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الصباح الجديد ـ وكاالت:  
عزت كل مــن امريــكا واملانيا 
والصني وكوريا اجلنوبية وتونس 
بحادثة احلريق في مستشــفى 
ابن اخلطيب ببغــداد اول امس 

السبت.
األمريكية  الســفارة  وذكــرت 
لها  بيــان  حســب  بغداد،  في 
ان "الواليــات املتحــدة تتقدم 
بأحــر التعــازي لضحايا حريق 
مستشفى ابن اخلطيب ببغداد 
وعائالتهم.  املاضية  قبل  الليلة 
ونأمل  وقلوبنا وصلواتنا معهم 

الشفاء العاجل للمصابني".
كما عزت املانيا عبر ســفارتها 
البالد في بيان"لقد صدمنا  في 
باحلادث املأســاوي الذي وقع في 
مستشــفى ابــن اخلطيب في 
بغــداد والذي تســبب في حزن 
ومعانــاة إنســانية ال توصف، 
القلبيــة  بتعازينــا  نتقــدم 

اخلالصــة لعائــالت الضحايا و 
نتمنى جلميع اجلرحى الشــفاء 

العاجل".

فيما اعربت ســفارة جمهورية 
الصني لــدى العراق فــي بيان 
"عن صدمتها بحادث احلريق في 

مستشــفى ابن اخلطيب الذي 
أدى الى وفاة وإصابة الكثير من 
املواطنــني العراقيــني، وتتقدم 

التعــازي  بأخلــص  الســفارة 
وعوائلهم،  احلــادث  لضحايــا 
متمنيــة للمصابــني شــفاء 

عاجال".
 وقدمــت ســفارة جمهوريــة 
كوريا في بغــداد أيضا تعازيها 
وقالت"تلقت سفارة جمهورية 
نبأ  واالســى  احلزن  ببالغ  كوريا 
املواطنني  من  عدد  واصابة  وفاة 
احلريق  حادثــة  في  العراقيــني 
ابن  في مستشفى  اندلع  الذي 
اخلطيب فــي بغــداد ،  تتقدم 
سفارة جمهورية كوريا بالتعازي 
الذين  الثكلى  للعوائل  القلبية 
فقدوا احبائهم في هذه احلادثة 
بالشفاء  ومتنياتها  املأســاوية 

العاجل للجرحى".
وعزت ســفارة تونس في بغداد 
"على  وقالــت  باحلادثة  أيضــاً 
اثر احلادث االليم الذي شــهده 
اخلطيــب  ابــن  مستشــفى 

ببغــداد، يتقدم كافــة اعضاء 
التونسية  اجلمهورية  ســفارة 
الى  تعازيهم  بخالــص  ببغداد 
كافــة الســلطات العراقيــة 
ولعائــالت الضحايــا، معبرين 
مع  وتعاطفهم  تضامنهم  عن 
كافــة افراد الشــعب العراقي 
متمنني ان يتغمد اهلل الضحايا 
بوافر رحمته وان يعافي اجلرحى 

واملصابني".
كمــا أعــرب ســفيرا كنــدا 
وبريطانيــا لدى البــالد أولريك 
شانون و ســتيفن هيكي امس 
حريق  بخبر  عن صدمته  االحد، 

مستشفى ابن اخلطيب.
وقــال شــانون، فــي تغريــدة 
على تويتر، عقب ســاعات من 
احلريــق: "صدمــت بخبر حريق 
مستشــفى إبن اخلطيب، أرجو 
للمصابني  العاجــل  الشــفاء 

والرحمة للضحايا".

أبدت تضامنها مع البالد 

األمم المتحدة وعدد من السفارات العاملة في البالد
تبدي اسفها وتعازيها في فاجعة ابن الخطيب

بغداد - الصباح الجديد:
قرر رئيس مجلــس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي امس األحد، ســحب يد 
كل من وزير الصحة ومحافظ بغداد 
على  التحقيقي،  الــى  واحالتهمــا 
خلفية حريق مستشفى ابن اخلطيب 
الذي تسبب بوفاة 82 مواطنا واصابة 

110 آخرين بإصابات بعضها حرجة.
اصدر  الــذي كان  الكاظمي  وحــدد 
امرا بســحب يد كل مــن  مدير عام 

ومدير  الرصافة،  بغــداد  صحة  دائرة 
مستشــفى ابن اخلطيــب، واملعاون 
اإلداري والفني للمستشــفى، ومدير 
مدة  والصيانة،  الهندســة  قســم 

خمسة أيام إلجراءات التحقيق.
وفي الســياق، كلفت رئاسة مجلس 
النواب، جلنة الصحة النيابية بتقصي 
احلقائق ملعرفة اسباب حدوث فاجعة 

مستشفى ابن اخلطيب.
الرئاســة امس  بيــان أصدرته  وأورد 

مع  اجتماعاً  انهــا "عقــدت  األحد، 
جلنة الصحة والبيئة ملناقشة احلادث 
املفجع في مستشــفى ابن اخلطيب 

في بغداد".
تكليف جلنة  "تقــرر  أنــه  وأضافت، 
الصحــة والبيئــة مبمارســة دورها 
ملعرفة  احلقائــق،  بتقصي  الرقابــي 
أســباب وقــوع احلــادث واملقصرين، 
واملباشرة ميدانياً مع اجلهات املعنية 
بجمع البيانــات واملعلومات والوقائع 

وعرضها على أعضاء مجلس النواب 
في اجللسة االستثنائية ليوم االثنني 

واخملصصة ملناقشة احلادث".
مستشــفى  حريق  فاجعة  واثــارت 
ابن اخلطيب التــي كانت حصيلتها 
مصــرع 82 شــخصاً واصابــة 110 
آخرين، ردود أفعال غاضبة بني أوساط 
النواب الذين وجهــوا  أصابع االتهام 
الى املتصدين للملــف الصحي في 

وزارة الصحة واملستشفى.

بغية احالتهما الى التحقيق

الكاظمي يسحب يدي محافظ بغداد ووزير الصحة
من الوظيفة ودعوات نيابية الى اقالة األخير

النفط تنفي تصدير الغاز الجاف
6ً وتعلن خطًطا جديدة لتطوير الحقول ثالثة قتلى في هجوم على ناقلة نفط
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
حلقوق  العليا  املفوضيــة  طالبت 
االنســان امس االحد رئيس الوزراء 
وزير  بإقالة  الكاظمــي  مصطفى 
الصحة حسن التميمي بعد حريق 
جنوب  اخلطيب"  "ابن  مستشفى 

شرقي بغداد.
تلقت  بيان  فــي  املفوضية  وقالت 
الصبــاح اجلديــد نســخة منه: 
"تابعنا حادثة حريق مستشــفى 
ابن اخلطيب والذي تشــير التقارير 
قنينــة  انفجــار  الــى  االوليــة 
اوكسجني أدت الى احتراق وإصابة 
عشــرات املرضــى الراقديــن في 

املستشفى بني قتيل وجريح".
واعتبــرت املفوضية هــذه احلادثة 

"اقل مــا يقال عنهــا انها جرمية 
بحــق املرضى الذيــن اضطرتهم 
شــدة املرض نتيجة االصابة بوباء 
كورونــا )كوفيــد-١٩( الى اللجوء 
الى املستشفى ومنح الثقة ل وزارة 
ومؤسســاتها  والبيئة  الصحــة 
واجسادهم فكانت  ارواحهم  على 
النتيجــة ان يحترقــوا فيها بدل 

التشافي".
وتابــع البيان: " فــي الوقت الذي 
تنتقد املفوضية اجراءات السالمة 
وزارة  مؤسســات  فــي  واألمــان 
املعنية  باعتبارها  والبيئة  الصحة 
وارتباطها املباشــر بحياة االنسان 
الصعبة  الظــروف  وخصوصا في 

االستثنائية التي نعيشها.

حقوق االنسان تطالب بإقالة وزير 
الصحة بعد حريق "ابن الخطيب"

بغداد ـ الصباح الجديد:  
اكــد رئيس جلنــة مراقبة تنفيذ 
البرنامــج احلكومي حازم اخلالدي 
امس االحد ان غياب االســتجابة 
احلكوميــة العاجلة بعد حصول 
احلــادث، يكشــف عــن فشــل 
حكومي كبير فــي عملية تقدمي 

اخلدمة الصحية ومتابعتها.
بيــان صدر عن  وقال اخلالدي في 
مكتبه تعليقا على حادثة حريق 
ابن اخلطيب، اطلعت  مستشفى 
الصبــاح اجلديــد على نســخة 
لها  يهتز  بكارثــة  "فجعنا  منه: 
الفشل  نتيجة  اإلنسانية  وجدان 
على  واملهيمن  املتراكم  والفساد 

واخلدمية  عموًما  الدولة  مفاصل 
اإلهمــال  فتســبب  خصوًصــا 
ارواح  بإزهــاق  والفســاد مجددًا 
بريئة وجرحى آخرين كانوا بأمس 
واهتمامها  الدولة  لرعاية  احلاجة 
املرض  يصارعــون  وهــم  بهــم 

الفتاك".
واضــاف، "نقف باحتــرام ملوقف 
الشــباب الغيــور مــن أهالــي 
املنطقــة الذين هّبــوا إلنقاذ ما 
ميكن انقاذه، وليت ان املســؤولني 
يتعلموا من هذه املواقف النبيلة 
وان يتصدى ملواقع املسؤولية من 
والتضحية  األخالق  بهذه  يتصف 

في سبيل احملرومني".

بغداد - الصباح الجديد:
وجهت وزارة املاليــة امس األحد، 
الدعــوة جلميــع وحــدات انفاق 
لتســلُّم  مراجعتها  إلى  الوزارات 
تعليمــات تنفيذ موازنــة 2021، 
ان الطعون في  الــى  فيما لفتت 

املوازنة لن تؤخر تنفيذها.
للوزارة في  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
اجلديد نسخة  الصباح  وردت  بيان 
منه، "ندعــو جميع وحدات انفاق 

والهيئات  واحملافظــات  الــوزارات 
واجلهــات غيــر املرتبطة بــوزارة 
احلضور الــى وزارة املاليــة / دائرة 
املوازنة يــوم االثنني املوافق 26/ 4/ 
2021 لغــرض تســلُّم تعليمات 
للســنة  العامة  املوازنة  تنفيــذ 
املاليــة 2021 وتعليمــات تنفيذ 
للقطاع  التخطيطيــة  املوازنــة 
والشــركات  والهيئــات  العــام 

املمولة ذاتياً".

المالية تدعو الوزارات الى تسلم 
تعليمات تنفيذ الموازنة لهذا العام

تكرار الحوادث يكشف فشل 
الحكومة الكبير في التصدي لها

رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي:

بغداد - وعد الشمري:
أمــس  الداخليــة،  وزارة  أعلنــت 
األحد، عن حصيلــة ضحايا حريق 
أبــن اخلطيــب في  مستشــفى 
بغداد، مشــيرة إلى أن العديد من 
مؤسســات الدولة تفتقر ألبسط 
مقومــات الســالمة، فيما أكدت 
مديريــة الدفاع املدنــي أن فرقها 
وصلت إلى مكان احلادث بعد ثالث 
دقائق فقــط من انــدالع النيران، 

نافية حصول تأخر في ذلك. 
وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
الداخليــة خالد احملنــا، إن "حادث 
لم  أبن اخلطيب  حريق مستشفى 
اتخاذ اإلجراءات  يكن يحصل لو مت 

واالحتياطات املناسبة".
وأضــاف احملنــا، في تصريــح إلى 
لن  "احلريق  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
مير دون حتديــد املقصرين ومعاجلة 
األســباب، لكيال تعود نفس احلالة 
الســيما فــي املؤسســات التي 
تتعامل بكثــرة مع املواطنني مثل 

املستشفيات واألماكن العامة".
وأشار، إلى أن "كثير من املؤسسات 
السالمة  مقومات  ألبسط  تفتقر 
والدفــاع املدنــي، والقانون يحّمل 
مدير املؤسســة أو املشرف عليها 
إذا  املسؤولية عن كل حادث حريق 

لم يتبع السياقات األصولية".
 82 أن "احلصيلة هي  وأكد احملنــا، 
شــهيداً و110 مصابــني بإصابات 
مختلفــة مثل احلــروق أو الوقوع 
من أماكن مرتفعــة أو االختناق"، 
مبيناً أن "بعــض اإلصابات حرجة 
وقد يــزداد أعداد الشــهداء خالل 

الساعات املقبلة".
باســم  املتحدث  ومن جانبه، ذكر 
الدفــاع املدني جودت عبد الرحمن 
إلى "الصباح اجلديد"،  في تصريح 

أن "احلــادث كبيــر، وفاجعــة وما 
خلفــه من خســائر كانت فادحة 

للغاية".
وتابع عبد الرحمن، أن " فرق الدفاع 
املدني هي 3 دقائــق و31 ثانية من 
احلادث ضمن الوقــت العاملي وهو 

من 3 دقائق إلى 5 دقائق.
ونــوه، إلى أن "وصــول فرق الدفاع 
املدنــي موثق مبوجب تســجيالت 

واحلديــث عن تأخرهــا نحو نصف 
ساعة غير صحيح".

ولفت عبد الرحمن، إلى أن "الفرق 
عملت على إخمــاد النيران وعدم 
وصولهــا إلى الطابــق األرضي أو 
النيران حلصلت  الثاني، ولو وصلت 

مشكلة كبيرة جداً".
ويواصــل، أن احلــادث "حصل في 
الطابق األول، املكون من 16 غرفة، 

ستة منها لإلنعاش الرئوي، وثمان 
لرقــود املرضي، وغرفتــني للمالك 

الطبي واملمرضني
إلــى  الرحمــن،  عبــد  ومضــى 
"تســجيل عدد من املشكالت في 
إجراءات الوقاية والسالمة والدفاع 
املدني في املستشفى، التي كانت 
ال حتتــوي علــى األنبــوب الرابط 
ومنظومة اإلنــذار املبكر مع عدم 

الذاتية، وهو  حتديث فرق احلمايــة 
موضوع مهم جــداً".  من جانبه، 
ذكر عضو جلنــة الصحة النيابية 
حســن خالطــي إلــى "الصباح 
اجلديد"، أن "البرملان ســوف يعقد 
جلسة استثنائية يوم غد ملناقشة 
في  احلريــق  وتداعيــات  أســباب 

مستشفى أبن اخلطيب".
وأضــاف خالطي، أن "قــراراً صدر 

بتشــكيل جلنة ملعرفة املقصرين 
اإلجــراءات  التخــاذ  والتوصيــة 

القانونية بحقهم".
وزاد خالطــي، أن "رئيــس مجلس 
النــواب محمد احللبوســي عقد 
أمس اجتماعــاً ضم جلنة الصحة 
التباحث حول  النيابية وقد مت فيه 
القرارات  واتخــاذ  احلريق  أســباب 

املناسبة".

الداخلية: ضحايا حريق مستشفى أبن الخطيب 
82 شهيدًا و110 مصابين ونرجح زيادة الوفيات

حادثة ابن اخلطيب

اوجزت سببه باالفتقار الى ابسط مقومات السالمة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكــدت وزارة الزراعة أن األيام 
القليلــة املقبلة ستشــهد 
وفرة كبيرة في املواد الغذائية 
مــن احملاصيل الزراعيــة، وأن 
الوفرة ستتم خالل فترة  هذه 

تتراوح بني 15 الى 20 يوماً.
العراقية  األنباء  ونقلت وكالة 
عــن املتحدث باســم الوزارة، 
"عدم  إعالنه  النايــف  حميد 
األمــن  وجــود نقــص فــي 
الغذائي خالل املوسم الزراعي 
الصيفي لهــذا العام، وليس 
املواد  الســتيراد  حاجة  هناك 

الغذائية". 
القليلة  "األيــام  أن  وأضــاف 
وفــرة  ستشــهد  املقبلــة 
الغذائية  املــواد  فــي  كبيرة 
من احملاصيــل الزراعية ومنها 
الباذجنان والشــجر )الكوسا( 
إلى  الفتاً  والطماطة"،  واخليار 
أن "هذه الوفرة ســتتم خالل 
فتــرة تتراوح بــني 15 إلى 20 

يوماً".

وذكــر املتحدث باســم وزارة 
الزراعــة أنــه "متــت زراعــة 
الــرز والذرة الصفــراء واملاش 
املوســم  والسمســم فــي 
الصيفي، وهذه املواد ال تخص 
رئيس،  بشكل  الغذائي  األمن 
ناحية  وال متــس اخلضر مــن 
الســقي ألن اخلضر حتتاج إلى 
إلى أن  مياه قليلة"، مشــيراً 
تتأثر بأي  هناك محاصيــل ال 

شح محتمل للمياه.
النايــف أن "اخلطــة  وتابــع 
تتأثر  لن  الصيفيــة  الزراعية 
املــوارد  ووزارة  امليــاه،  بقلــة 
املائيــة أكدت عدم وجود تأثير 
للمياه علــى اخلطة الزراعية 
الصيفيــة، علــى مســتوى 
الغــذاء، باعتبــار أن اخلضــر 
الزراعية مؤمنة"،  واحملاصيــل 
الفتــاً إلى أن "زراعــة الرز قد 
احملافظات  بعــض  فــي  تتأثر 
ميســان  محافظتا  ومنهــا 
حتتاجان  كونهمــا  وواســط 

لوفرة املياه".

الزراعة: سنشهد وفرة كبيرة 
في المواد الغذائية وال حاجة 
لالستيراد في األيام المقبلة

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
الزراعي  املهندس  املياه  خبير  اكد 
هيوا اسماعيل، ان اجلفاف يوشك 
على القضاء على املوسم الزراعي 
في االقليم، دون ان تبدي حكومة 
االقليــم او احلكومة االحتادية، اية 
مقترحات او حلول لتدارك الكارثة 
التي سيتســبب بها اجلفاف في 

االقليم.
واوضح اســماعيل فــي تصريح 

املياه  ان شــحة  اجلديد،  للصباح 
العام،  لهذا  االمطار  هطول  وقلة 
ادت الــى تفاقــم ازمــة اجلفاف، 
مليون  قرابة  بخســارة  وتسببت 
في  الزراعية  االراضــي  مــن  دومن 

االقليم.
ولفت الــى ان حكومــة االقليم 
االول  املسؤول  االحتادية  واحلكومة 
عن بــروز هــذه املشــكلة نظرا 
اتفاق  التوصل الى  لفشلهما في 

مائي مع دول اجلــوار ايران، وتركيا 
اللتني تتحكمان بحجم اطالقات 
املياه التي تصب فــي العراق من 

اراضيها.
واكــد ان اســتمرار الواقع احلالي 
القطاع  تدميــر  الــى  ســيؤدي 
املياه  اجلفاف وشحة  وان  الزراعي، 
ستكون اكثر فتكا وخطورة على 
والعراق  املواطنني في كردســتان 

على حد سواء. 

والفالحني  املزارعــني  االف  واطلق 
في محافظة السليمانية وادارتي 
كرميان ورابرين نداءات اســتغاثة، 
لهــذا  محاصيلهــم  بخســارة 
جراء  والشعير،  احلنطة  من  العام 
اجلفاف وقلة االمطار املوســمية، 
وهو ما اكده العاملون في ســدي 
دوكان ودربنديخان، الذين كشفوا 
عن انخفــاض مخيف في حجم 
ومنسوب املياه في سدود االقليم. 

يفوق تهديده مخاطر فايروس كورونا 

الجفاف وشحة االمطار تقضي على الموسم
الزراعي في االقليم



تقرير

محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

اجتمعت الشــركة العامة ملوانئ 
العراق مع عدد مــن مدراء و ممثلي 
املشــترك  التشــغيل  شــركات 
العمل  تطويــر  آليــة  وناقشــت 

املينائي في املرحلة املقبلة. 
فرحان  املهنــدس  الدكتــور  وذكر 
محيســن الفرطوسي املدير العام 
: استنادا إلى توجيهات وزير النقل 
الكابنت ناصر حسني بندر الشبلي 
التشغيل  بضرورة عمل شــركات 
األنظمة  وفــق  علــى  املشــترك 
احلديثــة التي من شــأنها احلفاظ 
وتطويره  اإلنتــاج  مســتوى  على 
التقينا عــددا من مــدراء و ممثلي 
شركات التشــغيل املشترك ، و مت 
خالل االجتماع مناقشة متطلبات 

العمل للمرحلة املقبلة .
وبني املديــر العام : ان موانئ العراق 
تعرفــة العوائد  ناقشــت ايضــاً 
واالجــوار وتأهيل البنــى التحتية 
للموانــئ واجلبايــة اإللكترونيــة 
ومعاجلــة األمــور العالقــة وحل 

املعوقات .
من جهتهم اشــاد مــدراء و ممثلو 
املشــترك  التشــغيل  شــركات 
بتوجهات ادارة شركة املوانئ و ابدوا 
الفاعلة  للمساهمة  استعدادهم 
لتطوير املوانئ و العمل على تقدمي 
افضل اخلدمات املينائية مبا تتطلبه 
املســؤولية و االلتــزام املهنــي و 
القانوني .، وحضر األجتماع املعاون 
املوانئ  ومــدراء  للشــركة  االداري 

واالقسام املعنية. 

قرب االنتهاء من رصيف نفطي 
مبيناء خور الزبير

واعلنت الشــركة العامــة ملوانئ 
العراق عن قرب االنتهاء من إنشاء 
الرصيف النفطي فــي ميناء خور 

الزبير جنوبي البصرة .
وقــال مدير عــام الشــركة :  ان 
الرصيف النفطي مبيناء خور الزبير 
سيقدم خدماته الستيراد وتصدير 
املنتوجــات واملشــتقات النفطية 
بشــكل واسع وان الشــركة هي 
صاحبة القرار في آلية عمل وادارة 

تشغيل الرصيف.
منتظر  املهندس  اوضح  جانبه  من 
عبد الــرزاق كاطع مدير مشــروع 
الرصيف النفطي فــي ميناء خور 
الزبير ان العمل مستمر بالرصيف 
اذ بلغــت نســبة االجنــاز فيه الى 
ما يقارب 75 % الفتــا، إلى ان اجلزء 
االصعب واالكبر مــن العمل وهي 
االعمــال االنشــائية املدنية لبناء 
خالل  ســتنتهي  الرصيف  سطح 
شهر ونصف من االن تليها اعمال 
واعمــال  وامليكانيــك  الكهربــاء 
واطفاء  الطــوارئ  انظمــة  نصب 
احلرائق واذرع التحميل فوق سطح 
الرصيف والتي ســيجري تنفيذها 
بوقــت قياســي حســب خطط 

العمل الي مت اعدادها حيث أنه من 
املؤمل أن يتم اجناز املشــروع خالل 

شهر آب القادم 2021 .

مواصلة العمل لصيانة 
الساحبة كركوك

وتواصل الكوادر الفنية والهندسية 
العراق/  العامة ملوانئ  في الشركة 
قسم املسافن والصناعات البحرية 

،أعمال صيانة الساحبة كركوك 
وذكــر املديــر العــام موانــئ : ان 
من  تعتبــر  كركــوك  الســاحبة 
الوحــدات البحريــة املهمــة في 
الشــركة ، مبينــا انهــا تعمــل 
اإلدالء  ونــزول  لصعود  كمحطــة 
البحريني من وإلى السفن القادمة 

عملها  إلــى  باإلضافة  واملغــادرة 
األساسي . 

مــن جانبــه قــال مدير قســم 
املســافن والصناعــات البحريــة 
رئيــس مهندســني اســعد عبد 
الشــركة  الوهاب متكنت مالكات 
كركوك  الســاحبة  تســفني  من 
الــى احلــوض حطني فــي رصيف 
الصناعــات لغرض اجــراء اعمال 
الصيانــة ، موضحــا أن األعمــال 
تشــمل إصــالح البــدن اخلارجي 
وتنظيفــة من احلراشــف وصبغة 

باصباغ بحرية خاصة.
كمــا اوضــح الربان مؤنــس هاتو 
البحرية  املالحة  شــعبة  مسؤول 
املركز مت ادخال الســاحبة كركوك 

للحــوض العائم اجناديــن الجراء 
، مشــيراً  الدورية  الصيانة  اعمال 
الــى انــه ســيتم تبديــل كافة 
الصمامــات الدامة عمــل املكائن 
، مشــددا علــى عزم  واملولــدات 
إنهاء  املسافن على  مالكات قسم 
لتعود  املمكنة  بالســرعة  العمل 

الساحبة لتمارس مهامها . 

مواصلة اجلهود ألنهاء ملف 
احلسابات اخلتامية ملوانئ العراق

وأكد مديرعــام  املوانــئ أيضا ان 
توجيهات وزير النقــل  بضرورة ان 
تتظافر جميع اجلهود من أجل إنهاء 
ملف احلســابات اخلتاميــة ملوانئ 
بالسرعة  السابقة  لالعوام  العراق 

املمكنــة ، عملت شــركة املوانئ 
املاضية  القليلــة  االشــهر  خالل 
بتقدمي كافة التسهيالت و االجابات 
املالية في  الرقابة  لديوان  املطلوبة 
البصرة ، مبدياً تعاون املوانئ املطلق 

مع الديوان و بالشكل املهني .
وأضــاف أن إدارة الشــركة العليا 
عازمة على حســم ملــف تدقيق 
احلســابات املالية للعامني ) 2018 
القليلة  2019( خــالل األشــهر  و 
املقبلة ذلك بالتعــاون املطلق بني 
املوانــئ وتدقيق الرقابــة املالية اذ 
أثمــرت هــذه اجلهود علــى نتائج 
طيبة ومرضيــة لتحقيق األهداف 
املرجوة و متطلبــات عمل اجلهات 

الرقابية احلكومية ذات الشأن .

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامــة  الشــركة  أعـــدت 
واملُستلزمات  األدوية  لِصناعة 
الطبيــة في ســامراء إحدى 
الصناعــة  وزارة  شــركات 
اإلنتاجي  برنامجهــا  واملعادن 
لِشهر نيســان اجلاري لِتوفير 
أفضل املُستحضرات الدوائية 
للمواطن العراقي واملُساهمة 
في مواجهة وباء كورونا إضافة 
إلــى إنتــاج املُســتحضرات 
التي تُعالــج األمراض املُزمنة 
واملوسمية وبُِكلفة جتاوزت الـ 

) ٤ ( مليارات دينـار .
الشــركة  عام  ُمدير  وأكـــَد 
الصيدلــي عبـــد احلميـــد 
ان  السالـم  الرحمـــن  عبـد 
شركته تُواصل إنتاج ُمختلف 
الدوائيــة  املُســتحضرات 
املُضــادة لفايــروس كورونــا 
فضالً عن إنتاج املُستحضرات 
النمطية األخرى لِصالح وزارة 
والوكاالت  والبيئــة  الصحة 
التخُصصيــة  التســويقية 
، ُمشــيراً الــى ان البرنامــج 
نيســان  لِشــهر  اإلنتاجــي 

كميات  إنتــاج  تضمن  اجلاري 
كبيرة من احلبــوب تصل إلى 
نحو ) ٧ ( ماليني شــريط من 
ُمختلف احلبــوب التي تُعالج 
أكثر  وإنتاج  األمراض  ُمختلف 
من مليون قنينة من األشربة 
املُضادة للحساسية واملُعاجلة 

ألمراض اجلهاز التنفسي .
الشــركة  عام  مديــر  ولفت 
احلياتية  املُضــادات  إنتاج  إلى 
امُلتلفة  بأنواعها  واملعلقــات 
وبِواقــع ) ١٦٠ ( ألــف قنينة 
مليون  بِحــدود  والكبســول 

شــريط إضافة إلى الباودرات 
بِحدود ) ١١٦ ( ألف ساشيـت 
البرنامــج  بــأن  مضيفــا   ،
سيتضمن أيضاً إنتاج املراهم 
وبِكميــات تصل  والكرميــات 
إلــى أكثــر مــن ) ٢ ( مليون 
أنبــوب مرهم ) عصـــارة ( ، 
مؤكداً سعي الشركة لِتوفير 
أنواعها  مِبُختلــف  العالجات 
واســتعماالتها  وأشــكالها 
امُلتمــع  شــرائح  جلميــع 
وبأسعار  العاملية  باملُواصفات 

ُمناسبـة . 

شركة موانئ العراق تقترب من انجاز
 رصيف نفطي في ميناء خور الزبير 

اجتمعت مع عدد من مدراء شركات التشغيل المشترك

يقدم الرصيف 
النفطي بميناء خور 

الزبير خدماته الستيراد 
وتصدير المنتجات 

والمشتقات النفطية 
بشكل واسع وان 

الشركة هي صاحبة 
القرار في آلية 

عمل وادارة تشغيل 
الرصيف

جانب من اجتماع مدير عام املوانئ مع مدراء و ممثلي شركات التشغيل املشترك

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة  عن اســتمرار الشركة 
العامــة لتجــارة املواد الغذائية  تســليم 
وجتهيز مادتي السكر وزيت الطعام  لوكالء 
املواطنني  وتوزيعها علــى  الغذائيــة  املواد 
ضمــن مفــردات البطاقــة التموينية في 

مناطق العاصمة بغداد  .
 واوضح مديرعام الشركة املهندس قاسم 
حمود منصور انه مت اطــالق احلصة الثالثة 
من عام 2021 ، مشــيرا  الى ان  م.م الكرخ 
اســتالم مادة زيت الطعام بواقع ) 87(  طنا 
وجتهيز الــوكالء من مادتي الســكر بواقع 
) 542( طنــا وزيــت الطعــــام بواقع ) 87( 
طنا ملناطق ) ناحية الرشــيد , اليوسفية, 
اللطيفيــة, احملموديــة (  و م . م احلريــة مت 
جتهيز مادتي السكر وزيت الطعام ملناطق ) 

الشعلة , احلرية , ذات السالسل ( .

تعزي شركة اور العامة 
بوفاة  بغــداد  / مكتب 
احد منتسبيها الفقيد 
غازي  خالــد  الراحــل 
العبودي / ابو حوراء اثر 
سائلني  مؤسف  حادث 
اهلل العلــي القدير ان 
يتغمده بواسع رحمته 
فســيح  ويســكنه 
جناته وانا هلل وانا اليه 

راجعون .

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتواصل حملة تطوير البنى التحتية التابعة 
للشــركة العامة لالتصــاالت واملعلوماتية، 
حيث تتسابق املديريات في تنفيذ او اإلشراف 
على استبدال االجهزة الفنية بأخرى حديثة و 
انشاء مسارات جديدة للكابل الضوئي، وذلك 
من اجل مواكبة الطلب املتزايد على سعات 
االنترنت، وتنفيذ مشــاريع نوعية تسهم في 
حتســني خدمة االنترنت املقدمة للمواطنني 
واملؤسســات احلكوميــة، وكذلــك تنظيم 
العمل في قطاع االنترنــت، وزيادة املدخوالت 
البنى  الدولة، مشــروع تطوير  املالية خلزينة 
التحتية الذي تنفذه شركة CIENA العاملية 
هو أحد املشاريع املهمة في هذا املال، والذي 
دخل مرحلة التشغيل في عدد من احملافظات، 
حيث أعلنــت مديرية اتصاالت واســط عن 
قيام املالكات الهندسية والفنية في شعبة 
الشعيرات  إيصال  على  باإلشــراف  التراسل 
الضوئية اخلاصة مبسار )كوت جصان بدرة(، ومت 
نصب األجهزة في محطة بدرة، ومت التشغيل 

التجريبي للمشروع.

مواقع المواد الغذائية 
تواصل تسلم وتجهيز 
مادتي السكر والزيت

ايصال الشعيرات الضوئية 
لمشروع ciena في محطتي 

بدرة في واسط والزبير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد املهندس قاسم حمود منصور 
لتجارة  العامة  الشركة  عام  مدير 
املــواد الغذائيــة انــه وتنفيــذا” 
لتوجيهــات رئيس الــوزراء   بدعم 
املنتج احمللي  وتشــجيع الصناعة 
احمللية بني حمود عن قيام الشركة 
بالتعاقــد مــع اكثر من شــركة 
محلية النتاج مادتي السكر وزيت 
الطعام مبصانع محلية مســجلة 
بهيئــة االســتثمار الوطني منها 
شــركتي ) االحتاد ، احملمود ( ضمن 
مفــردات البطاقة التموينية وتعد 
هــذه الوجبة الثانية خالل شــهر 
رمضــان املبارك والوجبــة الثالثة 
لهــذا العــام علما ان الشــركة 
املواد  بتوفيـــــر  االستمرار  بصدد 
الغذائيــــة خـــــالل الفــــترة 

املقبلة .
هــذا واعلن حمود عــن وصول اول 
كميات من مــادة زيت الطعام نوع 
( العائد الى شــركة  )التون ســا 

استثنائية  وبجهود  انه   احملمـــود 
متميزة تستمر اليوم اجلمعة فروع 
لتجارة  العامة  الشــركة  ومواقع 
املواد الغذائية في بغداد واحملافظات 
باســتالم مادتــي )الســكر وزيت 
الطعام ( املنتــج محليا وتوزيعها 
على املواطنني ضمن احلصة الثانية 
لشهر رمضان والثالثة لهذا العام 
وبالســرعة  للمواطنني  وتوفيرها 
املمكنــة اذ  مت وضمن الســاعات 
االولى ليــوم اجلمعة فــي كربالء 
اســتالم )٧٦٣ ( طن سكر و )١٨٠ ( 
طن زيت طعام وفي االنبار مت استالم 
( طن  )١٢٦( طــن ســكر و)١٤٣٦ 
نينوى مجمع  زيت طعام وفي فرع 
1 مت اســتالم مــادة زيت  الكرامة 
الطعام عالمة التون ســا بكمية 
) 265( طــن وجتهيز مادة الســكر 
فكانت)865( طنا ملناطق  احملافظة 
)قيارة داخل/ قيارة خارج/الشــورة/

احلضر/الشمال/القحطانية( .
وفي بابل مت جتهيز مادتي الســكر 
فرع  في  وكذلــك  الطعــام  وزيت 
الشــركة في البصرة مت اســتالم 

 )370( بكمية  السكر  مادة  وجتهيز 
طنــا ملناطق احملافظة ) الشــرش 
، الديــر ، عزالديــن ســليم ، انس 
، الزبيــر ، ابــن خلدون ، ســفوان 
، املدينــة القرنــة ، ابــي اخلصيب 
، احلســن البصــري ، الفــاو( وفي 
السكر  مادة  اســتالم  مت  واســط 
املواقع  )180( طنا وتستمر  بكمية 
يومي  الوكالء خالل  بتجهيز  كافة 
اجلمعة والسبت وفي م. م التاجي 
مت اســتالم وجتهيز مادتي الســكر 
بواقــع ) 434( طن وزيــت الطعام 
26( طن ملناطق )الطارمية   ( بواقع 
والتاجي (.ومن جانبه بني حمود عن 
قيام م.م الكرخ باستالم مادة زيت 
الطعام بواقع ) 87(  طن نوع التون 
ســا وكذلك جتهيز مادتي السكر 
بواقع ) 542( طن وزيت الطعــــام 
بواقــع ) 87( طن ملناطــق ) ناحية 
الرشيد , اليوسفية, اللطيفيـــة, 
احملمودية ( وفي م . م احلرية مت جتهيز 
مادتي السكر وزيت الطعام ملناطق 
) الشعلة , احلرية , ذات السالسل 

 . )

اما فــي ابي غريــب مت جتهيز مادة 
143( طن ملناطق   ( السكر بكمية 
) الزيتــون , خرنابــات ( والطارمية 
وفي م.م الرصافــة مت جتهيز مادتي 
وزيت  طــن   )385( بواقع  الســكر 
الطعام بواقع ) 180( طن ملناطق ) 
الفضيلية , املدائن, املامون( وفي م 
.م الصدر جتهيز مادتي السكر وزيت 
الطعام بكمية )175( طن ملناطق ) 
املعامل , الباوية , حسينية املعامل 
( وفي مجمع . م املشــتل مت جتهيز 
مادة زيــت الطعــام بكمية )165 
( طن ملناطــق ) املشــتل االولى , 
املصطفى ( . ومن جانب اخر تواصل 
الكوادر الفنية في قسم السيطرة 
وتعفير  تعقيم  بحملــة  النوعية 
املواد  لتجارة  العامة  الشركة  مقر 
الغذائية وغــرف املوظفني وممراتها 
لتوفير  وذلك  وساحاتها وحدائقها 
للموظفني  احلماية  وسائل  اقصى 
احلملة  هذه  وتســتمر  واملراجعني 
بشــكل دوري في مقر الشــركة 
ومواقعهــا وفروعهــا فــي بغداد 

واحملافظات .
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
السجون  في  األشخاص  مئات  اختفى 
ميامنار،  في  العســكري  االنقالب  منذ 
خاصة مــع تزايد احلراك في الشــارع، 

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وبحســب جمعية مساعدة السجناء 
ربحية  السياسيني، وهي منظمة غير 
تراقب االعتقــاالت والوفيات، فإنه من 
3300 شخص محتجزون  بني أكثر من 
حاليــا، يوجد مــا ال يقل عــن 2500 
شــخص في مواقع لم يتم الكشف 
عنها للعائــالت أو احملامني أو جماعات 

حقوق اإلنسان.
وقال محامون وباحثون إنهم قد يكونوا 
في سجون مدنية أو في مراكز اعتقال 
عسكرية ســرية ال يسمح للمحامني 

واألقارب بدخولها.
وقال خــني ماوجن زاو، املتحدث باســم 
رابطة احملامني املســتقلني في ميامنار، 
والذي ميثــل أيًضا الزعيم املدني اخمللوع 
أونــغ: “من الصعب جــًدا العثور على 
األشــخاص الذيــن مت اختطافهم من 
منازلهم ألن الشــرطة غالًبا ما تنكر 
أنهم محتجزون لديها”. وأضاف: “هذه 
املداهمات ال تزال مســتمرة، كل ليلة 

تقريًبا “.
وذكرت جمعية مساعدة السجناء أنه 
مت الُقبــض على املئات مــن املعتقلني 
في اعتقــاالت جماعيــة، أغلبها في 
املظاهــرات التي اجتاحــت البالد بعد 
االنقــالب. كمــا ُقتل أكثــر من 740 

شخًصا حتى اآلن برصاص اجليش.

ويعلن النظام إضافة ما ال يقل عن 20 
شخًصا إلى قائمة املطلوبني، مما يدفع 
الكثيرين إلى االختباء. وكان من بينهم 
نشطاء ومشــاهير وصحفيون وحتى 
أطباء انضموا إلى حركة عصيان مدني 

على مستوى البالد برفضهم العمل.
فــي األســبوع املاضــي، بثــت قناة 
تلفزيونية يسيطر عليها اجليش صورًا 
لستة ســجناء تعرضوا للضرب على 
ما يبــدو، وكانت وجوههــم ملطخة 
بالدمــاء ومتورمة، لتهديد الشــعب، 

بحسب ما قاله ناشطون. 
وقــال واي هنــني بوينــت ثــون، كبير 
مســؤولي املناصرة فــي حملة بورما 
املتحدة:  اململكــة  في  الربحيــة  غير 
“في البداية كانوا )النظام( حذرين، لم 

يكن هناك الكثير من الصور أو األدلة”. 
وأضاف: “ لكن اآلن ميكن أن ترى بوضوح 
أن األشــخاص الذين مت اعتقالهم قد 

تعرضوا للضرب”.
وخالل األيام املاضية، واصل املتظاهرون 
النزول إلى الشــوارع، من والية كاشني 
املتظاهرون  ارتدى  حيث   - الشــمالية 
قمصانًا زرقاء ترمز إلى املعتقلني - إلى 

جميع أنحاء يانغون، املركز التجاري. 
قوبلت هــذه االحتجاجات الواســعة 
التــي نّظمهــا الســكان الغاضبون 
بحملة أمنيــة عنيفة.  فيما نزح نحو 
250 ألف شــخص، بحســب مبعوثة 
األمم املتحدة، بينمــا توارى زعماء بورما 
املنتخبــون دميوقراطيا عــن األنظار أو 

وضعوا قيد اإلقامة اجلبرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلــن  وزيــر الصحــة البريطاني 
مات هانكــوك، أن اململكة املتحدة 
ســجلت عالمة فارقــة في حملة 
التحصــني ضــد فيــروس كورونا 
بحصول أكثر من نصف الســكان 
على جرعة واحــدة على األقل من 

اللقاحات املضادة للفيروس.
فقــد  وكالة”رويتــرز”،  وبحســب 
 33.51 أن  بيانات رســمية  أظهرت 
مليون شــخص باململكة املتحدة 
حصلــوا علــى اجلرعــة األولــى، 
منهــم 12 مليون فرد حصلوا على 

اجلرعتني.
وقال هانكــوك على تويتــر: “إنها 
أشــارت  رائعة”،فيما  فارقة  عالمة 

وزارة الصحة إلى إن العدد الرسمي 
66.8 مليون  يبلغ  بريطانيا  لسكان 

نسمة.
أوكســفورد  مجموعــة  وكانــت 
للقاحات في بريطانيا، قد كشفت 
في وقت سابق عن خططها إلنتاج 
لقاحــات مخصصــة ملكافحــة 
فيروس  مــن  املتحورة  الســالالت 

كورونا املستجد.
وتوقع مديــر اجملموعة، أندرو بوالرد، 
أن تكون اللقاحات املطورة ملواجهة 
بحلول   جاهزة  اجلديدة  الســالالت 

سبتمبر القادم.
ورغــم ذلــك، قــال بــوالرد، الذي 
تولى اإلشــراف على جتــارب لقاح 
اللقاحــات  إن  أســترازينيكا”،   “

بصورتها احلاليــة تؤمن بعضا من 
احلمايــة ضد الســالالت املتحورة، 
مؤكدا على أن وباء كورونا لن يكون 
ضاغطــا على بريطانيــا في قادم 

األشهر.
مرور  مبناســبة  مقابلة معه،  وفي 
عام على تلقي أول شــخص جرعة 
من لقاح كورونا إبان فترة التجارب 
السريرية، أوضح أن انتصار بريطانيا 
على وباء كورونــا كان أمرا غير وارد 

قبل نحو عام.
ولفــت بــوالرد فــي تصريحــات 
أن  إلى  ديلــي ميــل،  لصحيفــة، 
اللقاحــات هي احلــل للخروج من 
دوامة اإلغالقات التي ال تنتهي حول 

العالم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انتقد جزء من اليســار الفرنسي امس 
االول الســبت مقاال نشــره عسكريون 
20 جنراال في نشــرة أسبوعية  بينهم 
محافظة متشددة، يتحدث عن “تفكك” 
فرنسا، تلته رســالة من زعيمة اليمني 

إلى  تدعوهــم  لوبن  املتطــرف ماريــن 
املشاركة في االنتخابات.

ونشرت مجلة “فالور أكتويل” األسبوعية 
األربعاء املاضي املقال الذي يدعو الرئيس 
إميانويل ماكرون إلى الدفاع عن الوطنية 
ووقعه “عشرون جنراال ومئة ضابط رفيع 

املستوى وأكثر من ألف عسكري آخرين”، 
حســب اجمللة. ويدين هؤالء العسكريون 
“التفكك” الذي يضرب الوطن و”يتجلى، 
عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف 
واحد هو خلق حالة مــن الضيق وحتى 
الكراهية بني اجملموعــات”، معتبرين أنه 

“تفكك يؤدي مع اإلســالموية وجحافل 
الضواحي، إلى فصل أجــزاء عديدة من 
األمــة لتحويلهــا إلــى أراض خاضعة 

لعقائد تتعارض مع دستورنا”.
“نحن مستعدون  العســكريون  وأضاف 
في  التي ســتأخذ  السياســات  لدعم 

االعتبار حماية االمة”.
وبعــد يومني، نشــرت “فالــور أكتويل” 
تعليقا ملاريــن لوبن التي قالت “أدعوكم 
إلى االنضمام إلى عملنا للمشاركة في 
املعركة التي بدأت ، وهي قبل كل شيء 

معركة فرنسا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن املتمردون التشــاديون الذين يشّنون منذ 
احلكومية  القــوات  أســبوعني هجوماً ضــد 
تخّللته معارك قتل فيها بحسب اجليش رئيس 
البالد إدريس ديبي إتنو،  اســتعدادهم لاللتزام 
بوقف إلطــالق النار وتأييدهم للتوصل إلى حل 

سياسي.
وقال زعيــم املتمرديــن محمد مهــدي علي 
رئيس “جبهة التناوب والوفاق في تشــاد”، في 
اتصال هاتفي مع فرانس برس الســبت “أّكدنا 
استعدادنا لاللتزام بهدنة، بوقف إلطالق النار”. 
لكنه أشار في الوقت نفسه أن اجليش التشادي 
ما زال يقصف قواته. وقال “هذا الصباح تعّرضنا 

للقصف مرة أخرى”.
وردا على ســؤال لفرانس برس، قــال املتحدث 
باسم اجمللس العسكري االنتقالي عزم برماندوا 
أغونــا “إنهم متمــردون ولهذا الســبب نقوم 

بقصفهم.. نحن نخوض حربا هذا كل شيء”.
وكان اجليش التشادي أعلن في مطلع األسبوع 
اجلاري أنه دمر رتالً للمتمردين وقتل 300 منهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســجلت الهند رقما قياسيا جديدا لإلصابات 
اليوميــة بفيــروس كورونا، امــس األحد، بلغ 
349691، ممــا يرفــع العدد اإلجمالــي حلاالت 

العدوى إلى 16.96 مليون حالة.
وذكرت وزارة الصحة أنها ســجلت 2767 وفاة 
جديــدة بالفيــروس ليصل العــدد اإلجمالي 

للمتوفني بالفيروس إلى 192311.
وحذر املســؤولون في شــمال وغرب البالد، مبا 
في ذلــك العاصمة نيودلهــي، من أن معظم 
املستشــفيات أصبحت كاملة العدد وتواجه 

خطر نفاد األكسجني.
وجــاءت الزيادة في احلاالت بينمــا اندلع حريق 
في مستشفى بإحدى ضواحي مومباي يعالج 
مرضــى “كوفيــد 19”، وأودى بحياة 13 مريضا 
اجلمعة، في أحدث حادث تتعرض له منشــأة 

مكتظة باملصابني بفيروس كورونا في الهند.
وتوفــي 22 مــن مصابــي “كوفيــد 19” في 
مستشــفى حكومــي االربعــاء املاضي في 
مهاراشــترا، بعد انقطاع إمدادات األكسجني 
إثر تسرب في اخلزان، كما توفي ما ال يقل عن 9 
مصابني في حريق اندلع في أحد مستشفيات 

مومباي في 26 مارس املاضي.
وأصبحت إمدادات األكســجني الطبي وأسرة 
املستشــفيات شــحيحة، حيــث وضعــت 
املستشفيات الكبيرة إعالنات قالت فيها إنها 
ليس لديها أي متســع للمزيد من املرضى، ومت 

نشر الشرطة لتأمني إمدادات األكسجني.

متمردو التشاد 
يؤكدون استعدادهم 

لوقف إطالق النار

رقم مفزع لضحايا 
كورونا في الهند

الصباح الجديد ـ متابعة:

ُقتل ثالثة أشــخاص على األقل في 
السبت  االول  هجوم مســاء امس 
علــى ناقلة نفــط إيرانيــة قبالة 
ســاحل مدينة بانياس الســورية، 
املرصد السوري حلقوق  أفاد  وفق ما 

اإلنسان. 
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن 
لوكالة األنباء الفرنسية “قتل ثالثة 
أشــخاص على األقل، اثنان منهم 
الهجوم  فــي  الطاقم”  أفــراد  من 
الذي تسبب بحريق في أحد خزانات 

الناقلة. 
ويعــد الهجوم  األول من نوعه منذ 
اندالع النزاع  في سوريا سنة 2011 
فيما قال عبد الرحمن “ليس لدينا 
تأكيد إذا ما كان الهجوم إسرائيليا 

، لكن الناقلة قادمة من إيران”.
كما لم يُؤكد املرصد سبب االنفجار 
وما إذا كان ناجما “عن اســتهداف 
بطائرة مســيرة أو اســتهداف من 

البحر”.
وفي وقت الحق، ذكرت قناة العالم 
اإليرانية أن ناقلة النفط قرب ميناء 
بانياس هــي واحدة من ثالث ناقالت 
إيرانية وصلت قبل فترة وجيزة إلى 

امليناء النفطي.
وتعد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
الســوري  الرئيس  لنظــام  حليفا 
بشار األســد وعدوا إلسرائيل التي 
تســتهدف بشــكل دوري مواقــع 

إيرانية في سوريا.
واتهمــت إيران إســرائيل قبل أيام 
بتنفيذ عملية “تخريب” في منشأة 

نطنز لتخصيب اليورانيوم.
في دمشــق، نقلت وكالــة األنباء 
وزارة  الرسمية )سانا( عن  السورية 
النفــط أن حريقا اندلــع في أحد 
خزانــات ناقلة نفــط قبالة مدينة 
بانياس الساحلية بعد تعرضها “ملا 
يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة 
من اجتاه املياه اإلقليمية اللبنانية”.

وأشارت الوكالة في وقت الحق إلى 

“إخماد احلريق الذي نشــب  بشكل 
كامــل”.  ونفــذت إســرائيل منذ 
 2011 النــزاع في ســوريا في  بدء 
مئات الغــارات وعمليات القصف، 
مستهدفة بشكل أساسي مواقع 
إيرانية  وأهدافا  الســوري  للجيش 

وأخرى حلزب اهلل اللبناني.
أنها تسعى  العبرية  الدولة  وتؤكد 
إلى منع ترســخ الوجــود اإليراني 
في ســوريا، ولم يعترف جيشها إال 

مؤخرا بتلك الضربات.
وكان عسكري سوري  قتل اخلميس 

قرب دمشق في ضربات إسرائيلية، 
وفق املرصد، وأكدت الدولة العبرية 
أنها جاءت ردا على صاروخ أطلق من 
قرب  البالد  جنوب  وســقط  سوريا 

مفاعل دميونة النووي.
عدة منشآت  استهُدفت  أن  وسبق 
ففي  ســوريا.  فــي  للمحروقــات 
شباط 2020، هوجمت أربعة مواقع 
نفطية وغازية في محافظة حمص 
بطائرات مسيرة مسلحة، ما سبب 

حرائق وخسائر مادية.
ولــم تتنب أي جهــة الهجوم الذي 

جاء بعد أســبوع على اســتهداف 
منشــآت نفطيــة بحريــة تابعة 
ملصفاة بانيــاس تعرضت للتخريب 
زرعها  ناســفة  عبوات  بواســطة 
غطاسون. وقبل ذلك في 23 حزيران 
2019، تعرضت املنشــآت النفطية 
لعملية  بانياس  ملصفــاة  البحرية 
تخريبية، ما تسبب بتسرب نفطي 
في منطقة املصب البحري وتوقف 
بعضها. بدأت احلرب في سوريا عام 
2011 بعد قمع تظاهــرات منادية 
بالدميوقراطيــة، وخلفت خســائر 

الــدوالرات في  بعشــرات مليارات 
قطاع احملروقات.

وُفرضت على دمشق عقوبات غربية 
علــى نقل احملروقــات، كما فرضت 
تدابيــر عقابية  املتحدة  الواليــات 
على إيران، ما تســببت في تعقيد 

عمليات تصدير هذه املنتجات.
احلرب  في  الغارقة  وتواجه ســوريا 
منــذ العام 2011 أزمــة اقتصادية 
في  الســلطات  وأعلنــت  حــادة. 
منتصــف آذار/مــارس رفع ســعر 
البنزين بأكثر مــن 50 في املئة في 

ظل تفاقم أزمة شح احملروقات التي 
دفعت دمشــق إلى تشديد الرقابة 

على التوزيع.
وكانــت ســوريا تنتج قبــل احلرب 
حوالي 400 ألف برميل نفط يوميا. 
وتراجع اإلنتاج بشــكل حاد إلى 89 
ألفا في اليوم في العام 2020، يتم 
إنتــاج 80 ألفا منها فــي املناطق 
التي يسيطر عليها األكراد. ويتركز 
أكثر مــن 90 باملئة من االحتياطات 
النفطية السورية في مناطق خارج 

سيطرة احلكومة.

ثالثة قتلى في هجوم على ناقلة نفط 
إيرانية قرب ميناء بانياس السوري

تعد الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية 

حليفا لنظام الرئيس 
السوري بشار األسد 
وعدوا إلسرائيل التي 

تستهدف بشكل 
دوري مواقع إيرانية 

في سوريا

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

أبلغ مســؤول أميركــي رفيع قادة 
يهود أميركيني أن العقوبات لن ترفع 
عن إيران قبل أن حتصل واشــنطن 
على التزامات واضحة بشــأن عودة 

طهران إلى االتفاق النووي.
 ”The forward“ مجلــة  ونقلــت 
املتخصصــة بنقل أخبــار اجلالية 
املتحدة،  الواليــات  فــي  اليهودية 
عن منســق مجلس األمن القومي 
وشمال  األوسط  للشرق  األميركي 
إفريقيــا بريت ماكغــورك قوله إن 
الواليات املتحدة لن ترفع العقوبات 
عن إيــران “مالم يكن هنالك التزام 

تام باالتفاق النووي”.
وجاء كالم ماكغورك خالل اجتماع 
عقــد عن بعــد مع عدد مــن قادة 
اجلاليــة اليهوديــة فــي الواليات 
املتحــدة وفقا ألناس شــاركوا في 

اللقاء، بحسب املوقع”.
وأضاف ماكغورك أن “الطريق اليزال 
التوصل  طويال جدا ومعقــدا قبل 
التفاق مــع طهران” على الرغم من 

اســتئناف احملادثات بشــأن االتفاق 
النــووي في فيينا خالل األســابيع 

القليلة املاضية.
وشدد املسؤول األميركي أن الواليات 
املتحدة “لن تدفع أي شــيء مقدما 

جملرد بدء احملادثات العملية.
أن  بالقلق من  إســرائيل  وتشــعر 
الواليات املتحدة تسير باجتاه العودة 
إلى االتفاق النووي، املعروف رسميا 
باســم خطــة العمل الشــاملة 

املشتركة.
ومــن املقــرر أن يزور رئيــس أركان 
اجليش اإلســرائيلي أفيف كوخافي 
الواليات املتحدة، امس االول األحد، 
ملناقشــة التهديــدات التي ميثلها 

البرنامج النووي اإليراني.
يتوجه  أن  أيضــا،  املتوقــع،  ومــن 
إلى  اإلســرائيليني  املسؤولني  كبار 
املقبلة  األســابيع  في  واشــنطن 

لبحث امللف اإليراني.
وتســتضيف فيينــا محادثات بني 
إلى  تهدف  الكبرى،  والقوى  طهران 
الواليات  لعودة  ســبل  عن  البحث 
ورفع  النووي،  االتفــاق  إلى  املتحدة 
عقوبات فرضتها اإلدارة الســابقة 

للرئيــس دونالد ترامب على طهران 
بعــد انســحابها أحاديــا من هذا 

االتفاق عام 2018.
وتشــدد طهران على ضــرورة رفع 
الواليات  أعادت  التي  العقوبات  كل 
املتحدة فرضها بعد انسحاب إدارة 
دونالد  الســابق  األميركي  الرئيس 
ترامــب من االتفاق، وأنها ســتعود 
اللتزاماتهــا مبجــرد التحقــق من 
الرفــع. ويتواجد وفــد أميركي في 
النمساوية لكن من دون  العاصمة 
أو  مباشرة  املباحثات  في  املشاركة 
اجللوس إلى طاولة واحدة مع الوفد 
األوروبيون  تولــى  اإليراني، في حني 

أداء دور تسهيلي بني اجلانبني.
لتتشاور  الثالثاء  املباحثات  وعلقت 
الوفود مع عواصمها، قبل استئناف 

املشاورات األسبوع املقبل.
األميركــي جو  الرئيــس  وتعهــد 
بايــدن بإعــادة بالده إلــى االتفاق، 
لكــن املواقف كانــت متباينة بني 
طهران وواشــنطن بشأن من يجدر 
به القيام باخلطــوة األولى، اذ أصر 
األميركيــون على عــودة إيران الى 
التزاماتها، في حــني أبرز اإليرانيون 

أولوية رفع العقوبات.
يشــار إلى أنه، وفي األيام املاضية، 
كّثف األطراف الذين ما زالوا ضمن 
االتفاق مباحثاتهم بفيينا في إطار 
املشــتركة”  “اللجنة  يســمى  ما 
لالتفاق النووي، من أجل التوصل الى 
حل يتيح عودة طهران وواشــنطن 

الى االلتزام ببنوده.
بالعاصمة  أميركــي  وفــد  ويوجد 
املشاركة  دون  من  لكن  النمساوية 
اجللوس  أو  مباشــرة  املباحثات  في 
إلى طاولة واحدة مع الوفد اإليراني، 
أداء دور  في حني يتولى األوروبيــون 

تسهيلي بني اجلانبني.
ويبقــى اختيــار العقوبــات التي 
ســترفعها واشــنطن مــن أكثر 
النقاط الشــائكة فــي املباحثات 
منظومــة  تعقيــدات  بســبب 
العقوبــات التي وضعهــا الرئيس 

األميركي السابق.
ويبدو أن البيت األبيض خطا خطوة 
باجتــاه إيران بتلميحــه إلى أنه قد 
يرفع العقوبــات “مقابل تأكيد من 
أن إيران ستوفي بالتزاماتها وتوقف 

برنامجها النووي”.

بريت ماكغورك: ال رفع للعقوبات عن ايران
 مل لم نحصل منها على التزامات واضحة

اختفاء مئات المعارضين قسريا في ميانمارنصف سكان بريطانيا تلقوا جرعة من لقاح كورونا

اليسار الفرنسي ينتقد مقاال نشره عسكريون حول“تفكك البالد
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
طلبــت حكومة جورجيــا مــن وزارة العدل في 
البالد ومن االحتاد األوروبي دراسة خطط مشروع 
للطاقــة الكهرومائية، تقوم بتطويره شــركة 
»إنكا إنشــآت« التركية، الذي أثــار احتجاجات 

العام املاضي.
ووقعت الشركة التركية اتفاقا لتطوير وتشغيل 
املشــروع على نهر »ريوني« في نيســان 2019، 
وفقا لـ«األملانية«. ويتكون املشروع من محطتني 
للطاقة الكهرومائية، وكان من املقرر تشــغيله 
في عــام 2023 بتكلفــة تقدر بأكثــر من 800 
مليون دوالر، بحســب وكالة »بلومبيرج« لألنباء 
أمس. وقالــت احلكومة في بيــان »إنها أوقفت 
أعمــال البناء في الشــالل ملدة تصــل إلى عام، 
لكن سيســمح لشركة »إنكا إنشآت« مبواصلة 
األولــى«. وتخطط احلكومة  املرحلة  العمل في 
ملواصلة االجتماعات مع ممثلي الشــركة، واحلوار 
مع املتظاهرين. ويقول احملتجون »إن هذا املشروع 
يضر بالبيئة«، وتعهدوا بأن تستمر االحتجاجات 

في العاصمة تبليسي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف وزير العمل والشؤون االجتماعية، امس 
االحد، عن وجود 29 الــف عامل بنغالي يعملون 
في مصفى كربالء ومجمع بســماية السكني، 
مبينــا أن اجلهــات الرســمية ال متتلــك العدد 

احلقيقي لأليدي العاملة األجنبية في العراق.
وقال الركابي في حوارصحفي إن »مصفى كربالء 
يعمل فيــه 18 ألف بنغالي مقابل 2000 عراقي، 
فيما يعمل في مجمع بسماية 11 ألف بنغالي«.

وأضــاف ان »اجلهــات الرســمية ال متتلك العدد 
احلقيقي لأليدي العاملــة األجنبية في العراق«، 
مرجحا »وجــود نحو 500 إلــى 600 ألف عامل 

أجنبي في العراق«.
ولفت الركابي الــى ان »أغلب العمالة األجنبية 
يدخلون بطــرق غير شــرعية«، موضحا أنه »ال 
توجد إلى اآلن ضوابط رســمية حتــد من دخول 

العمالة األجنبية«.

جورجيا تطلب إعادة النظر 
في خطط أوروبية لمشروع 

طاقة كهرومائية

وزير العمل: 29 الف 
بنغالي يعملون في مصفى 

كربالء ومجمع بسماية

الصباح الجديد ـ متابعة:

نفــت وزارة النفط، تصديــر الغاز 
اجلاف، فيمــا أعلنت خطط جديدة 

لتطوير احلقول النفطية.
وقال املتحدث باسم الوزارة، عاصم 
جهــاد، إن “احلديث عن تصدير الغاز 
اجلاف ال يزال مبكراً، فالعراق ال يزال 
يســتورده لتغطية جزء من احلاجة 
احمللية حملطات الطاقة الكهربائية”، 
مبينــاً أن “أولوية الوزارة االن تكمن 
في ســد احلاجــة احملليــة”، وفقاً 

لـ”واع”.
وأضــاف جهاد، أن “اســتثمار الغاز 
املصاحب أو الغــاز احلر املوجود في 
املنصورية من  حقل عكاز وحقــل 
ضمن خطــط الــوزارة، حيث يتم 
استثمار من 50 الى %60 من الغاز”، 
واتفاقيات  عقــود  “وجود  إلى  الفتاً 
ومذكــرات تفاهم حول اســتثمار 

الغاز املصاحب”.
وأكد أنه “سيتم وضع حجر األساس 
خالل الفترة القريبة املقبلة ملشروع 
الغراف  الغاز في حقلي  اســتثمار 
“كان  أنه  إلى  والناصرية”، مشــيراً 
هنــاك اتفاق مع إحدى الشــركات 
الصينيــة الســتثمار جميع الغاز 

املنتج في ميسان”.
وتابع: “وفيما يخص حقل االرطاوي، 
مت وضع حجر األســاس قبل أشهر 
ملشروع ضخم ايضا إلنشاء محطة 
اســتثمار للغاز بطاقة 400 مليون 

قدم مكعب قياسي في اليوم”.
وأكمل قائــالً: “وتوصلنا الى اتفاق 
مبدئي مع شركة توتال لالستثمار 
في حقــل ارطاوي، وهذا املشــروع 
قدرتــه االنتاجية مــن 300 مقمق 
الى 600 مقمــق يعني مليون قدم 
وفيما  اليوم،  في  قياســي  مكعب 
يخص الغاز احلر، متت قبل إيام إحالة 
عقد تطوير حقل املنصورية الغازي 
الصينية، حيث  الى شركة سنبك 
يهدف هذا املشــروع إلى إنتاج 300 

مليون قدم مكعب قياسي”.
ولفــت إلــى أن “هناك مشــاورات 
ومباحثات مع شركات عاملية بشأن 
حقل عكاز للتوصل إلى اتفاق بهذا 
الصدد، ونأمل بأن يشهد هذا العام 
تطــوراً في هذا االطــار، وهذا فيما 
الغازية في  احلقــول  تطوير  يخص 
خطوط النفط، أمــا تصديره فمن 

املبكر احلديث عن هذا املوضوع”.
وبشأن الغاز السائل، أكد جهاد، أن 
“العراق يقــوم بتصديره منذ أعوام 

فهو غاز الطبخ والغاز الثقيل”.
الصينية  وفازت شركة ســينوبك 
بعقــد تطويــر حقــل املنصورية 
الغــازي الواقع في محافظة ديالى، 

والــذي تصل طاقتــه االنتاجية لـ 
300 مليــون قدم مكعب قياســي 

باليوم.
وســتكون عملية االنتاج فيه على 
50 مليــون قدم  مراحل تبــدأ من 
مكعب قياســي باليوم، وصوال الى 

الطاقة املستهدفة.
الدولــي  الطاقــة  خبيــر  وقــال 
ومستشــار وزارة النفط الســابق 
فــالح العامــري، إن “إعــادة منح 
حقل املنصورية للشــركات لغرض 
التطويــر واإلنتاج هي خطوة جيدة 
باالجتاه الصحيح لتصحيح املسار، 
ونأمــل متابعــة تنفيذ املشــروع 
والبــدء باالنتــاج، اســتنادا لبنود 

الكلف،  وبأقل  والتوقيتــات  العقد 
ووفقا للخطــط املوضوعة لغرض 
زيادة كمية ونســبة الغــاز املنتج 
واملساهمة في زيادة انتاج واستقرار 
اســتيراد  وتقليــص  الكهربــاء. 
املنتجــات النفطيــة، خاصة زيت 
النفط  اســتخدام  وتقليص  الغاز 
اخلام والنفط االســود الذي سوف 
يســهم في بيع هذه املنتجات الى 

اخلارج”.
وأضــاف أن “تقليص هذه املنتجات 
ســوف يخفض من التلوث البيئي 
الناجم من اســتخدامها”، مؤكدا 
أن “زيادة انتاج الغاز بهذه الكميات 
االضافية من الغــاز الطبيعي من 

حقــل املنصوريــة الــذي يعدُّ من 
احلقــول الغازية احلرة ســوف تزيد 
من مكانة العــراق كدولة منتجة 
للغاز فــي العالم”. وأشــار الى أن 
“العــراق حاليا عضــو مراقب في 
 GECF منتدى الدول املصدرة للغاز
التي تضم اكثر مــن 20 دولة ومن 
بينهــا كبــار املنتجــني مثل قطر 
وروســيا وإيــران واجلزائــر وغيرها 
ويشــكل احتياطاتها 71 باملئة من 
وفازت  العاملــي”.  الغاز  احتياطــي 
بعقد  الصينية   )Sinopec( شركة 
تطوير حقــل املنصورية الغازي في 
ديالى، بعد مشــاركتها  محافظة 
في جولة التراخيص التي نظمتها 

وبحضور  املاضي  االســبوع  الوزارة 
واملديرين  الوزارة  ووكالء  النفط  وزير 

العامني والشركات املتنافسة.
وكان وزير النفط احسان عبداجلبار 
اســماعيل قد بــني اهميــة هذا 
احلقــل بالقــول إنه “مــن أولويات 
و  الغازية  الصناعــة  الوزارة تطوير 
االســتثمار االمثل للغــاز، وان هذا 
احلقل يكمــن في انه يســتهدف 
استثمار الغاز احلر فيه واالفادة منه 
في تعظيــم االنتــاج الوطني من 
الغــاز باضافــة 300 مقمق باليوم 
وهي الطاقة املتوقعة واخملطط لها، 
فضالً عن توفير الوقود الى محطات 

توليد الطاقة الكهربائية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األملاني  العــام  االدعــاء  وجــه 
اتهامات لـ 15 شــخصا آخر في 
التالعب  فضيحة  في  التحقيق 
بقيم انبعاثــات الديزل املتورطة 
“فولكسفاجن”  مجموعة  فيها 

األملانية العمالقة للسيارات.
وقــال املدعي العــام في مدينة 
تيســه،  كالوس  براونشــفايج، 
في تصريحــات صحافية أمس، 
إن االتهامــات تطــول عديــدا 
اجملموعة  فــي  القيــادات  مــن 
وإحــدى شــركات التوريد، وفقا 

لـ”األملانية”.
املساعدة  حول  االتهامات  وتدور 
عبر  االحتيال  علــى  والتحريض 
التهــرب الضريبي، واملســاعدة 
والتحريــض على شــهادة الزور 
بشــكل غيــر املباشــر ودعايا 
مخالفة للقانــون، ومن املنتظر 
براونشــفايج  محكمة  تبت  أن 
اإلقليميــة فــي قبــول الئحة 
االتهام، فيما أكد متحدث باسم 

احملكمة تسلم امللفات.
وفــي قضية مارتــن فينتركورن 
الرئيس التنفيذي السابق وأربعة 
مديريــن آخرين، أقــرت احملكمة 

بتهمة  االتهام  الئحــة  بالفعل 
واالحتيال  التجــاري  االحتيــال 
اجلماعي، ولكن مت إرجاء احملاكمة 
أيلول املقبل بســبب  إلى  أخيرا 

جائحة كورونا.
متعلقتني  أخريني  قضيتني  وفي 
انبعاثــات  بقيــم  بالتالعــب 
أكاسيد النيتروجني، وجه املدعي 
موظفا  لـــ14  اتهامات  العــام 
في “فولكســفاجن”، ومع ذلك، 
لم يتخــذ قرار بعد بشــأن بدء 
ومت  الرئيســة،  احملاكمة  إجراءات 
الكشف عن فضيحة الديزل في 
حتقيقات  نتيجة   2015 سبتمبر 
أجرتها ســلطات بيئية وعلماء 

في الواليات املتحدة.
احملكمة  قضــت  قــد  وكانــت 
مدينة  فــي  األملانية  االحتاديــة 
بتضمــني  أخيــرا  كارلســروه 
التكاليف اإلضافية الناجمة عن 
أقساط سيارات “فولكسفاجن” 
املعنيــة بفضيحــة الديزل في 
مطالبــات التعويض عن الضرر 
املقدمــة مــن مالكــي هــذه 

السيارات.
إن املتضررين  وقالــت احملكمــة 
يجب اعتبارهم بشــكل مبدئي 

وكأنهــم لــم يشــتروا هــذه 
أن  إلى  أبدا، مشــيرة  السيارات 
هــذا يتضمن أيضــا اعتبارهم 
أنهم لم ميولوا أبدا شــراء هذه 
الســيارات عن طريق قرض من 
وألزمت  “فولكســفاجن”،  بنك 
احملكمة الشركة بتوفير تكاليف 
الفئة  لهذه  الكاملــة  التمويل 
من مقدمي دعاوى التعويض في 

قضايا الديزل.
وحسب شــركة فولكسفاجن، 
فــإن هــذا احلكم ســيؤثر في 
عدد يتألف مــن أربعة أرقام من 
القضايــا، وأن متوســط قيمة 
تكاليف األقساط في كل قضية 

يبلغ نحو 2000 يورو.
وكانــت أعلى محكمــة أملانية 
قضــت قبــل نحــو عــام بأن 
“فولكسفاجن” غشت عمالءها 
بشــكل منهجــي عــن طريق 
محرك اي ايــه 189، وقال قضاة 
هــؤالء  كان  إذا  إنــه  احملكمــة 
العمالء قد علموا بأن ســيارات 
الديزل تصدر عوادم أكثر من تلك 
لكان  االختبــارات،  في  الصادرة 
من املرجح أن يقرروا شراء سيارة 

أخرى.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عن  التخطيط،  وزارة  كشــفت 
خططهــا ملكافحــة الفقر في 
البالد، مبينة أن محافظة املثنى 

تعد األعلى نسبة للفقر. 
وقال الناطق الرســمي باســم 
الــوزارة عبد الزهــرة الهنداوي، 
لديهــا  التخطيــط  “وزارة  إن 
سياســات وخطط ستراتيجية 
البالد من  للحد من الفقر فــي 
ضمنها اســتراتيجية مكافحة 
أطلقتها  التي  العراق  الفقر في 
العام 2018 وتستمر لغاية 2022 
وكذلك خطة التنمية اخلمسية 
تتضمــن  التــي   2018-2022
متكني الفقراء مــن حتقيق دخل 
وسكن وتعليم وحتسني واقعهم 

املعيشي”.
على  تعمل  “الــوزارة  أن  وأضاف 
دعــم القرى األشــد فقــراً في 
احملافظــات، مــن خالل إنشــاء 
للتنمية  االجتماعي  الصنــدوق 
وزارة  تشــكيالت  أحــد  وهــو 
عمــل  ويشــمل  التخطيــط، 

الصندوق تنفيذ مشاريع خدمية 
ومراكز صحية ومدارس وخدمات 
والطرق  والكهرباء  كاملياه  بلدية 
في هذه القرى”، مؤكداً أن “هذه 
توفير  األول  حتققأمرين  املشاريع 
اخلدمــات، والثانــي توفير فرص 
عمل لتســهم في حتقيق دخل 

للعوائل في هذه القرى”.
أن “اختيــار  الهنــداوي،  وتابــع 
املشــروع يتــم من قبــل أبناء 
القريــة ومت تطبيقــه كمرحلة 
أولى في عشــر قــرى لكل من 
محافظــات املثنى وصالح الدين 
ودهوك”، مبيناً أنه “مت تنفيذ عدد 
من املشــاريع وتعمل الوزارة في 
املرحلة الثانية وســيتم شمول 
محافظات أخــرى بنفس اآللية 
خالل  فقراً  األكثر  القرى  واختيار 

العام احلالي”.
وأشــار إلــى أن “اســتراتيجية 
زيادة  تتضمن  التخطيــط  وزارة 
العمــل  وزارة  تخصيصــات 
لتحسني  االجتماعية  والشؤون 
مسارين  خالل  من  الفقراء  دخل 

األول زيادة تخصيصات شــبكة 
احلمايــة االجتماعيــة لتتمكن 
من زيادة املرتــب املقدم للعوائل 
املالية  التخصيصات  زيــادة  مع 
لشــمول عوائل جديدة بشبكة 
واملســار  احلمايــة االجتماعية، 
الثانــي زيــادة مبالــغ الدعــم 
من خــالل القروض للمشــاريع 
الصغيــرة للشــباب العاطــل 
لتوفير دخــول لعوائلهم وتوفير 

استقرار معيشي لهم”.
فقراً،  احملافظــات  أكثــر  وعــن 
“محافطــة  أن  عــن  كشــف 
فقرا  احملافظات  أكثر  تعد  املثنى 
تليها  السكان،  من  بنسبة52% 
الديوانية ثم ذي قار بنسبة 47%، 
واجلنوب  الوسط  محافظات  ثم 
وأخيراً احملافظات الغربية وإقليم 
كردستان بنسبة أقل للفقر في 

البالد”.
وبــنّي، أن “أكثــر احملافظات التي 
تضم أعــداد الفقراء هي بغداد، 
ألنها متثل أكبر كتلة ســكانية 

في العراق، تليها نينوى”.  

النفط تنفي تصدير الغاز الجاف 
وتعلن خططًا جديدًة لتطوير الحقول

أالولوية لسد الحاجة المحلية

يعد استثمار الغاز 
المصاحب أو الغاز 
الحر الموجود في 
حقل عكاز وحقل 

المنصورية من 
ضمن خطط الوزارة، 

حيث يتم استثمار 
من 50 الى %60 من 

الغاز

وزارة النفط

التخطيط تعتمد ستراتيجية 
لمكافحة الفقر في البالد

اتهامات ألمانية لـ 15 من قيادات “فولكسفاجن” 
في فضيحة التالعب بانبعاثات الديزل
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دراسة

حين ينماز اإلبداع شعًرا ـ عن مرثاة مروان عادل في اإلمام الحسين ع
مـروان عـادل، قـرأه مـن زاويٍة أخـرى فاتت 
الكثيـر الكثيـر من الشـاعر، وهنـا تظهر 
)جمـرة النـص الشـعري( بتعبيـر الراحل 
الشـاعر والناقد عـز الديـن املناصرة، حني 
ينحـرف موضـوع القصيـدة وينـزاح عـن 
املوضـوع  تنـاول  فـي  املعتـادة  الطريقـة 
االنزيـاح  ذلـك  النظـر،  قيـد  الظاهـرة  أو 
باملعنـى الـذي حتـدث عنـه جـان كوهـني 
بقولـه:  الشـعرية”  اللغـة  “بنيـة  فـي 
“هـو كل مـا هـو ليـس شـائعا وال عاديـا 
وال مطابقـا للمعيـار العـام”.. ولـم يكـن 
هـذا  التقاطـه  عنـد  متوقفـا  االنزيـاح 
املشـهد، بـل بتفاصيـل خارجيـة حّفـت 
إلـى  ًيـا  نصِّ اإلشـارة  وهـو  بالطقـس، 
الظـرف السياسـي الـذي تُقـام فيه مثل 

مناسـيب  تـزداد  وهنـا  الطقـوس،  هـذه 
الشـعرية فـي النص، حني يتحـدى أولئك 
“الطابخـون” عسـف النظـام الشـمولي 
تلـك  مثـل  إقامـة  منـع  فـي  وطغيانـه 
الطقـوس ومحاسـبة أصحابهـا، وأظهر 
فـي الوقـت نفسـه مـا كان عليـه أولئك 
“الطابخـون” مـن فقـر مـاّدٍي وإدقـاع ملـا 
لوطـأة احلصـار االقتصـادي عليهـم مـن 
أثـر، لكـن التحـدي واحلـب إلحيـاء تلـك 
الذكـرى بإطعـام مـن هـم أفقـر منهـم، 
بوصفهـا  املمارسـة،  لتلـك  دفعهـم 
ملعشـوقهم  حبهـم  لترجمـة  طريًقـا 
اإلمـام احلسـني ع .. فضـا عـن قصديتـه 
فـي  للمصطلـح-  التداولـي  باملعنـى   -
اسـتعماله كلمـة )جـدر( بـدال مـن )قدر( 
اللغـة  فـي  املسـتعملة  اجليـم  تلـك 
مـن  املتكلمـني  عنـد  الدارجـة  احملكيـة 
أبنـاء الوسـط واجلنـوب مـن أهـل العراق، 
لفتت انتباه الشـاعر، وجعلته يتحسـس 
النبـض املتدفـق مـن حروفهـا بطريقتها 
احملكيـة، ومعلـوٌم أن )القصـد( يعـد لـّب 
النظريـة التداوليـة؛ ألن احملادثـة اللغويـة 
دون  تتـم مـن  أن  فـي نظرهـم، ال ميكـن 
وجـود تفاعل بني املتكلـم واملتلقي، وذلك 
بواسـطة إنتاج اللفظ من قبـل املتكلم، 
وتأويلـه مـن قبـل املتلقـي ملعرفـة املـراد 
منـه. واختيار الشـاعر لكلمـة )ِجدر( بدال 
ا  )قـدر( ميثـل توظيًفـا شـعريًّا ذكيًـّ مـن 
نفسـها  بالطريقـة  القصديـة،  لتلـك 
التـي أدار بهـا السـياب كلمـة )خطيـة( 
قصيدتـه  فـي  الـدارج  االسـتعمال  ذات 
عبرهـا  مؤّديًـا  اخلليـج(  علـى  )غريـب 
رسـائل مضمـرة يترك بعضهـا للمتلقي 
عـن  يُلّمـح  اآلخـر،  وبعضهـا  العليـم، 
مداليلهـا، فالطقـس )الطبـخ( لم يصدر 
إال عـن تلـك الفئـات املهمشـة مـن أبناء 
الشـعب، تلـك الفئـات التـي ال تتعامـل 
مـع الطعـام بالشـوكة والسـّكني، داللة 
علـى تواضعهـا فيمـا يصـدر عنهـا مـن 
ال  فهـي  أيًضـا،  كاٍم  ومـن  سـلوكيات 
احلـروف،  مخـارج  ضبـط  علـى  حتـرص 
وإعـراب الـكام بقـدر مـا تضبـط إيقـاع 
تلـك الطقـوس وتؤّديها علـى أكمل وجه، 
فلـم يكن الفقـر عائًقا عـن إقامة طقس 
الطبـخ، ولـم تكـن اللغـة الدارجـة التي 
تشـكل لغتهـم اليومية، سـبًبا لابتعاد 
عـن الديـن احملفوفـة نصوصـه بطوابيـر 

مـن  وغيرهـم  واملفسـرين  النحـاة  مـن 
أهـل االختصـاص، بل صـارت تلـك اللغة 
احملكّيـة، مائـزا عن “الدين الرسـمي” الذي 
اصطـف دوًمـا مـع السـلطة وأذنابها من 
وّعاظ سـاطني باعـوا آخرتهـم بدنياهم، 
أدرى  فهـم  “الطابخـون”  هـؤالء  أمـا 
وأكثـر  الذكـرى-  مبعشـوقهم - صاحـب 

إميانـا بدينه الـذي ضحى مـن أجله، فهم 
يتأّسـون مبصابه، وال يخشـون ما سـيقع 
الطقـس  ذلـك  أدائهـم  بعـد  عليهـم 
مـن غوائـل السـلطة وجاوزتهـا. وبهـذا 
شـعرية  عـن  القصيـدة  هـذه  تتفتـق 
خصيبـة متميـزة بهـذا الطـرح القريـب 
مـن الوجدان اإلنسـاني املتحـرر من غالة 

االنتمـاء الدينـي/ املذهبـي، واملنطلـق في 
رحاب إنسـانية واسـعة تسـع اجلميع في 

ظـال تلـك اخليمـة الوارفة.
(قـل جدر احلسـني وال تقل قدر احلسـني( ..

 ). ........................................
تُشـِبُعهم  اخلـوف  حلـوم  للطابخـني 
...............مامـح اهلل فـي أفـواه من أكلوا

)للدارخـني( مع الذكرى مخاوفهـم .......... 
وهم يدوسـون مـا خافوا مبـا انتعلوا

وضعـوا  يطبخـوا  ال  أن  اخلـوف  حـاول  إذ 
......... جدر احلسـني علـى الطابوق واتكلوا 
ناداهـم )اجلـدر( في )عاشـور( هـل حطب؟ 
.. فادافعـوا حتت )جدر( الشـوق واشـتعلوا
منازلهـم  منهـم  اشـترى  احلصـار  ملـا 
.............. باعـوا ومـا طرقوا بابا وما سـألوا
وصلـت  إذ  )اجلـدر(  اال  )اجلـدر(  لكنـه 
ومـا  ماتـوا  حاجتهـم  إليـه   ..................

ا قبلـو
إلـى  يضـاف  )جـدر(  لهـم  عـاٍم  كل  بـل 
........... )جدورهـم( ! والكـرمي اهلل والرسـُل

بـل عندهم موعٌد للدمع تسـكبه ........... 
كف السـماء لكي يبكـوا ويحتفلوا

الفتـة  األفـق  حيـُث  الغيـم  عاشـر  فـي 
مـن  أسـماء  بهـا  الغبـار  خـط   ..............

ُقتلـوا
ألدمعهـم  إيذانـا   _ األفـق  يرتـدي  إذ 
............... ثـوب الغبار بـأن هيا فقد وصلوا
زمـن  فـي  الدمـع  سـبيل  فيـه  يُخلـون 
ذكـراه  أعلنـت  دمعـة  لـو   ..................

تعتقـُل
يوزعون على حب احلسـني يـدا ................... 

للجائعني إلـى اأحزانه تصُل
لـو لـوث الطبخ )ايديهـم( أتاح لهـم ...... 

ذكر احلسـني فصبـوا الدمع واغتسـلوا
محرٌم والبيوت الطابخـات على ................ 

مـد العيون بـكل القائلني ؛ كلوا
محرٌم وسـخاُم الطبـخ ظل علـى ........... 

اهـداب اعتابهـم عنوان مـا عملوا
قـزح  فـي  خطـوه  الـذي  السـخاُم  هـو 
................  لونًـا نبيـا ! وكل اللـون مرحتـُل
يامـا اندفعـت صغيـرا نحـو ) جدرهمـو ( 
............... ملا)اجلـداري( علـى ابوابهـم دوُل

 .......... املـؤه  ثـم  )جـدري(  أفـرغ  وكنـت 
 !! يبتهـل  يـرون خداعـي كيـف  وهـم 

وكـم مـأت ! وكـم أفرغت ! مـن طمعي 
........ وكـم أرادوا همـو طـردي ، ومـا فعلو

د. وسام حسين العبيدي

متوّهجـة  التـي سـتبقى  القصائـد  مـن 
بشـعريتها - بحسـب ياكوبسـن صاحـب 
اخلطاطـة التواصليـة الشـهيرة- الفـّذة، 
التـي تنبـع مـن عمـق )الرسـالة( لتطغى 
وظيفتهـا الشـعرية علـى سـائر وظائـف 
قصيـدة  هـي  األُخـر،  التواصـل  عناصـر 
هـذه  حمـزة(  عـادل  )مـروان  املرحـوم 
القصيـدة التي انحرفت عن مسـار الركب 
مـن القصائد في موضوع الرثاء احلسـيني، 
وغّردت خارج السـرب، شـأنها شـأن عينية 
الطرائـق  قيـود  خلعـت  التـي  اجلواهـري 
التقليديـة فـي اسـتقبال احلـدث األليـم 
مـن كل عـام، بـأن توّجهـت للشـخصية 
بوصفـه  ال  وخاطبتـه  احلـدث-  مـدار   -
الطاعـة(  مفتـرض  معصوًمـا  )إماًمـا 
ويحافـظ  حافـظ  التـي  الصـورة  هـذه 
علـى تكرارهـا واجترارهـا رعيـل الشـعراء 
السـابقني والاحقـني، بـل بوصفـه قائـًدا 
أمـا  كبيـرًا..  إنسـانًيا  وُمصلًحـا  ثوريًـا 
حمـزة(  عـادل  )مـروان  الراحـل  الفقيـد 
فقـد التقـط مشـهًدا عابـرًا من مشـهد 
اسـتقبال الذكرى السـنوية ملقتـل اإلمام، 
وتلّقفـه تلّقـف اخلبير العـارف مبا يحتجنه 
ـر  يُقشِّ فـراح  مدهشـة،  تفاصيـل  مـن 
هـذا املشـهد؛ ليصنـع منـه حدثًـا موازيًا 
للحـدث املركـزي )اسـتذكار تاريـخ املقتل 
واسـتلهام العبرة منه( نافًخـا فيما جاوره 
والتصـق بـه من مشـاهد لطقـوس إحياء 
ذلـك املشـهد، مـن قيـام النـاس املوالـني 
)مبعنـى احلب أو املشـايعة( بطبـخ الطعام 
السـنوية،  املناسـبة  تلـك  فـي  املعـروف 
بالتعـّرض  ال  القصيـدة  )قيمـة(  وتتحـدد 
إلـى هـذا الطقـس )إعـداد الطعـام( بـل 
بالتقـاط مشـهد جانبي ينبنـي على ذلك 
الطقـس احملّبـب لدى أولئك النـاس، يتعلق 
املصحـوب  يـاوس-  بتعبيـر   - بالتلّقـي 
اقـل منهـم  -وبنسـبة  األطفـال  بتدافـع 
اجلمـوع-  تلـك  مـع  أيضـا  الكبـار  يكـون 
علـى  احلصـول  ألجـل  قـدورًا  احلاملـني 
ذلـك الطعـام، هـذا املشـهد “الشـعبوي” 
يربـأ الكثيـر مـن “النخـب الثقافيـة” مـن 
فـوه في أشـعارهم،  الشـعراء، مـن أن يوظِّ
وإذا مـّروا بـه فـي أحاديثهم، فليـس إال من 
بـاب التنـّدر أو السـخرية أو االنتقاد..! لكن 

هنا تزداد مناسيب الشعرية 
في النص، حين يتحدى أولئك 

“الطابخون” عسف النظام 
الشمولي وطغيانه في منع 

إقامة مثل تلك الطقوس 
ومحاسبة أصحابها، وأظهر 

في الوقت نفسه ما كان عليه 
أولئك “الطابخون” من فقر 

مادٍّي وإدقاع لما لوطأة الحصار 
االقتصادي عليهم من أثر، 

لكن التحدي والحب إلحياء تلك 
الذكرى بإطعام من هم أفقر 

منهم، دفعهم لتلك الممارسة، 
بوصفها طريًقا لترجمة حبهم 
لمعشوقهم اإلمام الحسين ع 

ندوة

ترجمات

أعلـن املنتـدى العربي األوروبي للسـينما 
إعـداد  مـن  االنتهـاء  بفرنسـا  واملسـرح 
لإلبداعـات  األول  امللتقـى  برنامـج 
العربـي  املنتـدى  رحـاب  فـي  السـردية 
والـذي  واملسـرح  للسـينما  األوروبـي 
سـينطلق مـن مسـاء ليلـة اخلميس 20 
مسـاء  إلـى  ويسـتمر  القـادم  مايو/آيـار 
 27 ويشـمل  نفسـه،  الشـهر  مـن   31
ورشـة إبداعيـة مبجاالت سـردية متنوعة 
كالقصـة القصيـرة والروايـة، وكذا ورش 
مسـرحية وسـينمائية وتذوق فني وعدة 
نـدوات نقاشـية متنوعـة، حيث يشـارك 
فـي امللتقـى مـا يقـرب 150 شـخصية 

أدبيـة وفنيـة ونقـاد.
منصـة  عبـر  افتراضيـا  امللتقـى  ويقـام 
زووم اخلاصـة باملنتـدى العربـي األوروبـي 
للسـينما واملسـرح وسـتبث الفعاليـات 
التواصـل  منصـات  علـى  مباشـرة 
وصفحـة  للمشـتركني  االجتماعـي 
حميـد عقبـي ـ منظـم امللتقـى ورئيس 
للسـينما  األوروبـي  العربـي  املنتـدى 

واملسـرح. 
ويأتـي هـذا امللتقـى بعـد جنـاح تنظيـم  
فـي  القصيـرة  للقصـة  األول  امللتقـى 
رحاب املنتـدى العربي األوروبي للسـينما 

إلـى 11   6 مـن  نظـم  والـذي  واملسـرح 
أكثـر  ومبشـاركة  اجلـاري  أبريل/نيسـان 
مـن 60 قاصـة وقاصـا ونقـادا ومهتمـا، 
شـخصية   100 مـن  أكثـر  وبحضـور 
حضـرت نـدوات الـزووم ومتابعـة املئـات 
للبـث املباشـر عبـر حسـاب فايسـبوك 

حميـد عقبـي.
مـع  بورشـة  مايو/آيـار   20 االفتتـاح 

العمانـي. املسـرح  مبدعـي 
اإلبداعـات  ملتقـى  افتتـاح  وسـيكون 
تقـام  ثـم  بسـيط  بحفـل  السـردية 
الورشـة األولـى والتي تسـتضيف عددا 
مـن ُكتـاب املسـرح العمانـي )الشـاعر 
والكاتـب املسـرحي عبدالـرزاق الربيعي، 
السـيابي،  سـعيد  د.  والروائـي  القـاص 
اخلشـبة  هـواة  مسـرح  فرقـة  رئيـس 
احلراصـي،  خليفـة  الفنـان  ـ  العمانيـة 
بحضـور ضيـف شـرف الورشـة الناقـد 
التميمـي  محمـد  د.سـعد  العراقـي 
املسـرحي  الفنـان  الورشـة  وناقـد 

خمـاط(.  جبـار  د.  العراقـي 

طرق ونظام الورشات
وهكـذا ستسـتمر الـورش والتـي متـزج 
حيـث  ونقـاد  ومبدعـني  مبدعـات  بـني 
تكـون الـورش بعـد الظهـر وفي املسـاء 

وتنشـط أكثـر خـال عطلـة األسـبوع 
وقـال حميـد عقبـي ـ منظـم امللتقـى 
األول  امللتقـى  تنظيـم  فـي  »جناحنـا  ـ: 
للقصـة القصيـرة فـي رحـاب املنتـدى 
واملسـرح  للسـينما  األوروبـي  العربـي 
مكثفـة  نـدوات  تنظيـم  فـي  وجناحنـا 
فـي  نـدوات   6( املـرأة  عيـد  مبناسـبة 
يـوم 8 مـارس/آذار، و8 نـدوات وأمسـيات 
العاملـي  اليـوم  مبناسـبة  متواصلـة 
للشـعر وأكثـر مـن 10 نـدوات مبناسـبة 
هـذا  كل  للمسـرح(  العاملـي  اليـوم 
منحنـا أصدقـاء وصديقـات وشـراكات 
إبداعيـة وثقـة ودعـم مـن نقـاد كبـار 
يعطـون مـن وقتهـم ويبذلـون جهـودا 
املشـاركني،  منتـج  قـراءة  فـي  كبيـرة 
وهكـذا فنحـن نعتبـر أنفسـنا جسـرا 
إبداعيـا ومنـزج فـي هـذا امللتقـى عـدة 
خبـرات ويشـاركنا كاتبات و ُكتـاب كبار 
ينتظمـون في ورش مع جتارب متوسـطة 
ورمبـا جديـدة وال يجـدون ضيـرا أن يكون 
وأغلـب  شـابة،  أو  شـابا  مثـا  الناقـد 
النقـاد أسـاتذة فـي اجلامعـات أو طلبة 
ماجسـتير ومنهم أيضا ُكتاب وشـعراء 
وفنانـني وال يختـار املشـارك صديقـا له 
مثـا، وربطنـا عاقـات مببدعـني ونقـاد 
وهكذا بيوم الورشـة يعرض املشـارك أو 

املشـاركة قصـة قصيـرة أو مقتطفات 
تزيـد  ال  ملـدة  مسـرحية  أو  روايـة  مـن 
علـى عشـر دقائـق، ثـم تكـون املداخلة 
النقديـة مـن الناقـد ملـدة ال تزيـد عـن 
املشـارك  دور  يكـون  ثـم  سـاعة  ربـع 
عددهـم  بحسـب  الثالـث  ثـم  الثانـي 
وبنفـس النظـام، وفـي نهايـة الورشـة 
قصيـرة  ومداخـات  نقاشـات  تكـون 
املشـاركات،  حـول  للحاضريـن  جـدا 
وبهـذه الطريقة يكـون التفاعـل ونأمل 
كتـاب  فـي  النقديـة  األوراق  كل  نشـر 
ألننـا سـنحاول أن نكـون أكثـر تنظيما 
خصوصـا وأننـا أكملنـا البرمجـة قبـل 
شـهر مـن انطـاق امللتقـى بحيـث أال 
نقـع كثيرا فـي النقد االنطباعـي العابر 

واملرجتـل.

توضيحات مهمة
إذن فنحـن مـع مارثـون إبداعـي وهنالك 
التزامـات وحـددت املواعيـد لكل ورشـة 
نعـد  ونحـن  النـدوة  ورابـط  ونـدوة 
عامـا،  وكتالوجـا  يـوم،  لـكل  كتالوجـا 
وكل هـذا اجلهـد احتمـل معظمه وحدي 
أي أكثـر مـن تسـعني باملئة مـن العمل 
بقيـة  وهكـذا  واجلدولـة  والتنسـيقات 
أيـام  ثـم  امللتقـى  يـوم  إلـى  اخلطـوات 

امللتقـى أتولـى التقـدمي وإدارة النـدوات. 
واحلمد هلل قدمنا 102 نشـاطا افتراضيا 
مـن نـدوات وأمسـيات وفعاليات شـارك 
معنـا أكثـر مـن 200 شـخصية أدبيـة 
وأنـا  يشـاركنا،  منهـم  كثيـر  وفنيـة 
أعتبر اجلميع أعضاء وشـركاء ونكسـب 
مـن  متتـد  مهمـة  إبداعيـة  صداقـات 
اخلليـج للمحيـط، يضاف أيضـا من هم 
فـي املهجـر مـن أوروبـا وأميـركا وكنـدا 
وتركيـا. كمـا أن امللتقى كسـب عاقات 

مهمـة مـع نقـاد كبار. 
وقـال عقبـي فـي هـذه النقطـة: نعـم 
ويبذلـون  دور مهـم،  والناقـدات  للنقـاد 
جهـودا كبيـرة ففـي كل ورشـة ناقد أو 
اثنـان وثاثـة، هـذا يعتمـد على حسـب 
عـدد املشـاركني واملشـاركات مـن ثاثة، 
وذلـك  خلمسـة  عددهـم  يصـل  وقـد 
ضيوف شـرف الورش لكل ورشـة ضيف 
تقـدمي  وميكنـه  عليـه  نتعـرف  شـرف 
مداخلـة نقديـة أيضـا حـول مـا يُعرض 
علـى  األسـماء  كل  وجتـدون  بالورشـة 
املنتـدى  فايسـبوك وصفحـة  حسـابي 
واملسـرح،  للسـينما  األوروبـي  العربـي 
لنـا  ومـا يقدمونـه جـدا مفـرح يعيـد 
العربـي  الثقافـي  املشـهد  فـي  الثقـة 
رسـمية  ثقافيـة  مؤسسـات  وكسـل 

رغـم امليزانيـات وجيـوش مـن املوظفني 
واحلمـدهلل أصبـح منتدانـا عامليـا، وكل 
وإليـه خلـق تفاعـات  لـه  مـا نسـعى 
وتقـوي  تعـزز  تنويريـة  عربيـة  إبداعيـة 
والسـام  اإلنسـاني  اإلبـداع  مسـاعي 
واحملبـة فـي العالـم، ونحقـق خطـوات 
جيده بجهـد ذاتي وميزانيتنـا صفر ولم 
يبـادر أحـد بدعمنـا وسنسـتمر بتطوير 
الثقافـي  املنتـدى  شـراكاتنا مثـا مـع 
اجلزائـري، مختبر سـرديات البحرين، نادي 
منتـدى  السـعودي،  القصيـرة  القصـة 
جسـور اجلزائـري، منتـدى نـازك املائكة 
جـدا  مهمـة  وشـخصيات  العراقـي 
يطـول سـرد كل األسـماء، وهـم النقاد 

الشـرف. وضيـوف 
نحـن نعمـل وال نفعل كتلـك الدكاكني 
االفتراضيـة التـي تبيـع شـهادات تكرمي 
ودكتـوراه فخريـة وتـوزع سـفراء فهـذا 
النـوع مـن النشـاط الـذي متارسـه تلك 
دعـاة  نحـن  اجلهـل،  تعـزز  الداكاكـني 
تنوير وسـام وإبداع إنسـاني ال نتكسب 
وال نتربـح، وأنـا ال أنتظـر تكرميـا من أحد 
بعـدد  يقيـم  نشـاطي  أن  أعتقـد  وال 
التكرميـات، أعتقـد أنـي أقـوم بواجبـي 
كمثقـف وفنـان وإن جنحـت نشـاطاتنا 

بزيـادة. يكفي  هـذا 

محمد رضا

فادميير هوالن )1905 – 1980( شـاعر تشـيكّي، 
ولـد فـي بـراغ وتلقـى علومـه األولـى فيها ثم 
غادرهـا إلى فرنسـا ليتـّوج مسـيرته العلمّية. 
انخـرط فـي الّنضـال الثـورّي املناهـض للنازّية 
فـي  الشـيوعي  باحلـزب  التحـق  شـبابه،  فـي 
العـام 1946 وسـرعان ما متّ اسـتبعاده منه بعد 
أربـع سـنوات. أغلق على نفسـه، واختـار عزلة 
طوعّيـة، تليـق مبغامراته وخيبات أملـه، عززتها 
مراقبـة السـلطات آنـذاك ومنعـه من الّنشـر، 
ليعتكـف فيهـا طويـًا، متواريًـا عـن األنظـار 
»شـاعر  أمسـى  أن  إلـى  السـتينيات  حتـى 

الظلمـة والتهلكـة« علـى حـّد تعبيره.
ولـم  العـام 1977،  ابنتـه كاترينـا فـي  توفـت 
يلبـث أن أصيـب بجلطة دماغية، شـّلته جزئيا 
وتركتـه غيـر قـادرٍ علـى الكتابـة كلًيـا، إلى أن 
املنّيـة بعدهـا بثـاث سـنوات، أي فـي  وافتـه 

العـام 1980.
ترجمـت أعماله إلى لغـات كثيرة، علـى الّرغم 
مـن منفـاه، وكانـت الفرنسـية أولـى اللغـات 
ترجمـة  فـي  جناحهـا  حتـت  احتضنتـه  التـي 
قـّدم لها آراغـون، معرًفا الشـاعر إلـى اجلمهور 
الفرنسـي علـى أنـه »الّرجـل احملـاط بسـمعة 

بشـكل  البـرق  تعكسـان  وعينـاه  الظـّل، 
. » طبيعـّي

ليلـة مـع هاملـت، هاويـة  أشـهر مؤلفاتـه: 
ألـم. الهاويـة، 

_________________________
_______________

ألم
 

ليـس لديـَك أيـة فكـرٍة مـن أيـن يأتـي هـذا 
الطريـق

الذي لن يقودك إلى أّي مكان
لكن ما يهّمك

أنه كان طافًحا بالسحر، بالنساء، باملعجزات
بالرغبات واحلرّية

 
ينفـَق حتـت  أن  رأيـت، مثـل رجـٍل كان ميكـن 

مـاك
املاَك الذي هرب على أقدامه

شاًقا طريَق نسيان الذات
ولم تلتفت إاّل الحًقا

أللم الرجل
وألم اهلّل نفسه، الذي يرنو إلى السعادة

 
اهلّل

هذا العاشق التِعس
*
 

األغنيـات،  املوسـيقى،  الّلغـة،  هـي  نافقـٌة 
العالـم زئيـر  أمـام  والصمـت،  الضحـك 

*
 

ماذا كانَت حياتك؟
توّليت عن املعلوم إلى ما ال يُدرك.

وقدرُك؟
لـم يبتسـم مـن أجلـك سـوى مـّرة واحـدة 

حسـب و
ولم تُكن حاضرًا.

*
 

حّتى لو لم يوجد اهلّل
من »ليلة مع هاملت«

 
حتى لو لم يوجد اهلّل، والروح هي أيًضا

حتى لو وجدت الروح وكانت هالكة
حتى لو لم يكن ثمة بعث

حتى لو لم يتبَق شيء بعده،
ال شيء

الـدور الـذي كان ميكـن أن نتخّذه فـي كوميديا 
ثلة مما

إذًا
لـم يكـن ليعـدو كونه شـفقة، شـفقة على 

احلياة، هـذه 
التي ليست سوى شهقة وعطش وجوع

وتزواج ومرض وتأّوهات
 

ذات يـوم وبينمـا كنـت أشـق طريقي بـني ورود 
خللنج ا

سمعت سؤال طفل ما: ملاذا؟
ولـم أركـن إلـى إجابتـه، ولـم أسـتطع حتـى 

اليـوم وبعـد سـنوات مديـدة أن أجيبـه
أن القمر في منتصفه

ألنـه للطفـل دوًما مـا تكـون اإلجابـة ناقصة 
التعبير عـن 

إلـى  بالنسـبة  للسـؤال  عينهـا،  بالدرجـة 
الرجـل.

 
حـني تعـود طفولتي لتتمظهر ومتسـكني من 

يـدي بلطف
أشرع في الغناء

وحني أفكر في إكليل شوِك املسيح

يطرقني الذعر
وحني حتط نظراتي على شجر العّليق

وأرى إلى عّش الطائر فيها
أتسّمر هناك، ألنصت

لكني مذ عرفُت بني البشر
وأنا أنتحب

*
 

الّطفل
 

ناحيـة سـكة  إلـى  أذنـه مضغوطـة  طفـٌل، 
احلديـد

ينصت لقدوم القطار
ضائًعا في املوسيقى الطاغية

ال يهّمه إالّ قليًا
بحّق

ما إذا كاَن القطار مصافًحا أو مودًعا
لكن أنت

انتظرت دوًما شخًصا ما
نطقت دوًما بكلمة وداٍع ألحدهم

حّتى عثرت على نفسك
وأبًدا

لم تكن حاالًّ في أي مكان.

* عن ألترا صوت

باريس مقرا افتراضيا لملتقى اإلبداعات السردية العربية*

فالديمير هوالن: من أين يأتي هذا الطريق؟*
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مقبرة صينية للدراجات الهوائية
منذ عام 2016، غزت املدن الصينيــة الدراجات التي ميكن 
استئجارها ببساطة عبر تطبيق على هاتف ذكي وتركها 

على أي رصيف بعد االنتهاء من استعمالها.
وهذا املفهوم البســيط أعاد إحيــاء الدراجة الهوائية في 
الصني، حيــث كانت الوســيلة الرئيســة للتنقل حتى 
ســبعينيات القــرن املاضي قبل أن حتل مكانها الســيارة 

تدريجيا التي تعد رمزا لالرتقاء االجتماعي.
ومع ظهور عالمات جتارية للدراجات الهوائية املشــتركة، 
أصبحــت وســائل النقل هــذه موجودة فــي كل مكان، 
واستحالت في بعض األحيان كابوسا إداريا للبلديات التي 

اتخذ بعضها تدابير للحد من أعدادها.
في شــنيانغ عاصمة مقاطعة لياونينغ )شــمال شرق(، 
ســاحة شــاغرة ضخمة حتوي آالف الدراجــات الهوائية 

ودراجات السكوتر الكهربائية غير املستخدمة حاليا.
وحتركت بعض البلديات. منهــا بكني إلزالة 44 ألف دراجة 
من مناطقها احلضرية هذا العام بهدف تقليص أســطول 

العاصمة إلى 800 ألف دراجة.

تحويل هواتف سامسونغ لالستعمال في 
المنازل!

 Galaxy Upcycling at اعلنــت سامســونغ أن تطبيــق
Home الــذي أطلق منــه إصدار جتريبي حاليا، ســيمكن 
أصحاب هواتف Galaxy القدمية من اســتغالل أجهزتهم 
كأدوات لالســتماع ملا يدور في أرجاء منازلهم، فالتطبيق 
ميكنه تســجيل صوت الطفل الصغير في حال كان بعيدا 
عن أهله في غرفة ثانيــة، أو التعرف على صوت احليوانات 
األليفة في حال لم يتواجد صاحبها في املنزل، وبعد توثيق 
هذه األصوات يرســلها إلى الهاتف احملمول على شــكل 

رسائل صوتية.
كما ميكن حتويل الهاتف إلى مستشــعر ضوئي في املنزل 
الذكي، فعنــد انخفاض معدالت اإلضــاءة يقوم الهاتف 
بإرسال إشــارة إلى منظومة املنزل الذكي لتشغيل اإلنارة 

الكهربائية.
ويتوفر هذا التطبيق بنســخة جتريبة للمســتخدمني في 
عدد محــدد من البلدان منها الواليــات املتحدة وبريطانيا 
وكوريا اجلنوبية، والذين ميلكون هواتف سامسونغ من فئة 
 Android 9 تعمــل بأنظمــة ،Z line و Note و Galaxy S

وأنظمة أندرويد األحدث.

إحياء فن نسيج نادر في بنغالديش
تســتعيد بنغالديش رويدا رويدا، قطعة من تراثها الثقافي 
غير املادي، عن طريق إحياء فن نســيج نــادر فقدته البالد. 
وكان هذا النسيج يوما األكثر روعة الذي عرفه العالم على 

اإلطالق.
يطلق على هذا النسيج تسمية »موسلني دكا« أو »شاش 
دكا«، وتلــك املــادة املوصوفة في نصــوص دكا منذ ألوف 
الســنني، عبارة عن نسيج فائق النعومة مصنوع من أنواع 
منقرضــة من القطــن كان ينمو على طــول ضفاف نهر 

»ميجنا«، ويعرف باسم »فوتي كارباس«.
ويصف موقع »غوود نيوز« الكندي القطن بأنه دقيق للغاية 
ويتم متزيقه بســهولة، وال ميكن احلصول عليه إال في ظل 
ظروف رطوبة شديدة وأحيانا محسنة بشكل اصطناعي.

ملونشريط

الصباح الجديد - متابعة:

ال  بذاتــه، وقد  االعالنــات فــن 
يختلف اثنــان على هذا الوصف 
خاصة وان العديــد منها يكون 
بشــكل دراما قصيــرة، وهناك 
تكون  احيانا  واغان  استعراضات 
مؤلفة وملحنة لالعالن وليست 
اغنية  او  للحــن  مجرد محاكاة 

جاهزة.
فــي رمضان هذا العــام اتخذت 
االعالنــات اشــكاال جديدة من 
بكبار  واستعانتها  مدتها  حيث 
وقد تكون شــيريهان  النجــوم 
علــى رأســهم بعد غيــاب 19 
عــام وعودتهــا الى الشاشــة 
متلهفا  كان  الــذي  وجمهورها 
ملشــاهدتها واســعد بجمالها 
وخفتهــا املعهــودة اضافة الى 
نانسي عجرم وامير كرارة واليسا 
وميريام فارس ومصطفى فهمي 
الشربيني  ودينا  فهمي  وحسني 
لتجتذب  العديد  وغيرهم  وروبي 

املشاهدين اكثر.
عودة شــريهان جاءت من خالل 
»قوتنا  شعار  حمل  دعائي  إعالن 
إن مفيــش حاجة تقدر توقفنا«، 
حيــث تنــاول اإلعالن مســيرة 
والشخصية،  الفنية  شــريهان 
مــروراً باحلــادث األليــم الــذي 
تعرضت له عام 1989، بشــكل 
تراجيدي تعبيــري، تأثر به قطاع 
املشــاهدين، ما جعل  كبير من 
اسم شريهان يتصدر ترند موقع 

»تويتر« لعدة أيام.
 ZED وجــاء إعــالن مجموعــة
حيث  مميزاً،  للعقــارات   EGYPT
اســتطاع جمــع 14 جنمــاً من 
مشــاهير الفن وكرة القدم في 
مصر خالل اإلعالن، وهم: يســرا 

ونيللــي كرمي وكرمي عبــد العزيز 
وشيرين رضا ودينا الشربيني وتارا 
عماد وســلمى أبو ضيف وهدى 
املفتــي وأحمد حســام »ميدو« 
وحازم إمام ومحمد زيدان وسيف 

زاهر وكارين فهمي وزينب عزام.
اجلسمي،  حســني  الفنان  وقدم 
إعالن مدينة »ماوننت فيو«، ضمن 
حملة املدينــة اإلعالنية اجلديدة 
لرمضــان 2021. األغنيــة حتمل 
عنوان »سر الســعادة«، كلمات 
نصــر الدين ناجــي، أحلان أحمد 
فرحات، توزيع ومكساج وماستر 

توما.
كذلــك شــارك اجلســمي في 
أحد اإلعالنــات الدعائية لصالح 

شركة »أوراجن« خلدمات الهواتف 
احملمولة، من خــالل أغنية حتمل 
حاجة  مصر  في  »رمضان  عنوان 
تانية«، وترصــد مظاهر احتفال 
املصريني بأجواء رمضان املتنوعة 

واملميزة.
إعالنني  في  تامر حسني  وشارك 
 ،2021 مختلفني خــالل رمضان 
فيــه لصالح  غنــى  أحدهمــا 
مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، 
واآلخر أطل فيه كممثل للترويج 

لهاتف ريدمي نوت 10.
وطرحت شــركة »يونيــون إير« 
واملنزلية،  الكهربائيــة  لألجهزة 
اجلديــدة  الدعائيــة  حملتهــا 
لرمضان 2021، عبر إعالن دعائي 

في إطار رومانســي، مبشــاركة 
الفنانة  فنانني، وصــوت  ســتة 
الوهاب، حتت عنوان  شيرين عبد 
»يونيون إير.. 25 ســنة مشــوار 

مكمل«.
الفنانني  اإلعــالن  في  وشــارك 
اللذان  داش،  وأحمــد  قورة  ملك 
جتمعهما قصة حب خالل أحداث 
اإلعالن، كذلك شارك به كل من 
آسر ياسني وأمينة خليل، اللذان 
تنتهي  حــب  قصة  جتمعهمــا 
بالــزواج خــالل األحــداث، إلى 
جانب الفناننْي مصطفى فهمي 

وإسعاد يونس.
“كوكاكوال”،  شــركة  طرحــت 
حلول  مبناســبة  اجلديد  إعالنها 

شــهر رمضان. وقام الفنان أمير 
عيــد بالغناء في اإلعــالن الذي 
»ابدأ بكوكاكوال  يحمل شــعار 
وتتلخص  قريب«.  الغريب  وخلي 
فكــرة اإلعــالن بدعــوة اجلميع 
للتقارب مــن بعضهم البعض، 
وظهر في اإلعالن شيكاباال العب 
محمد  بصحبة  الزمالــك  نادي 
مجــدي أفشــة العــب النادي 

األهلي.
وتكرر ظهــور النجم عمرو دياب 
في اإلعالنــات التجارية كعادته 
في الســنوات األخيرة، من خالل 
إعــالن لشــركة »بالــم هيلز« 
العقارية، حيث أدى خالل اإلعالن 
أغنيــة جديدة بعنــوان »الدنيا 

حلــوة«، كلمــات تامر حســني 
وأحلان عزيز الشافعي.

للموســم  البنك  إعــالن  وجاء 
بعنوان   ،2021 احلالى  الرمضانى 
»أنا املمكن ومش ممكن.. الصعب 
من  نخبة  بصوت  يتمكن«،  منى 
كبار الفنانني وهم مدحت صالح 

ومحمود العسيلى ودياب.
ويعتمد إعالن بنــك مصر لعام 
التحفيــز  فكــرة  علــى   2021
والتدعيــم وبــث روح التفــاؤل 
والعزمية واإلميان بقدرات املصريني 
وإطالق  التحديــات  جتــاوز  على 
القدرات الكامنة للعمل والنمو 
خاصة  مصــر،  اقتصــاد  ودعم 
فى اســتنفار الهمــم بعد عام 
فيروس  والذى شهد حتدى   2020
»كورونا« والذى أثر على االقتصاد 

العاملى.
نانســي عجرم خطفت األنظار 
بعــد ظهورهــا بإطاللــة مميزة 
فــي  كــرارة،  أميــر  بصحبــة 
شــركة  لصالح  دعائى  إعــالن 
فى  نانسي  وظهرت  »إتصاالت«، 
بأكثر من إطاللة ولفتت  اإلعالن 

انتباه اجلماهير ومحبيها.
شــاركت دينــا الشــربيني في 
إعالن دعائي لصالح شركة لبيع 
باالشتراك  الكهربائية،  األجهزة 
مــع الفنانة روبــي، حيث ظهر 
اســتعراضي  بشــكل  الثنائي 
حصد إعجــاب عــدد كبير من 

املتابعني.
 We شــركة  واســتعانت 
لالتصاالت بعائلة الفنانة سمير 
الفنانة  وزوجته  غامن، فظهر هو، 
دالل عبد العزيز، وابنتهم الفنانة 
في  أصبحت جملتها  التي  إميي، 
دوبليرة«،  »أنا محتاجــة  اإلعالن 
مواقع  على  يتــداول  كوميكس 

التواصل االجتماعي.

إعالنات رمضان 2021.. تجذب كبار النجوم .. وتنافس األعمال الدرامية

في حــني ال يوجد اتفاق عــام على ما هو 
أعظم فيلم، فإن العديــد من املنظمات 
واملنشــورات حاولت حتديد ماهية األفالم 
التي تعــد األفضل. وقد ورد ذكر كل فيلم 
مذكور هنا في مسح إحصائي بارز، سواء 
أو استطالع  الرأي شعبيا،  كان استطالع 

الرأي بني النقاد السينمائيني. 
ينبغي النظر إلى أن أي من االستطالعات 
التي أنتجت هذه االستشــهادات ينبغي 
النظــر إليها كإجراء علمي يســتند إلى 

جماهير مشاهدة الفيلم. 
كل عقــد مــن الزمــان، تطــرح مجلة 
والصوت«  »البصر  البريطانية  الســينما 
ســؤاال جملموعة دولية من خبراء السينما 
في التصويت ألكبر فيلــم على اإلطالق. 
الناقد السينمائي روجر إيبرت وصف ذلك 
بأنه »حتى اآلن األكثر احتراما من صناديق 

االقتراع«.
املواطن كني )1941( التي كتبها أورســون 
ويلــز كان قد صــوت له ليكــون باملركز 
االول في »البصر والصوت« في خمســة 
اســتطالعات للنقاد من 1962-2002. في 

استطالع مســتقل للبصر والصوت من 
كبــار،  الذي عقد ألول مرة في مخرجــني 

عــام 1992، حيث وضــع املواطن كني في 
أعلى تقدير في 1992 و 2002.

ســارق الدراجــة )فيلــم( )1948( كتبه 
فيتوريو دي سيكا تصدر إستطالع النقاد 
األول »البصر والصوت«، فــي عام 1952. 
وجاء ذلك أيضا  الســابع فــي عام 1962 
والســادس في عام 2002. وجاء ذلك أيضا  

10 في استطالع اخملرجني عام 2012 

قصــة طوكيــو )1953( التــي كتبهــا 
اســتطالع  تصــدرت  أوزو  ياســوجيرو 
اخملرجني«البصــر والصوت« في عام 2012، 

حيث أزاحت املواطن كني .
 قصــة طوكيو » ظهرت في اســتطالع 
النقاد »البصر والصوت« في املركز الثالث 
في عام 1992، واخلامســة في عام 2002، 

والثالثة في2012.
ألفريــد  كتبهــا  التــي   )1958( الــدوار 
هيتشــكوك. اســتطالع النقاد »البصر 
والصوت« في عــام 2012، مزيحة املواطن 
كــني . وجاء ذلك أيضا الترتيب #الســابع 
في عام 1982، والرابع في عام 1992، ورقم 
2 في عام 2002. في إســتطالع اخملرجني، 
والســادس فــي 1992 و 2002, والترتيب 

السابع في 2012.
 )قواعــد اللعبة( )1939( التي كتبها جان 
رينوار الفيلــم الوحيد الذي ظهر في كل 
اســتطالعات النقاد في البصر والصوت 
وكان االقتــراع الوحيــد التــي جرى في 
أســتطالعات اخملرجون ونتيجته انه قيم 

بالدرجة التاسعة عام 2002.

األفالم التي اعتبرت األفضل في العالم

االثنني 26 نيسان 2021 العدد )4646(

Mon. 26 Apr. 2021 issue )4646(

الصباح الجديد - وكاالت:
لشهر رمضان ميزات مختلفة متيزه 
عن بقية أيام السنة، من حيث وتيرة 
احلياة، األنشــطة اخملتلفة، واألغذية 
املتنوعــة. العديد من االشــخاص 
وبســبب تصورهــم ان الصوم يؤثر 
لديهم  الطاقــة  مســتويات  على 

ميتنعــون عن ممارســة الرياضة في 
رمضان. لكن الرياضة خالل شــهر 
رمضــان ممكنــة ان التزمنــا بعدة 

شروط تضمن السالمة الصحية.
وأثبتــت كثير من األبحاث حتســنا 
البدني  ملحوظا في نشاط اجلسم 
فعاليته  بســبب  الصوم،  أثناء  في 

وحتسن أداء أعضاء اجلسم.
لذلــك، فــإن ممارســة الرياضة في 
رمضــان تعــد امنة وممكنــة، مع 
األخــذ بعني االعتبــار بعض األمور 
واالحتياطات. فال ينصح مبمارســة 
الرياضة في ساعات العصر أو خالل 
ســاعات الصوم املتأخــرة، إذ يكون 

الطقس حارا ويكون اجلسم في هذه 
أي  السوائل،  تنقصه  الفترة مرهقا 

يكون في حالة من اجلفاف.
لذلك، فإن الفترة املسائية األفضل 
ملمارســة الرياضة، حيث يكون اجلو 
أقل حراً، كما يفضل أن يتم ذلك في 

صاالت ومراكز الرياضة.

الرياضة  ملمارســة  املفضل  الوقت 
قبيل موعد اإلفطار مباشرة، إذ تأتي 
وجبة اإلفطار لتســاعد في عملية 
بناء العضــل، أو بعد وجبة اإلفطار 
بســاعتني في األقــل، حتى تنتهي 
الشخص  كان  وان  الهضم.  عملية 
معتادا على ممارسة متارين شاقة، مبا 

فيها رفع األثقــال، فينصح بتقليل 
والتنويع  دقيقــة   45 مبعدل  الوقت 
في التمارين بحيــث ال يتم تفعيل 
اجلهد على العضلة نفسها يوميا، 
بل تقسيم التمارين بحيث يتم في 
كل يوم ممارسة التمارين على عضل 

مختلف.

الرياضة ضرورية في رمضان.. 

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتمت بعثة العراق زياتها إلى 
سلطنة عمان أول أمس، لعرض 
كأس  الستضافة  البصرة  ملف 
اخلليج 25 واحلصول على الدعم 
في  وكان  العمانــي.  اجلانب  من 
عدنان  العراقية  البعثة  مقدمة 
العراقية،  الرياضــة  وزير  درجال 
وكان فــي اســتقبال البعثــة 
رئيس  الوهيبي  الشيخ ســالم 
القدم  لكــرة  العماني  االحتــاد 
وكيل  الهنائي  رشــاد  والشيخ 
وقدم  العمانية.  الرياضــة  وزارة 
لســلطنة عمان  درجال شكره 
أن  على حسن الضيافة، مؤكدا 
ملف  كبير  بشكل  تدعم  عمان 
بطولة  الســتضافة  البصــرة 

اخلليج.
كما، أعرب وزير الشباب والرياضة 
عدنــان درجال، عن تفاؤله بدعم 
خليجي  بطولة  إلقامة  الكويت 
25 في العراق، مشيرا الى ان هذا 
مهمة  خطوة  ســيكون  احلدث 
لرفع احلظــر الكلي عن املالعب 

العراقية.
وصوله  عقــب  درجــال  وقــال 
الكويــت، »نحــن واثقــون من 
قدراتنا علــى تنظيم البطولة، 
محطة  لتكون  جاهزة  والبصرة 
البطــوالت  الســتقبال  مميــزة 
واملهرجات الرياضية«، بحســب 
نيوز. شــفق  لوكالة  ورد  بيــان 
وأعرب درجال عن سعادته لزيارة 
دولة الكويت بعد أكثر من ثالثة 
عقــود، فــي مســتهل جولته 

اخلليجيــة لدعم ملــف العراق 
في تضييف بطولة اخلليج بكرة 
القدم  بنسختها الـ25، مشيدا 
بجهود الكويتيني ووقوفهم الى 

جانب العراق.
وأضاف »أنا على قناعة تامة بأن 
الكويتي  االحتاد  في  املســؤولني 
لكرة القدم على قدر املسؤولية 

في لم شــمل العرب، واحتضان 
البصرة لهم في بطولة خليجي 
25، التــي ســتكون بوابة لرفع 
مالعبنا  عــن  الكلــي  احلظــر 

الرياضي«.
والرياضة  الشــباب  وزير  ووصل 
عدنــان درجال، في وقت ســابق 
اليــوم، إلى دولــة الكويت على 

الهيئة  رئيــس  رأس وفــد ضم 
العراقي  لالحتــاد  التطبيعيــة 
ايــاد بنيان، واألمني  لكرة القدم 
العــام لالحتــاد محمــد فرحان 
عبيد، ومحافظ البصرة أســعد 
العيدانــي، لعقــد اجتماع مع 
املســؤولني عن الشأن الرياضي 
الكويتي، ملناقشة دعم الكويت 

البطولــة اخلليجية في  القامة 
محافظة البصرة.

الهيأة  رئيــس  أبدى  ذلــك،  إلى 
إيــاد بنيــان، عن  التطبيعيــة، 
25 في  تفاؤله بإقامــة خليجي 
البصرة، الســيما بعــد اجلهود 
قبل  مــن  املبذولــة  الكبيــرة  
احلكومة العراقية ووزارة الشباب 

الرياضية  واملؤسسات  والرياضة 
كافــة، الحتضان العراق للحدث 

اخلليجي الكبير. 
وقاَل رئيس الهيــأة التطبيعية: 
»إن جولة الوفد العراقي، برئاسة 
الوزيــر عدنان درجــال ومحافظ 
واألمني  العيداني  أسعد  البصرة 
العام للتطبيعية محمد فرحان، 
إلى االشقاء في دول اخلليج كانت 
من أجل التباحث مبا يخص ملف 
العالقات  تعزيز  وكذلك  البصرة، 
بني العــراق ودول اخلليج، والذين 
أبــدوا دعمهم الكامــل إلقامة 

البطولة في العراق«. 
وأضــاَف بنيــان : »لدينــا رغبة 
البطولة  صادقة وقويــة إلقامة 
في العراق، ملا متثله من ايجابيات 
وإلى  العراقية  للجماهير  عديدة 
باخلصوص،  البصــرة  محافظة 
وســننتظر إلــى اليــوم االثنني 
ملعرفة الدولة التي تســتضيف 
خليجي ٢٥ بعــد القرار النهائي 

ألعضاء املكتب التنفيذي«.
هــذا ومــن املؤّمــل أن يعقــد 
رؤســاء احتادات قطر والسعودية 
والكويــت  وُعمــان  والبحريــن 
واإلمارات والعــراق واليمن املؤمتر 
املوافق  االثنني  اليوم  االستثنائي 
شهر  من  والعشــرين  السادس 
اجلاري حلســم ضيافة  نيســان 
للنســخة  البصرة  محافظــة 
اخلامســة والعشــرين لبطولة 
كأس اخلليج العربي لكرة القدم 
الــذي مت حتديــد إقامتها بصورة 
مبدئية نهاية شهر كانون األول 
2021 أو بدايــة كانــون الثانــي 

.2022

اليوم .. المؤتمر االستئنائي إلعالن مستضيف خليجي 25
وفدنا العراقي يعزز جوالته الخليجية 

المغرب يسعى لالحتفاظ بلقبه العربي في قطر

دعوة عمان لمواجهة 
أسود الرافدين

نفط الوسط  يتألق 
في دوري الصاالت

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
أثنــاء تواجده فــي العاصمــة العمانية 
العماني خلوض  للمنتخب  دعوة  مسقط 
مبــاراة وديــة فــي محافظــة البصرة.. 
وذكرت الوزارة في بيان ان »وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجال،اثنى أثناء تواجده 
في العاصمة العمانية مسقط باملواقف 
الكبيرة للســلطنة في دعِم حق العراق 
مبختلــِف القضايــا الرياضيــة«، مؤكًدا 
»خالل اللقاء الذي جمعُه برشاد بن أحمد 
الهنائــي وكيل وزارة الثقافــة والرياضة 
والشباب العماني بأن العالقات الرياضية 
الشــبابية بــني البلدين تعيــش أفضل 
مراحلهــا وتؤكد عمــق جذورها وروحها 
األخوية«، مبيًنا أن »الكثير من االتفاقيات 
الشــبابية الرياضيــة ســيتم تنفيذها 
بالتنــاوب بــني البلدين فضــاًل عن دعم 
السلطنة الصريح حلق استضافة البصرة 
لبطولة خليجي 25«.وتابع البيان ان »وزير 
الشــباب والرياضة قدم في الســلطنة 
شــرًحا وافًيا عن ملف استضافة العراق 
اســتعداد  ومدى   »25 »خليجي  لبطولة 
البطولة، بحضور  لتنظيم هــذه  العراق 
سالم بن ســعيد الوهيبي رئيس مجلس 
إدارة اإلحتاد العماني لكرة القدم وعددٍ من 

املسؤولني باالحتاد«.
وأوضَح درجال بالقول إلى وســائل اإلعالم 
العمانية إن »زيارتي للســلطنة هي من 
أجل تقــدمي الُشــكر للجهــودِ الكبيرة 
التي يبذلها املســؤولون في وزارة الثقافة 
والرياضــة والشــباب واإلحتــاد العماني 
لكــرة القدم وعلى الدعــم الكبير مللف 
اســتضافة العــراق لبطولــة »خليجي 
25« وهذا الدعم يأتــي بحكم العالقات 
التاريخيــة املتجــّذرة فــي الِقــدم بني 
»العراق  إن  والعراق«،مضيًفا  الســلطنة 
مستعد بشكٍل كبير الستضافة بطولة 

خليجي 25«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مدرب صاالت نفط الوسط، أبو الفضل 
عباس بعيــوي، أن اســتعادة لقــب دوري 
الصاالت، بات قريًبا، بعد الظهور بشــكل 
جيد وتصدر الترتيب.وقــال بعيوي »فريقنا 
قدم موسًما مميزًا، نسعى الستعادة اللقب 
من جديد بعد خســارته في املوســم قبل 
املاضي«.وأضاف  املوســم  وإلغــاء  املاضي 
»صدارة الفريق ال تعنــي التتويج، علينا أن 
نواصل بنفــس الوتيرة، تنتظرنــا مباريات 
مهمة«.وتابــع »فريقنــا يضــم مجموعة 
طيبة من الالعبني، التتويج باللقب يحتاج 
إلــى اســتمرار النتائج املميــزة، مع صبر 
الالعبني«.وأشــار إلى أن نفط الوسط بات 
اسًما مؤثرًا على املستوى العربي واآلسيوي 
في عالم كرة الصاالت.وأمت »التتويج باللقب 
القارية، لتحقيق  املنافســة  مينحنا فرصة 

نتائج مميزة تليق بإجنازات نفط الوسط«.
يشــار إلى أن نفط الوســط يتصدر جدول 
ترتيــب الــدوري برصيد 58 نقطــة، ولديه 

مباراة مؤجلة أمام نفط البصرة.

جولة وفد العراق في اخلليج
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العواصم ـ وكاالت:

تســتضيف قطر، منافسات كأس 
رعاية  حتــت  للمنتخبات،  العــرب 
وذلك  القدم،  لكــرة  الدولي  االحتاد 
خالل املدة من األول وحتى 18 كانون 

أول املقبل.
البطولة،  منافســات  في  ويشارك 
23 منتخًبــا عربًيا، وتقــام على 6 
مــن مالعب مونديــال قطر 2022.
ومن املقرر أن تقــام قرعة البطولة 
املنتخبات  توزيع  اجلديدة، وســيتم 
مجموعات.تســتضيف   4 علــى 
دار األوبــرا باحلــي الثقافــي كتارا 
بالعاصمة القطريــة الدوحة، غدا 
الثالثاء ســحب قرعة بطولة كأس 
العرب.وسيتم تنظيم كأس العرب، 
من جانــب الفيفا بالشــراكة مع 
قطر، نهاية العام اجلاري.وســتقام 
مراســم القرعة في متام التاسعة 
مســاًء بالتوقيت احمللــي، بحضور 
اإلجــراءات  مع  متاشــًيا  محــدود 
االحترازية للحد من انتشار كورونا.. 
ويشارك في منافسات البطولة 23 

منتخًبا عربًيا.

املشــاركة،  الفرق  قائمــة  وتضم 
منتخبات قطر البلد املســتضيف، 
ومصر والسعودية واإلمارات واجلزائر 
القمــر وجيبوتي  والبحريــن وجزر 
والعــراق واألردن والكويــت ولبنان 
وليبيــا وموريتانيــا واملغرب وعمان 
وفلســطني والصومــال وجنــوب 
وتونس  وسوريا  والسودان  السودان 
األولى،  الفئــة  وتضــم  واليمــن. 
املنتخبات العربية العشــرة األوائل 
في التصنيــف العاملي، وهي تونس 
وقطر  ومصــر  واملغــرب  واجلزائــر 
والســعودية والعــراق واإلمــارات 
البطولة  وستكون  وعمان.  وسوريا 
اختبــارًا حقيقًيا لقطــر، للوقوف 
على جاهزيتها الســتضافة كأس 
األمور مختلفة،  العالم، وقد تكون 
اآلسيوية،  الدول  لبقية  بالنســبة 
التي تخوض التصفيات املشتركة.

وال شــك أن البطولــة اجلديــدة، 
للمنتخبات،  حقيقي  اختبار  مبثابة 
من أجــل الوقوف علــى جاهزيتها 
لالســتحقاق العاملي، وقد ترســم 
املالمــح احلقيقيــة للوجــه الذي 
ســتظهر بــه خــالل املونديــال. 
العرب،  كأس  بطولــة  وســتكون 

البروفة املثاليــة التي تبحث عنها 
املنتخبــات لتقييــم مســتواها، 
ومحاولــة تصحيح األخطاء، حيث 
أن مشاركة الدول األفريقية ستؤثر 
الفني، مع  املســتوى  إيجابًيا على 
خلق أجواء تنافسية قوية.وستقام 
كأس  لبطولة  النهائيــة  املبــاراة 
العرب فــي 18 كانــون أول املقبل، 
بالتزامن مع اليــوم الوطني لدولة 

قطر.
مــن جانبه، يعــود منتخب املغرب 
للواجهــة العربيــة، مــن خــالل 
العرب  كأس  بطولة  في  مشاركته 
بقطــر، التي ســتعرف حضور 23 
منتخبا، وسُتســحب قرعتها يوم 
غدا الثالثاء.. ويدخل منتخب أسود 
البطولة، وهو حامل لقب  األطلس 
أقيمت  التي  الســابقة،  النسخة 

عام 2012 في السعودية.
املغربيــة حينها  الكتيبــة  وقــاد 
املدرب البلجيكــي، إيريك جيرتس، 
الــذي اعتمد على العبــي الدوري 
ياســني  أمثال  املتألقــني،  احمللــي 
الصاحلــي، ورشــيد الســليماني، 
وســمير الزكرومي، وأحمد جحوح، 
وغيرهم.وفــاز  غريــب،  وأســامة 

منتخب املغرب في املباراة النهائية 
على ليبيا، بــركالت الترجيح )1/3( 
بعد التعــادل)1/1(.. وتألق في تلك 
النسخة املهاجم ياسني الصاحلي، 

الذي نال لقب الهداف بـ6 أهداف.
املغرب احمللي  وسيشــارك منتخب 
منتشــيا  العربية،  البطولــة  في 
بتتويجه األخير بــكأس أمم إفريقيا 
للمحليني في الكاميرون. . سيعول 
أســود األطلس على خبــرة وجتربة 
املــدرب، احلســني عموتــة، حيث 
يعتبــر أحد أســباب جنــاح احمللي 
املغربــي.. وســيدخل عموتة حتديا 
جديدا بنكهة عربية، وهو الذي نال 
العديد من األلقاب في مســيرته، 
قاريا ومحليا، كما أحرز مع الســد 

القطري لقب الدوري وكأس األمير.
ومن أبرز الالعبني، املتوقع أن يعتمد 
البطولة  فــي  عموتــة  عليهــم 
العربيــة، جنمــي الرجاء، ســفيان 
رحيمــي وعبــد اإللــه احلافيظي، 
والعبي الــوداد أيوب الكعبي ووليد 
إلى جانب  الكرتي ويحيى جبــران، 
املغرب  حمــزة موســاوي، العــب 
باعــدي، مدافع  وكرمي  التطوانــي، 

نهضة بركان.

كأس العرب.. بروفة مثالية للمونديال

املغرب في لقاء سابق ببطولة كأس العرب
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مفكرة اليوم

الجوية ـ الشارقة

التسيو ـ ميالن

دوري أبطال آسيا

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
في اطار توسيع عملها املتخصص 
التنموية،  األنســانية  اجلوانب  في 
فقــد فتحت منظمــة العال، آفاق 
للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة 
من خالل اشــرافها مؤخــرا على 
ورشــتني اقيمتــا بالتنســيق مع 
واحملافظات،  األقاليم  شــؤون  دائرة 
شعبتي بغداد واألنشطة والبرامج، 
تستهدف الورشتان مالكات املركز 

الوطني لرعاية املوهبة الرياضية.
الورشتان اقيمتا بعنوانات "الريادة" 
و"كيفية إعــداد اخلطط التدريبية 
للمواهب"، حاضرت فيهما، فاطمة 
الزهراء نفعت، اســتمرت 10 ايام.. 
تقول املدربة لـــ "الصباح اجلديد": 
الورشــتان حققتا جناحا، ســيما 
انهمــا نــاال اهتمام دائرة شــؤون 
األقاليــم واحملافظات ممثلة مبديرها، 
طالــب جابر املوســوي، ومعاونيه 
بالسم  والفني  قدوري  منير  اإلداري 
باقر، ومدير قسم املوهبة الرياضية، 
عامــر طالب، إلى جانــب التفاعل 

الكبير من املشتركني.
تشــير إلى ان املنظمة التي تعنى 
باجلانبــني األنســاني والتنمــوي، 
ترأســها )ليلى مهــدي التميمي( 
تأسســت فــي العــام 2015، من 
املدربات،  مــن  خــالل مجموعــة 
وكانــت متدربــة بادئ األمــر، إلى 
وفقا  مدرب  مســاعد  اصبحت  ان 
الشــتراكها في العديد من الورش 
التدريبيــة املتقدمــة، وبدأت متنح 
تدريبية  اســتمارات  املشــتركني 

حتتوي على معلومات تهيء للفكر 
حياة  خطة  لوضع  االســتراتيجي 
كاملة، وتؤكد على حتديد األهداف 
إليها  الوصول  يود املشــترك  التي 
مثل، نــوع اخلدمــة أو املنتج الذي 
نقدمه وحتديد لشرائح املستفيدة 
وكذلــك املتوقعــني ومواصــاالت 
العامليــة وإدارة املشــروع وحتديد 
الناجعة  احللــول  وايجاد  املعوقات 
له وحجم وســعة املنتوج واجلدوى 
والسنوية..  والشهرية  االقتصادية 
الخ، وتوضح ان الورشــة تســتمر 
ملدة خمســة ايام او ثالثني ساعة، 
بتطوير  التفكير  هذا أســهم في 
الذات واحلصول على بناء نفســي 
عالي، لتحصل على شهادة تدريب 
دولــي مــع منحها درجــة املدرب 

االستشاري.
بعدها انتظمت في خطة مشروع 
بدرجة مدرب استشــاري  تطويري 

اللقاء محاضرات بهدف تدريب ألف 
متدرب بني أمراة ورجل، وبعد ظهور 
التدريــب اإللكتروني قفزت االعداد 
إلــى 3 االف في الســنة االخيرة، 
تلقيها  التــي  احملاضــرات  وأهــم 
فاطمة الزهــراء نفعت هي "ريادة 
املرأة" و"ريــادة الطلبة"، وهذه هي 

اساسيات التدريب في منظمتها.
تواصــل حديثها قائلــة: منظمة 
العــال، تهــدف ايضا إلــى تدريب 
احلرة  املوظفني واصحــاب االعمال 
واية فئات حتتاج تأسيس مشروعها 
لذوي  ورش  اقامــت  كمــا  اخلاص، 
االحتياجــات اخلاصــة والكفيفت 
والصــم، ومت اعتماد برامج تدريبية 
العطــاء  حديثــة  إلكترونيــة 
احملاضرات، وهذا اســهم في توسع 
العديد  لديها  التي  املنظمة،  عمل 
من احملاضرين في شتى محافظات 

العراق.

متابعةـ  الصباح الجديد:
واصــل أهلــي جــدة صحوته، 
على  الســبت  مســاء  بالفوز 
الشــرطة العراقــي )2-1(، في 
مبــاراة اجلولة الرابعــة من دور 
اجملموعات لدوري أبطال آســيا، 
والتــي أقيمــت علــى امللعب 
الرديف مبدينــة امللك عبد اهلل 
الرياضية في جدة.سجل هدفي 
وعبد  الســومة  عمــر  األهلي 
الرحمن غريب في الدقيقتني )5، 
78(، بينما سجل هدف الشرطة 
يوســف  فهد  الوحيد  العراقي 
فــي الدقيقــة 26.ورفع األهلي 
رصيده فــي اجملموعــة الثالثة 
7 نقاط، في حني يســتمر  إلى 
الشــرطة في ذيل اجملموعة من 
دون رصيــد، لكنه ســجل أول 

هدف له بالبطولة.
ويلتقي فريق اجلوية في الساعة 
التاســعة مــن مســاء اليوم 
االماراتي  الشارقة  فريق  االثنني 
لدوري  اخلامســة  اجلولة  ضمن 
اجملموعة  وحلساب  آسيا،  أبطال 
الثانية، وســبق للشارقة ان فاز 
في اللقــاء االول بهدف من دون 
في  الشــارقة  ويقف  مقابــل، 
الصدارة وله 8 نقاط ثم تراكتور 
ســازي اإليرانــي ولــه 6 نقاط 
وباختاكور األوزبكي بثالث نقاط 

ثم اجلوية اخيرا بنقطتني.
مــن جانبــه، اكد علــي زغير 
مشــرف فريق القوة اجلوية، أن 
الفريق سيفقد خدمات عدد من 

العبيه في مباراته املقبلة أمام 
الشارقة اإلماراتي ضمن اجلولة 
اخلامســة لدوري أبطال آســيا 
املواجهة  في  االصابة  بســبب 

االخيرة امام تراكتور االيراني.
وقال زغير انه مت اجراء الفحوصات 
حداد  احســان  لالعب  الطبية 
في  بتمــزق  أصيب  أنــه  وتبني 
ربــاط الكاحل ومت جتبيس قدمه 
اليســرى ويحتاج إلى ســبعة 
أيام للعودة إلى املالعب.وأضاف؛ 
كما اجريت ايضــاً الفحوصات 
احمد  حمــادي  لالعب  الطبية 
كابنت الفريــق ومهاجمه وتبني 
أنه يعاني من شد في العضلة 
املباراة  الضامة وســيغيب عن 

القادمة.
ولفت إلى ان الالعب امين حسني 

أمس  املستشــفى مساء  غادر 
الســبت بعــد اجــراء عملية 
جراحيــة في الوجــه وهو اآلن 
بصحة جيدة ويتواجد ملشاهدة 
متارين الفريق.من جانب اخر؛ اكد 
لكرة  االســيوي  االحتاد  ان  زغير 
القــدم وافق على طلــب نادي 
بارتداء  الرياضــي  اجلوية  القوة 
الشــارات الســوداء في مباراة 
الفريق أمام الشــارقة اإلماراتي 
اليوم حلســاب اجلولة اخلامسة 
مــن دوري أبطــال آســيا حزناً 
نادي  على رحيل حــارس مرمى 
النفط مصطفى سعدون.وكان 
القوة اجلوية خسر امام تراكتور 
االيراني في اجلولة الرابعة بدوري 
ابطال اســيا 0-1 وشهد اللقاء 

طرد مدافع اجلوية ميثم جبار.

منظمة العال تفتح آفاق للتعاون
 مع وزارة الشباب والرياضة 

أهلي جدة يضاعف جراح الشرطة والجوية 
يبحث عن التعويض امام الشارقة

منظمة العال.. تدعم مالكات وزارة الشباب والرياضة

جانب من مباراة الشرطة وأهلي جدة
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تّلقت املمثلة الللبنانية 
كارمــن لّبــس تعليقاً 
املتابعات  إحــدى  مــن 
على وســائل التواصل 
علــى  اإلجتماعــي 
"عشــرين  مسلســل 
فــي  وورد  عشــرين" 
انا  :"معقول  التعليــق 
الوحيدة يلي حســيت 
فيه  مسلســل  هــل 
ان  لاســام؟  اهانــة 
بس االســام هني يلي 
التعليــق  ارهابيــة؟"، 
وعدته  كارمن  اســتفّز 
مجحفاً بحق املسلسل 
مقصــوداً  يكــن  ولم 

به،  فكــرت  ما  البتــة 
في  كارمــن  فكتبــت 
رّدها:"عاألرجح مش بس 
لو  وحتى  لألسف  انتي 
تاني االرهابي  مبسلسل 
فيه من غير ديانة كمان 
كان في ناس من ديانته 
رح حتس هيك وتعترض.. 

وقع إختيار املمثلة الهندية 
على  ســينغ  بريت  راكول 
تصميــم مميز مــن توقيع 
مصممــة األزياء اللبنانية 
داليدا عياش، زوجة الفنان 
اللبنانــي رامي عياس، في 
حفل عشاء دعائي إلفتتاح 
إحدى  عبر  األخير،  فيلمها 

املنصات العاملية.
وخطفت براكــوال األنظار 
من  مميزة  قطعة  بإرتدائها 
داليــدا املفعمة  تصاميم 
باألناقــة واألنوثــة. وأكثر 
ما ميّيــز التصميم الربطة 
التي  املنســدلة  الكبيرة 

زينــت الكتــف، فبحركة 
قصــة  فــي  بســيطة 
واحد  بكتف  اجلمبوســت 
من األعلــى، جعلت داليدا 
هذا التصميــم مميزاً جداً، 
من دون إستعمال أقمشة 

إضافية.

تداول رواد مواقع التواصل 
حديثة  صورة  االجتماعي 
العاملي  للممثل  وصادمة 
إيفــرون، تُظهر تغير  زاك 
مامــح وجهه بشــكل 
الفت عّمــا قبــل، اذ بدا 
لعملية  خضــع  وكأنــه 
ُحقــن  قــد  أو  جتميــل 
الذي  األمر  بالبوتوكــس، 
شــكل جدال كبيــرا بني 
اجلمهــور الــذي اعتبــر 
معظمهــم أنــه شــّوه 

وجهه بهذه اخلطوة.
اجلدير ذكره ان زاك يشارك 
النســخة  بطولة  فــي 
فيلــم  مــن  اجلديــدة 
أنتج  الــذي   ،Firestarter
من  واملقتبس   ،1984 عام 

كينج"  "ســتيفن  رواية 
وتــدور  الكاســيكية. 
بشــأن  الفيلم  أحــداث 
قوى  تطور  فتاة صغيــرة 
على  والقــدرة  احلركــة 
مت  لكن  املســتقبل،  رؤية 
إختطافها من قبل وكالة 
حكومية غامضة تخطط 
لتسليح مهاراتها اخلارقة 

واستخدامها لصاحلها.

كارمن لبس

زاك إيفرون

راكول بريت سينغ 

أخبــارهــــــــــم

حاوره سمير خليل
الفنون  اكادمييــة  فــي  وهو طالب 
اجلميلــة ينهــل من فيــض ابداع 
االســاتذة الكبار  الراحلني ابراهيم 
جال وســامي عبد احلميد وقاسم 
محمد وجعفر الســعدي  وجعفر 
أعلن  العبــودي،  علــي وجاســم  
موهبته  البــدري  فرحــان  ابراهيم 
باخراجه مسرحية أشجار الطاعون 
للكاتب الراحل نور الدين فارس في 
مدينته االثيرة ســوق الشيوخ وهي 

باكورة أعماله الفنية املهمة.
التلفزيون مخرجا  عالــم  الى  عرج 
برامج  باســمه  ارتبطت  محنــكا 
يترقب  اجلمهــور  كان  جماهيريــة 
موعدها بلهفــة )العلم للجميع(، 
)شيء من التأريخ(، )سيرة وذكريات(، 
الفن(،  )عدسة  تشــكيلية(،  )فنون 
)هوايات علمية(، )السينما والناس(، 
لنا(  )نفطنــا  الثقافيــة(،  )اجمللــة 
ومســاعدا للمخرج في املسلسل 

الشهير)مكاني من اإلعراب(.
 ايضــا احتــرف التشــكيل وطوع 
الســويد  للوحاته، من  مادة  القش 
وحنينه  اشواقه  يبعث  يقيم  حيث 
لوطنــه االم ويســتذكر معنا هذه 
وقال:  بالنجــاح،  املطرزة  الســيرة 
التلفزيون بدأت  "بداية عملي فــي 
انفــذ  برامج  خفيفــة  التتطلب 
مجهــودا فنيا أو تقنيــا بحت  وإمنا 
اســتفدنا منهــا لتقويــة ذاكرتنا  
وانتباهنــا وتركيزنا والدقة  بالعمل 
وكيفيــة التعامــل مــع الكاميرا 
واســتعمال املكسر والتخاطب مع 
والفيديو  السينما  الفنيني وقسم  
واملصوريــن وماحظ  القاعة  ..الخ، 
كل  ذلــك  يعطيــك  وعلى  مدى 
سنة أو سنتني جرأة وقوة  وشجاعة 
ألن  تقف على أقدامك وتثبتها في 

املكان  الصحيح".
 وتابع: "هذا  يذكرني  عندما  عملنا  
في  املسرح  في بداياتنا  ككومبارس  
فــي  أي  عمل  ينــاط  بنا وفي هذه  
الفترة التي  اعدهــا فترة  تدريبية 
عملت كمساعد  مخرج مع  اخملرج 
املصري األســتاذ حسني  حامد في 
الكثير من  أعماله  وكذلك عملت  
مــع  زميلي وصديقي الرائع املرحوم 
األنصــاري في  مسلســل  علــي 
كمســاعد   األعراب"   من  "مكاني 
مخرج  وملدة  ثاث  سنوات وانتجنا 

ما يقارب الثمانــني حلقة من هذا 
املسلســل، فكان مبنزلة  مدرســة  
الكثير، وتعرفت على  تعلمت فيها 
كبــار الفنانني والفنانــات وكذلك  
الدكتــور املرحــوم  محمد  مهدي  
البصير حيث ســجلنا له عشرين  
حلقــة  مــن  برنامج)أحاديث في  
األدب العربــي( اضافــة لبرنامــج 
)حوار فــي  الثقافة( الــذي  يعده  
ويقدمه  الدكتور عبد  الستار جواد، 
وبعدها انيطــت  لي  مهمة اخراج 
برامــج  ثقيلة وكبيرة  في  فحواها 

وعملها".  
التعامل  "اســتطعت   ويضيــف: 
مع  هــذه  البرامج  املهمة باالصرار  
والثبات  واملقدرة والوعي والتحكم 
بادواتــي وال أنســى دور املشــاهد  
الكرمي بتقدمي آراءه وشــكره لي من 

خال الرســائل التــي كانت 
وخاصة  منــه  تصلنــي 

برامج )العلم للجميع( 
الفــن(  و)عدســة 

و)سيرة وذكريات(".

*فن القــش، مالــذي جذبك لهذا 
الفن؟ وهل لديك مشــاركات في 

معارض تشكيلية ؟اين ومتى؟
- "مــررت بالفن التشــكيلي منذ  
طفولتي  كهواية، واســتمريت بها 
حلد  يومنــا هذا ألننــي  من عائلة 
مارست  فن الصياغة  منذ  نشأتها، 
فاكملت ما قدموه  من براعة وخبرة  
في هذا اجملال وبدأت اطور فن الرسم 
والعمل فيه سيما فن التعامل مع  
القش وإنتــاج اللوحات األثرية التي  

جتسد حضارتنا".
شــارك بجميع  مهرجانــات  الفن 
التشــكيلي التي اقامتها اجلمعية 
املندائيــة في ســتوكهولم  وملدة 
عشر ســنوات مبعدل أربع  لوحات 
أو أكثر كل ســنة ومستمر معهم 
وحلد اآلن، شارك ايضا بعرض  قسم 
مــن لوحاته في إحــد مهرجانات 
العراقي  الثقافــي  املركــز  
ومعارض  الســويد  فــي 
أخرى دعي للمشــاركة 
في   وجميعها  فيهــا 

السويد" .

*املســرح، اين يقف في مسيرتك 
الفنية؟

- "خال دراستي املسرح في اكادميية 
ايدي  الفنون اجلميلة تتلمــذت على 
اساتذتي الكبار اللذين  أخذوا  بيدنا، 
العمل  وبفضلهــم دخلنا معتــرك 
الفنــي ومت توظيفنا فــي التلفزيون 
بداية الســبعينيات، كما اتيحت لي 
الفرصــة بالعمل مع فرقة املســرح 
الفني احلديث العريقة، وهناك قدمنا 
اعماال مســرحية كبيرة وكنت فرحا 
وانا اعمل مع فناني الفرقة االراحلني 
الكبار يوســف  العاني  وسامي عبد 
احلميد وإبراهيم جال وقاسم محمد 
وزينب وناهدة  الرماح وخليل  شوقي 
وعبد  الواحد طــه،  وكذلك زمائي 
خليل  إســماعيل  الراحلني  الطيبني 
وفاضل خليل وحســن عبــد وهاني 
داود  اضافــة حلكمت  وغيرهم  هاني 
ويحيى عبد الرزاق وياســني العبيدي 

وفاضل السوداني". 

المسرح والتلفزيون والرسم فنون اجتمعت 
في إبراهيم فرحان البدري ليبدع فيها الصباح الجديد - وكاالت:

أعلنت وســائل اعام إيطالية، وفاة املغنية الشهيرة، 
 ،"Milva"مارّيا إيلفا بيولكاتي أو كما يعرفها اجلميع بـ
عــن عمــر 81 عاما، والتــي أدت أغنية "بيا تشــاو" 
الشــهيرة التي أعيد إنتاجها فنيا عشرات املرات في 

الكثير من األفام واعتبرت من أغنيات الثورة.
ونعت وســائل اإلعــام اإليطاليــة، ووكالــة األنباء 
اإليطالية املغنية الشــهيرة التي حصلت على لقبها 

)ال روسا( بسبب لون شعرها األحمر.
وولــدت بيولكاتي في بلدة جورو على ســواحل البحر 
األدرياتيكــي في إيطاليا عــام 1939، من أب صياد وأم 

تعمل في اخلياطة.
ودخلت إحدى املســابقات اخملصصة فــي الغناء بعد 
انتقالهــا إلى بولونيــا، وتلقت تدريبــات كبيرة على 
فنون الغناء واملوســيقى والتمثيل واملسرح، بحسب 

"إنبدندنت".
وأعلنــت بيولكاتي في عام 2010، اعتزال الغناء والفن 
بعد ســجل فني طويل وعشــرات األعمــال الفنية 
واملسرحية الضخمة، على راسها أغنية "بيا تشاو" 

الشهيرة.

الصباح الجديد - وكاالت:
أزاحت شركة Great Wall الستار عن مشروع مركبة 
جديدة ستتحدى من خالها سيارات F-150 البيك آب 

الكبيرة من فورد.
وبالنظر للصور التي نشرتها الشركة ملركبتها اجلديدة 
 F-150 ناحظ أن السيارة بحجم عماق كما سيارات
من فورد وســيارت Ram 1500، وحصلت على مامح 
القوة من خــال تصميم شــبكها األمامي العريض 
والبارز، وتصميم مصابيحها الكبيرة املربعة الشكل 
التي تعيد لألذهان أشكال مصابيح السيارات الرباعية 
الدفع التي أطلقت في ثمانينيات وتســعينيات القرن 

املاضي.
األمامية مبمتصــات صدمات  الواجهــة  كما جهزت 
معدنية كبيرة، وملحقات خاصة النتشال السيارة في 
 LED حال علقت في الرمال أو الوحل، وجهزت مبصابيح
بتقنيات حديثة تؤمن إضاءة ممتازة في أثناء التنقل في 

الظام.
أمــا محيط الهيــكل وحجرات العجــات فأحيطت 
بإطارات من الباســتيك املتني األســود حلمايتها من 
الصدمات وعوامل الرطوبة واألوســاخ، وطلي شــبك 
غطــاء املبرد بطبقة مــن الكروم اللمــاع التي متنح 

السيارة مامح الفخامة والعصرية.

إيطاليا تنعى صاحبة 
األغنية األيقونة "بيال تشاو" 

عمالق صيني للطرق الوعرة 
سيظهر العام الجاري

الصباح الجديد - وكاالت:
فتحت الفنانة رمي البــارودي ملفات أزماتها مع 
اإلعامية ريهام ســعيد وزوجها الســابق 
أحمد سعد، والفنانة سمية اخلشاب، 
مؤكــدة أنها تعلمــت الكثير من 
"أكثر  وصــارت  كورونا  فيروس 
مع  وتعاطفت  تســامحا" 
علقت  كمــا  اخلشــاب، 
ألول مرة عــن احتمال 
زواجها مجددا مؤكدة 
أنها تعيش قصة حب 
قبوال  أكثــر  وصــارت 
الحتمال أن تكون "زوجة 

ثانية".
وأضافت: " انا لست شاطرة 
في احلياة كما هــو احلال في 
التمثيــل، ال اعــرف التحكــم 
بغضبي وبسبب هذا خسرت الكثير. 
قلت ســابقا اني ال اقبل فكرة ان اكون 
زوجة ثانية، لكني ميكنني االن ان اكون زوجة 

ثانية لرجل مطلق".
وعلقــت رمي البــارودي على صــورة من حفل 
خطوبة زوجها الســابق الفنان أحمد سعد 
قائلــة: "ليس لــي عاقة بــه، وال تعنيني 

اخباره، ربنا يتمم له باخلير".
وأشــارت خــال اللقاء إلــى أن ريهام 

سعيد تعمدت مباركة أحمد سعد على خبر خطبته 
لكي تزعجها، وقالت: "دائما لســت على وفاق معها 

النها شخصية ال تشبهني".
وقالت البارودي أن شخص ما على معرفة بها وبريهام 
ســعيد نقل تفاصيل مكاملة بينهمــا، وتطور األمر 
إلى نزاع أمام القضاء، بعد حترير دعوى ضدها بتهمة 
"اإلزعاج" مت حفظه إداريــا، ولكنها فوجئت بتحويل 

األمر إلى قضية أمام احملاكم.
وأشــارت إلى أنها التزمت الصمــت احتراما لنقابة 
املهن التمثيلية ونقيب املمثلني د.أشــرف زكي الذي 
فوجيء مثلها برفع دعــوى قضائية عليها من ريهام 

سعيد.
وعلقت على صورة سمية اخلشاب مؤكدة أنها كانت 
غاضبة منها في فترة زواجها من أحمد سعد وقالت: 
"بعد تصريحاتها عــن معاناتها في الزواج من أحمد 
ســعد )صعبت عليا( ألنني عانيت مــن هذه املهزلة 
سابقا ولكن بدرجة أقل، واعتقد أنها تأذت أكثر مني 
بكثير، ولو شــاهدتها في أي مكان ســألقي التحية 

عليها من دون أزمات".
ورفضــت البــارودي قــرار زميلها أحمد الســعدني 
باالنســحاب من بطولة مسلســهما "كله باحلب" 
الذي يعرض حاليا ضمن املسلسات املصرية لرمضان 
2021 مــن بطولة الفنانة زينــة، وقالت إن وصفه ما 
يحدث باملهزلة ينطبق أكثر على قراره باالنســحاب، 
ألننا بدأنا العرض بالفعــل، وهنا أطراف كثيرة داخل 

العمل متضررة من هذا القرار.

ريم البارودي: صرت اكثر 
تسامحا بعد كورونا

مكتب  عامل  أثار 
إندونيســيا  في 
بعد  الدهشــة 
على  أطلــق  أن 
حديــث  ابنــه 
اســم  الــوالدة 
االتصــاالت  إدارة 
اإلحصائيــة مدعيــاً 
أن زوجتــه ال متانــع بذلــك 
فــي واقعة وصفت باألغرب علــى اإلطاق عبر 

منصات السوشيال ميديا.
الرجــل يوغا وحيودي، 38 عامــاً، اتفق مع زوجته حني 
كانت حامل الســماح له باختيار اسم الطفل إن كان 

ولداً.
وفقــاً للتقاريــر الصحافية، فبدالً من البحث عن شــيء 
تقليــدي، قرر املوظــف املدني الذي ينتمــي إلى منطقة 
بريبس في مقاطعة جاوا الوسطى اإلندونيسية أن يشيد 
مبــكان عمله احملبوب من خال تســميته "إدارة االتصاالت 

اإلحصائية".
وقال ملوقع األخبار احمللي كومبــاس: "في البداية بدا األمر 
غريباً، لكــن احلمد هلل لم متانع زوجتــي". وأعرب أصدقاء 
الزوجني وعائلته عن مخاوفهم فيما بعد على مســتقبل 

الصغير.
وتقول التقاريــر الصحافية أنه ليس مــن الواضح ما إذا 
كانت الســلطات اإلندونيســية قد قبلت االســم غير 
التقليدي البــن يوجا أم ال، قال يوجا للتو إنه يأمل أن يكبر 

طفله ليكون تقًيا و مخلًصا لعائلته.

الصباح الجديد - وكاالت:
أفادت وسائل إعام تونســية، بأن منظمة الصحة العاملية 
طالبت، عبر رســالة اخلارجية التونســية، بوقف بث برنامج 

للكاميرا اخلفية، يبث على قناة تلفزيونية تونسية.
وبحســب ما ذكرت مواقع تونســية، فإن منظمة الصحة 
العاملية طالبت بوقف برنامــج "أجنلينا 19"، الذي يبث على 

احدى القنوات التونسية.
وأرجعت املنظمــة الدولية طلبها بوقــف برنامج الكاميرا 
اخلفية، إلى استعمال شعارها في البرنامج من دون ترخيص 

أو إذن، على وفق ما ذكر موقع تلفزيون التاسعة.

وعلى وفق الرســالة، فإن البرنامج ميثل استخفافا باجلهود 
الدولية الرامية للتصدي جلائحة فيروس كورونا، 

واستغال صورة املنظمة من دون إذن مسبق، 
ما يشكل إســاءة للمنظمات األممية من 

خــال إيهــام الضحية بأن الشــخص 
الذي يتلقى التطعيم يصاب بأعراض 

اســتغال  الى  إضافــة  جانبيــة، 
وقت ذروة املشــاهدة األمر الذي 

توعية  على  ســلبا  ينعكس 
وضرورة  بأهميــة  النــاس 

التلقيــح ضــد فيروس 
كورونا، حســبما ذكر 

نيوز"  "بيزنس  موقع 
التونسي.

فكــرة  وتقــوم 
على  البرنامــج 
إحدى  استغال 
شبيهات املمثلة 

أجنلينا  العامليــة 
لقاح  لتقدمي  جولي 

فيروس كورونا على أنه 
هبة من منظمة الصحة 

لتونــس، ثم متثيل مشــهد 
لبث  تلقيحهــم،  مت  مــن  وفاة 

الرعب بنفس الضيف في البرنامج.

الصباح الجديد - وكاالت:
قال مســؤول إن قطعة نحاسية صدمتها دار سك العملة 
األميركيــة في فيادلفيا عــام 1794 وكانــت امنوذًجا أولًيا 
ألموال الدولة الوليــدة مت بيعها باملزاد مقابل 840 ألف دوالر 

وهو مبلغ أكبر بكثير مما كان متوقًعا.
وقال املتحدث باسم مزادات هيريتيدج إريك برادلي، إن "دوالر 
العملة النحاسية با جنوم افتتح عند 312 ألف دوالر عندما 

مت طرحه مســاء اجلمعة ولكن فــي أقل من دقيقة 
ســرعان ما دفعت العطاءات املكثفة العملة إلى 

سعر املزاد النهائي البالغ 840 ألف دوالر."
وقال برادلي إن العملة اململوكة ســابًقا لرجل 
األعمال والرئيس املشــارك لشركة تكساس 
املتوقع  رينجرز بوب سيمبســون، كان مــن 
بيعهــا مببلغ يتراوح بني 350 ألًفا و 500 ألف 

دوالر.
وفــي حني أنهــا تشــبه إلى حــد كبير 

التي مت سكها الحًقا  الفضية  الدوالرات 
فــي فيادلفيا، إال أنهــا حصلت على 

اسمها ألنها تفتقد إلى النجوم.
وصرح جاكوب ليبســون من شركة 
Heritage Auctions في وقت سابق 
أن العمات التي ال حتتوي على جنوم 
تعد من قبل هــواة جمع العمات 

واملؤسسات "مناذج أولية فريدة من نوعها 
لألمثلة الفضية التي ستتبعها".

رجل يطلق على طفله اسم "إدارة 
االتصاالت اإلحصائية"

"الصحة العالمية" تطالب
 بوقف برنامج "انجيلينا 19"

بيع قطعة نحاسية لعملة أميركية 
قديمة بمبلغ 840.000 دوالر

الصباح الجديد - وكاالت:
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