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الصباح الجديد ـ متابعة: 
بالرغــم من ان أزمة الســفينة 
العالقــة فــي قناة الســويس 
فــي طريقها الــى احلــل، إال أن 
مجال  في  التنفيذيني  املسؤولني 
النقــل البحري يــرون أن تراكم 
الســفن التي تنتظــر املرور عبر 
وقد  أيام،  لعدة  سيستمر  القناة 
تؤدي عمليات حتويل البضائع إلى 
إحداث فوضى في حركة املرور في 
املوانئ في جميــع أنحاء العالم 
ألســابيع، وفقــا لصحيفة وول 

ستريت جورنال.
التأمني  عمــالق  أليانز،  وقــدرت 
األملاني، أن غلــق القناة ميكن أن 
يقلل التجــارة العاملية مبا يصل 
إلى 10 مليارات دوالر في األسبوع. 
وتوصلت إلى أن اســتمرار إغالق 
القناة لكل أسبوع، ميكن أن يقلل 
الســنوي مبعدل  التجارة  من منو 

0.2 إلى 0.4 نقطة مئوية.

وكانت ســفينة احلاويات "إم في 
إيفر غيفن" البالــغ طولها 400 
 224 االجمالية  وحمولتهــا  متر 

ألف طن، جنحت بالعرض، الثالثاء 
املاضي، في مجرى قناة السويس، 
ما أدى إلــى عرقلة حركة املالحة 

في االجتاهني في املمر املائي الذي 
يربــط البحر املتوســط بالبحر 
األحمر واملســؤول عن عبور أكثر 

من 10 باملئة من التجارة البحرية 
العاملية.

وانتظرت أكثر من 270 ســفينة 
للمرور عبر قناة الســويس حتى 
يــوم الســبت. ال تزال عشــرات 
الســفن األخــرى فــي طريقها 
للقناة رغم جتنب شاحنني آخرين 

املرور بشكل متزايد.
أعلنت هيئة قناة الســويس بدء 
تعــومي ســفينة احلاويــات، إيفر 
غيفن، بنجاح، وتعديل مســارها 
بنســبة 80 فــي املئــة، وابتعاد 
الشــط  عن  الناقلــة  مؤخــرة 
مبسافة 102 متر بدال من  4 أمتار، 

بحسب وسائل إعالم محلية. 
 ،Sea-IntellIgence وأكــدت 
وهــي مجموعة بيانــات مقرها 
كوبنهاغــن، إن تغييــر مســار 
السفن التي تستخدم عادة قناة 
السويس حول إفريقيا أو عبر قناة 
بنما على املدى الطويل من شأنه 

أن يخفض بشــكل فعــال قدرة 
بنحو  العالم  في  احلاويات  شحن 
٪6 ألن السفن ســتقضي املزيد 

من الوقت في رحالتها.
وقالــت اجملموعــة فــي تقريــر 
اجلمعــة املاضية "مــن الواضح 
أن مثــل هذا املقدار مــن القدرة 
االســتيعابية ســيكون له تأثير 
عاملي وسيؤدي إلى نقص حاد في 
القدرات." وأشارت إلى أن انسداد 
الســويس ســيؤثر على  قنــاة 
جميــع املمــرات التجارية حيث 
بتعديل  احلاويــات  خطوط  تقوم 
البحر  في  السفن  مع  مساراتها 

لفترات أطول.
التجزئة وشــركات  وبــدأ جتــار 
واملصنعون  االستهالكية  السلع 
فــي اللجوء إلى الشــحن اجلوي 
واملوردين البديلني أثناء تقييمهم 
لكيفيــة تأثير التأخيــرات على 

سالسل التوريد اخلاصة بهم.

اليانز للتأمين: غلق قناة السويس يخفض 10 مليارات 
دوالر من التجارة العالمية كل اسبوع

ما بعد تعويم "إيفر غيفن"..

السليمانية ـ عباس اركوازي:
قال عضو اللجنة املالية في مجلس 
النواب هوشيار عبد اهلل، ان مسألة 
االتفاق بني بغداد واربيل اخذت بعدا 
سياســي واقليماً وهــي ال تقتصر 
على تســليم النفط او اقيامه الى 

احلكومة االحتادية.
اضاف عبد اهلل في تصريح، ان ايران 
وتركيا دخلتا علــى اخلط وبقوة في 
مسالة اقرار املوازنة، وهذا هو الواقع 

الذي ادى الــى تعقيد هذه القضية 
وتأخر اقرار املوازنة.

واوضح ان تركيا املستفيد االوحد من 
ملف نفط االقليم، متارس ضغوطات 
باجتاه  الدميقراطي  احلزب  هائلة على 
عدم السماح بتسليم نفط االقليم 
الذي مير عبــر اراضيها الى احلكومة 
االحتاديــة وهي حتقق شــهريا مئات 
ماليني الدوالرات من وراء هذا امللف. 

واشــار عبــد اهلل الــى ان حكومة 

االقليم وفقــا لالتفاق الذي توصلت 
اليه مع احلكومــة االحتادية والكتل 
الشــيعية تســعى لتحقيق هدف 
واحد وهــو اضفاء الشــرعية على 
تصديرهــا النفط خالل الســنوات 
احلكومــة  دون موافقــة  املاضيــة 
االحتادية. بدوره استبعد رئيس كتلة 
جماعة العدل الكوردستانية سليم 
شوشــكيي، ان يصــوت مجلــس 
النــواب على  قانــون املوازنة للعام 

احلالي 2021، واضاف ان بعض القوى 
السياســية ال تريد اقرار املوازنة وان 
يكون للعراق موازنــة للعام احلالي. 
واشــار الى ان املشــكلة ال تقتصر 
علــى حصة االقليم واليــة االتفاق 
بني بغداد واربيل، وامنا بعض االحزاب 
تعتبر التصويت على املوازنة واطالق 
هــذه االموال، ســيكون نقطة قوة 
حلكومة الكاظمي ونحن نقبل على 

االنتخابات املبكرة.

بغداد - الصباح الجديد:
األمــن  مستشــارية  أعلنــت 
القومي، اليوم االثنني، تشــكيل 
جلنة مختصــة مبراقبة مواضيع 

ارتفاع األسعار.
ملستشار  اإلعالمي  املكتب  وافاد 
األمن القومــي، في بيان اطلعت 
الصباح اجلديد على نسخة منه: 
الوزراء،  رئيــس  لتوجيه  "تنفيذاً 
القومي،  األمن  مستشــار  عقد 

مع  اجتماعا  األعرجــي  قاســم 
وزيــري التجــارة والزراعة ورئيس 
أركان قيادة العمليات املشتركة، 
وممثــل عن جهاز األمــن الوطني 
في  االقتصادية  اجلرمية  عن  وممثل 
وزارة الداخليــة، لوضــع خطط 
األســعار  ارتفاع  ملعاجلة  عملية، 
وحمايــة املنتــوج احمللــي ومنع 

التهريب".
بحســب  االجتمــاع،  وناقــش 

البيان "مواضيع ارتفاع األســعار 
الكفيلة  واخلطــط  والتهريــب، 
مبعاجلة االرتفاع األخير في أسعار 
املنتوج  املواد الغذائيــة، وحماية 
احمللي، ومحاربة الفســاد والغالء 
الفقير،  املواطن  واالهتمام بسلة 
خصوصا وأن شهر رمضان املبارك 
على األبواب، ما يستدعي مراعاة 
شــريحة كبيرة مــن العراقيني، 
لتأمــني احتياجاتهــم الغذائية 

البطاقــة  مفــردات  وحتســني 
التموينية".

ومتخض عن االجتماع "تشــكيل 
جلنــة إلعداد ورقة ترفع بشــكل 
الوزراء ومجلس  رئيس  إلى  عاجل 
األمن الوطنــي، التخاذ اإلجراءات 
مســتوى  لتحقيــق  الالزمــة، 
معيشــي الئــق للمواطنني، من 
خــالل متابعــة األســعار ومنع 

التهريب ومحاسبة املقصرين".

نواب: قوى سياسية ال تريد إقرار الموازنة
للعام الحالي وتركيا وايران دخلتا على الخط

اوردوا انها اخذت بعدا سياسيا واقليما  تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء

اجراءات امنية لمراقبة ارتفاع أسعار السوق ومنع 
التهريب ومحاسبة المقصرين

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء
6 العراق أهمية رفع كفاءة إنتاج النفط بايدن قلق من معاهدة التعاون االقتصادي

3والستراتيجي بين الصين وإيران

بغداد ـ الصباح الجديد: 
افــاد عضو فــي اللجنــة املالية 
النيابية امس االثنني، ان مشــروع 
االحتادية  املاليــة  املوازنــة  قانون 
لهذه السنة 2021 بات في حكم 

اجملهول
وقال شــيروان ميــرزا في تصريح 
اطلعــت عليه الصبــاح اجلديد، 
ان "مصير مشــروع قانون املوازنة 
أصبح مجهوالً بســبب اخلالفات 

الكتل  بني  التي ظهــرت  اجلديدة 
النيابيــة" مبينــا ان "خالفــات 
جديدة ظهرت بني الكتل النيابية 
هي التي تســببت في عدم عقد 

جلسة التصويت على املوازنة".
ان  املالية  اللجنــة  عضو  وأضاف 
"بعــض الكتل قدمــت مطالب 
جديــدة اضافة الى حتديد ســعر 
صرف الــدوالر ولــم تتوصل الى 

اتفاق فيما بينها .

عضو في المالية النيابية: مصير 
الموازنة بات في حكم المجهول

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
طالــب مظهــر محمــد صالح، 
لرئيس  االقتصــادي  املستشــار 
الــوزراء امــس اإلثنني، بتشــريع 
قوانــني ماليــة دائمــة، حتد من 
تطال  التي  السياسية  املناكفات 
غالبا مشــاريع قوانــني املوازنات 
حتت قبة البرملان، مؤكدا ان لتأخير 
املوازنات في الغالب اثار ســلبية 
تصريح  فــي  وقــال صالح  عدة. 
تابعته الصبــاح اجلديد، أن "تأخر 
تشــريع املوازنة يترك فراغا كبيرا 
في اســتقرار احليــاة االقتصادية 
ويؤثر على دقة توقعات الســوق، 
وقرارات االســتثمار الســيما في 

القطاع اخلاص".
احلكومي  "االنفــاق  أن  واضــاف، 
ميثــل نحــو 50 باملئة مــن الناجت 
متتد  آثاره  لكــن  اإلجمالي،  احمللي 
إلى خمســة وثمانــني باملئة من 
مشــيرا  االقتصادي"،  النشــاط 
الى ان "كل النشــاط االقتصادي، 
االنفاق  علــى  يعتمــد  تقريبــا، 

احلكومي".
ولفــت الى خطــورة تعطل إقرار 
املوازنــة فــي تنفيــذ مشــاريع 
االستثمارية  املوازنة  في  التنمية 
في  البطالة  لتقليــل  وتأثيرهــا 
البالد وإحداث دورة عمل وتنشيط 

االقتصاد".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
لوحــت جلنــة الصحــة والبيئة 
النيابية امس االثنني باحتمال رفع 
توصية بإجراءات وقائية مشــددة 
في حال استمرار ارتفاع اإلصابات 
كورونــا،  بفايــروس  والوفيــات 
انهيار  من  ابدت خشــيتها  فيما 

املؤسسات الصحية.
وقال عضو اللجنة غايب العميري 
في تصريح اطلعت عليه الصباح 
لتزايد  األول  إن "الســبب  اجلديد، 
بفيــروس  والوفيــات  االصابــات 
كورونا املستجد، هو عدم االلتزام 

باالجراءات الوقائية".
احلاجة  الــى  العميــري  واشــار 

للتشــديد على تطبيق االجراءات 
مــن قبل وزارة الصحــة واجلهات 
"أن  إلى  اخملتصة"، الفتــًا  األمنية 
املوقف  تراقــب  جلنــة الصحــة 
الوبائــي اليومي بحــذر من أجل 
وضع احللول ورفــع التوصيات الى 
اللجنة العليا للصحة والسالمة 

الوطنية".
ولفــت عضــو اللجنة إلــى أنه 
"حتــى هــذه اللحظــة، الوضع 
تخوفاً  لكن هناك  عليه  مسيطر 
مــن الوصول إلــى مرحلة اخلطر 
واالنهيار في املؤسسات الصحية 
وعدم القدرة على استقبال الزيادة 

في عدد االصابات".

الصحة النيابية تلوح بتشديد 
إجراءات الوقاية من كورونا 

مستشار الكاظمي: تشريع قوانين 
مالية دائمة يحد من مناكفات 
السياسيين وتعطيل الموازنة

بغداد - الصباح الجديد:
طالبت هيئة النزاهـة امس االثنني 
العقاريَّة  البطاقة  بتنفيذ مشروع 
العقارّي،  التسجيل  ات  ملفَّ وأمتتة 
وفيما تســاءلت عن مصير أجهزة 
التســجيل  مت نصبها في مديرية 
التصرفــات  ملكننــة  العقــاري 
العقارية، دعت الى احالة املقصرين 
املتسبنب في توقف مشروع املكننة 
الى التحقيق، كاشفة أسماء دوائر 
تعاطياً  األكثر  العقاري  التسجيل 

للرشوة في بغداد واحملافظات.
وأوردت هيئة النزاهة في بيان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، انها 
مشروع  تنفيذ  بســرعة  "تطالب 
ات  ملفَّ وأمتتة  ـة  العقاريَـّ البطاقة 
دة على  التسجيل العقارّي"، ُمشدِّ
"اهمية حّث جلنــة األمر الديواني 
رقم )22 لســنة 2020( بغية إجناز 
التصرُّفات  ألمتتة  الفرعيَّة  اللجنة 

العقاريَّة ودعمها مادياً ومعنوياً".
واوصــت الهيئــة خــالل حتليــل 
استبانة قياس ُمدركات الرشوة في 
العقاري  التســجيل  مديريَّة  دوائر 
ــة فــي بغــداد واحملافظات،  العامَّ
املُرسلة نســخٌة منه إلى األمانة 
ــة ل مجلــس الــوزراء ووزير  العامَّ
العدل، مبفاحتــة األخير؛ للتحقيق 
مكننة  مشروع  توقُّف  أسباب  في 
من  بالرغم  ـة،  العقاريَـّ التصرُّفات 
إعداد دراســٍة حوله في عام 2011 
من قبل إحدى الشركات األجنبيَّة 
وحتديد  اجملال،  هذا  في  صة  املُتخصِّ
مصير األجهزة التي متَّ نصبها في 
مديريَّة التسجيل العقاري وأسباب 
االختبارات  إجــراء  بعد  التوقُّــف، 
الفنيَّة على املنظومة التي أظهرت 
دًة على  ــتها للعمل، ُمشدِّ جاهزيَـّ
ضــرورة إحالــة املُقّصريــن وفقاً 

لإلجراءات القانونيَّة األصوليَّـة إلى 
هذه الهيئة.

وأشــارت الدائرة إلــى أنَّ "الفريق 
الســاندة  والفرق  للهيئة  املركزيَّ 
له والفــرق املُؤلَّفة فــي مديريَّات 
ومكاتــب التحقيــق فــي بغداد 
واحملافظــات ، قامــت علــى مدى 
ثالثة أشــهر باستبانة آراء 11 ألف 

مراجــٍع فــي 44 دائرة فــي بغداد 
و 14 محافظــة، من خــالل أكثر 
من )120( زيــارًة ميدانيًَّة إلى دوائر 
التســجيل العقاري فيها. واكدت 
الكشــف في  توحيد جلان  أهميَّة 
واحدٍة تضمُّ فــي عضويَّتها  جلنٍة 
وأمانة  العقاري  دوائر)التســجيل 
للوقت  اختصاراً  والبلديات(؛  بغداد 

واجلهــد وجتنيب املُراجــع التعرُّض 
حلــاالت ابتــزازٍ أو فســادٍ، إضافًة 
إلــى توحيــد الســجالت املُوثقة 
ـة في جميع  للتصرُّفــات العقاريَـّ
دوائر التســجيل العقاري، بعد أن 
الحظت أن العمــل يجري بنوعني 
من ســجالت التصــرُّف العقاريَّة 
وهي الســجالت الدائميَّــة؛ األمر 

الذي يُــؤّدي إلى حــدوث إرباٍك في 
العمــل ويفتح بابــاً للتالعب من 
بالشــطب  املُناقلة  إجــراء  خالل 

والتزوير".
وأظهــرت نتائج اســتبانة قياس 
ُمــدركات الرشــوة فــي بغــداد 
)دفع  في نسب  ارتفاعاً  واحمُلافظات 
ل  الرشوة أو تعاطيها(، إذ بلغ املُعدَّ

العــام لدفع الرشــوة فــي دوائر 
بغــداد )%31,77(، وســجلت دائرة 
التسجيل العقاري في البياع أعلى 
نسبة لدفع الرشوة )%44,2( تلتها 
كلٌّ من الرصافة الثانية – البتاوين 
) %41,6( والكرخ األولى - املنصور) 
العامريَّة   - الثانية  والكرخ   )41,4%

..)40,1%(

النزاهة: 44 دائرة تسجيل عقاري تستحصل 
الرشاوى ونسب تعاطيها ما بين 1 و70 %  

مراجعي احدى دوائر التسجيل العقاري

طالبت بإحالة المتسببين بتعطيل أجهزة مكننة التصرفات العقارية الى التحقيق 

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة النفط امس االثنني، 
توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة 
توتال الفرنســية لتنفيذ اربعة 
مشــاريع ابرزها معاجلــة الغاز 
املصاحــب، فيمــا اكــد الوزير 
احســان عبــد اجلبــار ان هذه 
االتفاقية ستعرض على مجلس 

الوزراء للمصادقة عليه.
وقال وزير النفــط رئيس اجمللس 
احســان  للطاقــة  الــوزاري 
بيان  في  اســماعيل،  عبداجلبار 
صدر عــن مكتبــه: "مت االتفاق 
الفرنســية  توتال  مع شــركة 
لتنفيذ اربعة مشــاريع عمالقة 
البالد،  في  للتنمية  احلاجة  متثل 
االهــم،  وهــو  االول  املشــروع 
مشــروع جمع وتكرير الغاز في 
جميع احلقول خارج اتفاقية غاز 
ارطاوي   " البصرة وهي حقــول 
، غــرب القرنــة /2 ، مجنــون ، 
الطوبــة ، اللحيس " التي حترق 

كميات كبيرة فيها من الغاز" .
واشــار الوزير الى انه "مت االتفاق 
انشــاء  علــى  "توتــال"  مــع 

هذه  فــي  منشــآت  مجموعة 
احلقول مع انشــاء مجمع الغاز 
املركــزي فــي ارطــاوي بهدف 
اســتثمار كامل كميــات الغاز 
املصاحب، ويعتبر املشــروع من 
اهــم املشــاريع التنموية التي 
ستشــهدها البــالد خالل هذه 

السنة والسنوات الالحقة".
واضــاف الوزيــر ان "املشــروع 
العمالق االخر هو مشــروع ماء 
البحــر املتكامــل والتي كانت 
الوزارة حتــاول تنفيذه منذ اكثر 
وابدت شركة  من عشر سنوات 
لتنفيــذ  اســتعدادها  توتــال 
املشروع ، واملشــروع الثالث هو 
مشــروع تطوير حقــل ارطاوي 
امكانيــات  تعظيــم  بهــدف 
امدادات الغاز واســتثمار كامل 
حتتوي  التي  احلقول  من  الكمية 
انتاج  مــن  عالية  نســب  على 
الغــاز الطبيعــي ، واملشــروع 
الرابع انشــاء منشــآت النتاج 
1000 ميــكا واط مــن الطاقة 
الكهربائيــة باالعتمــاد علــى 

الطاقة الشمسية ".

النفط توتال الفرنسية تتفقان 
على تنفيذ أربعة مشاريع 
"عمالقة" للغاز والكهرباء
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بغداد ـ الصباح الجديد:

واملعادن  وزير الصناعة  بِدعـــم من 
منهـــل عزيـز اخلبـــاز وتوجيهاته 
بِتفعيل تســويق املُنتجــات احمللية 
ورفع شعـــار ) صنـع فـي العـراق ( 
لكبريت  العامة  الشركة  تعتـزم   ...
في  نوعية  نقلــة  املشــراق حتقيق 
تسويق ُمنتج الشــب النقي ِخالل 
هذا العام الذي يُستخدم في تصفية 
وتعقيــم املياه ويُنتج في معمـــل 
إنتـاج الشـب التابع للشركة ِضمَن 
العراقية  القياســية  املُواصفــات 

وبأسعار ُمنافسـة . 

كشـَف عن ذلك ُمدير عام الشركة 
عن  اجلبـوري  نائـــف  املنعـم  عبـد 
ورؤيتها  ان الشركة وِضمَن ُخطتها 
اجلديدة املوضوعة تنفيذاً لِتوجيهات 
الوزيــر وبِدعــم منه وقعــت عقداً 
مع أمانة بغــداد لِتجهيزها بِكامل 
إحتياجهــا من مادة الشــب للعام 
احلالــي ٢٠٢١ بِكميــة بلغت ) ١٨ ) 
ألف طن وبواقع ) ١٥٠٠ إلـــى ٢٠٠٠ 
( طن يتم جتهيزها شــهرياً ، ُمشيراً 
الــى ان الشــركة جهــزت الوجبة 
األولى من العقــد والبالغة ) ١٥٠٠ 
( طن وان اإلنتاج ُمســتمر لِتجهيز 

الوجبات األخرى .
واكد املدير العام ان الشركة متكنت 
بداية العــام احلالي من رفع الطاقة 

اإلنتاجيــة مِلعمل الشــب الى ) ٨٠ 
( ألف طن /ســنوياً ِبا يســد حاجة 
األســواق العراقية من مادة الشب 
ويُلبي اإلحتيــاج احمللي الذي يُقدر بـ 

( ٦٠ إلـى ٧٠ ( ألف طن / سنويـاً . 
للشركة  بأن  العام  املُدير  وأضـــاَف 
عقود جتهيز اُخرى مِلادة الشــب من 
بينها عقــد مع الشــركة العامة 
اجلنوبيــة  األســمدة  لِصناعــة 
للصناعــات  العامــة  والشــركة 
العامة  والشــركة  البتروكيمياوية 
إضافة  والُقدرة  االتصــاالت  مِلعدات 
الى توجيه دعوة ُمباشــرة للشركة 
مــن شــركة مصافــي الوســط 
لِتجهيزها بـــ ) ١٠٠٠ ( طن وتوجيه 
طلب من شــركة مصافي الشمال 

لتجهيزهــا بـ ) ٢٠٠ ( طن فضالً عن 
ان ُهناك ُمفاحتات لِتجهيز الشركات 
املُستثمرة مع وزارة النفط بِحاجتها 
من مادة الشب والتي تُقدر بـ ) ١٢ ) 
ألف طن/ ســنوياً ، مؤكداً ان ُمنتج 
والنوعية  النقي ميتاز باجلودة  الشب 
واملواصفة العالية إلى جانب إنتاجه 
حســب طلب اجلهات املُســتفيدة 

وبأحجام ُمختلفة .
ولفت املديــر العام الــى ان الوزارة 
فاحتــت وزارات ومؤسســات الدولة 
الشركة  املنتج في  الشــب  لِشراء 
التحرك الســتحصال  جانــب  إلى 
املوافقات ِبنع اِستيراد الشب لِكونه 
يُصنع محلياً في الشركة وبِكميات 

تُغطي احلاجة احملليـة . 

البصرة ـ سعدي السند:

اعلن املدير العام للشركة العامة 
ملوانى العراق إحدى تشكيالت وزارة 
النقــل الدكتور املهنــدس فرحان 
املتابعة  عن  الفرطوسي  محيسن 
املستمرة ملراحل سير االعمال في 

مشاريع ميناء الفاو الكبير .
وقــال املديــر العام لقــد التقينا 
املاضي  األســبوع  زيارتنا  أثناء  في 
للمينــاء هيئة املشــروع واطلعنا 
على آخر املستجدات ونسب اإلجناز 

.
وقال الفرطوسي تنفيذاً لتوجيهات 
وزير النقل بتابعة إجراءات العقود 
في ميناء الفاو ومنها عقد السداد 
الصخرية حملطة احلاويات وإنشــاء 
هيئة  وّجهنا  امليناء  ومدخل  طريق 
اإلشــراف علــى تنفيــذ األعمال 
وتذليل كافة العقبات واملباشــرة 
بالعقــود اجلديــدة وقمنــا ايضا 
باطــالع الشــركة املنفــذة على 
جملة من هذه التوجيهات لضمان 

سير األعمال في املشاريع كافة 
جتدر االشــارة الى أن موانئ العراق 
قد أبرمت عقود مشــاريع جديدة 
من شــأنها تطوير حركة التجارة 
البحرية العاملية من خالل إنشــاء 
مينــاء الفاو الكبيــر والذي بدوره 
ســيوفر مئــات اآلالف مــن فرص 

العمل وانتعاش االقتصاد الوطني

قرب وصول مطرقة عمالقة لدق 
ركائز االرصفة 

وكشف مدير عام املوانئ عن قرب 
وصول معــدات كبيــرة بضمنها 
مطرقــة عمالقــة لــدق الركائز 
الفاو الكبير  لألرصفة في مينــاء 
، فيما بني ان شــركة دايو الكورية 
وجهت دعــوة الى اكثــر من 200 
معامل  لشــراء  والتعاقد  خبيــر 
املشــاريع  اجناز  فــي  للتحضيــر 

اخلمسة في الفاو الكبير .
وان العمــل في ميناء الفاو الكبير 
يجــري علــى وفــق التعاقــدات 
والســقف الزمنــي وان شــركة 
الكورية ســتجلب معدات  دايــو 
عمالقــة للعمل في مينــاء الفاو 
منها مطرقة عمالقة لدق الركائز 
امليناء وستصل  )البايالت( ألرصفة 
خالل 40 يوماً لتدخل حيز اخلدمة . 

واوضح الفرطوسي ان دايو الكورية 
التي تعمل حاليــاً في ميناء الفاو 
وجهت دعوة الى نحــو 200 خبير 
للعمــل في امليناء كمــا تعاقدت 
لشــراء معامــل للتحضيــر في 
اجناز املشــاربع اخلمسة في امليناء 
يشهد  ان  مرجحاً  رصني  بشــكل 
ميناء الفاو الكبيــر حركة كبيرة 
وعمالقــة في العمــل حال اطالق 

املوازنة والتخصيصات املالية . 
من اجلدير بالذكر ان املرحلة االولى 
من مشــروع ميناء الفــاو الكبير 
للبنٰى  مشــاريع  خمسة  تتضمن 
خمســة  ببناء  تتعلق  التحتيــة 
ارصفــة وســاحاتها ومرافقهــا 
اخلدميــة و الطريق وحفــر القناة 
املالحية وانشــاء نفق يربط امليناء 

بالطريق الدولي .
ودعــت الشــركة العامــة ملوانئ 

العــراق الى اســتثمار ســاحات 
اخلزن في ميناء ام قصر الشــمالي 
اكدت  وفيما  املتنوعــة  للبضاعة 
ان بعض الســاحات ستكون خلزن 
الســيارات املتضررة التي ســمح 

بدخولها العراق 
العام لشــركة موانئ  املدير  وقال 
العراق اســتنادا الى توجيهات وزير 
النقل وجهنا بضرورة ان تُســتثمر 
الســاحات فــي مينــاء ام قصر 
الواردة  البضاعة  خلزن  الشــمالي 
، مؤكــدا ان بعض الســاحات في 
امليناء كساحة )80( متتلك مساحة 
تســتوعب اعدادا من الســيارات 
البالد  بدخولها  املسموح  املتضررة 

وخزنها في هذه الساحة .
وبني الفرطوســي ان ساحة اخلزن 
(80 ( التي تبلغ مساحتها 95 الف 
متر مربع لهــا امكانيات متعددة 

االغراض الستيعاب انواع البضاعة 
حيث متتلك اليات منطية وشوكية 

وشاحنات للمناولة .

تعومي سفينة املسح البحري 
)األبلة(

ومتكنــت الشــركة العامة ملوانئ 
املسح  تعومي ســفينة  العراق من 
البحري )األبلة( بعد اكمال عمليات 
عليها  أجريــت  التــي  الصيانــة 
في قســم املســافن والصناعات 

البحرية  
وقال املدير العام ان سياسة اإلدارة 
العليا للشــركة تقوم على إجراء 
جلميع  والتأهيل  الصيانة  عمليات 
القطع البحريــة على وفق جدول 
زمنــي على أن ال يتعارض مع عمل 
هذه القطع ، مؤكداً تأهيل العديد 
من احلفارات والســاحبات التابعة 

للشركة في وقت سابق . 
من جانبه بني مدير قسم املسافن 
رئيــس  البحريــة  والصناعــات 
مهندسني أقدم اسعد عبد الوهاب 
تأهيل ســفينة املســح  انهينا   :
األبلــة ومت تعوميها مــن على منت 
احلوض العائم حطــني ، الفتاً الى 
أن تعومي الســفينة جاء بعد إجراء 
عمليــات التأهيل والتي شــملت 
اخلارجي  البــدن  وصبــغ  تنظيف 
إضافة إلى تصليح الرفاس اجلانبي 

مع ربط جهاز األعماق .

بدء االمتحانات اإللكترونية 
لطلبة معهد املوانئ

واعلنــت الشــركة العامة ملوانئ 
العــراق عــن بــدء االمتحانــات 
إاللكترونية للفصل الدراسي االول 
عبر  األحد  املوانــئ  لطلبة معهد 

إدارة  وبإشراف  اإللكترونية  املنصة 
وأساتذة املعهد .

وقــال املديــر في ضــوء االهتمام 
بالطلبة كونهم قادة املســتقبل 
تابعنــا بدء االمتحانــات للفصل 
الدراسي األول لطلبة معهد املوانئ 
واوعزنــا إدارة املعهد بتقدمي أفضل 
الســبل للطلبة ألداء اإلمتحانات 

عبر املنصة اإللكترونية .
من جانبه بــني مدير املعهد رئيس 
املهندسني ماهر ســالم بريدي أن 
إدارة املعهــد واســاتذته يقدمون 
جهــود مضاعفــة كــي تكــون 
االمتحانــات باملســتوى املطلوب 
والذي يليق بسمعة الشركة ، الفتا 
االمتحانات جتري بشفافية  أن  الى 
عالية عبر املنصــة اإللكترونية اذ 
شــملت ) 240 ( طالبا وطالبة من 

قسمي إدارة وتقنيات املوانئ .

متابعات ميدانية متواصلة لمراحل سير االعمال في ميناء الفاو الكبير  
مدير عام شركة موانئ العراق للصباح الجديد :

ابرمت موانئ العراق 
عقودا جديدة من 

شأنها تطوير حركة 
التجارة البحرية 

العالمية من خالل 
إنشاء ميناء الفاو 

الكبير والذي بدوره 
سيوفر مئات اآلالف 

من فرص العمل 
وانتعاش االقتصاد 

الوطني

مدير عام موانئ العراق يتابع سير األعمال في ميناء الفاو الكبير

واسط  - الصباح الجديد: 
ضمن جوالتــه اليومية على عموم املشــاريع 
التي يجري تنفيذها في احملافظة تابع محافظ 
واسط الدكتور محمد جميل املياحي االعمال 
اجلارية في تطوير وتأهيــل حي امليمون بدينة 
الكوا وجزء من منطقة دامــوك ومنطقة الـ 
150 . وقــال لقد وجدنا تغيــرا ايجابيا واضحا 
لشوارع احلي والبنى التحتية ، الذي أضحى من 
أحياء الكوت اخملدومة بصورة جيدة جداً وهناك 
التزام جيد في التنفيذ من حيث املدد الزمنية 
واملواصفــات الفنيــة   وأن الشــركة املنفذة 
للمشــروع ماضية بعملها دون توقفات وهذا 
شيء ايجابي لكن نأمل أن ينجز املشروع ضمن 

السقف الزمني احملدد
واضاف أن نســبة االجناز جتــاوزت الـ 82 ٪ بعد 
إكمال جزء كبير من عمليات اكساء الشوارع 
لقطاع A وتخطيط الشــوارع لقطاع A واجناز 
اعمــال املقرنص فــي القطــاع B وغيرها من 
االعمال املهمة. مؤكدا أنه في حال اجناز العمل 

بالكامل وفق ما معد له ...

بغداد ـ الصباح الجديد 
مت عقــد اجتماع برئاســة مدير عــام دائرة 
التأهيل رحيم جاسم  الساعدي في هيئة 
رعاية ذوي االعاقة ملناقشة توحيد الية عمل 
دائرة التأهيل في بغداد واحملافظات با يخدم  
االشخاص ذوي االعاقة ضم االجتماع املالك 
املتقدم من  االقســام املعنية باملوضـــوع 
) التأهيــل اجملتمعــي ، التأهيــل املهني ، 
التأهيل التربوي(.  وتنــاول االجتماع  تقدمي 
شــرح تفصيلي بهام عمــل دائرة التأهيل 
والية العمل املتبعة حاليا وبحث تطويرها 
واعادة توزيع املهام فيما يتناســب مع عمل 
كل قسم على وفق قانون ذوي االعاقة رقم 
38 لســنة 2013  فضال عن حتشيد اجلهود 

جلميع املوظفني وتبسيط االجراءات  . 
وقال مدير عام التأهيل  ان هذا االجتماع هو 
االول من نوعه بعد تسنمه مسؤولية ادارة 
دائرة التأهيل وســيكون هنالك  اجتماعات 
الحقــة مع اللجان الطبيــة لتوحيد الرؤى 
بني الهيئة واللجــان الطبية التابعة لوزارة 
الصحــة  فضال عــن تقدمي خطــة لعمل 
الدائرة لعام 2021 واالســتعداد للشــمول 
اجلديد في حال مت زيادة التخصيصات ضمن 

موازنة العامة للدولة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامــة الدارة النقل اخلاص 
احدى تشــكيالت وزارة النقل املباشرة بتنفيذ 
حمــالت تنظيف وادامة واســعة فــي مرائب 
قسم البصرة إلظهار منشأت الشركة بشكل 

الئق ومميز للمواطنني 
واوضح مدير عام الشــركة كرمي اجلابري نظراً 
لتوجيهات وزيــر النقل في اجتماع هيئة الرأي 
التنظيــف والصيانة واالدامة  الذي نص على 
للمرائــب كافــة  ، فقد اجرى قســم البصرة 
حملة تنظيف واسعة ألروقة املرائب ودواخلها 
العاملة  اخلطــوط  ومخارج  املمــرات  وجميع 
وبالتنسيق املشــترك مع دائرة بلدية البصرة 
من اجل احملافظة على البيئة احمليطة للمرائب 

خدمة البناء البصرة الفيحاء .
يذكر ان الشــركة أوعزت بأجــراء العديد من 
حمــالت التنظيــف واالدامة جلميــع املرائب 
في محافظــة بغــداد واحملافظــات اجلنوبية 
والشمالية في األسابيع املاضية لدرء مخاطر 
فايروس كورونا خدمًة للمواطن الكرمي وتطبيق 

قرارات هيئة الرأي وتنفيذها . 

بغداد ـ الصباح الجديد 
تفقد وزير الزراعة املهندس محمد 
اخلفاجي علوة الرشيد النموذجية 
لالطــالع على معدالت االســعار 
وكميات اإلنتــاج وتوفير احملاصيل 

الزراعية للمواطن.

والتقــى اخلفاجي بتجــار اجلملة 
في  يعملون  والذيــن  والتجزئــة 
املنتجات  وتســويق  بيع  عمليات 
بتذليــل  موجهــا  الزراعيــة، 
املسوقني  الفالحني  أمام  العقبات 

حملاصيلهم الزراعية للعالوي.

واســتمع اخلفاجي، إلــى الباعة 
الصعوبات  بعــض  طرحوا  الذين 
اهتمام  ذليلها، مؤكدا  التي ميكن 
الــوزارة وســعيها لتذليــل كل 
العقبــات ومتابعتهــا ودعمهــا 
 ، والتسويقي  الزراعي  للنشــاط 

الفتا الى ان االرتفاع النســبي في 
اخلضر،  محاصيل  بعض  اســعار 
بشــكٍل  هو  الطماطــم  مثــل 
موســمي ومؤقــت، مؤكــدا انه 
ســيتم طرح كميــات كبيرة من 

هذا احملصول خالل االيام املقبلة. 

بغداد ـ الصباح الجديد
واصل الدكتــور عالء اجلبوري  وزير 
التجارة جوالته امليدانية التفقدية 
لشــركات الغذاء املكلفة بتامني 
التموينية من  البطاقــة  مفردات 
خالل زيارة فرع الشــركة العامة 

لتجارة احلبوب. 
عبدالرحمن  املهندس  واستعرض 
الشــركة  عام  مدير  اجلويبــراوي 
موقف حركة الرز احمللي املنتج في 
اجملــارش ومعدل االنتــاج و معدل 
املناقلــة اليومــي ، اضافــة الى 
التــي جهزت لوكالء  الرز  كميات 

البطاقة التموينية . 

وبني املدير العام ان العمل يســير 
علــى وفق اخلطــة التــي اعدت 
لتكون مادة الرز ضمن حصة شهر 
رمضان  )كســلة واحدة ( ، مؤكدا 
ان جميع محافظات البالد باشرت 
الرز احمللــي اخلاصة  بتوزيع مــادة 
بحصة شــهر رمضان ، مشــيرا 
الى رصيد الــرز احلالي في مخازن 
الشــركة يصل الى 30 الف طن 
، وعمــل اجملــارش متواصل النتاج 
نســبة  وفق  على  الــرز  وتصنيع 

االستخالص املعتمدة . 
ووجــه الوزيــر بضــرورة ان تكون 
حركة مناقلــه الرز من احملافظات 

املنتجــه للــرز  بصــورة اســرع 
والتاكيــد على مشــاركة جميع 
اجلهات الســاندة في مناقله الرز  
مؤمنة  الكميــات  جميع  لتكون 
في احملافظــات ليتم ايصالها الى 

جميع املواطنني .
العراقــي  املواطــن  ان  موكــدا   
يســتحق منا كل شي و يجب ان 
جنتهد في خدمة املواطن ونكون له 
سند في هذه املرحلة . من جانب 
اخر باشــرت  مواقــع العطيفية 
وخان بني ســعد وكسرة وعطش 
بتجهيز  وكالء متوين مناطق بغداد 
بادة الــرز  حلصة رمضان   تنفيذا 

لتوجيــه الوزيــر بتجهيز املواطن 
بالــرز احمللي ضمن ســلة شــهر 
الرز  رمضان حيث باشرت  مخازن 
في صومعه العطيفية وصومعه 
خان بني ســعد ومخازن كســرة 
وعطــش بتجهيــز  وكالء املــواد 
اخملصص  احمللي  الرز  بادة  الغذائية 
كحصة لشــهر رمضــان املبارك 
.  واوضــح املديــر العام باشــرت 
عدد  بتجهيز  العطيفية  صومعة 
من مناطق بغــداد الكرخ لوكالء 
مراكز متويــن الكاظمية ١و ٢ ممن 
قطــع كشــوفاته مــن مبيعات 

احلرية.

انــي زوجــة املتوفي عبد 
عبــد  هــادي  اللطيــف 
في  يعمل  الذي  اللطيف  
وزارة الثقافة والســياحة 
معاملة  قدمــت  واالثــار 
وخالل  به  اخلاص  التقاعد 
باملعاملــة  مراجعتــي 
اصطدمــت بوظفني في 
لهم  ليس  التقاعد  هيئة 
املام او دراية بالقوانني برغم 
قانونية  زوجي  معاملة  ان 
احتســاب  تتضمن  التي 
خدمة فعلية مدتها سبع 
ســنوات مع تواجد كتب 
جمللس  العامــة  األمانــة 
الثقافــة  ووزارة  الــوزراء 
واالوامــر اإلداريــة مرفقة 
اســتحقاق  مع  كاملــة 
القطع  الرواتب خالل مدة 
ســنوات  ســبع  وهــي 
إضافــة الــى احتســاب 
خالل  والترفيعات  العالوة 
الى  إضافة  القطــع  مدة 

التقاعديــة  التوقفــات 
واســتحقاقها خالل فترة 
الدائرة  تاييــد  القطع مع 
دائــرة  فــي  القانونيــة 
التقاعد بقانونية املعاملة 
دائرة  ومخاطبــة  كافــة 
بذلك  والتدقيق  التحريات 
من قبــل معاون مدير عام 
تقاعد  واملالية في  اإلدارية 
الوثبــة لكــن النتيجة ال 
احــد يبــدي اهتماما في 
اجنــاز املعاملــة بتطبيق 
القانون فــي دائرة القاعد 

خالل فترة أربعة اشهر .
امام  هذه  مشكلتي  اضع 
انظار معاليكم لشمولي 
باجناز  االبــوي  بعطفكم 
ليتســنى  زوجي  معاملة 
الراتب  استالم  من  الوالدي 
خاصة واننــا نعيش حياة 

غاية في الصعوبة .

تلفون 07709719712

محافظ واسط يتابع 
ميدانيا األعمال الخدمية 

في حي الميمون

“ذوي االعاقة” تبحث 
توحيد الية العمل في 

دائرة التأهيل 

النقل : تنظيم حملة 
تنظيف وادامة واسعة 
في مرائب قسم البصرة

وزير الزراعة يطلع على توفير المحاصيل
 الزراعية في علوة الرشيد

وزير التجارة يطلع على انسيابية تصنيع
ومناقلة وتجهيز الرز لحصة رمضان 

تقرير
المشراق تحقق نقلة نوعية في تسويق

ُمنتج الشب ِبمواصفات قياسية وأسعار ُمنافسة

مناشدة 
امام انظار السيد وزير المالية 

المحترم 
بعد التحية :
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الصباح الجديدـ  متابعة:

األميركي جو  الرئيــس  أعــرب 
بايدن، ليلة امــس االثنني ، عن 
التعاون  معاهــدة  مــن  قلقه 
التي  االقتصادي واالستراتيجي، 
وقعتها كل مــن الصني وإيران، 
والتي قد تعمق النفوذ الصيني 

في الشرق األوسط.
املاضي  الســبت  إيران،  ووّقعت 
مــع الصــني، اتفاقيــة تعاون 
 25 واســتراتيجي مدتها  جتاري 
عاما كانت قيد املناقشــة منذ 

سنوات.
وقال بايدن، امس االول ليلة امس 
االثنــني ، في رد على تســاؤالت 
للصحفيني قبــل صعوده على 
مــن الطائرة الرئاســية، حول 
املعاهدة وتنامي الشــراكة بني 
الصني وايران إنها »تقلقني منذ 

سنوات«. 
ولــم تعلــن إيــران تفاصيــل 
لكن  توقيعها،  قبــل  املعاهدة 
خبــراء يقولون إنهــا لم تتغير 
كثيــرا عــن تلك التي ســرب 
تفاصيلها في مســودة من 18 

ورقة العام املاضي.
وكانت »نيويورك تاميز« قد نشرت 
تفاصيــل اتفاقيــة منتظــرة 
بــني الصني وإيران خــال العام 
املاضي، شملت 400 مليار دوالر 
استثمارات صينية في عدد من 
اجملاالت، مبا في ذلــك، الصرافة، 
والسكك  واملوانئ،  واالتصاالت، 
الصحية،  والرعايــة  احلديدية، 
 25 املعلومات، ملدة  وتكنولوجيا 

عاما قادمة.
ووقعت إيــران والصني معاهدة 
واســتراتيجي  اقتصادي  تعاون 
مدتها 25 عاما، السبت املاضي، 
وفقــا ملا صــرح بــه املتحدث 
الرسمي باســم وزارة اخلارجية 
بنودهــا  زالــت  ال  اإليرانيــة. 
غيــر معلنة رســميا إلى هذه 

اللحظة.
وبحسب املســودة، فإن الصني 
ستحصل على إمدادات نفطية 
للغايــة،  إيرانيــة، مخفضــة 
وبشــكل منتظم، وفقا ملصادر 

إيرانية.
ودعــت املســودة أيضــا إلــى 
تعميق التعاون العســكري بني 

اجلانبني، مبا فــي ذلك التدريبات 
والبحــوث املشــتركة، وتطوير 
األســلحة، وتبــادل املعلومات 

االستخباراتية.
تاميز«  »نيويورك  تقريــر  وأوضح 
أن »املعاهدة قــد تعمق النفوذ 
األوسط،  الشــرق  في  الصيني 
وتقوض اجلهود األميركية إلبقاء 

إيران في عزلة«.
وأشــار التقريــر إلــى الرفض 
مباحثات  في  لانخراط  اإليراني 
بخصوص  املتحدة  الواليات  مع 
االتفاق النووي، وقد أيدت الصني 
هذا املوقــف اإليراني، رغم كون 
التي  الدول  مــن  واحدة  الصني 
وقعت علــى االتفــاق في عام 

.2015
والصني هي أكبر شــريك جتاري 
للجمهورية اإلسامية اإليرانية 
رئيســيا  مســتوردا  وكانــت 
فرض  إعادة  قبل  اإليراني  للخام 
العقوبات األميركية على قطاع 
الطاقة اإليراني في 2018 ما أدى 
إلى تراجع صــادرات النفط من 

طهران.

تفاصيل صفقة إيران 
»السرية« مع الصني

لصحيفــة  تقريــر  قــال 
»نيويورك تاميــز« األميركية، إن 
معاهــدة التعــاون االقتصادي 
وقعتها  التي  واالســتراتيجي، 
كل من الصني وإيران، قد تعمق 
الشــرق  في  الصيني  النفــوذ 

األوسط.
ووقعت إيــران والصني معاهدة 
واســتراتيجي  اقتصادي  تعاون 
مدتها 25 عاما، السبت املاضي، 
وفقــا ملا صــرح بــه املتحدث 
الرسمي باســم وزارة اخلارجية 

اإليرانية.
وأوضــح تقريــر الصحيفة أن 
النفوذ  تعمــق  قد  »املعاهــدة 
األوسط،  الشــرق  الصيني في 
وتقوض اجلهود األميركية إلبقاء 

إيران في عزلة«.
وأشــار التقريــر إلــى الرفض 
اإليراني لانخراط في مباحثات 
بخصوص  املتحدة  الواليات  مع 
االتفاق النووي، وقد أيدت الصني 
هذا املوقــف اإليراني، رغم كون 
التي  الدول  واحدة مــن  الصني 

وقعت علــى االتفــاق في عام 
.2015

ولــم تعلــن إيــران تفاصيــل 
لكن  توقيعها،  قبــل  املعاهدة 
خبــراء يقولون إنهــا لم تتغير 
كثيــرا عــن تلك التي ســرب 
تفاصيلها في مســودة من 18 

ورقة العام املاضي.
وكانت »نيويورك تاميز« قد نشرت 
تفاصيــل اتفاقيــة منتظــرة 
بــني الصني وإيران خــال العام 
املاضي، شملت 400 مليار دوالر 
استثمارات صينية في عدد من 
اجملاالت، مبا في ذلــك، الصرافة، 
والسكك  واملوانئ،  واالتصاالت، 
الصحية،  والرعايــة  احلديدية، 
 25 املعلومات، ملدة  وتكنولوجيا 

عاما قادمة.
وبحسب املســودة، فإن الصني 
ستحصل على إمدادات نفطية 
للغايــة،  إيرانيــة، مخفضــة 
وبشــكل منتظم، وفقا ملصادر 

إيرانية.
ودعــت املســودة أيضــا إلــى 
تعميق التعاون العســكري بني 
اجلانبني، مبا فــي ذلك التدريبات 

والبحــوث املشــتركة، وتطوير 
األســلحة، وتبــادل املعلومات 

االستخباراتية.
اإليرانيــون  املســؤولون  وروج 
-والتي  بكــني  مع  لاتفاقيــة 
اقترحها الزعيم الصيني شــي 
جني بينغ ألول مرة، خال زيارة في 
عــام 2016 - باعتبارها اختراقا. 
لكنها قوبلــت بانتقادات داخل 
إيران، تقــول إن احلكومة تقدم 

الكثير للصني.
زيــارة  إلــى  التقريــر  ولفــت 
الصني لعدد مــن خصوم إيران 
اإلقليميــني، مثل الســعودية، 
وتركيا، ومــن املقرر إجراء زيارات 
لكل مــن اإلمــارات، والبحرين، 

وعمان.
ويعلــق تقرير »نيويــورك تاميز« 
قائا »إن الصني مستعدة حتى، 
الستضافة احملادثات املباشرة بني 
والفلسطينيني،  اإلســرائيليني 
الهيمنة  أن  إلــى  تلميــح  في 
األميركيــة في املنطقة أعاقت 

السام والتنمية«.
كما ذكر التقريــر تعليق احمللل 
علــى  اإليرانــي،  االقتصــادي 

إذ  اإليرانية-الصينية،  االتفاقية 
قال »لفتــرة طويلة جدا في ما 
االستراتيجية،  حتالفاتنا  يخص 
وضعنــا كل بيضنا في ســلة 
نتائج،  ولم تســفر عن  الغرب، 
اآلن إذا حولنا السياسة ونظرنا 
إلى الصــني، فلن يكــون األمر 

سيئا للغاية«.
اإليرانــي  الرئيــس  أن  يذكــر 
الســابق، محمود أحمدي جناد، 
قد كشــف في يونيــو املاضي، 
جزءا من االتفاقية التي وصفها 

بـ »السرية«.
»األمة  إن  أحمــدي جنــاد  وقال 
اإليرانيــة لــن تعتــرف باتفاق 
ســري جديد مدته 25 عاما بني 
إيــران والصني«، محــذرا من أن 
أي عقد يتــم توقيعه مع دولة 
أجنبية دون أن يعرف الناس عنه، 

سيكون باطا.
وكانت الصفقــة قيد التطوير 
منذ عــام 2016، لكــن حملة 
التــي  القصــوى  العقوبــات 
الســابق،  الرئيس  إدارة  نفذتها 
دونالد ترامب، جتاه إيران سارعت 
في ذهاب طهران الحضان بكني.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
و«يش عتيد«  الليكود  يحاول حزبا 
أصوات  كســب  إســرائيل  فــي 
القائمة العربية املوحدة برئاســة 
منصــور عباس الــذي اجتمع مع 
الطرفني ألجل بنــاء حتالفات، وفق 
مــا ذكرته صحيفــة »جيروزاليم 

بوست«.
عباس،  اســتمالة  احلزبان  ويحاول 
الــذي يحمــل مفتاح تشــكيل 
ألجل  لهمــا؛  اجلديدة،  احلكومــة 
لتشــكيل  متهيدا  حتالفــات  بناء 

حكومة على خلفيــة االنتخابات 
الباد  التي عاشتها  التشــريعية 
األسبوع املاضي، وفقا للصحيفة.

والتقى عبــاس برئيس حزب »يش 
إلى  إضافة  لبيــد،  يائيــر  عتيد«، 
لقائه بعضو حــزب الليكود، أيوب 
قرا الذي قــال إنه متيقن أن رئيس 
الــوزراء بنيامــني نتانياهو هو من 

سيشكل احلكومة املقبلة.
لكن مقربــني من نتنياهــو قالوا 
إن رئيس الوزراء لــم يوفد قرا إلى 
عباس، ولم يســتخدمه في نقل 

أي رسائل لرئيس القائمة العربية 
املوحدة.

وميلك معسكر نتانياهو السياسي 
59 مقعدا في الكنيســت، مبا في 
ذلك األحــزاب اليمينة، أي أقل من 

األغلبية مبقعدين. 
أما ما يطلق عليه بـ »معســكر 
لنتنياهــو،  املناهــض  التغييــر« 
 61( لألغلبية  للوصول  فيســعى 
عضــوا( مع حــزب التجمع وبدون 
اليمني في الكنيســت املكون من 

120 عضوا.

وواصــل لبيد، الذي يقــود الرغبة 
في التغيير، جهــوده خال عطلة 
 61 لصياغــة  األســبوع  نهايــة 
ريفلني  رؤوفــني  للرئيس  توصيــة 
ملنحه تفويضا بتشكيل احلكومة، 
وهذا مــا جعله يلتقــي بحليفه 
بيني غانتس، زعيم حزب  السابق، 
أزرق أبيض وذلك للمرة األولى بعد 
تفــكك حتالفهما العــام املاضي 
بســبب اســتجابة البــاد لوباء 

فيروس كورونا.
ووفقا للنظام السياســي املعقد 

فــي إســرائيل، فــإن تشــكيل 
احلكومة يحتاج إلى أغلبية أصوات 
الكنيســت )60+1(، وهــذا ما لم 
االنتخابات  خال  نتانياهو  يحققه 

الثاث املاضية.
وكتب فعل رئيس حزب »يسرائيل 
في  ليبرمان،  أفيغــدور  بيتينــو«، 
منشور على فيسبوك: »كما قلنا 
سابقا، ســوف نوصي زعيم احلزب 
من »الكتلة املؤيدة للتغيير« الذي 
التفويضات  من  عدد  بأكبر  يتمتع 

لتشكيل احلكومة«.

تناول ليبرمان الوضع السياســي 
املعقــد الــذي وجدت إســرائيل 
نفســها فيه ، بعد أن أجرت أربع 
جوالت مــن االنتخابات في غضون 
عامني ، وألقــى باللوم على رئيس 
الوزراء بنيامــني نتانياهو للوصول 

إلى هذه النقطة. 
وكتب أن هــذا الوضع »هو نتيجة 
مباشــرة خلطة البقاء السياسي 
للمرة  الذي فشل  واحد،  لشخص 
الرابعــة اآلن في إقامــة حكومة 

مستقرة وفاعلة«.

»القائمة العربية«.. مفتاح تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل

بايدن قلق من معاهدة التعاون االقتصادي 
والستراتيجي بين الصين وإيران

تتضمن االتفاقية 
400 مليار دوالر 

استثمارات صينية 
في عدد من 

المجاالت، بما في 
ذلك، الصرافة، 

واالتصاالت، 
والموانئ، والسكك 

الحديدية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــف محافظ بعلبك الهرمل شــرق لبنان 
بشير خضر، مابســات وفاة 4 نازحني سوريني 
فــي جرود املنطقــة، لدى محاولتهــم العبور 

بصورة غير شرعية من لبنان إلى سوريا.
وقــال خضر لـــ RT online إن القضية تتعلق 
مبلــف تهريب البشــر عبــر احلــدود اللبنانية 
السورية، مشــيرا إلى أن عناصر الدفاع املدني 
واجليش أنقذت 8 أشــخاص فيما بحثت 3 أيام 
4، امرأتــان وطفان، مفقوديــن لتجدهم  عن 

متوفني بسبب البرد.
وكشف خضر أنه كان هناك طفل ثالث ضائع، 
تبــني الحقا أنه عاد إلى والده فــي بيروت، وأنه 
تبــني من خال التحقيــق أن الوالد دفع مليون 
ونصف املليــون ليرة لبنانية على الشــخص 
الواحد للمهرب، الذي قام بنقلهم بطريقة غير 

شرعية من لبنان إلى األراضي السورية.
وتســاءل خضر، ملاذا يعمل هؤالء النازحون إلى 
العودة بطريقة غير شرعية إلى سوريا طاملا أن 
اللبنانية تقدم تسهيات  األمنية  الســلطات 

كبيرة لعودتهم عبر املعابر الشرعية؟
من جهتها، قالت الناشطة احلقوقية  اللبنانية 
مرمي مجدولني اللحام، إن الســلطات اللبنانية 
متنع النازحني السوريني الذين يخرجون بطريقة 
شــرعية من لبنان من العودة إليــه، ما يدفع 
العائات التي حتتاج إلى الدخول لسوريا والعودة 
إلى لبنان، إلى عبور طرق غير شــرعية والوقوع 

بيد مهربي البشر.
وأكــدت أن املهربني معروفون باألســماء وهم 
تابعــون لـ«حزب اهلل«، لكن »ال ميكننا أن نفعل 
شــيئا ألن القضــاء عليهم يحتــاج إلى قرار 

سياسي«، وفق تعبيرها.
وكانت الســلطات اللبنانية عثرت على جثث 
4 مواطنني ســوريني، فــي جرود بلــدة عيناتا 
البقاعية، كانــوا يحاولون العبور من لبنان إلى 
سوريا عبر املنطقة احلدودية، وقد توفوا بسبب 

البرد.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت كوريا الشــمالية امــس االول األحد، إن 
اجتماع جلنــة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
بشــأن التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ 

يانغ، يفضح ازدواجية املعايير.
وانتقــدت بيونغ يانغ جلنــة العقوبات التجربة 
الصاروخية التي أجرتها الباد مؤخرا بوصفتها 

التجربة بانتهاك لقرارات األمم املتحدة.
وأعلنت كوريــا الشــمالية أن جتربتها األخيرة 
إلطاق الصواريخ كانت »دفاعية«، وأن انتقادات 
الرئيس األمريكي جو بايدن لها تدل على »عدائه 

الراسخ« جتاه بيونغ يانغ.
واعتبــرت كوريا الشــمالية تعليقــات بايدن 
»تطاوال ســافرا علــى حقها فــي الدفاع عن 

نفسها، واستفزازا لها«.
وأكدت بيونغ يانغ أن جتربتها الصاروخية كانت 
»دفاعية« علــى خلفية املناورات العســكرية 
املشتركة بني الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية.

وحــذرت كوريا الشــاملية الواليــات املتحدة 
من أنها »قد تواجه شــيئا غيــر جيد« في حال 

استمرارها »بالتعليقات غير املدروسة«.
وكان الرئيــس األمريكي جو يابــدن قد وصف 
الشمالية  لكوريا  األخيرة  الصاروخية  التجارب 
بأنها انتهاك لقرارات مجلس األمن الدولي، وأن 
الواليات املتحدة سترد على بيونغ يانغ في حال 

قيامها بأي تصعيد.

وفاة 4 نازحين سوريين من البرد 
على حدود لبنان تفتح قضية 
تهريب البشر على مصراعيها

كوريا الشمالية: اجتماع لجنة مجلس 
األمن بشأن التجارب الصاروخية 

يفضح ازدواجية المعايير
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
فقدت الليرة التركية أكثــر من واحد باملئة 
من قيمتهــا امس االثنــن، لتواصل نزولها 
احلاد منذ تغييــر الرئيس رجب طيب أردوغان 
محافــظ البنك املركــزي هذا الشــهر، مما 
أدى لتوقعــات بسياســة نقدية فضفاضة، 

بحسب ما نشرت »رويترز«.
وبلغت الليــرة 8.14 مقابل الــدوالر بحلول 
الساعة 0818 بتوقيت جرينتش انخفاضا من 
8.0775 عند اإلغالق يــوم اجلمعة. وفي وقت 

سابق كانت متراجعة إلى 8.17.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وافق البرملان اللبناني امس االثنن على قرض 
بقيمــة 200 مليــون دوالر يخصص لصالح 
الكهرباء  لتوليــد  الالزمــة  الوقــود  واردات 

بحسب ما ذكرت »رويترز«
وجاءت موافقة اجمللس علــى القرض بعد أن 
قال وزيــر الطاقة إنه لم تعــد هناك أموال 
لشــركة الكهربــاء بعد مــارس.  وأُغلقت 
محطة الزهراني للكهرباء وهي أحد منتجي 
الكهربــاء األربع في لبنان بعــد نفاد الوقود 

لديها.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بدأ امس االثنن تداول العقود اآلجلة خلام 
الرئيســية لبورصة  العقود  مربان، وهي 
أبوظبــي إنتركونتيننتال للعقود اآلجلة 
اجلديــدة للنفط، والتي تطرح خام قياس 
منافسا محتمال لتداول اخلام في الشرق 

األوسط.
وقالــت بورصــة إنتركونتيننتــال على 
منصــة تويتر للتدوينــات القصيرة؛ إنه 
جرى تســعير العقد عنــد 63.93 دوالر 
بتوقيت   01:00 الساعة  بحلول  للبرميل 
غرينتش مــع تداول ألفــن و132 دفعة. 

وتضم كل دفعة ألف برميل.
للعقود  إنتركونتيننتال  أبوظبي  وبورصة 
من  مدعومة  أبوظبــي،  ومقرها  اآلجلة، 
بترول  وشــركة  إنتركونتننتال  بورصــة 
أبوظبي الوطني »أدنوك« وشركاء منهم 

شركات نفط كبرى.
التي تسعر خام  وســيقدم عقد مربان، 
أكثر  يشــكل  الذي  الرئيســي  أبوظبي 
من نصف إنتــاج أدنوك، خام قياس بديال 
خلام دبي الذي تديره منصة ســتاندرد أند 
بورز جلوبال بالتــس والعقود اآلجلة خلام 
عمان التي يجري تداولها في بورصة دبي 

للطاقة.
وســيمكن العقد املتعاملن من املقارنة 
بن قيم اإلمدادات املنافســة من روسيا 
وأوروبــا والواليات املتحــدة بجودة مماثلة 
ملربان باستخدام عدد من املشتقات التي 
تتم تســويتها نقدا مقابل برنت وغرب 

تكساس الوسيط.
ويســعر العقد اخلام لشهرين مقبلن مع 
حتديد وسيكون موعد حلول أجل أول عقد 
في يونيو حزيران. وســكون تسليم العقد 
للعمالء على أساس البيع والتسليم على 

ظهر السفينة في إمارة الفجيرة.

الليرة التركية تهبط 1 % 
مع استمرار الخسائر منذ 

تغيير محافظ المركزي

برلمان لبنان يوافق على 
قرض بقيمة 200 مليون 

دوالر لصالح توليد الكهرباء

بدء تداول عقود خام مربان في 
بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال 

للعقود اآلجلة الجديدة

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

بحــث األمير محمد بن ســلمان 
بــن عبــد العزيــز ولــي العهد 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الدفاع الســعودي، مع مصطفى 
الكاظمي رئيــس مجلس الوزراء 
العراقــي أهمية رفع كفاءة إنتاج 
إنتاج النفط واالستفادة  عمليات 
من ريادة اململكة الســعودية في 

ذلك.
اتصــال هاتفي  ذلــك خالل  جاء 
أجراه األمير محمد بن سلمان مع 
األحد،  االول  امــس  »الكاظمي«، 
السعودية  أنباء  وكالة  بحســب 

»واس«.
االتصال بحث مبادرة  وجرى خالل 
»الشرق األوســط األخضر« التي 
والتي  العهــد  ولي  أعلن عنهــا 
تهدف بالشراكة مع دول املنطقة 
لزراعــة 50 مليار شــجرة كأكبر 

برنامج إعادة تشجير في العالم.
فوائد  اســتعراض  جــرى  كمــا 
والعالــم  املشــروع للمنطقــة 
التحديــات  وأهمهــا مواجهــة 
بها،  احلياة  جودة  وحتسن  البيئية 
إضافــة إلى حتقيــق خفض في 

معدالت الكربون العاملية.
العراقي  الــوزراء  رئيس  بارك  وقد 
هــذه املبادرة، مؤكــداً العمل مع 
اململكــة ودعــم بالده لــكل ما 

يحقق لهذه املبادرة أهدافها.
وفي سياق قريب، تراجعت أسعار 
النفط مع قيام فرق اإلنقاذ بإعادة 
التي  العمالقة  الســفينة  تعومي 
و  الســويس،  قناة  تغلــق  كانت 
تأثير اإلغالق املتجدد على الطلب 
اجتماع سياســة  قبل  العاملــي 

أوبك+.

وال يــزال النفط يســتعد إلغالق 
مكاسب ربع ســنوية رابعة على 
األســبوع، مدعومة  هذا  التوالي 
املســتمرة  اإلمــدادات  بقيــود 
التــي فرضتها منظمــة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( وحلفاؤها، 
والتفــاؤل بــأن الطلــب العاملي 
لقاحات  إطــالق  مع  سيتوســع 
فيروس كورونا. لكن استمرار ثالث 
خســائر أســبوعية خلامي برنت 
وغرب تكساس أدى إلى تراجع أداء 
اخلام، مما أدى إلى تكهنات بأن أوبك 

+ ستمتنع مرة أخرى عن تخفيف 
القيود عندمــا يجتمع الوزراء في 

األول من أبريل.
وقالــت فاندانا هاري، مؤسســة 
فانــدا إنســايتس الستشــارات 
الطاقــة: »مع وجــود حالة عدم 
اليقــن في الســويس وأوبك + و 
نشــهد  فقد  للطلب،  ضبابيــة 
تقلبات مزاجيــة كبيرة وتقلبات 

عالية خالل اليوم«.
ونزل نفط برنــت 2.38 دوالر او ما 
يعادل 2.14 باملئة إلى 63.02 دوالر 

للبرميل بحلول الســاعة 05:21 
بتوقيــت جرينتــش، وهبط اخلام 
األمريكي 1.46 دوالر أو 2.38 باملئة 
إلى 59.55 دوالر للبرميل، مت تداول 
مربان لتســليم يونيو عند 62.09 
دوالر للبرميل في بورصة أبوظبي 

للعقود اآلجلة.
تسببت األزمة في قناة السويس 
في تراكــم كبير للســفن على 
جانبي املمر املائي احليوي، ودفعت 
االزدحام  جتنب  إلى  السفن  بعض 
من خــالل اتخاذ املســار األطول 

إفريقيا،  حــول  تكلفة  واألكثــر 
عزز  مما  الناقــالت  أســعار  وزادت 

تكلفة شحن اخلام حول العالم.
علــى الرغم مــن التقــدم احملرز 
يــزال جائحة  ال  اللقاحــات،  في 
Covid-19 ميثــل حتديًــا. ارتفعت 
احلاالت العاملية لألسبوع اخلامس، 
العديــد من  مع عــودة ظهــور 
الدول األوروبية. ســتدخل مدينة 
في  مدينة  أكبر  ثالث  بريســبان، 
السكان،  أستراليا من حيث عدد 
إغالًقا ملدة ثالثة أيام، بينما طلبت 

التي   - الهندية  ماهاراشترا  والية 
الســلطات  من   - مومباي  تضم 
يتم  إذا لم  آخر  االستعداد إلغالق 
قمع أي انتعاش في آســيا أيًضا، 
عادت العاصمــة الفلبينية أيًضا 

حتت قيود صارمة.
الدعم  ببعض  األســعار  وحتظى 
من التوقعات بأن منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( وحلفائها 
مســتويات  على  ســيحافظون 
إنتاج منخفضة عندما يجتمعون 

هذا األسبوع.

بحث مبادرة »الشرق األوسط األخضر«

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء
 العراق أهمية رفع كفاءة إنتاج النفط

استعراض فوائد 
المشروع للمنطقة 
والعالم وأهمها 
مواجهة التحديات 
البيئية وتحسين 
جودة الحياة 
بها، إضافة إلى 
تحقيق خفض في 
معدالت الكربون 
العالمية

الصباح الجديد ـ متابعة:

ســجلت واردات االحتاد األوروبي من 
بريطانيــا في كانــون الثاني 2021 
انخفاضــا بنســبة 59.5 في املائة 
مــع انخفاض مماثل فــي الصادرات 
إليها بنسبة 27.4 في املائة مقارنة 
بالشــهر ذاتــه 2020، لكــن على 
الرغم من ذلك، مــا زالت بريطانيا 
حتتــل املركز الثاني كأكبر شــريك 
جتاري للتكتل األوروبي بعد الواليات 

املتحدة وقبل الصن.
وفــي كانــون الثانــي 2021، صدر 
التكتــل األوروبــي لبريطانيا، التي 
لم تكــن جزءا من االحتــاد األوروبي 
منذ 1 شباط 2020، مبا قيمته 18.0 
مليار يــورو »مقابل 24.8 مليار يورو 
بانخفاض   2020 ذاته  الشــهر  في 
27.4 في املائة من قيمة الصادرات«، 
واستورد منها بقيمة 6.4 مليار يورو 
»مقابل 15.8 مليار يورو في الشهر 
ذاته 2020 بانخفاض 59.5 في املائة 

من قيمة الواردات«.
في احملصلة، وبعد عــام كامل من 
انسحاب بريطانيا رسميا من االحتاد 
األوروبي، يكون االحتاد األوروبي حقق 

بقيمة  بريطانيا  مــع  جتاريا  فائضا 
الثاني  11.6 مليار يورو فــي كانون 
2021، مقارنــة بـ9.0 مليار يورو في 
الشــهر ذاته من 2020، بحسب ما 
تكشــفه آخر إحصائية رســمية 
للتكتل األوروبي عن جتارته الدولية.

وفــي 2020 تضــررت جتــارة الدول 
األعضــاء في االحتــاد األوروبي »27 
دولة« بشــدة من جائحــة كوفيد 
- 19، مــع انخفــاض ملحوظ في 
الصادرات »9.4- في املائة« والواردات 

»11.6- في املائة« مقارنة بـ2019.
وعند النظــر إلى مجمــل العقد 
املاضــي، فــإن معدل منــو صادرات 
قيما  سجل  الذي  األوروبي،  التكتل 
عالية بشــكل خاص »12 في املائة 
في 2011 و9 فــي املائة في 2012«، 
ظل إيجابيــا حتــى 2019 قبل أن 
ينخفض بشــكل حاد فــي 2020. 
وبلغ معدل منو الــواردات ذروته في 
2011 »12 فــي املائة«، تلته تقلبات 
2012 و2015، قبل أن  صغيرة بــن 
ينمو بشكل كبير في 2017 و2018، 
في  حاد  بانخفــاض  العقد  ويرحل 

.2020
2020، كان ميزان جتارة السلع  وفي 
في االحتاد األوروبي فيه فائض بقيمة 

217 مليار يورو، لكن عند النظر إلى 
هذا الرقم مع مــرور الوقت، يظهر 

ضئيــال. فبعــد أن ســجل امليزان 
التجــاري لالحتــاد األوروبــي عجزا 

2011، عــاد في وقت  صغيرا فــي 
الحق ليسجل فائضا مستمرا بلغ 

ذروته عند 264 مليار يورو في 2016، 
وانخفض الفائض في 2017 و2018، 
ثم زاد مــرة أخرى في 2019 و2020. 
بلغت  األوليــة،  للتقديــرات  وفقا 
صادرات االحتاد األوروبي من الســلع 
فــي كانــون الثاني )ينايــر( 2021، 
 10.8 بانخفاض  يــورو  148.3 مليار 
 2020 النظير  الشهر  املائة عن  في 
»162.2 مليار يــورو«. بلغت وارداته 
من بقية أنحاء العالم 139,9 مليار 
يورو، بانخفــاض 16.9 في املائة عن 
2020 »168.4 مليار  كانون الثانــي 

يورو«.
وبهذه األرقام، سجل االحتاد األوروبي 
في كانون الثاني 2021 فائضا قدره 
الدولية  يورو فــي جتارته  8.4 مليار 
في السلع مع بقية العالم، مقارنة 
بعجز قدره 2.2 مليار يورو في كانون 
التجارة  وارتفعــت   .2020 الثانــي 
داخل االحتــاد األوروبي إلــى 244.9 
مليار يورو فــي كانون الثاني 2021. 
أو ناقص 5.4 في املائة عند املقارنة 

بكانون الثاني يناير 2020.
وظلت الواليــات املتحدة في كانون 
أكبر شــريك   ،2021 ينايــر  الثاني 
جتاري لالحتــاد األوروبي بعد أن صدر 
التكتل األوروبي لها ســلعا بقيمة 

28.2 مليار يورو »31.2 مليار يورو في 
واستورد منها   ،»2020 ذاته  الشهر 
مبــا قيمته 14.6 مليار يــورو »19.8 

مليار يورو في الشهر ذاته 2020«.
وتأتي بعد ذلك بريطانيا التي صدر 
لها االحتــاد األوروبي مبا قيمته 18.0 
مليار يــورو »24.8 مليــار يورو في 
الشــهر ذاته 2020 بانخفاض 24.7 
املائة مــن قيمة الصــادرات«،  في 
واستورد منها بقيمة 6.4 مليار يورو 
»15.8 مليار يورو في الشــهر ذاته 
2020 بانخفاض 59.5 في املائة من 

قيمة الواردات«.
التجاري  الشريك  هي  الصن  وتعد 
الثالث لالحتــاد األوروبي الذي صدر 
لهــا في كانون الثانــي يناير 2021 
مبا قيمته 16.1 مليــار يورو مقارنة 
بـ15.1 مليار يورو في الشــهر ذاته 

من 2020 »6.6- في املائة«.
أما واردات االحتاد األوروبي من الصن 
فبلغــت 33.3 مليــار دوالر مقارنة 
بـ34.6 مليار دوالر في كانون الثاني 
املائة«.  3.8 في  »بانخفــاض   2020
وبعــد ذلك تأتي، حســب الترتيب، 
سويسرا كشــريك رابع، ثم روسيا، 
كوريا  النرويــج،  اليابــان،  تركيــا، 

اجلنوبية، والهند.

تقـرير

انخفاض الواردات األوروبية من بريطانيا 59 % في شهر
بعد »بريكست« 
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــال مصرفيون ورجــال أعمال 
من  تعافت  الســورية  الليرة  إن 
أدنى مســتوياتها على اإلطالق 
في وقت ســابق من مارس بعد 
الضوابط  السلطات  شددت  أن 
علــى الســحوبات املصرفيــة 
وقيدت  الداخلية  والتحويــالت 
حركة السيولة في جميع أنحاء 

البالد لوقف اكتناز الدوالر.
الليــرة  إن  متعاملــون  وقــال 
حول  تداولها  جــرى  الســورية 
3500 مقابل الــدوالر األميركي 
لها  أقوى مســتوى  وهو  األحد، 
منذ شــهر. وارتفعت الســبت 
املاضــي 12 باملئــة، ممــا عوض 
اخلسائر التي دفعت العملة إلى 
أدنى مســتوى لها على اإلطالق 
عند 4000 في وقت ســابق هذا 

الشهر.
أعمال  ورجــال  مصرفيون  وقال 
إن صعود الليرة جــاء بعد فترة 
وجيــزة مــن مطالبــة مصرف 
األسبوع  للبنوك  املركزي  سوريا 
لعمليــات  بســقف  املاضــي 
السحب عند مليوني ليرة )572 

دوالرا( من احلد السابق البالغ 15 
مليون ليرة.

وأضافوا أن املصرف املركزي عمل 
أيضا على احلد من حركة النقد 
داخــل احملافظات مبــا ال يتجاوز 
خمســة ماليــن ليــرة وفرض 
ســقفا يصل إلى مليــون ليرة 
للتحويالت داخــل املناطق التي 
تسيطر عليها احلكومة خلفض 

الطلب على الدوالر.
وقــال أحد كبار رجــال األعمال 
املصرف  املطلعن على سياسة 
دمشق  الهاتف من  عبر  املركزي 
أيدي  السيولة من  "وهي جتفف 
الدوالر ألنه  ينزل  وإجباري  الناس 

عرض وطلب".
وأضــاف رجــل األعمــال، الذي 
طلب عدم الكشــف عن اسمه 
لدى سؤاله عن اخلطوات لوقف 
الذي  لالقتصاد  املتزايدة  الدولرة 
على  بعد حرب  الشــلل  أصابه 
مدى عشر ســنوات، "املشكلة 
أنهــا وســيلة مفتعلــة لرفع 

العملة".
وأدى انخفاض العملة إلى ارتفاع 
إذ  وتفاقــم املصاعب  التضخم 

يكافح السوريون من أجل توفير 
من  وغيرها  والطاقــة  الغــذاء 

األساسيات.
وكان يتــم تــداول الليــرة عند 
47 مقابــل الدوالر قبــل اندالع 
في  ســوريا  في  االحتجاجــات 

مارس 2011.
وقال رجال أعمــال ومصرفيون إن 
القيــود اجلديدة، التــي تضمنت 
أيضــا حملــة أمنية علــى جتار 
الصرافة الذين يُتهمون بالتسبب 
في انخفاض قيمة العملة، كانت 
إلى  وســتؤدي  التخطيط  سيئة 

نتائج عكسية.
وقال مصرفي، طلب عدم الكشف 
عن هويتــه، "قال اثنــان من جتار 
الصرافة إن قــوات األمن اعتقلت 
األســبوع املاضي عشرات التجار 
وصادرت مالين الدوالرات في حلب 

وحماة والعاصمة".
املصــرف  إن  مصرفيــون  وقــال 
املركزي، الذي تخلى إلى حد كبير 
العملة، خفض  عن جهود دعــم 
أيضا الــواردات غير الضرورية في 
على  للحفاظ  املاضين  الشهرين 

العمالت األجنبية املتبقية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بدأ الدوالر األســبوع بقوة، إذ حترك في 
اجتاه ذروة مقابــل اليورو امس االثنن، 
وذلك فــي الوقــت الذي يدفــع فيه 
ميل للحذر بالســوق املستثمرين إلى 
التوزيع  اآلمنة، كمــا يضيف  املالذات 
جاذبية  إلى  للقاحات  السرعة  الفائق 

العملة، بحسب ما نشرت »رويترز«.
فقــد هبــط اليــورو 0.1 باملئــة في 
التعامــالت اآلســيوية إلــى 1.1783 
دوالر، ليكون غير مرتفع كثيرا عن قاع 
أربعة أشهر ونصف الشهر الذي بلغه 
األســبوع املاضي عنــد 1.1762 دوالر 
وأقل كثيرا من املتوســط املتحرك له 

في 200 يوم عند حوالي 1.1866.
وتتجــه العملــة األوروبيــة املوحدة 
لتسجيل أســوأ أداء شهري لها منذ 
منتصــف 2019، إذ تبطئ أوروبا وتيرة 
حمــالت التطعيــم في وقــت تعلو 
فيــه موجة مــن اإلصابــات اجلديدة، 
وهو مؤشــر ســلبي، إذ تظهر بيانات 
أن املســتثمرين ال يزالــون يقومــون 

بعمليات شراء كبيرة لليورو.
كما دعم احلــذر الناجم عن الفيروس 
الدوالرين  مقابــل  ليرتفــع  الــدوالر 
واجلنيــه  والنيوزيلنــدي  األســترالي 
اإلســترليني وارتفاع أمــام العمالت 
املرتبطة بالنفط، إذ دفعت إعادة تعومي 

السويس  قناة  التي تســد  السفينة 
أسعار النفط للنزول.

وكان الــن الياباني، وهو مالذ آمن، هو 
االجتاه،  خالفت  التي  الوحيدة  العملة 
إذ صعد من قاع عشــرة أشــهر الذي 
بلغــه يــوم اجلمعة، ليرتفــع حوالي 
0.2 باملئــة إلــى 109.43. وعلى مدار 
الربــع األول من العام، ســجل الدوالر 
خســارة 0.7 باملئة مقابل اإلسترليني 
للقاح  الســريع  بالتوزيع  تدعم  الذي 
في بريطانيا، وســجل زيادة 0.8 باملئة 
مقابل الدوالر األســترالي وارتفاع 2.9 
الذي  النيوزيلندي  الــدوالر  أمام  باملئة 

تأثر بإصالحات في سوق اإلسكان.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
املركزي  البنــك  مبيعــات  عاودت 
العراقــي مــن العملــة الصعبة 
لالرتفاع مرة اخــرى، امس االثنن، 

لتسجل 35 مليون دوالر.
وذكــر مصدر صحفــي ، ان البنك 
العراقي شهد خالل مزاده  املركزي 

االجنبية  العمــالت  لبيع وشــراء 
بنسبة  مبيعاته  في  ارتفاعا  اليوم 
169.33 باملئة لتصل الى 35 مليوناً 
234 الــف دوالر، غطاهــا البنــك 
 1460 بلغ  اســاس  بســعر صرف 
ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم امس 
االحد حيث بلغــت املبيعات فيها 

13 مليوناً و 82 ألف دوالراً.
 35 البالغة  املشــتريات  وذهبــت 
مليونــاً و 234 الــف دوالراً، لتعزيز 
األرصــدة في اخلارج على شــكل 
حواالت واعتمــادات، فيما لم تقم 
الدوالر بشــكل  املصارف بشــراء 

نقدي.

تعافي الليرة السورية بعد 
وضع سقف للسحب المصرفي

الدوالر يرتفع بدعم من تعثر اليورو

معاودة ارتفاع مبيعات مزاد البنك 
المركزي لتصل الى 35 مليون دوالر
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هشاشـات الشعـر ُمرّكبـة*

جنائــز معلقــة

رائد وحش

قدميًـا،  شـعري  جيـل  يصبـح  إن  مـا 
طبًعـا،  إبداعيـة  ال  زمنيـة  ألسـباب 
الشـعر    عـن  يتحـدث  نـراه  حتـى 
اجلديـد، أي املوجـات التـي تأتـي بعده، 
مـن منطلـق إعطـاء الشـرعية، مـع 
نفسـه  عـن  باألصالـة  املتحـدث  أّن 
لـم  جيلـه  عـن  بالوكالـة  أو  كفـرد 
يحصـل علـى تلـك الشـرعية ال فردًا 
، ناهيـك أن الشـباب اجلـدد،  وال جيـاً
زمنيًّا فقـط، ال يسـتحقون أن يُعطوا 
شـرعية جملـرد وصولهـم، فهـذه تأتي 
مـن اسـتحقاق إبداعـي يقـوم علـى 
فـي  تقدميـه،  لـم يسـبق  مـا  تقـدمي 
الفـرادة واجلدة في الكتابة الشـعرية: 
اللغـة، املواضيـع، املعاجلـات، األفكار..
وألّن الزمـن عابث سـيقوم هـذا اجليل 
غيـر  ترحيـب  علـى  يحصـل  الـذي 
األحيـان  مـن  كثيـر  فـي  مسـتحق 
مـن  عقـد  بعـد  نفسـها  باملهمـة 
مراجعـة  لنـا  تسـّنت  ولـو  الزمـن، 
أرشـيف الصفحـات الثقافية لوجدنا 
أن شـعراء جيـل السـبعينيات حـن 
صـاروا كّتابًا وُمحرريـن في الصفحات 
واملاحـق الثقافيـة للصحـف رحّبـوا 
بدورهـم بشـعراء جيـل الثمانينيات، 

الذيـن فعلـوا األمـر ذاتـه حن صـاروا 
فـي أماكـن تخولهـم لقـول ذلـك.

تـدور علـى  التـي  الدوامـة  مـا هـذه 
نتيجـة؟  إلـى  أن تصـل  دون  نفسـها 
ملـاذا يجـب أن ننظـر إلـى األدب مـن 
منطـق األجيـال األدبيـة؟ هـذه فكرة 
هشـة جتعـل البعـض يحصـل علـى 
امتياز جملـرد أنه يحضـر زمنًيا في هذه 
احلقبـة أو تلـك، فـي حـن أن املفروض 
هـو النظر إلـى ما ومـن يتميز في كل 
حقبة، فليسـت مهمـة النقد القيام 
حضـور  وتسـجيل  تفقـد  بعمليـات 
مـن حضـر جملـرد حضـوره. تسـجيل 
األسـماء في هـذه الشـهادات يحتاج 
مـا،  مزيَـة  أو  مزايـا،  إلـى  يسـتند  أن 

وهـذا أضعـف اإلميـان.
لعـل مـا يجعـل هـذه األشـياء حتدث 
األراشـيف  غيـاب  هـو  حتـدث  ثـم 
الـذي  مـا  ترينـا  التـي  الصحافيـة 
فحتـى  الفتـرة،  تلـك  فـي  كتـب 
الفتـرات  لـو عشـنا فـي فتـرة مـن 
فـإن  وصحفهـا  مجرياتهـا  وقرأنـا 
هـذا ال يعنـي بالضـرورة تذكرنـا لكل 
بعـض  تبـدو  هنـا  مـن  تفاصيلهـا، 
الشـعر،  جهـة  موقـع  فـي  املقـاالت 
بعـد جناتهـا مـن مـآالت احلـذف واحملو 
التـي أصابـت صحًفـا أساسـية مثل 
احليـاة والسـفير واملسـتقبل.. أقـرب 

الـى مسـبار لنـوع األفـكار السـائدة 
وطـرق التعاطـي مـع املنـاخ الثقافي 

تتغيـر. ال  ثابتـة  بعقليـة 
ثـم تأتـي لعنة أخـرى وهي التشـكي 
مشـكلة  وكأن  النقـد،  غيـاب  مـن 
الكتابـة الشـعرية تكمـن فـي هـذا 
الغيـاب ال فـي شـعر هؤالء الشـعراء 
خلـق  عـن  عجـز  حيـث  نفسـه، 
مفاهيـم جديـدة حـول الكتابـة مـن 
شـانها أن جتـذب نّقـادًا أو تصنعهـم.

فـي النهايـة، مـا الذي يجعل الشـعر 
يلتقـي بالفلسـفة والعلـم والطب؟ 
مـا الـذي يجعلنا نـرى جهد الشـاعر 
فـي اللغـة واألفـكار مسـاويًا جلهـد 
املهنـدس واخملترع والعامـل، طبًعا كلٌّ 

موقعه؟ فـي 
بالتأكيـد ليسـت فكـرة األجيـال، وال 
إمنـا  القـراء،  قلـة  وال  النقـد،  غيـاب 
كلهـا،  لألشـياء  النهائيـة  اخلاصـة 
الشـعر  فيهـا  يصبـح  التـي  تلـك 
مثـل غيره أفـكارًا صاحلة للممارسـة 
عنـد  أي  احليـاة،  فـي  والتطبيـق 
النقطـة التـي تأخـذ فيهـا الثقافـة 
شـكًا قابـًا للقياس، مبا يسـاهم في 

اإلنسـانين. والـروح  العقـل  تطـور 
 

* عن ألترا صوت

قصتان قصيرتان

مهند الخيكاني

زيـارة  وخـال  األقـارب  أحـد  بيـت  فـي 
عاجلـة بداعـي الواجـب وصـات الرحم 
، كانـت هنـاك صورتـان عائليتـان علـى 
اجلـدار ، الصـورة االولى يظهـر فيها األب 
مـن اليمـن ثـم البنـت ، بعدهـا الصبي 
الـذي يصغرهـا بسـنتن ، ثـم األم علـى 
جهة اليسـار ، وهـي صـورة مثبتة جيدا 
، وال تـزال حتافـظ علـى مكانهـا قبالـة 

موضـع العـن وتسـر القلـب. 
فـي الصـورة الثانيـة كانـت هنـاك األم 
علـى جهـة اليمـن ، البنـت كبـرت الى 
عمـر املراهقـة ، الصبي دخل العاشـرة ، 

وال وجـود لـألب. 
كانـت الصـورة الثانية تظـل مائلًة نحو 
اليسـار واألسـفل دائمـا مهمـا حاولـوا 
رفعها باملسـامير واخليوط . وال أحد عرف 
علـة تلك الصـورة . وتفاقمت املشـكلة 
الـى حـد أنهـم كلمـا التقطـوا صـورًة 
عائليـة جديـدة وفـي ذات الترتيـب الذي 
يقفـون فيـه كمـا فـي الصـورة الثانية ، 
كانـت متيـل بنفـس الطريقـة والـى ذات 
اجلهـة . حتـى أصبـح ذلـك اجلـدار مبـرور 
الوقـت أشـهر من جـدار برلـن ، وجدران 

متحـف اللوڤـر فـي الباد. 
عندمـا عـاد األب من األسـر ، وقـد أكلت 
مـا  العراقيـة   _ اإليرانيـة  احلـرب  منـه 
أكلـت ، رّحبت بـه عائلتـه وخّففت عنه 
باحلـب واالحتواء واملناسـبات االحتفائية، 
والتقطـوا عندها صورًة عائليـًة جديدة ، 
صورة تشـبه أول صـورة عائلية التقطت 
هنـاك  فـكان   ، األقـارب  أحـد  بكاميـرا 
وعندمـا   ، األم   ، الشـاب   ، البنـت   ، األب 
عّلقوهـا علـى اجلـدار، لـم تتزحـزح ولم 
أنهـم  لـو  كمـا  العائلـة  أفـراد  يشـعر 
يسـقطون الـى ذلـك اجلانـب كمـا فـي 
أن   ، املتوقعـة  غيـر  واملفاجـأة  السـابق، 
عـادت  ، جميعهـا  املائلـة  الصـور  تلـك 
بعـد  الطبيعـي.  وضعهـا  الـى  ببـطء 
أشـهر من عـودة االب تعرضت األم حلادث 
دهـس وماتت . فـي العيد حـن التقطوا 
جهـة  مـن  االب  وقـف  عائليـة  صـورة  

اليسـار ثـم الشـابة فالشـاب ، وعندما 
مائلـة  الصـورة  الصـورة، ظلـت  ثبتـوا 
نحـو اليمـن ، تبـدو للناظـر وكأن أفراد 
العائلة سيسـقطون فـي أي حلظة من 

اجلدار. 

ُحُجب 
ذات يـوم أعطتنـي جدتي ورقـًة صغيرًة 
مكتوبًـا   ، القميـص  جيـب  بحجـم 
عليهـا كلمـات تشـبه الكلمـات التـي 

وقـد   ، واملناجـاة  األدعيـة  فـي  نقرأهـا 
الورقـة  بطـن  األحـرف  تلـك  شـغلت 

لـي:  قالـت  ثـم   ، وظهرهـا 
أنـت تريـد أن تعـرف أكثـر ممـا تتيحـه 
لك حواسـك ويسـمح بـه عمـرك . إذن 
اقـرأ هـذه الورقـة يوميـا ملـدة أسـبوع 
تـراه فـي  أن  تتوقـع  لـم  ، وسـترى مـا 

 . حياتـك 
ضحكـت منهـا ومـن كامهـا ، ولكني 
كنـت جـادا بخصـوص معرفـة بواطـن 

النـاس ومـا يختبئ حتت اجللـد والعظام 
وتلـك التقاسـيم املعبرة عـن الغضب ، 

السـعادة ، احلزن ، املكيـدة وغيرها. 
كنـت أفـور مـن احلمـاس ، ولهـذا بدأت 
مـن أول ليلـة ، قبـل النوم أخـرج الورقة 
من جيـب بيجامتي الرياضيـة ، و أقرأها 
، بعدهـا  ، ثـم أضعهـا حتـت وسـادتي 

أخلـد الـى النوم . 
بقيـت علـى اجلـدول املتفـق عليـه كما 
أوصتنـي جدتـي ، وكـي ال أغفـل املوعد 

أو  بالدراسـة  انشـغالي  زحمـة  فـي 
انغماسـي مبشـاهدة أحد األفام ، كنت 
أختـار حتّوًطا تشـغيل املنّبه فـي النّقال 
كـي يـدق في وقت يسـبق ميعـاد نومي 

 . بقليل 
هكـذا واظبـت علـى تلـك التعليمـات 
الدقيقـة دون تلكـؤ ودون اخبـار احـد . 
غًدا هـو اليوم السـابع واالخير ، أكملت 
قراءتـي للورقـة ، ولـم أحتج الـى املنّبه 
 . املنتظـر  اليـوم  فهـو  يذّكرنـي  كـي 
 ، ميلؤنـي  الراحـة  اسـتيقظت وشـعور 
اختبـار  وهنـاك نشـوة حتّرضنـي علـى 
التجربـة ، واكتشـاف حقيقـة ما قالته 

اجلـدة . 
فقلـت ألجرب داخـل البيـت أوال ، وبدأت 
الكبـار   ، واحـدا  واحـدا  أقتـرب منهـم 
والصغـار ، العّمـات واألعمـام ، الزوجات 
واالبنـاء ، ولكّنـي لـم أستشـعر شـيًئا 
، وال أيـة عامـة أو إشـارة متّكننـي مـن 
االسـتدالل علـى جنـاح عمليـة الورقـة 

الصغيـرة. 
فقلـت رمبـا ألننا أقـارب مـن دم واحد لن 
يعمـل معهـم األمـر ، قدمت لنفسـي 
وّجهـُت  ولـذا   ، املقبـول  العـذر  هـذا 
التجربـة مـن جديـد الـى مـكان آخـر ، 
وبـدأت مـن خـارج البيـت مـع اجليـران 
حتديـدا ، وقـد حملـت جارنـا أبـو همسـة 
سـيء الصيت بسـبب مشـكاته التي 
ال حتصـى مـع زوجتـه وأهلهـا ، وإفراطه 
فـي شـرب اخلمرة ، قـررت أن أبـدأ معه ، 
فنظـرت إليـه طويـا ، ثم اقتربـت منه 
وكنـت أحتجـج بأني أتتبـع بلبا فـّر من 
القفـص ، وهـا هـو يقفـز مـن غصـن 
شـجرة رمـان الـى غصـن شـجرة نارجن 
، ولكّنـي ولألسـف لـم أسـتطع رؤيـة 
صـورة أخـرى غيـر تلـك التـي أعرفهـا 

ويعرفهـا اجلميـع عـن جارنـا الشـرير. 
ثـم ذهبـت الـى السـوق حيث احلشـود 
والنـاس أشـكال وألـوان فـي مثـل هذه 
األماكـن، وصـرت أرّكز مع مـن أختارهم 
ألمسـاك خيوط عـن حيواتهم املظلمة 
، ومـا يخفونـه حتـت تلـك االبتسـامات 
أجـّرب  وبقيـت   ، الوديعـة  واحلـركات 
حتـى هبـط الغـروب بكامـل ثقله على 

الـرؤوس ، ولـم أصـادف حدثـا غريًبا من 
شـأنه إرضـاء فضولـي وتطّلعي. 

بنظـرات  جدتـي  رمقـت   ، البيـت  فـي 
جالـس  وأنـا  والتوعـد  العتـب  ملؤهـا 
علـى الكنبـة ، بينما هي كانـت تصّلي 
وجـودي  تتجنـب  أن  وحتـاول   ، املغـرب 
وكأنهـا ال ترانـي ، علـى الرغـم من أنني 
حملتهـا وهـي تسـرق حملـًة بطـرف عينها 
رافعـة  الدعـاء  تقـرأ  وهـي  اليسـرى 

 : كفيهـا
»اللهـم اغفـر لـي ولوالـدّي وارحمهما 

كمـا ربّيانـي صغيرا »
فـي ذلـك الوضـع أمسـكتها ، وعلمت 
في داخل نفسـي أنها تعلـم بكذبتها ، 
إذن هـي تفكر فـي حيلـٍة ثانية تضحك 
فأنـا مجـرد   . بهـا علـى صبـي مثلـي 
شـقي آخـر مـن أشـقياء هـذا البيت . 

انتهـت جدتـي مـن صاتهـا ، التقطت 
الطينيـة  اخلـرزات  ذات  املسـبحة 
املنقوشـة بالكلمـات املقدسـة املّلونة 
بلـون جـوزّي ، وانطلقـت فـي رحلتهـا 
القصيـرة مـع العـد والتسـبيح ، قّبلت 
التربـة مرتـن ووضعتها علـى جبهتها 
علـى  موضعهـا  الـى  أعادتهـا  ثـم   ،

السـجادة. 
فـي  املسـتلقي  وجههـا  وّجهـت 
ثـم   ، نحـوي  والهـدوء  السـكينة 

 : تنـي خبر أ
يـا عزيـز، كنـت مثلـك ذات يـوم ، أفكـر 
أرغـب  أيضـا  كنـت   ، تفكـر  مـا  مبثـل 
مبعرفـة ما يجـول في خاطر فـان وعّان 
، كي آخـذ حذري منه وأسـبقه بخطوة 
، فـا أكـون ضحيـًة ملكيدة مـا ، ولكّني 
اكتشـفت الحًقـا بأنهم جميًعـا كانوا 

يفكـرون بنفس طريقتــي. 
نحـن جميعـا قلقـون يـا عزيـز ، قلقون 
. فكـم مـن فكـرة  وجميعنـا ضحايـا 
سـيئة تولـد ومتوت داخـل رأس صاحبها 

دون أن يعلـم بهـا أحـد!
خفـت قليـا ، إذ متّلكنـي شـٌك لبضـع 
ثـواٍن بأنهـا رمبـا رأت مـا كنـت افكـر به 

قليل. قبـل 

مـا وراء الصـورة 

فـي وقـت مبكـر مـن تاريـخ البشـرية، أصبحـت حيـاة 
اإلنسـان تعتمد على قـوى ثاث، هي املعرفـة واالقتصاد 
والقـوة السياسـية. وقـد ازدادت الصلة بن هـذه القوى 
رسـوخاً فـي العصـر احلديـث حينمـا أسـهمت املعرفة 
االقتصـاد،  مركـز  دعمـت  جديـدة  وسـائل  بابتـكار 
ومنحتـه القـدرة علـى تغيير شـكل احلياة علـى األرض، 

جذرياً.  تغييـراً 
اخلاصـة  البحـوث  املعرفـة  قدمتـه  مـا  أهـم  ولعـل 
اإلنسـان،  لقـدرات  الكثيـر  أضافـت  التـي  بالطاقـة، 
واسـتخدمها  البخـار،  قـوة  الكتشـاف  توصـل  حتـى 
فـي تسـيير القطـارات. وكانـت تلـك اللبنـة األسـاس 
فـي الثـورة الصناعيـة. وفـي القرن التاسـع عشـر وهو 
قـرن االكتشـافات العلميـة الكبـرى، بـدأ البحـث عـن 
العناصـر التـي يحويهـا كوكـب األرض. وقـد اتضـح أن 
بينهـا العديـد من العناصر املشـعة، التـي فتحت اجملال 

النوويـة.  الطاقـة  أمـام اسـتخدامات 
إن هـذه اإلجنـازات العلميـة أحدثـت زيادة غير مسـبوقة 
فـي عـدد السـكان، حتـى تضاعـف أكثـر مـن مـرة في 
القـرن العشـرين. ولـم تكـن هـذه اإلجنـازات تخلـو مـن 
جانـب ثقافـي. فقـد صاحب حتسـن ظروف احليـاة تغيير 
شـامل فـي التفكيـر. ولـم يعـد النـاس مجـرد كائنات 
تـأكل وتتناسـل، وجتمع األمـوال، وتلوث البيئـة. بل تقوم 
بتوجيـه األنظـار إلـى القيم الرفيعـة التي جتعـل احلياة 

أكثـر أمنـاً ورفاهية. 
وهكـذا ترافقـت حيـاة النـاس فـي أوربـا، مـع إرهاصات 
أن  حتـى  الفـن.  فـي  ذلـك  وابتـدأ  النهضـة.  عصـر 
بعـض العلمـاء كانـوا فنانـن أيضـاً. ورمبـا تعـود جميع 
معلوماتنـا عـن القرون السـابقة مبا فيها االكتشـافات 
العلميـة، والثـورة الصناعيـة، إلى ما دون مـن كتابات أو 

مـا أنتـج مـن لوحـات. فاملعرفـة واحـدة ال تتجـزأ. 
بـل أن املطالبـات التـي رفعهـا العمـال إلى السـلطات 
بإنصافهـم مـن أصحـاب املصانـع، إمنـا كانـت جـزًء من 
النظـام الثقافـي الـذي قادتـه النخبـة. فالثقافة كانت 
فـي األصـل نضـاالً مـن أجـل حتسـن ظـروف العيـش، 
وجعلهـا أكثـر يسـراً وإقناعاً. وكلمـا زاد عدد السـكان، 
كلمـا زادت احلاجة إلـى االهتمام بهذه الظـروف. أو زيادة 

نصيبهـا مـن اإلنفـاق العام. 
إن هـذه املعادلة تعكـس كيف يصحب التطـورَ التقني  
تطـورٌ اجتماعـي، وكيف يتناسـب هـذا مع زيـادة املوارد. 
فاملـال هو احملرك األكبر للنشـاطات العقليـة، مثلما هو 
األسـاس في التقدم العلمـي. وقدميـاً كان امللوك والوالة 
ينفقـون علـى العلمـاء دون وسـيط بغياب املؤسسـات 

الرسـمية. إال أن هـذا األمـر لم يعد مقبـوالً اآلن.
رمبـا تبـدو مثـل هذه الصـورة قامتة فـي بلداننـا العربية، 
فازديـاد مدخـوالت الدولـة ال ينعكـس، إال فـي أحـوال 
نـادرة، علـى عمليـة إنتـاج الثقافـة. بـل أن األخيـرة هي 
أكبـر متضـرر فـي األزمـات واحلـروب واملشـاكل املاليـة. 
ألنهـا ال تدخـل ضمـن االحتياجـات الضروريـة للنـاس. 

علينـا أن نـدرك أن مـا يصلنـا مـن الغـرب مـن نظريـات 
وأفـكار ومصطلحـات واجتاهـات ومذاهـب لـم يـأت من 
فـراغ. بـل ألن جـزًء مـن اإلنفـاق العـام صـرف فـي هـذا 
السـبيل. وإذا لـم نتـدارك نحـن مثـل هذا األمـر فإن من 
العسـير علينـا أن نتوقـع نهضة حقيقيـة، أو نفكر في 

تغييـر جـدي يطـال حياتنـا املعاصرة. 

المعرفة الجديدة !

سالم مكي

اجلنائز املعلقة في املقابر 
ما زالت، تلوح بأغصانها للمارة 
ما زالت تومئ للموج املنتصب: 

سنهبط من جنتك أيها الّرُب 
وسنكون اعداًء لبعضنا 

سنأكل كل شيء يتدلى، حتى أثداء 
الصغيرات 

سنقتلع جذورها، ونغرس مكانها: 
كمائن للشفاه 

اجلنائز املعلقة بغصن غيمة باكر
وشرفة يطل منها الذباب 

ما زالت تومئ للشيخ الذي يعانق 
ظله ويبكي 

*
هذا الصباح

جاء من أقصى القرية
 رجل ال يسعى لشيء سوى الرحيل 

فتجمعت النسوة والصبية 
لتشاهد املطر وهو يرجتف من البرد 

والقلق 
السماء مبللة باملطر والنحيب 

لكن النجوم جتمعت فوق أغصانها
لتزقزق للمرة األخيرة

فجأة، طارت النجوم.. 
لتحلق في سماء أخرى 

*
الرصيف يكتظ بالفراغ 
وأنا أرتدي جسداً كئيباً 

وأختبئ خلف السعال والقصب 
من يسقي ذخائري املعتقة في 

الطرقات؟
من ميسح الغبار عن يافطات 

املراقص؟ 
من يدفن اجلنائز في الهواء؟

من يطوف بها حول القبور املهجورة؟ 
*

أنتظر هبوط الليل 

ألكفن اجلنائز التي ال تكف عن 
التصفيق 

وأسمل العيون التي ال تكف عن 
التحديق

وأسدد فواتير الرصاص التي تزين 
صدور الصامتن 

ثم أنتظر رفيقاً يشهد لي عند 
األمير:

إنني أول من سعى وقال: يا قوم: 
احملوا أكفانكم! 

أجمعوا أجسادكم املزروعة في 
اإلسفلت 

ثم انثروها في املقاهي والساحات 
انثروا طفولتكم، عند كل موقد 

وكلوا واشربوا واسرفوا 
حتى يتبن لكم اخليط األحمر 

وهو يحتضن نهراً يغرق في مائه 
ثم يرتشف كل آثام الليل وآهات 

اجلدران 
من اعمال الفنان جبر علوانوال يرتوي.. 

من اعمال الفنان ضياء العزاوي
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لماذا يجلس اليابانيون على األرض لتناول 
الطعام؟

نشرموقع »برايت سايد« األميركي تقريرا اوضح خالله االسباب 
التي جتعل اليابانيون يفضلون تناول الطعام  وهم يجلسون على 

االرض تتمثل باالتي:
يعتقد ان اجللوس بوضعية »القرفصاء« والتي ميارسها االغلبية 
يزيد من تدفق الدم إلى املعدة، ما يســاعد على هضم الطعام 
بسهولة واحلصول على معظم الفيتامينات والعناصر الغذائية.

يســاعد اجللوس على األرض في أثناء تناول الطعام على حتسني 
عمل العصب املبهم في اجلسم أو احلائر vagus nerve. وعندما 
يفرز اجلهاز الهضمي هرموناً يســمى اللبتني، فإنه يرسل إشارة 
إلى العصــب املبهم بأنك ممتلــئ، وميكن أن متنعــك الوظيفة 
املناســبة لهذا العصب من اإلفراط في تناول الطعام، ومن ثم 

املساعدة على خسارة الوزن.
اجللوس على كرســي ملدة طويلة يجعل الوركني متيبسني، لذا، 
فإن اجللوس على األرض يســمح بتمديد الوركني والكاحلني، ما 

يجعل املفاصل أكثر مرونة.

القهوة تؤثر في وزن الطفل اثناء الحمل
قام باحثون فــي املعهد الوطنــي لصحة األطفــال والتنمية 
البشــرية في أميــركا بتحليل بيانات أكثر مــن ألفي امرأة بني 

األسبوع الثامن إلى الثالث عشر من احلمل.
وأوضحت طبيبة العلوم الطبية وأحد مؤلفي الدراسة، كاثرين 
جرانتز، أن بيانات البحث أظهرت أنه في أثناء انتظار الطفل، من 
املفيد احلد من املشــروبات التي حتتوي على الكافيني أو التخلص 

منها متاما.
ووجــدت الدراســة أن النســاء اللواتي يســتهلكن حوالي 50 
ملليغــرام من الكافيني فــي اليوم )ما يعــادل نصف كوب من 
القهــوة( أجننب أطفااًل أخف 66 جراما ممن لم يشــربن القهوة اذ 
يتسبب الكافيني بتضييق األوعية الدموية في املشيمة، ما قد 
يقلل من إمداد اجلنني بالدم ويبطئ منوه. كما يعتقد الباحثون أن 
هذه املادة ميكــن أن تعطل عمل هرمونات التوتر لدى الطفل، ما 
يعرضه خلطر زيادة الوزن السريع والسمنة بعد الوالدة، وتزيد من 

فرص اإلصابة بأمراض القلب والسكري في املستقبل.

أفضل الهواتف الذكية لعام 2021
صنفت اجمللة األمريكية الشــهيرة »كونسيومر ريبورت«، أفضل 
الهواتــف الذكيــة العاملة على أســاس نظامي التشــغيل 
»أندرويد« و »أي. أو. إس«، كهواتف موصى بها للشــراء في عام 

.2021
ووفقا للمجلة، فإن »آيفون ماكس برو 12« الرائد في فئة أفضل 
 OLED ســريع وشاشــة A14 Bionic آيفــون«.  يتميز مبعالج«
واتصــال من اجليل اخلامــس 5G ووفقا للخبــراء، ويتمتع بعمر 

بطارية أطول وشاشة أكبر وكاميرا أفضل.
وحصل »سامسونغ كالكســي نوت 20 ألترا 5 جي« على لقب 
أفضل هاتــف »أندرويد«. من بني مزايا هــذا اجلهاز، عمر بطارية 

املمتاز، والكاميرا ذات التقريب«5X« والشاشة.
واختيــر »ون بالس نــورد إن 10 5 جي« كأفضــل جهاز من حيث 
امليزانية. ووفًقا للخبراء، فإن العيب الوحيد املهم هو عدم وجود 

.»mmWave « دعم لـ
ومت اختيــار »ون بالس نورد إن 100« من قبل اجمللة بوصفه الهاتف 
الذكي األكثر »تشــغيال طويال«، لكــن كاميراته حصلت على 

تصنيف منخفض.

ملونشريط
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الصباح الجديد - متابعة:

الســعادة قرار، لكن هــل كلنا 
منتلك الشــجاعة واجلرأة واالميان 
بانفســنا وقدرتنا علــى حتقيق 
ما نصبو اليــه؟ اجلواب ال، لذلك 
فليس كل الناس سعداء وليسوا 
ويعرفون  معناها  يدركون  كلهم 

طريقها.
تتعلق  ابحــاث  ووفقــا جملموعة 
الســعيدة  الصحيــة  باحليــاة 

فللسعادة مفاتيح سبعة:
1. حتديد ما ميكــن ان يجلب لك 
الســعادة، اذ هي حالة عاطفية، 
أخرى  إيجابية  قد تشعر مبشاعر 
مثــل: الرضا واالمتنــان والفرح. 
الذي  الوحيــد  الشــخص  وأنت 
الشــعور  لك  ميثــل  مــا  يعرف 
بالسعادة بالنسبة لك. قد تكون 
لديــك أوقات فــي حياتك تكون 
فيها ســعيداً في ذهنك، متّسْك 
قائمة  بعمل  وقم  املشاعر  بهذه 
املشاعر  مع  الســعيدة  لألوقات 

املرتبطة بها.
أن  بــأن الســعادة ميكن  2. آمن 
أن  حتدث حتــت أي ظــرف: ميكن 
أن  دون  مــن  الســعادة  حتــدث 
تكون في مكان لــم تتوقع فيه 
ان تعثــر عليهــا، أو أن تكون مع 
أو حيوانات  أشــخاص ســعداء 
أليفة، الســعادة حالــة ذهنية، 
يجــب ان يكــون لديــك القدرة 
علــى التحكــم فــي حالتــك 
العقليــة، ميكنك حتى التحكم 
فــي العمليــات الكيميائية في 
تشعر  جتعلك  والتي  جســمك، 
بالنتيجة العاطفية للســعادة.. 
عنــد التفكيــر بالضحك على 

املثال، يطلق جســمك  ســبيل 
مــواد كيميائية جتعلك تشــعر 

بالسعادة.
مبجرد أن تقبل أن السعادة ليست 
أو  المتالك شــيء خاص،  شرطاً 
القيام بشيء خاص.. الخ عندها 
تكون لديك القدرة على أن تكون 

سعيداً في أي مكان وفي أي وقت 
وحتت أي ظرف.

3. اختر أن تكون ســعيداً: اتخذ 
قراراً واعياً بأنك ستكون سعيداً، 
ذّكر نفســك بهذا االختيار على 
مدار اليوم، قل مع نفسك »اليوم 
قررت ان اكون سعيدا ولن اسمح 

باي شــيء يعكر مزاجك خاصة 
عندما تراودك مشاعر سلبية.

هــذا ال يعنــي جتاهــل عاملــك 
اخلارجي، لكنــه يعني أن العالم 
حالتــك  يختــار  ال  اخلارجــي 
النفسية والعقلية، بل أنت الذي 

حتدد حالتك ومشاعرك.

4. كن إيجابيا وامنح نفسك احلق 
في الســعادة: كلنــا لدينا احلق 
في أن نكون ســعداء، إذا جعلت 
ســعادتك مشــروطة بأن يكون 
شخصا آخر سعيداً، فأنت بذلك 
أبداً،  قد أعددت حالة لن تتحقق 
امنح نفســك احلق في أن تكون 

سعيداً من دون شرط.
5. التركيــز علــى اإليجابي: من 
األســهل كثيراً أن تكون سعيداً 
عندمــا تركــز  علــى األفــكار 
اإليجابيــة، والتجــارب، والناس، 
وتذكر أنك ميكن ان تتعلم وتتدرب 
على أن تكون ســعيداً، سيكون 
األوقات  من  واملزيــد  املزيد  لديك 
السعيدة، وستصبح أقوى واكثر 
قدرة على خلق سعادتك اخلاصة.

القضاء على عوائق السعادة:   .6
أبعد نفسك عن البيئة السلبية 
وســتتمكن فــي النهاية من أن 
تكــون ســعيداً حتــت أي ظرف 
تقريباً، ولبية مــرة ثانية، لكنك 
ســتكون مدركا السبيل االمثل 

للتخلص منها.
ذّكر نفســك، »اختــرت أن أكون 
ســعيداً.. أنا ســعيد« ثم اتخذ 
املطلــوب  اإليجابــي  اإلجــراء 
للحفــاظ على تلك الســعادة.. 
أبعد نفسك عن البيئة السلبية، 
وركــز علــى إيجابياتــك إللغاء 

السلبية.
ليــس مطلوباً: ليس  الكمال   .7
عليــك أن تكون ســعيداً متاماً، 
أن تكون  التــدرب علــى  ميكنك 
وإذا فشــلت أحيانــاً  ســعيداً، 
فال  وشــعرت مبشاعر ســلبية، 
بأس بذلك، تلك هي األوقات التي 
تذّكر فيها نفســك بأنك تتدرب، 
حدد سبب عدم سعادتك، ال بأس 
أن ارتكبت أخطــاء، وال تفكر ان 
فالواقع  مثاليــا  تكون  ان  عليك 
له القــول الفصــل بانه يحمل 
لك متناقضات، االهم انك تعرف 
على  تعثر  وكيف  تستثمر  كيف 
الطــرف االفضل مــن كل حالة 

وحدث.

الصباح الجديد - وكاالت:
مع بدء العد التنازلي ملاراثون الدراما 
الرمضانيــة، التــي يتنافــس فيها 
حشــد كبير من النجوم، ويسابقون 
دخول  قبل  أعمالهــم  إلنهاء  الزمن 
اخلطوط  نقاد  حدد  الكرمي،  الشــهر 
العريضة للمنافسة، واألعمال التي 

ميكن أن تكون اجلواد الرابح.
الفنــي محمد عاطف  الناقد  ويرى 
العام تشــهد  دراما رمضان هذا  أن 

منافسة أكثر شراسة من السنوات 
اخلمس املاضية.

ويجــد أنه ســيكون مــن الصعب 
اختيــار احلصان الرابــح قبل عرض 
هذه األعمــال ومتابعة مدى تفاعل 
أن بعضها  اجلمهور معها، خاصــة 
يعتمــد على البطولة املشــتركة، 
وبعضها تقوم علــى ظاهرة النجم 

األوحد.
وأعرب عن اعتقــاده بأن اجلزء الثاني 

سيكون  »االختيار«  مسلســل  من 
التي  اجلماهيرية  األعمال  في صدارة 
خاصة  اجلمهور،  اهتمام  تستقطب 
أنــه يتنــاول قصص حيــاة بعض 
األبطال الذيــن ضحوا بحياتهم من 
أجــل مصر خالل الفتــرة من 2013 

حتى 2020.
وتابع أنه متشوق ملشاهدة مسلسل 
»أحمس امللك« بطولة عمرو يوسف 
وصبا مبارك وإخراج حسني املنباوي.

وأضاف: »أنا متحمس أيضا ملسلسل 
»ضد الكســر« بطولــة نيللي كرمي 
ومحمــد فراج والذي يشــهد عودة 

اخملرج أحمد خالد بعد غياب«.
من جهته، أكــد الناقد الفني طارق 
الشــناوي أن وجود يحيى الفخراني 
في الســباق بعد غيابه موســمني 
ســيكون عامــل جذب كبيــر جدا 
لصاحله، خاصة أنــه يعد على مدار 
أكثر من ربع قرن من أهم جنوم الدراما 

الرمضانية في العالم العربي.
وتوقع الشــناوي أن يحرص كثير من 
مسلسله  متابعة  على  املشاهدين 
الــذي يضم  زركش«  زاهــي  »جنيب 
كوكبة مــن النجوم مــن مختلف 
أنوشكا،  بينهم هالة فاخر،  األجيال 
شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كرمي 
إبراهيــم، محمد  إســالم  عفيفى، 

الصاوى، وفتوح أحمد.
الفنانة  وأضاف الشــناوي أن رصيد 

نيللــي كرمي لدى اجلمهــور يضعها 
أيضــا فــي مرتبــة متقدمة ضمن 
األعمــال التي ســتحظى بنصيب 

كبير من املشاهدة.
واكــدت الناقــدة ماجــدة خيراهلل 
أن تقييمهــا ال يخضــع للدعاية أو 
الوحيد  مقياســها  وأن  الشائعات، 
الختيــار العمل التي ستشــاهده، 
فكرته ومن هــم القائمني عليه من 

جنوم سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

توقعات النقاد بشأن دراما رمضان 2021

مفاتيح السعادة السبعة

نواة البلح: رأته امرأته يأكل متراً وال يخرج نواه، 
فقالت: ماذا تصنع كأّني بك تأكل التمر بنواه؟! 
فقال لها: طبعاً آكله بنواه ألن البائع وزنه مع 
النواة، ولو أخرج نواه ملا باعه بســبع بارات، أما 
وقد أعطيته الثمن دراهــم بيضاً، فهل أرمي 

في الزقاق شيئا اشتريته بدراهمي؟! 
احلمــار اخمللالتي: أخذ جحا يبيــع مخلالً، وقد 
ابتــاع أدوات اخمللل مع حمــار اخمللالتي، فكان 
احلمار يَعرف البيوت التي تشتري منه، وكّلما 
نادى الشــيخ: مخلل مخلل، كان احلمار ينهق 
في تلك األزقة املزدحمة ويغطي بنهيقه صوت 
جحا، فغضــب منه. وذات يوم وصل إلى محٍل 
يُنادي: مخلل مخلل،  الشــيخ  مزدحم، وأخذ 
فســبقه احلمار إلى النهيــق، فألقى جحا له 
املقود على عاتقه وحملق بعينيه، وقال: انظر 

يا هذا أأنت تبيع اخملّلل أم أنا؟ 
طول األرض: قالوا جلحا يوماً: أنت عالم، فنرجو 
أن حتل لنا هذا الســؤال، قــال: وما هو؟ قالوا: 
الدنيا كم ذراع؟ وإذا بجنازة مارة، فأشــار جحا 
إلى التابوت وقال: هذا الســؤال يرد عليه هذا 

امليت، فاسألوه ألنه ذرع األرض وسار. 
اخلجل: شــعر جحا بوجود لص فــي داره ليالً، 

فشــعر باخلوف واجته إلى اخلزانــة واختبأ بها، 
وبحث اللص عن شيء يسرقه فلم يجد فرأى 
اخلزانــة فقال: لعّل فيها شــيئاً ففتحها وإذا 
بجحــا فيها، فاختلج اللص ولكنه تشــجع 
وقال: ماذا تفعل هنا أيها الشيخ؟ فقال جحا: 
ال تؤاخذني فإني عارف بأنك ال جتد ما تســرقه 

ولذلك اختبأت خجالً منك.

 اللبــاس الطائر: كان قميصه منشــوراً على 
احلبل، فهبت الريــح وقذفته إلى األرض فقال 
لنفسه: يلزمنا أن نذبح فديًة وقرباناً فسألته 
زوجته: وملــاذا؟! فقال: العياذ بــاهلل لو كنت 

ألبسه لتحطمت. 
احلمار املتعلم: دعا والي الكوفة يوماً جحا إلى 
مجلسه، وعندما دخل عليه كان معه حماره، 
فقال له الوالي، لقد دعوتك أنت يا جحا فقط 
فما دون حمــارك، فنظر جحا إلى الوالي وقال 
له، هذا ما جاء بي إليك. فهم الوالي وقال له: 
يا جحا إّني أطلب منك أن تصنع لي أمراً غريبا 
أعطيك عليه أجراً،، فقال جحا أســتطيع أن 
أعّلم هذا احلمار القراءة والكتابة خالل عشــر 
سنوات، فرد الوالي: عشر سنوات، فقال جحا 
مؤكداً: نعم أيها الوالــي إن تأذن لي، فأعطاه 
الوالي أجراً مسبقاً لغرابة األمر. وعندما هم 
جحــا باخلروج اقترب منه أحد احلاشــية عند 
امللك، وقال لــه: ويحك يا جحا أتســخر من 
الوالي، فقد يعاقبك إن لــم تِف مبا قلت، فرد 
عليه جحــا: ويحك أنت، لقد قلت له عشــر 
ســنوات، وهذا يعني خالل هذه املدة، قد ميوت 

الوالي أو ميوت جحا أو ميوت حماري.

من نوادر جحا

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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رياضة

نعمت عباس*

األولوية في  الدولــة تعطــي  إن 
االهتمــام لبناء اإلنســان ورعاية 
املواطن في كل مكان من الدولة 
فــا قيمة للقــدرة املالية دون أن 
تكون هناك ثروة بشــرية وكوادر 
بناء  على  وقــادرة  مؤهلة  وطنية 
الوطن ألن طريــق نهضة الوطن 
ســيظل دائماً يتطلــب من كل 
فرد في هذا اجملتمــع بذل اجلهود 
الشاقة من أجل أن تثمر جهودنا«، 
هكذا قال الرئيس الراحل املغفور 
له بإذن اهلل سمو الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، وسارت اإلمارات 
في كل اجملــاالت على هذا النهج 

والعهد.
تطورت  الرياضــي  اجملــال  وفــي 
الرياضة وخاصًة كرة القدم حيث 
اعتمدت اجلهات املســؤولة ثاث 
قصيرة  خطة  للتطويــر،  خطط 
املدى  متوســطة  وخطة  املــدى 
وخطــة طويلة املــدى، واهتمت 
وتأهيــل  املنتخبــات  بتأهيــل 
املدربــن وتأهيل مراكــز التدريب 
ومدارس الكرة، وقــد أثمرت هذه 
إيجابية  نتائج  وحققت  اخلطوات 
واألندية  املنتخبــات  على صعيد 
وظهرت كفــاءات وطنية متميزة 
فــي التدريب واإلشــراف الفني، 
واالحتاد اإلماراتــي أعطى األولوية 
للمدرب املواطــن بعد النجاحات 
املواطنن  املدربــن  حققها  التي 
في احملافل الدولية واحمللية، املدرب 
الراحل جمعة غريــب وعبد اهلل 
صقر وعبد اهلل مســفر ومهدي 
ربيع  وجمعة  عامر  وراشــد  علي 
باروت  وعيد  العنبري  العزيز  وعبد 
الرحمن احلداد وعلي حسن  وعبد 
وخليفة مبارك وجمال احلســاني 
وعبد اجمليــد النمــر ووليد عبيد 
خميس  علي  املتميــز  والعيناوي 
الكفاءات  الطنيجي وغيرهم من 

الوطنية القديرة.
أُبرمت  التي  وعلى ضوء االتفاقية 
واإلماراتي  العراقــي  االحتادين  بن 
لتبادل اخلبرات والتعاون املشترك، 
رشــح اجلانــب العراقــي اخلبير 
عبد اهلل حســن عضــو اللجنة 

الفنية في االحتاد األسيوي واخلبير 
والتعليم  التدريــب  فــي  الفني 
في االحتــاد الدولــي وعضو جلنة 
الدراســات الفنيــة فــي االحتاد 
األســيوي ومحاضــر النخبة في 
دورتي  A والبروفشينال في االحتاد 
األسيوي ليكون محاضراً في دورة 
العراقين  للمدربن  البروفشينال 

في العراق.
وافــق االحتــاد اإلماراتــي علــى 
طلب شــقيقه العراقي واعتمد 
دورة  وســتنطلق  التســمية 
البــرو للمدربــن العراقين حتت 
إشــراف اإلماراتــي القديــر عبد 
اهلل حســن في الوقــت املقبل، 
وجــاء هــذا االختيــار نتيجة ملا 
الدولي من  به محاضرنــا  يتمتع 
كفــاءة علمية وخبــرات خاصة 
وأنه كانت له جتربة ســابقة مع 
املدربــن العراقين فــي اإلمارات 
حيــث بادر بإقامــة دورة C جلميع 

العاملن فــي اإلمارات  املدربــن 
مبقتــرح قدمته لــه ومبتابعة من 
الكابــن عبد الكرمي عبــد الرزاق 
مدير فريق نادي الزوراء وبتشجيع 
الذي  صالح  جمــال  الدكتور  من 
ساهم مساهمة كبيرة في إقامة 
الــدورة حيث ُعن مديــراً للدورة 
ووفــر ماعب الشــارقة وقاعات 
النادي وسهل مهمة صدور كتاب 
االحتاد عندما أقنع الكابن حسن 
سعيد رئيس االحتاد العراقي على 

ضرورة إقامة هذه الدورة.
وقد أبدع الكابن عبد اهلل حسن 
 C في نقــل كل محتويــات دورة
للمدربن املشــاركن بكل حرص 
واقتدار وتعامــل مع املدربن كأخ 
الرافدين عن  أبنــاء  وصديق وعبر 
شكرهم للمحاضر اإلماراتي على 
حســن إدارة الدورة وعلى تعامله 
الكرة  والتربوي مع جنوم  احلضاري 
العراقية الذيــن تقدموا بخالص 

املبــادرة  هــذه  على  شــكرهم 
اجلميلــة في إقامــة دورة خاصة 

للمدربن العراقين.
وعلى هذا االجتاه اتصلت باملدربن 
العراقين الكابــن رعد كاظم و 
الكابن ســامي بحــت العاملن 
في الدوحة وحركت املياه الراكدة 
وأقيمــت دورة مماثلــة لهم هناك 
حتــت إشــراف االحتــاد القطري. 
وهذه اخلطوة للتعاون بن البلدين 
ســتتبعها  والعراقي  اإلماراتــي 
خطوات قادمــة مثمرة للطرفن 
خاصــة وأن احملبة هي القاســم 
املشــترك بن البلديــن منذ زمن 

بعيد.
وفــي عالــم املرمى أتــاح االحتاد 
الفرصــة ملدربي حراس  اإلماراتي 
الشهادات  على  للحصول  املرمى 
األسيوية والدولية من خال إقامة 
الدورات املســتوى األول. املستوى 
والدورات  الثالث.  املستوى  الثاني. 

الدولية وورش العمل بالتعاون مع 
مجلســي دبي الرياضي ومجلس 
واســتقدام  الرياضي  ظبــي  أبو 
الكفــاءات العاملية في تخصص 
تدريب حــراس املرمــى ومن هذا 
للكفاءات  والرعايــة  االهتمــام 
الوطنية ظهــرت طاقات تدريبية 
إماراتيــة في عالــم املرمى ومع 
منتخبات اإلمارات بكافة درجاتها 
الكابن خميس ســالم والكابن 
زكريــا أحمــد والكابن حســن 
يوســف  والكابــن  إســماعيل 

الزعابي والكابن علي عاشور.
الكابن زكريا أحمد حارس مرمى 
العن  ونــادي  اإلمــارات  منتخب 
شــهادة  على  واحلاصل  ســابقاً 
الدكتــوراه في التحــول الرقمي 
وبكالوريوس في التربية الرياضية 
ومحاضــر النخبــة فــي االحتاد 
األســيوي وفني فــي مجلس أبو 
ظبــي الرياضي وماجســتير في 

مدربي  ومشرف  الرياضي  القانون 
يــاس متصدر  بني  نــادي  حراس 
الــدوري اإلماراتــي دوري احملترفن 
االحتاد  اهتمــام  اســتثمر  حالياً، 
في  العاملن  باملدربــن  اإلماراتي 
الدولة من كافة اجلنسيات حيث 
نظم دوريــات وورش عمل خاصة 
املرمــى في جميع  مبدربي حراس 
أنديــة الدولــة ونقــل للمدربن 
كل خبراته في امليدان والدراســة 
وجمع املدربن ولم شملهم وهذه 
نتائجها  ظهرت  الطيبة  املبادرات 
اإليجابية في تطور وجناح املدربن 
وتألق احلراس سواء مع املنتخبات 

أو األندية اإلماراتية.
املدربون العرب كان لهم نصيبهم 
في حتقيق البطوالت واكتشــاف 
كوكبة مــن النجوم واملواهب في 
عالم املرمى، الكابن قاســم أبو 
حديد مدرب أســود الرافدين في 
بطــول كأس العالم عــام 1986 
في املكسيك وصادق جبر وسمير 
عبــد الرضا وعامر عبــد الوهاب 
وعمر أحمد ومحمد عبد اللطيف 
كانت لهــم بصماتهم في جناح 
مبستوى  حراسها  وظهور  األندية 

متميز.
واجلزائري ياسن بن طلعت والذي 
كان ضمــن منتخــب اجلزائر في 
 1982 العالــم عام  بطولة كاس 
في اســبانيا والذي قــدم احلارس 
ماجد ناصــر حارس النادي األهلي 
وغيره من  اإلماراتــي  واملنتخــب 
احلراس املتميزيــن، وهناك الكثير 
مــن املدربن العرب من مصر ومن 
الســودان ومن املغــرب و الكثير 
مــن الدول العربيــة لهم دورهم 
الفاعل فــي انتعاش عالم املرمى 

في اإلمارات.
اللجنــة  صادقــة:  همســة 
اختيار  فــي  وفقت  التطبيعيــة 
اإلماراتي عبد اهلل حسن،  احملاضر 
نتمنى أن توفق في اختيار احملاضر 
اإلماراتــي زكريا أحمــد، محاضر 
األســيوي  االحتاد  فــي  النخبــة 
لــدورات مدربــي حــراس املرمى 
والثالث،  والثاني  األول  املســتوى 

نأمل االستجابة لهذه الدعوة.

* مدرب عراقي محترف

ضمن إتفاقية التعاون الرياضي 

اإلماراتي عبد اهلل حسن محاضرًا 
في دورة البروفشينال لمدربي العراق

صفارة الشويلي في 
تصفيات سلة األولمبياد

منتدى الفلوجة ينظم 
حملة لتعفير المدارس

بغداد ـ الصباح الجديد:
رشــح االحتاد الدولي لكرة الســلة احلكم 
العراقــي الدولــي أحمد علي الشــويلي 
لتحكيم تصفيــات أوملبياد طوكيو للرجال 
لكرة السلة والتي تقام في كندا باملدة من 

29 حزيران وحتى الرابع من متوز.
وقــال احلكم أحمــد علــي إن التصفيات 
)كندا- جمهورية  املنتظرة تضم منتخبات 
التشيك - اليونان- الصن- تركيا- أورجواي(، 
الفتــا إلــى أن املهمة هــي التحضير إلى 
البطوالت  األوملبياد وســتضاف إلى سجل 
املهمــة التي أســندت له منذ اســتامه 
الشــارة الدولية.وبــن: »ترشــيحي لدورة 
األلعاب األوملبية في طوكيو هو احلدث األهم 
لسببن األول ألن مشاركة العراق قليلة جدا 
ورمبا ستكون في البطاقات اجملانية والسبب 
اآلخر ألن في سجلي الشخصي قدت جميع 
البطوالت القارية والدولية وكانت تنقصني 

فقط دورة األلعاب األوملبية«.
يشــار إلى أن أحمد علي يعد من أبرز حكام 
آســيا وســبق أن أســندت له مهام قيادة 
للسيدات  العالم  وبطولة  أســيا  نهائيات 

والرجال.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نَفــَذ متطوعــو منتــدى شــباب ورياضة 
الفلوجــة بالتنســيِق مع شــعبة العمل 
التطوعي، حملة تعفيــر وتعقيم املدراس 
في قضاء الفلوجــة ومبتابعة مدير املنتدى 

عارف طرار. 
وقال مدير شــعبة العمــل التطوعي في 
مديرية شــباب ورياضة األنبار أمين إبراهيم 
: إن وحدات العمــل التطوعي في منتديات 
الشــباب والرياضة مســتمرة في حمات 
التعفيــر وهي َضمَن اإلجــراءات االحترازية 

للوقايِة من فايروس كورونا.
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العواصم ـ وكاالت:

واصــل املنتخــب األملانــي أداءه اجليد 
فــي التصفيات األوروبيــة املؤهلة إلى 
FIFA قطــر  نهائيــات كأس العالــم 
2022™ وحقق الفوز على مستضيفه 
املنتخــب الروماني بهدف مــن دون رد 
اول امــس في إطار اجلولــة الثانية من 

مباريات اجملموعة العاشرة.
أحرز سيرج غنابري هدف فوز املاكينات 
األملانية في الدقيقة 16 من زمن اللقاء 
الرومانية  العاصمــة  أقيم فــي  الذي 
بوخاريســت.ورفع املنتخــب األملانــي 
رصيــده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق 
األهــداف أمــام أرمينيا التــي واصلت 
انطاقاتها املميزة وحققت فوزها الثاني 
علــى التوالي بتغلبهــا على ضيفتها 
إطار  رد فــي  دون  أيســلندا بهدفــن 
بارسيغيان  تيغران  ذاتها.وافتتح  اجلولة 
التسجيل ألرمينيا في الدقيقة 53 قبل 
أن يحرز خورين بايراميان الهدف الثاني 

في الدقيقة 74.
وفــي آخر مباريات اجلولــة ذاتها ضمن 
منتخب  العاشــرة حقــق  اجملموعــة 
قوامه  عريضاً  فوزاً  الشمالية  مقدونيا 
خمســة أهداف من دون رد على نظيره 
منتخب ليختنشــتاين فتقدم الفريق 
إلى املركز الثالث بفــارق األهداف أمام 

رومانيا.

وفي سياق اخر،.وعّوضت فرنسا حاملة 
اللقب تعثرها على أرضها في مستهل 
مشــوارها بتعادلها مع أوكرانيا )1-1(، 
وذلــك بفوزها األحد في أســتانا على 
في  -2صفر  كازخســتان  مضيفتهــا 
اجلولة الثانية من منافســات اجملموعة 

الرابعة.
وبانتظار مباراتها األربعاء ضد البوسنة 
والتي ســتكون األخيرة لها قبل خوض 
نهائيات كأس أوروبا املؤجلة لعام حتى 
الصيف املقبل بســبب فيروس كورونا، 
األحد  جيد  فرنســا مبســتوى  ظهرت 
في أســتانا وتصدرت اجملموعة برصيد 
أربع نقاط بفارق نقطتن امام اوكرانيا 
وفنلنــدا املتعادلتــن بهــدف جلونيور 
مورايش )80( مقابل هدف لتيمو بوكي 

)89 من ركلة جزاء(. 
وبدأ املدرب ديدييه ديشــان اللقاء األول 
للفرنسين ضد كازخستان بتشكيلة 
مختلفــة متاماً عن مبــاراة أوكرانيا، إذ 
أجرى تســعة تبديات وأبرزها إشــراك 
بول بوغبا أساسياً واإلبقاء على هداف 
باريس سان جيرمان كيليان مبابي على 
الفرصة ألنتوني  البدالء، مانحاً  مقاعد 
دميبيليه  وعثمان  ليمار  وتوما  مارسيال 
ملســاندة أنطوان غريزمان الذي حافظ 
على مركزه بعدمــا كان صاحب هدف 

مباراة اجلولة األولى.
شارك  لإلحصاءات،  »أوبتا«  وبحســب 
الـــ46 األخيرة  املباريات  غريزمان فــي 

لفرنســا وهو أمر لم يحققه أي العب 
منذ احلــرب العاملية الثانيــة. كما أن 
دميبيليه شارك أساســيا للمرة األولى 

منذ أكثر من سنتن ونصف.
ضيفتها  وفــادة  الدمنــارك  وأكرمــت 
مولدافيــا بثمانية أهــداف في اجلولة 

الثانيــة مــن منافســات اجملموعــة 
السادســة وســجل كل من كاســبر 
دولبرغ )19 من ركلة جزاء و48( وميكيل 

دامشــغارد )22 و29( ثنائية، وتناوب ينز 
سترايغر الرسن.

وعززت الدمنــارك موقعها في الصدارة 
برصيد ســت نقــاط بفــارق نقطتن 
أمام النمســا التي قلبت تخلفها أمام 
مضيفتها جــزر فارو بهدف لســوني 
رانيــار ناتشــتاد )19( إلى فــوز بثاثة 
أهداف تناوب على تسجيلها ألكسندر 
)30( وكريستوف بامغارتنر  دراغوفيتش 

)77( وساشا كاالدييتش)44(.
مستحق  بفوز  اإليطالي  املنتخب  وعاد 
على مضيفــه البلغــاري -2صفر في 
صوفيا في اجلولة الثانية من منافسات 
اجملموعــة الثالثــة .. وفــرض املنتخب 
اإليطالــي أفضليتــه علــى مجريات 
املباراة لكنه انتظر الدقيقة 43 الفتتاح 
التســجيل عبر مهاجــم تورينو أندريا 
بيلوتي من ركلة جزاء، فســددها قوية 

بيمناه على مين احلارس بامن إيلييف.
الثاني من  الهدف  بيلوتي يضيف  وكاد 
كرة ساقطة من داخل املنطقة عندما 
تلقاها من العب وســط باريس ســان 
جيرمان الفرنســي ماركــو فيراتي من 
ركلة حرة في منتصف امللعب فارتدت 
من القائم األيسر وتهيأت أمامه مجددا 
لكنــه ســددها قوية فوق اخلشــبات 
الثاث)72(.. وطمــأن مانويل لوكاتيلي، 
بديل ستيفانو سنسي، أنصار املنتخب 
الثاني في  الهــدف  اإليطالي بإضافته 
الدقيقــة 82 من تســديدة رائعة من 

داخل املنطقة لعبها بيمناه في الزاوية 
اليسرى البعيدة للحارس إيلييف.

وهو الفوز الثاني على التوالي إليطاليا 
بعــد األول علــى إيرلندا الشــمالية 
بالنتيجــة ذاتهــا اخلميــس فعــززت 
ســت  برصيد  الصدارة  فــي  موقعها 
نقاط بفــارق األهداف أمام سويســرا 
الفائزة على ضيفتهــا ليتوانيا بهدف 
مبكر جلناح ليفربول االنكليزي شيردان 

شاكيري )2(.
القدم،  املنتخب اإلسباني لكرة  وأفلت 
بطل العالم عام 2010، من فخ مضيفه 
اجلورجي، بقيادة مدربه الفرنسي ويلي 
ســانيول، وقلب تخلفه إلى فوز قاتل 
2-1 في تيبيليســي في اجلولة الثانية 
من منافســات اجملموعة الثانية .. وكاد 
يدفع  أنريكه  لويــس  إســبانيا  مدرب 
بقيادة  ثمن إشراكه تشكيلة شــابة 
وســيرجيو  ألبا  جــوردي  اخملضرمــن 
بوســكيتس، إذ خــرج متخلفاً صفر-

1 في الشــوط األول سجله خفيتشا 
كفاراتسيخيليا، قبل أن يتدارك املوقف 
مطلــع الثاني بإجرائــه ثاثة تبديات 
أعادت التــوازن إلى »ال روخا« الذي جنح 
في إدراك التعادل بواسطة العب وسط 
مانشستر ســيتي فيران توريس )56(، 
قبل أن يســجل البديل العب وســط 
الفوز  أوملو هدف  دانــي  اليبزيغ األملاني 
فــي الدقيقة الثانية مــن الوقت بدل 

الضائع.

المنتخب األلماني يعود بانتصار ثمين في تصفيات المونديال
فرنسا تحصد فوزها األول وإسبانيا تفلت من فخ جورجيا 

املانيا يحقق الفوز على لرومانيا في التصفيات املونديالية
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مفكرة اليوم

كرواتيا ـ مالطة

لوكسمبرج ـ البرتغال
جبل طارق ـ هولندا

ويلز ـ التشيك

تصفيات كأس العالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت جلنــة املســابقات في 
لاحتــاد  التطبيعيــة  الهيئــة 
مباريات  انطــاق  موعد  املركزي، 
26 ملنافســات الدوري  الـ  اجلولة 

املمتاز بكرة القدم.
وحــددت اللجنة  يــوم اخلميس 
املقبل  االول من نيســان  املوافق 
موعــداً الفتتاح اجلولــة باقامة 
اربيل  مباراتــن، االولــى جتمــع 
وضيفــه النجــف فــي ملعب 
فرانسو حريري، في حن سيواجه 
البصرة على  الزوراء ضيفه نفط 

ملعب الشعب الدولي .وتقام في 
إذ  مواجهات،  اربــع  التالي  اليوم 
يضيف زاخو فريق احلدود، في حن 
املتصدر  القاسم  فريق  يستقبل 
الكفل  ملعب  على  اجلوية  القوة 
، في حــن يواجــه النفط على 
ملعــب التاجي نفط الوســط، 
ويحتضن ملعب الشعب الدولي 

مباراة الشرطة والسماوة.
إلى ذلــك، أبــدى الدكتور يحيى 
علــوان، مدرب النفط الســابق، 
بإقالته  اإلدارة  قرار  استغرابه من 
رغــم أن نتائج الفريق جيدة حتت 

قيادته.وقــال علوان »النفط قدم 
أداء جيــدا فــي أغلــب مباريات 
الــدوري وحققنــا نتائــج مميزة، 
بدليــل أن الفريق يحتــل املركز 
السادس برغم الظروف الصعبة 
التــي ميــر بها هــذا املوســم، 
مالية  ضائقة  مــن  نعاني  حيث 
خانقة«.وأضــاف »النفــط فقد 
في هذا املوســم عددا من جنومه 
وانتقالهــم صوب األندية األخرى 
ناهيــك عن اإلصابــات الكثيرة، 
حتى أن في بعض املباريات تعرض 
اخلط األمامــي بكامله لإلصابة 

ولم أجد من يشــترك في املباراة 
نتائجنا  علــى  حافظنا  ذلك  مع 
»مقتنع  علــوان  املميزة«.وتابــع 
الفريق  مــع  قدمتــه  مبــا  متاما 
ونتائجنا وفــق ظروف النادي تعد 
يتقدم  لم  أنــه  موضحا  ممتازة«، 
في  يشــاع  مثلما  باســتقالته 
الوســط الرياضي، بــل أن اإلدارة 
اتخذت قــرارا بإقالته وهو يجهل 
األسباب.يشار إلى أن نادي النفط 
 35 برصيد  السادس  املركز  يحتل 
نقطــة بعد مــرور 25 جولة من 

الدوري املمتاز.

الخميس .. مباراتان في افتتاح 
الجولة 26 لدوري الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
البدنية  التربيــة  أقامــت دائــرة 
والرياضة - قســم الكشافة في 
وزارة الشــباب والرياضة بالتعاون 
مع جامعــة ديالى - كلية التربية 
البدنيــة وعلوم الرياضة، ورشــة 
تدريبية الكترونية بعنوان )املناهج 
الكشــفية العربية( مبشاركة 36 
مشــارك من مختلف محافظات 

العراق وأدارها أ.د ثائر رشيد مطر.
وقال مدير قســم الكشافة عامر 
اقامة  من  الهــدف  الرحمن:  عبد 
املناهج  أدلــة  مراجعة  الورشــة 

اخملتلفــة  الكشــفية  باملراحــل 
وإعدادها للعمــل بها وتطبيقها 
باجلمعيات الكشفية.واضاف عبد 
الورشة سلسلة  تناولت  الرحمن: 
مــن احلقــب الزمنيــة واالحداث 
العامليــة التي توالت بعد نشــوء 
التي  الكشفية  واملؤمترات  احلركة 
اســهمت بدور كبير فــي تطوير 
مفهــوم احلركة الكشــفية من 
تكوين مواطــن صالح الى تكوين 
مواطــن فاعل مبقــدوره أن يلعب 
دورا هاما فــي تطوير اجملتمع الذي 

يعيش فيه.

ورشة تدريبية عن المناهج 
الكشفية العربية



أعلنــت املمثلــة العاملية 
هيــاري داف والدة طفلها 
صورة  ونشــرت  الثالــث 
بعــد الــوالدة التــي متت 
في املنزل عبــر صفحتها 
أحد مواقع  اخلاصة علــى 
االجتماعــي  التواصــل 
بطفلتها  مرحبة  وعلقت 
الصغيرة "ماي جيمس بير 
" وكتبت:"نحــن نحبك". 
الصغيرة  هيــاري  طفلة 
الثاني  الطفل  هي  "ماي" 
لها من زوجها املوســيقي 
إبن  ولديها  كومــا،  ماثيو 
يدعــى لوكا أيضــاً عمره 
ثماني ســنوات من زوجها 
الســابق العــب الهوكي 

داف  وكانت  كومري.  مايك 
اعلنت باكثر من لقاء على 
حرصها ملمارسة امومتها 
وعبرت  اطفالهــا،  ورعاية 
الغامــرة  فرحتهــا  عــن 
ان  وذكرت  االول  بطفلهــا 
االمومة احد اهم احامها 
حتقيقها  استطاعت  التي 

مع من حتب.

يتعاقد الفنان املصري أحمد 
طارق  املنتــج  مــع  فهمي 
االعمال  مــن  عدد  على  نور 
الفنية خال الفترة املقبلة. 
وسيعقد مؤمتراً صحفياً فى 
أحد فنــادق القاهرة الكبرى 
االعاميني  من  عدد  بحضور 
للحديث عــن تفاصيل هذه 
ان احمد  الى  األعمال. يشار 
فهمي عرض له مسلســل 
رجالــة البيت فــي املارثون 
والذي  املاضــي،  الرمضاني 
روى قصــة تيمــون وبومبا 
لإلقامة  ينتقــان  اللذيــن 
وهناك  جدهمــا،  منزل  في 
بــأن عليهما حتمل  يفاجآن 

املسؤولية كاملة، والتكاتف 
األســرة من  أفراد  بقية  مع 
أجــل الوقــوف بوجه مالك 
الذي يقطنه جدهما  البيت 
والذي يحاول أخذه منه لبناء 
برج ســكني. كمــا ينتظر 
أحمد فهمــي عرض فيلمه 

اجلديد " العارف".

بعــد أن فاجــأ الفنــان 
محمــد  الفلســطيني 
عســاف اجلمهور بزواجه 
من خارج الوسط الفني، 
خال شهر آب/أغسطس 
للمرة  2020، كشف  عام 
األولــى تفاصيــل قصة 
زواجــه، وقــال: "تعرفت 
باملصادفة  زوجتــي  على 
في أثناء تواجد شقيقها 
في لنــدن، ومــن دون أي 
ترتيــب". وأضــاف خال 
مشــاركته فــي برنامج 
"شقيقها  مع  "بصراحة 
وصافحته  علــيَّ  تعرف 
فــور رؤيتــه وطلب مني 
أن يلتقطــوا معه صورة، 
شعرت  رأيتها  ما  ومجرد 
باجنــذاب نحوها، وبحثت 

حتى  ذلــك  بعد  عنهــا 
استطعت الوصول إليها 
وبــدأت بيننــا محادثات 
اعتياديــة ثــم بعد فترة 

شعرت باحلب نحوها".
وتابع: "بــدأ احلديث بيننا 
فى  بعض  نــزور  وبدأنــا 
على  وتعرفــت  البيــت 
الترابط  وأحببت  أخوتها، 
به  شعرت  الذي  العائلي 

داخل عائلة زوجتي".

هيالري داف

محمد عساف

أحمد فهمي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
حولت الروبوت "صوفيا"، القطعة الفنية األولى لها، والتي 
انتهت من تصميمها األولي بشــكل يدوي، إلى عمل فني 

رقمي، باستعمال كاميراتها ملعاجلة الوجوه واألشكال.
وقامت "صوفيــا" بالتعاون خال تصميمها ألولى لوحاتها 
الفنية مع الفنان اإليطالي، أندريا بوناسيتو، وجمعت خال 
قطعتهــا الفنية الرقمية بني عناصر ألعمال بوناســيتو، 
وتاريخ الفن ورســوماتها اليدوية، حيــث أن باكورة أعمال 
"صوفيا" الفنية حتمل عنوان "جتسيد صوفيا"، وهي عبارة 
عن ملف فيديــو مدته 12 ثانية يعرض صورة شــخصية 
للفنان اإليطالــي، والذي يتطور إلى لوحــة رقمية وأخرى 

يدوية، لوجه الفنانة الروبوت "صوفيا".
وفي وقت سابق، عملت "صوفيا" على تصميم أول لوحاتها 
الفنية الرقمية، بحسب ما أعلنت عنه وقتها عبر حسابها 
الرســمي في "إنســتغرام"، وكتبت: "أحب كيف يصبح 
العالم مفاجئا عند اســتعمال اإلبداع احلاسوبي للتعاون 
مع الفنانني ومطوري الذكاء االصطناعي واملهندسني. هل 

ترغب في إنشاء عمل فني معي؟".
ونشــرت مقطع فيديو لها، ممسكة بعلبة ألوان في إحدى 
يديها، متعن النظر في عدد مــن اللوحات املعلقة أمامها، 
فيما تســتعمل أصابع يدهــا احلديدية األخــرى، لتخلط 
بفرشــاتها بني األلوان اخملتلفة قبل أن تســتعملهما في 

رسم قطعتها الفنية األولى.

الصباح الجديد - وكاالت:
تصدر فيلــم احلركة واجلرمية اجلديــد "ال أحد" )نو بدي( 
إيرادات السينما في أميركا الشمالية محققا 6.7 مليون 
دوالر. الفيلــم بطولة بوب أودينكيرك وكوني نيلســن 

وألكيسي سيريبرياكوف ومن إخراج إيليا نيشولر.
وتراجع فيلم الرسوم املتحركة )رايا آند ذا الست دراغون( 
"رايــا والتنني األخير" إلــى املركز الثاني هذا األســبوع 

مسجا إيرادات بلغت 3.5 مليون دوالر.
واحتل فيلم الرســوم املتحركة )توم آنــد جيري( املركز 

الثالث محققا 2.5 مليون دوالر.
وتراجــع فيلم اخليال العلمي )كيوس ووكينغ( "ســريان 
الفوضى" من املركــز الثالث إلى املركــز الرابع بإيرادات 
بلغت 1.2 مليون دوالر. الفيلــم بطولة توم هوالند بدور 
وديــزي ريدلي بدور ومادس ميكلســن ومــن إخراج دوج 

ليمان.
وتراجع الفيلم الدرامي )ذا كوريــر( من املركز الرابع إلى 
املركــز اخلامس مســجا مليــون دوالر. الفيلم بطولة 
بيندكت كامبرباتش ورايتشل بروسنان وجيسي باكلي 

ومن إخراج دومينيك كوكي.

"ال أحد" يتصدر إيرادات 
السينما

الروبوت "صوفيا" تحول القطعة 
الفنية األولى لها لعمل فني رقمي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم 
مع انها من االكات املعروفة كونها 
االغلــى ســعرا في اول موســمها 
التي  العائــات  مــن كل  واملرغوبة 
علــى شــرائها مبجــرد  تتهافــت 
وصولها الى الســوق، اال ان البعض 
ال يستســيغها ويســتغرب ارتفاع 
سعرها عند نزولها الى االسواق اول 
املائدة  الباميا تكاد تكون  املوســم. 
االهم بالنســبة لغالبية العراقيني 
مميزة  بطريقــة  يطبخونها  الذيــن 
عن بقية البلــدان، وحتى بحجمها 

وشكلها.
احدى السيدات التي جاءت إلى سوق 
تقول: كنت  للتســوق  املعظم  باب 
أنوي شراء كيس صغير من البامية 
املعلبــة التي تباع بســعر رخيص، 
البامية  بســعر  فوجئــت  لكنــي 
العراقيــة الطازجة في ســوق باب 
إلى  انخفض  وقد  للخضار،  املعظم 
املاضي،  نصف سعرها عن األسبوع 
وقــررت شــراء نصف كيلــو منها، 
ليكفي وجبة غــداء لعائلة كبيرة، 
وأجد أن البامية توفرت عند أكثر من 
بائع بعد أن كانت فــي أول دخولها 
الســوق تقتصر على بائــع واحد أو 
اثنني الرتفاع سعرها،  فقبل أكثر من 
أســبوع كانت تباع بسعر يصل إلى 
ثاثني ألف دينار، واملعروف أن البامية 
ال ميكــن أن تطبــخ إال مــع اللحم 
والثوم وكمية كبيرة من الطماطة، 
لذا أجد أنها تدلل نفســها لتكون 

مرغوبة من كل العائلة. 
اما الســيدة ســهى عبود فقالت: 
الباميــة، األكلة الشــعبية التي ال 
يخلو منهــا أي بيــت عراقي خال 
فترة الصيف، وبعض العائات تلجأ 
لطبخ البامية في الصيف بشــكل 
يومي حتى ينتهي موســمها، فيما 
يعمد البعض إلى حفظها بطريقة 
قائد  أو طريقة عمــل  التجميــد، 

منها تعلق على شــبابيك املطبخ، 
لتجفيفهــا، إضافة إلــى أن هناك 
عدة طرق لطبخها، ففي بعض مدن 
شمال العراق مثل الشرقاط يضاف 
لها الفلفل احلار، أما في بغداد فأنها 
األكلــة الوحيدة التــي ال حتتاج إلى 
بهارات أو كاري أو أي نوع من التوابل 

ألنها تطبخ نفسها بنفسها.
وقال بائع اخلضــار حيدر املالكي عن 
أنواع  لهــا  "الباميا  الباميــا:  انواع 
)البترة واحلسيناوية(  وأســماء مثل 
وبعض التســميات حسب املناطق 
التي تزرع فيهــا البامية، فـ "لبترة" 
تكــون حباتهــا قصيرة وتــزرع في 
مناطق اليوسفية والصويرة، وتتميز 
بطعــم خــاص يفضلهــا البعض 
بــاألكل وحتى في احلفــظ بطريقة 
التجميد فقط، أما "احلســيناوية" 

فتتميز بأن حباتهــا رفيعة وطويلة 
وتزرع في احللــة، ويفضلها البعض 
كونها حتتفظ بشكلها خال عملية 

الطبخ". 
وأضاف: "هذه التســميات أطلقها 
الفاحون والباعــة في أماكن البيع 
الرئيســة على محصــول البامية، 
وتعــد هــذه مغازلة حملصــول يعد 
من احملاصيل األكثر شــهرة في كل 
مناطق العراق، ملا له من شعبية في 
البيت العراقــي وحتى في املطاعم 
العراقية، كمــا أنه احملصول الوحيد 
الــذي يدخل الســوق بســعر يبلغ 
ضعف سعر كيلو غرام من اللحم ".

البائع ســعد جبار قــال: "اليوم في 
من  الرشــيد شــاهدت عدداً  علوة 
صناديق البامية، وعرفت أنها تشهد 
انخفاضــاً في ســعرها، ألنها غزت 

أماكن البيع الرئيسة، فهي احملصول 
الوحيد الــذي ينفد أول النهار، حتى 
إن كان بســعر مرتفــع، اليوم تباع 
بسعر يتراوح ما بني 12 إلى 10 آالف 
دينار، واملشتري يعرف قيمتها ويعرف 
أنهــا جاءت من مناطــق بعيدة عن 
السوق مرتفعة  بغداد، لذلك تدخل 
السعر وتنفد بسرعة باإلضافة إلى 
أن الباعــة يجلبون كميــات قليلة 

منها".
وتابــع: "محصــول الباميــة قصير 
العمر يحافظ على وجوده في السوق 
ملدة شــهرين، لذا يباع بســعر أكثر 
من أســعار اخلضار الصيفية األخرى، 
وتعد األكلة الشعبية التي يفضلها 
العراقــي إضافة إلــى أنها تؤكل مع 
اخلبز )التشــريب(، وتعد وجبة كاملة 

والبعض يتناولها مع الرز".

الصباح الجديد - وكاالت:
 38( البريطاني، ويليام  حظي األمير 
عاما(، على وصــف "جذاب"، بأكبر 
اإلنترنــت، حيث وجد  نســبة عبر 
باحثــون أن "دوق كامبريدج" وصف 
بشــكل هائل )17.6 مليــون مرة(، 

على وفق صحيفة "ذا صن".
ولفتــت الصحيفة أن األمير ويليام 
يعد "الرجل األصلــع" الذي حظي 
بأكبر نســبة من وصــف "جذاب" 
في املدونــات والتقارير والصفحات 
على  البحث  بعمليــات  املوجــودة 

موقع "غوغل".

وفي املرتبة الثانية، اي اكثر من من 
نال "جذاب"، بعد االمير ويليام كان 
مايك  األميركي،  املاكمة  أسطورة 
تايســون )54 عاما(، بـــ8.8 مليون 

إشارة على اإلنترنت، على 
وفق الصحيفة.

جنم  نــال  حني  في 
احلركة  أفــام 
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عاما( 

الثالث في  املركــز  7.4 مليون،  عبر 
هذا التصنيف، حسب ما ذكرت "ذا 
لهذا  واألخير  العاشر  واملركز  صن". 
التصنيــف، كان مــن نصيب جنم 
فان  األميركي،  احلركــة  أفام 
ديزل، بـــ2.3 مليون 

نتيجة.

االمير ويليام يفوز بلقب "االصلع الجذاب"

الباميا هي االكثر دالال بين الخضروات

الصباح اجلديد-وكاالت:
قالــت املمثلــة األميركية، 
سكارليت جوهانسون، إنه ال 
ينبغي أن تتعارض معتقداتها 
املهنية  مسيرتها  مع  الشخصية 
في التمثيل، مؤكدة أنها لم تسع أبدا كي تصبح 

سياسية.
وتابعت جوهانســون )36 عاما( فــي مقابلة مع 
مجلة "ذا جنتل وومــان" البريطانية: "ال أعتقد 
أنــه على املمثلــني التزامات بــأن يكون لهم 
دور عــام في اجملتمــع"، ووصفــت أن وضع 
النــاس توقعــات معينة علــى املمثلني 
الذين ال يرغبون أن يصبحوا سياســيني 

بالـ"ظالم".
أن  جوهانسون  ســكارليت  وشددت 
وظيفتهــا كممثلة "عكس" جتارب 
احلياة و"أن تكــون مرآة" للجمهور 
من  تعاطفية  بتجربة  كي"يتمتع 

خال الفن".
كما اعترفت جوهانســون جمللة 
أنهــا صنعت  وومان"  "جنتــل 
مســيرتها املهنية في هوليوود 
من "إثارة اجلــدل"، وبرغم ذلك 

قالت إنها ســتظل تدلي بآرائها بشــأن العديد من 
القضايا واألمور بسبب طبيعة شخصيتها.

يشار إلى أن سكارليت جوهانسون واجهت ردود فعل 
عنيفة عدة مرات خال السنوات األخيرة بسبب أدوار 
 Ghost in the" قدمتها على الشاشــة، ومنها فيلم
Shell" في عام 2017، الذي اتهمت فيه بـ "تبييض" 
الشخصية الرئيســة التي جتسدها في أحداثه، ألن 

الشخصية احلقيقية آسيوية.
كمــا أثار قرارها فــي عام 2018 بقبول جتســيد دور 
رجــل متحول في فيلــم "Rub & Tug" رد فعل قوي 
من أشخاص قالوا إنه من غير املقبولاأن تقوم امرأة 
بهذا الدور، لتقرر بعدها االعتذار عن عدم تقدمي الدور، 

وقالت في بيان إنها "أساءت التعامل" مع الوضع.
لكن عادت في 2019 لتصرح بأنه "يجب أن يُســمح 
لها بلعب أي شخص أو أي شجرة أو أي حيوان"، األمر 
 Rub" الذي أحيا اجلدل الدائر بشــأن دورها في فيلم

."& Tug
من ناحية أخرى، أجلت شــركة "والت ديزني" طرح 
 "Black Widow" أحدث أفام سكارليت جوهانسون
حتى شــهر يوليو/ متوز املقبل، وقالت إنها ستعرضه 
في وقت واحد في دور العرض الســينمائية وكذلك 
علــى منصة ديزني بلس" الرقمية، بحســب وكالة 

"رويترز".

سكارليت جوهانسون: صنعت 
مسيرتي المهنية من "اثارة الجدل"

الصباح الجديد - وكاالت:
حتتفل أزياء ربيــع وصيف 2021 بالفســتان األصفر، 
 Pantone   والــذي يعد من بني ألوان العام وفقاً ملعهد
Color Institute لأللــوان. وقال ليتريــك ايزمان املدير 
التنفيذي للمعهــد ، إنه مت اختياره ألنه "بالنســبة 
ملعظمنا، منذ سن مبكرة جداً، يثير األمل واإليجابية 
وهو شــيء جميل سيأتي. الشــعور باألمل يفرحنا، 
مهم جداً ألرواحنا بعد عام 2020 الذي كان مأســاوياً 
بســبب جائحة فيروس كورونا، لذلك دعونا نسترشد 

بهذا اللون النشــط مــن خال إظهــاره على 
فساتني األحام، أزياء ربيع وصيف 2021 تساعدنا 

في ذلك ولدينا مقترحات مثالية لكل منط وصورة 
ظلية وبألوان متعددة، من األصفر الباستيل الرقيق 

إلى اللون األصفر الغامق".
و   Pantone Color Institute معهــد  وأصــدر 

الجتاهــات  تنبؤاتهمــا   Shutterstock
األلــوان لعــام 2021 علــى مــدار 

الشــهرين املاضيــني، باختيــار 
األلوان الزاهيــة واملهدئة التي 

العناصــر  مــن  تســتلهم 
وكشــفت  الطبيعيــة، 
أن "لــون األصفر   Pantone
الباستيل  واالصفر  و  الامع 

أفضل ألــوان 2021 لهذا العام، 
حيث ميثل كاهما بشكل متزامن 
الوحدة واالســتقرار. ونحن نسلط 
املنعش  األصفر  اللون  على  الضوء 
واألنيق على الفســاتني الصيفية 

التي ظهرت في عروض األزياء".
ويهدف املعهد مــن اختيار اللون 
األمل  إثارة  إلى  املشــرق  األصفر 
والتفاؤل بعــد العام املضطرب، 
ويتماشــى اللون مــع أي ظال 
أخــرى ويقــال إنه ميثل أشــعة 
الشــمس املتزامنة مع انتشــار 

السحب.

الصباح الجديد - وكاالت:
ادعى الباحث كونــور فلني العثور على 
أحفورة عماقة جلزء من عظم إبهام، 
يقول إنها متثل دليا على وجود الكائن 

األسطوري "بيغ فوت".
وحســبما ذكر كونور، املتخصص بالكتابة عن 
الظواهــر اخلارقة للطبيعــة، فإنه عثر 
على بقايا متحجرة لـ"بيغ فوت"، 
في أحد اجلــداول املائية بوالية 

فلوريدا األميركية.
في  علــى صفحته  وعــرض 
"إنســتغرام" عظمة كبيرة، 
املســتحيل  من  إنهــا  قائا 
بأن  مبررا،  إلنســان،  تكون  أن 

املنطقة التي عثــر فيها على األحفورة لم يقطنها 
ســوى البشــر. وأوضح كونــور أن العظمة ثقيلة 
وكبيرة جدا، وأكبر مبرتني مــن عظم اإلبهام اخلاص 
بالبشــر، حســبما نقلت صحيفة "ديلي ســتار" 

البريطانية.
وأثار نشــر كونور للفيديــو آراء متباينة في مواقع 
التواصل االجتماعي، حيث اعتبر فريق الكشف عن 
العظمة دليا على وجود "بيــغ فوت"، بينما اقترح 
آخرون إخضاعهــا للفحص من جانب خبراء وعلماء 

متخصصني.
وعرضت حكومة والية أوكاهوما األميركية مكافأة 
مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه إســترليني، ملن 
يعثر على "البيغ فوت" أو يقدم دليا علميا حقيقيا 

على وجوده.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنــت شــركة VTech مواصفــات كاميرتها 

الفورية اجلديدة اخملصصة لألطفال.
 KidiZoom PrintCam وأكثر مــا مييــز كاميــرا
هيكلها صغير احلجم وخفيف الوزن واملناســب 
لاســتعمال من األطفال، فضا عن أنها مجهزة 
بعدســة مثبتــة على محــور متحــرك ميكن 
اســتعمالها اللتقاط الصور كما في الكاميرات 
العادية أو تدويرها لتتحول إلى عدســة اللتقاط 

صور السيلفي.
والفريد في هــذه الكاميرا أيضــا، أنها مجهزة 
بطابعة حرارية صغيــرة متكن من طباعة الصور 

على ورق حراري خاص لتكون تكلفة الصورة نحو 
ســنت واحد، أي أرخص بكثير من طباعة الصور 
في الكاميرات الفوريــة التقليدية والتي تكلف 

نحو 75 سنتا تقريبا.
وجهــزت هذه الكاميرا بشاشــة رقمية صغيرة، 
وأزرار بعامات مميزة تسهل على األطفال التقاط 
ومعاينة الصــور،  كما حتتــوي برمجياتها على 
إطارات ميكــن لألطفال إضافتها لصورهم، فضا 
عــن أنها مــزودة مبنافذ USB لنقــل الصور إلى 
احلواســب واألجهــزة الذكية، أما ســعرها في 
األسواق العاملية فمن املفترض أن يكون نحو 75 

دوالرا.

اللون األصفر يغلب على فساتين 
ربيع وصيف 2021

كشف مثير عن "الكائن األسطوري" 
"بيغ فوت"

VTech  تعلن عن كاميرا فورية 
ممّيزة لألطفال
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