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بغداد - الصباح الجديد:
اململكـــة  سفيـــر  أكـــد 
في  الســعودية  العربيـــــة 
العزيـــــز  عبــــد  البــاد 
الثاثــاء،  امــس  الشمـــري 
زيـادة  تعتـــــزم  بــــاده  أن 
املنافـذ احلدوديـة بيـن العـراق 
الى  مشيـــرا  والسعوديـــة، 
بيـن  ستوقـع  اتفاقيـــات  ان 
البلديــن عنــد زيارة رئيـــس 

الكاظمي  مصطفــى  الوزراء 
اليـوم إلـى اململكـة.

ان  الشمـــري  وقـــــال 
تأتـي فـي   " الزيـــارة  هـــذه 
توقيـت مهــــم، وستجــري 
مـــــن  عـــدد  مناقشــــة 
السياسيـــــة  القضايـــــا 
واالقتصاديـة،  واألمنــــيـــة 
وسيتـــم توقيــع عـــدد من 
االتفاقيات في مجاالت عدة ".

فــي  الشمــــري  واضــــاف 
الصــباح  تابعتــــه  تصريح 
اجلديــــد، إن "هـــــناك نية 
لزيــادة املنافـــذ احلدوديــــة 
منفــذ  وأن  العـــراق  مــــع 
عرعــــر يعمـــل علــى مدار 
وبخصـــــوص  الساعـــة، 
احلرميــــن  خــــادم  هديــة 
املتمثلـــــة  الشريفــــــن 
بامللعـــب الدولـــي هنالــك 

مستمـــــرة  اجتماعــــات 
الستكمــــال إجـــــــراءات 
وبخصــــوص  العمـــــل 
بن  التنسيقـــي  اجمللـــــس 
هنــاك  والعـــراق  اململكــة 
مستمــــرة  اجتماعـــات 
وسيكـــــون هناك اجتمــاع 
رجــال  بيـــــن  مــهــــم 
بيــــن  قريبـــــا  األعمـــال 

البلديـــن".

يبلغ حاليا 19 الفا الكاظمي يزورها اليوم

السعودية تعتزم زيادة عدد المنافذ الحدودية 
وتوقيع اتفاقيات عديدة مع البالد

الكهرباء تعتزم زيادة 3000 ميغاواط
في انتاج الطاقة قبل الصيف 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أن  الكهربــاء  وزارة  أعلَنــت 
يبلغ  الطاقـــة  إنتاجهــا من 
حاليــاً 19 ألــف ميغـــاواط، 
 22 الى  به  الوصل  وتسعـــى 
موسم  قبل  ميغـــاواط  ألف 
الصيــف املقبــل، كاشــفة 
مع  التعــاون  تكثيــف  عــن 
وزارة النفط إلنشــاء مشاريع 
مشــتركة تســهم بتحسن 

الطاقـــة  إنتـــاج  واستقرار 
الكهربائيـة.

وقــال الناطــق باســم وزارة 
في  العبادي  أحمــد  الكهرباء 
تصريــح رســمي، إن "الوزارة، 
محدوديــة  مــن  وبالرغــم 
التخصيصــات املاليــة وعدم 
إقرار املوازنــة االحتادية، متكنت 
مــن الوصــول باإلنتــاج إلى 
19 ألــف ميغــاواط من خال 

أعمال  إلجنــاز  اجلهود  تكثيف 
من  عدد  علــى  التأهيل  إعادة 
وإجناز  التوليديــة،  الوحــدات 
عدد من املشاريع التي تسهم 
بزيــادة موثوقيــة الشــبكة 

الكهربائية".
وأضاف، أن "الـــوزارة تسعـى 
والوصول  الى حتقيق هدفهــا 
 22 الى  اإلنتاجيــة  بالطاقــة 
ألــف ميغاواط قبل موســم 

مـــن  إذ  املقبــل،  الصيــف 
املومـــل أن يدخـــل عـدد من 
الوحـــدات التوليديـــة فــي 
محطات )صاح الدين احلراريـة 
والناصرية والســماوة(، فضاً 
عن إضافـــة طاقــات جديدة 
في محطة بسماية، وصيانـة 
وحــدات توليدية في محطات 
والنجيبية  والهارثـة  )املسيب 

واخليرات(".

بغداد - وعد الشمري:
كشــفت اللجنــة املالية في 
مجلس النــواب، أمس الثاثاء، 
عن حســم أكثر املواد تعقيداً 
في املوازنة، مشــيرة إلى اتفاق 
حصة  بشــأن  حصل  نهائــي 
إقليم كردســتان،  والتزامــات 
فضاً عــن موضــوع القروض 
أملها  اخلارجيــة، معربة عــن 
بالتصويــت على القانون خال 
األيــام املقبلــة، ســيما وانها 
باتــت جاهــزة للتصويت لوال 
مكاسب  لتحقيق  استغالها 

انتخابية.
النائب  اللجنــة  عضــو  وقال 
"مشروع  أن  الشبكي،  محمود 
املوازنــة اعتمد نــص املادة 11 
السياسية،  الكتل  من  املقترح 
بشــأن حصة والتزامات إقليم 

كردستان".
إلى  الشبكي، في حديث  وتابع 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "املادة 
تنص على إلزام إقليم كردستان 
بتسليم 460 ألف برميل يومياً 
اإلنتاج  بعد اســتبعاد كلــف 
واالســتهاك  والتشــغيل 

الداخلي، ونسبة بترودوالر".
"اتفاقات قد  أن  إلــى  وأشــار، 
حصلت بشــأن تسوية الديون 
السابقة بن احلكومة االحتادية 
وكذلك  كردســتان،  وإقليــم 
موضوع التســليم الشــهري 
رواتب  من  يقابلها  وما  للعوائد 

للموظفن هناك".
وبن الشــبكي أن "االتفاق قد 
حصل باألغلبية ونال الثقة من 
ممثلي الكتل السياسية جلميع 

املكونات العراقية".
وشدد على أن "موضوع عائدات 
رســوم  من  إقليم كردســتان 

جرى  قــد  وجمارك،  وضرائــب 
حسمه أيضاً من خال تسليم 
نصف عائداتهــا إلى احلكومة 
بن  التنســيق  بعد  االحتاديــة 
الطرفن، على أن يتم تســوية 

هذه األمور بنحو شهري".
"احلوارات  أن  الشبكي،  وأوضح 
مع  املوازنة  بشــان  مســتمرة 
وجود رؤية لدى قوى سياســية 

مهمــة في مقدمتهــا حتالف 
الفتح بضــرورة أن يكون هناك 
تدقيق للقــروض اخلارجية قبل 
اعتمادهــا ملعاجلة العجز، وهذا 
يعد تقدماً مهمــاً بعد أن كان 
هنــاك اعتراض علــى موضوع 

القروض".
ويــرى، أن "الكتل قــد اجتازت 
موضــوع التوافقــات ووصلت 

األخيرة  التفاهمات  إلى مرحلة 
السيما بعد أجنزنا امللفن األكثر 
تعقيــداً وهما املــادة املتعلقة 
بإقليــم كردســتان، وكذلــك 

موضوع القروض اخلارجية".
أن  إلــى  الشــبكي،  ومضــى 
جاهــزة  ســتكون  "املوازنــة 
للتصويــت خال األيام القليلة 
املقبلة مبجرد حســم ما تبقى 

من تباين في وجهات النظر".
من جانبه، أفــاد عضو اللجنة 
أن  كوجــر،  جمــال  النائــب 
القانون  على  الفنية  "اخلافات 
قد انتهت واملــواد جاهزة اليوم 

للتصويت وعقد اجللسة".
وتابــع كوجر، فــي تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "املشكلة 
اخلافات  هــي  لدينــا  املثــارة 

السياســية والرغبة في جعل 
لتحقيــق  وســيلة  املوازنــة 
االنتخابــات  فــي  املكاســب 

املبكرة".
ويحــذر مــن "اســتمرار تأخر 
الشهر  في  دخلنا  ألننا  املوازنة، 
الرابع وهذا يعني أنها لن تنفذ 
علــى ارض الواقع قبل شــهر 

حزيران املقبل".

االتفاق على فقرتي حصة اإلقليم والقروض الخارجية في الموازنة

المالية النيابية: الموازنة جاهزة للتصويت 
والصراع االنتخابي ما يؤخر إقرار قانونها 

العراق خارج حدود الحرية االقتصادية 
6العالمية لعام 2021 مالبسات جزيرة فرسان بين السعودية

3ومصر تعود الى الواجهة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــف مستشــار رئيس الوزراء 
للشــؤون املالية مظهــر محمد 
صالــح، ان االتفاقيــة العراقية - 
الصينيــة التي تعــذر تطبيقها 
حيز  املاضــي؛ ســتدخل  العــام 
التنفيذ بعد إقرار مشــروع قانون 
املوازنة املالية االحتادية لعام 2021.
وقال صالح فــي تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد: "كما يعلم 
اجلميــع فإن مــدة االتفاقية يبلغ 
20 عامــاً، وقد وقعــت في بكن 

يوم 23 أيلــول 2020 إّبان حكومة 
رئيس الوزراء الســابق، عادل عبد 
املفعول  سارية  وأصبحت  املهدي، 
بعد شهر تقريباً أي يوم 18 تشرين 
األول، لكــن االزمــة املالية أخرت 
تنفيذها، حيث تعثر وضع األموال 
العراقي-الصيني،  الصنــدوق  في 
حينما  العالم  أنغلقــت  فالصن 
فقد  وبالعمــوم  اجلائحــة،  بدأت 
اجلانبن  من  معوقات  هناك  كانت 
الصيني والعراقي ألسباب خارجة 

عن ارادة الطرفن".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
النفــط امس  اســتقرت أســعار 
الثاثــاء، مــع اســتئناف حركــة 
الشــحن عبر قناة الســويس بعد 
أيام مــن االنتظار وحتــول االهتمام 
إلــى اجتماع أوبك + هذا األســبوع 
حيث قد يكون متديد قيود اإلمدادات 
الطاولة وسط عمليات إغاق  على 

جديدة لفيروس كورونا.
أو  واحدا  برنت سنتا  وانخفض خام 
0.02 باملئة إلى 64.91 دوالراً للبرميل 

بتوقيت   05:20 الســاعة  بحلــول 
جرينتــش بعد ارتفاعــه 0.6 باملئة 
يوم االثنــن. وارتفع ســعر النفط 
األمريكي 3 سنتات إلى 61.58 دوالرًا 
للبرميل ، بعد أن انخفض بنســبة 

٪1 في اجللسة السابقة.
الســفن تتحرك عبــر قناة  كانت 
الثاثاء  امس  أخرى  مرة  الســويس 
بعــد أن أعــادت القاطــرات تعومي 
حاملــة احلاويــات العماقــة إيفر 

جيفن.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
األميركية  اخلارجيــة  وزارة  أوردت 
ليلة  تويتــر  في  على حســابها 
املقبلة  اجلولة  أن  الثاثــاء،  امس 
من احلوار االســتراتيجي العراقي 
- األميركي ستجري يوم 7 أبريل / 

نيسان املقبل.
وقــال قســم شــؤون الشــرق 
اخلارجيــة  بــوزارة  األوســط 
األمريكيــة، إن "الواليات املتحدة 
ســتعقد مع جمهوريــة العراق 
محادثات احلوار االستراتيجي عبر 
دائرة فيديــو مغلقة في 7 أبريل/ 
اإلطار  اتفاقية  بحســب  نيسان 
بن   2008 لســنة  االستراتيجي 

البلدين".
وأوضــح أن "احملادثات ســتتناول 
قضايا األمــن ومكافحة اإلرهاب، 
واالقتصــاد والطاقة، واملســائل 
والتعاون في مجال  السياســية 

التعليم والثقافة".
وكانــت املتحدثة باســم البيت 
األبيض جن ساكي قالت في بيان 

األسبوع املاضي
 إن "االجتماعات ستوضح بشكل 
الدولي  التحالف  قــوات  أن  أكبر 
موجودة في العراق فقط للتدريب 
وتقدمي النصائح للقوات العراقية، 
لضمان عــدم متكــن داعش من 

إعادة جتميع صفوفه".

الخارجية األميركية: السابع 
من نيسان المقبل موعد الحوار 

الستراتيجي مع العراق

اجتماع سابق للجنة املالية "ارشيف"

مستشار رئيس الوزراء: اتفاقية 
الصين ستدخل حيز التنفيذ هذا العام

استقرار أسعار النفط مع 
استئناف حركة الشحن في 

السويس واجتماع أوبك

الصباح الجديد - متابعة:
للتحصن  العاملية  القمة  تعهدت 
18 مليار  امس الثاثــاء، بإيصــال 

جرعة لقاح لدول العالم.
االماراتي  اخلارجيــة  وزيــر  وافتتح 
الشــيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
أعمــال "القمة العاملية للتحصن 
التــي  اللوجســتية"  واخلدمــات 
ينظمهــا "ائتــاف األمــل" فــي 
أبوظبــي، بدعــوة العالــم أجمع 
لتعزيز التعــاون في النهج العاملي 
19 من   - للتصدي لفيروس كوفيد 
أجل ضمان مســتقبل أكثر صحة 

للجميع.
العامليــة  "القمــة  وانطلقــت 
اللوجستية"،  واخلدمات  للتحصن 
التــي يتــم تنظيمهــا افتراضياً 
على مــدار يومــن متتالين، حتت 
رعايــة وزارة اخلارجيــة والتعــاون 
الشخصيات  أبرز  الدولي، مبشاركة 
والشــركات العامليــة فــي قطاع 
اخليري  والعمل  الصحيــة  الرعاية 

وصنــاع القــرار واخلبــراء وكبــار 
العام  املســؤولن في القطاعــن 
واخلــاص، مــن أجل استكشــاف 
ملواجهة جائحة  عاملي موحد  نهٍج 

فيروس كوفيد – 19.
وفــي كلمتــه االفتتاحية، أشــار 

الشــيخ عبد اهلل بن زايد آل نهيان 
إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على 
انتشار اجلائحة "أصبحنا متأكدين 
كمجتمع دولي من أن ازدهار الدول 
يتحقق مبضافرة اجلهــود والتعاون 
مع الدول األخرى. فقــد بات عاملنا 

مترابط بشكل وثيق وبات مصيرنا 
البعض  ببعضنــا  مرتبط  كــدول 
حيث يعتمد األمن الصحي العاملي 

على رفاه جميع اجملتمعات".
في  شركاؤنا  أسرع  "كلما  وأضاف، 
أسرعنا  كلما  تطعيم ســكانهم 

جميعاً في التعافي الشــامل. آمل 
بــأن تؤدي املناقشــات إلــى تعزيز 
اجلهــود الرامية إلــى وضع احللول 

للتحديات التي تواجه اجلميع".
وبــدوره قــال تيــدروس أدهانــوم 
غيبريســوس، املدير العام ملنظمة 
"توافــر  إن  العامليــة،  الصحــة 
األمــل فــي  اللقاحــات مينحنــا 
الســيطرة علــى الوبــاء، وميكننا 
التوصــل إلــى هــذه النتيجة من 
خال اســتخدام اللقاحات بشكل 
اســتراتيجي للتغلب على تفشي 
العدوى في كل مــكان وفي نفس 
الوقــت. وتتزايد الفجــوة بن عدد 
اللقاحات التي يتــم إعطاؤها في 
اإلجمالي  والعــدد  الغنية  البلدان 
إعطاؤها كل  يتــم  التي  للقاحات 

يوم وفق مبادرة كوفاكس".
من جهته قال فاح محمد األحبابي، 
أبوظبي،  إدارة موانئ  رئيس مجلس 
رئيــس دائرة البلديــات والنقل في 
أبوظبي، "في خضم انتشار الوباء، 

وحشــد الدول جهودهــا ملواجهة 
موجــات التفشــي اجلديــدة، فإن 
موانــئ أبوظبي و "ائتــاف األمل" 
قد أصبحــا على أمت جاهزية لتقدمي 
الدعم للمنطقة والعالم بأســره. 
وبالتعاون مع شركائنا، فإننا نعمل 
على تطويــر قدراتنا من أجل توفير 
18 مليار جرعة لقــاح بطرق آمنة 
إلــى أي مــكان في العالــم. وفي 
هذه املناســبة، نُعرب عن ترحيبنا 
انضموا  الذيــن  اجلدد  بالشــركاء 
إلينا ملواصلــة جهودنا نحو حتقيق 
هدفنا العاملي في التصدي النتشار 

اجلائحة".
وتضمنت القمة العاملية للتحصن 
جلســة بعنــوان "علــى الطريق، 
مــن اإلنتاج إلــى احملتاجن" ناقش 
املتحدثون فيها طرق ضمان سامة 
سلسلة التوريد، واستعرضوا الدور 
األساسي للتكنولوجيا في احلفاظ 
على ســامة اللقاح علــى امتداد 

مراحل سلسلة التوريد.

بهدف التصدي الدولي لجائحة كورونا

القمة العالمية للتحصين تتعهد إيصال 18 مليار جرعة لقاح لدول العالم

تقريـر

الصباح الجديدـ  وكاالت:
افــاد موقــع "وور أون روكيز" 
بأن  الثاثاء،  امــس  األمريكي 
حلف الناتو يعتــزم رفع دوره 
في الباد، بعد قــرار الواليات 
املتحدة، بتقليص دورها فيها.

ونقــل املوقــع األمريكي، عن 
والســتراتيجي  االمني  احمللل 
باولو  احللــف  لدى  الســابق 
نابوليتانــو قولــه، إنه "رغم 
جتديد الواليات املتحدة دعمها 
للحلف، فانه يبدو على االدارة 
اجلديدة للرئيس األمريكي جو 
بايدن انه ما يزال متجها نحو 
الــدور االميركي في  تقليص 

العراق"
وأضــاف ان "الــدول االوروبية 
احلليفة ضمن الناتو ستدعى 
الى دور اكبر في وقت تسعى 
الواليــات املتحــدة لتقليص 

قواتها هناك".
وتابع أن "توسيع نطاق املهمة 
ســيعرض على الناتو فرصة 
لتقييم دوره احملدود في الشرق 
االوســط وكذلك قدرته على 

حتقيق نتائج فعالة في اصاح 
القطاع االمني في مثل هكذا 
بيئــة ذات اســتقطاب امني 

وسياسي".
ولفت إلــى أن "املهمة مقدر 
تنجــح فقــط في  ان  لهــا 
الدول  قبل  مــن  متويلها  حال 
التحالــف  فــي  االعضــاء 
البناء مع  العميق  وانخراطها 

اجلانب العراقي".
واكــد ان "املهمة املوســعة 
وزارات  نطــاق  مع  ســتعمل 
اوســع يتخطى نطــاق وزارة 
الدفــاع"، مشــيرا الــى انه 
"ســتكون هناك زيادة كبيرة 
بعــدد االفــراد ايضــا، حيث 
 4000 اكثر مــن  ســيتم زج 
عنصر عســكري ومدني في 
املهمــة اجلديــدة للناتو بعد 
ان كان العــدد االقصى له في 
البــاد 500 عنصــر، وان هذا 
التوســع ســيكون في طور 
التزايد وفقا للظروف وخاضعا 
من  بخطوة  خطوة  للتفاوض 

السلطات العراقية".

حلف الناتو يعتزم
توسيع دوره في العراق

التزم 
بوسائل 
الوقاية



بغداد ـ الصباح الجديد:

وتنفيــذا  التجــارة  وزارة  اعلنــت 
لتوجيهات وزير التجارة الدكتور عالء 
احمد اجلبوري عن اســتمرار الشركة 
الغذائيــة جتهيز  لتجــارة  العامــة 
واســتالم املفردات التموينية السكر  

والزيت في محافظات البالد .
واوضح مدير عام الشــركة املهندس 
قاســم حمود خالل اشرافه امليداني  
والتجهيز  الفحــص  اليــات  علــى 
واالستالم ولليوم الثاني على التوالي 
فــي محافظــات ذي قار وميســان 
وواسط  ولساعات متأخرة من املساء 
وجود  وعدم  التوزيع  انسيابية  ضمان 
اي اشــكال يعوق وصول تلك املواد ، 
مؤكدا  انه تزامنا مع زيارته امليدانية 

لفرع ميسان مت استالم اول الكميات 
من مادة زيت الطعــام عالمة البنت 
املصنــع محليــا في مصنــع علي 
الهــادي عليه الســالم التابع لوزارة 
الصناعــة والذي مت التعاقد عليه في 
سياق دعم املنتج الوطني ، حيث متت 
املباشره بتجهيزه للعوائل امليسانية 
ضمن  التموين  بنظــام  املشــمولة 

حصة رمضان التموينية .
واشــار حمود« انه جرى خالل جولته 
امليدانيــة في فــروع محافظات ذي 
اجتماعا  عقد  وواســط  قاروميسان 
لنقل  الفروع  تلك  موســعا مبالكات 
التجارة باستنفار كل  توجيهات وزير 
التموينية  احلصص  لتامني  الطاقات 
الفضيــل  الشــهر  وقبــل حلــول 

وايصالها ملستحقيها .
وتابــع حمــود ان شــركته كانــت 

قد شــكلت غرفــة عمليــات تتابع 
وتشــرف على جتهيز السكر والزيت 
التموينية  البطاقــة  مفردات  ضمن 
حلصة شــهر رمضان وحسب اخلطة 

التسويقية التي اعدتها الشركة .
علــى صعيــد متصل علنــت وزارة 
التجــارة عن قيام الشــركة العامة 
لتصنيع احلبــوب باجراء زيارات ليلية 
ملتابعة انتاج وجتهيز الطحني الصفر 

حصة شهر رمضان املبارك .
وقال مدير عــام الشــركة أثير داود 
سلمان ان جلانا عليا برئاسة معاونوا 
املدير العــام تتابــع ميدانيا عملية 
االنتاج وتشرف على الطحن وسحب 
مشيرا  مختبريا،  لفحصها  النماذج 
إلى توجه الفريق األول برئاسة املعاون 
االداري واملالي الــى مطاحن احلضارة 
في بغداد وابو احلســن في محافظة 

واسط، فيما قام فريق برئاسة املعاون 
انتاج مطحنة  الفني باالشراف على 
شــروق الصباح في منطقة التاجي 
املعاون  ببغــداد، في حــني أشــرف 
التســويقي علــى الشــروع بانتاج 
احلبوب  واســتالم  الصفر  الطحــني 

مبطحنة احلضارة في ناحية الوحدة،
ولفــت املدير العــام الى اســتنفار 
ادارات  برئاســة  الفرعيــة  اللجــان 
احملافظات  كافة  في  الشــركة  فروع 
لالشــراف علــى اســتالم احلبــوب 
وفحصها ومتابعــة االنتاج اوال باول، 
مضيفــا أن جتهيز الــوكالء باحلصة 
دوائر  بني  بالتنسيق  جتري  الرمضانية 
وشركات الوزارة ، مشددا على تنفيذ 
اخلطة التسويقية حسب التوقيتات 
وزير  احملددة وباشراف مباشر من قبل 

التجارة.
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»الغذائية » تواصل تجهيز مادتي السكر والزيت لحصة رمضان
لليوم الثاني على التوالي 

البصرة ـ الصباح الجديد:
اجرت املالكات الفنية العاملة في الشــركة 
العامــة لتعبئة وخدمات الغاز فرع البصرة ، 
عملية اطالق الغاز الســائل عبر الشبكات 
للمعجنات  فســتقة  شــركة  موقــع  في 
واحللويــات، واجــراء الفحوصــات الالزمــة 

للشبكة والتشغيل التجريبي. 
وقال مسؤول شعبة الفحص الهندسي في 
فــرع البصرة املهندس محمــد لفتة جادم ، 
»انه بعد اكتمال كافة املوافقات الرســمية 
وشــهادات الفحص الهندســي ومتطلبات 
السالمة ملوقع شــركة فستقة للمعجنات 
واحللويات، وبعد حصول املوافقة على جتهيز 
املوقع بالغاز الســائل كتشــغيل جتريبي، مت 
اطــالق الغاز في اخلزان والشــبكة وبحضور 
مالكات الفــرع املتمثلة بشــعبة الفحص 
والســالمة  الصحة  وشــعبة  الهندســي 
والبيئة ووحدة نصب الشبكات ، الفتا الى ان 

العملية متت بنجاح. 

بغداد - خاص:
توج اخلبيــر املالي العراقــي ورئٔيس مصرف 
التنمية زياد خلف بوشــاح ســفير السالم  

والنوايا احلسنة حتت مظلة االمم املتحدة.
وقــال خلــف ان هــذا التكــرمي يضاعــف 
مســؤولياتنا امام اجملتمعات االنسانية التي 
نعيــش بداخلها . ولفت الــى ان التوجهات 
االنسانية من ضمن اهتمامنا ومحور اساس 
في توجهاتنا احلياتيــة اليومية، والتي نؤمن 

بها اجتاه مجتمعاتنا . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية رئيس جامعة تكريــت الدكتور وعد 
محمود رؤوف وبإشــراف عميد كلية التربية 
للعلوم االنسانية الدكتور اسراء برهان الدين 
عبدالرحمن اقام قسم التاريخ وبالتعاون مع 
مركز التعليم املســتمر ندوة علمية بعنوان 
) التنافس البريطاني - الفرنسي على شراء 
اسهم مصر في قناة السويس( عبر املنصة 

 Free conference call االلكترونية
هدفت الندوة التي القاها االســتاذ الدكتور 
ســامي صالح محمد الصيــاد إلى التعرف 
علــى ســعي بريطانيا اخلفي فــي احلصول 
على اســهم مصر في قناة السويس متهيداً 
الحتاللها النها الطريــق احليوي الذي يصل 
الغرب بالشرق حيث املستعمرات البريطانية 

في الهند والشرق االقصى.
الندوة محوريــن: االول توطئة عن  تضمنت 
نشــأة قناة الســويس ودور فرنسا اجلوهري 
فيها. اما احملــور الثاني التنافس بني بريطانيا 
وفرنســا على شراء اســهم مصر في قناة 

السويس في عام 1875 م. 
هذا وقد خرجــت الندوة بعدد من التوصيات 
اهمهــا حث القارئ لالطالع على سياســة 
التهيئة  في محاوالت  االســتعمارية  الدول 
الســتعمار البالد العربية.،  وكذلك توسيع 
مــدارك القــارئ حــول االســاليب احلديثة 
للدول العظمى في الســيطرة على اجلوانب 

االقتصادية في الدول ذات االقتصاد القوي.

اطالق الغاز عبر 
الشبكات في موقع 
شركة في البصرة 

تحت مظلة االمم المتحدة 

رئيس مصرف التنمية يتوج 
سفيرًا للسالم والنوايا الحسنة

ندوة علمية بجامعة تكريت 
عن التنافس البريطاني - 
الفرنسي في قناة السويس

البصرة ـ سعدي السند:
اجلديد«  »الصباح  يواصل مكتــب 
لألنشــطة  متابعاته  البصرة  في 
بالتعاون  اجلامعيــة  والفعاليــات 
والتنســيق مع الزمــالء في اعالم 

جامعة البصرة.

وضع اخلطط العلمية ملشروع 
مشترك لتقييم الواقع البيئي

العلمــي  الفريــق  عقــد  فقــد 
البيئي جلامعــة البصرة اجتماعه 
التحضيــري االول برئاســة رئيس 
اجلامعة الدكتور ســعد شــاهني 
حمادي وعضوية مســاعد الرئيس 
للشــؤون العلميــة الدكتور زكي 
عبــداهلل تنــاول وضــع اآلليــات 
باملشروع  للبدء  العلمية  واخلطط 
املشترك بني جامعة البصرة ودائرة 
حماية وحتسني البيئة اجلنوبية مع 
الدولة  اشــراك جميع مؤسسات 
ذات العالقة في محافظة البصرة.

القائمــون علــى هذا  وســيقوم 
بتقييم  الكبير  العلمي  املشــروع 
البصرة  البيئي حملافظــة  الواقــع 
وتقدمي احللول الناجعة لتحســني 

وحماية البيئة في املدينة .

املسٔوولية اجلنأية الناشئة عن 
االبتزاز االلكتروني

القانون  وناقشت دراسة في كلية 
املســؤولية  البصــرة  بجامعــة 
االبتزاز  عــن  الناشــئة  اجلنائيــة 

االلكتروني. 
وتهــدف الدراســة التــي قدمها 
لبيان   باقــر غازي حنــون  الباحث 
تتمثل  وعملية  علميــة  اهميتني 
االهمية العلمية لهذه الدراســة 
جديدة  بظاهــرة  اهتمامهــا  في 
وهي االبتزاز االلكتروني التي بدأت 
وارتبطت  واالنتشــار  الظهور  في 
العنكبوتية  الشبكة  بتكنلوجية 
مما اســفر عن متيزها مبجموعة من 
اخلصائــص جعلتها تختلف عمن 
ســواها من اجلرائم مما يســتبعد 
ضرورة التعامل معها مبا يتالءم مع 

هذه اخلصوصية .
ان جرمية  الدراســة  واســتنتجت 

تتــم  اذ  االلكترونــي  االبتــزاز 
االنترنيــت  باســتخدام شــبكة 
احلديثــة  االتصــال  واجهــزة 
كوســائل  اخملتلفة  وتطبيقاتهــا 
التواصــل االجتماعي والتي بلغت 
خطورتها على االفراد واجملتمع حدا 
كبيــرا وتعني اجبــار اجملني عليه  
علــى تنفيذ اوامر اجلاني وذلك عبر 
التهديد املقترن بطلب سواء اكان 
التهديد بإالفشــاء ام االســناد ام 
بارتكاب اذى يصيب جســد او مال 

اجملني عليه او من يهمه امره.

التسوق واالكتناز القهري لدى 
النساء

التربوي  االرشــاد  ونظــم مركــز 
والرعاية النفســية فــي جامعة 
البصــرة وبالتعــاون مــع مركــز 
شــموس النســوي نــدوة عبــر 
االنترنيــت عن التســوق واالكتناز 

القهري لدى النساء.
فيها  التي حاضرت  الندوة  وتهدف 
عباس  كاطــع  نور  التدريســيتان 
الــى حتليل  وأشــواق جبار حمود 
وأكتناز كل  التسوق  سلوك هوس 
ما تقــع عليه العــني عند بعض 
اليجاد  بطــرق علميــة  النســاء 
التعريــف  ، وتضمنــت  احللــول  
واالكتنــاز  التســوق  مبفهــوم 
القهريني  واسبابه واعراضه وطرق 
تشــخيصه وعالجه والشخصيه 
التــي تصاب به واملمهــدات لكل 

سلوك.

ورشة عمل عن تأثير التدخني 
على صحة الفم واالسنان

في  االســنان  كلية طب  ونظمت 
عن  عمل  ورشــة  البصرة  جامعة 
تأثيــر التدخني علــى صحة الفم 
واالســنان والعالقة بــني التدخني 

وامــراض اللثــة وعالج االســنان 
التجميلي.

وتهدف الورشــة الى التعرف على 
اهم التأثيرات الســلبية للتدخني 
االســنان  عالج  مــع  وتداخالتــه 
وجتميلهــا واهم الطــرق للتغلب 
على هــذه التداخــالت للحصول 
على عالج ناجح. ، وبّينت الورشــة 
بامراض  وعالقته  التدخــني  مضار 
اللثــة وانوعها وكيفيــة حدوثها 
الى  الرئيس لها، ودعت  والســبب 
إالقالع عن التدخني وذلك يوفر زيادة 
في نسبة الشفاء من أمراض اللثة 
وإن التوقف عن التدخني يعيد لثة 

املدخن إلى سابق ما كانت عليه

قانون إنضباظ موظفي الدولة 
والقطاع العام

ونظــم مركز التطويــر والتعليم 
املستمر في جامعة البصرة ورشة 

إنضباظ  قانــون  عن  إالنترنت  عبر 
موظفي الدولة والقطاع العام .

وتهــدف الورشــة الــى تعريــف 
التي  واملبادئ  باألحــكام  املوظفني 
جاء بها قانــون إنضباظ موظفي 
والعقوبات  العام  والقطاع  الدولة 
اخملالفة  األفعــال  علــى  املقــررة 

إنضباطياً والتحقيق إالداري .
 وتضمنت الورشــة التي قدمتها 
التدريســية اعتدال عبــد الباقي 
يوســف اهــم األحــكام واملبادئ 
الواردة في القانون منها التعاريف 
و النطــاق و الواجبات والعقوبات و 
 . إالدارية  الشــكوى  في  التحقيق 
وأوصت الورشــة بالتنوع والتوسع 
فــي موضــوع قانــون انضبــاط 
موظفــي الدولة والقطــاع العام 
الهميتة املباشــرة فــي حياتهم 

العملية واملهنية.

تصنيع مادة طالٔيية متتص 
االشعة الفوق البنفسجية

التدريســي فــي كلية  وحصــل 
البصــرة  بجامعــة  الهندســة 
الدكتور ســعد متي بطرس على 
براءة اختــراع لتمكنه من  تصنيع 
الفوق  االشعة  مادة طالئية متتص 

البنفسجية.
مادة  تصنيــع  البــراءة  وتضمنت 
طالئيــة متتــص االشــعة الفوق 
البنفسجية واملنبعثة من شاشات 
الهواتف الذكية مســببة االضرار 
على شــبكية عيون املستخدمني 
الذكية  الهواتف  اســتخدام  عند 
الغــرف املظلمــة ولفترات  فــي 
طويلة كما تســبب األشعة فوق 
البنفســجية العقم عند الذكور 
املوبايل في إحدى  وذلك عند وضع 

جيوب البنطلون.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزيــر العدل القاضي ســاالر عبد 
الستار  محمد مع  السفير االمريكي لدى 
بغداد ماثيو تولر ، أوجه  التعاون املشترك 
بني البلدين السيما في اجملاالت  القانونية 

وسبل تفعيلها في املستقبل القريب . 
واشــار الوزير خالل اســتقباله للسفير 
االمريكي  على عمــق العالقات الثنائية 
واالســتراتيجية بني بغداد  وواشــنطن ، 

بالتعاون  أهمية االســتمرار  الى  مشيرا 
لتعزيز منظومة  الدعم  وتقدمي   املشترك 

حقوق  االنسان وقطاع العدالة . 
وبحث اجلانبان ايضا اهمية االتفاق على 
اتخــاذ  االجــراءات اخلاصــة بالتبليغات 
القضائية في احملاكم  االمريكية وكذلك 
الســعي الســترجاع االثــار العراقيــة 
مختلفٍة  لعصــورٍ  تعود  والتي   وإعادتها 

حلضارة وادي  الرافدين . 

كما بحث الوزير  في مكتبه  الرسمي مع 
السفير الفرنسي لدى العراق برونو  اوبير 
والقنصل لوك ســبيبروك والوفد املرافق 
لــه  عالقات التعاون بني  اجلانبني وســبل 

تعزيزها وتطويرها . 
واعرب الوزيــر خالل اللقاء عــن تقديره 
ورغبته  الفرنسي  للحكومة  والشــعب 
مبزيــد مــن التعــاون وتعزيــز العالقات 
بــني  العراق وفرنســا خلدمة الشــعبني 

الصديقــني ، مؤكدا ســعي العراق الى 
 فتح آفاق جديدة  من  التعاون املشــترك ، 
سيما في امكانية توقيع مذكرة  تفاهم 
او تعاون في اجملال القانوني وتبادل اخلبرات 
والفرنســية  العراقية  العدل  وزارتي  بني 

في املستقبل القريب . 
واستعرض اجلانبان ايضا مناقشة اطالق 
مبالغ مالية عائــدة للحكومة  العراقية 
علما  الفرنسية  احلكومة  لدى  واحملجوزة 

ان هناك قــرار  صادر مــن مجلس االمن 
الدولــي باطالق هــذه املبالــغ ، مطالبا 
معاليه  الســلطات الفرنسية من أجل 

رفع احلجز عن هذه االموال  واستعادتها.
من جانبه ثمن السفير الفرنسي اجلهود 
املبذولة للوزير  في امكانية توقيع مذكرة 
تفاهــم او تعاون في اقــرب وقت ممكن ، 
مؤكدا انه سوف يقوم مبفاحتة حكومته 
من اجل اطالق االموال العراقية احملجوزة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثـــت شــركة الفارس العامة إحدى 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن التعاون 
 )  sanjxng  ( شــركة  مــع  املُشــترك 

الصينيـة .
جـــاَء ذلك ِخالل زيارة مُمثلني من الشركة 
الصينية وشــركة القطيــف الى مقر 
العامة ولقائهم ُمديرها  الفارس  شركة 
العام املُهندس حامـد سليمـان سرحـان 
احملمـــدي حيث مت التباُحث وتبادُل الرؤى 

حوَل إمكانية التعاون في مجاالت العمل 
العامة  الفارس  التي تختص بها شركة 
وتطوير خبــرات املــالكات الفنية فيها 
والتكنولوجي  العلمــي  التطور  مِلواكبة 

احلديث .
حيث ان لدى الشــركة عقد ابتدائي مع 
شركة القطيف بِخصوص إنتاج املراجل 
واملُبــادالت احلرارية وكافة ُملحقاتهـــا 
بِـــدوره أوضَح مُمثل الشــركة الصينية 
زيارته تهدف لإلطــالع والتعرف على  ان 

شــركات وزارة الصناعة واملعادن وخاصًة 
شــركة الفارس العامة وبحث إمكانية 
داخل  وأجــرى جولة  املُشــترك  التعاون 
معامل الشركة لإلطالع على إمكانياتها 

وخطوطها إالنتاجيـة . 
من جهتها تُواصـــل الشــركة العامة 
الطبية  واملُســتلزمات  األدوية  لِصناعة 
في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة 
وتطوير مصنـــع  تأهيل  أعمال  واملعادن 
احملاليـل الوريديـــة في ُمحافظة نينوى 

التابــع لها بالتعــاون مــع برنامج األمم 
.) UNDP ( املُتحدة إالمنائي

وأوضحـت ُمدير املصنع الدكتورة إكـرام 
عبـد اهلل بشيـر ان املالكات الهندسية 
والفنيــة في املصنع ُمســتمرة بِتنفيذ 
أعمــال التأهيل بالتعاون مــع ُمنظمة 
( UNDP ( وفقــاً للمواصفــات العاملية 
الدوائية ) GMP ( وتعليمات وزارة الصحة 
والبيئة ، ُمشــيرًة الى ان التأهيل يشمل 
كافــة القاعــات إالنتاجيــة وُمختبرات 

الســيطرة النوعية ومخــزن املُنتج تام 
الصنع وبناية إدارة املصنع ودار الضيافة ، 
ُمبينًة بأن األعمال تضمنت تبديل أرضية 
وتبديل  مِبــادة خاصة  إالنتاجية  القاعات 
سقوفها بُِقطع األملنيوم الدوائية وطالء 
جدرانها بِطالء ُمضاد للبكتريا فضالً عن 
أعمال هندسية ومدنية اُخرى ، الفتًة الى 
ان اعمال التأهيل بدأت في شــهر كانون 
األول من العام املاضي ومن املُقرر إجنازها 

ِخالل ١٨٠ يوما .

دراسات في جامعة البصرة عن قانون انضباط
موظفي الدولة والقطاع العام واألبتزاز األلكتروني 

تشكيل فريق علمي لتقييم الواقع البيئي في البصرة

مباحثات قانونية بين العراق واميركا وفرنسا 

شركتا الفارس و) sanjxng ( الصينية يبحثان
 التعاون في انتاج المراجل الحرارية  

سيقوم القائمون على 
هذا المشروع العلمي 
الكبير بتقييم الواقع 
البيئي لمحافظة 
البصرة وتقديم 
الحلول الناجعة 
لتحسين وحماية البيئة 
في المدينة

تعاون علمي بني جامعة البصرة ودائرة حماية وحتسني البيئة اجلنوبية
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الصباح الجديد - متابعة:

اللبناني، أمس االول االثنني،  البرملان  أقر 
200 مليون دوالر لصالح  سلفة بقيمة 
مؤسســة كهربــاء لبنــان، وذلك بعد 
شــهر من حتذير وزير الطاقة رميون غجر 
من عتمة شاملة نهاية الشهر احلالي، 
ما لم تتوفــر االعتمادات املالية الالزمة 
الستيراد الفيول. ويشكل هذا املبلغ 20 
في املائة فقط من السلفة التي كانت 
مطروحة فــي اقتراح القانــون املقدم 
من نواب »التيار الوطنــي احلر«، احملددة 
بـ1500 مليــار ليرة )مليــار دوالر وفقاً 
لسعر الصرف الرسمي(، ومن املفترض 
أن يســاهم في تأخير العتمة لشــهر 
ونصــف الشــهر. وكان رئيس مجلس 
النواب نبيه بري قد عد خالل اجللســة 
البرملانية أنه »حســناً فعلــت اللجان 
ألن  الكهرباء  سلفة  بإعطاء  املشتركة 
لبنان أمــام تعتيم البلــد نهائياً. وبني 
أن يقول النــاس إن اجمللس النيابي عتم 
البلــد أو إعطاء الســلفة، يبقى اخليار 
األول أكثر مــرارة من الثاني«. وعد نائب 
رئيس مجلــس النواب إيلــي الفرزلي، 
خالل اجللسة، أن هذه السلفة ستكون 
األخيرة، فإذا لم يتم تشــكيل حكومة 

النواب لن  خالل شــهرين، فإن معظم 
يوافقوا بعــد اآلن على أي ســلفة، ما 

سيعرض كل لبنان للعتمة.
ومن جهتــه، رأى عضو تكتــل »لبنان 
القــوي« )يضم نــواب التيــار( النائب 
أن سياسات احلكومات  إبراهيم كنعان 
املتعاقبــة كانت تكلــف الدولة أمواالً 
باهظة ، وفي ظــل االنهيار الكبير، إما 
أن نطفــئ البلد واملؤسســات اخلاصة 
والعامة أو أن نلجأ إلى ســلفة، معتبراً 
أنــه مــن الضــروري أال تســتمر هذه 
القوات  نائــب حــزب  ورأى  الطريقــة. 
اللبنانية جورج عدوان، خالل اجللســة، 
الكهرباء ليســت قانونية  أن ســلفة 
ألنها ليســت سلفة، إذ إن احلكومة لم 
ترد يومــاً هذه الســلفة، وهي ال حتترم 
قرارات مجلس النواب، محذراً من أن أي 
مس باالحتياطي اإللزامي يعرض رئيس 
احلكومة حسان دياب، وأعضاء احلكومة، 
ووزير املال غازي وزنــي، وحاكم مصرف 
رياض سالمة، للمالحقة اجلزائية  لبنان 
ألنهــا مخالفــة دســتورية ومخالفة 
للقانون، كون االحتياطي وديعة وضعها 
الناس. ورأى عضو »اللقاء الدميقراطي« 
)يضم نواب احلزب االشــتراكي( النائب 
هادي أبو احلســن من مجلس النواب أن 
التي  الكهرباء  االعتراض على ســلفة 

ستدفع من االحتياطي اإللزامي؛ أي من 
أموال املودعني، ليس مبنياً على خلفية 
سياســية، بل علــى رؤيــة إصالحية، 
معتبــراً أن اخليار اليــوم يجب أن يكون 
بني اإلصالح والعتمة، لذلك اختار نواب 
السلفة،  وعارضوا  اإلصالح،  االشتراكي 

كي ال تعم العتمة بعد ثالثة أشهر.

ويقول مدير عام االســتثمار الســابق 
في وزارة الطاقة واملياه غســان بيضون 
»من الصعب حتديد املدة بشكل دقيق، 
وذلك بســبب عاملني أساسيني: األول 
مدى اســتقرار ســعر النفــط عاملياً، 
الذي سيعتمده  الدوالر  والثاني ســعر 
السلفة«،  املركزي لصرف هذه  املصرف 

مشيراً إلى أن ما هو مؤكد أن اللبنانيني 
ســيجدون أنفســهم بعد أشهر أمام 
أو ســلفة  العتمة  إما  اخليار نفســه، 

جديدة.
ويــرى بيضــون أن أخطر مــا في هذه 
الســلفة أنهــا غطت على الفســاد 
احلاصل في ملف الكهرباء، إذ كان على 

إصالحية  شــروط  وضع  أقلــه  النواب 
للحصول على سلف الحقة، منها مثالً 
أن تصرف مــن االعتماد املفتوح مبوجب 
القانــون، حصراً، املبالــغ الواجبة ثمناً 
للمحروقات التي يتم تأمينها ملؤسسة 
كهربــاء لبنان بنتيجــة مناقصة جتري 
لدى إدارة املناقصات، مع منع الشركات 
أمام  واملتعهدين موضع شبهات فساد 
القضاء من املشاركة فيها، على أن يتم 
حتديد آلية فتح االعتمادات الالزمة لدى 
مصــرف لبنان، وتصفيــة وصرف ودفع 
املبالغ الواجبة مبوجــب قرار يصدر عن 
وزير املالية، باالتفــاق مع مصرف لبنان، 
ووفقاً لألصول املقررة في قانون احملاسبة 
احملروقات  تسلم  يضمن  ومبا  العمومية، 
عليها،  املتعاقــد  والنوعية  بالكميــة 
باإلضافة إلى أن يحظر على مؤسســة 
كهربــاء لبنان إجــراء أي عملية بيع أو 

إعارة للمحروقات.
أنــه كان يجــب أيضاً  ويعد بيضــون 
اشــتراط أن تباشر مؤسســة كهرباء 
لبنان فــوراً رفع تعرفة مبيــع الطاقة 
لــدى املؤسســة، والتعجيل بتحصيل 
فواتيرهــا املتأخــرة، وإعــداد وتقــدمي 
حساباتها النظامية إلى ديوان احملاسبة، 
ووضع جداول مبســتحقات املؤسســة 
لدى اإلدارات العامة، مما ميكن تنزيله من 

الواجب بذمة املؤسسة لصالح خزينة 
الدولــة، علــى أن تقترن هــذه اجلداول 
مبوافقة وتصديــق اإلدارات املعنية على 
املبالغ اخلاصة بكل منها، ويتم إرسالها 
إلى ديوان احملاســبة لتدقيقها واقتراح 

املناسب ملعاجلتها.
وبعيداً عن جدوى هذه الســلفة، يشير 
إلــى أنها عبارة عــن »عملية  بيضون 
حرق ألموال الناس، ومخالفة دستورية، 

واعتداء صريح على أموال املودعني«.
ويأتــي إقرار هــذه الســلفة بعد يوم 
واحد من إطفاء معمــل الزهراني الذي 
يؤمن نحو ربــع كهرباء لبنان محركاته 
نهائياً بســبب نفاد مادة الغاز أويل، إثر 
عدم متكــن باخرة من إفــراغ حمولتها 
جراء خالف حــول اختبار املواصفات بني 
مؤسسة كهرباء لبنان ومديرية النفط 
فــي وزارة الطاقة، وذلــك بالتزامن مع 
عدم وصول ناقلة بحرية أخرى آتية من 
الكويت محملة مبادة الغاز أويل، بعدما 
علقت في مضيق قناة الســويس جراء 
احلادثــة التــي أدت إلى تعطــل حركة 
املالحة. ويشــهد لبنان حاليــاً تقنيناً 
كبيراً في تغذية كهرباء الدولة بسبب 
نقص الفيول، وتعطل معمل الزهراني، 
يترافــق مع تقنــني بتغذيــة املولدات 

اخلاصة بسبب أزمة املازوت.

تقـرير
أجل العتمة 45 يومًا

البرلمان اللبناني يقر سلفة بـ 200 مليون دوالر لصالح الكهرباء

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أّيد قادة الصني امس الثالثــاء إدخال تغييرات 
واســعة النطــاق على نظــام هونــغ كونغ 
االنتخابي تقضي بخفض مقاعد الشخصيات 
املنتخبة مباشــرة بشــكل كبير وتضمن بأن 

تختار جلان مؤيدة لبكني نواب برملان املدينة.
ومتّثل اإلجراءات اجلديــدة، التي جتاوزت مجلس 
التشــريعي وفرضت مباشرة من  هونغ كونغ 
قبل بكــني، اخلطوة األخيرة الهادفة لســحق 
احلراك الدميوقراطي في املدينة بعد التظاهرات 

الضخمة التي شهدتها. 
وأفــادت وكالة أنباء الصــني اجلديدة في تقرير 
مقتضب أن »الرئيس )الصيني( شي جينبينغ 
وّقع أوامر رئاسية بســن النصوص املعّدلة«.ل 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أمام  التجمع  الكويتيــة  بدأ نواب املعارضــة 
مبنى مجلس األمة، امس الثالثاء، قبيل انعقاد 

جلسة أداء احلكومة لليمني الدستورية.
وكان النائب بدر الداهوم أطلق دعوة ملقاطعة 
جلســة امس الثالثاء ، اعتراضا على شــطب 

احملكمة الدستورية عضويته من اجمللس.
وأعلــن 32 نائبا مقاطعتهم اجللســة بينما 
حتتــاج املعارضة 33 نائبا لكي تتمكن من عدم 

اكتمال نصاب هذه اجللسة.
ويتألــف مجلس األمة مــن 50 عضوا موزعني 
على 5 دوائــر انتخابية، ويتــم انتخابهم عن 
طريــق االقتراع العام الســري املباشــر لدورة 

برملانية تستمر 4 سنوات.
احلكومة  وتتمكــن  النصاب،  يكتمــل  وحتى 
من أداء اليمني الدســتورية، يحتاج اجمللس إلى 
33 عضوا، مبــا فيهم الــوزراء الذين يعتبرهم 
الدستور الكويتي جزءا من اجمللس، وفقا لرئيس 
مركز املدار للدراســات السياســية، الدكتور 

صالح املطيري.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املركزية  االنتخابــات  رئيســة جلنــة  رجحت 
الروســية إيــال بامفيلوفا حــدوث محاوالت 
للتدخل من اخلارج في انتخابات مجلس الدوما 

التي ستجري في روسيا في سبتمبر املقبل.
وقالت بامفيلوفا في حديث لقناة »روسيا 24«، 
امس االول االثنني ردا على ســؤال بهذا الصدد: 
بالطبع، ومنطق األحداث  إنها ستكون  »نعم، 
املتعلقــة بالعالقات مــع الكثير مــن الدول 
الغربية وقبل كل شــي مع الواليات املتحدة، 

يوحي بحتمية مثل هذا التدخل«.
وأكدت أن اللجنة املركزية تســتعد للتصدي 
لتلك احملاوالت »من خالل عملها، وسنضربهم 
باحلقائق وسنفضح املعلومات الكاذبة. ونؤهل 

أعضاء جلاننا للتصدي خملتلف االستفزازات«.
واعتبرت أن ســير االنتخابات الرئاسية األخيرة 
في الواليات املتحدة »سينعكس حتميا« على 
االنتخابــات املقبلــة في روســيا، مضيفة أن 
»اجلميع شــاهدوا كيف جرت تلك االنتخابات 
)األمريكيــة( وما رافقها من حــوادث وفقدان 

الستمارات« التصويت.
أن لدى واشــنطن »حاجــة لإلثبات  وأضافت 
أنه قد يكون أســوأ لدينــا، واالنتقام من خالل 

التدخل في انتخاباتنا«.

الصين تقر تعديالت 
جذرية على نظام 

هونغ كونغ االنتخابي

نواب المعارضة يتجمعون 
خارج مجلس األمة قبيل 

»جلسة القسم« في الكويت

لجنة االنتخابات الروسية 
ترجح حدوث محاوالت أجنبية 

للتدخل في انتخابات الدوما

الصباح الجديد ـ متابعة:

تعود »جزيرة فرســان« السعودية 
إلــى الواجهة مرة أخــرى، بعدما 
زعمت مواقع إعالمية أن اململكة 
بهدف حماية  إلى مصر  منحتها 
واألفريقي،  العربي  القومي  األمن 
وربط البعض ذلك بقضية ســد 

النهضة اإلثيوبي.
وتتمتــع جزيرة فرســان بأهمية 
البوابة  تعد  حيث  اســتراتيجية 
املقابلــة لبــاب املنــدب؛ املدخل 
إنشاء  للبحر األحمر قبل  الوحيد 

قناة السويس.
كما سبق ملصر اســتغالل ميزة 
موقعها اجلغرافي في حرب أكتوبر 
التحكم  1973، حيث استطاعت 
بحركة ميناء إيالت اإلســرائيلي، 

بخبراء عسكريني مصريني.
وعندمــا حاولت تركيا تأســيس 
قاعــدة عســكرية علــى احلدود 
البحرية الســودانية فــي جزيرة 
سواكن عام 2019، تداولت مواقع 
إعالمية حينها إعالن تشكل أول 
قاعدة عســكرية مصرية بهدف 
معلن، وهــو حتقيق عنصر التوازن 

العسكري في املنطقة.
تكرر هذ املشهد أيضا بعدما أثير 
عن متركز قاعدة عسكرية بحرية 
إريتريا في  إيرانية على ســواحل 
فرسان،  جلزيرة  املواجهة  املنطقة 
حيــث قيل إن مصر ستســيطر 
على اجلزيرة الســعودية من أجل 
تشكيل حماية عسكرية للخط 
قناة  من  القــادم  العاملي  املالحي 
املندب  بــاب  باجتــاه  الســويس 

والعكس.
كما نشرت تقارير صحفية تفيد 
بأنه قد مت جتهيــز اجلزيرة، البالغة 
مساحتها 380كم مربع، مبطارات 
عســكرية وممرات لطائرات )رافال 
وسوخوي وميغ(، فضال عن إقامة 

أرصفة بحرية عسكرية.
وأشارت التقارير إلى أن السعودية 
أقرت ملصر حق اســتغالل اجلزيرة 
مــدى احليــاة دون قيد أو شــرط 
للدفاع عن األمن القومي املصري 

والعربــي، ومنحهــا الســيطرة 
الكاملة على مضيق  العسكرية 
و«لتكون مصر قريبة  املندب،  باب 
جغرافيــا أيضا مــن إثيوبيا؛ كي 
تتمكن من مراقبة تطورات ســد 
النهضــة والتعامل مع أي ظروف 

مستقبلية«.
شائعات

»احلرة«  أكدا ملوقع  لكن مصدرين 
عدم صحة هذه األخبار املتداولة، 
واســتبعدا أن تقوم الســعودية، 
احلدود منذ  لترسيم  التي تسعى 
أربع سنوات بهدف استعادة بعض 
اجلزر كما حــدث في اتفاقية نقل 
وصنافير،  بتيران  اخلاصة  السيادة 
باستدعاء طرف خارجي ليسيطر 

على إحدى اجلزر اخلاصة بها.
كما أن مصر دشــنت أول قاعدة 
عسكرية بحرية لها في منطقة 
برنيــس املطلة على جنوب البحر 
للمملكة  أصبــح  بينما  األحمر، 

جتعلها  متطــورة  دفاعية  قدرات 
بشكل  حدودها  تأمني  على  قادرة 

كامل.
تقدمــت  الســعودية  وكانــت 
بطلب لليونســكو لتسجيل ما 
رصدته من آثــار على اجلزيرة التي 
تعتبر ركنا أساســيا من خطتها 

لتحقيق »رؤية 2030«.
وأضــاف املصــدران أن »املواقــع 
ببث  املتخصصــة  اإللكترونيــة 
الشائعات هي التي تردد مثل هذه 

األخبار«.
وكان الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيســي أصدر قرارا جمهوريا، 
في 26 نوفمبــر املاضي، باملوافقة 
علــى میثــاق تأســیس مجلس 
»الدول املطلة على البحر األحمر 
وخليج عدن«، وهو اجمللس الذي مت 

التوقیع على میثاقه في الریاض.
وكان تأســیس اجمللس مببادرة من 
الســعودیة حتــى عقــدت عدة 

 ،2018 عــام  مكثفة،  اجتماعات 
خارجیــة  وزراء  علــى مســتوى 
على  املتشــاطئة  الثماني  الدول 
البحر األحمر )مصر والســعودیة 
والیمــن  واألردن  والســودان 

والصومال وجیبوتى وإریتریا(.
ورصد احملللون وقتها أهداف إنشاء 
هذا اجمللــس بالتغلب على اخملاطر 
والتحدیــات أمام قــوى إقلیمیة 
ودولیة منفردة أو في إطار حتالفات 
فيما بينهــا، وفرض أیدیولوجیات 
في  تغییرات  إحداث  شــأنها  من 
وتوجهاتها  السیاســیة  النظم 
على نحــو ینتهي معــه تفتیت 
وتقســیم دول على أسس عرقیة 

أو دینیة أو مذهبیة أو جهویة.
معلومات عن اجلزيرة

وجلزيرة فرسان تاريخ عبر العصور 
منذ مملكة حميــر -أقدم املمالك 
العربية- حيــث ارتبطت التجارة 
باجلزيرة التــي كانت تعد محطة 

للرحــالت  واســتراحة  التقــاء 
التجارية.

وفي عهــد امللك عبــد العزيز آل 
ســعود نفذت عدة إصالحات في 
أميرا  توليته  منها  فرسان،  جزيرة 
على هذه اجلزيرة ثم إرســال قاض 
إليهــا كــي يقــوم بعملية حل 

القضايا البسيطة.
ويصل عدد ســكان فرســان إلى 
18 ألف نســمة، حســب  قرابة 

إحصائية عام 2010.
ويبلــغ طول اجلزيرة مــن جنوبها 
الشرقي إلى نهايتها في شمالها 
70 كم. ومتوسط  الغربي حوالي 

عرضها يبلغ حوالي 30 كم. 
وهــي أكبر جــزر البحــر األحمر 
مساحة وسكانا وأخصبها أرضا. 
وتتمتــع بشــواطئ خالبــة ذات 
ملونة  ومياه  ناصعة  بيضاء  رمال 

جذابة.
وتضم هذه اجلزيرة عدة قرى هي: 

قرية احملرق: تقع جنوب بلدة فرسان 
ويقطنها عدد من السكان ميتهن 

الكثير منهم صيد األسماك.
مصيف  تعــد  القصــار:  قريــة 
الغالبية من ســكان بلدة فرسان 
التي تبعد عنها بحوالي خمسة 
كيلومتــرات، وبها مــزارع نخيل، 
وتتســم مبياهها العذبة القريبة 

من سطح األرض.
أغلب  )شــمال(  املســيلة:  قرية 
سكانها من البدو ويطلق عليهم 

العبوس.
قرية احلســني: )شــمال شــرق( 
في  بالزراعة  ســكانها  ويعمــل 
احليوانات  وتربية  األمطار  مواسم 

مثل اإلبل.
قرية صير: وهي أكبر قرى فرسان 
واشــتهرت قدميا بتجــارة اللؤلؤ، 
وميتهن أكثر ســكانها اآلن صيد 
األســماك وجتارتها، وبها محمية 

للغزالن.

مالبسات جزيرة فرسان بين 
السعودية ومصر تعود الى الواجهة 

جراء موقعها الستراتيجي

سبق لمصر استغالل 
ميزة موقعها 
الجغرافي في حرب 
أكتوبر 1973، حيث 
استطاعت التحكم 
بحركة ميناء إيالت 
اإلسرائيلي، بخبراء 
عسكريين مصريين

اجليش املصري

الصباح الجديد ـ متابعة :
كشــفت صحيفة »الغارديان« أن 
مكتــب مفوض املعلومــات، وهو 
هيئة رقابية فــي بريطانيا، يجري 
حتقيقا حول جتريد نساء بريطانيات 
التحاقهن  من جنسيتهن، بسبب 
بتنظيم »داعش« في ســوريا، في 
وقت ترفض فيه السلطات املعنية 
واألرقام  البيانــات  عن  الكشــف 

املرتبطة بهذا امللف.
ونقلت الصحيفة عن املكتب قوله 
إن »احلكومة ترفض الكشــف عن 
أعداد وتفاصيل النســاء اللواتي مت 
البريطانية،  اجلنسية  من  جتريدهن 
املنظمات  قلق  اســتمرار  في ظل 
النســاء  واقع  حــول  احلقوقيــة 

وأطفالهــن في مخيم شــمالي 
شرق سوريا«.

بدورهــا، اتهمــت املســؤولة في 
 Rights and Security« منظمــة
International« )احلقــوق واألمــن 
وزارة  أليســون هيغــي،  الدولية(، 
الداخليــة بالتورط فــي »الرفض 
الصارم« للكشف عن البيانات، ما 
يعني أن سياسة سحب اجلنسية 
البريطانية كانــت »خارجة عن أي 

رقابة«.
 وأضافــت هيغــي: »نحتــاج إلى 
التدقيق ومعرفة املعايير التمييزية 
التي تتبعها احلكومة في ســحب 
كان  وإذا  املواطنني،  من  اجلنســية 

ذلك يتم بحق النساء فقط«.

واتبعــت احلكومــة البريطانيــة 
اجلنســية  انتــزاع  سياســة 
البريطانية مــن املواطنات اللواتي 
طالنب بالعودة بعد سقوط داعش 
نهاية  باعتبارهــن »تهديدا لألمن 
القومي وال ينبغي الســماح لهن 

بالعودة«.
في  احلاصــل  اجلــدل  فــي ظــل 
املواطنني  إعــادة  حــول  بريطانيا 
في  إرهاب«  »قضايــا  بـ  املتورطني 
سوريا، شــوهدت شميمة بيغوم، 
داعش«  بـ«عروس  إعالمياً  املعروفة 
، بـ«مالبســها الغربية وشــعرها 
األملس«، خارج مخيم روج )شمال 
شــرقي ســوريا(، على حد تعبير 
البريطانية.  »تلغــراف«  صحيفة 

ويســمح القانون البريطاني لوزير 
الداخلية بسحب جنسية شخص 
مــا إذا اعتبر القيام بذلك »يفضي 
إلى الصالح العام«، على الرغم من 
أنه من غير القانوني جعل شخص 
ما عدمي اجلنسية إذا لم يكن مؤهالً 
للحصول على جنســية بلد آخر، 

بحسب الصحيفة.
في  اعتبرت،  قــد  املنظمة  وكانت 
تقرير صدر العــام املاضي، أن تأثير 
هذه السياسة هو إخضاع النساء 
القانوني  غير  »لالحتجاز  واألطفال 
إلى أجل غير مســمى« في موقف 
يتكرر فيه أصداء خليج غوانتانامو. 
إعادة  ينبغــي  أنه  وشــددت على 
أوطانهــم  إلــى  البريطانيــني 

»ملواجهة العدالة« إذا لزم األمر.
هذا وســحب احلكومة اجلنســية 
البريطانيــة من 23 شــخصا بني 
عامــي 2014 و 2016، باإلضافــة 
إلى 104 أخرى عام 2017 و 21 عام 
2018. ولــم يتم تقدمي أي تصنيف 

جلنسهم، بحسب الصحيفة.
كما أنه لــم يتم اإلفــراج عن أي 
بيانات منذ ذلك احلني، علما أن وزارة 
الداخلية قالت إنها ستصدر األرقام 
الرئيســية في هــذا امللف عامي 
2020 في الوقت املناسب،  2019 و 
ولكــن لن يتــم نشــر أي بيانات 
تتعلــق بعدد النســاء املتضررات. 
وفــي هــذا الســياق، حســمت 
احملكمة العليا في بريطانيا، فبراير 

املاضــي، دعوى رفعتها شــميمة 
بـ«عروس  إعالمياً  املعروفة  بيغوم، 
داعش«،  لالســتئناف على سحب 
أن  معتبرة  البريطانية،  جنسيتها 
»احلق في محاكمة عادلة ال يتفوق 
األخرى مثل  االعتبــارات  على كل 
سالمة اجلمهور«، بحسب منظمة 

»هيومن رايتس ووتش«.
عام  بريطانيا  شــميمة  وغــادرت 
»داعش«  لتنظيم  وانضمت   ،2015
في ســوريا، بعدما تأثــرت بدعاية 
التنظيــم، وتزوجت مــن اجلهادي 
الهولندي، ياغو ريدجيك )26 عاما(، 
موطنها،  إلــى  للعودة  وتســعى 
أّنه مت سحب اجلنسية منها  علماً 

لـ«دواع أمنية«

»بسبب سحب الجنسية«..

اتهامات للحكومة البريطانية بإخفاء بيانات عن »نساء داعش«
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أصدر مجلس األمن القومي اإلسرائيلي حتذيرا 
من أن إيران قد تســتمر في محاولة مهاجمة 
اإلســرائيليني في اخلارج، وســط زيادة اإلقبال 
على السفر بعد تخفيف قيود جائحة فيروس 
التطعيم،  كورونا املستجد بفضل بعد حملة 

بحسب موقع »تاميز أوف إسرائيل«.
وقــال مجلس األمــن القومي إن »املســؤولني 
اإليرانيني هــددوا مبهاجمة أهداف إســرائيلية 
خالل األشــهر القليلة املاضية«، مشــيرا إلى 
أن »طهران نفــذت بالفعل هجوما بالقرب من 

السفارة اإلسرائيلية في الهند، يناير املاضي«.
وأدرج مجلــس األمــن القومي الــدول اجملاورة 
إليران كأماكن ميكن لإليرانيني أن يحاولوا فيها 
مهاجمة اإلســرائيليني، مبا فــي ذلك جورجيا، 
باإلضافة  البحرين،  اإلمــارات،  تركيا،  أذربيجان، 

إلى كردستان العراق، مصر، واألردن.
وأشار اجمللس إلى أن »املنظمات اجلهادية مبا فيها 
داعش تُظهر حافزا كبيرا لشن هجمات عاملية، 
مبا في ذلك في البلدان التي مييل اإلســرائيليون 

إلى زيارتها«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعا زعمــاء أكثر من 20 دولة باالشــتراك مع 
رئيس اجمللس األوروبي شــارل ميشــال واملدير 
تيدروس  العامليــة  الصحــة  ملنظمة  العــام 
أدهانــوم غيبريســوس فــي مقال مشــترك 
نشــر امس الثالثاء إلى وضع »معاهدة دولية 
بشــأن اجلوائح« ملواجهة األزمات الصحية في 

املستقبل.
ووقع على املقال ميشــال وغيبريسوس وقادة 
23 دولة موزعــة على القــارات اخلمس، وفي 
مقدمهم الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون 
أنغيال ميــركل ورئيس  األملانية  واملستشــارة 
الوزراء البريطاني بوريس جونســون ورؤســاء 
كوريــا اجلنوبية مون جــاي-إن وجنوب أفريقيا 
ويدودو  وإندونيســيا جوكو  رامافوزا  ســيريل 

وتشيلي سيباستيان بينيرا.
وقال القادة في مقالهم الذي نشرته صحيفة 
لوموند الفرنســية أمس االول اإلثنني على أن 
تنشره صحف أخرى حول العالم امس الثالثاء، 
إنه فــي الوقت الذي يســتغل فيــه فيروس 
كورونا  »نقاط ضعفنا وانقســاماتنا فإن مثل 
هذا االلتزام اجلماعي املتجدد ســيمثل خطوة 
مهمة لتعزيز االســتعداد للجوائح على أعلى 
مستوى سياسي«. وأضاف القادة في مقالهم 
أنه »ستكون هناك جوائح أخرى وحاالت طوارئ 
صحيــة أخرى واســعة النطــاق. ال ميكن ألي 
حكومة أو منظمة متعددة األطراف أن تواجه 

هذا التهديد مبفردها«.

مرة أخرى ..إسرائيل تحذر 
مواطنيها من احتمال 
استهدافهم في الخارج

زعماء أكثر من 20 دولة 
يدعون لوضع معاهدة 
دولية حول »الجوائح«

الصباح الجديد ـ متابعة:

املانحني  تعتزم األمم املتحــدة حث 
الدوليني على التعهد مبا يصل إلى 
10 مليارات دوالر ملساعدة السوريني 
الفاريــن مــن احلــرب األهلية في 
خضم جائحــة كوفيد19- وقالت 
إن احلاجة إلى الدعم اإلنساني لم 

تكن بهذا احلجم من قبل.
وفي املؤمتر السنوي اخلامس لوقاية 
الالجئني السوريني من اجملاعة، الذي 
امس  األوروبي،  االحتاد  اســتضافه 
الثالثاء، طلب االحتاد 4.2 مليار دوالر 
لألشخاص داخل سوريا و5.8 مليار 
دوالر لالجئــني والدول املضيفة في 

الشرق األوسط.
ويحتــاج نحــو 24 مليونــا إلــى 
مســاعدات أساسية، بزيادة أربعة 
املنصرم، وهو  العــام  ماليني خالل 
اآلن منذ احلملة  أعلى رقم حتــى 
التي شنها الرئيس السوري، بشار 
املؤيدين  املتظاهرين  األســد، على 
للدميقراطية في عام 2011، مما أدى 

إلى احلرب األهلية.
اإلنسانية  الشــؤون  منسق  وقال 
واإلغاثة في حــاالت الطوارئ باألمم 
املتحدة، مارك لوكوك: »مرت عشر 
ســنوات من اليأس والكارثة على 

السوريني«.
وأضاف في بيــان »يؤدي اآلن تدهور 
والتراجــع  املعيشــية  الظــروف 
االقتصادي وكوفيــد19- إلى مزيد 
من اجلوع وســوء التغذية واملرض. 
ثمــة قتال أقل ولكــن لم تتحقق 

عوائد للسالم«.
وكشــف لوكوك أن »9 منظمات 
إنســانية ســتوقف أنشــطتها 
شمال شرق ســوريا بسبب نقص 
ثالثة  »قرابة  أن  مضيفا  التمويل«، 
أرباع الســكان في شــمال شرق 
مساعدات  إلى  يحتاجون  ســوريا 

عاجلة«.
وانحسر القتال بني اجليش السوري 
ومقاتلي املعارضة منذ أنهى اتفاق 
بقيادة  قصــف  حملة  عــام  قبل 
روســيا أدت إلى نزوح قرابة مليون 
اجلوية  الضربــات  لكن  شــخص، 

الروسية، إلى جانب اجليش السوري 
املدعوم من إيران، تواصل مهاجمة 

مواقع املعارضة. 
وطالــب وزير اخلارجيــة األميركي 
أنتوني بلينكن، ليلة امس الثالثاء، 
مجلــس األمــن الدولــي بـ«فتح 
ســوريا  في  املغلقــني  املعبريــن 
املســاعدات«  بوصول  والســماح 
إلــى املدنيــني في البــالد، مؤكدا 
أنه »يجب عدم تســييس املسألة 

اإلنسانية في سوريا.
وقــال بلينكن فــي اجتماع جمللس 
األمــن الدولــي إنــه »ينبغي رفع 

العوائــق عن وصول املســاعدات 
الظروف  إلى السوريني، خاصة في 
احلاليــة التي ســببتها اجلائحة«، 
مؤكدا أن »غلق املعابر اإلنســانية 
واســتهداف العاملــني في مجال 
اإلغاثة  إيصال  يعقد  املســاعدات 

حملتاجيها«.
وطالب بلينكن، الذي ترأس جلسة 
اجملتمعة  الــدول  األمــن،  مجلس 
بالتحرك ملساعدة السوريني »رغم 
اخلالفات«، ومســاعدة 14.5 مليون 
شــخص في ســوريا »يعانون من 

وضع إنساني صعب«.

أن »نظام األســد  بلينكن  وأكــد 
لن يلبــي االحتياجات اإلنســانية 
للسوريني«، مطالبا اجملتمع الدولي 
»بأن يقــوم بذلك« وأن يجد »مزيدا 

من السبل ملساعدة السوريني«.
حديثــه  فــي  بلينكــن  وأشــار 
إلــى اســتهداف نظــام األســد 
7 أشــخاص  »مستشــفى وقتل 
بعدم  بينهم طفــالن«، مطالبــا 
»الضغط على الســوريني للعودة 

إلى بالدهم إال بإرادتهم«.
مــن جانــب اخــر حــاول الجئون 
أعضاء  أنهم  تنّكروا على  سوريون 

اليونان،  رياضي مغــادرة  فريق  في 
أثينا،  وفق ما أعلنت شرطة مطار 
ثالث حادثة مــن نوعها خالل  في 

ثالث سنوات.
وذكرت الشرطة امس االول االثنني 
أن تسعة ســوريني يرتدون مالبس 
ويحملون  الطائــرة  للكــرة  فريق 
وثائق ســفر مزّورة حاولوا الصعود 
على منت رحلة متوجهة إلى مطار 
فيينا بالنمســا في وقــت متأخر 

األحد.
وأوقفــت الســلطات 12 ســوريا  
العام املاضي آخر تنكروا على هيئة 

يحملون  وكانــوا  يــد  كرة  العبي 
جوازات ســفر بلغارية مزّورة أثناء 
منت  على  الصعــود  محاولتهــم 

رحلة إلى فيينا.
وفي 2019، مت توقيف عشرة الجئني 
ســوريني تنكروا على أنهم العبو 
املطــار وبحوزتهم  كرة طائرة في 
جوازات سفر مسروقة ومزّورة أثناء 

محاولتهم مغادرة اليونان.
وتعــد اليونان أول بلــد في االحتاد 
األوروبي يصل إليه املهاجرون، لكن 
عليهم البقاء فيه بانتظار معاجلة 

طلبات جلوئهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالبت منظمــة »هيومن رايتس 
حقوق  عــن  املدافعــة  ووتــش« 
الثالثاء بعدم  األردن امس  اإلنسان 
ترحيــل عدد الالجئــني اليمنيني، 
محــذرة من أن ترحيلهم قســرا 

يعرضهم »لألذى في اليمن«.
وقالت املنظمــة ومقرها نيويورك 
األردنية  »الســلطات  إن  بيان  في 
رّحلــت على األقــل أربعة طالبي 
جلــوء مينيــني مســجلني لــدى 
املفوضية الســامية لألمم املتحدة 

قرارات  وأصدرت  الالجئني،  لشؤون 
إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات 
جلــوء«. واضافت أن »الســلطات 
أصدرت معظم قرارات اإلبعاد بعد 
أن حــاول اليمنيون التقدم بطلب 
عمل  تصاريــح  على  للحصــول 

وتصويب وضعهم كمهاجرين في 
البالد«.

 16 فإنه »حّتى  املنظمة  وبحسب 
آذار احلالــي، اســتضاف األردن 13 
ألفا و843 الجئا وطالب جلوء مينّي«. 
الثاني  إنــه »منذ كانــون  وقالت 

من عام 2019، منعــت تعليمات 
أردنية مفوضيــة الالجئني فعليا 
من االعتراف بأي الجئ باســتثناء 
الســوريني، ما حرم الكثيرين من 
وعّرضهم  اإلنســانية  اخلدمــات 

خلطر الترحيل«.

ونقل البيان عن نائب مدير الشرق 
بيج  املنظمة مايكل  األوسط في 
األردن  قوله »سُتشــوه ســمعة 
فــي الترحيــب بالالجئــني إذا ما 
في  جسيم  خلطر  املعّرضون  أُبعد 

بلدانهم«.

»هيومن رايتس ووتش« تدعو األردن إلى عدم ترحيل الجئين يمنيين

األمم المتحدة تعتزم جمع 10 مليار دوالر للفارين من الحرب األهلية
مع تزايد احتياجات السوريين اإلنسانية.. 

االتحاد األوروبي، 
طلب 4.2 مليار 
دوالر لألشخاص 
داخل سوريا 
و5.8 مليار دوالر 
لالجئين والدول 
المضيفة في 
الشرق األوسط

الجئني سوريني
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الصباح الجديد ـ متابعة:

التجارة  ممثلــة  تــاي  كاثرين  قالــت 
ســتريت  »وول  لصحيفة  األميركية 
جورنال« إن الواليات املتحدة ليســت 
مستعدة بعد لرفع الرسوم اجلمركية 
عن الواردات الصينية، لكنها منفتحة 

على التحدث مع بكني«.
وبحســب »الفرنســية«، أكدت تاي 
التي عينت رســميا فــي 17 آذار في 
منصبها، أنها تدرك أن هذه الرســوم 
تضرب بعض الشركات واملستهلكني 
األمريكيــني، لكنهــا تســمح أيضا 

بحماية مؤسسات أمريكية.
في كانــون الثانــي 2020 وقع دونالد 
ترمــب اتفاقا مع بكــني لتعليق جزء 
مــن الرســوم األميركيــة اإلضافية 
وتهدئة األجواء في احلرب التجارية ين 

الدولتني.
الصينية  تتكلــم  التي  تــاي  وقالت 

بطالقة في مقابلة مع »الصحيفة«، 
»سمعت أشخاصا يطلبون مني رفع 

هذه الرسوم اجلمركية«.
إال أن املستشــارة القانونية السابقة 
للشؤون التجارية للحزب الدميقراطي 
في مجلس النــواب، التي ولد والداها 
في الصني، حذرت من أي إلغاء سريع 
للرســوم اجلمركية، مشــيرة إلى أن 
ذلك قد يضر باالقتصاد األمريكي، إال 
في حال التبليغ عن تغير سياســي، 
»حتى تتمكن األطراف االقتصادية من 

التكيف«.
وأضافت أن »من األساسي للشركات 
وموظفيهم  والصناعيــني  والتجــار 
أن يكونــوا قادرين علــى التخطيط 

للمستقبل«.
وأكدت تــاي »47 عاما« أن الرســوم 
بعــض  غاليــا  تكلــف  اجلمركيــة 
الشــركات األمريكية، إال أنها فرضت 
»لتصحيــح وضع جتــاري غير متوازن 

وظالم«.
وبررت االســتمرار فيها أيضا بأسباب 

تكتيكيــة، موضحــة »كل مفاوض 
اخليارات مفتوحة  حذق يحتفظ بكل 
أمامــه«. وبحثت تاي ممارســات بكني 
التجاريــة خــالل اتصاالت مــع وزراء 
يابانيني وخالل جلســات تثبيتها في 
منصبها وقالت »إنها تؤيد »دراســة 
شــاملة« للعالقة التجارية بني أكبر 

قوتني اقتصاديتني في العالم«.
إلى ذلك، قال كريستوفر ووالر العضو 
املركزي  البنك  محافظي  مجلس  في 
األمريكي أمس »إن مجلس االحتياطي 
سياســته  مســار  يغير  لن  االحتادي 
ألســعار الفائــدة أو مشــترياته من 
السندات للمساعدة على متويل عجز 

متزايد للحكومة االحتادية«.
اإلنترنت نظمها  ندوة عبر  ووالر  وأبلغ 
معهد بترسون لعلم االقتصاد الدولي 
أن االعتقــاد بأن مجلــس االحتياطي 
»سيذعن لضغوط لإلبقاء على أسعار 
الفائدة منخفضة للمســاعدة على 
خدمة الدين واحلفاظ على مشتريات 
متويل  علــى  للمســاعدة  األصــول 

احلكومة االحتادية، هو اعتقاد خاطئ«، 
وأضاف »السياســة النقدية لم ولن 

يجري توجيهها لتلك األغراض«.
وقال »إن السياسة النقدية سيجري 
األهداف  لتنفيــذ  حصريا  حتديدهــا 
املكلــف بهــا مجلــس االحتياطي 
لتحقيــق أقصى توظيف واســتقرار 

التضخم«.
االحتادي  االحتياطي  مجلــس  وتعهد 
القياسي  الفائدة  سعر  على  باإلبقاء 
مشــترياته  ومواصلة  الصفــر  قرب 
الشــهرية من السندات البالغة 120 
مليار دوالر إلى أن يصبح التعافي من 
التداعيات االقتصادية جلائحة فيروس 

كورونا كامال بشكل أكبر.
وفي الوقت نفســه راكمت احلكومة 
االحتادية دينا قياسيا لتمويل إجراءات 
مكافحة اجلائحة، وهو شــيء يفعله 
ألن  بارتيــاح،  السياســات  صانعــو 
احلكومة األمريكيــة ميكنها اقتراض 
أموال بأسعار فائدة رخيصة جدا في 

األسواق الدولية.

تقـرير

واشنطن ليست مستعدة لرفع الرسوم الجمركية عن الواردات الصينية
الرسوم تسمح أيضا بحماية مؤسسات أمريكية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أســعار الذهب، امــس الثالثاء، ألقل 
مستوى فيما يزيد عن أســبوعني، إذ تعرضت 
لضغوط بفعل قوة الدوالر وعائدات ســندات 
التوقعات  تنامــي  اخلزانــة األميركيــة مــع 
بتحسن اقتصادي سريع في ظل تقدم حمالت 

التطعيم.
ويتأثر الذهــب، الذي يُعتبر مخزنا آمنا للقيمة 
في أوقــات االضطــراب االقتصــادي، بارتفاع 
عائدات الســندات إذ إنها تزيد تكلفة الفرصة 

البديلة حليازة الذهب الذي ال يدر عائدا.
هبط الذهب في الســوق الفوريــة %0.3 إلى 
1706.43 دوالر لألونصة بحلول الساعة 05:25 
بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من اجللسة، 
المس الذهب 1704 دوالرات وهو أدنى مستوى 
منذ 12 مارس آذار. وهبط الذهب في التعامالت 
في الســوق اآلجلة في الواليات املتحدة 0.4% 

إلى 1707.30 دوالر لألونصة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار نفط خام البصــرة اخلفيف 
وخام البصرة الثقيل امس الثالثاء. وارتفع نفط 
البصرة اخلفيف املصدر آلسيا إلى 65.91 دوالرا 
للبرميل مبقدار 0.53 دوالر وبنســبة %0.81 عن 
يوم اخلميس املاضي، فيما سجلت اسعار خام 
البصرة الثقيل 61.6 دوالرا للبرميل بأرتفاع بلغ 
نســبته %1.11. وسجل نفط البصرة اخلفيف 
أعلى االســعار مقارنة بالنفوط األخرى لدول 
منظمة اوبك حيث سجل سعر النفط العربي 
اخلفيــف الســعودي 63.34 دوالرا للبرميــل، 
وســجل مزيج مربــان االماراتــي 63.64 دوالرا 
للبرميل، وسجل مزيج سهران اجلزائري 62.20 
دوالرا للبرميــل، فيما ســجل بونــي اخلفيف 
النيجيري 62.85 دوالرا، ، وجيراســول االنغولي 
63.34 دوالرا. وكانت أسعار النفط العاملية قد 
انخفضت اليوم ليســجل خام برنت 65 دوالرا، 
وخام غرب تكساس االمريكي الى 61.59 دوالرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف وزيــر املالية وزيــر الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة أن املبلغ 
املتبقي من التعويضات العراقية للكويت يبلغ 
ملياريــن و99 مليــون دوالر أميركي، مؤكداً أن 
العراق لم يطلب ال بشكل مباشر وال عن طريق 

وسطاء إلغاء ما تبقى عليه من تعويضات.
واوضــح حمادة فــي رده على ســؤال البرملان 
الكويتي أن »املبلغ املتبقي يتم ســداده على 
فترات ربع ســنوية«. واضاف أن »عملية الدفع 
مســتمرة على هذا املنوال حتى سداد كامل 
املبلغ املتبقي، ومن املتوقع االنتهاء من ســداد 
كامل التعويضات منتصف العام 2022، وذلك 
في حال اســتقر ســعر النفط عند مستوى 
60 دوالراً للبرميل، ذلــك أن مبلغ التعويضات 
مرتبط بأســعار النفط العاملية ومســتويات 

مبيعات النفط العراقي«.
ويتوجب على العراق بأن يودع نسبة 5 باملئة من 
عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته 
والغاز، في صندوق أممي مت إنشــاؤه حتت اســم 

صندوق األمم املتحدة للتعويضات.
وفي 1991، تشــكلت جلنة أممية للتعويضات، 
ألزمت بغــداد بدفع 52.4 مليار دوالر تعويضات 
احلكومية  واملنظمــات  والشــركات  لألفــراد 
وغيرها، ممن تكبد خســائر ناجمة مباشرة عن 

غزو واحتالل الكويت.

الذهب يتراجع مع 
صعود الدوالر والعوائد 

األميركية

ارتفاع خام البصرة 
بصنفيه الخفيف 

والثقيل 

ملياران و99 مليون دوالر 
متبقي التعويضات 
العراقية للكويت 

الصباح الجديد ـ متابعة:

 Heritage « أعلنت مؤسسة التراث
Foundation » االميركيــة املعنية 
االقتصادية  احلرية  مستوى  بقياس 
في البلــدان حول العالم، أن العراق 
لــم يحَظ بــأي مرتبة فــي احلرية 

االقتصادية العاملية لعام 2021.
الــذي نشــرته  للتقريــر  ووفقــا 
دول من  املؤسســة فــأن »ســت 
بينهــا العراق لم حتــَظ بأي مرتبة 
االقتصادية  باحلرية  يتعلق  ما  فيما 
العاملية من أصل 179 دولة مدرجة 
باجلدول«، مبينة أن الدول شــملت 
كالً من العراق، ليبيا، ليختنشتاين، 

الصومال، سوريا واليمن«.
وأضافــت أن »ســنغافورة احتلت 
االقتصادية  باحلريــة  االولى  املرتبة 
وبدرجة 89.7 تليها نيوزيلندا بدرجة 
83.9، ومــن ثــم جاءت أســتراليا 
باملرتبة الثالثة وبدرجة 82.4 وجاءت 

رابعا سويسرا بدرجة 81.9«.
وأشــارت إلى أن اإلمــارات احتلت 
املرتبــة االولى عربيــا والـ14 عامليا 
بدرجة 78.4 تليها ثانيا قطر والـ 31 
عامليا وبدرجــة 72، وجاءت البحرين 
ثالثا وال40 عامليا وبدرجة 69.9 ومن 
ثم جاءت االردن رابعا والـ 64 وبدرجة 

.»64.6
وأشــارت الى أنهــا »اعتمدت في 
تصنيفها على اثني عشــرة عامال 
لقيــاس احلريــة االقتصادية لهذه 
بأربعــة جوانب  تتعلــق  البلــدان 
االقتصاديــة  للبيئــة  رئيســية 
 ،100 إلــى   0 مــن  تصنيفهــا  مت 
ومتوســطها لتحديد درجة الدولة 
وهــي ســيادة القانــون )حقــوق 

امللكيــة، نزاهة احلكومة، الفعالية 
القضائية(، حجم احلكومة )اإلنفاق 
احلكومي، العبء الضريبي، الصحة 
التنظيميــة  الكفــاءة  املاليــة(، 
)األعمال والعمالة واحلرية النقدية(، 
)التجــارة  املفتوحــة  األســواق 

واالستثمار واحلرية املالية(«.
وأوضحت أن »محور تركيز مؤشــر 
احلريــة االقتصادية بانــه يجب أن 
يكــون األفــراد أحرارًا فــي العمل 
واالستهالك واالستثمار دون قيود«، 

مبينــة إذا »كان الفقــر واملــرض 
واجلهل يتراجع فــي جميع املناطق 
، فإن ذلك يرجــع إلى حد كبير إلى 
لسياسات  النطاق  الواسع  التبني 

اقتصادية أكثر تقدًما وشفافية«.
ويعتقــد بعــض االقتصاديــني أن 
مكونــات الرقــم القياســي غير 
كافية لتأشــير حسن أداء اقتصاد 
مــا، وأن االقتراب مــن أعلى درجات 
احلريــة )%100( ال يعنــي بالضرورة 
االقتصادية  والبيئة  السياسات  أن 

لبلد ما، هي األكثر مالءمة واحملفزة 
واشارت بعض  االقتصادية،  للحرية 
القياسية  التطبيقية  الدراســات 
الى ان عدم وجــود ارتباط قوي بني 
الفعلي  األداء  وبني  القياسي  الرقم 

لالقتصاد الوطني. 
وجود  اإلنســانية  التجارب  وأثبتت 
عالقة وثيقة بني احلرية السياسية 
األداء  أن  أثبتت  واالقتصادية، كمــا 
النمو  الناجــح وضمان  االقتصادي 
جملتمــع مــا وتنميته املســتدامة، 

والرفاهيــة  العدالــة  وحتقيــق 
االجتماعية.

واكدت أن تصحيــح اخللل البنيوي 
يعتمــد علــى القــدرة اإلبداعية 
والتنفيذية  التخطيطية  للقيادات 
فــي إيجــاد الصيــغ املالئمة في 
السياسية  التنمية  عناصر  تعبئة 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

واإلنسانية وتفعيلها في كل بلد.
كما اكدت التجارب اإلنســانية ان 
مدى متثيل وكفاءة الرقم القياسي 

للحريــة االقتصاديــة ومكوناتــه 
يعتمد على دقــة املعلومات وصيغ 
معاجلتها، ومــدى متثيلها للظاهرة 
يراد قياســها، ومعرفة درجة  التي 
متغيرات  على  وتأثيرهــا  ارتباطها 
فاحلريــة  بهــا،  مرتبطــة  أخــرى 
تفاعل  عمليات  نتــاج  االقتصادية 
إنســاني ومــادي معّقدين يقضي 
مســبقة،  شــروط  توافر  حتققها 
أهمها القضــاء على اجلوع والفقر 

واملرض والبطالة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت شــركة »فيــزا« للخدمات 
املاليــة، امــس االول االثنني، إنها 
العملة  باســتخدام  ستســمح 
 ،)USDC( »املشفرة »يو إس دي سي
شبكة  على  املعامالت  لتســوية 
الدفــع اخلاصــة بهــا، وذلك في 
أحدث إشــارة على القبول املتزايد 
أوســاط  في  الرقمية  للعمــالت 

عالم األموال واملصارف.
أنها  بيــان  وأكدت الشــركة في 
مع  التجريبي  البرنامــج  أطلقت 
Crypto. منصة الدفع والتشــفير

com  وتخطط لتقدمي اخليار ملزيد 
من الشــركاء في وقت الحق من 

هذا العام.

وعلى خلفية انتشار األخبار، قفزت 
»بيتكويــن«، العملــة املشــفرة 
األكثر شــهرة، إلى أعلى مستوى 
لها في أســبوع واحــد، وارتفعت 
4.5 في املئة لتصل إلى  بنســبة 
58300 دوالر، في اجتاهها إلى أعلى 
مستوى قياسي فوق 61 ألف دوالر، 
الذي ســجلته في وقت سابق من 

هذا الشهر.
وتأتي خطوة فيــزا في حني تتخذ 
شــركات التمويل، مبا فيها »بي إن 
واي ميلون« و«بالك روك« و«ماستر 
لزيادة اســتخدام  كارد«، خطوات 
ألغــراض  املشــفرة  العمــالت 

االستثمار والدفع.
إيلون ماسك، رئيس شركة تسال، 

وأحــد كبــار املؤيديــن للعمالت 
املاضي  املشــفرة، قال األســبوع 
شــراء  بإمكانهــم  العمــالء  إن 
بعملة  الكهربائيــة  ســياراتهم 
»بيتكويــن«، على أمل تشــجيع 
اليومي  االســتخدام  مــن  املزيد 
للعملــة الرقميــة. وقــال كوي 
شــيفيلد، رئيس قسم التشفير 
في »فيزا«، إن الشركة ترى »طلبا 
متزايدا من املستهلكني في جميع 
أنحاء العالم ليكونوا قادرين على 
الوصــول إلى العمــالت الرقمية 
واســتخدامها،  بها  واالحتفــاظ 
ونــرى طلبا من عمالئنــا ليكونوا 
قادرين على بناء منتجات توفر ذلك 

الوصول للمستهلكني«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقيل نائب محافــظ البنك املركزي 
التركي مراد جيتينكايا من منصبه، 
نُشر  رئاســي  مرســوم  بحســب 
وفقا  اليوم،  الرســمية  اجلريدة  في 

لـ«رويترز«.
وقال املرســوم إن مصطفى دومان 
جــرى تعيينــه في منصــب نائب 

محافظ البنك املركزي.
التغيير  املرسوم ســبب  ولم يذكر 
وتراجعت  إضافيــة.  تفاصيل  أي  أو 
الليــرة التركيــة والمســت 8.29 
مقابل الدوالر األمريكي بعد اإلعالن.
وفــي 20 مارس، قــرر الرئيس رجب 
البنك  إقالة محافظ  أردوغان  طيب 
الســابق ناجي إقبال وعني بدال منه 

يدعم  الذي  أوغلو،  قوجي  شــهاب 
رؤية الرئيــس بأن أســعار الفائدة 

املرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.
وأدى القرار إلى اضطراب في السوق 
في ظــل مخاوف مــن أن تركيا رمبا 
تعود إلى سياســات اقتصادية غير 
تقليدية، من بينها فرض قيود على 

رؤوس األموال حلماية عملتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أرتفعت أسعار صرف الدوالر  امس 
الثالثاء، في البورصة الرئيســة في 

السوق احمللية .
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصة 
الكفــاح واحلارثيــة املركزيــة في 

بغداد سجلت 145100 دينار عراقي 
مقابل 100 دوالر أميركي.

وكانــت بورصة الكفــاح املركزية 
سجلت خالل افتتاحها صباح أمس 

االثنني سعر 144750 ديناراً عراقياً.
وأشــار املصــدر إلــى أن اســعار 

البيع والشــراء ارتفعت في محال 
الصيرفة باألسواق احمللية في بغداد 
حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار 
الشراء  اسعار  بلغت  بينما  عراقي، 
دوالر   100 لــكل  دينــار   144500

امريكي.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة التخطيــط، امس 
الثالثاء، عن ارتفاع أســعار مواد 
البناء في العراق لشــهر شباط 

املاضي.
وقــال اجلهاز املركــزي لإلحصاء 
التابع للــوزارة في تقريــر له ان 
الدوالر في  »ارتفاع ســعر صرف 
األســواق احملليــة ادى الــى رفع 
اســعار املواد االنشــائية احمللية 

اخلاص  القطاع  في  واملســتوردة 
مستوى  على  متفاوتة  بنســب 
احملافظــات كافة ما عــدا اقليم 
كردســتان«، مبينــا أنــه »متت 
64 مادة بناء  متابعة وتســجيل 
مت تســجيلها في األسواق احمللية 
ومقارنتها  املاضي  شباط  لشهر 
مع شــهر تشــرين الثاني 2020 
الذي مت خالله رفع اسعار الدوالر«.
واضاف ان »معدل سعر الطابوق 

العادي لشهر شباط املاضي بلغ 
162 ألف دينار لكل 1000 طابوقة 
مســجال ارتفاعا بلــغ %16 عن 
معدل سعر شهر تشرين الثاني 
2020 الذي كان قد بلغ 140 الف 
1000 طابوقة، فيما  دينار لــكل 
الطابــوق اجلمهوري  بلغ ســعر 
لشهر شــباط املاضي 172 الف 
دينار لكل 1000 طابوقة مسجال 
ارتفاعــا بنســبة %7 عن معدل 

سعر شــهر تشرين الثاني 2020 
الذي بلــغ 161 ألــف دينار لكل 

1000 طابوقة«.
واضاف ان »معدل سعر االسمنت 
العادي لشهر شباط املاضي بلغ 
الواحد  للطن  دينــار  والفي   104
مسجال ارتفاعا بنسبة %16 عن 
معدل سعر شهر تشرين الثاني 
2020 بسعر 90 الف دينار للطن 
الواحــد، فيما بلغ معدل ســعر 

االســمنت املقاوم لشهر شباط 
الواحد  دينار للطــن  الــف   127
مسجال ارتفاعا بنسبة %13 عن 
معدل سعر شهر تشرين الثاني 
2020 بسعر 112 ألف دينار للطن 

الواحد«.
واشــار الى ان »اســعار احلديد » 
الشــيش« من املنشــأ األجنبي 
لشهر شباط بلغت مليونا و155 
الواحد مسجال  للطن  دينار  الف 

ارتفاعا بنســبة %48 عن معدل 
سعر شــهر تشرين الثاني 2020 
بســعر 779 ألــف دينــار للطن 
الواحد ، فيما بلغ معدل ســعر 
احلديد« الشيلمان« لشهر شباط 
2021 18 ألف دينار للمتر الواحد 
مسجال ارتفاعا بنسبة %20 عن 
معدل سعر شهر تشرين الثاني 
2020 الــذي بلغ 15 ألــف دينار 

للمتر الواحد«. 

»فيزا« تتحرك إلتاحة تسوية معامالت 
الدفع بالعملة الرقمية

الليرة التركية تتراجع إلى 8.29 مقابل الدوالر 

قفزة بسعر صرف الدوالر في السوق المحلية 

التخطيط تؤشر ارتفاع أسعار مواد البناء في العراق لشهر شباط 

العراق خارج حدود الحرية االقتصادية العالمية لعام 2021
حسب تقرير نشرته مؤسسة التراث االمريكية:

احتلت اإلمارات 
المرتبة االولى عربيا 
والـ14 عالميا بدرجة 
78.4 تليها ثانيا قطر 
والـ 31 عالميا وبدرجة 
72، وجاءت البحرين 
ثالثا والـ40 عالميا 
وبدرجة 69.9

احد االسواق وسط بغداد
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قــّرر نظــام الرئيس املصــري عبد 
الفتاح السيسي بيع اجلزء األكبر من 
لقاحات »كوفيد 19« التي اشترتها 
احلكومة، بدًل مــن توزيعها مجانًا. 
ســوف يُباع لقاح »أســترازينيكا« 
الــذي يُعطــى في جرعَتــن مببلغ 
يتــراوح مــن 100 إلــى 200 جنيه 
مصري، علًما بــأن احلكومة دفعت 
47 جنيًهــا فقــط ثمًنــا للجرعة 
الواحدة. يبلغ مجموع السكان في 
مصر 103 مالين نسمة، ولن يُعطى 
اللقاح مجانًا ســوى للعاملن في 
445000 طبيب  القطاع الطبي، أي 
على األقل، فضاًل عن أعضاء برنامج 
الدعم الجتماعي »كرامة وتكافل« 
الذي تنّفذه احلكومــة، أي نحو 15 
عام  أواخر  بحلول  مليون شــخص 

.2020
حالًيا تصل نســبة الفقر في مصر 
إلى 29.7 في املئــة تقريًبا، أي نحو 
30.5 مليون نســمة، ولــن يتمّكن 
15 مليــون مصري علــى األقل من 
شــراء اللقاح. يُعتَبر الشخص دون 
خط الفقر عندمــا ل يتعّدى دخله 
735 جنيًها في الشــهر، ولذلك لن 
املصرين  الفقــراء  يتمّكن معظم 
من دفع مئــة جنيه ثمًنــا للقاح. 
إنفاق نسبة  إلى  فهم سُيضطرون 
تتراوح مــن 13 إلى 27 في املئة من 
احلصول  أجل  من  الشهري  دخلهم 
علــى جرعَتــن، هــذا إذا افترضنا 
أنهم يتجــاوزون عتبة الفقر بفارق 
ضئيل، وهو افتراض متفائل. بلغت 
احلصيلة البشرية لوباء »كوفيد 19« 
مســتويات مرتفعة جًدا في مصر. 
الرســمية،  غير  للتقديرات  وفًقــا 
بلغت أعداد الوفيات بســبب الوباء 
ومتوز/يوليو  أيار/مايــو  بــن   60000
الرقم  احُتِســب هــذا  وقد   .2020
من خــالل مقارنة معدلت الوفيات 
بن عاَمــي 2019 و2020، خالل فترة 
سوف  نفســها.  الثالثة  األشــهر 
التلقيح  اســتراتيجية  تتســبب 
التــي تنــوي احلكومــة تنفيذها، 
الوصول  جهة  مــن  طبقي  بتمييز 
على  ما ســيؤّدي  اللقاحــات،  إلى 
الوفيات  أعــداد  ارتفاع  إلى  األرجح 
 .»19 الفقراء بســبب »كوفيد  بن 
حتى تاريخه، لــم يصدر أي رد فعل 
شــعبي إزاء خطة بيع اللقاح، في 
ما خال دعوى قانونية رفعها احملامي 
احلقوقــي خالد علي فــي محاولة 
إلرغام احلكومــة على تأمن اللقاح 

مجانًا جلميع السكان.
قــرار النظــام عدم تقــدمي اللقاح 
مجانًا متجّذر بقــوة في القتصاد 
القائم بصورة  السياســي املصري 
أساسية على العتماد الشديد على 
الديون لتمويل مشاريع ضخمة في 

البنى التحتية ذات منافع اقتصادية 
مشكوك فيها. يُلقي هذا التعويل 
على الديون، مقرونًا بقاعدة ضريبية 
ضعيفــة، بقيود واضحة على قدرة 
الدولة على استيفاء ديونها ومتويل 
الوقت  الســتجابة لألزمــة فــي 
نفســه. ويترافق هذا العتماد على 
اقتصادية  الديون مــع سياســات 
لشــكل  وترويجه  اجليــش  ميليها 
رأسمالية  عسكريتاري من أشكال 
الدولة، ما يتسبب بإضعاف القطاع 
اخلاص. وعليه، فإن سياسة النظام 
القائمة على بيع اللقاحات ليست 
محاولة لزيادة اإليرادات بقدر ما هي 
مسعى خلفض النفقات، في خضم 
التي  املتعاظمة  القتصادية  األزمة 
تعاني منها البــالد. تتعرض خزينة 
املصرية لضغوط شديدة  احلكومة 
حتّد مــن قدرة البالد على التخفيف 
من أثر اجلائحة، مبا في ذلك من خالل 
تسديد ثمن اللقاح لتوزيعه مجانًا 

على السّكان.
الضعف  نقــاط  تتفاقم  وســوف 
البنيوية بسبب التباطؤ القتصادي 
هذا  وفي  اجلائحــة.  جــراء  املتوقَّع 
اإلطــار، يُتوقَّــع أن يتراجــع معدل 
النمو القتصــادي إلى 3.5 في املئة 
في عام 2020، بعدما سّجل 5.6 في 

املئة في عــام 2019. ولكن في حال 
اســتمرت الظروف التــي تفرضها 
اجلائحــة، يُتوقَّــع أن يبلــغ النمو 
القتصادي 2.3 فــي املئة فقط في 
عام 2021. وقــد ألقى هذا التباطؤ 
بضغوط إضافية على املوارد املالية 
للحكومة، ما تســبب بزيــادٍة في 
املتضّخمة أصاًل.  الديون  مســتوى 
يُتوقَّع اآلن أن تصل نســبة الديون 
إلى 96 في املئــة من إجمالي الناجت 
احمللي بحلول نهاية الســنة املالية 
النسبة  كانت  بعدما   ،2021-2020
املتوقَّعة 90.6 في املئة في تشــرين 
األول/أكتوبــر 2020. تُلقــي هــذه 
على  الزيــادة بضغــوط شــديدة 
موازنة الدولة، فيما يُتوقَّع خروج 20 
الديون  البالد لسداد  مليار دولر من 
اخلارجية والفوائد. وفي هذا الصدد، 
يبلغ مجمــوع اإليــرادات املتوقَّعة 
تريليون   1398 الفترة نفســها  في 
جنيه مصــري )89.3 مليار دولر(، ما 
يعني أنه ســيتم تخصيص نسبة 
22 في املئة من اإليرادات احلكومية 
لسداد الديون اخلارجية. ولن تغّطي 
هذه الدفعات ســوى ثلث مجموع 
الديــون تقريًبا، فيما تُســقط من 
التي  الداخلية  الديون  حســاباتها 
وصلت نســبتها إلى 66.7 في املئة 

من إجمالي النــاجت احمللي في الربع 
األول من السنة املالية 2020-2019.

وهــذا التراجــع في املــوارد املالية 
للدولة يُفاقمه الضعف املســتمر 
للقاعــدة الضريبيــة فــي مصر، 
 14 الضريبية  اإليرادات  بلغت  حيث 
فــي املئة من إجمالــي الناجت احمللي 
تنوي   .2020 أيلول/ســبتمبر  فــي 
إلى  النســبة  رفــع هذه  احلكومة 
16.5 في املئة في السنوات اخلمس 
املقبلــة. يُشــار في هذا الســياق 
إلــى أن املعدل األفريقــي هو 16.5 
في املئة، وفي البلــدان اجملاورة مثل 
املغرب وتونس، تبلغ نسبة اإليرادات 
الضريبيــة إلى إجمالي الناجت احمللي 
27.8 في املئــة و32.1 في املئة على 
القاعدة  إلى ضعف  التوالي. ونظرًا 
الضريبيــة، ل خيــار أمــام الدولة 
عملياتها  لتمويل  الستدانة  سوى 
فيمــا يعانــي األداء القتصادي من 
وهذا  اجلائحــة،  بســبب  الضعف 
بــدوره يــؤّدي إلى قطــع التمويل 
عن البرامــج الجتماعية التي من 
شــأنها املســاهمة في التخفيف 
من حــّدة األزمة، نظــرًا إلى حتويل 
اإليــرادات احلكومية  جزء كبير من 
ويوّلد  والفوائد.  الديون  لســتيفاء 
ذلك، فــي اجلوهر، حلقــة مفرغة 

القتصادية  األزمة  بتفاقم  تتسبب 
ضعــف  ويُعــزى  والجتماعيــة. 
اإليــرادات الضريبيــة، جزئًيــا، إلى 
اإلعفاءات الضريبية الواسعة التي 
تُفيد منها شركات كبرى عسكرية 
ومدنية على السواء، والتي تُشّكل 
مكّونًا أساسًيا في سياسة النظام 
القائمة على إلقاء العبء الضريبي 
علــى كاهــل الطبقَتــن الدنيــا 

والوسطى.
إزاء املصاعــب القتصاديــة التــي 
تتخبــط بهــا البالد منــذ ما قبل 
اجلائحة، سعى السيسي دائًما إلى 
استقطاب الستثمارات الدولية من 
أجل إدخال الســيولة إلى القتصاد 
املصري. فــي آذار/مارس 2015، أعلن 
إلى  السيســي أن مصــر حتتــاج 
200 إلى 300 مليــار دولر لتحقيق 
الثاني/ وفي تشــرين  »التنميــة«. 

نوفمبــر 2019، أشــار السيســي 
إلــى أن مســتوى الســتثمار بلغ 
200 مليــار دولر. ولكن نتائج هذه 
احلملة الستثمارية الواسعة جاءت 
متواضعــة على أقــل تقدير، إذ لم 
يُسّجل القطاع اخلاص غير النفطي 
منًوا ســوى في خمسة أشهر فقط 
فــي الفترة املمتدة مــن متوز/يوليو 
2016 إلــى حزيران/يونيو 2019. وما 

الطائلة  الستثمارات  هذه  حققته 
بصورة أساســية هو زيادة الديون، 
ما يلقي بأعباء شديدة على كاهل 
الدولة ويعرقــل قدرتها على تأمن 

اخلدمات الصحية األساسية.
تُشــّكل مشــاريع البنى التحتية 
على  لالستحواذ  وسيلًة  الضخمة 
النخب،  ملصلحة  العامــة  األموال 
بدًل من استخدام هذه املوارد املالية 
الضرورية جــًدا من أجل التخفيف 
من حّدة األزمات. ففي خضم تفشي 
اجلائحة، يصّر النظام على مواصلة 
الســتثمار في مشــاريع ضخمة 
للبنــى التحتية، في وقٍت تشــهد 
البــالد تراجًعا في النمو القتصادي 
ما يتســبب بتعميق األزمة. واملثال 
الســتثمارات  األحدث علــى هذه 
ســكة احلديد الكهربائية الفائقة 
الســرعة التي تربط البحر األحمر 
ستنّفذها  والتي  املتوسط،  بالبحر 
شركة »ســيمنز« بكلفة 23 مليار 
دولر، ومتــرّ عبر العاصمــة اإلدارية 
اجلديدة التي ل تزال قيد البناء وتبلغ 
كلفتهــا 58 مليــار دولر. وفي هذا 
اإلطار، يُشار إلى أن التفاق ُوقِّع في 
كانون الثاني/يناير 2021، في خضم 

األزمة التي تعصف بالبالد.
ينــدرج حتميــل املواطنــن كلفة 

اللقاح في إطار سياســة أوســع 
نطاًقــا تلقي بعــبء اجلائحة على 
من  العاديــن.  املصريــن  كاهــل 
األمثلة على ذلك إحدى السياسات 
ــذت من أجل  األساســية التي نُفِّ
الضرورية  األمــوال  احلصول علــى 
اعتمدت  فقــد  األزمة،  ملكافحــة 
هذه السياســة على اقتطاع واحد 
الدولة  رواتب موّظفي  املئة من  في 
و0.5   ،2020 متوز/يوليــو  من  اعتبارًا 
في املئة من املعاشــات التقاعدية 
لهــؤلء املوظفن ملدة عــام كامل 
من أجــل متويل صنــدوق حكومي 
وليس  اجلائحة.  ملكافحة  مخصص 
واضًحــا إذا كان ســيجري متديــد 
العمل بهذا اإلجراء. من املؤشــرات 
األخرى مســتوى اإلنفــاق الفعلي 
من الصنــدوق الــذي يحتوي على 
مئــة مليــار جنيه مصــري والذي 
بدأ اســتخدامه في نيســان/أبريل 
2020، للحد من أثــر اجلائحة، وقد 
أُنِفــق 48 مليــار جنيــه فقط من 
املبلغ بحلول تشــرين األول/أكتوبر 
صت نســبة 12.5 في  2020، وُخصِّ
الصحي.  للقطاع  املئة فقط منها 
وهكــذا فإن إنفــاق احلكومة 13.7 
مليــار جنيه فقط علــى القطاع 
الصحي مؤشــٌر علــى أن اجلائحة 
حتتل مرتبة متدّنية جًدا في ســّلم 

األولويات.
املشــكلة على  ل يقتصــر جوهر 
السياسات غير املدروسة، بل يتعلق 
أيًضا بالطابع الســلطوي للنظام. 
للمساءلة  خاضعة  غير  فاحلكومة 
قادرة  وهي  املصري،  الشــعب  أمام 
علــى تنفيذ سياســات اقتصادية 
للسكان.  اإلفقار  من  مبزيد  تتسبب 
تنّم  اجلائحــة،  تفشــي  ووســط 
هذه املمارســات عن عــدم اكتراث 
بالفقراء. ومما ل شــك فيه أن توليد 
انقســام طبقي فــي الوصول إلى 
اللقاح سيؤّدي إلى تعاظم الغضب 
الشــعبي فــي صفــوف الفقراء. 
وهكذا فــإن امتنــاع احلكومة عن 
فرض اإلقفال العــام وغياب الدعم 
من الدولة، إضافًة إلى تعّثر النظام 
الصحي، ســوف تــؤّدي مجتمعًة 
إلى زيادة التكلفة البشــرية لهذه 
السياسات. وســوف تتسبب هذه 
التجربة املؤملة باســتفحال األزمة 
التي تتخبط  العميقة  الجتماعية 
فيهــا البــالد، وتــؤّدي بالتالي إلى 
اشتداد مستوى القمع الذي ميارسه 
النظام فيما يحاول تثبيت قبضته 
وإســكات املعارضن، مــا يزيد من 
احتمال اندلع اضطرابات اجتماعية 
واسعة النطاق واحتجاجات عنيفة.

*محلل سياســي وكاتــب عمود 
»ســجالت الثــورة العربية« لدى 

موقع »أوبن دميوكراسي«
*عن موقع قنطرة

يوشكا فيشر*

برلــن ـ لقد أوشــكت فترة حكم 
أجنيــال ميــركل التي دامت ســتة 
أملانية  عاًما كمستشــارة  عشــر 
من نهايتها. مهما كانت مشــاعر 
املرء جتاهها، فقد وضعت بصمتها 
على حقبة بأكملها. لكن الفترات 
دون  تنتهي  مــا  نادرًاً  السياســية 
مشــاكل، كما أن الــوداع الطويل 

»ملوتي« ليس استثناًء.
في اآلونة األخيرة، بدأت السياسات 
تتصاعــد  األملانيــة  النتخابيــة 
بشكل ملحوظ. أشارت النتخابات 
رئيســيتن  وليتن  فــي  األوليــة 
والتي سُتشــكل ســنة انتخابية 
حاســمة إلــى احتمال تشــكيل 
ائتالف حكومي جديــد بدون حزب 
الذي  الدميقراطي  املسيحي   الحتاد 
البافاري  ترأسه ميركل وشــقيقه 
حزب »الحتاد الجتماعي املسيحي« 
عقب النتخابــات الفيدرالية املُقرر 
عقدها في السادس والعشرون من 

سبتمبر/ أيلول القادم.
وفي كل مــن وليتي بادن فورمتبيرغ 
وراينالند بالتينات، تزامنت اخلسائر 
الهائلة التــي تكبدها حزب الحتاد 
املسيحي الدميقراطي مع مكاسب 
ضخمــة ُمتســاوية حققها حزب 
ثابتــة من األصوات  اخلضر وحصة 
لصالح حــزب الدميقراطين األحرار 
)FDP(. ولذلك، يــدور النقاش اليوم 
حــول ائتالف »اإلشــارة الضوئية« 
الدميقراطين  حــزب  بــن  احمُلتمل 
الجتماعيــن )الضــوء األحمــر(، 
واحلــزب الدميقراطي احلــر )الضوء 
األصفر(، وحزب اخلضر األملاني. وعلى 
نحو مفاجــئ، يبدو تغيير احلكومة 

في برلن احتمالً واقعًيا.
عالوة علــى ذلك، فقــد تصاعدت 
النتقــادات بشــأن اإلدارة الوبائية 
حلكومة ميركل علــى نحو متزايد 
- مبا فــي ذلك قضايا الرشــوة في 
عمليــات شــراء أقنعــة الوجــه 

الواقية. وفــي الوقت احلالي، ل يزال 
منصب الرئاســة في كل من حزب 
الحتاد املسيحي الدميقراطي وحزب 
الحتاد الجتماعي املسيحي شاغراً. 
زعيم حزب  أرمن لشــيت  يُنافس 
الدميقراطي غير  املســيحي  الحتاد 
املُقنع إلى حد ما ماركوس ســودر 
زعيــم حــزب الحتــاد الجتماعي 

املسيحي األكثر جاذبية.
أياً كان الفائــز، يُواجه حزب الحتاد 
املسيحي الدميقراطي وحزب الحتاد 
الجتماعــي املســيحي معركــة 
قوية، لســيما في أعقاب الهزائم 
النتخابية املدوية في وليتن حيث 
يحكم الحتاد املسيحي الدميقراطي 
أراضــي شــبه وراثيــة لعقود من 
الزمان. تُنذر هذه اخلسائر، إلى جانب 
اخلضر،  حلــزب  املُســتقر  الصعود 
بوقوع كارثــة ُمحتملة حلزب الحتاد 
املسيحي الدميقراطي وحزب الحتاد 

الجتماعي املسيحي. مع مرور كل 
يوم، ســُيدرك األملان أن فترة حكم 
املُستشــارة ميركل أوشكت على 
نهايتها بشــكل فعلّي. وسُيسفر 
رحيلها عــن عواقــب وخيمة في 
ضوء الفراغ القيادي في ُمعســكر 

احملافظن.
تزامنت ســنوات حكم املستشارة 
ميــركل إلى حد كبيــر مع صعود 
العوملــة - مبا في ذلك مــع افتتاح 
سوق التصدير الضخم في الصن. 
ومــع ذلك، بــدل من املمارســات 
حكم  فترة  اتســمت  السياسية، 
ميــركل علــى الصعيــد احمللــي 
مبقاومة اإلصالح، وســوف يتذكرها 
اخلطابات  فترة  باعتبارها  الكثيرون 
أكثر مــن كونها فترة الديناميكية 
العديــد  إنشــاء  مت  السياســية. 
مــن مجموعــات العمــل املعنية 
بالرقمنة، التي تشــمل العديد من 

اخلبراء اجلديرين بالثناء املُعتاد. لكن 
لم يُحقق ذلك أي نتائج إيجابية.

األمر نفسه ينطبق على سياسات 
املناخ والطاقة املُتجددة. على الرغم 
من تخلي أملانيا عن مشاريع الطاقة 
في  فوكوشيما  كارثة  بعد  النووية 
اليابــان عام 2011، فقــد تراجعت 
بالتخلص  قرارهــا  عــن  ميــركل 
قبل  النووية  الطاقة  التدريجي من 
أســابيع فقط. كانت هذه بال شك 
خطوة ُشــجاعة من جانبها، ومع 
ذلــك، اتخــذت ميــركل ُمنعطًفا 
ُمزدوًجا ملساعدة حزبها على الفوز 
في انتخابــات ولية بادن فورمتبيرغ. 
لكن هذه املناورة قد باءت بالفشل. 
منــذ عــام 2011، أصبحــت بادن 
فورمتبيــرغ - وهي منطقة صناعية 
أملانية أساسية - حتت حكم رئيس 
األملاني  اخلضر  التابع حلــزب  الوزراء 

)وينفريد كريتشمان(.

لقــد كان قرار ميــركل عام 2015 
بفتــح أبواب أملانيا أمــام الالجئن 
الفارين من العنف في سوريا وأجزاء 
أكثر  األوســط  الشــرق  أخرى من 
اإلجنازات  ُجرأة وشجاعة. لكن هذه 
كانت اســتثناءات أثبتت القاعدة. 
فقد متيزت فتــرة حكم ميركل في 
املقــام األول بالهدوء، وهي ســمة 
األملان بشكل  الناخبن  نالت تقدير 
واضح، حيث قاموا بإعادة انتخابها 
ثالث مرات. مــع حتقيق العديد من 
املُســتمرة،  القتصادية  النجاحات 
فلماذا اخملاطــرة بتنفيذ اإلصالحات 

أو إظهار اجلرأة اإلستراتيجية؟
بعــد هــذه الفتــرة الطويلة من 
التهــاون، ليس من املســتغرب أن 
اليوم حتديات هيكلية  البالد  تواجه 
هائلــة. إلــى جانــب املفوضيــة 
األوروبية وغيرها من الدول األعضاء 
في الحتاد األوروبي، ســيتعن على 

احلكومــة األملانيــة العمــل بجد 
للتغلــب على فقــدان الثقة بعد 
 19 كوفيد  لقاحــات  توزيع  عملية 
الفاشــلة في أوروبا. يجب أن تكون 
تداعيات اجلائحــة على رأس جدول 
يُشكل  النظر عمن  بغض  األعمال 

احلكومة املُقبلة.
بينمــا أدت اجلائحــة إلى تســريع 
وتيرة الرقمنة، يجب اآلن استخدام 
هذا الزخــم ملســاعدة أوروبا على 
اللحاق بالوليــات املتحدة والصن. 
من شــأن النجاح فــي حتقيق ذلك 
فضالً عن البتكار الرقمي بشــكل 
عام أن يكون إســهاًما حاسًما في 
سيادة أوروبا، مما يساعد القتصادات 
احلفاظ  علــى  واألوروبية  األملانيــة 
على قدرتها التنافســية في القرن 
احلادي والعشــرين. سيتطلب ذلك 
اســتثمارات ضخمة فــي البحث 
والتطوير، فضالً عن حتديث أنظمة 

تقدم خطة  احلظ،  التعليم. حلسن 
النتعاش األوروبيــة التي تبلغ 750 
مليار يــورو )884 مليار دولر(، اجليل 
القــادم لالحتــاد األوروبــي، ُفرصة 
تاريخيــة لتحقيــق جميــع هذه 

األهداف.
ومع ذلك، يكمن التحدي األكبر في 
مع  »األخضر«  لالقتصــاد  التحول 
واحلفاظ  والوظائف  الُعمال  حماية 
على التماسك الجتماعي. في هذه 
املرحلة، ستكون املهمة أكبر من أن 
الوطني.  الصعيد  إدارتها على  تتم 
يتعن القيام بذلك بشكل جماعي، 
خالل  من  األوروبــي،  الصعيد  على 
احتاد أوروبي حتّول إلى قوة عاملية في 

حد ذاته.
حلســن احلظ، بعد مغــادرة دونالد 
ترامب البيــت األبيض )لغلى األبد، 
كمــا نأمــل(، أدرك األوروبيون مدى 
أهمية صعــود حتالف فّعــال عبر 
في  مصاحلهم  حلماية  األطلســي 
هذا القــرن. ومن أجــل تعزيز هذه 
أوروبا  علــى  ســيتعن  العالقــة، 
مشــاركة املزيد من األعباء األمنية 
والسياســية والقيــام بدورها في 
عن  الناجمة  التحديــات  مواجهة 

صعود الصن.
املهمتن ســهلة  أي من  لن تكون 
النتخابات  لكن  ألملانيا.  بالنســبة 
في وليتي بــادن فورمتبيرغ وراينالند 
بالتينات أكــدت حقيقة أن حقبة 
ميــركل التي اتســمت باخلطابات 
املغرورة وعدم اتخاذ أي إجراءات قد 
انتهت. إن الواقــع يطرق باب أملانيا 
بقوة، وفي وقت لحق من هذا العام 

قد يفتحه مسؤولون اجلُدد.

* يوشــكا فيشــر ..وزير خارجية 
أملانيا ونائب املستشار في الفترة 
ما بني عامــي 1998 و 2005، وكان 
زعيًمــا حلــزب اخلضــر األملاني ملا 

يقرب من 20 عاًما.
بروجيكــت  النشــر:  حقــوق 
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قراءة

نصجائزة

مجالت

يحيط العني. والروح تتأرجح بني سوادين 
ال بصيص للنور بينهمــا, فلو أحصينا 
البالغة املضمرة في القصة لرمى وصفنا 
القصــة بثلثيها, ولكن سنشــير إلى 
بعض منها كمثال ملا نود أن نبحث عنه 
وهو املدلول املضمــر, فمثالً )يذهب كّل 
يوم ليقطف حّبة خردل ويضع مكانها 
أمنية( و)وكانت الســماء تستعير منه 
دموعها( و )خذ قلبي وروحي وما أملكه 
من أعضاء سليمة( و)العطاء يا زينة أن 
تعطي ممّا لــك، وليس من الفائض الذي 
لديــك( و)فالطني بال مــاء ال يعّمر بيًتا، 

كــذا املاء بال طني، يــروي، لكّنه ال يبني 
بيًتا( و)ما عاد الوقت زمن ندم وال تراجع. 
والدين مباًحا(  بالسياسة  اإلّتار  ما عاد 
و)هي نفســها صــارت تالعــب الرماد، 
وتبني منه للنار مســكًنا جديًدا، يجّدد 
اشتعالها(. وكما يعرف سوسير املدلول 
بأنه: الصــورة الذهنيــة أو الفكرة عن 
الشــيء. بهذا االختصار التعريفي من 
عالم اللســانيات يعني أن الصورة التي 
يتخذها الذهن لها بعد أدبي في االشياء 
ما حولــه, وكما يقــول د. صالح فضل 
في كتابه نظريــة البنائية ط3 ص303: 
)فهذا الدال يدل على ذلك مدلول وهذه 
احلقيقة تقتضي أخــرى وهي أن احلادثة 
ترمز لفكرة وتلك الفكرة توضح نفسية 
الشخصيات وهكذا, أما عالقات احلضور 
فهي عالقات تكوين وتصور(. وما قامت 
عليــه القصة من بناٍء ســردي ينطبق 
عليه القول بأنه بناء متعدد األوجه ولها 
صورة تأويلية يكونها الذهن, قد تد أن 
وأو صبغه  النص  بفلســفة  االنغماس 
بقالب فلسفي يسلب القصة حكايتها 
التي هي العالمــة األبرز فيها, لكن في 
أحياٍن أخــرى يكون النص الفلســفي 
للنص,  الذهنية  الصــورة  تعكس  مرآة 
وحتولــه من نص عابر بســيط إلى نص 
يحول الصورة التأويلية الكثيرة, القصُة 
تدخلك مبتاهة من حلظة القص األولى, 
كأنك تقرأ شــيئاً آخر ال هــو من األدب 
وال من الســرد حتى, إنه تأمٌل فلسفي, 
الشخصيات لها أثر يدل عليها والنص 
الشخصية  وتطوره,  بتفاعالته  حركها 
وفــق مخطط  تتحــرك  كانت  مثــالً, 
متعــدد الطرق, ال تهتــدي إلى طريقٍة 
تســلكها لتعرف كيف ســيتم تطور 
احلــدث القصصي, لكنــك حاملا متضي 
في قراءة القصــة حتى نهايتها لتتبني 
لك صورًة ذهنيًة أخــرى غيرَ التي كنت 
قد تصورتها حلظة بدأ القراءة, هنا ال بدَّ 
من عودٍة إلى الوراء لتعيد رسم الصورة 
الذهنية التي صبغت بها الدماغ, وكما 
يرى تــودوروف أن هناك فــرق بني قصة 

الكاتب, والقصة التي شــكلها القارئ, 
فالكاتب يبدأ بالقصة وينتهي باخلطاب 
والقارئ يبدأ باخلطاب وينتهي بالقصة.

الرواية العربية املعاصرة,  ) الســرد في 
عبــد الرحيم كردي ط2 ســنة 2006(. 
نلمُس هذا واضحاً جلياً في قصة جبل 

االمانــي, إذ إن القارئ يبحث عن خطاب 
ولعل أول ما يشده هو اخلطاب من خالل 
القصة, لكــن ما ميز قصة جبل االماني 
أنها لعبت على وتريــن متناوبني, فهي 
لم حترق نفســها أو باألحرى لم تسلم 
نفسها كاملًة للقارئ, بل تركت الكثير 
من الغموض والتشويق حولها, وعنصر 
التشويق ســاير حبكة القصة تدريجياً 
حتى وصال إلى اخلامتة, عبر اســتخدام 
املدلــول املكثف واملضمر, فلو ســألت 
النص كيف يفســر نفســه جلعل من 
خالل التفســير ما حتتاج به إلى تفسيٍر 
العديد  دواليك حتى تتكون  آخر وهكذا 
من الصور التفسيرية وهذا كله بسبب 
انفتاح النص وجعلــه حماُل أوجٍه كما 
يُعبر في بعض األحيــان, القصُة حتكي 
وتسرد عبر خطابها الفلسفي املشاعر 
االنسانية وحتكي لإلنسان عبر سلسلِة 
الشخصية,  تعيشها  مأساوية  أحداٍث 
هــذه الشــخصية هي مــرآة تعكس 
واقع املرارة واخليبة الذي متر به شــريحة 
كبيرة من البشــر اليوم وهــم يرزحون 
واالمراض  املشــاكل  العديد من  بأعباء 
احلياتيــة, املدلوُل الذي اشــتغلت على 
القصة بأنها تريد أن تكون صورة جديدة 
للمتلقــي عن احلــدث, وهــذه الصورة 
ظهــرت مكثفة بخيال كبير وواســع, 
الصــورُ التــي أضمرها النــص كثيرة 
التي اتخذناها حتتاج إلى  النماذج  ولعل 
تفســيراٍت كثيرٍة لتوضح الصورة عبر 
تفكيك اجلملة وإعادة البناء الذي بُنيت 
عليه, وهذه يحتــاُج أن نفكك العبارات 
التي تتصــف بديناميكية مســتمرة, 
فاملدلول بــاٌب يفتح للعديد من األبواب 
واالبــواب تفتح للعديــد غيرها وهكذا 
إلى في مخيلة  يستمر املدلول مضمراً 
صاحب النص, هذه ميزة تعني أن النص 
لن يســتهلك وسيحافظ على دميومته 

وغضارته وبريقه الواضح امللموس.

إبراهيم رسول

إذا كان تعريف القصة »بحسب تعريف 
عبد الرحيم كردي في كتابه الســرد في 
الرواية املعاصرة ط2 ص59: بأنَّها املدلول 
أو املضمون السردي, ويقصد بها العالم 
اخليالــي الذي يبتغي القــاص نقله إلى 
القارئ عــن طريق اللغــة, وميكن نقله 
بوســائل أخرى مثل الســينما أو الصور 
املتحركة, أو اللوحــات أو غير ذلك لكن 
العنصــر اجلوهري فيهــا التتابع الزمني 
املطرد جملــرى األحداث. و )جبــل األماني( 
التــي هي إحــدى قصــص مجموعة » 
العابــرون« تعد نســيجا أو منطا جديدا 
حديثا مكتوبــا بلغة غيــر لغة القص 
التقليدي, فال تكاد تلمس النســق الذي 
تكتــب به, فهــي مزيج مــن أمناط عدة 
فــي بناء متعدد األوجــه, لعبة التذاكي 
أو اخملاتلــة أو الرياضة الفكرية هي أقرب 
ما تتصف به هــذه القصة بل اجملموعة 
كلها, االضمــارُ كما هو واضح أي اخملفي 
أو املبطن ما بني السطور, وهذا االضمار 
هو لعبة قلَّ بل ندرَ من كان حاذقاً فيها, 
ألنها تعتمد بث اسلوب يدعو إلى اخليال 
البعيــد الذي ينفتح علــى تأويالٍت عدة 
ألوجــٍه شــّتى. لعل متتبع االســلوبية 
ســيجد املادة الدسمة أو الوفيرة لبحثه 
الــذي يتتبعه في ســرديات مجموعة ) 
العابرون(, فلو تأملنــا قولها: )والظلمة 
ضمن جــدران خوف الداخل أشــّد هواًل 
من حلكة اخلارج( هنا يقُف الذهن حائراً 
بهذا اللغز الذي يرسمه النص على خيال 
بعيد ليوهــَم املتلقي بكيفية مســك 
حبل النص وتطوره, إذ في احلالتني ظلمة 
وفي احلالتني خوف ورهبــة! لكن ظلمة 
الداخل شديدة مرهبة مرعبة تبعث أزمة 
من القلق أكثر, هذا وصف حليرة النفس 
التي تتخبط في مطاوي احلياة باحثًة عن 
نقطِة اســتقرارٍ من هذا التشظي الذي 
صار سمة إنســان العصر احلديث, وهذه 
النفس في دوامة احليرة إذ السواد هو ما 

في قصة »جبل االماني« لـ نتالي الخوري غريب
المدلول المضمر 

متابعة الصباح الجديد:

صــدر عن بيت الشــعر في دائــرة الثقافة 
بالشــارقة العدد 20 من مجلة »القوافي« 
الشــهرية؛ وجــاءت افتتاحيــة اجمللة حتت 
الشــعراء على  »الشــارقة حتتضن  عنوان 
منابر اإلبداع«، وفيها: الشعر هو حياة أخرى 
لألمم والشعوب، وقد أعطى الشيخ الدكتور 
ســلطان بن محمد القاسمي عضو اجمللس 
األعلى حاكم الشــارقة الكثيــر للثقافة 
العربية وللشــعر العربي بكل أوجهه، من 
أجل أن يظـل الوهج العربي املتدفق باجلمال 
اللغوي ونضارته، هو معــني األدب الصافي 
الذي مينح احلياة دفقة إنسانية متجددة في 

عصرنا احلاضر.
إطاللة العدد حملت عنوان أسرار الُفكاهة 
ونوادرها في الّشعر العربّي، وكتبه الدكتور 

مهنا بالل الرشيد.
في باب »مســارات« كتب الدكتور شــربل 
جرمانوس عن »الشــعر العربي بني اإليقاع 

واإلنشاد«.
وتضمــن العدد لقاء مع الشــاعر العماني 
إبراهيم الســاملي، وحاوره الشاعر اإلعالمي 

عبدالرزاق الربيعي.
واســتطلعت الدكتورة باســلة زعيتر، آراء 
بعــض الشــعراء والنقــاد والباحثني حول 

طباعة دواوين الشعراء.
في بــاب »مدن القصيــدة« كتبت الباحثة 

المعة احملمد عن »قرطــاج.. مدينة الفنون 
والشعر واألساطير«.

»القوافي«  بــاب »أجنحــة« حــاورت  في 
الشــاعر الشــاعر علي مي الفائز باملركز 
الثاني في جائزة الشــارقة لإلبداع العربي، 

وحاوره الشاعر نزار أبوناصر.

املعاني« بني حدث  وتنوعت فقرات »أصداء 
وقصيدة، ومن دعابات الشعراء، وقالوا في، 

وكتبها اإلعالمي فواز الشعار.
في باب مقال كتبت الشــاعرة سارة الزين 
عن »الشعرية العربية بني القدمي واحلديث«.
في بــاب »عصور« كتــب اإلعالمي حمدي 

الهادي عن الشاعر لبيد بن ربيعة و«أصدق 
كلمة قالها شاعر«.

وفي باب »نقد« كتب الشاعر عقبة مزوزي 
عن »داللة أســماء النســاء في الشــعر 

العربي«. 
وفــي باب »تأويالت« قرأ الشــاعر حســن 
الراجي  الشــاعر عمــر  الراعــي قصيدة 

»هواجس من كل اجلهات«.
في باب »اســتراحة الكتب« تناول الباحث 
للشاعر  »أبازير«  ديوان  الشــريف  ســمير 

الدكتور راشد عيسى.
أما »اجلانب اآلخــر« فقد تطرقت الدكتورة 

حنني عمر إلى »األطباء الشعراء«.
وزخر العدد مبجموعة مختارة من القصائد 

التي تطرقت إلى مواضيع شعرية شتى.
واختتم العدد بحديث الشعر ملدير التحرير 
الشــاعر محمد البريكي بعنــوان: »حتى 
تكتمل القصيــدة« وجاء فيه: هكذا تنبت 
الكلمات في اللحظات التي يحس الشاعر 
فيها أنه محاصر بهــا، فالكلمات وحدها 
التي تقول ما خفي من حياة الشعراء، لكن 
إذا كان للصدق جوهره وجماله في الشعر؛ 
عون ويقولون  فإن كذب الشــعراء حــني يدَّ
غير احلقيقة يفيض جماالً آخر، هذه الذات 
الشاعرة الغريبة التي تتخفى وراء الشجر؛ 
تعــل حياة الشــاعر متقبلــة، فهو ابن 
حلظته وابن املســافات التي تسرق القلب، 
فيكتب دون وعــي، لكنه يتفاجأ في نهاية 
الكتابة أنه أفرغ ما بنفســه من شحنات 

انفعالية وقال احلقيقة دون أن يهتم.

علي رحمن

نُبِّئُت باحلزِن،
وبأجنحٍة من الشمِع، قالوا:

“متاُعَك اليباُب
سُتحلُق قرَب الشمِس

ويذوُب، على األجنحِة، الصمُغ.
أن يســقَط، على كِتِفَك، غبارُ  قدرَُك 

النجوِم امليتِة
ويهجــُرَك، فــي ملكوِت ريــٍح جافٍة، 

سراُب البحيرِة.
وحني يجيُء املوُت؛

كن صامًتا!
فلن تسمَع صراَخك وردٌة فوَق الثلِج

ولن تقَد، في رثائَِك، غيمٌة ثيابَها على 
النهرِ.

أنَت –اليوم- وحيٌد أيها الناسُك!
حتمُل صخرَة العالِم بجنٍح مكسورٍ،

محنــُي الظِل وتهــرَُم، في صــدرَِك، 
الطبيعُة.

لكن سينقي روَحك هذا احلزُن!
وحتُب فتاًة في العشريِن

َِّة، مع النَّارَْن«. تَْبُذرَُك، في َخزَِف الزَّْهرِي
“فكيف حتب فتاٌة هذي الروَح احملزونَة؟« 

قلُت،
فكان صراٌخ: »ال تسأل«!

ثم رُميُت إلى األرض…
 

فكيَف حتبيني؟
وأنا قارورُة تبــٍغ ورمادٍ من كوكٍب ليس 

فيه إال العشُب
ولسُت طويَل القامِة،

لكني أعرُف، آَن تناُم الشمُس، أَن أرفَع 
يَْديَّ

وأصطادَ، رويًدا، جنمًة ذابلًة
َنارِة؛ كي أرميها في  وأعلَقها فــي الصِّ

البحر.
قلبي ُعشبٌي تنغُزُه الريُح،
واحلزُن شيَّأ أوردتي بيًضا…

 
فحني يجيُء املوُت

وسديني على ذراعِك،
وانثري أوراَق النَّارنِ على صدري؛ لينمو 

جناحي
آثار أسنانِِك، على  واتركي  ثم قبليني، 

شفتي؛
كي تبزَغ عشبٌة بيضاُء في دمي

وال تصرَخ جنمٌة منسيٌة في البحر.

* عن ألترا صوت

عدد جديد من »القوافي« الشهرية

عشبة الخلود البيضاء*دنيا ميخائيل في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

ما قامت عليه القصة من 
بناٍء سردي ينطبق عليه 

القول بأنه بناء متعدد األوجه 
ولها صورة تأويلية يكونها 
الذهن, قد تجد أن االنغماس 

بفلسفة النص وأو صبغه 
بقالب فلسفي يسلب القصة 

حكايتها التي هي العالمة 
األبرز فيها

متابعة الصباح الجديد:

أعلنت اجلائزة العامليــة للرواية العربية 
)أي بــاف( االثنني قائمتها القصيرة لعام 
2021 وضمت ســت روايات مــن األردن 

وتونس واملغرب واجلزائر والعراق.
وشــملت القائمة روايات »دفاتر الوراق« 
لألردني جــالل برجس و«االشــتياق إلى 
اجلارة« للتونسي احلبيب الساملي و«امللف 
42« للمغربي عبداجمليد ســباطة و«عني 
ولد  عبداللطيف  للجزائــري  حمورابي« 
عبداهلل و«نازلة دار األكابر« للتونســية 
أميرة غنيم و«وشــم الطائر« للعراقية 

دنيا ميخائيل.
يحصل كل مرشــح بالقائمة القصيرة 
علــى عشــرة آالف دوالر فيمــا يحصل 
الفائز في نهايــة مايو/أيار على 50 ألف 

دوالر إضافية.
وكانــت اجلائــزة قد تلقت فــي دورتها 
الرابعــة عشــرة 121 روايــة مــن 13 
للقائمة  رواية   16 اختيرت منهــا  دولة 

الطويلة.
برئاســة  التحكيم  جلنــة  تشــكلت 
الشــاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع 
وعضويــة كل من املترجمــة اللبنانية 
صفاء جبران واملترجــم املغربي محمد 
آيت حنا والكاتــب اليمني علي املقري 

واإلعالمية اإلماراتية عائشة سلطان.
وقال رئيس جلنة التحكيم إن »الروايات 
التــي ُقدمت هذا العــام وإن كانت أقل 
من سابقاتها على صعيد الكم إال أنها 
تقف على املســتوى النوعي جنبا إلى 
جنب مع أفضــل األعمال التي عرفتها 

هذه اجلائزة منذ انطالقتها«.
وأضاف »السبب في ذلك ال يعود فقط 

إلى أن جيــال جديدا من الروائيني يتقدم 
إلى ســاحة اإلبداع، مزودا مبــا يتعدى 
ليتلمس بجرأة  اجملردة وحدهــا  املوهبة 
بالغة كل مستلزمات الكتابة السردية 
هذه  ألن  بــل  التجريبية،  واختباراتهــا 
األعمال قد متــت كتابتهــا في حلظة 
االشتباك النادرة بني الضجيج املتعاظم 
لتصدعــات الواقع العربــي املأزوم وبني 
العزلــة القســرية التي فرضهــا وباء 
كوفيد19- على البشــر أجمعني، وعلى 

املبدعني منهم بشكل خاص«.
تأسست اجلائزة العاملية للرواية العربية 
2007 ويرعاها حاليا مركز أبوظبي  عام 
التابع لدائــرة الثقافة  للغة العربيــة 
حتظى  كما  أبوظبــي  في  والســياحة 
بدعم من مؤسســة جائــزة بوكر في 

لندن.

غالف الكتاب

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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حيل لحماية االسنان من اإلصفرار
من الضــروري تنظيــف األســنان باســتمرار حلمايتها من 
التســوس، ولتجنب التهابات الفم مثل أمراض اللثة، إضافة 
الى أنها تســاعد على احلفاظ على رائحة النفس منعشــة، 
وبالرغم من ذلك فإن اســتعمال الفرشاة بشكل خاطئ قد 
ينتج عنه العديد من املشكالت بالفم. لذا فقد نشرت احدى 
اجملــالت الطبية تقريرا حتدثت فيه عن الطرق االمثل لتنظيف 
االسنان بطريقة تضمن معها حمايتها من التسوس واحلفاظ 

على لونها االبيض ومنع اصطباغها باللون االصفر. 
النقطة االهم التي اكدت عليها، استعمال اخليوط لتنظيف 
أســنانك، مع احلــرص على أال يفوتك ســن واحــد. كذلك 
اســتعمال أداة تنظيف األســنان املعدنية، حيث تعمل على 
إزالة طبقــة البالك التي ينتج عنها مشــاكل صحة الفم. 
وتلك االداة تشــبه فرشة االســنان لكنها اصغر بكثر حيث 

ميكن ان تدخل بني االسنان بسهولة.
ايضا احلرص على تنظيف اللســان، ألنه يحتفظ بالكثير من 

البكتيريا التي ميكن أن تؤثر على أسنانك.

30 تمثال اردني تستحوذ عليهم بريطانيا
قــال رئيس مركز »ميشــع« األردني للدراســات، ضيف اهلل 
احلديثات، إن بريطانيا لم تعد لــأردن 30 متثاال حجريا وجيريا 
كانت قد أرســلتها عمان من أجــل ترميمها وعمل الصيانة 

الالزمة لها عام 1990.
وأشــار احلديثات إلى أنه »من ضمن بنود اتفاقية الترميم، أن 
يدفــع األردن لبريطانيا 300 الــف دوالر«، الفتا إلى أنه »مت دفع 

هذا املبلغ فعال، وأنه مت منح املتحف البريطاني متثالني.
وأوضح أنه »كان من املفترض أن تعيد بريطانيا 28 متثاال خالل 
عامني مدة االتفاقية«، مؤكدا أن »بريطانيا لم تعيد التماثيل 

حتى هذا اليوم«.
كما اعتبر رئيس مركز »ميشــع« للدراســات أن »مطالبات 
احلكومة األردنية بالتماثيل خجولة أو انتهت، وأنه قد تصبح 
ملك للحكومة البريطانيــة في قادم األيام، مالم يكن هناك 
جهد وطني يضغط على احلكومة األردنية للتحرك بشــكل 

جيد في اطار السعي احلقيقي العادتها«.

اللوفر يستعيد درًعا من القرن السادس عشر 
اعلن متحف اللوفر في باريس استعادته مجموعة من الدروع 
املرصعة بالذهب والفضة من عصر النهضة بعد ما يقرب من 

40 عاًما من سرقتها.
ونبه خبير في التحف العســكرية أنه بعد استدعائه لتقدمي 
املشــورة بشــأن امليراث في بوردو وأصبح مرتابًا بشأن اخلوذة 

الفاخرة والدروع الواقية من الرصاص في مجموعة العائلة.
حددت الشــرطة الحًقا العناصر املوجودة في قاعدة البيانات 
لأعمال الفنية املسروقة على أنها مأخوذة من متحف اللوفر 
في 31 مايو 1983 في ظروف ما تزال غامضة ويحقق املدعون 
العامــون في بوردو اآلن في كيفية وصــول الدرع إلى ملكية 

العائلة.
يُعتقــد أن الدرع واخلوذة ُصنعا فــي ميالنو بني عامي 1560 و 
1580 وقد تبرعت بهما عائلة روتشيلد ملتحف اللوفر في عام 
1922. قــال فيليب مالغويرس رئيس متحف اللوفر: »لكن لم 
أكن أتخيل أبًدا أنها ســتنجح بشــكل جيد وسيكونون في 

فرنسا وسيظلون مًعا من األعمال الفنية التراثية«.

ملونشريط
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الصباح الجديد - متابعة:

مع اننا وقبل جائحة كورونا كنا 
باملؤسسة  مشكالت  من  نعاني 
اكمل  ان كورونا  اال  التعليميــة 
املشــكلة وزاد الطني بلة اذ حتول 
وسيلة  الى  االلكتروني  التعليم 
بالنســبة  االميان  اضعــف  هي 
لالســر التربويــة لكنها صارت 
الراغبني  غيــر  للطــالب  فرصة 
فرصة  يســتغلوا  الن  بالدراسة 
عــدم التزامهم بالدراســة الى 
من  يتلقاه  مبا  حتى  االستخفاف 
تعليــم الكترونيا، وصار التغيب 
امر طبيعي بالنســبة اليه بعد 
ان كان يحاســب عليه من االهل 
وادارة املدرســة، مــا ولد اخلوف 
على مستقبل التعليم واالجيال 
الثاقفي  ومســتواهم  القادمة 

والعلمي.
في هذا الشــأن حّذرت منّظمة 
والعلم  للتربيــة  املتحــدة  األمم 
والثقافة »اليونسكو«،بأن نسبة 
يســتوفوا  لم  الذين  األطفــال 
احلد األدنى من مهــارات القراءة 
ارتفعــت %20 فــي عــام 2020 
بســبب اإلغالقات التي فرضتها 

جائحة كوفيد19-
وجاء فــي تقريــر للمنظمة أن 
»أكثر مــن 100 مليون طفل لن 
يستوفوا احلد األدنى من مهارات 
التي  اإلغالقات  بســبب  القراءة 

فرضتها جائحة كوفيد19-«.
األطفال  أن«عدد  التقرير  وأوضح 

الذيــن يفتقــرون إلــى مهارات 
القراءة األساسية كان في تدهور 
قبل اجلائحــة، وكان من املتوقع 
أن ينخفض هــذا العدد من 483 
مليــون طالب إلــى 460 مليون 

طالب في عام 2020.
لكن بدالً مــن ذلك، أّدت اجلائحة 
الذين  ارتفاع عــدد األطفال  إلى 

يعيشــون ظروفاً صعبة ليصل 
إلــى 584 مليون طفــل في عام 
زيادة مبا  2020، األمر الذي سجل 
الذي  التقّدم  وبــّدد   ،20% يقارب 
أحرزته اجلهود املبذولة في قطاع 
العقدين  التعليــم على مــدى 
مما  اليونسكو  وحّذرت  املاضيني«، 

وصفته بأنه “كارثة األجيال«.

ويقيــس هــذا املؤشــر الرئيس 
سنويا مكتســبات القراءة لدى 
تالمذة الصفــني الثاني والثالث 
معارف  تعــد  وهــي  ابتدائــي، 
أساســية إن لم تكن مكتسبة 
متاما ميكــن أن تفرمل على املدى 

الطويل دراسة التالمذة.
وتخشــى اليونسكو اضطرابات 

»قد تســتغرق عقدا من الزمن« 
الصحيــة  األزمــة  بســبب 
وتداعياتهــا، وهــي تدعــو إلى 
لتوفير  اســتثنائية  »جهود  بذل 
واستراتيجيات  تعويضية  دروس 

استدراكية«.
العامــة  املديــرة  وصّرحــت 
لليونســكو أودري أزوالي لوكالة 

»فرانس برس« أن »األزمة أظهرت 
إلى أي حد يعد التعليم منفعة 
اجملتمع  داعيــة  عامليــة«،  عامة 

الدولي إلى التعبئة.
التربيــة  وزراء  أزوالي  ودعــت 
والتعليم في جميع أنحاء العالم 

لعقد اجتماع اإلثنني.
وبحســب تقرير اليونسكو “65 
باملئــة مــن حكومــات البلدان 
خفضت  الدخــل  املنخفضــة 
التمويل اخملصص للتعليم فيها، 
باملئة من  بـــ35  وذلــك مقارنة 
حكومــات البلــدان ذات الدخل 

املرتفع”.
كذلــك يتوّقــع التقريــر »بلوغ 
أعلى  التعلم  خســائر  معدالت 
الالتينية  أمريكا  مستوياتها في 
والكاريبي، وفي آســيا الوسطى 

واجلنوبية«.
وبحســب اليونســكو، ما تزال 
املدارس مغلقة في 30 بلداً بينها 

املكسيك واجملر والسعودية.
ويشــير التقرير إلى ميل متزايد 
إلى اّتخاذ »تدابير كفيلة باإلبقاء 
بشــكل  مفتوحة  املدارس  على 
جزئــي علــى األقل« فــي بلدان 
املتحدة حيث  الواليات  على غرار 
ينّظــم ذوو التالمذة احتجاجات 

منذ مطلع العام.
وبحســب اليونســكو، املدارس 
»مفتوحــة بالكامل فــي قرابة 
نصف عدد بلــدان العالم فقط 
107 بلــدان(، وتوجــد  )أي فــي 
إفريقيا  البلدان في  معظم هذه 

وآسيا وأوروبا«.

 الصباح الجديد - وكاالت:
جلأت جمعيــة فنلندية وللحد 
احلراري  االحتبــاس  ظاهرة  من 
للتشجير الذكي للتغلب على 
املشــكالت الناجتة عــن إعادة 
واسع..  نطاق  على  التشــجير 
حيــث ابتكــرت برنامجا يتيح 
للشركات واألفراد شراء شجرة 
أو أكثر علــى أن يتولوا  واحدة 

صيانتها ملدة 25 عاما.
ثالثون مليون شــجرة مت زرعها 
فــي كل أنحــاء العالــم منذ 
20 عامــاً بفضل شــبكة من 

عشــرة آالف مدرســة.. أمــا 
اليوم فاالســتعداد جار إلطالق 
امنوذج تشــجير جديــد يقوم 
التكنولوجيا  اســتعمال  على 
لترشــيد انحرافــات النموذج 

احلالي.
وتســعى جمعيــة فنلنديــة 
على  للتغلب  »أونــو«  تدعــى 
العيوب واملشكالت التي تنجم 
أحياناً عن التشجير على نطاق 
واســع، ملبية حتذير اخلبراء من 
التي  الطبيعية  األضرار  أخطار 
تتســبب بها مشــاريع سيئة 

األموال  إهــدار  ومن  التنفيــذ 
عليها.

ويقول مؤسس منظمة »أونو« 
غير احلكومية الفنلندية ميكا 
فانهانــن إن »بعض األشــجار 
املزروعة ماتت على مر السنني 
ألننا لم نكــن منلك اإلمكانات 

الالزمة لرعايتها«.
برنامج مســمى  فمن خــالل 
»تــري بــادي« تتيــح اجملموعة 
للشركات واألفراد شراء شجرة 
أو أكثر علــى أن يتولوا  واحدة 
متويل صيانتها ملدة 25عاماً من 

خالل تقاضيهــم يورو عن كل 
شــجرة وإذا بلغ عدد األشجار 
املزروعة مــا بني 7000 و10000 
مبرور  املبالغ  تزداد  لكل منطقة 

الوقت.
تطبيق  أن  اجملموعــة  وبينــت 
كذلك  يتيح  الذكــي  الهاتف 
غابتهم  تتبع  للمســتخدمني 
متويل  أن  معتبــرة  االفتراضية 
كل  سكان  يشــجع  الصيانة 
على  احلفــاظ  على  منطقــة 

غاباتهم حية.
ويبني اخلبيــر في »التكنولوجيا 

البيئية« بيكا هاريو آوتيه قائال: 
شجرة  الســكان  يزرع  »عندما 
في منطقتهــم، يلتقطون لها 
صورة محــددة املوقع اجلغرافي 
وحتصــل املنطقــة علــى يورو 
واحد.. وبعد عام، عندما يعودون، 
يلتقطون صــورة جديدة تظهر 
منو الشــجرة ويحصلــون مرة 
واحــد، وبعد  يورو  أخرى علــى 
خمس ســنوات وعشر سنوات، 

وهكذا دواليك«.
أن  الشــريكان  وأوضــح 
برنامجهمــا اجلديد فــي إعادة 

التشــجير أو التشجير الذكي 
االحتباس  مــن ظاهــرة  للحد 
احلــراري يفتــرض أن يســاهم 
كذلــك في تفادي املشــكالت 
أنــواع غريبة  األخــرى كإدخال 
غير مناســبة ملنطقة معينة، 
املنظومة  بتدهور  التســبب  أو 
البيئية القائمة، آملني أن يصبح 
الســكان  إعطاء  على  التركيز 
احملليــني نصيبهــم العادل من 
للحفاظ على  الراميــة  اجلهود 
أشــجارهم بدالً من أن تقتصر 

مشاركتهم على غرسها.

التشجير الذكي انموذج جديد يقوم على استعمال التكنولوجيا

تحذير أممي من كارثة تعليمية تخص االجيال 

آثار بابل »عدسة: زياد متي«لقطة

التجميد إحد الطرق التي ميكن للمستهلكني من 
خاللها احلفاظ على األطعمة واالستمتاع بها في 
وقت الحق، ولكن ليســت كل األطعمة مناسبة 
لوضعهــا في الفريزر ســواء كانت ســتنخفض 
جودتها أو ستشــكل مخاطر صحيــة محتملة 

ألولئك الذين يستهلكونها بعد التجميد.
أوضحت   ،Foodnetwork »فودنيتورك«  وعبر موقع 
كلوديا ماكنيلي، كاتبة في مجال الطعام، أن مواد 

غذائية شائعة يجب أال تضعيها في الفريزر.
البطاطس النيئة

تتحــول البطاطس النيئة إلى اللون األســود في 
اجملمد بسبب تفاعل كيميائي ال ميكن منعه إال عن 
طريق طهي البطاطس أو ســلقها قبل التجميد، 
لذا تأكدي من طهــي البطاطس أوال قبل محاولة 

تخزينها في الفريزر الستخدامها الحًقا.
الزبادي

يتســبب جتميد الزبادي -اللــن- في حتول الرطوبة 
بالداخــل إلى بلورات ثلجية، مما يــؤدي إلى إحداث 

فوضى في القوام األصلي له.
املعلبات: تتميز املعلبات مبدة صالحية طويلة، لكن 
إذا كنت ترغبني في جتميد يتمدد الســائل املوجود 
داخل البضائع املعلبة عند التجميد، مما يتســبب 
في تكســير العلب أو انفجارها، لــذا ينبغي نقل 
البضائــع املعلبــة إلى حاويــات محكمة اإلغالق 

وآمنة في الفريــزر إذا كنت بحاجة إلى جتميد كل 
ما بداخلها.

اجلن 
متيل األجبان الطرية، مثل اجلن الريكوتا أو الكرميي، 
إلى تفتتهــا بعد جتميدها وإذابتهــا، ما يؤدي إلى 
تغيــرات غير شــهية في امللمس، عــادًة ما تكون 
جن البارميزان والشــيدر آمنة للتجميد، لكن من 

األفضل لك تخزين جميع األصناف في الثالجة.
األطعمة املقلية

 تفقد األطعمة املقلية مثل البطاطس وشــرائح 

الدجاج وحلقــات البصل، القوام الهش واملقرمش 
عنــد جتميدها وإعادة تســخينها، إلى جانب تغير 

مذاقها الشهي.
وبحسب موقع »ريل سيمبل« )Realsimple(، تقول 
لورا فيشر، مدربة وخبيرة في مجال الصحة، إن أي 
شيء يحتوي على نســبة عالية من املاء سيتغير 
قوامه بشــكل كبير بعد التجميد، فعلى سبيل 
املثال، يعد العنب اجملمــد إحدى الوجبات اخلفيفة 
في فصل الصيف، لكن دع تلك الوجبة من العنب 

تذوب فستصبح كتال رطبة وغير جذابة.

تحذيرات من تجميد هذه األطعمة:

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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القاهرة ـ وكاالت:

عريضا  فوزا  مصر  منتخب  حقق 
على ضيفــه جزر القمــر )0-4(، 
القاهرة،  باستاد  امس  اول  مساء 
حلســاب اجلولــة األخيــرة مــن 
منافســات اجملموعة الســابعة، 
األمم  كأس  تصفيــات  ضمــن 
النني  محمد  اإلفريقية.وتقــدم 
ملصر فــي الدقيقة 15، ثم أضاف 
محمد شريف الهدف الثاني، في 
الدقيقة 17، قبل أن يحرز محمد 
الدقيقتني  فــي  صالح هدفــني، 
22 و26.بذلــك، انفــرد الفراعنة 
بصدارة ترتيــب اجملموعة، برصيد 
12 نقطة، في حني احتل منتخب 
جزر القمر املركز الثاني، برصيد 9 

نقاط.
ورفع صالح رصيد أهدافه الدولية 
مع منتخب مصــر إلى 43 هدفا 
الفراعنة  بوصافة هدافي  لينفرد 
عبــر التاريخ.وجتــاوز صالح بهذا 
الهــدف رصيــد الراحل حســن 
الشاذلي أسطورة الكرة املصرية 
ونــادي الترســانة الــذي تراجع 
للمركــز الثالــث بـــ 42 هدفا.
ويتصدر حسام حسن جنم األهلي 
والزمالك األســبق ترتيب هدافي 

منتخب مصر برصيد 68 هدف.
وجنح الفراعنة في إنهاء مشــوار 
تصفيات أمم أفريقيا دون خســارة 
 1992 الرابعة بعــد أعوام  للمرة 
و2008 و2017.وشــهدت مبــاراة 
جزر القمر ارتداء الفرعون املصري 
محمد صالح شارة القيادة للمرة 
األولى خالل مشواره مع املنتخب 
في مباراته رقم 69 بقميص أبناء 

النيل.
وصيف  ليفربــول  جنــم  وأصبح 
ملنتخب  التاريخيــني  الهدافــني 
جتاوز  بعدمــا  هدفا(   43( مصــر 
حســن  الفراعنــة  أســطورة 
هدفا(.ويبقــى   42( الشــاذلي 

األســطورة حســام حسن على 
الفراعنة  هدافــي  قائمــة  رأس 

برصيد 68 هدفا.
وحافظ صالح علــى موقعه في 
صدارة هدافــي املنتخب املصري 
في التصفيات القارية برصيد 16 
األلعاب محمد  هدفا.أما صانــع 
مجدي أفشــة، فأكــد فعاليته 
الهجوميــة القوية فــي املباراة 
بالتصفيات على  له  السادســة 
التوالــي، إذ أحــرز هدفني وصنع 
4.ويأتي فــي املركز الثاني محمد 
شــريف الذي أحرز هدفني وصنع 

واحدا.
 وأحــرز منتخــب مصــر فــي 

التصفيــات 10 أهــداف جــاءت 
وأفشة  ســجلها: محمد صالح 
)هدفــان(،  شــريف  ومحمــد 
وهــدف واحد لكل مــن محمود 
عبد  ومحمود  »الونــش«  حمدي 
املنعم »كهربا« ومحمود حســن 
»تريزيجيــه« ومحمــد الننــي.. 
محمــد صــالح جنح فــي إحراز 
أهداف مــع كل مدربي املنتخب 
قيادتهم في  الذي عمــل حتــت 
جميــع مباريــات تصفيــات أمم 

أفريقيا.
 وكانت البداية مــع هاني رمزي 
  2012 أفريقيا  أمم  في تصفيــات 
2013، ثم  برادلــي  ومــع بــوب 

وهيكتور   ،2015 غريب  شــوقي 
أجيري  وخافييــر   ،2017 كوبــر 
البدري  حســام  وأخيــرا   ،2019
أفريقيا  أمم  نسخة  تصفيات  في 

.2022
إلــى ذلك، حلقت مــاالوي بركب 
كأس  نهائيــات  إلى  املتأهلــني 
أمم إفريقيــا لكرة القــدم 2021 
املقبل  العام  إلى مطلع  املؤجلة 
بفوزها  كورونا،  فيروس  بســبب 
علــى ضيفتها أوغنــدا -1صفر 
السادســة  اجلولة  فــي  االثنني 
األخيرة من منافســات اجملموعة 
مبولو  ريتشارد  الثانية.وســجل 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 

.15
البطاقــة  مــاالوي  وحســمت 
بعدمــا  للمجموعــة  الثانيــة 
ضمنــت بوركينا فاســو األولى 
بتعادلها مــع مضيفتها أوغندا 
ســلباً األربعــاء املاضي.ورفعت 
مــاالوي رصيدها الــى 10 نقاط 
منتزعة صــدارة اجملموعة مؤقتاً 
بفارق نقطة واحدة امام بوركينا 
جنوب  تســتضيف  التي  فاسو 

السودان الحقا.
وبلغ عــدد املنتخبــات املتأهلة 
19 هي مالــي وغينيا )اجملموعة 
األولى(، بوركينا فاســو وماالوي 
)الثانية(، غانا والسودان )الثالثة(، 

الغابون وغامبيا )الرابعة(، املغرب 
املضيفة  الكاميرون  )اخلامسة(، 
القمر  وجزر  )السادســة(، مصر 
وزميبابوي  اجلزائــر  )الســابعة(، 
)التاسعة(،  السنغال  )الثامنة(، 
االســتوائية  وغينيــا  تونــس 
)العاشــرة(، كوت ديفوار )احلادية 
عشرة( ونيجيريا )الثانية عشرة(.

وتبقى خمس بطاقات ستحسم 
أمس في ختام اجلولة السادسة 
اخلامســة  للمجموعــات 
واحلادية  والتاســعة  والسادسة 
عشرة والثانية عشرة.وانحصرت 
اخلامسة  اجملموعة  في  املنافسة 
)6 نقاط(  الثانية  بني موريتانيــا 
)5 نقــاط(  الثالثــة  وبورونــدي 
وجمهوريــة إفريقيا الوســطى 
موريتانيا  نقاط(.وحتل   4( الرابعة 
إفريقيا  ضيفة علــى جمهورية 
وبوروندي ضيفة على  الوسطى، 

املغرب.
إلــى الفوز  وحتتــاج موريتانيــا 
التأهل بغض النظر عن  لضمان 
نتيجــة املباراة الثانيــة، كما أن 
حال  في  كافيا  سيكون  التعادل 
تعثر بوروندي امام املغرب، ليرتفع 
عــدد املنتخبــات العربيــة في 
النهائيات إلى سبعة بعد املغرب 
والسودان  وتونس  ومصر  واجلزائر 

وجزر القمر.
كما بقيت املنافسة ثالثية على 
البطاقــة الثانيــة للمجموعة 
السادســة بني الــرأس األخضر 
الثانيــة )7 نقاط( ورواندا الثالثة 
)5 نقاط( وموزمبيــق الرابعة )4 
الرأس  منتخــب  نقاط(.ويحــل 
موزمبيق،  علــى  ضيفاً  األخضر 
ورواندا ضيفة علــى الكاميرون.

الكونغو مــع غينيا  وتتنافــس 
بيســاو على البطاقــة الثانية 
فــي اجملموعة التاســعة عندما 
يلتقيان على ارض االخيرة.ومتلك 
الكونغو 8 نقاط مقابل 6 لغينيا 

بيساو.

ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر

صالح يقود مصر لسحق جزر القمر وينفرد
 بوصافة هدافي الفراعنة عبر التاريخ

منتخب مصر

مدريد ـ وكاالت:
أكدت احملكمة العليا اإلســبانية، صالحية القضاء 
في برشلونة حملاكمة نيمار العب باريس سان جيرمان 
ووالديه ورئيســي البارسا السابقني جوسيب ماريا 
بارتوميو وســاندرو روسيل، بتهم الفساد واالحتيال 
املتعلقة بصفقة انتقال البرازيلــي إلى البلوجرانا 

في 2013.
وجاء قرار احملكمة العليا، بعد الطعن الذي تقدم به 
املتهمون ضد قرار احملكمــة الوطنية، والتي منحت 
في 2019، االختصاص حملكمة برشــلونة اإلقليمية 
كــي تنظر في هــذه القضية.كانــت القضية قد 
فتحت بناء على شــكوى من صنــدوق )دي آي إس( 
لالســتثمارات، والــذي ميتلك %40 مــن حقوق قيد 
نيمار.ورفع صندوق االســتثمارات املذكور، الشكوى 
بعد شــعوره بتعرضه لالحتيــال على خلفية عدم 
تقاضيه لكامل املبلغ املنتظر، من وراء الصفقة حني 

انتقل نيمار من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة.

لندن ـ وكاالت:
أكد فريق مانشســتر ســيتي اإلجنليــزي رحيل 
األرجنتيني ســيرخيو أغويرو عــن الفريق نهاية 
املوسم بعد رحلة طويلة امتدت لعشر سنوات.
وانضم الالعب البالغ عمره 32 عاماً إلى ســيتي 
فــي 2011 وســجل 257 هدفاً فــي 384 مباراة 
ليصبح الهــداف التاريخي للنــادي وفاز بأربعة 
ألقــاب للــدوري املمتــاز وبلقب لــكأس االحتاد 

وخمسة ألقاب لكأس الرابطة.

نيمار وبارتوميو في 
مرمى القضاء اإلسباني

أغويرو يرحل عن 
مانشستر سيتي 

نيويورك ـ وكاالت:

حقــق حامــل اللقــب لــوس أجنليس 
ليكــرز فــوزه الثاني علــى التوالي في 
الــدوري األميركــي للمحترفني 93-96، 
بفضــل 24 نقطــة ســجلها دينيس 
شرودر ليســاهم في انتصار غير مقنع 
لفريقه على أورالنــدو ماجيك بعد أربع 
الثاني  الفوز  هو  متتالية.وهذا  خسارات 
على التوالي لليكرز بعد أربع خســارات 
متتالية منذ إصابة جنمه ليبرون جيمس 
بالتواء في الكاحل األمين، لينضم النجم 

اآلخر أنتوني ديفيس.
وأضاف كايل كوزمــا 21 نقطة لليكرز 
الذي عاد إلى السيطرة على أجواء املباراة 
بعدمــا كان متخلفاً بخمس نقاط قبل 
نحو سبع دقائق من نهاية الشوط الرابع 
أمام ثاني أســوأ فرق املنطقة الشرقية.
وسجل ليكرز سلســلة من 12 نقطة 
في مقابل نقطــة واحدة ليتقدم بفارق 
سبع نقاط قبل ما يقارب ثالث دقائق من 
نهاية املباراة. لكن مع إهدار الفرص من 
قبل ليكرز، متكن ماجيك في النهاية من 

تقليص الفارق إلى ثالث نقاط.
وحظي العــب أورالندو أوتو بورتر جونيور 
اللحظات  في  التعــادل  لفرض  بفرصة 
األخيرة، لكن رميتــه الثالثية ارتدت من 
إطار السلة، ما أثمر فوزاً منتظراً لليكرز 
الباحث عن تعويض سلسلة من النتائج 

السيئة.
وقال العــب ليكرز ماركيف موريس بعد 
في  األخطاء  بعــض  »ارتكبنا  املبــاراة: 
النهايــة، ولم نتمكن من التســجيل، 
لكننا حققنا الفــوز وننظر إلى حتقيق 

الفوز التالي«.
من جهته، قــال مدرب الفريــق فرانك 
فوغل إّنه »بالتأكيد لم تكن األمور جيدة، 
لكننا قدمنــا أداء جيداً، لقد ســجلنا 
تسديدات عالية اجلودة«.واختتم حديثه 
قائالً »أعتقد أنه فــوز جيد لرجالنا، وأنا 

فخور باألداء الذي قدموه«.
وفي تشــارلوت، ســجل ديفني بوكر 35 
16 أخرى،  نقطة وأضــاف كريس بــول 
على  للفــوز  فينيكــس صنز  ليقــودا 

هورنتــس 101-97 بعــد التمديد.وأحرز 
ميكال بريدجز 13 نقطة وست عمليات 
خطف للكرة هو األعلى في مســيرته، 
بينما سجل ديندر آيتون البالغ 22 عاماً 
14 نقطــة و14 مرتــدة ليقفز صنز إلى 
املركز الثاني في ترتيب املنطقة الغربية 

مع 31 انتصاراً و14 هزمية.
 30 ديفونت غراهام  لهورنتس  وســجل 
نقطة، وتيري روزييــر 22 نقطة، لكنها 
لم متنع اخلســارة، رغم أن السلســلة 
ســالت  ثماني  من  لغراهام  التهديفية 
متتالية فرضت متديداً بعد التعادل 90-

.90
وبرغم الهزمية، بقــي هورنتس متقدماً 
على أتالنتا في املركز اخلامس باملنطقة 
الشــرقية، بعد ســقوط هوكس 126-
102 أمــام دنفــر ناغتس.وســجل آرون 
غــوردون 13 نقطة في أول ظهور له مع 
دنفر الذي استقطبه في املوعد النهائي 

لالنتقاالت األسبوع املاضي.

أخــرى، فرض ســي جاي  وفي مبــاراة 
ماكولوم نفســه بطالً فــي اللحظات 
األخيرة، عندما سجل سبعاً من نقاطه 
الـ23 في الدقيقتني األخيرتني ليساهم 
في فوز بورتالند ترايــل باليزرز 117-122 

على تورونتو رابتورز.
وواصــل بروكلني نتــس تعزيز حظوظه 
باملنافســة جدياً على لقــب دوري كرة 
وذلك  للمحترفــني،  األميركي  الســلة 
بضمه العب االرتكاز اخملضرم الماركوس 
ألدريدج الذي بات حراً من عقده مع سان 
أنتونيو سبيرز بحسب ما أفادت شبكة 

»إي أس بي أن«.
ونقلت »إي أس بــي أن« عن مدير أعمال 
ألدريدج أن ابن الـــ35 عاماً الذي خاض 
مباراة كل النجوم »أول ســتار« ســبع 
مــرات، ســيوقع مــع نتس الــذي كان 

يتنافس على خدماته مع ميامي هيت.
وبعدمــا ضم املوســم املاضــي كايري 
إيرفينغ من بوسطن سلتيكس، وكيفن 

ووريرز، جنح  دورانت من غولدن ســتايت 
نتس هذا املوســم فــي خطف خدمات 
روكتس  جيمس هــاردن من هيوســن 
قبــل أن يتمكن مؤخراً من احلصول على 
خدمات باليــك غريفني الــذي حترر من 

عقده مع ديترويت بيستونز.
وسيحصل نتس الذي يحتل حالياً املركز 
الثانــي فــي املنطقة الشــرقية خلف 
بضمه  سيكسرز،  ســفنتي  فيالدلفيا 
بدأ مشــواره  ألدريدج على العب خبير 
في الدوري عــام 2006 مع بورتالند ترايل 
باليزرز وقادم من ســتة مواسم مع سان 
أنتونيو، وهو يحقــق حالياً رغم أعوامه 
الـ35 مــا معدلــه 13,7 نقطة مع 4,5 
متابعة في املباراة الواحدة.وكان ســان 
أنتونيو ميني النفس بإدخال ألدريدج في 
صفقة تبادل لكنه عجز عن حتقيق ذلك 
قبل إقفال فترة التبــادالت اخلميس، ما 
دفع الالعب إلى شراء ما تبقى من عقده 

مع النادي ليصبح العباً حراً.

فوز غير مقنع لليكرز وبوكر ينقذ صنز
في الدوري األميركي للمحترفين بكرة السلة 
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10:45 مساًء

10:45 مساًء

مفكرة اليوم

ليتوانيا ـ إيطاليا

البوسنة والهرسك ـ فرنسا
ألمانيا ـ مقدونيا الشمالية

إنجلترا ـ بولندا

تصفيات كأس العالم

الجناح رافينيا يعود إلى البرازيل 
عبر بوابة غريميو

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
عاد اجلناح الســابق لبايرن ميونيخ 
االملانــي لكــرة القــدم، البرازيلي 
رافينيا إلى دوري بالده بعد 8 أشــهر 
مــن رحيله عن صفــوف فالمينغو 
لاللتحاق بنادي أوملبياكوس اليوناني، 

عبــر بوابــة غرمييو بورتــو أليغري 
بعدما وقع عقــداً معه كالعب حر 

حتى نهاية املوسم احلالي.
وأعلــن نــادي جنــوب البرازيل في 
بيان أن مارســيو رافايــل فيريرا دي 
ســوزا املعروف بـ«رافينيا« »هو أول 

 ،»2021 العب يتعاقد معه في عام 
علما أن البرازيلــي أنهى عقده مع 
أوملبياكوس في الثاني شباط/فبراير 

.2021
)35 عامــاً( عاد إلى  وكان رافينيــا 
»بالد الســامبا« للدفــاع عن ألوان 

2019 قادماً من  فالمنغو في عــام 
بايرن، وخــاض جتربة ناجحة في أول 
موســم له مع فريق واليــة ريو دي 
الدوري  جانيرو فقاده للفــوز بلقب 
للمرة  ليبرتادوريس  وبــكأس  احمللي 

األولى منذ 38 عاماً.

باريس ـ وكاالت:
الفرنســية  احلكمــة  باتــت 
امرأة  أول  فرابــار  ســتيفاني 
فــي التاريخ تقــود مباراة في 
تصفيات كأس العالم للرجال 
بعدمــا أعلنت صافــرة بداية 

ضمن  والتفيا  هولنــدا  مباراة 
املؤهلة  األوروبية  التصفيــات 
إلى كأس العالــم FIFA قطر 
2022 الســبت.. وكانت فرابار 
في  لقــاءاً  تديــر  امــرأة  أول 
مســابقة دوري أبطــال أوروبا 

وذلك عندمــا قادت املباراة بني 
يوفنتــوس ودينامو كييف في 
البنة  املاضي.وســبق  نوفمبر 
الـ37 عامــاً أن دخلت التاريخ 
كأول امــرأة تقود مبــاراة في 
القدم،  لكرة  الفرنسي  الدوري 

بقيادتها  ذاته  اإلجناز  كررت  ثم 
مباراة الكأس السوبر األوروبية 
وليفربــول  تشيلســي  بــني 
قبل   ،2019 عــام  اإلنكليزيني 
الدوري  في  بدايتها  تسجل  أن 

األوروبي »يوروبا ليغ«.

الحكمة الفرنسية ستيفاني
 فرابار تتابع كتابة التاريخ



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعــرب وزيــر الشــباب والرياضة 
العراقي، عدنان درجال، عن شكره 
وامتنانــه لالحتــاد القطري لكرة 
الشيخ  ســمو  ورئيســه  القدم 

حمد بن خليفة آل ثاني.
االحتاد  ملوقف  تقديــرا  ذلك،  وجاء 
القطــري، الذي قــرر االعتذار عن 
25، ووجه  اســتضافة خليجــي 
رســالة إلى األمني العــام لالحتاد 
اخلليجي، جاسم الرميحي، يدعم 
فيها استضافة العراق للبطولة.
وقــال درجال فــي بيان للــوزارة: 
»األشــقاء في دولــة قطر محط 
وشــعب  جماهير  وتقدير  فخــر 
العراق، ويسجلون السبق كما هو 
معهود عنهــم بكل همة وإقدام 
يَعــُز العرب في  وعمل مشــرف 
»نثمن  امليادين«.وأضاف:  مختلف 
الداعم الســتضافة  موقفهــم 
البصرة خليجــي 25، الذي يؤكد 
عمــق ووثاقة العالقــات األخوّية 

التي تربط بني بلديًنا وشعبيًنا«.
وختم: »واثقون أن مواقف األشقاء 
اخلليج ستكون كموقف  دول  في 
دولة قطــر، لدعم حق العراق في 

استضافة البطولة«.
مــن جانبهــا، اعلنــت الهيــأة 
التطبيعية رســمياً اســتضافة 
 ..25 خليجــي  لبطولة  العــراق 
وتقــدم رئيُس الهيأة إيــاد بنيان، 
في بيان بوافــر االحترام وعظيِم 
االمتنــان إلــى رئيــس الــوزراء 
ووزيــر  الكاظمــي،  مصطفــى 
الشــباب والرياضة عدنان درجال، 
جلهودهمــا املبذولة وســعيهما 
احلثيث في إجنــاز متطلبات ملف 

خليجي ٢٥.
كما قدم بنيان شــكره لرؤســاَء 
التعامل  على  اخلليجّية  االحتادات 
األخوي، وعلى الثقة التي منحوها 

 ،٢٥ خليجــي  بتنظيم  للعــراق 
وباخلصوص االحتــاد القطري على 
إســناد ملف  النبيل من  موقفه 

البصرة. 
بعد  العراقي  للشعِب  بارك  فيما 
إعالن قرار االســتضافة، ويتطلُع 
إلى التعاون الواســع بني اجلهات 
واملؤسســات  واحمللية  احلكومية 
 ٢٥ الرياضيــة إلظهــار خليجي 
يتناســب  الذي  الالئق  باملظهــر 
وأهميــة البطولة لدى شــعوب 
املنطقة، والســعي إلى أن تكون 
اخلليجية  البطــوالت  أفضل  من 
بتكاتــف اجلميــع، وكان اإلحتــاد 

تنازله  اعلن  القدم  بكرة  القطري 
عــن اســتضافة كأس اخلليــج 
والعشرين  اخلامســة  بنسختها 

إلى العراق.
وتقدُم رئيــُس الهيأة التطبيعية 
)إياد بنيان( بوافر االحترام وعظيِم 
السيد  الوزراء  رئيس  إلى  االمتنان 
ووزيــر  الكاظمــي،  مصطفــى 
الشــباب والرياضة عدنان درجال، 
وســعيهما  املبذولة   جلهودهما 
احلثيث في إجنــاز متطلبات ملف 

خليجي ٢٥.
التطبيعيــة  رئيــُس  ويشــكُر 
على  اخلليجّية  االحتادات  رؤســاَء 

التعامــل األخــوي،  وخطواتهم 
اجلادة في حتقيق الهدف املنشــود 
وباخلصوص االحتــاد القطري على 
إســناد ملف  النبيل من  موقفه 

البصرة. 
)إياد  التطبيعية  رئيــُس  ويتطلع 
بنيــان(  إلــى التعاون الواســع 
بني اجلهــات احلكوميــة واحمللية 
واملؤسســات الرياضيــة إلظهار 
خليجــي ٢٥ باملظهر الالئق الذي 
لدى  البطولة  وأهمية  يتناســب 
إلى  والسعي  املنطقة،  شــعوب 
أن تكــون من أفضــل البطوالت 

اخلليجية بتكاتف اجلميع.

وكشف مصدر خليجي مقرب من 
املكتب التنفيــذي لكأس اخلليج 
أن جلنة تفتيش خليجية  العربي، 
ســتصل البصرة اإلسبوع املقبل 
لإلطالع على املنشــآت الرياضية 
في احملافظــة قبل تكليف العراق 
مــن   25 النســخة  بتنظيــم 

البطولة.
وقال املصــدر إن “جلنــة تفتيش 
خليجية ستصل االسبوع املقبل 
الدكتور  برئاســة  البصــرة  الى 
املكتب  عضو  الشــيباني  حميد 
التنفيذي لكأس اخلليج وعدد من 
املنشــآت  على  لإلطالع  االعضاء 

الرياضيــة فــي البصــرة قبــل 
تكليفها بتنظيم خليجي 25”.

وكان االحتــاد القطري قد أرســل 
كتاباً رســميا الــى االمني العام 
ضمنه  العربــي  اخلليــج  لكأس 
رفــض القطريني فــي أن يكونوا 
البديل للعراق في تنظيم خليجي 
25 ، مؤكدين انهم “يســعون في 

أن تنظم البصرة النسخة 25”.
من جانبه، علق االعالمي الرياضي 
القطري، خالد جاسم، على إسناد 
بطولة كأس اخلليج بنســختها 
العراق.. الى  والعشرين  اخلامسة 

وقال جاسم في تغريدة على تويتر: 
»خبــر تنازل احتادنــا القطري عن 
منافســة العراق على استضافة 
كبير  بشكل  أفرحني  خليجي25 
على املستوى املهني والشخصي، 
ألن الشــعب العراقي يستحق ان 
في  اخلليجني  بأســتضافة  يفرح 

العراق العظيم«.
وأضــاف »األهــم اآلن ان تقــوم 
بدعــم  اخلليجيــة  االحتــادات 
على  ومســاندتهم  العراقيــني 
اخلليج  كأس  اســتضافة  جنــاح 
فــي البصرة«.وكانت قطر أعلنت 
عــن تنازلها الى العــراق في حق 

استضافة بطولة خليجي 25.
التطبيعية  الهيــأة  رئيُس  وقدم 
إياد بنيان شكره لرؤساَء االحتادات 
اخلليجّية علــى التعامل األخوي، 
حتقيق  فــي  اجلادة  وخطواتهــم 
الهدف املنشود وباخلصوص االحتاد 
القطري علــى موقفه النبيل من 

إسناد ملف البصرة. 
ويتطلع بنيان إلى التعاون الواسع 
بني اجلهــات احلكوميــة واحمللية 
واملؤسســات الرياضيــة إلظهار 
خليجــي ٢٥ باملظهر الالئق الذي 
لدى  البطولة  وأهمية  يتناســب 
إلى  والسعي  املنطقة،  شــعوب 
أن تكــون من أفضــل البطوالت 

اخلليجية بتكاتف اجلميع«.

فريق تفتيش يصل البصرة األسبوع المقبل 

درجال يثني على موقف قطر في االنسحاب من ملف خليج 25
الشرطة يكسب 

قصية نشأت مع داليان

الجوية يحدد موعد 
سفره للسعودية

نتائج إيجابية لشطرنج 
الناشئين قاريا

متابعة ـ الصاح الجديد:
ردت محكمة التحكيم الرياضي، االستئناف 
الذي تقــدم به نادي داليــان الصيني، على 
خلفيــة انضمام الالعب نشــأت أكرم في 
موســم 2013-2014.جاء ذلك في اإلشعار 
الذي تلقته إدارة الشرطة، اول امس، والذي 
أشــارت فيه إلى رد االســتئناف املقدم من 
النــادي الصينــي، وحتميله أجــور احملاماة، 
واستعادة املبالغ التي دفعها نادي الشرطة. 
يشــار إلى أن النادي الصيني كان قد تقدم 
بشــكوى في وقت ســابق ضد الشرطة، 
بحجة إشراك الالعب نشأت أكرم ببطاقة 
مؤقتة ال جتيز له اللعب مع النادي العراقي 

بصورة رسمية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد القوة اجلوية العراقي موعد ســفره 
إلى السعودية، خلوض مباراة ملحق دوري 
أبطال آسيا، أمام الوحدة السعودي.وقال 
املنســق اإلعالمي للنادي، عالء محمد، إن 
اإلدارة حــددت الرابع من الشــهر املقبل، 
ملواجهة  اململكــة،  إلى  للســفر  موعدا 

الوحدة يوم 7 نيسان.
وواصل: »الفريق ســيخوض مباراة اجلولة 
26 أمام القاســم، في ملعب الكفل، يوم 
بالفريق  يلتحق  املقبل، وبعدهــا  اجلمعة 
العبــو املنتخب الوطني، بعــد عودتهم 
من معســكر أوزبكســتان، قبل املغادرة 
إلــى السعودية«.وأشــار إلــى أن اجلهاز 
الوحدة،  وافرة عن  الفني، لديه معلومات 
الــذي يعد من الفرق الصعبة في ملعبه.
يذكر أن اجملموعــة الثانية لدوري األبطال، 
ســتضم الشــارقة اإلماراتــي وتراكتور 
اإليراني وباختاكــور األوزبكي، والفائز من 

الوحدة والقوة اجلوية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل منتخبنا للناشــئني بالشــطرجن 
منافســاته في بطولة آســيا للشطرجن 
الســريع أُون الين دون 14 عامــاً للذكور 
الدولي  اإللكترونــي  املوقع  ِعْبــرَ  واإلناث 
للشطرجن chess. com مبشاركة أكثر من 

27 دولة.
الدولي، ســعد محســن  وقــال احلكم 
الكنانــي، إن “منتخــب العــراق حقــق 
انتصارين في أول ثالث جوالت، إذ شهدت 
اجلولــة األولى فوز منتخبنــا على نظيره 
اللبنانــي  بنتيجة 3-1 وكانت اخلســارة 
بســبب الغياب، مضيفــاً أن ” منتخبناً 
افتقد الالعب أمني محمــد عيدان الذي 
كان حاضراً خالل وقت املنافسة لكنه لم 
يتمكن من دخول زون الســباق  ألسباب 
تقنية، وقــد مثل منتخبنا في هذا اللقاء 
الالعبة ريتاج سعد محسن وأنار عبد اهلل 
الصفار وئاريكار اوميد واالحتياط بشــار 

ديدار ومحمد ظاهر.
واشــار الكناني، إلى أن “اجلولــة الثانية 
املرشــح  شــهدت خســارة فريقنا من 
الهندي  املنتخب  البطولــة  بلقب  للفوز 
بنتيجــة 1-3، وبعدها جاء الرد حاســماً 
واســتطاع العبونا التعويض حني تفوقوا 
على املنتخب الســريالنكي البلد املنظم 
للبطولة بنتيجــة 3-″1، مبيناً أن “بهذه 
البلدان  العراق مــن ضمن  النتائج يكون 
املتصدرة للبطولة واليوم ســتلعب ثالث 
جوالت وغــداً ثالث جــوالت وبهذا يكون 
اجملموع 9 جــوالت والبطولة مقامة وفق 
النظام السويسري وبزمن قدره 15 دقيقة 
مع إضافــة 10 ثواٍن لــكل نقلة منجزة 

حسب نظام.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مــدرب الطلبة، حســن أحمد، أن 
الفريق مير بحالــة معنوية طيبة بعد 
تدريبــي مبدينة  دخوله في معســكر 
أربيل، مما ســاهم في إبعاد الالعبني عن 
الضغط النفســي.وقال حسن »اإلدارة 
اجلديــدة جنحــت في تأمني معســكر 
للفريق فــي أربيل، لعــب دورًا في رفع 

الضغوطات عن الالعبني«.
وأضاف »ندخل مباراة الســبت املقبل 
أمام الديوانية في اجلولة 26 من الدوري 
بروح عالية، الفريــق اكتملت صفوفه 
»كل  املصابون«.وشــدد  الالعبون  وعاد 
األجــواء متاحــة لعــودة الطلبة إلى 
وضعــه الطبيعي. الطلبــة ال يتحمل 
نزيف النقاط، الظروف الصعبة التي مر 

بها الفريق ذهبت من دون رجعة«.
وأمت »هنــاك اســتقرار نفســي وإداري 
نفسية  على  واضح  بشــكل  انعكس 
الالعبني، وبالتالي نراهن على استقرارنا 

لتحقيــق نتائــج مميزة«.يشــار إلى أن 
الطلبة يحتل املركز 17 في جدول ترتيب 

الدوري العراقي برصيد 24 نقطة.
من جانب اخــر، أبــدى الدكتور يحيى 
علوان، مدرب النفط السابق، استغرابه 
من قــرار اإلدارة بإقالتــه رغم أن نتائج 
الفريق جيدة حتــت قيادته.وقال علوان 
»النفــط قــدم أداء جيدا فــي أغلب 
مباريــات الدوري وحققنــا نتائج مميزة، 
السادس  املركز  الفريق يحتل  أن  بدليل 
برغم الظروف الصعبة التي مير بها هذا 
املوسم، حيث نعاني من ضائقة مالية 

خانقة«.
وأضاف »النفط فقد في هذا املوســم 
عــددا من جنومــه وانتقالهــم صوب 
األنديــة األخرى ناهيك عــن اإلصابات 
الكثيــرة، حتى أن في بعــض املباريات 
تعرض اخلــط األمامي بكامله لإلصابة 
ولم أجد من يشترك في املباراة مع ذلك 

حافظنا على نتائجنا املميزة«.
وتابــع علوان »مقتنع متامــا مبا قدمته 
مع الفريــق ونتائجنا وفق ظروف النادي 

تعد ممتــازة«، موضحا أنه لــم يتقدم 
باستقالته مثلما يشــاع في الوسط 
الرياضــي، بــل أن اإلدارة اتخــذت قرارا 
بإقالته وهو يجهل األسباب. يشار إلى 
أن نادي النفط يحتل املركز الســادس 
برصيد 35 نقطة بعد مــرور 25 جولة 

من الدوري املمتاز.
وأعلنت الهيئــة اإلدارية لنادي النفط، 
تعيني باسم قاسم مدربًا للفريق، خلفا 
ليحيى علوان الــذي أنهى مهام عمله 
بالتراضــي مــع إدارة النادي.ويأتي ذلك 
في ظل النتائج الســلبية للنفط في 
الدوري بجانب اخلروج من بطولة الكأس 

بركالت الترجيح أمام احلدود.
وأثنى أمني ســر النادي مشتاق كاظم 
على اجلهــود التي قدمها املدرب يحيى 
علوان، مشيرًا إلى أن إدارة النادي اتفقت 
بالتراضي. العقــد  معه على فســخ 
وأضــاف: »علــى الفور مت فتــح قنوات 
االتصال مع باســم قاســم لتســلم 
مهمة قيادة الفريــق ومن جانبه وافق 

على تولي املهمة«.

إلى ذلــك، أبدى العب الشــرطة، علي 
يوسف، ســعادته بالعودة إلى املالعب، 
بعــد غيابــه لفتــرة طويلة بســبب 
اإلصابة.وشــارك يوســف في الدقائق 
األخيرة من عمر مواجهة الشرطة أمام 

أمانة بغداد في بطولة كأس العراق.
إلى  وقال يوســف »العــودة مجــددًا 
املالعب، شــعور طال انتظــاره، بعدما 
تعرضت لقطع في الربــاط الصليبي، 
جراحي«.وأضاف  لتدخــل  وخضعــت 
»جتاوزت عملية التأهيــل ودخلت فترة 
واآلن  اجلماعية،  التدريبــات  طويلة في 

وضعي جيد«.
وأشار إلى أن هدفه في املباريات املقبلة، 
اســتعادة مكانه في تشكيل الفريق، 
واملســاهمة في حتقيــق نتائج طيبة 
تليق بنادي الشــرطة، مع كسب ثقة 
أن علي يوسف  إلى  الفني.يشار  اجلهاز 
تعرض لقطع في الرباط الصليبي، بعد 
تدخل حارس مرمى الكهرباء في اجلولة 
الثانية من مبــاراة الفريقني في فبراير/

شباط من العام املاضي.

حسن أحمد: األجواء متاحة لعودة الطلبة إلى وضعه الطبيعي
علي يوسف يتطلع لعودة مؤثرة في صفوف الشرطة

نادي الطلبة

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقــق منتخب العراق فــوزا وديا 
على أوزبكســتان بهدف من دون 
رد في املباراة التي أقيمت مســاء 
اول امــس على ملعــب بونديكو 
فــي العاصمة طشــقند ضمن 
للتصفيات  الفريقــني  حتضيرات 
املزدوجة.الهدف الوحيد ســجله 
الالعب شيركو كرمي في الدقيقة 

57 من املباراة.
عبر العبو املنتخــب العراقي عن 
ونتيجة  األداء  التام عــن  رضاهم 
أوزبكستان  ضد  الودية  مباراتهم 
التي فاز فيها أسود الرافدين 0-1.
وقال عالء عبد الزهــرة إن "الفوز 
مهم رغم أنها مباراة ودية، ويعزز 
معنويات الالعبني، كما تعد دافعا 
املقبلة.وأكد  مبارياته  في  للفريق 
أن املنتخب جنى ثمار معســكر 

أوزبكستان بهذا الفوز املعنوي.

ويرى عبد الزهــرة أن الفريق قدم 
مبــاراة جميلة بــأداء رائع "أمام 
فريــق كبير بحجم أوزبكســتان 
في ملعبه، وأمــام جمهور كبير 
لم نشــهد مثله منــذ نحو عام 
ونصــف العام".وأشــار إلــى أن 
الفريق جنح في خلق فرص سهلة، 
النتيجة  لكانت  استثمرناها  "لو 
األهم، وهو  أكبر، لكننا حققنــا 

الفوز واألداء الطيب".
أما بشــار رســن فأكد صعوبة 
املباراة "أمام فريق كبير ومتمرس 
يضــم نخبــة مــن احملترفني في 
على  محترمة".وشــدد  دوريــات 
أن احلضــور اجلماهيــري لم يؤثر 
احترم  "منتخبنا  عليهم.وأوضح: 
املنتخــب األوزبكــي حتــى آخر 
حلظة مــن املباراة".ولفت إلى أن 
بســبب  "كان  انفرادين  إهــداره 
التسرع، ألنني أتأقلم على اللعب 

وســأعوض  صريح،  كمهاجــم 
إلى  املباريات".وأشــار  قــادم  في 
أن الالعبني طبقــوا متاما ما أراده 
املنطقة،  دفــاع  املدرب من حيث 
والهجــوم املرتــد.وأردف: "املباراة 
كانــت مفيدة لالعبني وال شــك 

أيضا للجهاز الفني".
فقــال:  طــارق  همــام  وصــرح 
بــأداء كبير   ، أبدعوا  "الالعبــون 
رغم  بأســلوبنا  املباراة  وســيرنا 
صعوبــة املنافس وتطوره، إضافة 
إلى لعبــه بــني جماهيره".وبنّي: 
"نأمــل أن نحافــظ على تصاعد 
التصفيات  نبلغ  املســتوى، حتى 
املزدوجة بجاهزية تامة".وكشف: 
لكننا  جديــدا،  كان  "األســلوب 
التزمنــا بواجباتنا، وقدمنا مباراة 
تليــق مبنتخب العراق وســجلنا 
هدفــا من عدة فــرص، وحافظنا 

عليه لنهاية املباراة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــال مــدرب الــزوراء، راضــي 
شنيشــل، إن مباريــات الدوري 
املمتاز، ستكون كافية لتحضير 
الفريق ملباراة امللحق اآلســيوي، 
اإلماراتي. الوحــدة  أمام  املقررة 
اجلهاز  أن  شنيشــل،  وأوضــح 

وافية  ميتلــك معلومات  الفني 
عن املنافــس، وأن موقع الوحدة 
في الدوري اإلماراتي، ال يعبر عن 
قــوة الفريق أبــدا، حيث يحتل 
املركز الســابع، لكنه قبل أيام 
الفوز علــى اجلزيرة  متكن مــن 

الوصيف.

وأضاف: »هذا يؤكد قوة الوحدة، 
الذي يضم العبني على مستوى 
الزوراء  أن  إلــى  عال«، مشــيرا 
الرابع  إلى اإلمارات، في  سيغادر 
من الشهر املقبل.ويحتل الزوراء 
املركز الرابع، فــي جدول ترتيب 

الدوري ، برصيد 45 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت جلنة املســابقات في الهيئة 
التطبيعية لالحتــاد ، موعد انطالق 
مباريــات اجلولة الـ 26 ملنافســات 
الدوري املمتاز بكــرة القدم.وحددت 
اللجنة يوم غد اخلميس املوافق االول 
الفتتاح  املقبل موعداً  نيســان  من 
اجلولة باقامة مباراتني، االولى جتمع 
اربيــل وضيفه النجــف في ملعب 
فرانســو حريري، في حني سيواجه 

الــزوراء ضيفه نفــط البصرة على 
ملعب الشعب الدولي .

اربع  التالــي  اليــوم  فــي  وتقــام 
مواجهــات، إذ يضيــف زاخو فريق 
احلــدود، بينمــا يســتقبل فريــق 
القاسم املتصدر القوة اجلوية على 
يواجه  ، في حــني  الكفــل  ملعب 
النفــط على ملعــب التاجي نفط 
الشعب  ملعب  ويحتضن  الوسط، 

الدولي مباراة الشرطة والسماوة.

وتختتم منافسات اجلولة في الثالث 
من الشهر ذاته بإقامة اربع مباريات 
ايضا، إذ يستضيف ملعب الساحر 
احمد راضي مواجهة الكرخ وضيفه 
نفط ميســان، ويحــل الصناعات 
الكهربائية ضيفــاً على امليناء في 
امانة  ويســتقبل  الفيحاء،  ملعب 
الكهرباء،  فريــق  ملعبه  في  بغداد 
بينما سيشــهد ملعب الشــعب 
الدولي مباراة الطلبة مع الديوانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقائية  اجــراءات صحية  في ظل 
، تنظــم دائــرة شــؤون االقاليم 
الشــباب  بــوزارة  واحملافظــات 
املنشــآت  قســم  والرياضــة، 
، حاليا ورشــة تدريبية  الرياضية 
عن امن وسالمة املالعب واملنشآت 
الشــبابية و الرياضية ، بالتعاون 
مع مكتب الوزير / قســم الدفاع 
١٥متدربا  نحو  ومبشاركة   ، املدني 

، وتستمر ثالثة ايام .
فعالياتها  انطلقت  التي  الورشة 
، ســتناقش  الدائرة  قاعــة  على 
ثالثة محاور رئيسة هي : العالقة 
امن  السالمةاملهنية وسالمة  بني 
املالعب و الشــغب في املالعب و 
ومايتعلق  الطــوارئ  خطة  اخيرا 
بها ، ويحاضر في الورشــة مدير 

قســم الدفــاع املدني بالــوزارة 
 ، املهندس طاهر حســن ســبع 
فضال عــن احملاضر احمد عبد اهلل 
افتتاح  وقد جــرى  .هــذا  كلظم 

اعمال الورشــة بحضــور املعاون 
الفني لشــؤون االقاليم وعدد من 
املالعب  و  اقســامها  مســؤولي 

التابعة لها.

الوطني يفوز على أوزبكستان وديا

شنيشل يراهن على جاهزية
 الزوراء للقاء الوحدة

غدا.. بدء الجولة 26 لدوري الكرة 

شؤون االقاليم تنظم ورشة 
عن امن وسالمة المالعب 

جانب من ورشة شؤون االقاليم



نشرت املمثلة والعارضة 
إليزابيــث  اإلجنليزيــة 
شخصية  صورة  هيرلي 
صفحتها  علــى  لهــا 
اخلاصــة علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي، 
ملعلومات  نفيــا  وكتبت 
تصوير  بصدد  أنها  تفيد 
تلفزيون  مــن  حلقــات 
داميان.  إبنها  مع  الواقع 
مصــادر  وبحســب 
 :"the sun" صحيفــة 
من  الكثير  لديهــا  "ليز 
أنهم  وتعــرف  املتابعني 
يــودون معرفــة املزيــد 
اخلاصة.  حياتهــا  عــن 
وهــي تخطط ملشــروع 

مــا مــع ابنهــا داميان 
ممتعا"  االمر  وســيكون 
له  ليس  املوضــوع  لكن 
الواقع.  بتلفزيون  عالقة 
وأضافت الصحيفة: "ليز 
قوية  تكون  أن  مصممة 
وهي شخص يتكل على 
اإلهتمام  وحتب  نفســه 

باحلديقة".

فازت املمثلة املصرية ناهد 
بجائزة أحسن  الســباعي 
ممثلة عن دورها في الفيلم 
في  ليلتي"  "هذه  القصير 
الدولــي  األردن  مهرجــان 
أُقيم في  الــذي  لألفــالم، 
وإعتذرت  عمان.  العاصمة 
الســباعي في وقت سابق 
عن  املهرجان  منظمي  من 
عدم متكنهــا من احلضور، 
كورونا.  جائحــة  بســبب 
ونشرت ناهد صورة للجائزة 
علــى صفحتهــا اخلاصة 
التواصــل  موقــع  علــى 
وعلقــت:  اإلجتماعــي، 
"شكرا جدا مهرجان االردن 
جائزة  على  لألفالم  الدولي 
أحســن ممثلة عــن فيلم 

هذه ليلتي ...كان نفســي 
أســتلم اجلائزة بنفســي 
لكن نظــرا لظروف كورونا 
لم يحالفني احلظ ألشارك 
املشرف".  مهرجانكم  في 
احلالية  الظــروف  ومنعت 
بفيــروس  تتعلــق  التــي 
كورونــا واالغــالق العديد 
مــن الفنانني مــن حضور 

املهرجان.

بن  العاملي  املمثــل  فاجأ 
أفليك، متابعيه بالظهور 
أثناء  بـ "لوك" جديد في 
في  سام  ابنه  اصطحاب 
نزهة صباحية. يشار الى 
أن بــن أفليــك يعود مرة 
جديدة بهذا الشكل بعد 
واعتبر  عديدة  ســنوات 
العديد الى أن األمر يعود 
ارتباطه  إمكانيــة  إلــى 
بــدور معني خــالل أحد 
بتطلب  احلالية  أعمالــه 
بهــذا  الظهــور  منــه 
الشــكل، ما أرغمه على 
الذي  ذقنه  عــن  التخلي 
الفترة  اعتاد عليها  طاملا 
األخيــرة. يشــار إلى أنه 

خالل األســابيع املاضية، 
انتشرت شــائعات تفيد 
بعــودة الثنائي بن افليك 
ودي ارماس، بعدما نشرت 
"آنا دي أرماس" صورة لها 
ترتدي فيها سلسلة على 
شــكل نصف قلب التي 
ســبق وارتدتها في أثناء 

سيرها مع بن افليك.

إليزابيث هيرلي

بن أفليك

ناهد السباعي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
أحدثت اللعبة املستقلة "هيديس" مفاجأة خالل احتفال 
"بافتــا" اخملصص أللعاب الفيديــو، بفوزها مبعظم اجلوائز 

ومنها "أفضل لعبة".
ونالــت لعبة "هيديــس" التــي أنتجتها اســتوديوهات 
"ســوبرجاينت غيمز" جائزة أفضل لعبــة وحصلت أيضا 
على جائــزة أفضل قصة وأفضل تصميــم لعبة وأفضل 

تنفيذ فني وأفضل أداء في دور مساعد.
وتــدور مجريــات لعبة "هيديــس" في عالم األســاطير 
اليونانية، حيث يلعب الشــخص شخصية زاغريوس أمير 
العالم السفلي وجنل هيديس الذي يحاول الفرار من مملكة 

املوتى، ويختار بعناية مساعدة عدد من اآللهة.
ويجد البعــض ان حب مثل هذه االلعاب نــاجت عن الرغبة 
بتجسيد ادوار في احلياة مختلفة عن حياته االعتيادية، ورمبا 
هي الرغبة نفسها لدى املمثلني، وهؤالء ليسوا بحاجة الى 

مخرج وسيناريو كي يؤدي الدور الذي يرغب.
وغّردت اســتوديوهات "ســوبرجاينت غيمز" عبر "تويتر" 
شــاكرة لألكادميية "هذا التكرمي الرائع"، وأضافت: "شكرا 
لآللهة نفسها أيضا على اإللهام ومن دون شك على مّدها 

يد العون لتحقيق هذا اإلجناز".

الصباح الجديد - وكاالت:
تتحضر شــركة جنرال موتورز إلطالق امنوذجها األحدث 
من سيارات   GMC Terrain  احملبوبة لدى عشاق املركبات 

رباعية الدفع القوية.
وتبعا للمعلومــات املتوفرة فإن النماذج اجلديدة املعدلة 
منها قد تصل الســوق األميركية صيــف العام اجلاري، 
وســتتميز عن مركبات Terrain احلالية بتصميم جديد 
لشبك الواجهة األمامية وممتصات الصدمات، وستعّدل 
فيها منظومات اإلضاءة في املصابيح األمامية واخللفية.

وســتحصل هذه املركبات على هيــاكل بطول 4 أمتار 
و57 ســنتيمترا، عرضها 185 سم، وارتفاعها 170 سم، 
واملســافة بني محوري العجالت فيها 271 ســم، وعلى 

عجالت مبقاس 18 و19 إنش.
ســتجهز واجهة القيــادة مبنظومــة مولتيميديا أكثر 
تطورا، كما ستجهز بنظام شــحن السلكي للهواتف 

الذكية، وأنظمة تكييف توزع الهواء بطريقة أفضل.
كما  ســتزود بأنظمة إلكترونيــة متنحها قدرات كبيرة 
للتحكــم بالعجالت للســير علــى الطــرق الوعرة أو 
املكسوة بالرمال أو األوحال والثلوج، وأنظمة ملنع االنزالق 
على املنحدرات، فضال عــن أنظمة أمان لتفادي احلوادث 
على الطرقات السريعة، إضافة إلى كاميرات وحساسات 

مسافات أمامية وخلفية، ونظام النقطة العمياء.

GMC Terrain تنضم ألسرة 
سيارات GMC الجبارة

لعبة "هيديس" تكتسح 
جوائز "بافاتا" لاللعاب

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
يقول ســبحانه تعالى "يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
نِّ إِنَّ بَْعَض  َن الظَّ آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيرًا مِّ
نِّ إِثٌْم".    ويقول املفســر والفقيه  الظَّ
ابن كثير: )ســوء الظّن هــو الّتهمة 
والّناس في  والتخّون لألهل واألقــارب 

غير َمحلِّه(.
ســوء الظن احد اهم االســباب التي 
القربى.  احملبة وصلــة  اواصــر  تقطع 
فالكثيــر من املشــكالت حدثت وما 
زالت بسبب سوء الظن الذي يرقى في 
الكثير من االحيــان الى االثم، اضافة 
الى انه احد اســس الظلم، فان تظن 
سوء باحد ما فانت بذا ظلمته من غير 

وجه حق.
الشــائعات احد اســباب وقوع سوء 
الظن باحد ما، اذ يقول ايهاب الزبيدي 
الباحث بعلم االجتمــاع: "اليوم ومع 
ان  الــذي ميكن  التكنلوجي  التطــور 
يتم التالعب من خالله بالصور وحتى 
الفيديوهات في الوقت احلالي، ومواقع 
التواصل االجتماعي التي اســتباحت 
سمعة الكثير من االشخاص ومنهم 
الفنانني، حيث كل واحد ميكن ان يبث 
شــائعة تخص احد ما طاملا باالمكان 
املتعلقة  واملشــكلة  اخفاء هويتــه، 
بهذه الزاوية ان الناس نادرا ما يبحثون 
عن احلقيقــة، فيكتفون بالشــائعة 
ليتداولوها، وتبدأ الشكوك حتوم حول 
الضحية ويقع الظلم الذي اساســه 
ســوء الظن بسب شــائعة اطلقها 

مغرض".

هــل تكفــي معرفتنا الشــخصية 
باآلخرين، لتجنب سوء الظن ؟

- "املعرفــة الشــخصية لــم تنقذ 
الكثير من ضحايا سوء الظن بسبب 
شــائعة يطلقها كاره او حاقد، جتنب 
ســوء الظن يكمن بالوعــي، فعندما 

يتصرف احد ما لي معرفة شخصية 
به بطريقــة لم تعجبنــي، فقبل ان 
افسر فعله بالسوء واظن به شرا علي 
ان اســاله، رمبا ان حصلت على اجابة 
اكتشف ان فعله خير مطلق لي. وان 
قام احدهم بتشويه فعل ما لشخص 
اعرفه، علي ان ال اســيء الظن به، بل 
مبن نقــل احلدث، ومن ثــم احتدث الى 
الشخص القريب ليفسر لي احلقيقة، 
ويجــب ان ابعــد ســوء الظــن قبل 
احلديث، الني لو اســأت الظن مسبقا 
فساشــكك باي كلمة واي تفســير. 
وغالبا ما تكون النساء ضحايا لسوء 
الظن ال بل ان هناك من خسرت حياتها 
بسبب سوء الظن، والظلم الذي وقع 
عليها النهم لم يطلبوا منها شــرح 

او تفســير او حتى من باب االستماع 
الى وجهــة النظر االخرى. ايضا بعض 
الرجال يساء الظن بهم من زوجاتهم، 
وقد يتطور االمر الى حدوث مشكالت 
انتهت في بعض احلاالت الى الطالق".

ما تفســيرك ملقولة سوء الظن من 
حسن الفطن؟

- "طاملا قلت ســوء، فهو امر ســيء 
وال ميكن ربطه باحلسنة، هناك شيء 
اســمه االحتراز، وهذا ميكن ان نطلق 
عليه ســالح احلماية، أي عندما اكون 
متأهبا ألي شــائعة او أي فعل يوقع 
علــي الظلم. لكني ال اســيء الظن 
باحــد بل تكــون عالقتي بــكل من 
يحيطنــي جيدة، امنــا ال اثق مطلقا 

وال اكشــف اوراقي كلهــا امامهم 
كــي ال اســمح الحد بســوء الظن 
بســبب فعل نيتي فيه ســليمة، او 
رمبا يفســرون حالة معينة تفســير 
خاطيء، واملشــكلة عندما ال يعلنون 
رايهــم ويكتفون باســاءة الظن بي 
ورمبا يحيكون شــائعات يبنونها على 

اساس سوء الظن". 
وتابــع: "ســوء الظــن يختلف عن 
االحتراز الن الشخص ال يبني عالقات 
صافية مــع الطرف االخــر، ورمبا يزل 
لســانه في حلظة مــا بكلمة تبني 
حقيقة ما يضمره لــه ورمبا يقع في 
مشكالت. سوء الظن يحول العالقات 
الى شــك ولف ودوران وافتراض سوء 

النية بكل كلمة وفعل".

الصباح الجديد - وكاالت:
اإلكوادور  مطار  سلطات  اكتشفت 
ومحمية غاالباغــوس الوطنية في 
185 سلحفاة  نحو  حقيبة ســفر 
من بينها عشر نافقة، كان حاملها 
يعتزم نقلهــا من األرخبيل إلى البر 

الرئيس.
وأوضحــت وزارة البيئة اإلكوادورية، 
على "تويتــر" أن "185 ســلحفاة 
اكتشــفت في حقيبة مبطار بالترا 
كان يتــم نقلها إلى البــر الرئيس 

لإلكوادور".
وتقع جزر غاالباغوس على بعد ألف 
كيلومتر من الســاحل اإلكوادوري، 
وتتميز بنباتات وحيوانات فريدة من 

نوعها.
وأشــارت الوزارة إلى أن اكتشــاف 
تفتيش  "خــالل  جرى  الســالحف 
روتيني" بني مطار غاالباغوس وبابوا 

غينيا اجلديدة .
وأفاد مطار غاالباغوس في بيان بأن 
"عمر الســالحف ال يتجــاوز ثالثة 
أشــهر وقوقعتها صغيرة للغاية"، 

الصعب  مــن  يجعل  ما 
حتديــد املوقــع الذي 

تنتمــي إليــه، إذ 
األنواع  تختلف 

بحســب 
ة  يــر جلز ا

تأتي  التي 

منها. وكانت الســالحف ملفوفة 
في أكياس بالستيكية، ما أدى إلى 
نفوق عشــر منها، حسبما نقلت 

"فرانس برس" عن البيان.
ونــدد وزيــر البيئة مارســيلو ماتا 
فــي تغريدة على "تويتــر" بـ"هذه 
اجلرائــم ضــد البيئــة احليوانيــة 
والتــراث الطبيعــي لإلكوادوريني" 
وقــال إنــه مقتنع بــأن هذا 
بكل  "ســياقبل  الفعل 
تنص  التي  الصرامة 
التشريعات  عليها 

املرعية اإلجراء".

اكتشاف عدد هائل من "سالحف داروين" بحقيبة سفر

 سوء الظن ليس من حسن الفطن

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأت الفنانة ماجدة الرومي 
االســتعداد  بروفات  أولــى 
حلفلهــا املقام فــي حديقة 
قصر القبة الرئاســي املصري 
املقرر يوم الثاني من أبريل املقبل، 
وســتجري خمس بروفات 
واحدة متتد لثالث  كل 
لضمان  ســاعات، 
احلفــل  خــروج 
يالئم  بشــكل 
كتها  ر مشــا
مطربة  كأول 
حفال  تقــدم 
القصر  داخــل 

الرسمي.
أولــى بروفاتها مع 
االحتاد  أوركسترا 
الفيلهارموني 
ة  د بقيا

املايسترو نادر عباسي، في دار األوبرا، 
وسط إجراءات احترازية مشددة ملنع 

تفشي فيروس كورونا.
كما تقرر للمــرة األولى ضم أصوات 
نسائية إلى الكورال، ومن اخملطط أن 
تقدم الرومي للمــرة األولى أغنيتها 
 16 إلى  إضافــة  "بيــروت"،  اجلديدة 
أغنية بعضهــا من األغاني الوطنية 
املصري منها  التراث  املشــهورة في 
"حي على الفالح، واحلف بســماها، 
التوبــة، ومفترق  بــاب مصر،  وعلى 

الطرق".
الرومي  ماجــدة  الفنانــة  وكانــت 
صرحــت بعــد وصولها إلــى مطار 
القاهرة بقولها: منــذ العام املاضي 
والعالــم مير بظروف قاســية، لكن 
الفن هو النور الــذي يضيء الطريق 
للنــاس ويدفعهم للعــودة للحياة 
والتمســك باألمــل"، مشــيرة إلى 
مصر،  في  والغناء  بالعودة  سعادتها 
خاصة أن احلفل يقــام في أحد أهم 

لم  التي  املصرية  التاريخية  القصور 
يشهد لسنوات طويلة حفالت فنية 
ما يضفي علــى احلفل حالة خاصة 

ومختلفة.
ومــن جانبــه قــال املايســترو نادر 
عباسي والذي يقود أوركسترا االحتاد 
الفيلهارمونــي إن حفل قصر القبة 
وبني  بينه  السادس  التعاون  سيكون 
الرومي والذي بدأ ألول مرة عام 2016، 
مشيراً إلى أنه نادراً ما يقود األعمال 
العربية، لكن الفنانة ماجدة الرومي 
حالة خاصة، فأعمالها تتطلب وجود 
أوركسترا  مثل االحتاد الفيلهارموني 
املوســيقى  بني  باملزج  يتميــز  الذي 
العربيــة والكالســيكية القدميــة 

واملعاصرة.
وكانــت الشــركة املنظمة للحفل 
إلكترونيا،  للحجــز  تذاكــر  طرحت 
اربع فئات،  إلى  وقســمت أســعاره 
جنيــه  و5000   ،3500  ،2500  ،1500

مصري.

ماجدة الرومي تجري خمس بروفات 
قبل دخول القصر الجمهوري

الصباح الجديد - وكاالت:
تفاعــل رواد مواقــع التواصل 
االجتماعــي بشــكل مؤثر مع 
ردة فعــل قطة أم جتــاه وليدها 
إلى  بأسنانها  اذ حملته  املريض. 
مقاطعة  فــي  مستشــفى 
كاراباغــالر، أمال في العثور 
على من ميد يد املســاعدة 

لها.
فيديو،  مقطــع  ورصــد 
وهم  املستشفى  مرتادي 
يطلبــون مــن بعضهم 
يفســحوا  أن  البعــض 
الطريق أمام القطة األم. 

املستشفى  وممرضون في  أطباء  وقام 
بفحــص القــط الصغيــر، فوجدوا 
أنه يعانــي عدوى فــي العني، حيث 
إلى مساعدته  بيطرية  بادرت طبيبة 
عن طريــق قطرات العني، بحســب 

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفــي غضون ذلك، مت تقــدمي الطعام 
واملــاء للقطــة التــي جــاءت إلى 
املستشــفى بحثا عن عالج ملولودها 

املريض.
وقالت إحدى موظفات املستشــفى، 
إن القطة جاءت في الصباح تزامنا مع 
بدء العمل، وظلت متوء لوقت طويل، 

حتى تسترعي انتباه احلاضرين.

الصباح الجديد - وكاالت:
فاز الفيلم الفلســطيني "200 متر" 
للمخــرج أمني نايفــة بجائزة أفضل 
فيلــم روائي طويل مبهرجــان القدس 
للسينما العربية في دورته األولى التي 

اختتمت امس االول االثنني.
ومنحــت جلنــة التحكيــم جائزتها 
"بيك  التونســي  للفيلــم  اخلاصــة 
نعيش" إخراج مهــدي برصاوي، فيما 
نوهت اللجنة بالفيلم املغربي "نساء 

اجلناح ج" للمخرج محمد نظيف.
وفي فئة األفالم القصيرة، فاز باجلائزة 
املصري  للمخــرج  "ستاشــر"  فيلم 
ســامح عــالء، فيمــا منحــت جلنة 
التحكيــم جائزتها اخلاصــة للفيلم 
الفلســطيني "فــي اخملتبــر" إخراج 

الريسا صنصور.
بالفيلم  التحكيــم  جلنــة  ونوهــت 
للمخرج وســيم  "أمــي"  اللبنانــي 

جعجع.

وفــي فئــة األفــالم الوثائقية 
فيلم  باجلائــزة  فــاز  الطويلة، 
ســارة  إخراج  التحــت"  "حتت 

لبنــان،  مــن  قصقــص 
وذهبــت جائــزة جلنة 

للفيلم  التحكيــم 
لفلســطيني  ا
"إبراهيم إلى أجل 
مســمى"  غيــر 
لينــا  إخــراج 

العبد.
وأقيــم حفــل 
املهرجان  ختام 
وإعــالن اجلوائز 
ح  ملســر با
طنــي  لو ا
/ لفلسطيني ا
 ، تــي ا حلكو ا
وشــمل عرض 
املصري  الفيلم 

"حظــر جتــول" 
إلهــام  بطولــة 
وأمينة  شــاهني 
وأحمــد  خليــل 

وإخراج  مجدي 
أمير رمسيس.

الصباح الجديد - وكاالت:
فكر فــي ارتباطاتك باللون األصفر، رمبا فكرت 
على الفور بالشمس أو أوراق اخلريف الساطعة 
أو شــيء أكثر جتريًدا مثل الشعور بالبهجة أو 

التفاؤل.
إذا واصلت التفكير فــي األمر فال بد أن تتبادر 
الكرتونية  الشــخصيات  بعــض  الذهن  إلى 
ألن هنــاك الكثيــر منهم مثــل Pikachu و 
Simpsons و    SpongeBob SquarePants

وغيرها الكثير.
في نظــام األلوان يوجد األصفــر واألزرق على 
جانبي الطيــف ما يجعلهما أكثر متيزًا ولفت 
للنظــر ألن اللون األزرق هو اللون الســائد في 
العديد من اخللفيات )في البحر والســماء وما 

إلى ذلك(. ويعد اللون األصفر األكثر 
وضوًحا في اإلضاءة املنخفضة وثاني 
أكثر األلــوان وضوًحا خــالل النهار. 
لذلــك فحتــى معظم االشــارات 

التحذيرية في الشوارع لونها اصفر.
األصفــر  اللــون  يرتبــط  تقليديــا 
 Inside بالســعادة والفرح وفي فيلم
Out مت إثبات ذلك مــن خالل البحث 
الذي وجد أن غالبية املشاركني )72٪) 
ذكروا اللون األصفر على أنه إيجابي و 
٪0.5 فقط من املستجيبني يعتقدون 
أنه ســلبي. ما يجعله اختيــارًا ممتازًا 
والهادئة في  املبهجة  للشــخصيات 

الرسوم املتحركة.

تعاطف مع قطة حملت 
وليدها المصاب إلى المستشفى 

   200 متر يفوز بجائزة مهرجان
 القدس للسينما العربية

لماذا اختير اللون االصفر للعديد 
من الشخصيات الكرتونية؟
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