
نقطة مــع 8 متابعات.وغــاب إمبيد 
10 مباريات بســبب إصابة في  عــن 

»أحاول  الكاميرونــي:  الركبة.وقــال 
فقط استعادة مستواي، شعرت بأنني 
لم أجنح فــي ذلك طيلة املباراة«. لكن 
املــدرب دوك ريفرز لم يكن راضياً على 
أداء فريقه، وقــال: »لقد فزنا ولكنني 
لست ســعيًدا بالطريقة التي لعبنا 
»أتيحت لنا العديد من  بها«، مضيفاً 
الفــرص لقتل املبــاراة، لكننا رفضنا 

القيام بذلك هذا املساء«.

رقم قياسي عالمي في سباق نصف 
الماراثون للكينية تشيبنغيتيتش

سباحان ألمانيان يحطمان الرقم القياسي الوطني

يوتا جاز المتألق يواصل انتصاراته المتتالية
تشيبنغيتيتش



رياضة

البصرةـ  اللجنة اإلعالمية:

اطلعــت اللجنــة اخلليجيــة 
املوجــودة في مدينــة البصرة، 
يرافقهــم محافــظ البصــرة 
أسعد العيداني، ومدير عام دائرة 
التربية البدنية في وزارة الشباب 
والرياضــة، أحمد عــودة زامل، 
على عــددٍ من فنــادق البصرة، 
تضمنت فندق موفنبك البصرة 
قيد اإلنشــاء الذي يحتوي على 
145 غرفة، ومن املؤمل افتتاحه 
وفندق  املقبــل,  أيلــول  مطلع 
الذي يعد  هورايزون الســياحي 
من الفنادق املميزة في احملافظة 
وواجهة سياحية فيها خلدماته 
غرفة..   74 ويضــم  املتقدمــة 
وعقــب ذلك توجهــت اللجنة 
الســكني  األمل  إلى مجمــع 
الــذي يقــع بجانــب مدينــة 
يعد  والذي  الرياضيــة  البصرة 
من املشاريع النوعية األولى في 
املمكن  ومن  البصرة،  محافظة 
للوفود  اســتراحة  دار  يكون  أن 
الرياضية.وأعــرَب  واالحتــادات 
الوفُد، بعد اجلولة املكثفة التي 
قام بها، عن رضاه التام وإعجابه 
مبا شاهده من إعمار وتقدٍم في 
مجــال البنــى التحتية ملدينة 

البصرة.
وأعرَب أعضاُء الوفد التفتيشي 
الــذي  اخلليجّيــة،  لإلحتــادات 
يتفقــد البصــرَة ومنشــآتها 
الرياضية واخلدميــة حالًيا، عن 
ملا شــاهدوُه  الكبير  ارتياحهم 
واستعداداٍت  إعمارٍ  حمالِت  من 

كبيرة لتكــون البصرة على أمتِ 
احلدِث  لتضييــف  االســتعداد 

الرياضي اخلليجي املرتقب.
ورافــَق الوفــد، منــُذ وصوله، 
أســعد  البصــرة  محافــُظ 

العيدانــي والدكتــور شــامل 
كامل، ممثــل الهيأة التطبيعية 
إلحتــاد الكرة، ومدير عــام دائرة 
وزارة  فــي  البدنيــة  التربيــة 
الشــباب والرياضة أحمد عودة 

زامل.
وأكَد العيداني، الذي أقام مأدبَة 
غــداء على شــرف الوفــد: أن 
عنها  أعرب  التــي  االنطباعات 
أعضــاء الوفد اخلليجــي الزائر 

كانت  البصــرة،  على  ضيوًفــا 
بوضوٍح  يلمسون  وهم  ايجابية 
حجم اإلعمــار والبنى التحتية 
في اجملاالت اخلدمية والسياحية، 

وعبروا عنها أجمَل تعبير.

وتولــى الدكتور شــامل كامل 
تعريَف الوفد بأهم األمور الفنية 
البطولة  بتنظيــم  املتعلقــة 
وما يرافقها من تنســيٍق كبيٍر 
للمؤسسات الرياضية العراقية 
البصرة  تعّول على جنــاح  التي 
ومن  البطولة،  في اســتضافة 
ثم الشروع بتنظيم واستضافة 
بطــوالت أُخرى علــى مختلِف 
املســتويات مبــا يُلبــي طموح 

اجلماهير العراقية.
واســتعرَض مديــر عــام دائرة 
التربيــة البدنيــة، أحمد عودة 
الدعم  بالتفصيل، حجَم  زامل، 
احلكومي مللِف البصرة وتواصل 
عدنان  والرياضة  الشــباب  وزير 
درجال، ألجل إجناز جميع املنشآت 
الرياضيــة، وأولها ملعب امليناء 
الذي وصَل إلى مراحٍل متقدمة، 

فضاًل عن املنشآت األُخرى.
واكتمَل، رســمياً، عقــد الوفد 
اخلليجي في البصرة بعد وصول 
اجملموعة الثانية املؤلفة من رئيس 
الشيباني  حميد  الدكتور  الوفد 
آخرين.وأعرَب  ثالثة مفتشني  مع 
الشــيباني عن سعادته بوجوده 
حفاوة  مثمنــا  البصــرة،  فــي 
االســتقبال التــي تعكس كرم 
أهل العراق والبصرة.  وأشارَ إلى: 
ان البصرة هــي األجدر بتنظيم 
البطولة بعد سحب قطر مللفها 
رئيس  بديلة.واختتــَم  كدولــة 
الوفد اخلليجــي، الدكتور حميد 
زيارات  إن  بالقــول:  الشــيباني، 
البصرة ستشــمل  فــي  الوفد 
أماكن عدة تتنوع ما بني املنشآت 

الرياضية واخلدمية والصحية.

ارتياح الستعدادات المحافظة لتضييف خليجي 25 

الوفُد الخليجي يطلُع على عدٍد من فنادق البصرة
ناهي يحطم الرقم العراقي 

في سباق 100 متر

حيفا يكمل عقد 
تأهيلي منطقة بغداد

رديف أمانة بغداد 
يعسكر في السليمانية 

منصب للعراق في 
دولي المالكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
حطم العداء حســني علي ناهي، العب نادي 
اجليش، الرقم العراقي لســباق 100 متر، في 
بطولــة أندية العراق أللعــاب القوى، اجلارية 
منافساتها على مضمار كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة، في اجلادرية.
وحقق ناهي رقما جديدا، بعدما قطع املسافة 
في زمن قــدره 10،22 ثانية، ليكســر الرقم 
العراقي الســابق، البالغ 10،32 ثانية. وأعلن 
االحتاد العراقــي أللعاب القوى عن شــرعية 
الرقــم، بعد التأكد من ســرعة الريح، وعدم 
تأثيرهــا على الســباق، ليكــون أول األرقام 
احملطمة في البطولة.يشــار إلى أن البطولة 

احلالية، تعد الدور الثاني لدوري ألعاب القوى.

بغداد ـ الصباح الجديد
أكمــَل فريُق حيفا عقد املتأهلــني لفرق الدوري 
التأهيلي لدوري الدرجة األولى للموسم ٢٠٢٠-

٢٠٢١ ملنطقة بغداد بعد فوزه في املباراة األخيرة 
على فريق الطليعة بهدفني مقابل هدٍف واحد، 
ليضمن له مكاناً مع الفرق اخلمسة عشر التي 
ســبق أن تأهلت للدوري املؤهل لــدوري الدرجة 

األولى.
يذكُر أن خمسة فرق تنافست للظفر بالبطاقة 
السادســة عشرة ضمت أندية )حيفا والشعلة 
بعد  واملهندســني(  والطليعة  العدل  وشــباب 
خــوض املباريات ملرحلة واحدة جنــح فيها فريق 

حيفا باقتناص تلك البطاقة.

المكتب اإلعالمي: 
دخــل فريــق رديف امانــة بغداد بكــرة القدم، 
أول أمــس، معســكرا تدريبيا فــي محافظة 
الســليمانية يستمر ملدة ســبعة ايام حتضيرا 

للدخول في الدوري املمتاز ) فئة الرديف ( .
وقال املشــرف الفني عبــد الزهرة اســود ان« 
معســكر الســليمانية يعد خطــوة ايجابية 
للفريق على طريق التحضيــر للدوري الذي من 
املقرر انطالقه يوم 15 من الشهر احلالي،«مبينا 
ان« ادارة النــادي  حريصــة علــى توفيــر كل 
مســتلزمات النجــاح وتذليل العقبــات التي 

تعترض استعدادات الفريق.
وتابــع »اســود« ان« اجلهاز الفني ســيبذل كل 
جهــوده من اجــل ظهور الفريق بشــكل يليق 
بأسم نادي امانة بغداد، من خالل تكاتف االدارة 
واملالك الفني والعبني، بغية حتقيق النتائج التي 

نتمنى ان تكون ملبية للطموح .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد امني ســر االحتاد املركــزي للمالكمة، علي 
عبدالزهــرة، اختيــار البطل العراقــي الدولي 
اســماعيل خليــل عضــوا في جلنــة االبطال 
القدامــى واحملاربني في االحتاد الدولي للمالكمة.
وقال عبدالزهرة: ان هذه التســمية لم تأت من 
فــراغ بل جــاءت عطفا على مــا حققه بطلنا 
الدولي اســماعيل خليل من اجنازات جعلته في 

مصاف االساطير .
واضــاف: ان اختياره ضمن هــذه اللجنة مدعاة 
فخر لنا وللمالكمة العربية واالســيوية بصورة 
عامة سيما وانه اول بطل عراقي على مر التاريخ 
يقع عليه االختيــار ليكون ضمنة جلنة االبطال 

القدامى واحملاربني في االحتاد الدولي للمالكمة.
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بغداد ـ فالح الناصر:

تسنم املدرب العراقي املغترب، فاضل 
 Coppll عبد النبي، مهمة قيادة فريق
FC ) اف سي كوبل( الذي ينشط في 
دوري الدرجــة الثالثــة األميركي في 
والية تكســاس، والنادي يقوده املدير 
ندمي شــبوط   األصل  العراقي  واخلبير 
Nadem Shabout .. والكابــن فاضل 
عبد النبي، العب فريق اجلوية والطلبة 
ومنتخب الشباب سابقا، ميضي رحلة 
خارجية طويلة في اميركا ثم املغرب، 
مت اختيــاره عضوا فــي االحتاد العربي 

الكادمييات الكرة.
وقال عبد النبي، انه سعيد باحلصول 
علــى فرصــة تدريــب فــي األندية 
ان لــه محطات  االميركية، ســيما 
تدريبية ســابقة في االشــراف على 
فرق االكادمييــات الكروية او اجلاليات 
العربيــة، اذ تعلم الكثير من اســرار 
التدريب فــي هذه احملطــات، اضافة 
إلى اخلبرات التي كسبها من تتلمذه 
حتت اشراف خبراء التدريب في العراق 

ســنوات متثيله ناديي اجلوية والطلبة 
ومنتخب الشباب.

وتابــع ان التدريب عالم صعب، لكنه 
جميل، اذ مينح املدرب فيه الشخصية 
القيادية واالشــراف على تدريب فريق 
مســؤوليات  امام  املــدرب  يضع  ما، 
اضافيــة، يهــدف فيها إلــى حتقيق 
النجــاح واالصرار علــى الوصول إلى 
االفضل دوما مــن خالل اعداد الفريق 
بنحــو ايجابي، وهذا يؤهله إلى نتائج 

جيدة.
النبي،  املدرب فاضل عبــد  مســيرة 
تقول انــه، تــدرج في فــرق الفئات 
العمريــة لنادي الطلبة، واســتدعاه 
املدرب نصرت ناصر ومســاعده احمد 
صبحي للمشاركة في متثيل منتخب 
الناشئينت الفائز بكأس آسيا، ولعب 
إلى جوار سمير كاظم وشرار  فاضل 
حيــدر ويونس عبد علــي واخرين، ثم 
اشراف  حتت  الشــباب  منتخب  مثل 
وتــوج منتخبنا  أنور جســام  املدرب 
1988 في قطــر وكان  بلقبها عــام 
الفوز على حســاب ســوريا بركالت 
اجلزاء، اذ تــرك عبد النبي بصمته في 

اكثر من شباك للمنتخبات املنافسة 
ضمن البطولة القارية، ليبلغ فريقنا 
البطل نهائيــات كأس العالم 1989 

في اميركا.
شــارك فاضل عبد النبي، في تتويج 
ناديه األم الطلبــة بلقب الدوري ابان 
عهد املدرب يحيــى علوان ولعب إلى 
جانب حســني ســعيد وجمال علي 
والراحل علي حسني شهاب وغيرهم 
ممن بــرزوا من النادي االنيق، اذ كان من 
الصعوبة ان يجد العبا شــابا موقعا 
في تشــكيلة الطلبة في ضوء وجود 
هــذه النخبة الكبيرة من االســماء 
املتميزة، لكن عبــد النبي قدم جواز 
مروره كالعب شاب يجيد التعامل مع 

الفرص في مناطق اجلزاء.
بعد اداء خدمة العلم، التحق الالعب 
القوة اجلوية ليكون  نادي  في صفوف 
جوار ابن محلته الراحل ناطق هاشم 
وشاكر محمود وعدنان حمد ليشارك 
بفوز الصقور بلقب الدوري عام 1989 
باشــراف املدرب عامــر جميل، ليعزز 
الالعــب فاضــل مســيرته املعطاء 
القصيــرة ويتم دعوتــه إلى صفوف 

املنتخب الوطني بقيادة شيخ املدربني 
بابا، لكن اإلصابة حالت  الراحل عمو 
دون اكمال شوط التفوق للفتى الذي 
قرر بعدها مغادرة العراق قســرا وهو 

في سن الـ 25 عاما.
توجــه فاضل إلى لبنــان حيث عمل 
مدربــا ضمن فرق اإلصــالح الرياضي 
في جنــوب لبنــان وفريق الرســالة 
مبدينة صور، كمــا افتتحت اكادميية 
للواعدين، وعزز حضوره في االشتراك 
التدريبية  الــدورات  مــن  بالعديــد 
املتقدمــة التــي تختــص بالتدريب 
أميركا ويفتتح  احلديث، ليغادر صوب 
مدرســة تخصصية لتدريب البراعم 
والناضئني وايضا االشراف على تدريب 
فرق اجلاليات العربية، وهذه السنوات 
تعلــم الكثيــر من اســرار التدريب، 
كســب اخلبرات من املدربني االجانب 
ومن شــتى اجلنسيات، كما اسهمت 
الدورات التي اشترك فيها في تنمية 
االيجابي، ســيما  بالنحــو  افــكاره 
حرصه على التعلم ونيل الفائدة من 
كل محطة او دورة تدريبية او ورشــة 

فنية يكون حاضرا فيها.

فاضل عبد النبي مدربا لفريق C0ppell FC  األميركي 
بطموح تأكيد الجدارة في المهمة الجديدة

أول اجلالسني مييناً مع فريق اجلوية »أرشيف« فاضل عبد النبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
في  التراخيــص  دائــرة  أقامــت، 
عمل  ورشــة  التطبيعية  الهيأة 
لكرة  العراقــي  االحتــاد  مقر  في 
القدم، حضرها عضو  التطبيعية 
دائرة  الدكتور أســعد الزم ومدير 
التراخيــص ماجد ثامر، فضال عن 

حضور ممثلي أندية املمتاز.
وتناولت الورشــة التحديات التي 
تعاني منها األندية بسبب جائحة 
كورونا،  ومناقشة اللوائح اجلديدة  
للتراخيــص لدوري أبطال آســيا 
التباحث  مت  كذلك  احمللي،  والدوري 
حول العوائق التي تعترض األندية 
التراخيص،  إجــراءات  تطبيق  في 
وقضايا  املالــي  اجلانب  الســيما 
املديونية التي أضحت متثل العائق 

األهم أمام األندية.
كما مت طــرح توقيتات فتح وغلق 
ومناقشــة  التراخيــص،  نظــام 
مواعيد زيــارات األندية، بعد أن مت 
حتديد  اخلامس عشر من آب املقبل 
موعًدا ملنح ترخيص أندية الدوري 
احمللــي، فيما ســيكون الرابع من 
تشــرين األول  املقبل موعدا ملنح 
ترخيص املشاركة في دوري أبطال 

آسيا.
يــوم اخلميس  ذلــك، تفتتح  إلى 
املقبــل املوافق 8 نيســان اجلاري 
الكرة  لــدوري   27 اجلولة  مباريات 
املمتاز باقامة اربع لقاءات، النجف 
يضيــف الشــرطة فــي ملعب 
النجــف الدولــي في الســاعة 
الثامنــة اال ربع مســاء، وييلعب 
ملعب  في  واربيل  ميســان  نفط 

ميســان االوملبــي في الســاعة 
وفي  مساء،  والنصف  اخلامســة 
ملعب الســماوة جترى مباراة اهل 
النفط  فريــق  وضيوفهم  الــدار 
في الســاعة الرابعــة عصرا، اما 
مباراة احلدود والقاســم فستقام 
في ملعب التاجي عند الســاعة 

الثالثة عصرا.
اربع  التالــي،  اليــوم  وجترى فــي 
مباريــات، الكرخ يضيــف امليناء 
في ملعب الســاحر احمد راضي 
في الســاعنة الثالثة عصرا، وفي 
ملعب التاجي بالســاعة 4 عصرا 
تقام مبــاراة الكهرباء وزاخو، وفي 
ملعب الفيحاء بالساعة اخلامسة 
والنصف جترى مباراة نفط البصرة 
وامانــة بغداد، وتقــام في ملعب 
كربالء الدولي مباراة نفط الوسط 
والطلبة في الســاعة الثامنة اال 

ربع مساء.

اما يوم االحد املقبل 11 نيســان، 
فيشهد اجراء مباراتي الصناعات 
الكهربائية والزوراء في الســاعة 
الصناعة،  مبلعــب  الرابعة عصرا 
في حني يضيــف اجلوية املتصدر 
فريق الديوانية في ملعب الشعب 
الدولي في الســاعة السادســة 
والنصف مساء.يشار إلى ان فريق 
اجلوية يقــف في صــدارة ترتيب 
الدوري املمتــاز برصيد 59  نقطة، 
49 نقطة ثم  تاله الشــرطة وله 

الزوراء بـ 48 نقطة.
العب  يقف  الهدافني،  سباق  وفي 
اجلوية امين حســني بالصدارة وله 
14 هدفا، ثــم مهند عبد الرحيم 
من  جفال  ومحمــد  الــزوراء  من 
11 هدفا،  الطلبة ولكل منهمــا 
يأتي حمادي  أهــداف   10 وبرصيد 
احمــد العــب اجلويــة بالترتيب 

الثالث.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بــدأت بعثــة القوة اجلويــة إلى 
اململكــة العربيــة الســعودية، 
ملواجهة  اســتعدادا  تدريباتهــا 
الوحدة السعودي يوم غد األربعاء 
، ضمن مباريات ملحق دوري أبطال 
املنسق  آســيا.وقال عالء محمد، 
اإلعالمي لنــادي القوة اجلوية، في 
تصريحــات صحفيــة إن الفريق 
وصل صباح اول امس إلى اململكة، 
تابعة  مــن طائرة خاصــة  على 

للقوة اجلوية العراقية.
وأوضح أن الفريق العراقي مكتمل 
الصفــوف وبقيادة املــدرب أيوب 
أوديشو الذي سيتواجد على دكة 
البدالء ليقود الفريق أمام الوحدة.

وأضاف عالء، أن الالعب أمين حسني 
بات جاهزا متاما للمباراة، خصوصا 
بعد أن أشــركه املدرب في املباراة 
املاضية أمام القاسم في الشوط 
الثاني، وبالتالي ســيكون حاضرا 
مع الفريق ضد الوحدة السعودي.
القوة  الفائز من مبــاراة  أن  يذكر 
الســعودي،  والوحــدة  اجلويــة 
ســيلعب ضمن اجملموعة الثانية 
إلــى جانــب تراكتــور اإليرانــي 
وباختكور  اإلماراتــي  والشــارقة 

األوزبكي.
من جانــب اخر، توجــه وفد نادي 
الزوراء، الــى دولة االمارات حتضيراً 
ملواجهة الوحــدة االماراتي املقررة 
يوم غد االربعاء فــي ملحق دوري 

الصفحة  ابطال اســيا.. ونشرت 
الــزوراء على  لنــادي  الرســمية 
الفيس  فــي  الرســمي  موقعها 
بوك صورا تظهر استعدادات وفد 

الفريق للمغادرة.
ومن املقــرر ان يلتقي فريق الزوراء 
بفريق الوحدة فــي دبي وفي حال 
الى  النوارس  عليه سيغادر  تغلب 
الهند يوم 10 من الشــهر احلالي 
اخلامسة  اجملموعة  أضالع  الكمال 
وبطل  القطري  الريان  تضم:  التي 
الهند  وبطل  بيرســبوليس  إيران 
“جــوا“، أمــا في حــال أخفق في 
التأهل ســيعود إلــى العراق يوم 
اخلميس املقبــل إلكمال مبارياته 

في الدوري املمتاز.

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
زَارَ الســفير السويسري املعتمد 
العراق لوكاس جاســر قاعة  في 
العاصمة  في  املغلقة  الشــعب 
األخيرة  اللمســات  لوضِع  بغداد 
للشــباب  كبيــرة  الحتفاليــة 
بالتعــاوِن  الســفارة  تُنظمهــا 
والرياضة  الشــباب  وزارتــي  مع 
املقبل  األحــد  يــوم  واخلارجيــة 

.٤/٤/٢٠٢١
وكان فــي اســتقبال الوفد الزائر 
مدير عام دائرة التنسيق واملتابعة 
د.أكرم نعيم عطوان ومدير القاعة 

أياد صبحــي أبو كلل ،وبعد جولة 
فــي أرجــاء القاعة مــن الداخل 
االتفــاق علــى املكان  اخلــارج متَ 

املناسب لالحتفالية من اجلانبني.
املغلقة  الشعب  قاعة  وقال مدير 
أياد صبحي أبو كلــل : إن القاعة 
تختص  احتفاليــة  ســتحتضن 
خالِل  من  العراقي  الشباب  بدعم 
الشبابية  املشاريع  من  مجموعٍة 
العراقيــة وحتقيقهــا على أرض 
الواقــع مع التأكيــد على اختيار 
تصميمها  ألن  الشــعب  قاعــة 
للمصمــم  يعــود  األســاس 

السويســري الشهير لوكمبوزية 
الذي صممها عام ١٩٥٧.

الوفــد  اســتقبلنا   : وأضــاف 
السويســري للكشف عن املكان 
الرامية لدعم  اخلاص باالحتفالية 
الشــباب العراقي، وكوزارة شباب 
ورياضة وبتوجيٍه من السيد الوزير 
عدنان درجال وتعليمات مدير عام 
دائرة شــؤون األقاليم واحملافظات 
طالب جابر وفرنا كل االحتياجات 
واملتطلبات للجانب السويســري 
أكمِل  االحتفالية على  إمتام  حتى 

وأمت وجه.

دائرة التراخيص تجتمع بممثلي 
أندية الدوري الممتاز 

صراع عراقي إماراتي سعودي
 غدا في ملحق أبطال آسيا

السفير السويسري يزور قاعة 
الشعب لأللعاب المغلقة

الخميس.. افتتاح الجولة 27 لدوري الكرة 

جانب من دوري الكرة املمتاز
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قالوا :
ليس صعباً أْن تكون عاِلا ، 

ولكن الصعوبة في أْن تكون انساناً ، 
ذلك أنَّ هناك َمْن يحمل ِمَن االنسانية 
مظهرََها فقط ، أمــا جوهرها فهو 

غائب عنه ..!!
ومن هنا تراه :

ال يتحرج من االســاءة وااليذاء ، البل 
يتجاوز ذلك الى التمرس في االجرام 

بحق اخلاص والعام .

--2

هل يصُح أْن تُطلق على الولِد العاق 
لِواِلديِْه أو أحدهما اّنه انسان ؟

ي الشامَت مبن  وهل يصُح أْن تَُســمِّ
أصابَْتُه األمراض الزمنة انساناَ ؟

ي مــْن يتصيد  وهل يصُح أْن تَُســمِّ
وانتقاص  باحتقار  لَِيْذُكرََك  أخطاَءك 

عند الناس انسانا ؟
وهل يَُصــُح أْن تُطلق على َمْن يتنكُر 
ألبسِط ما تقتضيِه اللياقُة واللياقُة 

من مجامالت اجتماعيه انسانا ؟
اّن السفالة والنذالة البشرية تهبط 
بأصحابها الى دون مرتبة البهيمّية، 
ذلــك أنَّ الكثير ِمَن البهائم - وهي ال 
متلك عقال أصال – ال متارس ما ميارسه 
العدوان على  التمرسون في  األشرار 

اآلخرين .
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وقد يُصاب بعض الناس بفقد البصر 
أو السمع أو بِاَيِة عاهٍة ُمزَْمَنٍة اخرى 
وهؤالء البُدَّ من التعامل معهم بلوٍن 
بحيث  والراعاة لشاعرهم  احلّنِو  من 
يخفف عنهم اعباء ما يُعانُونَُه جّراَء 

إصاباتهم بتلك االمراض الزمنة .
 ، وبدالً من التعامــل الرقيق معهم 
يختار بعض الغــالظ واجلفاة الِصَيَغ 
الُوِجَعــة ، والعبــارات الثيرة لأللم 

وتفاقم االحزان .
والقضايا والشــواهد في هذا الباب 
كثيرة تنبو عن االحصاء ، ولكننا في 

الوجيزة سنقتصُر على  القالة  هذه 
ذِْكرِ واحدة منها ،

جاءت ِمْن شاعر يُفترض فيه أْن يكون 
رهيَف االحســاس ، شــديَد الراعاة 
الناس،  من  يُخاطبهم  َمْن  لشــاعر 
ولكنــه –لالســف – وعلــى خالف 
النتظر ممن يتشــدق بنقاء الضمير 
والوجدان وطهارة الســلوك والسار 

تصّرف تصرفا قبيحا للغاية .
لقد سمع هذا الشــاعر رجالً ضريراً 
مكفوف البصر يقــول وقد تقاطرْت 

دموُعه ِمْن مقلتْيه :
إّن طرفي هو البحر ،

وإّن دمعي هو دُّرُة ذلك البحر ..
فما كان منــه االّ أْن واجهه – وبكل 

قسوة وجفاء - :
نعم إّن طرفك بحُر الظلمات، وتركه 

يغص بآالمه وأوجاعه ، 
ولم يكتِف بذلك حتى َسَجَل ما وقع 

في بيتني فقال :
وضريٍر قال لي إذْ أظلمْت 
ُمقلتاُه وََسَخْت بالعبراْت 

َطرَفي البحُر ودمعي دُّرٌة 
قلُت : لكْن هو بحر الُظلماْت 

العاثر  الشــاعر  اختــار هذا  وهكذا 
الســير في درب وَِعر، وليســتهجن 
فْعلُه متى ما ذُِكــر ، وأْن يكون مثل 
اجملافي  الصلــف  للمتنكر  الســوء 
والتعايش  الكــرمي  اخلُلُق  لقتضيات 

السليم .

ال تخدش مشاعر أخيك 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

على الرغم مــن اإلنتقادات 
المثل  لهــا  تعــّرض  التي 
السوري عبد النعم عمايري، 
على الشهد الذي ظهر فيه 
شبه عار داخل احلمام، ضمن 
"قيد  مسلســل  أحــداث 
تعليق  الفتاً  كان  مجهول"، 
الســورية  المثلة  طليقته 
أمــل عرفــة علــى هــذه 
دعمها  مبدية  اإلنتقــادات، 
لعمايري في وجه النتقدين. 
وكتبت على موقع التواصل 
فوق  "شــغلك  اإلجتماعي: 
مجرد  الناس  بس  الدهشة، 
ما انكتب عنوان بيســوقوا 
فيها، حتــى لو ما كتبت أي 

رد يا عبد هنن ألفوا وكتبوا، 
بس احلــق ما بيضيع". وكان 
عبــد دافــع عن مشــهده 
اجلمهور  أن  علــى  مؤكــداً 
يحــب أن يفصل بني المثل 
العمل،  فــي  وشــخصيته 
وأنه كان في الشهد سامر 

وليس عبد النعم عمايري.

عايدت المثلة الســورية 
صفــاء ســلطان العالم 
مبناســبة عيــد الفصح، 
متمنيــة أن يحمــل هذا 
العيد معه احملبة والسالم 
وقالت  أجمــع.  للعالــم 
اصبحنــا ننتظــر األعياد 
بقعة  فيهــا  جنــد  حتى 
ضوء من الفرح، بعد احلزن 
الكرة  على  يسيطر  الذي 
احلروب  بســبب  األرضية 
واألمــراض".  والكــوارث 
األعياد  أن  على  وشــددت 
والسيحية  اإلســالمية 
بينها،  فــرق  وال  واحــدة، 
ألنها  يعنيهــا  فكالهما 
بكل  تؤمــن  كمســلمة 
رسل وكتب اهلل عز وجل. 

يشار إلى أن صفاء سلطان 
تنشــغل حاليــاً بتصوير 
مسلسل  في  مشاهدها 
العشــاق"  "خريــف 
"هيفــاء"،  بشــخصية 
وقت  بينما شــاركت في 
ســابق فــي مسلســل 
"بنــات الاريونــت"، كما 
اعتــذرت عن مسلســل 

"الكندوش".

تيم  الســوري  المثل  نشر 
حســن صــورة قدميــة له 
برفقــة زمالئــه المثلــني 
خياط  باســل  الســوريني، 
وقصي خولي وسامر شقير، 
على  اخلاصة  صفحته  على 
االجتماعي.  التواصل  موقع 
وتعود الصــورة الى مرحلة 
تيم  عليها  وعّلق  الدراسة، 
الصديق  "نشــر  بالقــول: 
الغالي ســامر شقير على 
احللوة  هالصورة  بوك  فيس 
احللــوة مع  زمان  ايــام  من 
وقال  األحبة  باسل  و  قصي 
تقلعنا  بهاليوم  ذمته،  على 
من العهد الن رحنا حضرنا 
السينما   مهرجان  فعاليات 
وكان ممنوع نطلع من العهد 

خلصنا  الــدروس.  ونتــرك 
مــن الســينما وقررنا نروح 
باســل على قدسيا،  لعند 
نزلنــا بدمــر لناخــذ اكل. 
ومنشان تكمل معنا علقنا 
مع شــباب قــدام الطعم 
وهــاي صورتنا مش معروف 
زعالنني او فرحانني، جوعانني 
او شــبعانني مقهوريــن او 

مروقني".

أمل عرفة

تيم حسن

صفاء سلطان

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
ســمحت شــبكة التوظيف "لينكــد إن" لوظفيها، 
باحلصــول على إجازة متتد ألســبوع كامل بأجر مدفوع، 

بعد عيد الفصح دعما لصحتهم العقلية.
قالت الشركة لوكالة "فرانس برس"، إن جميع الوظفني 
بــدوام كامل تقريبــا والبالغ عددهــم 15900 موظف، 
ســيتمكنون من أخذ اســتراحة من العمل األســبوع 

القبل لتجنب اإلرهاق.
وردا على استفســار الوكالة، قالت الشــبكة: "هناك 
شيء سحري بشــأن حصول الشــركة بأكملها على 
استراحة. وأفضل جزء، عدم العودة إلى سيل من رسائل 
البريد اإللكتروني الداخلية التي لم يتم الرد عليها عند 

العودة من اإلجازة".
وستقدم الشــبكة الملوكة لشركة "مايكروسوفت" 
أحداثــا يومية لوظفيها الذين يشــعرون بالعزلة خالل 
أســبوع اإلجازة، ويشــمل أنشــطة منها التطوع في 

"أعمال لطيفة متنوعة".
وفقا للشــبكة، سيواصل فريق أســاس من الوظفني 
العمل، األسبوع القبل، مع إتاحة الفرصة جلدولة إجازة 

في الستقبل.
ومنذ تفشي الوباء، تظهر األبحاث أن موظفي الشركات 
يقضون وقتا أطول في تســجيل الدخول إلى العمل، ما 

فتح الباب أمام زيادة اإلرهاق.
وفقا لســح أجرته شــركة األبحاث "روبرت هاف"، أفاد 
%70 من العاملني عن بُعد بأنهم يعملون اآلن في عطالت 
نهاية األســبوع، ويقول %45 إنهم يعملون ساعات أكثر 

من ذي قبل.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شركة سوبارو أنها تستعد إلطالق النماذج اجلديدة 
للجيل السادس من ســيارات Outback في عدد من بلدان 

العالم.
وتتميز الســيارات اجلديدة بهيكل هاتشــباك يجمع في 
معاله مالمــح القــوة والعصرية كما جــرت العادة في 

سيارات سوبارو.
وبنيت الركبات على منصات SGP العدلة، بهيكل بطول 
اربعة أمتار و87 سنتيمترا، عرضه 187 سم، وارتفاعه 167 

سم، والسافة بني محوري العجالت فيه 274 سم.
وتبعــا للمطورين في ســوبارو فــإن Outback اجلديدة لن 
تقل إمكانية من حيث اجتياز الطرق الوعرة عن ســيارات 
الكــروس أوفر احلديثة، إذ جهزت بعجــالت كبيرة، وهيكل 
يرتفع أســفله عن األرض مبقــدار 213 ملم، فضال عن أنها 

قادرة على جر مقطورات تصل أوزانها إلى طنني تقريبا.
واجهة قيادة متيزت بشاشة لسية مبقاس 11 بوصة تتوضع 
طوليا فــي منتصفها، وميكــن من خاللهــا إدارة أنظمة 
الولتميديا ومراقبة محيط الركبة بالكاميرات، فضال عن 
أنها قادرة على االتصال الســلكيا مع شتى أنواع الهواتف 

واألجهزة الذكية.
وســتطرح الركبات مبحركات بنزين توّلد عزما يعادل 169 
حصانا، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية ونظامي دفع 
أمامي ورباعي، وستتمكن هذه السيارات من التسارع من 0 

إلى 100 كلم/سا في غضون 10.2 ثانية تقريبا.

سوبارو تجمع القوة 
واألناقة في سيارة جديدة

"لينكد إن" تمنح جميع موظفيها 
إجازة حفاظا على صحتهم العقلية

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
     عاودت دائرة الســينما والسرح- 
منتدى الســرح التجريبــي-  اولى 
نشــاطاتها الفنيــة  لعــام ٢٠٢١  
بعد توقف دام عدة اشــهر بسبب 
جائحة كورونا التي عطلت انشطة 
اذ  الفنية والسرحية،  كثيرة ومنها 
احتفى منتدى السرح بالفنان جواد 
الشكرجي، مســاء اول امس االحد 

في احدى عصاري النتدى؟
      قدم لالمســية والضيف الفنان 
الدكتور  سعد عزيز عبد الصاحب 
مبشاركة عازف العود البدع سامي 
واعالمي  فنــي  وبحضور  نســيم، 
واسع، حتدث خاللها الشكرجي عن 
مســيرته الفنية كما القى بعض 
الفنان  انغام عود  مبرافقة  القصائد 

سامي نسيم.
     وقــال الدكتور ســعد عزيز عبد 
الشكرجي  مســيرة  عن  الصاحب 
الفنيــة:  وهــي حتتفــي مببدعينا 
وفنانينا داخل البالد وخارجها، دأبت 
والســرح  الســينما  دائرة  دائرتنا، 
االحتفــاء برموز الســرح العراقي، 
ومن شــكلوا عالمات فارقة الميكن 
ان ننســاها او نعبر عليها، ضيفنا، 
ســيد معنى العانــي، البهر بالاء 
والناروالعاصفــة، تعلمــت منــه 
في  والنــوم  الســافات  اختصــار 
الفــالوات والالمبــاالة حني ينكرك 
انه المثــل االبرز والالعب  الدعون، 
االمهر على حبال مسرحنا، سليل 
جيــل امتلــك العرفــة والثقافة 
وصياغــة االبداع، الرحالــة االبدي 
الذي مل رحلته وآثــر ان يعود على 

الرغم من كل شيء".
وتابــع: "انه الســندباد الكبير في 
)الف رحلــة ورحلة( ذلــك العرض 
الســماوي الكبير وهو حماد احلماد 
في )لو( التي تشــكل قيمة كبرى 
في مشهدنا السرحي العراقي حني 

للتمثيل  الكبرى  اجلائزة  على  حازت 
في مهرجــان القاهــرة التجريبي، 
والعبــد الملوك الثائــر في )مطر 
مية(، والــزوج الذي تشــبث بارضه 
ووطنــه وآثــر البقاء برغــم الرياح 
بالرحيل  الزوجــة  العاتيــة واصرار 
في )قصة حب معاصرة(، واالســير 
الالئب باذيــال وطن ووعود بالغياب، 
تفتح  )اجلنة  فــي  بالغياب  موجوع 
وقوفه  والانســى  متأخرة(،  ابوابها 
البهي في عروض )حكايات العطش 
و)دزدمونــة(  واإلنســان(  واألرض 
جليل  وحضــور  شــامخة،  بقامة 
وحس مســرحي شــبيب متمكن 
من الفاظه وســاحر بحضوره، انه 

االســتثناء الدائم في االبداع  جواد 
الشكرجي".

وحتــدث جــواد الشــكرجي عــن 
البدايات االولــى حني انضم لفرقة 
مسرح الصداقة في الركز الثقافي 
الســوفييتي عــام 1966 بعمر 16 
الفنون  معهــد  دخوله  ثم  ســنة 
"دراســتي  عنه:  قال  الذي  اجلميلة 
في العهد اخذت منحى آخر وكانت 
لــي تنقالت مــن فرقة الــى فرقة 
اخرى، فمن فرقة مســرح الصداقة 
السوفييتية الى فرقة احتاد الفنانني 
الــى فرقــة مســرح الهــواة الى 
الرافدين ثم فرقة الســرح الريفي 
والى  للتمثيل  القومية  الفرقة  الى 

السرح العسكري".
واضــاف: "حقيقــة كانــت هناك 
وقفات وتأمــالت كثيرة، من اهمها 
رمبا معهد الفنون اجلميلة وما تركه 
بداخلي من دراســة ووعي وصيرورة 
كاملة من خالل االعمال السرحية، 
ومن خالل الدراسة في تلك الفترة، 
أثرو في  اضافة الى االصدقاء الذين 
داخلي ومنهم الراحل الكبير فاضل 
خليل وعبد الطلب الســنيد وثامر 
مهدي، اضافة الى شــخصيات اذا 
حاولت ان اسطرها فهي كثيرة، هذا 
باختصارشديد عن تأثير السرح في 
داخلي، لكننا نقــدر ان نخوض في 

مجاالت اخرى".

الصباح الجديد - وكاالت:
أمــرت جلنة حتكيم أميركية شــركة 
يزيد على  بدفــع مبلغ  للنقل،  "أوبر" 
لســيدة  دوالر  ألــف  و100  مليــون 
تعرضــت  إنهــا  قالــت  مكفوفــة، 
لـ"معاملة سيئة" من طرف سائقي 

الشركة.
وتعيش ليزا إيرفينغ في مدينة ســان 
فرانسيســكو في واليــة كاليفورنيا 
على  قضيــة  ورفعــت  األميركيــة، 
أن منعها ســائقو  بعــد  الشــركة 
سيارات األجزة اخلاصة بشركة "أوبر" 
14 مرة من ركوبها، بسبب وجود كلب 

معها يدعى "بيرني".
التملص من القضية،  وحاولت "أوبر" 
السائقني مجرد متعاقدين  أن  بحجة 
مستقلني، وأنها ليست مسؤولة عن 

سلوكهم.
وانتقلت القضيــة من قاعات احملاكم 
إلــى جمعيــة حتكيم، ألن جمســع 
مســتعملي "أوبــر" يوافقــون على 
التحكيــم اللزم لتســوية النزاعات، 
كشــرط للحصــول علــى خدمــة 

الشركة.
وقالت ليزا لصحف محلية: "آســفة 
حلدوث ذلك. كنت أفضل أن يتم احترام 

الدنية، لكــن احلكم وجه  حقوقــي 
رسالة قوية بأن هذا األمر )احلرمان من 
ركوب سيارة األجرة( سيتم محاسبة 

مرتكبيه، ومبا يؤدي إلى تغييره".
وأمام هيئة التحكيم، روت الســيدة 
كيف تركها ســائقو أوبر مــرارا في 
الشارع، ما أفسد عليها احتفاال بعيد 
في كنيســة،  قداســا  عليها  وفّوت 

وعرضها ألمور أخرى.
وثمة قانون فــي الواليات التحصص 
لألشــخاص ذوي اإلعاقة يحظر رفض 
الذين  الكفوفــني، خاصــة  خدمــة 

يستعملون الكالب في إرشادهم.

اوبر تخسر قضية امام سيدة كفيفة وتغرم اكثر من دوالر

منتدى المسرح يحتفي بالفنان جواد الشكرجي

الصباح الجديد - وكاالت:
فــي مفاجأة غيــر متوقعــة، إنضمت 
النجمة سلمى حايك إلى النجمة ليدي 
غاغا، في بطولة فيلم "بيت غوتشــي" 
للمخرج ريدلي ســكوت، والقرر عرضه 
 24 بصاالت الســينما األميركيــة في 

تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021.
 Pina" وجتســد ســلمى في الفيلم دور
ريجياني،  باتريزيا  صديقة   ،"Auriemma

ســاحرة، ُحكم عليه بالسجن لدة 25 
عاماً فــي أعقاب محاكمــة ماوريتزيو 
غوتشــي في جرمية القتل عــام 1998، 
القتل مقابل رقم  بزعم تنظيم عملية 

كبير من الال.
ويحكي الفيلم قصة شخصية باتريزيا 
لاوريتزيو  الســابقة  الزوجة  ريجيانــي، 
غوتشــي، التي أخفقت بعــد أقل من 
عامني، من بيع إمبراطورية أزياء غوتشي 

جملموعــة إســتثمارية، بعــد وفاة 
زوجها.

ويشــارك في بطولة الفيلم جيرميي 
آل باتشــينو، جاك هيوســن  آيرونز، 
وجاريد ليتو، وكتب السيناريو روبيرتو 
بانتيفيغنا إســتناداً إلــى كتاب غير 
خيالي مــن عام 2000، يحمل العنوان 
نفســه للفيلم "بيت غوتشي" الذي 

كتبته سارة جاي فوردن.

سلمى حايك تنضم الى ليدي غاغا 
لبطولة فيلم "بيت غوتشي"

الصباح الجديد - وكاالت:
نبيذ  النمــل،  مع  العنــب  تخمر 
الروث  بنكهــة  بيرة  الســنجاب، 
الدخن لألغنام األيســلندية، تبدو 
مجموعة الشروبات هذه كقائمة 
العالم،  أسوأ مشــروبات في  في 
لكنها في الواقع جزء من معرض 
جديد في متحــف الطعام القزز 
الســمى على نحو مناســب في 

مالو بالسويد.
الغريبة  بعروضه  التحف  يشتهر 
في الطهي مثل جنب اليرقات من 
ســردينيا وحلم القرش اآليسلندي 

اخملمر وعصائر الضفادع البيروفية. 
وقال مدير التحــف أندرياس آرينز 
في بيان إنه "بالنســبة للمعرض 
اجلديد الذي سيستمر ثالثة أشهر 
وجدنا أغرب أنواع الكحول وأكثرها 

إثارة لالهتمام وحتديًا من العالم".
وأضــاف أن "بعــض الكحوليات 
العروضة تعــرض أنواًعا مختلفة 
الصنع  محلية  الكحوليــات  من 
تعــود إلى آالف الســنني في حني 
أن البعــض اآلخر جتريبي من صنع 

مصانع اجلعة احمللية".
 Live قال آرينز في تصريحــات لـ 

Science: "لطالا كنت مفتونًا 
بالســبب الذي يجعلنا البشر 
جنبر أنفسنا على التغلب على 
الذاق  للكحوليــات،  كرهنــا 
الكتســب للمشروبات التي 
ميكــن أن تكون لهــا مرارة 
أو الذعــة أو غير ســارة بأي 
شــكل آخر، هذا العرض هو 

ســبب  في  العميق  الغوص 
بدأنا  وكيف  شربنا 

الغريبة  عالقتنا 
مع األرواح".

متحف مقزز في السويد

الصباح الجديد - وكاالت:
حقق فيلــم "غودزيال ضد كونغ" أعلى 
إيرادات في دور الســينما فــي أميركا 
ليمنح  اجلائحــة،  خــالل  الشــمالية 
اســتوديوهات هوليوود وأصحاب مراكز 
العــرض على حــد ســواء، بارقة أمل 
فــي أن الناس مســتعدون للعودة إلى 
ارتياد الســينما بعد عام من مشاهدة 

"نتفليكس" على األرائك مبنازلهم.
وبلغت إيرادات الفيلــم، وهو من إنتاج 
إنترتينمنت"،  و"ليجندري  براذرز"  "وارنر 
32 مليــون دوالر فــي عطلــة نهايــة 

األسبوع و48.5 مليون في األيام اخلمسة 
األولى من عرضه، محققا أعلى إيرادات 
لفيلم في عرضــه األول منذ اجلائحة، 

بحسب "رويترز".
وقبل مطلع األسبوع، كان فيلم "الرأة 
إيــرادات  1984" فــي صدارة  اخلارقــة 
العرض األول بواقع 16.7 مليون دوالر في 
يليه "توم وجيري"  الثالثة األولى،  األيام 

باجمالي 14 مليونا.
ويثير الــردود الذي حققه "جودزيال ضد 
كونــغ" اإلعجاب الشــديد ألن الفيلم 
متاح أيضا لشتركي )إتش بي أو ماكس( 

مــن دون رســوم إضافية. ولم 
األشــخاص  عدد  بعد  يتضح 
الذيــن شــاهدوا الفيلم في 

النزل.
الئة  50 في  أكثر مــن  وعاود 
الواليات  السينما في  دور  من 
التحــدة فتــح أبوابها، لكن 
كثيــرا منها، مبا فيهــا التي 
فــي مدينتي نيويــورك ولوس 

أجنلوس، تعمل بطاقة مخفضة 
الســالمة  ببروتوكوالت  التزاما 

اخلاصة باجلائحة.

"غودزيال ضد كونغ" يحقق أعلى اإليرادات 
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