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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد األمني العام حللف الناتو يانس 
ســتولتنبرغ ووزير خارجية العراق 
فــؤاد حســني،  ضرورة اســتمرار 
التنســيق والعمل املشــترك بني 
الناتو والعراق ضمن إطار ســيادة 

القرار العراقي.
جــاء هذا خــال اتصــاٍل هاتفي 
من ســتولتنبيرغ  تلقاه حســني 
امــس األربعاء ، وفقــاً لبيان وزارة 
اجلانبني  باتفاق  افاد  الذي  اخلارجية 
على "إســتمرار التنسيق مبا يعزز 
عصابات  ضد  املشتركة  املواجهة 

داعش اإلرهابية".
وقدم األمــني العام حللــف الناتو 
في بداية احلديــث التهنئة بنجاح 
البابا  األعظــم  للحبــر  الزيــارة 
فرانســيس إلى العراق، إذ أعطت 
الزيارة صــورة إيجابية وجّذابة عن 
اخلارج كما  إلــى  العراقي،  اجملتمع 
أظهرت حسن التنظيم األمني في 
العراق، وفقاً  أنحاء مختلفة مــن 

للبيان.
إســتمرار  ُســُبل  اجلانبان،  وبحث 

الناتو  العــراق وحلف  بني  التعاون 
في إطار السيادة الكاملة  للعراق،  
وقرارات احلكومة العراقية. ، األمني 
العــام حللف الناتو، أكد  أن "عديد 
أفراده يقتصر على جوانب التدريب 

للقوات  اللوجستي  الدعم  وتقدمي 
واألجهزة األمنية العراقية".

ودعــا ســتولتنبرغ ، حســني إلى 
االفتراضي  االجتماع  املشاركة في 
الناتو،  ســفراء  جلميــع  القــادم 

والذي ســوف ينعقد خــال األيام 
اآلتية، إللقــاء الضوء على الوضع 
العراق  فــي  واألمني  السياســي 
بدوره  املنطقة،  دول  مع  والعاقات 
شــكر وزير خارجية العراق، األمني 

العام حللف الناتو وقبل الدعوة.
ويذكر أن  مستشار األمن القومي 
قاســم األعرجي،  كان اســتقبل 
قائد بعثة حلف الناتو في العراق، 
أولسن، مبكتبه  بيير  الركن  الفريق 
واكد  املاضــي،  21 شــباط  فــي 
األعرجــي خــال اللقــاء، على أن 
"العراق حريص علــى التعاون مع 
اجملتمع الدولي، وأن القوات العراقية 
لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من 
خال القتال، مبيناً أن تبادل اخلبرات 

مهم ملواجهة اإلرهاب والتطرف".
وأشار األعرجي إلى أن العراق ليس 
جزءاً مــن أي مشــكلة إقليمية، 
بــل هو جزء من احلــل، موضحا أن 
االستفادة  على  ســيعمل  العراق 
من خبرات الناتو، وأن تبادل اخلبرات 
مهــم، ألن داعش مازال يشــكل 
خطرا حتــى اآلن، بدوره،  أكد قائد 
بعثة الناتو، أن وجــود البعثة جاء 
وأن  العراقية،  احلكومة  من  بطلب 
بناًء  للمهام ســيكون  توسيع  أي 
العراقية،  احلكومــة  على طلــب 
مبينا أن بعثة الناتو  تدعم العراق 

ملواجهة اإلرهاب والتطرف.
وكان أمــني عــام حلف شــمال 
األطلسي )الناتو( ينس ستولتنبرغ، 
أعلن أن وزراء دفاع الدول املنضوية 
في التحالف قرروا رفع عديد قوات 
املهمــات التدريبيــة فــي العراق 
إلى أربعة آالف عســكري وســط 
إرجاء القرار بشــأن االنسحاب من 

أفغانستان.
وقــال األمــني العــام فــي مؤمتر 
الفيديو  اجتماع عبر  بعد  صحفي 
وزراء دفاع احللف، خال شباط  مع 
قوات  عديــد  رفع  "قّررنا  املاضــي 
ملهمات  األطلســي  شمال  حلف 
التدريب فــي العراق لدعم القوات 
العراقيــة في تصديهــا لإلرهاب 
وضمان عدم عــودة تنظيم الدولة 
اإلسامية. سيرتفع عديد مهمتنا 
تدريجياً مـــن 500 إلى أربعة آالف 

شخص".
وقال "ســيتم تعزيــز البعثة في 
األشهر املقبلة وينبغي أن نسمح 
في  االستقرار  بتحقيق  للعراقيني 

بلدهم".

العراق والناتو يؤكدان استمرار التنسيق
لتعزيز المشاركة في مواجهة اإلرهاب

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الصحة امس األربعاء 
ان املوقف الوبائــي ما زال خطيرا 
ويتجه نحو األســوأ، فيما افادت 
بأن اللقاحات ضد فايروس كورونا 

ستصل خال ساعات او ايام.
وقال املتحدث باسم الوزارة سيف 
البــدر فــي تصريح رســمي، إن 
"الغرض من متديد إجراءات احلظر 
جاء لتقليــل انتقال الفيروس بني 
"املوقف  ان  مبينــا  املواطنــني"، 
ويتجه  زال خطيــراً  مــا  الوبائي 

نحو األســوأ، نتيجة عدم االلتزام 
املواطنني  املستمر من قبل أغلب 
باإلجراءات الوقائية، رغم النداءات 

املتكررة التي نطلقها".
وحــذر البدر  بــأن "تلقي جرعات 
اللقــاح ال ميكــن اعتبــاره بدياً 
عن ارتــداء الكمامــات والتباعد 
اليديــن  وغســل  االجتماعــي 
أو  والصابــون  باملــاء  املســتمر 
املعقمــات"، مبينــا أن "توزيــع 
جرعات اللقاحات يكون من خال 
املنافذ الرســمية للــوزارة ومينع 

تداوله ضمن القطاع اخلاص".
وأضاف، أن " العراق سوف يحصل 
على مايني اجلرعات خال ساعات 
أو أيــام قليلــة، وبنحــو متتابع 
بحســب ما مت االتفــاق عليه من 
، مشــيرا  الصحة"  وزارة  خــال 
إلــى أن "مليوني جرعــة ننتظر 
ســينوفارم  لقاح  مــن  وصولها 
الصيني، ومليون جرعة أخرى من 
لقاح ســبوتنيك الروسي"، الفتا 
األساســية هي  "الوجبة  أن  الى 
ما ســنحصل عليها من التعاقد 

مع مرفق كوفاكــس - التحالف 
تعاقدنا  حيــث  للقاحات  الدولي 

على 16 مليون جرعة".
وأكد البدر أن "الطائرة التي حتمل 
هذا  لقاحات  مــن  الوجبات  أولى 
التعاقد هي قيد الشحن وسوف 
قريباً"، مشــيراً  بغداد  إلى  تصل 
إلى أن "التعاقد مع شــركة فايزر 
ينتظــر أن ينفذ القانــون الذي مت 
تشريعه بشأن مواجهة اجلائحة، 
وقد حجز العراق مليوناً و525 ألف 

جرعة من هذا اللقاح".

السليمانية - عباس اركوازي:
جلأت حكومة اقليم كردســتان الى 
في  للمســاعدة  اخير  كاجراء  ايران 
تثبيت حصة ومســتحقات االقليم 
من املوازنة العامــة، التي من املزمع 
عرضهــا للتصويــت فــي مجلس 

النواب االثنني املقبل.
لرئاســة  الرســمي  املوقع  واعلــن 
اقليم كردســتان في بيان تسلمت 
الصباح اجلديد نسخة منه، ان نائب 
رئيس االقليم مصطفى ســيد قادر 
اســتقبل القنصل العــام االيراني 
في االقليم نصر اهلل رشــنودي في 

الثنائية  العاقات  وبحث معه  اربيل 
بني االقليم واجلمهورية االســامية 
واجلهود املبذولة لتحقيق تقارب بني 

اربيل وبغداد. 
وطالب نائب رئيس االقليم القنصل 
واملســاعدة  اجلهود  ببذل  االيرانــي، 
وتوصل حكومة  التقــارب  لتحقيق 
االقليــم الــى اتفاق مــع احلكومة 
االحتادية، حيث اشار القنصل االيراني، 
ان سفير باده في بغداد مستمر في 
مسعاه الزالة العقبات التي تعترض 
توصل اجلانبــني الى اتفاق، مؤكدا ان 
ايران تدعم االستقرار السياسي بني 

اقليم كردستان والعراق.  
وعلمت الصبــاح اجلديد من مصادر 
برملانيــة، تقدمي عدد مــن املقترحات 
من قبل كتل عدة في مجلس النواب 
بغية جتاوز االزمة بــني بغداد واربيل، 
التي تعــد العقبة االبــرز امام اقرار 

املوازنة في مجلس النواب.
واضافت املصــادر، ان احد املقترحات 
يتضمن تســليم 350 الــف برميل 
مــن النفــط بــدالً مــن 250 الى 
احلكومة االحتادية، والسماح لاقليم 
املتبقيــة  بالكميــة  باالحتفــاظ 
وتسديد  الداخلية  لاســتخدامات 

العاملة في  النفط  نفقات شركات 
كردستان.

واوضــح عضــو اللجنــة املاليــة 
عــن كتلة االمــل الكرديــة جمال 
قد  اخيــر  مقتــرح  كوجر،"هنــاك 
قــدم العتمــاده يحضــى مبوافقة 
والذي  والســنة،  والكرد  الشــيعة 
بتســليم  االقليم  يلتزم  بان  يتمثل 
460 الــف برميــل مــن النفط الى 
تعيد  باملقابل  االحتاديــة  احلكومــة 
بغداد الى االقليم حصة من النفط 
لاســتخدام الداخلــي، اضافة الى 

منح مستحقاته املالية".

حكومة االقليم تتوسط ايران لتثبيت مستحقاته في الموازنة الصحة: اللقاحات ضد كورونا ستصل خالل ساعات او ايام 
مقترحات جديدة دون تقدم في حوارات بغداد- اربيلاوردت ان الموقف الوبائي يتجه نحو األسوأ
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بغداد ـ الصباح الجديد:
التركمانية  اجلبهــة  رئيــس  اتهم 
ارشد الصاحلي امس االربعاء، القوى 
السياســية بالتفرد باالســتحواذ 
االحتادية،  احملكمة  في  على مناصب 
مشيرا الى ان التركمان واملسيحيني 

سيعترضون على قانونها.
تصريــح  فــي  الصاحلــي  وقــال 
تابعته الصباح اجلديــد، ان “القوى 
مترير  علــى  اتفقــت  السياســية 
احملكمــة االحتاديــة بـــ 9 قضــاة 
يقســمون الى ثاثة لكل الســنة 
والشيعة واالكراد فيما لم يخصص 

والتركمانية  املسيحية  للمكونات 
وااليزيدية أي قاضي”.

واضــاف ان “االعتراض السياســي 
للقــوى التركمانيــة علــى قانون 
احملكمة االحتادية دســتوري وسيتم 
مع  لتهمشينا  القانون  في  الطعن 

جميع املكونات االخرى”.
واشار الى ان “اجتماع اليوم لرؤساء 
والقانونيــة  السياســية  الكتــل 
النيابية ســيتم النظــر في متثيل 
انصــاف تلك  املكونــات وفي حال 
املكونات ســيتم مترير القانون دون 

اية مشاكل ".

التركمان يرفضون تهميشم في 
تشريع قانون المحكمة االتحادية

بغداد - الصباح الجديد:
االقتصــاد  جلنــة  عضــو  اكــد 
يحيــى  النيابيــة  واالســتثمار 
العيثــاوي امس األربعــاء، ان قلة 
للبطاقة  املاليــة  التخصيصات 
التموينيــة، ســبب تأخــر توزيع 
ســيما  املواطنني  على  مفرداتها 
وانها ال تتجاوز في احسن االحوال 

ترليون دينار.
وقــال العيثــاوي فــي تصريــح 
اطلعــت عليه الصبــاح اجلديد، 
“التبايــن في جتهيــز مفردات  إن 
البطاقــة التموينيــة يعود لقلة 
التخصيصــات املالية من املوازنة 
العامــة والتــي انخفضــت إلى 

الربع ملا مخصص لها في األعوام 
املاضية”.

التعاقــد  “آليــات  أن  وأضــاف 
والتجهيز حتتاج إلى وقت خصوصا 
أن اســتيراد مادتي السكر والزيت 
حتتاج إلى فترة الشهرين”، مشيرا 
إلى أن “الظروف املالية وعدم وجود 
تخصيصات مالية كافية يجعان 
وضــع عمليــات التجهيز صعبة 

وتعاني من قصور كبيرة”.
ولفت العيثاوي إلى أن “هناك توجه 
واالســتثمار  االقتصاد  جلنة  لدى 
النيابية ومجلس النواب بتحسني 
كما  التموينية  البطاقة  مفردات 

ونوعا خال الفترة املقبلة”.

بغداد - الصباح الجديد:
ابدى عضو جلنة العاقات اخلارجية 
في مجلس النواب مختار املوسوي 
امس االربعاء، شكوكه في تعديات 
املوازنة املرســلة الى احلكومة من 
اللجنــة املالية، مشــيرا الى انها 

مخالفة للدستور
وقال املوســوي في تصريح تابعته 
املراســات   " ان  اجلديد،  الصبــاح 
التــي تقوم بهــا اللجنــة املالية 
على  التعديات  بعض  يخص  فيما 
املوازنة البــد ان مترر علــى البرملان 
قبل ان تقوم اللجنة املالية باطاع 
االجراء  وهــذا  عليهــا  احلكومــة 

مخالف للدستور ".
واضــاف: " نشــعر بعــدم الراحة 
جتــاه ماتقوم بــه اللجنــة املالية 
من مراســات مع احلكومة بشان 
بعض التعديــات "، معتبرا ذلك " 
وجتاوز لصاحيات  قانونية  مخالفة 

اللجنة في اعمالها التشريعية ".
ونوه الــى ان " اللجنة املالية بهذا 
الفرصــة للكثير  االجــراء اعطت 
من النواب بعدم ابــداء الرأي فيما 
يخــص التعديــات املرســلة الى 
احلكومة وبالتالــي عدم التصويت 
عليها بحجة ال علم لهم بها ولم 

يطلعوا عليها ".

نائب: التعامالت الخاصة بالموازنة بين 
اللجنة المالية والحكومة مخالفة للدستور

قلة التخصيصات المالية السبب في 
تأخير توزيع مفردات البطاقة التموينية

بغداد - وعد الشمري:
إلكمال  النــواب  مجلــس  يتأهب 
التصويــت علــى قانــون احملكمة 
االحتادية العليا يوم السبت املقبل، 
على  السياسية  الكتل  اتفاق  بعد 
املــواد املتبقية، الســيما موضوع 
وجــود خبــراء الشــريعة وفقهاء 

القانون.
القانونية  اللجنة  رئيس  نائب  وقال 
محمــد الغــزي في حديــث إلى 
إن "الكتــل  "الصبــاح اجلديــد"، 
فــي  مســتمرة  السياســية 
مناقشــاتها واجتماعاتها بشــأن 
قانون احملكمــة االحتادية العليا وقد 

وصلت إلى مراحل متقدمة".
"البرملان كان  أن  الغــزي،  وأضــاف 
قد صوت علــى أغلب البنود ضمن 
مجموع  أصبح  وبالتالي  جلستني، 
ما مت متريره هــو 21 مادة، ولم تتبق 

سوى ثاثة مواد".
وأشــار، إلــى أن "رئاســة البرملان 
عقدت خــال الســاعات املاضية 
الكتــل  قــادة  مــع  اجتماعــات 
السياســية وممثلني عــن األقليات 
وقد مت التوصل إلى صياغات ملادتني 

وبالتالي مت حسمهما".
ولفــت الغــزي، إلــى أن "موضوع 
خبراء الشريعة اإلسامية وفقهاء 
القانون قد نص عليهما الدســتور 
االحتادية  احملكمــة  تكويــن  ضمن 
العليا، وهو أمر مت حسمه من خال 

اللقاءات".
وبــني، أن "املتبقــي لدينــا هو أمر 
واحــد فقط وهــو نصــاب اتخاذ 
القــرارات داخل احملكمــة وهو أمر 
ليس بالصعب وميكن حسمه خال 

اليومني املقبلني".
وأستطرد الغزي، أن "جلسة البرملان 
ليوم الســبت ســتكون حاسمة 

كونها مخصصــة للتصويت على 
املواد والقانــون باجململ، وبها  باقي 
ســوف ننتهي من ملــف احملكمة 

االحتادية العليا".
ويواصل، أن "مجلس النواب وبعد أن 
يصوت على قانون احملكمة االحتادية 
العليا ســينهي جميــع التزاماته 
وسوف  املبكرة  االنتخابات  بشــأن 

يكون الطريق سالكاً أمام إقامتها 
في املوعد احملّدد".

ومضــى الغــزي، إلــى أن "قانون 
مــن  يعــد  االحتاديــة  احملكمــة 
حرصنا  وقد  املهمة،  التشــريعات 
طيلــة االجتماعــات املاضية على 
ضرورة تشريعه لضمان وجود هيئة 
قضائية تتولى اختصاصات مهمة 

النظر  الدستور في مقدمتها  وفق 
وتفســير  القوانني  في دســتورية 
الدســتور واملصادقة علــى نتائج 

االنتخابات".
يذكر أن املــواد املتبقية من القانون 
ترشــيح أعضاء  تتعلــق بكيفية 
احملكمة ودور رجال الدين فيها فضاً 

عن كيفية اتخاذ القرارات.

مــن جانبهــا، ذكــرت النائبة عن 
املكون املســيحي بيــداء خضر أن 
املكونات  ويقصي  يهمش  "القانون 
املادة  الصغيرة في اجملتمع، السيما 

الثالثة منه".
وأضافــت خضر، فــي تصريح إلى 
"متثيــل  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
في  يكــون  أن  ينبغــي  األقليــات 

احملكمة لكــي نحافظ على التنوع 
االجتماعي في العراق داخل الهيئة 

القضائية العليا".
ولفت، إلى أن "هناك رأي بأن يكون 
لكن  احملكمة  فــي  لألقليات عضو 
دون منحه حق التصويت وهذا غير 
صحيح؛ ألننــا مكونات أصيلة في 

هذا البلد".

البرلمان يستعد إلكمال التصويت على
قانون المحكمة االتحادية السبت المقبل

مجلس النواب "ارشيف"

يواجه اعتراضا من االقليات

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
االربعاء  امــس  انخفــض 
اخلفيف  البصــرة  خامــا 
والثقيل، لليوم الثاني على 
التوالي بالتزامن مع تراجع 
أسعار النفط في األسواق 

العاملية.
وانخفــض نفــط البصرة 
اخلفيف آلســيا إلى 67.44 
بنســبة  للبرميــل  دوالرا 
 1.03 بلغــت  انخفــاض 
%عن يــوم امــس الثاثاء، 
فيما ســجلت اسعار خام 
 64.99 الثقيــل  البصــرة 
دوالرا للبرميــل بانخفاض 

بلغ نسبته 3.82 %.
وســجلت اســعار جميع 
اوبــك  منظمــة  نفــوط 
انخفاضــا ايضــا حيــث 
العربي  النفط  بلغ ســعر 
اخلفيف الســعودي 67.39 
دوالرا للبرميــل، وســجل 

مزيج مربان االماراتي 67.01 
دوالرا للبرميــل، وســجل 
اجلزائري  ســهران  مزيــج 
للبرميــل،  دوالرا   67.11
اخلفيف  بوني  سجل  فيما 
دوالرا،   66.71 النيجيــري 
والكويــت الكويتي 67.03 
دوالر وجيراســول االنغولي 

67.47 دوالر.
وكانــت اســعار النفــط 
انخفضت  قــد  العامليــة 
امس ليســجل خام برنت 
66.78 دوالرا، وخــام غــرب 
دوالرا،   63.34 الى  تكساس 
اخملزونــات  ارتفــاع  جــراء 

االمريكية.
األسعار  اكتسبت  وكانت 
من  املاضي  األسبوع  دعًما 
قــرار أوبــك + باإلبقاء إلى 
تخفيضات  على  كبير  حد 
اإلنتاج في نيسان،اذ قفزت 

فوق 70 دوالرًا للبرميل. 

خاما البصرة يتأثران 
بتراجع اسعار النفط عالميا 

لينخفضا بنسبة 1 - 3 %



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجــارة عــن بحــث 
الشــركة العامة لتصنيع احلبوب مع 
في  االهلية  املطاحــن  جمعية  ممثلي 
تربط  التي  العقديــة  العالقة  العراق 
الطرفني وآلية تشغيل املطاحن وانتاج 

الطحني.
وأوضــح مدير عام الشــركة أثير داود 
سلمان خالل ترؤســه االجتماع الذي 
ضــم ممثلني عــن جمعيــة املطاحن 
اهم  انه متــت مناقشــة  العراقيــة 
املشتركات والنقاط اخلالفية للوصول 
الى صيغة عقديــة مرضية للطرفني 
تراعي مصالح اجلميع وتضمن حتقيق 
االهداف االساســية في انتاج طحني 
جيــد مطابق للمواصفــات العراقية 
املعتمــدة الذي يوزع ضمــن مفردات 

البطاقة التموينية.
واكد املديــر العــام ان االجتماع كان 
مثمراً توصل فيــه اجلانبان الى حلول 
اولية لبعض النقاط العالقة في ضوء 
املســتجدات واملتغيــرات التي طرأت 
خالل الســنوات االخيرة التي تتطلب 

اعــادة النظــر باليات وبنــود العقد 
السابق املعمول به ومبا يلبي مصلحة 
جميع األطراف ، الفتا الى انه مت االتفاق 
للوصول  االجتماعات  مواصلــة  على 
الى نتائــج نهائية ترفع توصياتها الى 
اجلهات املعنية عبــر اللجنة املكلفة 
بالنظر فــي تعديل عقد التشــغيل 
وطلبــات اصحاب املطاحــن واعتماد 
حقوق  تضمن  محدثة  عقدية  صيغة 
ومراعاة  االهلية  واملطاحن  الشــركة 
توجــه الدولة فــي دعم وتشــجيع 
القطاع اخلــاص واالعتماد على املنتج 
احمللــي خاصة فيمــا يتعلــق بقوت 
املواطــن وتشــغيل االيــدي العاملة 
العراقية من خالل توفير فرص العمل 
التي ستتحقق بتشغيل معامل انتاج 
الطحني على وفق بنود عقد التشغيل 

املشترك .
كما اعلنت وزارة التجــارة عن تنفيذ 
تفتيش  حملة  احلبوب  تصنيع  شركة 
العاملة في  املطاحن  واسعة شملت 
بغداد ملتابعــة عملية انتــاج وتوزيع 

الطحني.

وقــال مدير عام الشــركة أثيــر داود  
ســلمان ان فرقــا مشــتركة ضمت 
معاونو املدير العام وعــددا من ادارات 
في  انطلقــت  والشــعب  االقســام 
حملة تفتيش مكثفة ملتابعة عملية 
الطحني اخملصص  وتوزيع مــادة  انتاج 
في  التموينية  البطاقة  نظام  لصالح 
بغداد  فضال عن حتقيــق زيارات لعدد 
من املطاحن فــي قواطع متفرقة من 
بغداد .واشــار املدير العــام انه جرى 
خالل الزيــارات امليدانية االطالع على 
نوعية الطحني املنتج وســحب مناذج 
وعينات عشوائية من اكياس الطحني 
املعبأة واملهيئــة للتجهيز إضافة الى 
تدقيق قوائم التجهيز حيث اشــرفت 
بعــض الفــرق كذلك علــى فحص 
اكياس  اوزان  ومعايرة  املوقعية  اخلبازة 
الطحــني ومالحظة ختــم املطحنة 

وتاريخ االنتاج.
وبــني املدير العــام ان تلــك الزيارات 
اســفرت عن رصد عدد مــن اخملالفات 
الرقابيــة والنوعية واتخذت االجراءات 
واللجان املعنية  إلى االقسام  احالتها 

بحق  اجلزائيــة  الشــروط  لتطبيــق 
اخملالفني.

الى ذلك اعلــن مدير عــام املهندس 
انــه تنفيذا  عبدالرحمــن اجلويبراوي 
مخازن  جهزت  التجــارة  وزير  لتوجيه 
الرز في كســرة وعطــش وكالء املواد 

الغذائية وجبة جديدة من مادة الرز
وبواقع ) ١٬٨٠٠(  وســايلو الســماوة 
اســتقبل  اول كميــات الــرز  حيث 
بلغت الكميــة )٤٦.١٤٠( طن رز عنبر 
املتعاقدة  االهلية  اجملــارش  املنتج في 
مع شــركته وفق نسبة االستخالص 
)٥٨.٥( املعتمدة هذا املوسم ، مضيفا 
ان فرع ميســان بدأ كذلــك بتجهيز 
الــوكالء الــرز العنبــر املصنــع في 
مجرشــه العمارة احلكومية وبكمية 
)102900( طن مــن الرز العنبر احلصه 

االولى لعام 2021.
وتابع انه فرع بابل جهــز وكالء متوين 
)151.762( طن من  احملافظة بكميــة 
الرز وكذلك سايلو بعقوبة جهز وكالء 
املواد الغذائيــة )٤٦٣،٨٥٢( طن من رز 

الياسمني.

تقـرير

التجارة تبحث مع ممثلي جمعية المطاحن االهلية العالقة العقدية بين الطرفين 
حملة تفتيش مكثفة لمتابعة عملية انتاج وتوزيع الطحين

بعداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامة لكبريت املشــراق 
إحدى شــركات وزارة الصناعــة واملعادن عن 
إبرامهــا عقدين مع أمانة بغداد والشــركة 
اجلنوبيــة  األســمدة  لصناعــة  العامــة 

لتجهيزهما بإنتاجها من مادة الشـب .
وأوضـــَح مدير عام الشركة عبـــد املنعـم 
نايـــف اجلبـــوري بأن الشركة وَقعت عقداً 
مع أمانة بغداد لتجهيزهــا بـ ) ١٥٠٠ ( طن 
من مادة الشــب فيما وَقعــت عقداً آخر مع 
اجلنوبية  العامة لصناعة األسمدة  الشركة 

لتجهيزها بـ ) ٣٠٠ ( طن من مادة الشب .
وأشــار املديــر العام الــى ان توقيــع هذين 
العقدين جاء ِضمَن سياسة الشركة ونتاج 
جلهودها فــي تفعيل اخلُطط التســويقية 
لِغرض زيــادة العوائد املالية ، مؤكداً في ذات 
الوقت ان الشركة عملت على زيادة الطاقات 
اإلنتاجية ملعمل الشب لِتصل إلى ) ٨٠ ( ألف 
طن ســنوياً مبا يُلبي احلاجة احمللية من مادة 
الشب التي متتاز بجودتها ونوعيتها العالية 

ومواصفاتها القياسية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
إلكترونيا في  النهائيــة  االمتحانــات  أداء 
الدراسات األولية للمواد غير األساسية في 
ضوء التوقيتات املثبتة في التقومي اجلامعي 
)الســريرية(  العملية  الدروس  واســتمرار 
البشري/  الطب  لكليات  املنتهية  للمراحل 
املرحلة السادســة وطب األسنان/ املرحلة 
اخلامسة والتمريض/ املرحلة الرابعة بواقع 
يومني في االســبوع مبوجب قــرار اللجنة 
العليا للصحة والسالمة الوطنية رقم ١٠ 

لسنة ٢٠٢١.
وفي هذا الســياق تقرر تأجيــل االختبارات 
األساســية  الدراســية  للمواد  احلضورية 
التي حددت في وقت ســابق بنســبة 60% 
للمراحــل ما فوق األولى ونســبة %40 من 
املواد األساسية للمرحلة الدراسية األولى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزارة  وكيــل  ناقــش 
االجتماعية الدكتور عالء عبود الســكيني 
خالل اجتمــاع مع مدير عــام دائرة العمل 
والتدريب املهني املهندس رائد جبار باهض 
موضوع العمالة غير الشرعية وتأثيرها في 
الواقع  الوطنية وخطرها على  العمالة  دور 
االمني والصحــي واالجتماعي وخاصة مع 

وجود املكاتب الوهمية للتشغيل .
واكد مدير عــام دائرة التدريــب املهني ان 
الوزارة كانت قد اطلقت حملة تفتيشــية 
كبــرى ملالحقــة العمالــة االجنبيــة في 
مشــاريع القطاع اخلــاص مت خاللها رصد 
الشــركات اخملالفة لقانــون العمل النافذ 

واتخذت االجراءات القانونية بحقهم.
وتفقد وكيل الوزارة قسم العرب واالجانب 
ومركــز تأهيل املدمنني فــي الدائرة واطلع 
على البرامــج التدريبية في الورش التابعة 
للمركــز العراقي الكوري وقســم الوزيرية 
للتدريب املهني واســتمع الــى مقترحات 
املدربــني مبديا اســتعداده الكامل لدعم 

عمل الورش.

»المشـراق » تجهز 
أمانة بغداد واألسمدة 
الجنوبية بمادة الشب

التعليم تقرر أداء 
االمتحانات النهائية 

الكترونيا

العمل تناقش العمالة 
غير الشرعية وخطرها 

على البالد

 

البصرة ـ سعدي السند :

احتفلت شــركة غاز البصرة في 
محطة  بأفتتاح  املاضي  األسبوع 
الكبــس اخلامســة اجلديدة في 

الرميلة الشمالية .
وللتعــرف علــى تفاصيــل هذا 
املشــروع الكبيــر قــال مالكوم 
مايــس مدير عــام شــركة غاز 
البصــرة : لقد تشــرفنا بأفتتاح 
محطة الكبس اخلامسة بحضور 
احســان  املهندس  النفط  وزيــر 
عبداجلبار الــذي أكد وهو يفتتح 
احملطة : تواصل وزارة النفط تركيز 
جهودها على تســريع مشــاريع 
االســتثمارات فــي الغــاز ألجل 
االســتفادة مــن معاجلة كميات 
أكبر من الغــاز املصاحب لتوليد 
املزيد مــن الطاقــة الكهربائية 
الضروريــة  الســوائل  وتوفيــر 
للطلب احمللي. ويســرنا أن نرى أن 
محطة الكبس اخلامسة اجلديدة 
)NCS5( قد بــدأت بالعمل لزيادة 
قدرة ضغط الغاز على الرغم من 
التحديات الناجمة عن االنكماش 
االقتصــادي العاملــي وجائحــة 
فايــروس كورونــا. ومــع وجــود 
احمللية  العراقية  واجلهود  القدرات 
الشركات  مع  بالتعاون  املتمكنة 
العاملية، ميكننــا حتقيق خططنا 
الطموحة وحتقيق أقصى قدر من 

التضافر

حتويل املوارد املهدورة إلى طاقة 
مفيدة وضرورية

وقال مالكوم إننا نعمل مع الوزارة 
منذ ســنوات عديــدة وملتزمون 
كميات  ملعاجلة  متبادل  بشــكل 
إضافيــة مــن الغــاز املصاحب 
وحتويل املــوارد املهدورة إلى طاقة 
مفيدة وضروريــة لتوليد الطاقة 
و حاليا محطة الكبس اخلامسة 
قيد التشغيل، وهي تتكون من 4 
وحدات كبس ولهــا قدرة ضغط 

60 مقمقا من الغاز في اليوم.
وأضاف مما ال شــك فيــه أن هذا 

املشــروع لم يكــن لينجح لوال 
بروح  والعمل  والتفانــي  االلتزام 
لدى كوادر شركة  الواحد  الفريق 
غاز البصــرة املتكونة من األيدي 
العراقيــة واألجنبيــة و أنا فخور 
جــداً بهذا اإلجنــاز ومــن اجلدير 
بالذكــر أن طوال فترة اإلنشــاء 
لــم يقــع أي حادث، وهــذا دليل 
مبعايير  االلتــزام  علــى  واضــح 
ممتنون  نحن  و  والسالمة  الصحة 
النفط  وزارة  قدمته  الذي  للدعم 
وشركاؤنا واملساهمون و إن هدفنا 
هو خلق قيمة اقتصادية مضافة 

للبالد وحتويل املوارد 
إلــى طاقــة ضرورية  املهــدورة 
تتعاظم احلاجة إليها وان محطة 
الكبس اخلامسة اجلديدة اضيفت 
الــى محطــات الكبــس الـ 17 
املتواجدة حالياً في مواقع شركة 

غاز البصرة من 4 وحدات كبس. 

وتتكــون كل وحدة بقدرة ضغط 
اليوم حيث تكون  15 مقمقا في 
قدرة ضغــط احملطــة اإلجمالي 
هي 60 مقمقا فــي اليوم. ولقد 
بدأت عملية إنشاء الكابسة في 
عــام 2018 ومت تعليق العمل في 
نيســان/ابريل 2020 على خلفية 
آثار جائحة كورونا وقيود الســفر 
واسُتؤنفْت األعمال مرة أخرى في 
 2020 أكتوبر  األول/  شهر تشرين 
 200 العمل  وبلغ مجموع فريــق 
عامال تقريباً في فترة ذروة اإلنشاء، 
وتألف فريق املشروع من موظفني 
عراقيني من شــركة غاز البصرة 
إضافة  األغلبية،  شــكلوا  الذين 
إلى اخلبراء األجانب في الشــركة 
واملقاولــني العراقيــني احملليــني 
إلى  والذين عملو جنباً  واألجانب، 
جنــب إلكمال العمل واإلنشــاء 
باملوعد النهائــي الذي يبني مدى 

وفي  احلقيقيني  والتفاني  االلتزام 
بدأ   2021 شــهر شــباط/فبراير 

تشغيل محطة الكبس 5 
معلومات عن شركة غاز البصرة

مشــروع  البصرة  غاز  وشــركة 
مشــترك مدتــه 25عامــا  بني 
شــركة غــاز اجلنــوب العراقية 
التــي متتلك أســهما بنســبة 
51% وشــركة شــل التي متتلك 
44% من األســهم باإلضافة إلى 
شــركة ميستوبيشــي والتــي 
لديها أســهم بنســبة 5%. وان 
معــدالت اإلنتــاج لشــركة غاز 
البصــرة تصل إلــى حوالي 900 
مليون قدم مكعب قياســي في 
هذه  الغاز  كميــة  وتعتبر  اليوم، 
كافية إلنتــاج 3.4 كيكا وات من 
الطاقــة الكهربائية التي تكفي 
لتجهيز ماليني املنــازل واملصانع 
في العراق و تقوم الشركة حاليا 

بجمــع اكثر من 60% مــن الغاز 
املنبعث مــن ثالث حقول نفطية 
مــن جولــة التراخيــص األولى 
وهي: حقــل الرميلة وحقل غرب 
القرنــة 1 وكذلك حقــل الزبير. 
املركز  البصرة  غاز  شركة  وتعتبر 
الرئيسي جلمع ومعاجلة الغاز في 
جنوب العراق مما يجعلها الشركة 
الغاز  ملعاجلة  الرئيسية  العراقية 
األساســي  واملصدر  املصاحــب 
للهيدروكربونــات املســتخدمة 
لتوليــد الطاقة. وتوفر شــركة 
غاز البصــرة نحو 80% من حاجة 
الســوق احمللي من الغاز املســال 
)غاز الطبخ(، إضافة إلى التطوير 
املســتمر لقدراتهــا التصديرية 
داعمــة بذلك العــراق من خالل 
تنويــع مصادر التمويــل وحتويله 
إلى بلد مصدر بشــكل تام لغاز 

البترول املسال )غاز الطبخ(. 

عام  فعالياتها في  انطــالق  منذ 
2013 ولغايــة نهاية 2020 لعبت 
شــركة غاز البصــرة دورا مهما 
ثاني  انبعاثات  كميات  تقليل  في 
الناجتة عن حرق  الكربون  اكسيد 
املصاحب، حيــث متكنت  الغــاز 
الشــركة من منع مايقارب 107 
مليــون طن مــن انبعاثــات غاز 
دخول  الكربون من  أوكسيد  ثاني 
اجلــوي، وهذا مــا يعادل  الغالف 
انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون 
مــن 3.5 مليــون ســيارة ملدة 7 
ســنوات. وفي عام 2019 أطلقت 
شــركة غاز البصرة تنصيب أول 
محطة ملعاجلة الغــاز الطبيعي 
فــي البصرة وهو مشــروع واعد 
يتكون مــن وحدتــني منوذجيتني 
حيث سيضيف 400 )مليون قدم 
مجموع  على  قياســي(  مكعب 

إنتاج الشركة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير الزراعــة، املهندس محمد 
كــرمي اخلفاجــي، عن موافقــة وزير 
املاليــة علــى جدولة ديــون املبادرة 
الزراعية ملدة خمس ســنوات، حيث 
جاء ذلك بناًء على ماعرضه اخلفاجي 
خالل اجمللس الوزاري لالقتصاد.، وبعد 

نقاشــات أفضت إلى هــذه اجلدولة 
للديــون.  وتعد هذه اخلطــوة التي 
عمل على حتقيقها وزير الزراعة إجنازا 
مهمــا وكبيرا للفالحــني واملزارعني 
اخلاص  القطــاع  واملســتثمرين من 
احمللــي واصحــاب حقــول الدواجن 
والذين تترتب عليهم ديون ســابقة 

للجهــات املذكــورة، فيمــا يخص 
املشاريع املنجزة والتي قيد اإلجناز، وان 
جدولة الديون وتأجيلها ســيخفف 
املشاريع  اصحاب  على  كبير  بشكل 
ويؤدي إلى تشــغيل االيدي العاملة 
عن  فضــال  البطالــة  وامتصــاص 
االستمرار بدعم املنتج احمللي ، سيما 

خالل ظروف جائحــة كورونا واألزمة 
املاليــة، ومبــا ينعكس علــى إيجاد 
توازن في األسعار وعدم أثقال كاهل 
الوطني.  االقتصاد  ودعم  املستهلك 
مــن جهة أخــرى وافــق الوزير على 
الســماح بتصدير محاصيل ) اجلت 
الصفراء  الذرة  ومخلفات  والبرسيم 

 ، املنافــذ احلدودية  ( ومــن جميــع 
مبينا ان املوافقــة على تصدير هذه 
احملاصيل يحقق عدة فوائد للفالحني 
ولالقتصــاد الوطني، من خالل إيجاد 
مــردود مادي ودعم التوســع بزراعة 
هــذه احملاصيــل. وأوضــح الوزير أن 
للفائض  تصديريــة  خطــط  هناك 

من مختلــف احملاصيل الزراعية ، وان 
سياســة الوزارة هــي حتقيق االمن 
جانب  من  الذاتي  واالكتفاء  الغذائي 
الى  الفائض منهــا محليا  وتصدير 
إيجاد  البالد، واإلســهام فــي  خارج 
وتطوير  للدولة  مضافة  مادية  موارد 

القطاع الزراعي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اللجنة  رئيــس  النفــط  وزيــر  اكد 
الوزاريــة للطاقة اهتمــام احلكومة 
والوزارة بزيادة مشــاريع االســتثمار 
االمثــل للطاقــة النظيفــة وزيادة 

االنتاج منها.
جاء ذلك خالل اســتقباله في  مقر 
شركة مصافي اجلنوب مدير شركة 

اليابانية )سيتاشــو ســاتو (   JGC
ومديــر منظمــة جايــكا اليابانية 
)توياما( والســكرتير االول للسفارة 

اليابانية ناكوا .
وقال وزير النفط احســان عبد اجلبار 
اســماعيل ان احلكومة عازمة على 
زيــادة حجــم االســتثمار للطاقة 
النظيفــة من خالل زيادة مســاحة 

العاملية  الشــركات  التعــاون مــع 
الرصينة املتخصصة في هذا اجملال ، 

ومنها الشركات اليابانية .
واشار وزير النفط الى اهمية التعاون 
مع شركة )JGC( اليابانية في تنفيذ 
عدد من املشــاريع في هــذا االطار ، 
الوزارة  املعنيــة في  للجهات  موعزاً 
بتشــكيل جلنة فنيــة لوضع االطار 

الفني للتعاون مع الشركة اليابانية 
واآلليات التي تساعد على التعجيل 

في تنفيذ هذه املشاريع .
الوزير عن تأســيس اكبر  وكشــف 
فــي مجال  الفني  للتدريب  مركــز 
النفــط والطاقــة بالتعــاون مــع 

الشركة اليابانية .
 )JGC( فيمــا اعــرب مدير شــركة

سيتاشو ساتو عن سعادته بالتعاون 
مع وزارة النفط في تنفيذ مشــروع 
)FCC( لصالــح شــركة مصافــي 
اجلنوب وهو من املشاريع املهمة في 
قطــاع التصفية ، معربــاً عن امله 
في زيادة وتوســيع حجم العمل في 

قطاع الطاقة النظيفة .
واشاد وكيل الوزارة لشؤون التصفية 

حامــد يونــس بتعــاون احلكومــة 
اليابانية في تنفيذ اول مشــروع من 
بالعراق  التصفية  نوعه في قطــاع 
، وهــو مشــروع )FCC( بطاقة )55( 
الــذي يحول مخلفات   ، الف برميل 
نفطية  منتجــات  الــى  املصافــي 
املواصفات  ، وعلى وفق  عالية اجلودة 

القياسية االوروبية .

تصدير محاصيل الجت والبرسيم ومخلفات الذرة الصفراء 

الخفاجي يعلن جدولة ديون المبادرة الزراعية لـ5 سنوات دعما للفالحين واصحاب المشاريع

وزير النفط يبحث مع شركة JGC اليابانية تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة

محطة الكبس الخامسة في البصرة تحويل
الموارد المهدورة إلى طاقة مفيدة 

من أجل االستفادة من معالجة كميات أكبر من الغاز المصاحب

تواصل وزارة 
النفط تركيز 
جهودها على 
تسريع مشاريع 
االستثمارات 
في الغاز ألجل 
االستفادة من 
معالجة كميات 
أكبر من الغاز 
المصاحب لتوليد 
المزيد من الطاقة 
الكهربائية

الغاز املصاحب للنفط
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الصباح الجديد ـ متابعة:

في أول إجراء من نوعه ضد طهران في 
عهــد إدارة الرئيس جو بايــدن، أدرجت 
وزارة اخلارجيــة األميركيــة، ليلة امس 
االربعــاء ، اثنني من احملققــني التابعني 
للحرس الثوري اإليرانــي على قائمتها 

السوداء.
األميركيــة  اخلارجيــة  ووجهــت 
للمسؤولني اإليرانيني اتهامات بالضلوع 
في عمليات تعذيــب وانتهاكات أخرى 

حلقوق اإلنسان.
واتهم وزير اخلارجيــة األميركي أنتوني 
بلينكــن، في بيــان، احملققــني االثنني 
انتهاكات جســيمة حلقوق  بارتــكاب 
و/أو  اإلنســان مبا في ذلــك »التعذيب 
أو  إنســانية  والال  القاســية  املعاملة 
املهينة أو عقاب« السجناء السياسيني 
وغيرهم ممن احتجزوا خالل احتجاجات 

في إيران عامي 2019 و2020.
واختارت إدارة بايــدن اتخاذ هذا اإلجراء 
علــى الرغم من جهودهــا إلقناع إيران 
بالدخول في مفاوضات بشــأن االتفاق 
النووي اإليرانــي املبرم عام 2015 والذي 
دونالد  السابق  الرئيس  منه  انســحب 
ترامــب في عام 2018 وهــو ما أدى إلى 

زيادة التوتر مع طهران بشكل كبير.
كافة  بحث  »ســنواصل  بلينكن  وقال 
األدوات املناسبة جلعل أولئك املسؤولني 
عن انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنســان 
فــي إيــران يدفعون الثمن«، بحســب 
رويترز. ومينع هــذا اإلجراء علي همتيان 
أفراد  وجميــع  صافــداري  ومســعود 

عائلتيهما من دخول الواليات املتحدة.
اخلارجيــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
األميركيــة، نيــد برايــس، فــي إفادة 
صحفية إن الواليــات املتحدة ميكن أن 
تســعى إلى حتقيق مصاحلها في منع 
إيران من احلصول على ســالح نووي وأن 
توضح في الوقت نفســه أنه ستكون 

هناك عواقب النتهاك حقوق اإلنسان.
مســتعدة  إنها  بايــدن  إدارة  وتقــول 
للتحــدث مع إيــران بشــأن عودتهما 
النــووي لكنهما  لالمتثــال لالتفــاق 
يختلفان على من الذي ينبغي أن يتخذ 

اخلطوة األولى.
وتقول طهــران إن واشــنطن يجب أن 
ترفع العقوبات فــي حني تقول األخيرة 
إن إيــران يجب أن تعود أوال إلى االمتثال 
لالتفاق الذي تنتهكه إيران تدريجيا منذ 

عام 2019.
وحثت مجموعة مؤلفة من 140 عضوا 
احلزبني  األميركــي، من  النواب  مبجلس 
الرئيس  إدارة  واجلمهــوري،  الدميقراطي 

جو بايدن علــى اتباع نهج »شــامل« 
إيران،  تشــكلها  التي  التهديدات  ضد 
مبا يتجاوز مجرد إحيــاء االتفاق النووي 
املوقــع عــام 2015. وجاء في رســالة 
وجهها املشــرعون، ليلة امس االربعاء 
، إلى وزير اخلارجية أنتوني بلينكني، أنه 

املفاوضات  بايــدن  إدارة  تدرس  و«بينما 
مع إيــران، نكتب للتعبيــر عن وجهة 
نظرنا احلزبية واملشتركة بأننا يجب أن 
نسعى إلى اتفاق أو مجموعة اتفاقات 
مع إيران تكون شــاملة في طبيعتها، 
ملعاجلة كامل التهديدات التي تشكلها 

إيران على املنطقة«.وأضاف املشــرعون 
أنهم من مختلف األطياف السياسية، 
لكنهم »متحدون« فــي منع إيران من 
احلصول على ســالح نووي، و«التصدي 
الســلوكيات  مــن  واســعة  جملموعة 

اإليرانية غير املشروعة«.

وقد وقع الرسالة، التي نظمها النائبان، 
واجلمهوري  بــراون،  أنتوني  الدميقراطي 
تيم والتــز، 70 نائبا دميقراطيا و70 نائبا 
جمهوريا.وتأتي الرسالة في الوقت الذي 
أعربت فيه إدارة بايدن عن اســتعدادها 
للتحدث مــع إيران بشــأن العودة إلى 
االتفــاق النووي بني طهران والعديد من 
القــوى العاملية، الــذي تفاوضت عليه 

إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما.
الرئيس الســابق دونالد ترامب، كان قد 
أعلن انســحاب الواليــات املتحدة من 
االتفاق فــي 2018، وأعاد فرض عقوبات 
قاســية على إيران. ومنــذ ذلك احلني، 
االتفاق  اإليرانــي حدود  النظام  ينتهك 

اخلاصة بتخزين وتخصيب اليورانيوم.
وقال بايدن إنه ســيعاود االنضمام إلى 
االتفاق »إذا عادت إيــران إلى االمتثال«، 
لكن طهران تشترط تخفيف العقوبات 
قبل أن تعود إلى االمتثال ببنود االتفاق.

تأتي رسالة مشرعي احلزبني، ليلة امس 
االربعــاء ، بعد رســالة واحدة من 150 
دميقراطيا، في ديسمبر، حثت بايدن على 
العودة »بســرعة« إلى االتفاق النووي، 
ورســالة واحدة من 120 جمهوريا، في 
فبراير، حتــذره من العــودة إلى االتفاق 

النووي من دون »تغييرات كبيرة«.
ووقع بعض املشــرعني أنفسهم على 
خطاب احلزبــني، ليلة امــس االربعاء ، 

وأحد اخلطابني احلزبيني السابقني.
وأقرت الرســالة التي مت إرسالها اليوم، 
بأن اخلالفات في الرأي ال تزال قائمة حول 
»ما يجب أن تتضمنه معايير الصفقة 
النهائية والعملية التي يتم من خاللها 
التوصل إليهــا«، لكنها قالت إن هناك 
»إجماعــا مــن احلزبني« حــول العديد 
مــن القضايا. وشــدد املشــرعون في 
رسالتهم على وجوب معاجلة 3 مبادئ 
النووي،  إيــران  برنامج  أساســية، هي 
الباليســتية،  للصواريخ  وبرنامجهــا 

ومتويلها لإلرهاب.
وأعربــت إدارة بايدن عن قلقها بشــأن 
بينها  من  األخرى،  اإليرانية  األنشــطة 
نيابة  تقاتل  مسلحة  ميليشيات  دعم 
عنها فــي املنطقة، وبرنامج الصواريخ 
الباليستية، لكنها جادلت بأن البرنامج 
النووي هو »التهديــد األكبر الذي جتب 

معاجلته أوال«.
وقال بايدن إنه سيسعى، ومبجرد تأمني 
االتفاق النووي احلالي، إلى اتفاق »أطول 
ويعالج  النووية،  القيود  يشــدد  وأقوى 

سلوكيات إيران املقلقة األخرى«.
أن  رســالتهم،  في  املشــرعون  وكتب 
هناك إجماعا داخــل الكونغرس »على 
أن الســماح لواحدة من الدول الراعية 
لإلرهــاب فــي العالم باحلصــول على 

أسلحة نووية هو خطر غير مقبول«.

تقـرير

واشنطن تضع مسؤولين إيرانيين على قائمتها السوداء
نواب يدعون بايدن التباع »نهج شامل« ضد تهديدات طهران

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت وزارة الدفاع التونســية إن 39 مهاجرا 
على األقــل لقوا حتفهم عندمــا غرق زورقان 
قبالة ســواحل تونس امس االول الثالثاء، أثناء 
محاولتهما عبور البحر األبيض املتوســط إلى 

جزيرة المبيدوزا اإليطالية.
وذكر محمد ذكري املتحدث باسم وزارة الدفاع، 
أن خفر الســواحل أنقذت 165 آخرين، وال تزال 
عمليات البحث عن املزيد مــن الناجني جارية 
أن جميع  قبالة ســواحل صفاقس. وأضــاف 
املهاجرين القتلى من أفريقيا جنوب الصحراء.

غادر املهاجــرون على منت املركبني الشــاطئ 
امس االول الثالثاء ليحاولوا الوصول إلى أوروبا 
بطريقة غير قانونية، ومت رصدهم من قبل خفر 

السواحل قبالة شاطئ مدينة صفاقس.
وأصبح اخلط الســاحلي القريــب من مدينة 
صفاقس التونســية نقطة انطالق رئيســية 
لألشــخاص الفارين من الصــراع والفقر في 
إفريقيا والشــرق األوســط ويبحثون عن حياة 

أفضل في أوروبا.
في عــام 2019، غرق نحــو 90 مهاجرًا إفريقًيا 
عندما انقلب قاربهم قبالة الساحل التونسي 
بعــد مغادرته إلى أوروبا مــن ليبيا اجملاورة، في 
واحدة من أســوأ الكــوارث التــي تعني على 

السلطات التونسية التعامل معها.
وقالت منظمــة حقوقية إن عــدد املهاجرين 
التونســيني الذيــن وصلــوا إلى الشــواطئ 
اإليطالية قفز خمسة أضعاف إلى 13 ألف في 
2020، وعزت الزيادة إلى الصعوبات االقتصادية 
في تونــس. وصــرح املتحدث باســم احلرس 
الدين اجلبابلي، لوكالة فرانس  الوطني حسام 
برس أن تسع نســاء وأربعة أطفال ورجل لقوا 
مصرعهم مشيراً إلى »استمرار عملية البحث 
عن ناجني وجثث«. وتســتمر هذه القوارب في 
اإلبحــار يومياً، على الرغم من ســوء األحوال 
اجلويــة. فبني األول من ينايــر و21 فبراير وصل 
3800 مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر، من 
بينهم ألف وصلوا عن طريق تونس و2500 عن 
طريق ليبيا، بحسب املفوضية العليا لالجئني 

التابعة لألمم املتحدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يواصل وزير اخلارجية الروسي، سيرغي الفروف، 
جولتــه اخلليجيــة، التي كانت اإلمــارات أول 
محطة فيها أمــس االول الثالثاء، ووصل اليوم 

إلى السعودية، قبل أن يتوجه إلى قطر.
والتقى الفــروف في الســعودية بولي العهد 
األميــر، محمد بن ســلمان، ووزيــر اخلارجية، 

فيصل بن فرحان.
وبحث وزير اخلارجية الروســي مع املســؤولني 
والتعاون  املنطقــة  فــي  األمن  الســعوديني 
االقتصادي. والتقى ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن ســلمان، في الرياض، أمس املبعوث 
اخلاص للرئيس الروســي لشــؤون التســوية 
الســورية، ألكســندر الفرينتيف، واستعرضا 

األوضاع املستجدة على الساحة السورية.
والتقى الفروف امــس االول الثالثاء بولي عهد 
أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ووزير اخلارجية 

اإلماراتي، عبد بن زايد آل نهيان.
كذلــك التقــى وزيــر اخلارجية الروســي في 
أبو ظبــي مع رئيس الــوزراء اللبناني ســعد 
احلريري، وبحــث معه مكافحة فيروس كورونا، 
وكذلك سبل التغلب على األزمة االجتماعية 
واالقتصاديــة التي مير بها لبنــان. كما تطرق 
الطرفان إلى القضايا اإلقليمية وفي مقدمتها 
امللف السوري وسبل تسويته على أساس قرار 
مجلس األمن الدولي رقم 2254، وكذلك جرى 
بحث عودة الالجئني الســوريني في لبنان إلى 

وطنهم.

مصرع 39 شخصا 
غرقا قبالة سواحل 

تونس

الفروف يصل 
السعودية ويلتقي 

بن سلمان

الصباح الجديد ـ متابعة:

كشفت تقرير جمللة فورين بوليسي 
أن إسرائيل تســعى إلى أن تكون 
القوة الناعمة اجلديدة في املنطقة 
العربية، من خــالل حتقيق التعاون 
مع دول اخلليج في مختلف اجملاالت.

وأكــد التقريــر أن التعــاون بــني 
دول  من  والعديــد  اإلســرائيليني 
التي  اخلليج مبا فيها الســعودية، 
أنها جتري  تنفي حكومتها رسميا 
أي أعمــال جتاريــة مع إســرائيل. 
وتصر علــى أن التطبيــع يعتمد 
على موافقة إسرائيل على مبادرة 
الســالم العربية، التــي تدعو إلى 
دولة فلسطينية منفصلة، لكنها 

تقوم بذلك خلف األبواب املغلقة.
اخملابرات  ضابط  بار،  شموئيل  وقال 
اإلســرائيلي الســابق، أنه فوجئ 
عندما تلقى مكاملــة عبر تطبيق 
واتساب من السعودية. وقال »لقد 
كان األمــر مفاجًئا متامــا. وأيًضا 
تأكيد على التقدم التدريجي الذي 
حققته إســرائيل في بناء عالقات 

مع دول اخلليج املعادية تاريخيا«.
عمل بار في اخملابرات اإلســرائيلية 
ملــدة 30 عاًمــا، ثم أســس فيما 
بعــد شــركة »IntuView«، وهي 
شــركة تبحــث عبــر محتــوى 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
عــن التهديــدات اإلرهابية. كانت 
وهيئــات  االســتخبارات  وكاالت 
إنفاذ القانون فــي أوروبا والواليات 
املتحــدة والهند مــن بني عمالئه. 
الســعوديون مهتمــني  اآلن، كان 
بتوظيف خبير البيانات اإلسرائيلي 
للمساعدة في سياسات مكافحة 

اإلرهاب وأكثر من ذلك.
وقــال بار إن التعاقد مع شــركته 
كان مجرد مثال واحد على التغيير 
الهائل في عالقات إسرائيل مع دول 
اخلليج على مدى السنوات القليلة 

املاضية. 
وأشارت اجمللة إلى أنه بينما يتحدث 
عن  بايدن،  جــو  األميركي  الرئيس 
العودة إلى االتفاق النووي مع إيران، 

تعمل إســرائيل على تعزيز حتالف 
لم يكــن من املمكــن تصوره مع 
شركائها العرب من خالل التعاون 
والتكنولوجــي  االســتراتيجي 

والتجاري. 
في الشــهر املاضــي فقط، دعت 
إسرائيل إلى تشكيل حتالف دفاعي 
والبحرين  واإلمارات  السعودية  مع 
ضــد إيــران. ووقعــت اتفاقيــات 
أكبر  ثاني  اإلمــارات،  مختلفة مع 
اقتصاد في الشــرق األوسط بعد 
السعودية، في السياحة والصحة 

والزراعة وقطاع املياه. 
وفًقا لتقدير أولــي، من املتوقع أن 
الثنائية بني إسرائيل  التجارة  تزداد 
واإلمارات العربية املتحدة من 300 
ألــف دوالر إلى 500 مليــون دوالر 

سنويًا. 
على  أيًضا  إســرائيل  وافقت  كما 

تعزيــز العالقــات االقتصادية مع 
مصــر. في أواخر الشــهر املاضي، 
في زيارة نادرة، زار وزير مصري رفيع 
الرغــم من وضعها  القدس، على 
املتنازع عليــه، ووقع اتفاقية تربط 
حقــل ليفياثان للغــاز الطبيعي 
الغاز  مبنشآت  املتوسط  البحر  في 
الطبيعي املسال املصرية عبر خط 
أنابيب حتت املاء لتصدير الغاز إلى 

الدول األوروبية.
ولفتــت اجمللــة إلى أن اســرائيل 
الدول  مواقف  تلطيف  ايضا  حتاول 
املعاديــة لها. فقد اشــترت لقاح 
لسوريا،  الروســي،  كورونا  فيروس 
مبوجب اتفاقية تبادل األســرى مع 

سوريا ظاهريا.
وبحســب التقرير، تعمل إسرائيل 
على تعزيز التعاون االســتراتيجي 
من خالل إنشاء مجموعات ضغط 

العالقة  في  راسخة  ذات مصلحة 
من خــالل عالقات جتاريــة جيدة. 
حيث تأمل إسرائيل أنه بدالً من أن 
أنها »أمة حرب«،  إليها على  يُنظر 
كمــا كان احلــال، ميكنهــا إثبات 
قيمتها كحليف وليس فقط ضد 

إيران. 
مستعدة  إســرائيل  أن  وأوضحت 
اجملاالت حتى  في مختلف  للتعاون 
األميركية  الشــركات  تكون  التي 
قلقــة من التعاون فيها، بســبب 
ســجل حقوق اإلنسان في اخلليج، 
على ســبيل املثال، مراقبة وسائل 

التواصل االجتماعي.
 ويقول احملللــون إن العديد من دول 
اخلليج، أو على األقل شرائح كبيرة 
من ســكانها، ال ترغب في أن تظل 
رهينة القضية الفلسطينية بعد 
اآلن وتــرى العالقات مع إســرائيل 

ضرورية لتنويع اقتصاداتها.
احمللل في  الغشــيان،  وقال عزيــز 
العالقات الســعودية اإلسرائيلية، 
إن مدينة نيــوم، املزمع بناؤها على 
ساحل البحر األحمر بتكلفة 500 
مليار دوالر، تعتبر الساحة اجلديدة 
التي قــد يتعاون فيها البلدان بعد 
ذلك. وأضاف: »بشــكل عام، تتجه 
الســعودية نحو حتويل اقتصادها 
التكنولوجيا  علــى  قائًما  وجعله 
أكثر منه قائًما على النفط، وميكن 

إلسرائيل املساعدة في ذلك«. 
وتابــع »ما تشــير إليــه نيوم هو 
وإســرائيل  للســعودية  احلافز  أن 
للتعــاون بشــكل علنــي يتزايد. 
كما يشير إلى أنه إذا كانت هناك 
عالقــات طيبــة بني الســعودية 
وإســرائيل أو عالقات مفتوحة من 
نوع ما، فســيكون ذلك بدافع من 

االزدهار السعودي بدالً من مواجهة 
إيران«.

الباحث  يوئيل غوزانســكي،  وقال 
اإلســرائيلي  املعهد  فــي  البــارز 
بينما  إنه  القومي،  لدراسات األمن 
ال تــزال العديــد مــن الصفقات 
ســرية، فإن العالقــات اآلن علنية 
أكثر من ذي قبل. وأوضح: »إسرائيل 
حتصل على الشرعية. إسرائيل اآلن 
في اخلليج. ليس مــن الضروري أن 

تختبئ كما كانت في السابق«.
وأشــار إلــى أن اخلالف بــني بايدن 
ومحمد بن ســلمان بسبب مقتل 
الصحفــي الســعودي املعــارض 
جمال خاشــقجي، وبشــكل عام 
بســبب انتهاكات حقوق اإلنسان 
فــي اململكــة وكذلــك اإلمارات 
ومصر، يعمل في الواقع على تعزيز 

العالقات مع إسرائيل. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقع املدير العام للوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية، رافائيــل ماريانو 
غروســي، أال تتوقف التحقيقات 
حول إيــران حتى لو أجابت طهران 

على التساؤالت املطروحة.
مقابلة  في  الدولي  املسؤول  وقال 
مع بلومبيــرغ، امس االول الثالثاء، 
إن التحقيق الدولي في األنشطة 
يســتمر  قد  اإليرانيــة  النوويــة 
حتى  أنــه  مضيفــا  لســنوات، 
لو متكنــت طهران مــن توضيح 
مصدر جزيئــات اليورانيوم التي مت 
اكتشافها، العام املاضي، في عدة 
مواقــع غير معلنــة، فلن ينتهي 
عمل فريق التفتيــش. وقال: »قد 
تظهــر معلومــات إضافية... في 
النــووي، ال  االنتشــار  عمل عدم 

يوجد إعالن نهائي ومحدد«.
وأضاف املسؤول الدولي أن حماية 
املــواد النووية في إيــران »عملية 

مستمرة«.
وإيران،  الدولية  الوكالــة  واتفقت 
األســبوع املاضــي، علــى إجراء 

محادثات، فــي أبريل املقبل، حول 
كيفية اختفــاء جزيئات يورانيوم 
عمرهــا عقود في مســتودع في 
طهران، باإلضافة إلى مواقع أخرى.
عملها  الدولية  املنظمة  وتواصل 
في الوقت الــذي تقترب فيه إيران 
مــن منعطف  العاملية  والقــوى 
إلحياء  محاوالتهــا  في  حاســم 

االتفاق النووي، املبرم عام 2015 .
غروسي أوضح أن إيران وافقت على 
اجلولة األخيرة من التحقيقات بعد 
أن أوضح مفتشو الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أن »هذا لن يختفي 
)التحقيقــات(« وأن املماطلة »قد 

يكون لها تأثير ضار«.
وانسحبت الواليات املتحدة أحاديا 
من االتفاق، عــام 2018، في عهد 
الرئيس الســابق، دونالــد ترامب، 
وأعادت فــرض عقوبات اقتصادية 

على طهران.
وأبــدت إدارة الرئيــس اجلديد، جو 
بايدن، نيتها العــودة إلى االتفاق، 
عودة  لذلــك  اشــترطت  لكنها 
إيران إلى تنفيذ كامل اللتزاماتها 

بالتراجع عنها  بدأت  التي  النووية 
املقابل،  فــي   .2019 مــن  اعتبارا 
تشــدد طهران علــى أولوية رفع 

العقوبات عنها.
وتدعو واشــنطن إلــى عقد لقاء 
مباشــر لبــدء مفاوضــات حول 
العــودة املتبادلــة إلــى االتفاق، 
وأيدت، مؤخرا، قرارا أوروبيا بسحب 
مشــروع قــرار ضد طهــران في 
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، 
وقالت إنها تأمل أن توافق اآلن على 

»التحاور«.
األوروبيــون تخلوا عن طرح  وكان 
أمام  إيــران  ينتقد  قرار  مشــروع 
مجلــس حــكام الوكالــة على 
خلفية قرارها، في فبراير، تقليص 
بعــض جوانــب عمل مفتشــي 
الوكالة ردا على عدم رفع واشنطن 
خطوة  دخول  وقبيــل  للعقوبات. 
تقليــص عمــل املفتشــني حيز 
فبراير، توصلت   23 فــي  التنفيذ، 
إيران إلى اتفــاق تقني مؤقت مع 
نشاطات  استمرار  يتيح  غروسي، 

لفترة تصل إلى ثالثة أشهر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت اللجنــة الدولية للصليب 
األحمر امس األربعاء، إن شــباب 
تكبدوا خسائر شخصية  سوريا 
فادحة خالل احلرب املستمرة منذ 
نحو عشر ســنوات وال يزال يقع 
على عاتقهــم مهمة إعادة بناء 

وطنهم املمزق.
ويســلط مســح جديد للجنة، 
1400 سوري يعيشون في  شمل 
سوريا أو في لبنان وأملانيا، الضوء 
علــى الثمن الذي دفعه شــباب 
تتــراوح أعمارهــم بــني 18 و25 
عاما خالل احلــرب التي حصدت 
أرواح مئات اآلالف وشردت املاليني 
وأحلقت الدمــار واخلراب باملدارس 

واملستشفيات.
املدير  كاربونــي،  فابريزيو  وقــال 
األوســط  للشــرق  اإلقليمــي 
»إحــدى  إن  لرويتــرز،  باللجنــة 
املســح  لهذا  الصادمة  النتائج 
أننــا اكتشــفنا أن 50 في املئة 
أصدقاء  إما  فقدوا  السوريني  من 
أو أحــد أفراد عائالتهــم... واحد 

من بني كل ستة ســوريني فقد 
أحــد والديه أو تعــرض أحدهما 

إلصابة«.
وأضاف فــي مقابلة أجريت معه 
مبقــر اللجنة أن »إعادة بناء البلد 
ســتقع على عاتقهم وهذا أمر 

غير عادل متاما«.
ويتزامــن التقريــر مــع الذكرى 
على  االحتجاجات  لبدء  العاشرة 
حكم بشــار األسد والتي حتولت 
النطاق.  واسعة  أهلية  إلى حرب 
واســتعاد جيــش النظــام اآلن 
الســيطرة على معظــم أنحاء 

البالد مبساعدة من روسيا وإيران.
وأظهــر التقرير أن مــا يقرب من 
فقدوا  الســوري  الشباب  نصف 
وقال  الصــراع  دخلهم بســبب 
نحو ثمانية من كل عشرة إنهم 
يواجهون صعوبات من أجل توفير 

الطعام والضروريات األخرى.
للصليب  الدولية  اللجنة  وقالت 
على  النســاء  »تعرضت  األحمر 
وجه اخلصوص لضربة اقتصادية 
شــديدة حيث أفــاد نحو 30 في 

املئة في سوريا بعدم وجود دخل 
على اإلطالق إلعانة أسرهن«.

للصليب  الدولية  اللجنة  نشرت 
األحمــر مقطعــا مصــورا مع 
املســح تظهر فيه امــرأة تدعى 
منــى شــوات )33 عامــا( وهي 
للسير على  تســتخدم عكازين 
قدم واحدة أمام أبنية مدمرة في 
شوارع يتناثر فيها احلطام مبدينة 
حلب وذلك قبــل حصولها على 
ســاق صناعية في أحــد مراكز 
األطباء  واضطر  التأهيــل.  إعادة 
اليســرى منذ عدة  لبتر ساقها 
ســنوات بعد تعرضهــا النفجار 
إلى  عودتها  أثناء  ناســفة  عبوة 
املنزل. وتتذكــر منى التي تعيش 
مــع طفليها في حلــب بحنني 
مرحلة شبابها قبل اندالع احلرب 
األهلية. وتقــول »كان لدينا كل 
واخلدمات.  والسوالر  الغاز  شيء.. 
اآلن نشــعر بالبرد واجلوع ويتعني 
علينــا انتظــار الغــاز لننعــم 
بالدفء. أحيانا نضطر إلشــعال 

نار للطهي«.

غروسي: تحقيقات وكالة الطاقة
 الذرية في إيران لن تتوقف

الصليب األحمر: الشباب السوري ال يزال 
يدفع ثمنا باهظا بعد عقد من الحرب

إسرائيل... القوة الناعمة المقبلة في العالم العربي
فورين بوليسي:

في الشهر الماضي 
فقط، دعت إسرائيل 
إلى تشكيل تحالف 
دفاعي مع السعودية 
واإلمارات والبحرين 
ضد إيران. ووقعت 
اتفاقيات مختلفة 
مع اإلمارات، ثاني 
أكبر اقتصاد في 
الشرق األوسط 
بعد السعودية، في 
السياحة والصحة 
والزراعة وقطاع 
المياه

إسرائيل دعت إلى تشكيل حتالف دفاعي مع السعودية واإلمارات والبحرين ضد إيران الشهر املاضي
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الصباح الجديد ـ متابعة:

املتحدة  الواليــات  أملانيــا محل  حلت 
األمريكية كثاني أكبر سوق للسيارات 
الكهربائية والهجينة القابلة للشحن 

اخلارجي.
وبحســب »األملانية«، أعلن مركز بادن-
الطاقة  األملانــي ألبحــاث  فورمتبــرج 
الشمســية والهيدروجــن أمس، أنه 
بفضل منو بنســبة 264 في املائة إلى 
نحــو 395 ألف ســيارة، تفوقت أملانيا 
ســجلت  التي  املتحدة،  الواليات  على 

322 ألف سيارة جديدة من هذا النوع.
ووفقــا للبيانات، ال تــزال الصن أكبر 
النــوع من  ســوق في العالــم لهذا 
السيارات بـ1.25 مليون تسجيل جديد، 
على الرغم من أنها سجلت منوا ضئيال.
في  اجلديدة  التســجيالت  وارتفعــت 
جميــع أنحــاء العالــم للســيارات 
الكهربائية والهجينة بنســبة 38 في 
3.18 مليون. ويصل  املائة لتصل إلــى 
إجمالي عدد هذا النوع من الســيارات 

في العالم إلى 10.9 مليون سيارة.
وقال فريتيوف شــتايس، عضو مجلس 
التنفيــذي في املركــز »تتطور  اإلدارة 

ســوق الســيارات الكهربائية بشكل 
واعد جدا فــي عديد من الدول، خاصة 

في االحتاد األوروبي«.
وكان أداء صناعــة الســيارات األملانية 
جيــدا، كمــا يتضــح مــن البيانات 
املستمدة من أكبر 19 سوقا للسيارات 

الكهربائية والهجينة.
وعلى مستوى الشركات املصنعة، حترز 
»تســال« تقدما أكبر بنحــو 500 ألف 
تسجيل جديد، تليها في املرتبة الثانية 
مجموعــة »فولكســفاجن« األملانية 
ارتفاعا من املرتبة السادسة بتسجيل 

422 ألف سيارة كهربائية وهجينة.
واســتقرت »بي إم دبليو« األملانية عند 
املركز الرابع بـ193 ألف تسجيل جديد، 
وحتسنت شــركة »داميلر« األملانية إلى 

املركز السادس بـ163 تسجيال جديدا.
األملانية  الصــادرات  ارتفعت  ذلك،  إلى 
على غيــر املتوقع في كانــون الثاني ، 
مدعومة بتجــارة قوية مع الصن في 
اســتهالل إيجابي للعام بالنسبة إلى 

املصنعن في أكبر اقتصاد أوروبي.
وزادت الصــادرات املعدلــة فــي ضوء 
العوامــل املوســمية 1.4 فــي املائة 
 0.4 زيادة  مقارنة بالشهر السابق بعد 
في املائة في كانون األول ، حسبما ذكر 

مكتب اإلحصاءات االحتادي.
املائة بعد  4.7 في  الواردات  وانخفضت 
وليس  السابق،  الشهر  في  استقرارها 
صعودها كما في التقرير السابق أيضا.
توقع استطالع أجرته »رويترز« انخفاض 
الصادرات 1.2 في املائة وهبوط الواردات 
0.5 في املائة. وفــاق منو صادرات كانون 

الثاني حتى أشد التوقعات تفاؤال.
 22.2 إلى  التجــاري  الفائض  واتســع 
املتجهة  الصــادرات  وزادت  يورو.  مليار 
إلى الصن 3.1 في املائة على أســاس 

سنوي.
وقال إنتسو فيبر، مدير قسم األبحاث 
والتحليالت االقتصادية الشــاملة في 
املعهد »متوســط وقــت العمل لكل 
موظف انخفــض بقيمة تزيد على 50 
ســاعة في 2020، وهو أقل مستوياته 

منذ إعادة توحيد أملانيا«.
وأضاف أن »وقت العمل الذي أجنزه كل 
موظف في عام 2020 بلغ في املتوسط 
1332 ســاعة، في تراجع بنســبة 3.7 
في املائة مقارنــة بعام 2019، وأن عدد 
في   1.1 بنســبة  انخفض  العاملــن 
املائة للمرة األولى منــذ 16 عاما وبلغ 
44.8 مليون  في املتوســط الســنوي 
للحكومة  تقرير  وبحســب  شخص«. 

األملانية، حظي أكثر من نصف األســر 
إنترنت ســريع للغاية  بإمكانية حجز 
عبر اخلطوط الثابتة بسرعة تزيد على 
جيجا بت في الثانية في منتصف عام 
2020. وأظهر استطالع حديث أن نحو 
ثلثي األملان فقط ما زالوا يعدون إغالق 
املتاجر بسبب تفشــي فيروس كورونا 

أمرا مناسبا.
وجاء في اســتطالع »كورونا-مونيتور« 
الــذي يجريه املعهد االحتــادي ألبحاث 
الوقايــة من اخملاطر بصفــة دورية، ومت 
نشــره أمس، أن 37 في املائة فقط ممن 
زالوا يؤيدون  شملهم االســتطالع ما 
اإلغالق، وكانت هذه النسبة تزيد على 
61 في املائة في مطلــع كانون الثاني 

املاضي.
وأظهر االستطالع أيضا أن 52 في املائة 
فقط يؤيــدون حاليا إغــالق املطاعم، 
و60 في املائة يؤيدون إغالق املؤسسات 
الثقافية، وتقل هذه النســب بشكل 
واضح عما كانت عليه أيضا في بداية 

العام اجلاري.
وفي املقابل، أيد 92 في املائة اســتمرار 
84 في  التباعــد، وأيد  االلتزام بقواعد 
املائة االلتزام بالكمامات، وكذلك إلغاء 

إقامة فعاليات.

تقـرير
تفوق ألماني على الواليات المتحدة

 في تسجيل السيارات الكهربائية والهجينة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
علق ممثل منظمة االغذية العاملية التابعة لألمم 
املتحدة في العراق عبد الرحمن ميجاج، امس 
االربعاء، على قرار خفض قيمة الدينار العراقي 
امام الدوالر، فيما بن ان تدابير مواجهة كورونا 

أثرت على فرص العمل.
وقال ميجــاج إن »العراق يواجــه حتديات جراء 
الوبــاء املســتمر، وان تدابيــر التخفيف التي 
اتخذتهــا احلكومــة تؤثر على فــرص العمل، 

وكذلك انخفاض قيمة الدينار العراقي«.
واضاف ان »نظــام التوزيع العــام )PDS( يعد 
شبكة أمان اجتماعي مهمة في العراق تهدف 
إلى توفير أربعة مواد غذائية أساســية جلميع 

العراقين تقريًبا كل شهر«،
مبينا انــه »اســتنادًا إلى املنظمــة الدولية 
يتواجــد معظم  النــزوح،  لتتبــع  للهجــرة 
النازحن في محافظــات نينوى ودهوك وأربيل 
والســليمانية، بينمــا يتركــز العائــدون في 
محافظات نينوى واألنبار وصالح الدين وديالى«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار صرف الــدوالر، امس االربعاء، 
في البورصة الرئيســية في بغــداد، و إقليم 
كوردســتان. وقال مصدر صحفي ، إن بورصتي 
الكفاح واحلارثية املركزية في بغداد ســجلت 
145400 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.

املركزية خالل  الكفاح  فيما ســجلت بورصة 
 145350 الثالثاء  افتتاحها صباح أمــس االول 
دينارا عراقيا. وأشار املصدرإلى أن اسعار البيع 
والشراء ارتفعت في محال الصيرفة باألسواق 
احمللية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 
دينــار عراقــي، بينما بلغت اســعار الشــراء 

145000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما فــي اربيل عاصمة اقليم كردســتان فقد 
شهدت اســعار الدوالر ارتفاعا ايضا حيث بلغ 
ســعر البيــع 145700 دينار لــكل مائة دوالر، 
والشــراء وبواقع 145400 دينار لكل مائة دوالر 

امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفــض الذهب، امــس األربعاء، مــع ارتفاع 
عائدات اخلزانة األميركيــة والدوالر مما أضعف 

جاذبية املعدن األصفر.
ونــزل الذهب في الســوق الفوريــة %0.2 إلى 
 05:25 الساعة  بحلول  دوالرلألونصة   1712.82
بتوقيــت غرينتش، بعدما ارتفــع أكثر من 2% 
امــس االول الثالثــاء نتيجة هبــوط عائدات 
الســندات والدوالر من أعلى مستوياتهما في 
شــهور. ونزل الذهب في التعامالت اآلجلة في 

الواليات املتحدة %0.4 إلى1710.70 دوالر.
هذا وتعافت عائدات السندات األمريكية امس 
األربعــاء، مما قلــص إغراء حيــازة الذهب كما 

انتعش الدوالر.
وبالنســبة للمعادن النفيسة األخرى، هبطت 
الفضة %0.6 الي 25.75 دوالر لألونصة، في حن 
ارتفع البالديوم %0.4 إلى 2305.16 دوالر، بينما 

تراجع البالتن %1 إلى 1157.29 دوالر.

»االغذية العالمية« 
تنتقد قرار تخفيض 

قيمة الدينار في البالد

ارتفاع اسعار الدوالر 
في بغداد وإقليم 

كردستان

الذهب يهبط 
مع ارتفاع العائدات 
األميركية والدوالر

الصباح الجديد ـ متابعة:

فــي إطــار التعــاون »املصري – 
العراقــي« في جميــع النواحي 
وإقامة شــراكات  االقتصاديــة، 
القطاع اخلاص  ناجحة بن ممثلي 
من البلدين،كشفت وزارة الزراعة، 
عن مباحثاتها مع اجلانب املصري 
وخططهــا في دعــم املزارعن، 
فيمــا أشــارت الى أنهــا وفرت 
املنتجــات الزراعيــة للمواطنن 
بأسعار مناسبة في ظل جائحة 

كورونا.
وقال املتحدث باسم الوزارة حميد 
النايــف، إن »زيارة وزيــر الزراعة 
محمد اخلفاجي الى مصر كانت 
ناجحة وأثمــرت عن بداية تعاون 
حقيقــي بن العــراق ومصر في 
الزراعي  جميع اجملاالت للقطــاع 
سواء  واحليواني،  النباتي  بشقيه 
كان في مجال املكننة أو عمليات 

تبادل املعلومات«.
وأضــاف أنه »ال شــك أن اجلانب 
املصــري يتعامل برؤيــة التبادل 
وليــس االســتثمار بالصحــراء 
بالقطاع  للنهــوض  اســتعداداً 
الزراعي«، مشــيراً الــى أن »آلية 
التنفيــذ تعتمــد علــى الوفرة 
املالية مــن خالل املوازنة التي لم 

تقر حتى الساعة«.
وأكد النايــف أن »الوزارة ماضية 
بدعم الفالحــن واملزارعن بغية 
تطويــر القطاع الزراعي ،ســواء 
مــن خالل البــذور أو األســمدة 
البيطرية  واللقاحــات  واملبيدات 
مشــيراً  األعالف«،  عــن  ،فضالً 
الــوزارة تتوقف  الــى أن »خطة 
على زيــادة الدعم من خالل وفرة  
أن  وتابع  املالــي«.  التخصيــص 
»خطة الوزارة األخرى هي حماية 
املنتج من خالل احلد من التهريب 
الزراعة  ،وكما هو معروف تطوير 
يرتبــط بحمايــة املنتــج ومنع 

أنه »في  االســتيراد«، موضحــاً 
ظــل اجلائحة كانــت لنا مهمة 
الزراعية  املنتجــات  توفيــر  هي 
للمواطنن وبأســعار مناسبة«. 
مرور  تســهيل  الى  »دعونا  وبن: 
العجالت احململــة باملواد اخملتلفة 
وهناك تعاون في هذا السياق مع 
األجهزة األمنية«. وفي وقت سابق 
أكد رئيس هيئة االستثمار مبصر 
محم عبــد الوهاب »احلرص على 
العراق  مع  التعاون  آليات  تفعيل 
في كافة النواحــي االقتصادية، 
البلدين  جهــود  تضافر  وأهمية 
إلقامــة شــراكات ناجحــة بن 
ممثلي القطاع اخلاص من البلدين، 
واســتغالل اإلمكانات اإلنتاجية، 

ومضاعفة معدالت االســتثمار، 
وزيادة القيمــة املضافة للثروات 
املصالح  يحقــق  مبا  الطبيعية، 
املزيد  املشتركة للشعبن، ويوفر 
إلى  مشــيراً  العمل«،  فرص  من 
»حرص الشــركات املصرية على 
دراســة الفــرص االســتثمارية 
العراقيــة،  بالســوق  املتاحــة 
يتمتع  مــا  فــي ضوء  خصوصاً 
بــه العديد من هذه الشــركات 
التي  بهــا،  املوثوق  اخلبــرات  من 
العراقية،  للكــوادر  نقلها  ميكن 
فضالً عــن تأكيد حــرص هيئة 
االستثمار على تقدمي كل الدعم 
للمستثمرين العراقين املهتمن 
املتنوعة  االســتثمارية  بالفرص 

هيئة  رئيس  وأعــرب  في مصر«. 
االســتثمار في مصــر عن »بدء 
برنامج  لتقدمي  تنفيذية  خطوات 
الهيئة  تدريبي لعدد من كــوادر 
الوطنية لالستثمار العراقية في 
مصر، تشــمل تبادل اخلبرات في 
خدمات  مراكز  وخدمات  إجراءات 
املستثمرين، وكذلك ترويج وجذب 
االستثمار األجنبي املباشر. بدوره 
االنبار  محافظة  زراعة  مدير  أفاد 
الهيتي،  مثنــى  العــراق،  غربي 
امس األربعاء، باملباشرة منذ نحو 
أسبوع بالعمل على إعادة إصالح 
األراضــي الزراعية فــي املناطق 
تعرضــت  والتــي  الصحراويــة 
إبان ســيطرة  للتدمير واإلهمال 

تنظيم داعش على احملافظة.
، إن »العمل على  وقال الهيتــي 
تأهيــل الواحــات الصحراويــة 
انطلق من قضــاء حديثة غربي 
وزارة  قبــل  مــن  وذلك  االنبــار، 
االمنائي  البرنامج  وبدعم  الزراعة، 

.»undp لألمم املتحدة
وأوضح أن »املشــروع سيساهم 
العاطلة  األيــادي  تشــغيل  في 
عن العمل أيضــا؛ إذ يعمل فيه 
مجموعة من الشباب والشابات 
من ســكان حديثه«، مشيرا إلى 
»التركيز على مشاركة املرأة في 
األعمال، وهو ما سيسهم بإعالة 
اكثر من 100 عائلة من ســكان 

حديثة«.

»ســيتم  أنه  الهيتي،  وأضــاف 
للمياه  الناقــل  اخلــط  تأهيــل 
 5000 مــن  اكثر  تبلغ  مبســافة 
متــر، فضال عن جتهيــز محطة 
لضخ املياه من نهــر الفرات إلى 

الواحات«.
وأردف بأن »املشروع يعد األول من 
نوعه في احملافظة، ويعد من أهم 
املشاريع الزراعية التي نفذت في 
االنبار، خصوصا وأنه سيســهم 
الصحراوية  املســاحات  بتقليل 

الشاسعة في احملافظة«.
أن »هناك  إلــى  الهيتي  ولفــت 
مناطق  في  ســتنطلق  مشاريع 
مكافحــة  بهــدف  متفرقــة 

التصحر في احملافظة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت ست دول وهي قبرص واليونان 
واألردن  ومصــر  وإيطاليا  وإســرائيل 
وفلســطن، دخول ميثاق منتدى غاز 

شرق املتوسط حيز التنفيذ.
دخول  عن  املؤسسون  األعضاء  وأعلن 
ميثاق منتدى غاز شرق املتوسط حيز 
النفــاذ في األول من مارس 2021. وقد 
أرجع وزراء الطاقة في هذه الدول هذا 
اإلجناز املهــم للعديد مــن اخلطوات 
اجلادة واإلجنازات املتتابعة التي حتققت 
منذ إطالق املنتدى في يناير 2019، من 
خــالل التعاون املكثف بــن األعضاء 
التي  الهائلة  املؤسســن، واجملهودات 

بذلتها فرق عملهم االحترافية.
بعقد  املؤسســون  األعضاء  واحتفل 
الــوزاري األول ملنتدى غاز  اجتماعهم 
بعد دخول ميثاق  املتوســط،  شــرق 
املنتــدى حيــز النفــاذ، كمنظمــة 
حكوميــة دوليــة مكتملــة األركان 

مقرها القاهرة.
وأكــد الــوزراء على أهــداف املنتدى 
حــول  منهجــي  حــوار  كمنصــة 
السياسات املتعلقة بالغاز الطبيعي. 
كمــا أشــاروا إلى أن املنتدى ســوف 
يســهم في تنمية سوق غاز إقليمي 
مستدام، مبا يتيح تعظيم االستفادة 
من موارد الغاز الكامنة مبنطقة شرق 
املتوســط باالحتــرام الكامل حلقوق 
أعضائــه على مواردهــم الطبيعية 

وفقاً للقانون الدولي.
وقد ناقش االجتماع سبل املضي قدما 
في األمور التنظيمية للمنتدى، مبا في 
ذلك اســتمرار رئاسة مصر للمنتدى 
حتــى نهايــة عــام 2021، ممثلة في 
وزير البترول والثــروة املعدنية املصري 
املهندس طــارق املال رئيــس املنتدى، 
وســتبدأ مدة الرئاســة األولى طبقاً 
2022 عندما تتولى  يناير  للميثاق فى 
قبــرص الدولة املؤسســة األولى فى 

الترتيــب األبجدي هذا الــدور، كما مت 
باالجتماع تعين األستاذ أسامة مبارز 
وكيــل وزارة البترول لشــئون املكتب 
الفني في مصــر قائماً بأعمال األمن 
العام للمنتدى.  كما ناقش االجتماع 
الطلبات الرسمية املقدمة من الدول 
الراغبــة في االنضمام إلــى املنتدى. 
موافقتهم  األعضــاء  الــدول  وأبدى 
للمنتدى  فرنسا  بانضمام  وترحيبهم 
بصفة عضو، وكذلك انضمام الواليات 

املتحدة األمريكية بصفة مراقب.
عقد  على  املؤسسون  األعضاء  ووافق 
االجتماع الــوزاري املقبل بالقاهرة في 

الربع األخير من عام 2021.
اخلارجية  باســم  املتحدث  أن  يذكــر 
التركيــة، حامي أقصــوي، قد وصف 
منتدى غاز شــرق املتوســط املنعقد 
في القاهرة، بأنــه تكتل معاد ألنقرة، 
معتبرا حتويله إلى منظمة دولية، أمرا 

بعيدا عن الواقع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت شــركة دي ان او النرويجية مشغل 
النفط والغاز في اقليم كردســتان العراق 
42.2 مليون دوالرصافي  عن تســلم مبلغ 
للشــركة من حكومة االقليم منها 31.9 
مليون دوالر أمريكي متثل حصة الشــركة 
املســتحقة في كانون الثانــي عام 2021 

لتسليم النفط اخلام للتصدير.
ونقــل موقــع ) اي كورد ديلــي ( في تقرير 
صحفي أن شــركة دي ان او قالت في بيان 
إن » التسويق كان من رخصة حقل طاوكي 
في كردســتان، كما كان هناك 4.3 مليون 
دوالر عبارة عن دفعة جتاوز تعادل ثالثة باملائة 
من اجمالــي ايرادات ترخيص احلقل مبوجب 
اتفاقية تســوية الــذمم املدينة في آب عام 
2017 و 6.2 مليــون دوالر أمريكي عبارة عن 
دفعة من متأخرات الشــركة البالغة 259 

مليون دوالر أمريكي عن فواتير سابقة«.
انــه« مت تعليق االســتحقاقات  واضــاف 
الشــهرية ومدفوعات التجــاوز في أوائل 

العــام املاضي مــن قبل حكومــة إقليم 
كردســتان التي تضــررت مــن انخفاض 
عائدات النفــط واالضطرابات االقتصادية 
الناجمة عــن جائحة فايــروس كورونا ، و 
بعد توقف دام أربعة أشــهر ، مت استئناف 
مدفوعات املســتحقات في آذار عام 2020 
التجاوز مع  اآلن مدفوعــات  واســتؤنفت 

دفعة كانون الثاني لعام 2021«.
وتابــع أن » دفعة املتأخــرات هي أول دفعة 
يتم استالمها مبوجب خطة حكومة إقليم 
كردســتان ، اعتبارًا من كانــون الثاني من 
عام 2021 ، وإذا جتاوز متوسط أسعار برنت 
فــي أي شــهر 50 دوالرًا أمريكًيا للبرميل 
، فســيتم دفع نصف عائــدات التصدير 
ويتم  لشــركاء حقــل طاوكي  اإلضافية 
في  مصاحلهم  مع  بالتناســب  تقاسمها 

الترخيص«.
يذكر ان لــدى شــركة دي ان او حصة 75 
باملائة في حقل طاوكي الى جانب شــركة 

جينل اينرجي التركية ».

ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط
 يدخل حيز التنفيذ

شركة نرويجية تتسلم 42.2 مليون 
دوالر عن صادرات كردستان النفطية

توجهات عراقية - مصرية الستثمار 
المناطق الصحراوية في البالد

سواء كان في مجال المكننة أو عمليات تبادل المعلومات

أكد رئيس هيئة 
االستثمار بمصر 
محمد عبد الوهاب 
الحرص على تفعيل 
آليات التعاون مع 
العراق في كافة 
النواحي االقتصادية، 
وأهمية تضافر 
جهود البلدين إلقامة 
شراكات ناجحة بين 
البلدين

وزارة الزراعة: هناك مشاريع ستنطلق في مناطق متفرقة بهدف مكافحة التصحر
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دراسة

كوزموبوليتانية المكان في رواية »ليلة الحلم االيطالي«
لـ ماهر مجيد إبراهيم

الفيزياويـة  لألبعـاد  وصفـه  بوسـاطة 
لهـا،  االجتماعيـة  أو  النفسـية  أو 
ومثـال ذلـك وصفـه لصاحـب املطعـم 
اخلامسـة  الصفحـة  فـي  أحمـد(  )ابـو 
اجلراويـة   “ يقـول  حينمـا  والثالثـن 
البيضـاء التـي يعقـل بهـا رأسـه بهـا 
كما هم أسـالفه السـومريون، والوشم 
الـذي يظهـر علـى باطـن يـده اليمنـى 
بالوصـف  الروائـي  يكتـف  ولـم  )أخ(” 
الظاهـري فقـط بـل راح يتسـاءل عـن 
احلفـر  خـالل  مـن  ليصـل  )أخ(  معنـى 
فـي جوانيـات الشـخصية عن كشـفه 
لأللـم الداخلـي الـذي يعتريهـا، إن هذه 
البنية الشـمولية التي رسـمتها الذات 

املشـوهة  األمكنـة  قوضـت  السـاردة 
التـي فرضتهـا االحتـالالت والطائفيـة 
والعنـف مثـل مقبـرة اجلنـود اإلنكليـز 
تشـي  دالليـة  منظومـة  بوصفهـا 
أشـتغل  الـذي  االسـتعماري  باملاضـي 
لنمـو  اخلصبـة  االرض  توفيـر  علـى 
علـى  عمـدت  لـذا  الفرعيـة،  الهويـات 
املضـاد  التقويضـي  الفعـل  توظيـف 
للفعل االسـتعماري عـن طريق خلخلة 
أن  بعـد  للمقبـرة  املكانيـة  البنيـة 
ربطتهـا باألفعـال اإلجراميـة املشـينة 

املالكـم.  )فـالح(  لعصابـة 
ولـم يكتـف الروائـي في خلخلـة مكان 
املقبـرة؛ بل هنـاك أماكن عديـدة حينما 
جتـوس  السـردية  كاميرتـه  مـن  جعـل 
فيهـا مثـل بيت )لقـى( سـليلة العائلة 
االرسـتقراطية فـي )الوزيريـة(، فوالدها 
مـن أعيان البلـد الذي أسسـوا املنطقة 
خـالل  فمـن  لهـم،  مركـزا  وأصبحـت 
هـذا املكان املرتبـط بالسـرديات الكبرى 
همشـت )لقى( الطبقـات الفقيرة مثل 
ابنـاء الكسـرة حينمـا خاطبـت )نبيـل( 
والتسـعن  “اخلامسـة  الصفحـة  فـي 
بعـد املائـة” الفقيـر ال يفكـر فـي بنـاء 
وطـن، بـل فـي كيفيـة مـلء معدتـه”، 
لكنهـا تخلـت عـن سـرديتها الكبـرى 
حينما باعـت البيت وعادت الـى ايطاليا 
املتمثـل  الهامـش  مركزيـة  قبالـة 
)الكسـرة(، وكذلـك منطقـة  مبنطقـة 
)الكـرادة( حينمـا يقـول فـي الصفحـة 
الثانيـة والسـتن “لـم أألـف تضاريـس 
اسـتمر  فارتباكـي  بسـرعة،  الكـرادة 
الطويلـة”  السـنوات  هـذه  بعـد  حتـى 
واملالحـظ أن العنف والصبغـة التجارية 
خلقـت لـدى البطل هذا النفـور املكاني 

. منها
األخـرى  األمكنـة  تنحـت  أن  بعـد 
املهمـش  املـكان  )الكسـرة(  أمـام 
الـذي وجـه ضرباتـه الداخليـة نحوهـا 
الهوياتيـة  شـموليته  بوسـاطة 
مـن  بنيويـا  حتـوال  )الكسـرة(  شـهدت 
اجلزئيـة املكانيـة نحـو الكليـة املكانية 
الصـراع  ليصبـح  بالعـراق  املتمثلـة 
نسـقن:  طريـق  عـن  متوثبـا  املكانـي 
باملهجـر  والثانـي  بالوطـن  متثـل  األول 

بوسـاطة  الصـراع  هـذا  جتسـد  وقـد 
هجرة )لقـى( إلـى ايطاليا و)أبـو أدريس( 
أميـركا،  إلـى  و)انسـجام(  املانيـا  إلـى 
فالشـخصيات املهاجـرة لـم تسـتطع 
تأسـيس منظومتهـا )الكوزموبويتانية( 
التشـظي  منهـا  أسـباب  لعـدة 
علـى  قدرتهـا  عـدم  بسـبب  الهوياتـي 

القبليـة  حموالتهـا  بسـبب  االندمـاج 
املتمثلـة بالديـن والقبيلـة والسياسـة 
واالقتصـاد ومصـداق ذلـك احلـوار الـذي 
دار بـن )نبيـل( و)لقـى( فـي الصفحـة 
إذ  املائـة،  بعـد  والتسـعن  السادسـة 
يكشـف لنـا احلـوار عـدم قـدرة )لقـى( 
التخلـي عـن طبقيتهـا األرسـتقراطية 

“أنـت تسـلبن الفقير إمكانيـة العيش 
هـذه  مـا  والتطـور  والتحـرر  بكرامـة 
الطبقيـة ؟ ال ميكـن تقسـيم اجملتمعات 
الواعيـة علـى أسـاس طبقـي بغيض”، 
تشـي  املعرفيـة  احلـوار  طبقـات  إن 
فلسـفية  مفاهيـم  بـن  مـا  بالصـراع 
الروائـي فكثيـر مـن  نسـجها مخيـال 
الفلسـفات السـالفة تقسـم اجملتمـع 
إلـى طبقـات، ففـي جمهوريـة أفالطون 
قسـم اجملتمع إلـى طبقات مثـل األمراء 
ثـم احملاربـن فاحلرفين لكن الفلسـفات 
كانـت  )النيتشـوية(  مثـل  احلديثـة 
تهتـم باإلنسـان كقيمـة عليا لـذا دعا 
فالصـراع  )السـوبرمان(،  االنسـان  إلـى 
الفلسـفي مـا بـن )نبيـل( و)لقـى( بـن 
انعـدام التفكيـر )الكوزموبويتاني( الذي 
يسـيطر على وعـي )لقى(، فـي حن لم 
تسـتطع )انسـجام( مـن نسـيان بغداد 
علـى الرغم مـن وجودهـا فـي )أمريكا(، 
وعـاء  ليـس  لهـا  بالنسـبة  فاملـكان 
التـي  واملوجـودات  والبيئـة  للطبيعـة 
يحكمهـا نظـام معن؛ بـل هـو الوجود 
بـكل متناقضاتـه هـو جدليـة السـبق 
الذكريـات  هـو  واملوجـود  الوجـود  بـن 
مبختلـف أفراحهـا وخيباتهـا وهـذا مـا 
مـن  األخيـرة  الصفحـة  فـي  نلحظـه 
التـي  الشـقة  سـلم  علـى  الروايـة 
يقطنهـا )نبيـل( حينما وجد )انسـجام( 
جالسـة قرب بـاب الشـقة حينما تقول 
لـه “مـا جـدوى احللـم بعيـدا عـن أصل 
جيـدا  حولـك  أنظـر  فقـط  وجـودك. 
يسـعى  الـذي  الزيـف  كميـة  وسـترى 
فاالنتمـاء  انتمائـك”  مـن  لتجريـدك 
بـل  فقـط  باألمـان  يتحـدد  ال  للمـكان 
والذكريـات  االنسـانية  بالشـحنات 
مـا  وهـذا  االنتمـاءات  مـن  والتخلـص 
حتقـق فـي )الكسـرة( املدينـة الفاضلة 

الروائـي. التـي نسـجها 
بالصناعـة  ماهـر مجيـد سـارد عـارف 
السـردية مبنـى ومعنـى فعلـى الرغـم 
مـن جماليـات املـكان فـي الروايـة إال أن 
التداخـل اجلمالـي مـا بـن الفلسـفي- 
الروائـي خلـق معماريـة تشـي بالكثيـر 
مـن اجلماليات التـي حتتاج إلى دراسـات 

موسـعة ال يسـعها هـذا املقـال. 

د.عمار إبراهيم الياسري

السـرديات  املـكان  مفهـوم  شـغل 
معـان  علـى  انفتحـت  التـي  احلديثـة 
جوانيـات  فـي  احلفـر  بوسـاطة  عديـدة 
الشـخصية وإرهاصاتهـا الوجودية؛ فلم 
يعـد مفهومـاً قـاراً علـى وفق ترسـيمة 
معينـة؛ بل مـر بتحـوالت بنيويـة كبيرة 
مردهـا التحـوالت الفكريـة التـي حاقت 
السـردي  اخمليـال  جعـل  ممـا  باجملتمعـات 
املـكان  فحولـة  عـن  بنفسـه  ينـأى 
الشـعبية  بالذاكـرة  ارتبطـت  التـي 
الشـعر  الصحـراء فـي  مثـل متظهـرات 
الفلسـفة  فـي  فاملـكان  اجلاهلـي، 
بـه  تتحـرك  الـذي  الوعـاء  احلديثـة هـو 
منظومـة  وفـق  علـى  الشـخصيات 
متشـاكلة متعاضـدة علـى الرغـم مـن 
التنافـر الالهوتـي والقبلـي والسياسـي 
خاللـه  مـن  لتتشـكل  واالجتماعـي، 
حيـاة مفارقـة تخاتـل السـائد فـي بنية 
التـي  دسـاتيرها  لهـا  )كوزموبويتانيـة( 
تنظـم احلـراك االجتماعـي واالقتصـادي 

املعاصـر. املـكان  بنيـة  فـي  والثقافـي 
تعـد )الكسـرة( مـن املناطـق الشـعبية 
التـي  بغـداد  العراقيـة  العاصمـة  فـي 
تـآزرت بهـا أثنيـات وقوميـات عديـدة في 
حكايـات صاخبة متنوعـة، إن هذا املكان 
نحـو  الفرعيـة  التوصيفـات  مـن  خـرج 
بنيـة شـمولية مهيمنـة، فهـو السـائد 
الـذي جتوس بـه أبطـال رواية ليلـة احللم 
االيطالـي للروائـي ماهر مجيـد ابراهيم، 
إن البنيـة الشـمولية التـي أسـس لهـا 
الـراوي املشـارك في األحـداث كانت بنية 
)كوزموبويتانيـة( ، مبعنـى ذوبـان هوياتها 
املناطقـي  االحتـراب  وسـط  الفرعيـة 
فـي  ذلـك  نلحـظ  مثلمـا  لهـا،  احملايـث 
العالقـة مـا بـن البطـل نبيـل وعائلـة 
فـون(  و)علـي  اليهـودي  أدريـس(  )أبـو 
صاحـب دكانـة الهواتـف و)رزوقـي( بائـع 
الشـاي و)أبـو أحمـد( صاحـب املطعـم، 
بنيـة  رسـم  فـي  الروائـي  اجتهـد  وقـد 
التـي  )الكوزموبويتانيـة(  الشـخصيات 
عملـت علـى حركيـة األحداث مـن جهة 
وكشـف داللـة املـكان مـن جهـة أخـرى 

بعد أن تنحت األمكنة األخرى 
أمام )الكسرة( المكان 

المهمش الذي وجه ضرباته 
الداخلية نحوها بوساطة 

شموليته الهوياتية 
شهدت )الكسرة( تحوال 

بنيويا من الجزئية المكانية 
نحو الكلية المكانية 

المتمثلة بالعراق ليصبح 
الصراع المكاني متوثبا عن 
طريق نسقين: األول تمثل 

بالوطن والثاني بالمهجر

رؤية

اصدار

رائد وحش

لـم يختـرع البشـر سـوى الكتـاب، بقية ما 
تبقـى محـاكاة للطبيعة.

عندمـا اخترعنـا املالبـَس فعلنا ذلـك بتأثير 
مـن غيـرٍة أكلـْت جلودنَـا العارية، مـن أوراق 

األشـجار، ومـن صـوف ووبـر احليوان.
عندما صنعنا األسـلحة األولى: السـكاكن 
واحلـراب.. نسـخنا مخالـب احليوانـات ليـس 
غيـر. ولـن أحتـّدث عـن القنابـل والصواريـخ 
فهذه أشـياء موجـودة قبل كوكبنا نفسـه 
الـذي خلقـه انفجـار كبيـر، أمـا مـا بعـده 

فبـراءة االختـراع محفوظـة للبراكن.
في األكواب والصحون قّلدنا الصخر.
في البيوت قّلدنا األعشاش واجلحور.

فـي الطيـران واإلبحـار سـرقنا سـّر أجنحة 
. لطيور ا

أضـواء  سـرقنا  والكهربـاء  األضـواء  فـي 
اختـراع  فـي  وحتـى  وملعانهـا.  الكواكـب 
العجلـة لـم يفعـل العبقـري األول شـيًئا 
أكثـر مـن مراقبـة الشـمس وهـي تتدحرج 

والغـروب. الشـروق  جهتـي  بـن 

ليـس لنـا سـوى الكتـاب، الكتـاب الـذي ال 
يشـبهه شـيء في الطبيعـة، وألّنه كذلك 
جولـة  فـي  عليهـا  التفـّوق  اسـتطعنا 

واحـدة.
سـوى  ليـس  بـه  يتصـل  ومـا  الكمبيوتـر 

طبًعـا. الكتـاب  لفكـرة  تطويـر 
ال يقـرأ اإلنسـان أكثـر مـن ألفـْي كتاب في 
حياتـه. لو افترضنا شـخًصا عاش سـبعن 
العشـرين  اجلـادة فـي  قراءاتـه  بـدأ  عاًمـا، 
مـن عمـره، علـى اعتبـار أّن مـا قبـل ذلـك 
مجـّرد متاريـن وبحث عـن الـذات، فإّنه خالل 
خمسـن سـنة، إذا واظب على قـراءة أربعة 
كتـب شـهريًّا، سـوف يُجِهـز فـي نصـف 

قرنـه علـى مـا يقـارب ألفـْي كتاب.
أحتدث عـن كتب ُقرئـت بالكامـل، دون التي 
اكُتفـي بالرجـوع إلى فصول محـّددة فيها، 
أو التـي بُـدئ بهـا دون إكمـال، ودون اجملـالت 

. طبًعا
ال يبـدو الرقـم كبيـرًا، لكننـا حـن نتذّكـر 
أفـكارًا  قّدمـوا  وأدبـاء  وعلمـاء  فالسـفة 
مّثلـْت  قراءاتهـم  أن  سـندرك  جديـدة، 
خيـارات نوعية، حملتهم إلى االكتشـافات 

واإلضافـات.

إّن األَلَْفـْي كتـاٍب التـي تعـادل حيـاًة بُنـي 
فيهـا العقل وأُعيـد معها تشـكيل الذات، 
ال تقـلُّ عـن الكتـب التـي صنعـت عظماء 
وإدوارد  وفرويـد  وماركـس  رشـد  ابـن  مثـل 

سـعيد.. وغيرهـم.
أجمـل صـورة للقـارئ رسـمها تشـيخوف 
فـي قّصـة “الرهـان”، حـن حبـس شـخٌص 
السـجن  حصـول  مقابـل  آخـر  شـخًصا 
علـى ثـروة السـاجن إذا أمت خمـس عشـرة 
بسـبب  احلبيـس  ينجـح  وفعـاًل  سـنة، 
القـراءة، حيـث يقضي سـنواٍت متجّواًل بن 
آداب الشـعوب، والتاريـخ والفلسـفة، إلـى 
درجـة نسـيانه للزمـن متاًما، فزمنـه أصبح 
حلظـة متواصلـة ال تنتهي ال تبالـي بتعداد 

أيـام أو سـنوات.
اعتكافهـم  فـي  كلهـم،  القـّراء 
تشـيخوف  بطـل  هـم  واسـتغراقهم، 
املتحـّرر  الطليـق،  احلـّر،  لنقـِل  السـجن، 
مـن ربقـة الزمـن، وكلهـم، آنـاَء اإلبحار مع 
كتـاب، مينحـون الرغبـات أقداًمـا، واخليـال 
أجنحـًة، ليقطعوا أزمنًة أكبـر من األزمنة.

أعمـااًل  حتتـوي  أن  املكتبـة  علـى  يجـب 
كالسـيكية دائًمـا. ليس لقراءتهـا والعودة 

إليهـا وحسـب، إمنا لتكـرمي عيوننـا بالنظر 
إلـى تلـك األسـماء العظيمة علـى كعوب 

كتبهـم فـوق الرفـوف.
جـزًءا  تصبـح  التـي  األسـماء  تلـك  مـع 
راسـًخا فـي حياتنـا ننجـح، للمـرة األولى، 

العيـش معهـم. نريـد  فـي اختيـار مـن 
إنشـاء مكتبـة ليـس إال اسـتدعاء العالم 
والتاريـخ والوجود للسـكنى معنـا في ذات 

. لبيت ا
***

أدبـي متعـة مضاعفـة،  قـراءة مخطـوط 
فألنـك وحدك اخملصوص بقـراءة هذا العمل 
دون اآلخريـن، سـتفّكر فـي شـكل غالفـه، 
وفـي سـمك أوراقـه ونوعها، وسترسـم له 
صـورًة لـن يسـتطيع أي ناشـر حتقيقهـا، 
الكتـاب بشـكل  لـو صـدر  ولذلـك حتـى 
آخـر يظـل بإمكانك التعامل مع نسـختك 
التـي فـي اخليـال على أنهـا النسـخة التي 

كتبـت مـن أجلـك فقط.
***

يـوَم فّصـل لـَي النجـارُ املكتبـة الشـهية 
التـي طاملـا حلمـُت بهـا، كدُت مـن فرحتي 

ألبسـها وأنـزل إلى الشـارع.

***
والضـروري  الهـام  الكتـاب  ذلـك  وهنـاك 
الـذي لـن تقـرأه، وتظـّن طـوال الوقـت أنك 

سـتفعل ذلـك يوًمـا.
إنـك  إذ  حوزتـك،  فـي  يكـون  مـا  غالًبـا 
سـعيَت مـن قبـل للحصـول عليـه ألنـك 
يجـب أن حتصـل عليـه، ومـن يومهـا كّلما 
ذُكـر أمامـك أعلنـَت بفخـٍر أنـه علـى رأس 
قائمـة قـراءات الشـهر أو املوسـم املقبـل 
عليـك. تقـول ذلك مبنتهـى الثقة مـع أنك 
ال تفعـل وال تنفـذ، لكنـك كذلـك ال تنـدم.
فهـذا  تقـرأه،  لـن  أنـك  تعـرف  أن  يجـب 
الكتـاب ليـس للقـراءة، هـذا الكتـاب الذي 
هـو عنـدي اآلن »األبلـه«، ورمبا يكـون عندك 
ا  أيًـّ »األوديسـة«..  أو  الغفـران«،  »رسـالة 
يكـن، هـذا الكتـاب موجـود فقـط ليجعل 
مـن األيـام املقبلـة فكـرًة قابلـة للحـدوث، 
التـي  املسـتحيلة  الوعـود  عـن  بعيـًدا 

نفسـك. علـى  تقطعهـا 
موجـود  الكتـاب  هـذا  واحـدة،  بعبـارة 

للتحقـق. قابـاًل  الغـد  مـن  ليجعـل 
***

في عـام 2012، فـي اليوم العاملـي للكتاب، 

املصريـن  القـّراء  مـن  العشـرات  قـام 
وذلـك  الشـروق  مكتبـة  أمـام  بالتظاهـر 
احتجاًجـا علـى احتـكار دار الشـروق )التي 
وإسـقاط  للكّتـاب،  املكتبـة(  لهـا  تتبـع 
هيمنـة رجـال األعمـال على سـوق الكتب، 
الكتـب،  مـن  شـعبية  طبعـات  وإصـدار 

عـام.  بشـكل  األسـعار  وخفـض 
قالـت إحـدى املتظاهـرات إن الوقفـة متّثـل 
بدايـة االعتراض على ممارسـة الرأسـمالية 
الثقافـة، وقـال آخـر إنهـم يرفضـون  فـي 
تعامـل رجـال األعمـال مـع الثقافـة علـى 

أنهـا »سـلعة«.
أمـا الناطق باسـم الـدار واملكتبة فخاطب 
يـوازي  السـعر  أن  مؤكـًدا  املتظاهريـن 
تكلفة الطبع والنشـر، ووعدهـم بطبعات 
وغيـر  الطلبـة،  تناسـب  وأخـرى  شـعبية 
ذلـك مـن الوعـود التـي ال أدري بعـد عقـد 

كامـل مـن الزمـن مـا الـذي حـدث لهـا.
والناشـرون  صناعـة،  الكتـاب  أن  شـك  ال 
يتطلعـون إلـى الربح والثـروة، لكـن القّراء 
سـيظلون يروَْن املسـألة كما يجـب أن تُرى: 

الكتـب جمهوريـة وهـم مواطنوهـا.

نـادي  عـن  الصـادرة  تـراث،  مجلـة  اختـارت 
تـراث اإلمارات، مبركز الشـيخ زايد للدراسـات 
»فـن  موضـوع  أبوظبـي،  فـي  والبحـوث، 
محـور  ليكـون  التـراث«  وحفـظ  التصويـر 
ملفهـا اخلـاص بعددها اجلديد لشـهر مارس/

.2021 آذار 
واحتـوى امللـف علـي سـتة عشـر موضوعا، 
غطـت جوانـب مهمـة مـن تاريـخ التصويـر 
اإلماراتيـن  املصوريـن  وأوائـل  الفوتوغرافـي، 
التـراث  حفـظ  فـي  الصـورة  ودور  والعـرب، 

وتوثيقـه.
وفـي افتتاحية العدد، تشـير رئيسـة التحرير 
اإلمـارات  دولـة  أن  إلـى  الظاهـري،  شمسـة 
العربيـة املتحـدة، متتلك إرثاً غنيـاً من الصور 
اوضـح  رؤيـة  تقـدم  التـي  الفوتوغرافيـة، 
وأعمـق عـن احليـاة اجملتمعيـة والسياسـية، 
وأن  اإلمـارات،  لدولـة  الشـخصي  والتاريـخ 
الفوتوغرافيـة، هـو  الصـور  اإلرث مـن  ذلـك 
خيـر شـاهد وخيـر دليـل علـى اسـتحضار 

املاضـي، بـكل تفاصيلـه وجتلياتـه.
وتؤكـد الظاهـري علـى أن موضـوع التصوير 
يعـد مـن املوضوعـات املهمـة، التـي حتتـاج 

ملزيـد مـن الدراسـة والبحث، وتلفـت إلى أن 
اإلمـارات تولي اهتماما كبيـرا بالتصوير، وأن 
ذلـك اإلهتمـام اإلماراتـي الرسـمي، يتجلي 
واملشـروعات  الفعاليـات  مـن  العديـد  فـي 
للتصويـر  الدولـي  املهرجـان  مثـل 
»اكسـبوجر« الـذي تنظمه إمارة الشـارقة، 
للتصويـر  األكادميـي  عكاسـة  ومركـز 
الكاميـرا  تعنـي  )عكاسـة  الفوتوغرافـي 
اإلمـارات(  العاميـة فـي  اللهجـة  بحسـب 
ويسـعي املركز حلماية التـراث الفوتوغرافي 
لإلمـارات وكل العالـم العربـي، وجمعه في 

أرشـيف ضخـم مـن الصـور النـادرة.
التصويـر  »فـن  ملـف  موضوعـات  وفـي 
وحفـظ املوروث« يجـول بنا جمال مشـاعل، 
.. وفـن  فـي »اإلرشـيف الوطنـي اإلماراتـي 
فاطمـة  وتكتـب  بالصـورة«،  التوثيـق 
املزروعـي عـن »شـغف اإلنسـان بالتصوير«، 
لنـا  لتـروي  الظاهـري،  شمسـة  وتعـود 
مسـيرة »شـيخة السـويدي .. أول مصـورة 
فوتوغرافيـة إماراتيـة«، وأمـا مـوزة عويـص 
علـي الدرعي، فتتتبـع لنا خطي »احلسـاوي 
رأس  إمـارة  فـي  فوتوغرافـي  مصـور  أول   ..
سـمير،  مؤمـن  لنـا  ويعـرض  اخليمـة، 

محطـات مـن حيـاة »رياض باشـا شـحاته 
ونبقـى  املصريـة«،  الفوتوغرافيـا  رائـد   ..
فـي مصـر، حيـث حتدثنـا الدكتـورة رضـوي 
الضوئـي فـي مصـر  »التصويـر  زكـي عـن 
قبـل ظهـور الفوتوغرافيـة » ، ويقـدم لنـا 
الدكتـور محمـد حمـزة الشـيباني، إضـاءة 
شـاملة عـن »فـن التصويـر فـي العـراق«، 
ويحاور حسـام يحيـي، املصـور العاملي عمار 
عبـد ربـه. ويتنـاول الدكتـور بوزيـد الغلـي، 
سـيرة »نسـاء مغامرات علـى درب التصوير 
الفوتوغرافـي«، ويُجمـُل لنـا الدكتـور مَنـي 
بونعامـة، رؤيتـه لـدور الصـورة فـي توثيـق 
التـراث اإلماراتـي، وتناقش هبة عبدالسـتار 
قضيـة الصـورة وتقاطعـات »األيديولوجيـا 
والتنميـط والسـلطة«، وتعـرج بنا عائشـة 
سـعيد القايـدي، علـى جتربـة مجلـة أخبار 
دبـي في توثيـق الصور، عبـر مقالـه  »تاريخ 
نـور  بنـا  يعـود  الفوتوغرافـي«  التصويـر 
سـليمان، إلى تاريـخ أول صـورة فوتوغرافية 
فـي العالـم، وعـن التصويـر واخليـال، نقـرأ 
تاريـخ   .. الفوتوغرافـي  »التصويـر  مقـال 
مقالـه  وفـي  السـروي،  حلـامت   « البهجـة 
لنـا  يؤكـد  الداجيريـة«  اآللـة  أو  »الُقمـرة 

حـامت عبدالهـادي السـيد، أن الكاميرا قامت 
بأعظـم إجنـاز علمي حـن حولت لنـا الزمن 

إلـي صـور مرئيـة.
الشـاعر  يحـاور  العـدد  موضوعـات  وفـي 
املغربـي هشـام ازكيـض، الشـاعر اإلماراتي 
محمـد  ويواصـل  الزبيـدي،  عبداحلكيـم 
شـحاته العمـدة، روايـة سـيرة األميـرة ذات 
الهمـة، ويقـول لنـا محمـود شـرف »مالـم 
تقلـه اجلـدة«، ويحقـق أحمـد فرحـات فـي 
غابرايللـي  »فرانشيسـكو  بـن  العالقـة 
وابوالطيـب املتنبـي«، ويرسـم لنـا الدكتور 
تامـر فايـز، صـورة للدكتـور أحمـد شـمس 
»احلجاجـي  مقالـه  فـي  احلجاجـي،  الديـن 
املسـتعصي علـي الكتابة«، ويقـرأ الدكتور 
ممـدوح فـراج النابـي فـي »روايـة البحث عن 
الوطـن«، ويترجـم صـالح صبـري »قصتـان 
ألوسـكار وايلـد«، ويشـاهد لنـا عبدالهادي 
شـعالن »فيلـم إماراتـي يحيي تـراث الكرم 
قنـاوي  حمـزة  الدكتـور  ويعيـد  العربـي«، 

التراثـي«. البالغـي  املصطلـح  »قـراءة 
وفـي العـدد أيضـا نقـرأ: »احملنـة واملنحـة« 
فنانـا  و«25  املزروعـي،  حمـد  لفاطمـة 
فاطمـة  مهيـرة«  حكايـة  يسـتلهمون 

عطفـة، و«مناذج مـن األسـلحة التراثية في 
اخلليـج العربـي« السـماء عيـالن الهاملـي، 
و«األلـوان تصـور ليالـي ألـف ليلـة وليلـة«  
اخلضـراء  و«القهـوة  الشـافعي،  لشـريف 
واحلميـة الغذائية« لسـارة عتيقة الهاملي، 
و«اللغـة العربيـة ومئويـة اإلمـارات« حملمـد 
اإلماراتـي«  الشـعبي  و«الطـرب  عويـس، 
لنـورا صابـر املزروعـي، و«رواق عوشـة بنـت 
حسـن الثقافـي« لرابعـة اخلتـام، و«إطاللة 
اإلماراتيـة«  الشـعبية  احلكايـات  علـى 
فـي  الضائعـة  و«كيميـت  قنديـل،  حملمـود 
طرائـق  و«جتليـات  وليـد،  ملـرمي  السـينما« 
السـير الشـعبية فـي الروايـة« للدكتـورة 
هويـدا صالـح، و«مسـبار األمـل« للدكتـور 
تكـون  أن  معنـي  و«مـا  عبدالـرازق،  عمـاد 
إماراتيـا« لياسـر شـعبان، و«ال سـماء هناك 
.. للشـاعرة عبـرة املزروعي« لسـفيان صالح 
لهانـي  كبيـرة«  مبـآٍس  و«طفولـة  هـالل، 
املـرآة  فـي  نظـرت  التـي  و«املـرأة  عويـد، 
حتـى اختفـت« لسـمير درويش، و«الشـاعر 
عبـداهلل بـن ذيبـان« ملـرمي النقبـي، و«خالـد 
البدور .. شـاعر الصـورة« لعيـد عبداحلليم.

*عن ميدل أيست أون الين

في أشياء القراءة والكتابة *

عدد جديد من مجلة »تراث«*

غالف الرواية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اليوم اخلميس بقية  تســتكمل 
مباريات اجلولة الثالثة والعشرين 
لــدوري الكــرة املمتــاز، اجلوية 
املتصدر يقابل الــزوراء الوصيف 
فــي الســاعة الرابعــة عصرا 
فــي ملعــب الشــعب الدولي، 
في مبــاراة كالســيكو جترى بال 
تعليمات  اثــر  جماهيري  حضور 
العليا بســبب  جلنة الســالمة 
تفشــي فايروس كورونا املتحور، 
وجترى مبــاراة امليناء والنجف في 
 6 الســاعة  الفيحاء في  ملعب 
مســاء، تســبقها في الساعة 
نفط  مبــاراة  الرابعــة عصــرا 
البصــرة والكهربــاء، وتقام في 
القاســم  مباراة  الكفل  ملعب 
والشــرطة في الساعة 2 ظهرا، 
مباراة  تقام  ذاتــه  التوقيت  وفي 
الكهربائية  والصناعــات  احلدود 
ويضيف  التاجــي،  ملعــب  في 
الديوانية فريق اربيل في الساعة 
متصدرا  اجلوية  ظهرا.ويقــف   2
للترتيب برصيــد 47 نقطة، تاله 

الزوراء وله 41 نقطة.
أربيل  فــرق  يفتقد  من جانبــه، 
خلدمات خمسة العبني مبواجهة 
اليــوم اخلميس ضمن  الديوانية 
الثالثــة  اجلولــة  منافســات 
اإلصابات  بســبب  والعشــرين 
اخملتلفة.وقــال املدرب املســاعد 
لفريــق أربيــل أســامة علي إن 
ومحمد  فنجان  فراس  اخلماسي 
وأركان  هاشــم  وئاكام  حســن 
حميد ونوزاد عبد احلميد سيغيب 

عن املباراة املقبلة.
وبني: »اجلهــاز الفني وضع ثقته 
البــدالء  بالالعبــني  الكبيــرة 
ليشغلوا املواقع التي سيخلفها 

وأملنا  املصابني  الالعبــني  غياب 
أن يظهــر الفريق بشــكل جيد 
بعد أن بدأ الفريق يهضم الفكر 
املدرب  وضعه  الــذي  التكتيكي 
»عملنــا  لــؤي صالح«.وأشــار: 
بشــكل جاد إلبعاد الالعبني عن 
نشوة اخلماســية التي سجلها 
الفريــق في شــباك القاســم 
ونركز على ضــرورة احترام فريق 

هذا  يخســر  لم  الذي  الديوانية 
ويضم  ملعبــه  فــي  املوســم 
مجموعــة طيبة مــن الالعبني 
وبالتالــي نحتاج إلى التركيز من 
أجل اخلروج بنتيجة طيبة«.يذكر 
أن فريقي أربيل والديوانية جمعا 
24 نقطــة لكن فــارق األهداف 
الثالث  املركــز  أربيــل في  وضع 
عشــر، في حني يحتل الديوانية 

املركز الرابع عشر.
وفي سياق اخر، أكد مدرب فريق 
فريقه  أن  نعمة  القاســم عادل 
مباراة  فــي  بالتعويض  مطالب 
اليوم أمام الشرطة ..  وقال نعمة 
إن »الشــرطة فريق كبير ويضم 
نخبــة مــن الالعبــني الدوليني 
بشعار  املباراة  ســندخل  لكننا 
التعويض بعد اخلســارة الثقيلة 

أمام أربيل«. وبنّي أن »لكل مباراة 
ظروفهــا. مباراة أربيل شــهدت 
وأربيل  املؤثــرة  األخطــاء  بعض 
أمام  لكننــا  الفرص،  اســتثمر 
الشــرطة ســنحاول التعويض 
وتابع:  ملعبنــا«.  علــى  ألنهــا 
»سنلعب بطريقة منظمة للحد 
الشرطة، على  فريق  من خطورة 
أمل أن نخطف نقاط املواجهة«.

يشار إلى أن القاسم يحتل املركز 
17 برصيد 21 نقطة فيما يحتل 
الشرطة املركز الثالث برصيد 40 

نقطة
أخرى اصــدرت جلنة  من جهــة 
املسابقات في احتاد الكرة املركزي 
التي   24 اجلولــة  مباريات  جدول 
تنطلــق االحــد املقبــل املوافق 
14 آذار اجلــاري باقامــة مباراتني، 
فيلعب زاخو والطلبة في ملعب 
الكرخ في ملعب  ويضيف  زاخو، 
فريق  راضــي  احمــد  الســاحر 
املباراتان في  الســماوة، وتقــام 

الساعة 2 ظهرا.
وجترى يوم االثنني 15 من الشــهر 
اربــع لقــاءات، ملعــب  ذاتــه، 
النفط  مواجهة  يضيف  التاجي 
بغداد  امانة  ويلتقي  والقاســم 
االول  املتصدر في ملعب  واجلوية 
وتقــام املباراتــني في الســاعة 
2 ظهــرا، وفي ملعب الشــعب 
الشــرطة  تقــام مباراة  الدولي 
والديوانية في الســاعة الرابعة 
والربع عصرا، ويلعب امليناء ونفط 
البصرة فــي ملعب الفيحاء في 
والنصف  السادســة  الســاعة 

مساء.
وتســتكمل املباريات يوم الثالثاء 
اربيل  مباريــات  باجــراء  املقبل، 
ونفــط الوســط فــي ملعــب 
الســاعة  في  حريري  فرانســوا 
الواحدة والنصف ظهرا، ويتواجه 
الصناعات الكهربائية والكهرباء 
في ملعب الصناعة في الساعة 
2 ظهــرا، وفي ملعب الشــعب 
الدولي تقام مباراة الزوراء واحلدود 
في الســاعة الثالثة و45 دقيقة 
عصرا، في حــني يضيف ملعب 
نفط  مبــاراة  األوملبي  ميســان 
ميســان والنجف في الســاعة 

السادسة مساء.

نعمت عباس*
أولــت اجلهات املســؤولة على 
اهتماماً  اإلمــارات  في  الرياضة 
خاصاً باألكادمييات والرياضة في 
املــدارس، ومجلس دبي الرياضي 
ينظم البطــوالت للمدارس في 
مالعب األندية الرياضية ويشجع 
عديدة  مواهب  وظهرت  املواهب 

في هذه االبطوالت.
كل إمارة في دولة اإلمارات تهتم 
بهــذه الزهــور وهــذه البراعم 
وأنشات أكادمييات خاصة وبدأت 
حتت  الصغار  الالعبني  تستقبل 
مدربــني متخصصني  إشــراف 
ومن هذه  والتعليم،  التربية  في 
األكادمييــات األكادميية الوطنية 
إشــراف  حتت  الشــارقة  فــي 
األكادميية  مديــر  عصام  املدرب 
والكابنت خالــد، وتضم مواهب 
مــن مختلف اجلنســيات ومن 

بني هؤالء الصغار يظهر اســم 
أحمد  علــي  العراقي  الالعــب 
ويلعب في مركز اجلناح اليســار 
تسجيل  ويحسن  باملهارة  وميتاز 
يلعب في  أن  ويتمنــى  األهداف 

األندية العراقية في املســتقبل 
ويطمح للوصول ملستوى يونس 

محمود.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختارت جلنة احلــكام في االحتاد 
الدولــي لكــةر القــدم طاقم 
حتكيــم دولــي عراقــي لقيادة 
املونديال،  تصفيــات  في  مباراة 

واختير طاقمنــا الدولي املؤلف 
من علي صباح للوســط وحيدر 
عبد احلسن وامير داود مساعدين 
وزيــد ثامر حكما رابعــا لقيادة 
مباراة منتخبي طاجيكســتان 

ومنغوليا التي ســتقام يوم 25 
آذار اجلــاري في طاجيكســتان 
التصفيات  مباريات  ضمن  وهي 
املؤهلة لكأس العالم 2022 في 

قطر.

طاقم تحكيم عراقي
 في تصفيات المونديال

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلنســية  نــادي  فريق  حصــد 
الرياضي خمســة أوســمة في 
مشاركته ضمن بطولة االحداث 
باملصارعة التي اقيمت في قاعة 
املركز التدريبي لالحتاد املركزي في 
مجمع ملعب الشــعب الدولي 
مبشاركة نحو 13 فريقا من بغداد 
االحتاد  متابعة  وسط  واحملافظات 
ووســائل اإلعــالم واجلمهور من 

محبي اللعبة.
الرياضي،  اجلنســية  نادي  وفريق 
بقيادة املدرب قاســم حنون حل 
رابعا في الترتيب العام ملنافسات 
فئة الرومانية، بعد فرق احلشــد 
الشــعبي الــذي تــوج بالكأس 
ووصيفــه نــادي الكاظمية ثم 
الثورة الكركوكلي، وعلى صعيد 
النتائــج الفرديــة التي حتققت 
اجلنســية، حصل  نــادي  لفريق 
حيدر عبــاس بوزن 38 كغم على 
محمد  وسيف  الذهبي،  الوسام 
لــوزن 75 كغــم توج بالوســام 
الفضــي، اما الوســام البرونزي 
فكان من نصيــب ثالثة العبني، 
هم »حيــدر احمد لوزن 41 كغم 
ومرتضى حســني بوزن 57 كغم 

وفاضل علي لوزن 85 كغم«.
مدرب الفريق، قاسم حنون، اشاد 
بدعــم الرئيس الفخــري اللواء 

الكعبي مديرعام  رياض جنــدي 
واجلــوازات  املدنيــة  األحــوال 
واإلقامــة، وايضــا دعــم رئيس 
الهيئــة اإلدارية للنــادي بقيادة 
العميد حميد علي سلطان في 
حتقيق النجاحات لفريق املصارعة 
وكذلك املتابعة امليدانية ملشرف 
الفريق ســامر عبد اهلل، وجهود 
الالعبني في النزاالت التي قدموا 
ليعتلوا  املســتويات،  ارفع  فيها 
التتويــج بجدارة، وهذا  منصات 
التي  اإلدارية  الهيئــة  ديدن  يعد 
دأبــت ان تقدم الدعــم بجميع 
اشكاله إلى فرق النادي الرياضية 
في شتى األلعاب من أجل حتقيق 

النجاحات.
الــذي حققه  النجاح  ان  وقــال 
املتوجني باألوسمة  النادي  العبي 
املتقدمة، اسهم في ترشيهحم 
ضمن مجمــوع العبي البطولة 
لتمثيل  االولى  املراكــز  اصحاب 
العراق لالســتحقاقات  منتخب 
اخلارجية املقبلــة، اذ اكد مدرب 
الفريــق ان الالعبــني االبطــال 
سيضاعفون تدريباتهم ليكونوا 
متميزيــن فــي التصفيات التي 
سيتم في ضوئها اختيار االمثل 
لتمثيل املنتخــب الوطني لفئة 
االحــداث حتضيرا للمشــاركات 

اخلارجية املقبلة.

مصارعة نادي الجنسية تحصد 5 أوسمة  علي أحمد .. موهبة عراقية في اإلمارات
في بطولة األندية 

في اختتام الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز

اليوم.. ست لقاءات ابرزها قمة الزوراء والجوية 

صراع على الكرة في مباراة الزوراء واجلوية ضمن املرحلة االولى

العواصم ـ وكاالت:

ربع  األملاني  دورمتوند  بوروســيا  بلغ 
برغم  أوروبا  أبطــال  دوري  نهائــي 
تعادلــه مــع ضيفــه إشــبيلية 
اإلســباني فــي إياب ثمــن نهائي 
امس مستفيداً  اول   2-2 املسابقة 
مــن الفــوز ذهابــاً 3-2.وســجل 
لدورمتوند جنمــه النرويجي إيرلينغ 
هاالند ثنائية، األول في الدقيقة 35، 
والثاني من ركلة جزاء 54.أما ثنائية 
عليها  فوقــع  األندلســي  الفريق 
النجم املغربي يوسف النصيري 69 
من ركلة جزاء أيضاً. و90+5.ويتصدر 
النســخة  هدافي  ترتيب  هاالنــد 
احلالية مــن أمجد الكؤوس برصيد 
10 أهداف إلى اآلن.وســجل هاالند 
أول 20 هدفــاً له فــي دوري أبطال 
أوروبــا مــن خــالل 29 تســديدة 
مؤطرة فقط فــي 14 مباراة. وكان 
»العمالق« هاالند )1,95 م و85 كلغ( 
سجل هدفني من ثالثية فريقه في 
مبــاراة الذهاب التــي انتهت بفوز 
االندلسي في  النادي  دورمتوند على 
عقــر داره 3-2.وتأهل النادي األملاني 
للدور ربع النهائي للمرة األولى منذ 

مدربه  بقيادة   2017-2016 موسم 
اإلنكليزي  وتشيلســي  الســابق 

احلالي توماس توخيل.
وأعرب إيدين تيرزيتش، املدير الفني 
لبوروســيا دورمتوند، عن ســعادته 
بتأهــل فريقــه لربع نهائــي دوري 
األبطال، برغم التعادل بهدفني أمام 
مباراة  في  فعل  إشــبيلية.ومثلما 
قــاد بهما فريقه  الذهاب بهدفني 
للفوز في عقر دار إشــبيلية )3-2) 
في مباراة الذهاب قبل أســبوعني، 
عاد إيرلينج هاالنــد وكرر األمر في 

املباراة وسجل هدفي فريقه.
وقــال تيرزيتش، في تصريحات بعد 
املبــاراة التي أقيمــت على ملعب 
»نحن  بــارك«:  إيدونا  »ســيجنال 
ســعداء متاما. ليس أمــرا طبيعيا 
بالنســبة لنا. نحن بــني الثمانية 
يجعلنا  وهــذا  أوروبا،  فــي  الكبار 
ســعداء وأضاف املدرب الشاب )38 
رائعا، وسجل  كان  »إيرلينج  عاما(: 
رقمــا قياســيا، واألروع أنه حققه 
املرة  هذه  فريقنا«.وتعــد  بقميص 
التــي يبلغ فيهــا دورمتوند  األولى 
دور الثمانية منذ موســم )2016-
17( عندما خرج من تلك النسخة 
يد  وإيابــا على  باخلســارة ذهابــا 

موناكو الفرنسي )3-6).
عــزز النرويجــي إيرلينــج هاالند، 
دورمتوند، صدارته  بوروسيا  مهاجم 
لقائمة هدافــي دوري أبطال أوروبا 

هــذا املوســم بهدفــني جديدين.
صاحب الـــ20 عاًما أحــرز هدفني 
في تعادل فريقه )2-2( أمام ضيفه 
إشبيلية، في إياب دور الـ16، ليصل 

إلى هدفه العاشر في البطولة.
»ســكواكا«  شــبكة  وبحســب 
أول  أصبح  هاالند  فإن  لإلحصاءات، 
العب يســجل لدورمتوند 30 هدًفا 

البطوالت خالل موســم  بكافــة 
واحد، منــذ أن فعلها اجلابوني بيير 
إمييريك أوبامياجن في موسم 2016-

املوسم  ذلك  أوبامياجن  2017.وأنهى 
بتسجيل 40 هدًفا خالل 46 مباراة، 
بينما وصل هاالند إلى هدفه الـ31 
حتــى اآلن في 29 مباراة فقط.كما 
سجل املهاجم الشاب 30 هدًفا أو 
أكثر للموسم الثاني على التوالي، 
وذلك بعدما أنهى املوسم املنصرم 
البطوالت. بكافة  44 هدًفا  برصيد 
ووفًقا لشــبكة »أوبتا«، فإن هاالند 
ســجل 20 هدًفا في دوري األبطال 
منذ ظهــوره األول في أيلول 2019. 
أيًضــا أصغر العب  وأصبح هاالند 
علــى اإلطالق يهز الشــباك في 6 
األبطال،  بــدوري  متتالية  مباريات 
وذلــك بعمر 20 عاًمــا و231 يوًما.

النرويجي، جنم  املهاجــم  وتخطى 
باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، 
في عدد األهداف املســجلة بدوري 
)19(، رغم أن األخير يكبره  األبطال 

بعامني.
أحالم كريستيانو  تبددت  ذلك،  إلى 
رونالدو، في حتقيق لقب دوري أبطال 
أوروبــا مــع يوفنتوس للموســم 
الثالــث على التوالــي، بعدما ودع 

ُمبكرًا.وجاء  البطولة  البيانكونيري 
حتطم آمــال كريســتيانو رونالدو، 
علــى يد أبنــاء بلده، فريــق بورتو 
البرتغالي، والذي تأهل لربع النهائي 
رغم تعادلــه في مجموع املباراتني، 
بنتيجــة 4-4، مســتغاًل قاعــدة 

أفضلية التسجيل خارج الديار.
»ســكواكا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيــات، فإن هــذه املرة هي 
األولى التي يغيب فيها كريستيانو 
رونالدو عن الدور ربع النهائي لدوري 
أبطال أوروبا في موسمني متتاليني، 
منذ عام 2006، عندما كان العًبا في 
موسمه  يونايتد.وفي  مانشســتر 
األول مع يوفنتــوس عام 2019، قاد 
كريســتيانو يوفنتــوس للدور ربع 
النهائي، قبــل توديع البطولة أمام 
ودع  املاضــي،  العام  أياكس.وفــي 
الـ16  دور  مــن  البطولة  يوفنتوس 
أمــام ليون، قبــل أن يتكــرر األمر 
نفســه هذا العام في نفس الدور، 
ولكن أمام بورتو.وبحســب شبكة 
املرة  فإن هذه  »أوبتا« لإلحصائيات، 
هي األولــى في تاريخ مشــاركات 
يوفنتوس بدوري األبطال، التي يودع 
الـ16 في  دور  فيها املســابقة من 

موسمني متتاليني.

تقـرير

دورتموند يبلغ ربع نهائي األبطال بعد معركة مع إشبيلية
بورتو يعيد ذكرى سيئة لرونالدو عمرها 15 عاما

صراع على الكرة بني مدافع اشبيلية دييغو كارلوس ومهاجم دورمتوند هاالند

حالة من اإلحباط أصابت املهتمني بكرة فريق 
نادي نفط ميسان وخيبة أمل كبيرة جلماهير 
هذا النادي امليساني الكبير الذي تعثر مؤخرا 
في مساره بالدوري الكروي هذا املوسم  وما 
قدمه من مســتوى ضعيف وهــدر النقاط  
خصوصا في املرحلة الثانية وخسارته  امام 
الغرمي التقليدى نفط الوسط ليقف ميسان 

باملرتبة الثامنة .
فالبطولة لم تنته والزال هناك شيء الكثير 
من خالل العمل على تصحيح مسار الفريق 
والنهوض به األخذ صــوب املربع الذهبي اذا 
تخلص من  األداء اخمليــب والتراجع الواضح 
للفريق فى املســتوى الفنى دفاعا وهجوما 
وفقــدان الهداف، ناهيك عــن عدم  وضوح 
مالمح مشروع الفريق لهذا املوسم   زاد من 
قلق ومخاوف اجلماهير على الرغم من تغيير 
املدرب في املرحلــة األولى جراء تلك النتائج 
الضعيفة امال بعودته الى املنافسة  ليدخل 
الفريق في انتكاسة أخرى وفصل جديد من 
األزمات بعد االســتقالة التي قدمها املدرب 

رزاق فرحان .
يبدو مــن الواضح ان الفريق غير مســتقر 
ويعيش حالة من االرتباك من خالل التبديالت 
املتتالية  التي تؤشــر إلى حجم  اخللل الذي 
ال تنفــع معه التغيــرات، الن الفريق بامس 
احلاجــة إلى االســتقرار طويــل االمد الذي 
ال ميكن حتقيقــه اال بالتقــاء كافة اجلهات 
الفاعلة داخل اســوار النــادي اليجاد احللول 
لبعض املشــكالت املســتمرة وبخالف هذا 
النهج سيبقى الوضع على ما هو عليه في 
ظل غياب خارطة طريق تضبط إيقاع عمل 
الفريق وفقا للضوابط واملعايير التي تقودها 

إلى وضوح الرؤية والشفافية.
في اخلتام ال بد من اإلشارة إلى الفوز اإليجابي 
فــي اجلولــة 23 الذي حققه فرســان نفط 
ميســان على نظيره فريق السماوة بهدفني 
لهدف واحد للسماوة في ملعب االخير وتعد 
هذه النقاط مهمة ويــرى اجلمهور ان الفوز 

مبنزلة انطالقة جديدة للفريق امليساني.

الواقع والمأمول

عمار عبد الواحد  

المصور الرياضي الراحل نجم 
حلبوص .. سيرة ومحطات

محمد صادق السامرائي:
ولد املصور الرياضي جنم عبداهلل حلبوص اجلنابي 
امللقب جنم حلبوص في مدينة سامراء في االول 
من متوز عام 1963م وعاش وترعرع فيها منذ نعومه 
اظفاره .اكمل الدراسة االبتدائية واملتوسطة في 
سامراء ثم التحق في اعدادية سامراء الصناعية 
وبعدها التحق باخلدمة العســكرية ليتســرح 
منها عام 1988م مارس مهنة التصوير التي هي 
مهنته األم التي عشقها وبذل من اجلها الكثير 

منذ عام 1979م - 2014م.
وعمل فــي جل مجاالت التصويــر الفوتوغرافي 
كاجملال الصحفي والتوثيق والسياحي والرياضي 
وبذل لهذا االخير القســط االكبر من االهتمام 
والتوثيق حيث انه جال في مالعب العراق والتقط 
اروع اللقطات التي اذهــل بها الكثير من الناس 
واملصورين .ومحلــه القبس للتصويــر هو خير 
شــاهد على ذلك .رافق الراحل جنم حلبوص نادي 
ســامراء وكان مصوره اخلاص الــذي رافقه في 
الداخل واخلارج ورحل معه الى العديد من البلدان 
منهــا االردن في عام 2001م واالمــارات العربية 
املتحــدة 2013م .اما عن حبه االبــدي للقيثارة 
اخلضراء نادي الشرطة وتعلقه به فحديثه يطول 
النه النادي الوحيد الذي كان يستحوذ على قلبه 

وعقله.

علي أحمد

قاسم حنون وقوفا ميني الصورة مع فريق اجلنسية لالحداث باملصارعة



مــن  إنســحابها  بعــد 
السفير"،  "إبنة  مسلسل 
مبرض  إصابتهــا  نتيجــة 
تســرب األمعــاء، الــذي 
بشــكل  وزنها  أفقدهــا 
النجمة  ملحوظ، تصّدرت 
أتاغول  نسليهان  التركية 
حديث املتابعني، بعد تداول 
أخبار عن مشــاركتها في 
بطولة فيلم إسباني، الى 
جانب النجمــة بينيلوبي 
كــروز. وذكــرت وســائل 
إعــام تركية أنه مت اختيار 
ضمن  لتكون  نســليهان 
فريــق الفيلم اإلســباني 
 ،"En Los Margenes"
بينيلوبي كروز  من بطولة 
توســار،  لويس  والنجــم 
إجتماع  عقد  وســيجري 

أونايــن بــني نســليهان 
ومنتجي الفيلم خال هذا 
األسبوع. وكانت نسليهان 
مبرض  مصابة  أنها  أعلنت 
تســرب األمعــاء، الــذي 
بشــكل  وزنها  أفقدهــا 
ملحــوظ، وكانــت تفقد 
الوعــي في أثنــاء تصوير 
املسلسل  في  مشاهدها 
وبناًء على توصية الطبيب 

انسحبت من العمل. 

اللبنانية  املمثلة  كشفت 
تفاصيــل  مكــي  زينــة 
مؤثرة،  بطريقــة  مرضها 
عبر صفحتها اخلاصة على 
موقع التواصل اإلجتماعي، 
فنشــرت صورة إشعاعية 
لظهرها، الذي رممه األطباء 
لها باحلديــد، وحتدثت عن 
وقوة  جــرأة  بكل  قصتها 
وإرادة. وعلقــت زينة على 
الصــورة: "هذه أنــا، وهذا 
حديد  من  املصنوع  ظهري 
الذي يعكس الشــجاعة، 
أحيــي الســقوط الــذي 
جعلنــي أقف ثانية، أحيي 

جعلتني  التــي  اإلصابات 
اليوم، أحيي  أنا عليــه  ما 
الندبات التــي لن أخفيها 
أبداً". ووجهــت زينة حتية 
وشــقيقتها،  لوالدتهــا 
اللتني دعمتاها ووقفتا إلى 

جانبها.

تصدرت قضيــة حترش أحد 
األشخاص بطفلة في مصر 
عناويــن األخبار وحديث رواد 
االجتماعي  التواصل  مواقع 

وشغلت األوساط الفنية.
فعّبــر عــدد مــن الفنانني 
عن ســخطهم وشجبهم 
للحادثــة وملثياتهــا ونادوا 
الضوء  تســليط  بضــرورة 
على هذه اجلرائــم واالنتباه 

من األهل على أطفالهم.
الكوميدي  املمثــل  وقــام 
محمد هنيدي بإثارة املوضوع 
الرســمية  صفحتــه  في 
االجتماعي  للتواصل  مبوقع 
مستنكراً احلادثة ثم معلقاً 
في منشــور آخــر على من 
بالســتر علــى  يطالبــون 

القضيــة فكتــب: "بعض 
عن  بيتكلموا  االشــخاص 
زي  مرعبة  الستر في جرمية 
التحرش بطفله. الســتر ملا 
بتكــون بترتكــب معصية 
اما  النهــا مابتأذيش حــد، 
التحرش بطفلــة ده جرمية 
.. جرمية فــي اي دين وجرمية 
.. جرمية الزم  قانــون  اي  في 

صاحبها يتعاقب عليها".

نسليهان أتاغول

محمد هنيدي

زينة مكي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد-وكاالت:
فازت ســيارة الند روفــر ديفندر باجلائزة الكبــرى ضمن جوائز 
"سيارة العام العاملية للنساء 2021"، وهذه أول مرة تفوز فيها 

الند روفر باجلائزة الكبرى.
وحتافظ سيارة ديفندر على الشــخصية الريادية التي متتعت 
بها ســيارات النــد روفر ألكثر مــن 70 عامــاً، وتعيد تعريف 

املغامرات مبا يائم القرن احلادي والعشرين.
 )WWCOTY( "وتعــد جائزة "ســيارة العام العاملية للنســاء
جائزة السيارات الوحيدة التي تتألف جلنة حتكيمها حصراً من 
النساء، مبشاركة 50 صحفية سيارات من 38 بلداً في خمس 

قارات، يقمن بتكرمي أفضل الطرازات اجلديدة املتوفرة. 
وكانت سيارة ديفندر اجلديدة اختيرت كأفضل سيارة رياضية 
متعــددة األغراض متوســطة احلجــم 2021 ضمــن اجلوائز 
نفســها، قبل حصولها على اجلائزة الكبرى في "سيارة العام 

العاملية للنساء".
وقــال ميك كولنــز، املديــر التنفيذي لبرنامــج املركبات في 
"جاكوار الند روفر": "هذه اجلائزة شــرف كبيــر لكل الفريق، 
ومكافأة الئقة بالعمل الشــاق الذي قاموا به إلنشــاء سيارة 
بهذه القدرات الفائقة. سيارة ديفندر فازت بأكثر من 50 جائزة 
دولية حتــى اآلن، ما يؤكد أن رؤيتنا األصلية لســيارة ديفندر 

املائمة للقرن احلادي والعشرين كانت في مكانها".

"سيارة العام العالمية للنساء 2021" 
تمنح الجائزة الكبرى لالند روفر 

الصباح الجديد-وكاالت:
تشهد غابة ملكية سابقة بفرنســا، أعمال قطع ألربعة 
أشجار بلوط عمرها 200 عام، جللب اخلشب من أجل إعادة 
بناء البرج الذي ســقط في كاتدرائية نوتــردام، إثر احلريق 

املدمر الذي أتى على البرج.
وانطلقــت في فرنســا "حملة مطاردة" لألشــجار على 
مســتوى الباد، بعدمــا أنهى الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكــرون في يوليو املاضي، التكهنات بشــأن خطط إعادة 
بناء الكنيسة، وأعلن أنه سيجري إعادة بناء البرج األيقوني 
للمعلم الباريســي، متاما كما كان قبل حريق أبريل 2019 

الذي أحلق أضرارا جسيمة بالكاتدرائية.
ومت تصميم البرج الذي يبلغ ارتفاعه 93 مترا، واملصنوع من 
اخلشــب واملغطى بالرصاص، بواسطة املعماري الفرنسي 

يوجني فيوليه لو دوك عام 1859.
وفي يناير وفبراير املاضيني، مت اختيار حوالي 1000 شــجرة 
بلوط في أكثر من 200 غابة فرنسية من أجل جلب اخلشب 

لبناء البرج.
ومن املقــرر قطعها جميعــا بحلول نهاية مــارس، علما 
أن هذه األشــجار زرعت منذ مئات الســنني من أجل توفير 

اخلشب لبناء السفن، حسبما ذكرت "األسوشيتد برس".

أشجار بلوط عمرها 
"200 عام" لترميم 
كاتدرائية نوتردام

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
مفادها  كثيرا  نرددهــا  مقولة  هناك 
ان "الي يحب مــا يعرف يكره" ، هذه 
اجلملة تســتوقفني دومــا، هل هذا 
يعنــي ان من يحب شــخصا ما لن 
يكرهــه وان صدمــه بفعل مشــني 
كاخليانــة او الغــدر؟ ام تعني ان من 
يحب شــخصا ما سيحب معه كل 
من يخصه من باب "احبك واحب كل 
مــن يحبك" ؟ طرحنا الســؤال على 
والشــابات  الشــباب  مجموعة من 
وتفســيراتهم  آراؤهــم  فتباينــت 

للمقولة:
سهير الزيدي ترى ان املقولة تعني ان 
من يحب احد ال ميكن ان يكرهه يوما 
مــا حتت اي ظرف واضافــت: "عندما 
احب شخصا ما حبا حقيقيا خالصا 
ال استطيع ان اكرهه يوما وان خانني 
او غدر بي فســألتمس له العذر واال 
فيعني ان ما كنت اشــعر به جتاهه 
لم يكن حبا بل حالة اخرى، قد تكون 

تعويد، او انبهار".
على عكســها متامــا كان رأي المار 
محمــد التي ذكــرت: "لــن ابالغ لو 
قلت انــي لو احببت شــخصا وغدر 
بي يوما فلن اســامحه وســأكرهه 
ولو كانت روحي بيده، واال فمشاعري 
مشــاعر حب مريضة، وغير ســوية، 
الن الطبيعــي ان اكره من ال يبادلني 
احلب واالخاص، وتفســيري للمقولة 
ان من يحب شخصا لن يكرهه يوما 
وبالتالي فهي مقولة غير صحيحة".

ســام ياســر قال: "اظن ان تفسير 
املقولــة يعني ان من يحب ال ميكن ان 
يكره احد ولو كان عــدوه، وانا مررت 
بالفعل وعلى اساس ما  احلالة  بهذه 

مررت به فسرتها، ألني وقتها شعرت 
بانــي اود ان انثر احملبة على كل الناس 
من حولي، وان اصفح عمن اســاء لي 
يوما واحضن من كنت اكرهه لسبب 
مــا واطلب منــه الســماح. عندها 
عرفت ان تفسيرها هذا، الن موضوع 
ان من يحب شــخص لن يكرهه غير 

صحيح ألنه ال ينطبق على الكل".
احلــب والكره ال يجتمعــان وبالتالي 
فان املقولة تعنــي ان من يحب احد 
لن يدخل الكــره الى قلبــه جتاه اي 

ادلى به مشــتاق  شــخص، هذا ما 
مازن الذي وافق ســام ياسر برأيه اذ 
قال: "اؤيد ان جملة من يحب ال يكره 
تعني اني ســاحب العالم كله ألني 
ســاراه بعيون حبيبتي، احلب والكره 
ال ميكن ان يجتمعــان بقلب احد في 
ان واحد، لكن ميكن ان يستبدل احلب 
بحالــة الكره حتت ظــرف معني، وانا 
بكل صراحة اقول لو عشــقت فتاة 
حد الهوس فان غدرت بي فسأكرهها 
بالقوة نفســها التي احببتها فيها، 

واظن ان هذا امــر طبيعي، االمر غير 
الطبيعــي اني ال اكــره من خانني او 
كسرني، ألني اجد انه في هذه احلالة 

فانه حب مشوه وغير سوي".
وننهي األمــر بطريفة من فيس بوك، 
اذ كتب احدهــم على صفحته:" نذر 
علــي اذا اصبت بكورونا، ان اذهب الى 
واقبله  باألحضــان  ويخذه  نســيبي 
مرات ومرات، قبل ان اعتذر عن اخلاف 
الذي بيننا"، وال ندري ان كان نســيبه 

هذا والد ام اخ زوجته. 

الصباح الجديد-وكاالت:
 نظم في بولندا حفل اختيار ملكة 
اجلمــال والتي ســتمثل بلدها في 
مسابقات اجلمال في العالم، مبا في 

ذلك مسابقة ملكة جمال العالم.
من  مرشــحة  عشــرين  وتقدمت 
في  للمنافسة  بولندا  أنحاء  جميع 
هذه املسابقة اجلمالية، لكن واحدة 
منهن فقط أصبحت الفائزة الثانية 
واألربعون مللكة جمــال بولونيا في 

التاريخ.
وتّوجت ناتاليا غريغليوسكا باللقب 
جمال  ملكة  من  التاج  وتســلمت 
العام املاضي واملضيفة املشــاركة 
بياوســكا.  كارولينا  احلفــل،  في 
وارتــدت غريغليوســكا أجمل تاج 
حيث بلغت قيمته أكثر من 50000 

زلوتي بولندي. 
وعبرت ناتاليا عن سعادتها باللقب 

ونشــرت صوراً من التتويج واحلفل 
وعلقت عليهــا في صفحتها على 
موقع للتواصــل االجتماعي: "لقد 
أصبحــت ملكــة جمــال بولونيا 
21/2020. ما زلت ال أصدق ما حدث، 
ورمبا يستغرق األمر بعض الوقت. أود 
أيًضــا أن أؤكد أن كل واحد منا بذل 
الكثير من اجلهد والتفاني في إعداد 

مثل هذا احلفل اجلميل. 
وتابعت في منشورها: "لقد حققنا 

مًعــا جناًحا هائــاً، ولم أقابل 
مثل هؤالء النساء الرائعات 

لذا  طويلة،  مــدة  منذ 
يستحققن تصفيًقا 

خاًصا. لقد أتيحت 
لنا الفرصة أيًضا 

أنفسنا  لتقدمي 
في فســاتني 
من  جميلة 

 sylwiaromaniuk couture دار 
وبالتأكيد شــعرت كل منا وكأنها 
أميرة حقيقية. كما أود أن أشــكر 
النــاس علــى دعمهــم  جميــع 
وكلماتهم الطيبــة التي تلقيتها 
منكم جميًعا مشــاعر ال تُنســى 
، هذا احلدث ســيبقى بالتأكيد في 

ذاكرتنا ملدة طويلة. 

الصباح الجديد-وكاالت:
دينا  املصريــة  الفنانــة  بــدأت 
لصفــوف  العــودة  الشــربيني 
انفصالها  الفني، بعد  الوســط 
التي  والعزلــة  ديــاب  عمرو  عن 
اختارتهــا ملــدة ثاث ســنوات. 
واختــارت االندمــاج في احلمات 
اخليرية،  املبــادرات  لدعم  الفنية 
واختــارت أن تبــدأ بدعم حملة 
لدعم  اخملصصة  بعيني"  "شوف 

مرضى العيون.
عبر  نشــرت  الشــربيني  دينــا 
حســابها مبوقع أنستغرام صورة 
لها غير واضحة املعالم، وعلقت 
الرؤية، نوع من  عليها: "ازدواجية 
أنــواع ضعف البصــر وهي رؤية 
الصورة مكــررة، ميكن أن تصيب 
عني واحــدة أو االثنني وبشــكل 
أفقي أو رأسي، أسبابها قد تكون 
مشــكات في املــخ أو العني أو 
ضعف  األعصــاب،  أو  العضات 

البصــر محتاج 
من  بكثير  أكتر 
شــهر كي نقدر 

نفهمه".
وتابعــت: "هدفنا من 

حملة شوف بعيني نساعد 
الناس بان يشاهدوا الصور بعيون 
املصابــني، كي يقــدروا حالتهم 
وصعوبتهــا، ان كنت تعرف احدا 
مصابا بهذه احلالة اسأله واعرف 

منه ما يحتاجه منك".
 لو تعرف حد عنده نوع من أنواع 
ضعف البصر، اسأله واعرف منه، 
وشوف إيه ممكن تقدمه أو أبسط 
حاجة اعــرف أن احتياجاته مش 
مختلفــة عــن احتياجاتك بس 

الطريقة هي اللي مختلفة.
يذكر أن حملة "شــوف بعيني" 
ضمت خال الشهر املاضي عددا 
من النجوم من بينهم منى زكي 
وأحمد فهمي وعا رشدي وريهام 

عبد 
واجنــي  الغفــور  

أهدافهــا  ومــن  املقــدم، 
التوعيــة مبعانــاة أصحاب 

اإلعاقة البصرية.
مؤسسة  أطلقتها  احلملة 
املتخصصة  اخليرية  بصيرة 
االحتياجات  ذوي  دعــم  في 
اخلاصة، وحسب بيان رسمي 
مت تدشــني حملة للتعريف 
بأنــواع االعاقــات البصرية، 
املرضى  مســاعدة  وطــرق 
والتوعيــة بـــ "كيــف يرى 
ضعاف البصر احلياة بطريقة 

مختلفة".

الصباح الجديد-وكاالت:
اهتمامه الشديد باأللوان وحبه لها، كانت الدافع 
األول خلــف متابعتــه ملاكياج اخلــدع البصرية 
باألفام العامليــة، والذي يتم اســتعماله على 

نطاق واسع في أفام الرعب.
سلك الشاب ماجد شهاب، صاحب الـ16 عاما، 
طريق مجــال ماكياج اخلــداع البصري، منذ 
دراســته في املرحلة اإلعدادية، فعلى الرغم 
من ســنه الصغيرة، إال أنه متكن من التعلم 

سريعا وإثبات موهبته بشكل متميز.
يقــول: "بعمر صغير كنــت اتابع على نوع 
املاكياج في االفام ســواء اجلــروح او في 
افام الرعــب، وكان املوضــوع يبهرني، اذ 
التي جتعله  الطريقة  اتســاءل عن  كنت 
يبدو واقعيا جدا، وكان اهلي يســتغربون 

اندماجي مع افام الرعب".
وتابع: "لم اكن اربغ باللعب مع االطفال، 
مثل بقيــة االطفال، وكنــت اميل الى 
التركيــز مــع موضــوع املاكيــاج وما 
نستطيع ان نقوم به من لوحات مميزة او 
الوان مرعبة او رسومات اخلدع البصرية 

على الوجه. وبدأت اجرب العمل بها باســتعمال 
االلوان والعجينة، وعندما وجدت ان الرســومات 
جميلة ومميزة بدأت بنشر الصور على السوشيال 

ميديا". 

الصباح الجديد-وكاالت:
قال موقع "livejapan" إن الســائحني الراغبني 
في زيارة اليابــان يستحســن أن يطلعوا على 
الكتيبات اإلرشادية التي ستفيدهم كثيرا فيما 

يتعلق بثقافة وأعراف اجملتمع الياباني.
تقول إحدى الكتيبات اإلرشــادية إن "اليابانيني 
يهربون دائما عندما يسألهم األجانب والسياح 

عن االجتاهات باللغة اإلجنليزية".
في اليابان، غالبا ما تُرى اللغة اإلجنليزية على 
الافتات وأسماء املتاجر، كما يجري تدريسها 
للمواطنني من املدرســة االبتدائيــة، إال أن 
التواصــل وخوض محادثة بها يعد "أمرا غير 
محبذ" من طرفهم. ينصــح دليل أميركي 
بـ"قبول املناديل املوزعة في الشــارع بشكل 
مجاني". ويقول الكتيب اإلرشادي إن املناديل 
املوزعة يجــري اعتبارها "هدايــا تذكارية"، 
مشيرا إلى أن املناديل جزء من احلياة اليومية 

لسكان اليابان. يجب ان ال تتحدث بالهاتف 
فــي القطــارات اليابانية وهــذه قاعدة 

وتنصح  اليابان  فــي  عليها  متعارف 
بها شتى الكتيبات اإلرشادية.

احلــذاء حلظة  خلــع  يعد 
فضاء  أي  إلى  الدخول 

القاعدة  خــاص، 
شهرة  األكثر 

اليابان،  في 
وحترص كل 
ت  لكتيبا ا
اإلرشادية 

علــى 
هذه  تضمني 
لنقطــة  ا

ضمــن 
نصائحها.

الصباح الجديد-وكاالت:
قام مربــي ثعبان عن طريق اخلطأ 
بتربية ثعبان كروي، على جسده 
شــكل ثاثة وجوه مبتســمة 
الثعبــان  وبــاع  "إميوجــي" 
خصيصاً  املصمــم  الزاحف 
بهذا الشكل مقابل 6000 

دوالر.
كوبيلكا،  جاسنت  وقال 
يربــي  كان  الــذي 
مدى  على  الثعابــني 
الزمن  مــن  عقدين 
إنه كان يحاول تربية 
الثعابني الكروية ملزج 
الذهبي  األصفــر  لوني 
الامــع عندما  واألبيــض 
فقس  إلــى  األمر  بــه  انتهى 
مبتســمة  وجوه  بثاثة  ثعبــان 

صفراء على قشوره.
وأوضح الشاب إن "الثعبان ولد بعد حوالي 
ثماني ســنوات من العمل لتربية الثعابني 
من أجل مزج األلــوان، وإنه يقدر أن واحًدا 
من بني عشــرين ثعبانًا قام بتربيته من 

أجل تركيبة األلوان ســيكون له وجه مبتســم، 
لكن الثعبــان هو الوحيد الذي انتهى به األمر مع 

وجود ثاثة وجوه مرسومة طبيعيا على جلده".
وقال كوبيلكا إن "ثعبان الكرة اإلميوجي بيع مببلغ 
6000 دوالر لنــدرة وجودة الــذي جمع بني اللونني 

األبيض واألصفر".

يرسم لوحات وخدع بصرية على وجهه "تجنب الجوارب الممزقة".. قبل زيارة اليابان

شاب يبيع ثعبانا بـ 6000 دوالر!

انتخاب ملكة جمال بولندا لعام 2021

الحب والكره يجتمعان وال يجتمعان في قلب واحد

دينا الشربيني تدعم 
حملة "شوف بعيني"
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