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بغداد - وعد الشمري:
أمــس  الداخليــة،  وزارة  أكــدت 
االســتخبارات  وكالة  أن  األربعاء، 
حققت نتائج كبيــرة خالل األيام 
تدمير  عــن  وكشــفت  املاضية، 
داعش  تنظيــم  أغلب شــبكات 
االرهابي باالعتماد على املعلومات 
الدقيقة، فيما أشارت إلى استمرار 
جهود مالحقة األوكار في املناطق 
ذات الطبيعــة اجلغرافية اخلاصة 

السيما في محافظة ديالى.

وقال املتحدث باسم الوزارة اللواء 
خالــد احملنــا، إن "املــدة املاضية 
شهدت نشــاطاً كبيراً وملحوظاً 
التابعة  االســتخبارات  لوكالــة 

لوزارة الداخلية".
وتابع احملنا، في حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "اجلهود أســفرت عن 
تنظيم  شــبكات  أغلب  تفكيك 
وخالل  املتبقية،  اإلرهابــي  داعش 

مدة وجيزة".
وأشــار، إلــى أن "النتائــج التي 

حقيقة  لنــا  تعكــس  ظهــرت 
مفادهــا أن االســتخبارات لديها 
أمكانية كبيرة وواضحة وتتمكن 
من كشــف أي حترك ملا بقي من 

هذه العصابات".
وبني احملنــا، أن "عمليــات نوعية 
حصلــت مؤخراً جنحــت القوات 
األمنية من خاللهــا في الوصول 
إلــى أوكار لــم يكــن التنظيم 

اإلرهابي يتوقع الكشف عنها".
وأكــد، أن "عدداً مــن اخملططات 

مت إحباطهــا مــن خــالل اجلهود 
االســتخبارية تتعلــق بعمليات 
اغتيــال أو تفجيــرات، وهــو أمر 

يحسب للقوات األمنية".
ويواصــل احملنا، أن "بقايا التنظيم 
املوانع  بعــض  حالياً  يســتغلون 
اجلغرافيــة في االختباء الســيما 
مبحافظة ديالى، مثل تالل حمرين 
واملناطــق الوعــرة املتاخمة لها، 
مســتمرة  األمنية  القوات  ولكن 

في مطاردتها".

تواقيع لتعويض المواطن ما فقد من البطاقة التموينية التنظيم اإلرهابي فقد القدرة على المواجهة ويختبيء في المناطق الوعرة

الداخلية: جهود وكالة االستخبارات دمرت
بقايا شبكات داعش

النائب وفاء الشمري: االتفاق مع اإلقليم..
تسلم حصته من الموازنة شهريا 

بغداد - الصباح الجديد:
الشمري  وفاء  النائب  كشفت 
امــس االربعاء، عــن الصيغة 
عليهـا  االتفـــاق  تــم  التـي 
كردستـــان،  اقليـــم  مــع 
بشـأن املـــادة 11 من املوازنـة 
الى  اشارت  وفيما  االحتاديـــة، 
اإلقليـم ســـوف يتسلـم  ان 
رواتــــب موظفيــه وحصته 

تواقيع  أفادت بجمع  شــهريا، 
لتعويــض املواطنــني بحصة 
للعـــام  كاملـــة  متوينيـــة 

املاضي.
تصريح  في  الشــمري  وقالت 
اجلديد:  الصباح  عليه  اطلعت 
"مت االتفاق مع اقليم كردستان 
رواتب موظفي  على تســليم 
من  االقليم  وحصــة  االقليم 

كل  دوري  بشــكل  املوازنــة 
االقليم  يقابلها تسليم  شهر 
التزامـــات في  ملا عليــه من 

املوازنة".
واضافــت انــه "بحــال عدم 
التـــزام االقليـــم بهذا االمر 
فانـــه تستقطـــع حصـــة 
االقليـــم لذلك الشــهر من 
املوازنة"، مشددة علـــى اننـا 

ابقاء سعر  "لـن نصـوت على 
على  وسنصوت  اجلديد  الدوالر 
تخفيــض املبلــغ، اضافة الى 
جمــع تواقيع بغيــة تعويض 
املواطنــني بحصــة متوينيــة 
كاملة ملدة عــام كامل للعام 
وســنحاول  انتهــى  الــذي 
فـــي  ايضـــا  تضمينهـــا 

املوازنة".

بغداد - الصباح الجديد:
في  النواب  أعضاء مجلــس  صوت 
جلسته التي انعقدت امس األربعاء 
وحضرها 215 نائبا، على إقرار قانون 

املوازنة للعام احلالي 2021.
بعد  القانــون،  هــذا  إقــرار  ويأتي 
ارسال مشــروعه من  اشــهر من 
النواب،  الــى مجلــس  احلكومــة 
املالية فيه  اللجنة  والذي اعترضت 
على عدة مواد تضمنها املشــروع 
ووجدت فيــه اللجنة ما اســمته 
املالية  التخصيصــات  في  املغاالة 
التي وضعتهــا احلكومة في ظرف 
اقتصادي صعــب متر به البالد، جراء 
اذ كانت  انخفاض أســعار النفط، 
احلكومة طلبت تخصيصات مالية 
بقيمة 164 تريليون دينار، حتت سعر 
صــرف 42 دوالرا للبرميل، ومبا جعل 
نســبة العجز في حينــه باملوازنة 
71 تريليــون دينار، وهــذا ما اضطر 
اللجنة الى ان جتتمع خالل أسابيع 
بعدد كبير من الوزراء واملســؤولني 
من اجل الوصــول الى تخصيصات 

مالية اكثر واقعية.
وبعد تلــك االجتماعات وتخفيض 
وتخفيض  املاليــة،  التخصيصات 
نسبة العجز، واجه مجلس النواب 
ازمــة جديدة بشــأن حصة إقليم 
كردســتان والتزاماته إزاء احلكومة 
االحتادية، واســتغرقت النقاشــات 
اخلاصة بهذه االزمة أســابيع عدة، 
لتضع  اســتغلتها كتل سياسية 
عراقيل وعقبــات جديدة امام مترير 
انتخابية  لغايــات  املوازنة،  قانــون 
بدعوى حماية املواطن، وكان خفض 
سعر صرف الدوالر من اهم أسباب 
تأخير إقــرار املوازنة على الرغم من 
من  ليس  بانــه  نــواب،  تصريحات 

اختصاص البرملان. 
مواد  احلاضــرون  األعضاء  وناقــش 

املوازنة واحدة اثر أخرى مساء امس، 
املادة  اتفق اجلميع على حذف  فيما 
20 من مشروع املوازنة والتي تفرض 
اســتقطاعات مــن الرواتــب حتت 

مسمى قانون ضريبة الدخل.
وجتــدر اإلشــارة الى انــه ومع بدء 
املــادة األولى من  التصويــت على 
كتلتا  انسحبت  املوازنة،  مشــروع 
دولــة القانــون والنهــج الوطني 

من جلســة التصويــت، منفذتان 
بعــدم  الســابقة  تهديداتهمــا 
التصويــت على املوازنــة في حال 
العتراضاتهما  االســتجابة  عــدم 
على بعــض املواد التــي تضمنها 
القانون، وشــكلت مواد  مشــروع 
عرقلة  فــي  أســهمت  خالفيــة، 
التصويــت علــى املشــروع لعدة 
انتهاء  مــن  الرغم  أســابيع، على 

اللجنة املاليــة النيابية، من اعداد 
ومن  األسابيع،  تلك  قبل  املشــروع 
املــواد اخلالفية التي انشــغل بها 
مجلــس النواب واســتغرقت عدة 
جلسات، رفع احلكومة سعر صرف 
التي  الدينار، واملادة )٣٨(  إزاء  الدوالر 
جتيــز خصخصة جميــع قطاعات 
الدولة اإلنتاجية واخلدمية وتسمح 
واملقاولني  املســتثمرين  باشــراك 

فــي ملكية حقول النفــط والغاز 
وطائــرات  الكهربــاء  ومحطــات 
واملصارف  العراقية  اجلوية  اخلطوط 
احلكوميــة، واملادتني )٤٢،٤١( اللتني 
الزراعية  االراضي  ببيع  تســمحان 
حق  ألصحاب  للدولــة  اململوكــة 
التصرف، واملادة )٤٧( التي تســمح 
ببيــع أصــول الدولــة املالية من 
صناعية وبنى حتتية وغيرها، وحجب 

البطاقــة التموينية عــن العائلة 
التي يبلغ مدخولها الشهري مليون 
التي  املواد االخرى  الى  دينار، إضافة 
تتعلق بجوالت التراخيص واستمرار 
القــروض االجنبيــة وعقــد وزارة 
الصحة مع شركات القطاع اخلاص 
ورفض املادة املضافة التي تلزم وزارة 
التربية بدعــوة القطاع اخلاص في 

تنفيذ طبع الكتب املدرسية.

بعد اشهر من العراقيل والعقبات

مجلس النواب يقر قانون الموازنة للعام الحالي 
2021 ويلغي ضريبة الدخل على الرواتب

الزراعة تكشف عن دخول شركات عالمية
6على خط المفاوضات الستثمار الصحراء بريطانيا تخفض تمويلها اإلنساني

3لسوريا وتعرض اآلالف »للخطر»

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
املتحــدة  الواليــات  وافقــت 
العراق من  إعفــاء  على متديد 
بالتعامل  اخلاصــة  العقوبات 
مع ايران، في استيراده للطاقة 
الكهربائيــة منهــا، ملــدة 4 

أشهـر.
ويعد هــذا اإلعفــاء األول في 
عهــد إدارة جو بايــدن لإلدارة 
األميركية وألطول مدة يسمح 

بهــا القانون، ويأتــي قبل أيام 
مــن "حوار اســتراتيجي" بني 

البلدين.
ورجــح مراقبــون أن إدارة جو 
بايــدن ترغب مبــّد اليــد إلى 
خالل  من  العراقيــة  احلكومة 
قبــل "حوار  هــذه اخلطــوة، 
اســتراتيجي" جديد من املقرر 
أن ينطلق افتراضياً في السابع 

من نيسان/أبريل املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
املســتقلة  املفوضية  قــررت 
متديــد  لالنتخابــات  العليــا 
التسجيل البايومتري للناخبني 

حتى 15 من نيسان اجلاري .
االنتخابات،  مفوضيــة  وكانت 

التسجيل  أكثر من مرة  مددت 
البايومتــري للناخبني، لضمان 
تســجيل وحتديث أكبــر عدد 
مــن الناخبني فــي االنتخابات 
البرملانية املقبلة املقررة في 10 

تشرين األول املقبل. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشف عضو في اللجنة املالية 
 ، االربعاء  امــس  يــوم  النيابية 
عن بدء احلكومــة إعداد املوازنة 

املالية لعام 2022.
اللجنــة جمال  وقــال عضــو 
صحفي،  تصريــح  فــي  كوجر 
التي  االحتاديــة  "احلكومــة  ان 
الكاظمي  مصطفى  يرأســها 
 ،2022 موازنة  بإعــداد  مكلفة 
وقد شــكلت جلنة تعد من اآلن 
مشــروع قانون املوازنــة للعام 

املقبل".
واضــاف انه "في حــال أجريت 

فــي  املبكــرة  االنتخابــات 
نحتــاج  فإننــا   ،2021/10/10
الــى 45 يومــا للمصادقة على 
نتائجها وتكليف الكتلة األكبر، 
وقد يستغرق ذلك شهرين ويأتي 
جديدة  وحكومة  جديــد  برملان 
وهذا يعني تأخير موازنة 2022".
وشــدد كوجــر علــى ان "هذه 
موازنة  بإعداد  احلكومة مكلفة 
االنتخابات  اجريــت  واذا   ،2022
في وقتها فهــي قامت بدورها، 
وان لم جتــر االنتخابات فإن من 
صالحية احلكومة احلالية اعداد 

موازنة العام املقبل".

قبل إقرار موازنة السنة
اللجنة المالية: الحكومة تكلف 

بإعداد موازنة العام المقبل  2022 

مجلس النواب "ارشيف"

واشنطن توافق على تمديد اعفاء 
البالد من العقوبات وتسمح 

باستيرادها الكهرباء من ايران

المفوضية تمدد التسجيل 
البايومتري للناخبين الى 15 نيسان 

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلــن الســفير اإلثيوبــي فــي 
القاهرة، ماركــوس تيكلي ريكى 
امس األربعاء، أنه سيتم استئناف 
املفاوضات بشأن سد النهضة مع 
للتوصل  قريًبا،  والســودان  مصر 
إلى اتفاق مرض مع جميع األطراف 

برعاية االحتاد اإلفريقي.
ويأتــي هذا االعالن بعد ســاعات 
فقط من تصريحات حادة للرئيس 
السيســي،  الفتاح  عبد  املصري 
وتهديدا صريحني  تضمنت حتذيرا 
بأن املنطقة لن تشــهد استقرارا 
في حــال التجاوز علــى " نقطة 

مياه من مصر ". 
وأضاف ريكي، خالل مؤمتر صحفي 
ُعقد امس مبقر السفارة اإلثيوبية 
في العاصمــة املصرية: "لم يتم 
التواصل مع إثيوبيا رسمياً بشأن 
التي  الرباعيــة  الوســاطة  جلنة 
اقترحها السودان، وسمعنا عنها 

من وسائل اإلعالم فقط".
واقترح السودان في فبراير املاضي 
األمم  رباعية تضم  آلية  تشــكيل 
واالحتاد  األوروبي  واالحتــاد  املتحدة 

اإلفريقي والواليــات املتحدة، وهو 
أمــر رحبت بــه مصــر ورفضته 

إثيوبيا.
وأكد السفير اإلثيوبي في القاهرة 

أن بالده دائماً تركز على املفاوضات 
وتعمل على حل اخلالفات بطريقة 
ســلمية، وذلك في معــرض رده 
املصري  الرئيس  على تصريحــات 

عبد الفتاح السيسي بشأن سد 
النهضة.

وكان  الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي حذر امس األول الثالثاء، 
من املساس مبياه مصر في تعليقه 
ســد  مفاوضات  تطــورات  على 
النهضة اإلثيوبي والذي تخشــى 
القاهرة تأثيــره على حصتها من 

مياه نهر النيل.
وقال: "نحن ال نهــدد أحدا ولكن 
ال يستطيع أحد أخذ نقطة مياه 
املنطقة  وإال ستشهد  من مصر، 
يتخيلها  ال  اســتقرار  عدم  حالة 
أحد ومن يريد أن يجرب فليجرب".

مؤمتر  خــالل  السيســي  وذكــر 
صحفي: "أنا مبهددش حد وعمرنا 
ما هددنــا وحوارنا رشــيد جدا". 
وتابــع: "محــدش هيقــدر ياخد 
نقطة مياه من مصر وإال هيبقى 
في حالة من عدم االســتقرار في 
املنطقة ال يتخيلها أحد ومحدش 

يتصور إنه يقــدر يبقى بعيد عن 
قدرتنا".

وأضاف "املساس بحقنا في املياه 
خط أحمر. نتطلــع للتوصل إلى 
وتشغيل  مللء  ملزم  قانوني  اتفاق 

السد".
"نســعى  السيســي  وأوضــح 
للحصــول على حقنــا في مياه 
النيــل ال أكثــر. هنــاك حتــرك 
إضافــي خالل األســابيع املقبلة 
عبــر املفاوضات". وأشــار إلى أن 
"األعمــال العدائية متتد تأثيراتها 

لسنوات طويلة"
وتأتي تصريحات السيســي بعد 
أن قال املتحدث الرســمي باسم 
اخلارجية اإلثيوبيــة دينا مفتي إن 
بــالده أبلغت املبعــوث األميركي 
للســودان، دونالــد بــوث، مبضي 
إثيوبيــا في عملية املــلء الثاني 
من  جزء  وإنهــا  النهضة  لســد 

عملية بناء سد النهضة.

في خطوة الى الوراء إثر تصريحات السيسي النارية

السفير االثيوبي في القاهرة: استئناف المفاوضات
بشأن سد النهضة مع مصر والسودان قريبًا

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ســجلت أســعار النفط امس 
من  لتقلص  ارتفاعــاً  األربعــاء 
خسائرها املسائية قبل يوم واحد 
من اجتمــاع ) أوبك ( وحلفائها، 
على  املســتثمرون  يراهن  حيث 
أن املنتجني ســيوافقون إلى حد 
اإلمدادات  قيود  متديد  على  كبير 

حتى ايار.
العقود  فأن  "رويترز"  وبحســب 
اآلجلــة خلام برنــت ارتفعت 24 
ســنتا أو 0.37 باملئة إلى 64.41 
دوالرا للبرميــل فــي الســاعة 
05:25 بتوقيــت غرينتش بعد أن 
األول  امس  باملئــة   1.3 تراجعت 

الثالثاء.  
وقفزت العقود اآلجلة خلام غرب 
 29 الوسيط األمريكي  تكساس 
ســنتا أو 0.48 باملئة إلى 60.84 
أن هبطت  بعــد  للبرميل  دوالرا 
1.6 باملئة في اجللسة السابقة.  
ومــن املقرر أن جتتمــع منظمة 
للبتــرول  املصــدرة  البلــدان 
وحلفاؤها اليــوم اخلميس ، بعد 
تراجعــت فيه أســعار  شــهر 

النفط بســبب مخاوف بشــأن 
اإلغالق الوبائي املمتد في أوروبا ، 
وارتفاع   ، اللقاحات  وتباطؤ نشر 
حاالت اإلصابــة بفيروس كورونا 
في الهند والبرازيل ، ضد التفاؤل 
املتزايد بشأن النمو في الواليات 

املتحدة.  
الشهر  الســوق  أوبك+  وفاجأت 
املاضــي، باملوافقــة على متديد 
قيــود العرض، مع اســتثناءات 
 ، صغيرة لروســيا وكازاخستان 
في وقت بدا فيه أن الطلب على 

الوقود يتعافى.  
ومبوجب القيود احلالية، خفضت 
أوبك، ومنتجــون من خارج أوبك 
قليالً  يزيــد  ما  روســيا،  بقيادة 
عن ســبعة ماليني برميل يومًيا، 
في حني أجــرت اململكة العربية 
السعودية خفًضا طوعًيا إضافًيا 

مبقدار مليون برميل يومًيا.  
أن  على  املســتثمرون  ويراهــن 
املنتجــني ســيوافقون إلى حد 
اإلمدادات  قيود  متديد  على  كبير 
حتــى ايار، مبا فــي ذلك اخلفض 

الطوعي لتعزيز األسعار.  

ارتفاع جديد في أسعار النفط العالمية 
وترجيحات بتمديد قيود االمدادات 

التزم 
بوسائل 
الوقاية



بغداد ـ الصباح الجديد:

 اكد مديرعام الشركة العامة لتجارة 
املــواد الغذائيــة املهندس قاســم 
استمرارالشركة  عن  منصور  حمود 
البطاقة  مفردات  وجتهيز  باســتالم 
وزيت  الســكر   ( ملادتي  التموينيــة 
الطعام ( من املنتج احمللي حصرا« في 
بغداد واحملافظــات واضاف حمود ان 
مالكات الشركة تعمل جاهدة على 
توفيرهــا قبل حلول شــهر رمضان 
املبــارك للمواطنــن ان الشــركة 
ســارعت  بتنظيــم عقود لشــراء 
املــواد الغذائية من اجل خلق موازنة 
سعرية في الســوق مبينا« سيادته 
ان هناك حصة ثانية سيتم جتهيزها 

خالل شهر رمضان املبارك.
 تنفيذا« ملاجــاء بتوجيهات مديرعام 
املواد  لتجــارة  العامــة  الشــركة 
املهندس قاســم حمود  الغذائيــة 
منصور بعــد زيارته فرع الشــركة 
فــي محافظة )ذي قار( مت تشــكيل 
برئاســة معاون  فريق عمل ميداني 
املدير العام لشؤون التسويق ومدراء 
قســم )التســويق والفني واملالي( 
وذلك  اخملتصن  والفنن  واملهندسن 

البطاقة  مفــردات  وصــول  ملتابعة 
للــوكالء  وجتهيزهــا  التموينيــة 
وايصالهــا للمواطنــن قبل حلول 
شــهررمضان املبارك وكذلك القيام 
بحملة ترميم وتاهيل الفرع وصيانته 
تواجه  التي  اشــكاالت  وحل جميع 

الفرع في تنفيذ ماورد في اعاله .
العامة   اعلن مديــر عام الشــركة 
املهندس  الغذائيــة  املــواد  لتجارة 
قاســم حمود منصور عن استمرار 
مادتي  وجتهيز  باســتالم  الشــركة 
)زيت الطعام والسكر(ضمن مفردات 
بغداد  فــي  التموينيــة  البطاقــة 
واحملافظــات ولســاعات متاخره من 
املســاء وخالل ايام اجلمــع والعطل 
الرســمية وبــن حمــود بــان فرع 
الشــركة في الديوانية قام باستالم 
وجتهيز مادتي الســكر بواقع ) 862( 
 )210( طن وزيــت الطعام بكميــة 
طن ملناطق احملافظة ) مراكز غماس 
, ال بديــر , الصالحيــة , الســدير , 
الشــنافية , احلمــزة ( وكذلك قيام 
املقدسة  كربالء  في  الشــركة  فرع 
الســكر  وجتهيزمادتــي  باســتالم 
بكمية )1208( طــن و زيت الطعام  
بكمية ) 312( طــن ملناطق ) اجلدول 
الغربي , حي الغدير , حي العسكري 
, حي احلر ( اما في االنبار مت اســتالم 

وجتهيــز مادتي الســكربواقع )570( 
طن  مادة زيــت الطعام  بكمية )33 
( طن وكذلك احلــال في كركوك  مت 
جتهيــز كمية )1020( طن ســكر و 
زيت الطعــام كمية )224 ( طن وفي 
زيت  واسط مت استالم وجتهيز مادتي 
الطعام كمية )103( طن والســكر 
كميــة ) 260( طن ملناطق احملافظة ) 
ناحية واسط , شيخ سعد , البشائر 
( وكذلك احلال في البصرة مت استالم 
وجتهيزمادتــي زيت الطعام بكمية ) 
948.704( طن والسكر بواقع ) 355( 
طن ملناطق احملافظــة ) القرنة , ابي 
اخلصيب , احلســن البصــري ( وفي 
الســياق ذاته استمرار فرع الشركة 
فــي املوصــل مجمــع الكرامة )1( 
باستالم وجتهيز مادتي  زيت الطعام 
بكمية ) 235( طن والســكر بواقع ) 
328( طــن ملناطق ) تلعفر , القوش , 
بعاج , بعشيقة , احمللبية , العياضية 
, الشــمال , حمام العليــل داخل , 
حمام العليل خارج قيارة خارج ( وفي 
ميسان مت جتهيز مادتي السكر بواقع 
) 884( طن وزيت الطعام بواقع )403( 
طن  تواصل املواقع واجملمعات اخملزنية 
في الشــركة العامة لتجــارة املواد 
الغذائية في بغداد باســتالم وجتهيز 
مادتي الســكر وزيــت الطعام عن 

طريق الوكالء  وجتهيزها للمواطنن 
ضمن مفــردات البطاقة التموينية 
هذا ما اعلن عنه مديرعام الشركة 
املهندس قاســم حمــود منصور اذ 
اعلن عن قيــام م .م .الكرخ بتجهيز 
مادتي الســكر بكمية ) 1384( طن 
وزيــت الطعام بكميــة ) 559( طن 
وفــي م . م احلرية  مت جتهيز مادة زيت 
الطعــام بواقــع ) 260( طن ملناطق 
الشــعلة االولى والشــعلة الثانية 
( وفــي م .م الرصافة مت جتهيز مادتي 
الســكر بكميــة )1200( طن وزيت 
الطعام بكمية ) 508( طن ملناطق ) 
مدينة الصــدر , املصطفى , املثنى , 
خالدبن الوليد , بدر , الرصافة االولى 
االولى والثانيــة والثالثة( وفي م . م  
التاجي مت جتهيزمادتي السكربنسبة 
جتهيــز %93 وزيــت الطعــام بواقع 
) 103( طــن ملناطــق ) الطارميــة , 
التحريــر , التاجــي ( وفــي مجمع 
مخازن الدباش  مت جتهيز مادة السكر 
كميــة )270( طن وفــي م .م االمام 
علي) عليه السالم ( مت جتهيز  كمية 
)77( زيت الطعام وكذلك جتهيز مادة 
الســكر وفي م .مخازن املشــتل  مت 
جتهيز مادتي السكربواقع ) 500( طن  
وزيــت الطعام بواقع )128(  ملناطق ) 

الفضيلية , وحي الوحدة(. 

محليات2

تقـرير

الغذائية تواصل تجهيز مفردات التموينية للمواطنين من المنتج المحلي
تسعى الى توفيرها قبل حلول شهر رمضان المبارك 

بغداد - خاص
العراق ملدراء  احلكومة  نظمت مؤسســة 

دور  تناولــت  اقتصاديــة  ورشــة   ،GIoD
الشفافية واحلوكمة في جذب االستثمارات 
الى البالد، في وقت العــراق بامس احلاجة 
الى تعزيز الثقة بن املســتثمرين والسوق 

احملليَّة.
مديرة ٕادارة مؤسســة احلكومــة للمدراء 
ســازان عماد قالت ان »موضوع الورشــة 
بالشــفافية واالفصاح يعد  الذي يختص 
اهم محاور جذب االســتثمارات، ال سيما 
في ســوق االوراق املالية التــي تعتمد في 
محاورهــا االساســية على مــا تؤمن به 
الشركات املساهمة باالفصاح والشفافية 
الذي يعد جــزءا من معاييــر احلوكمة، اذ 
يقود اعتماد االفصاح الى ترصن الثقة مع 
املستثمرين وجذب اســتثمارات تعزز واقع 

سوق العمل«.

انعاش االقتصاد
ولفتــت الــى ٔانَّ »ان مؤسســة احلوكمة 
هي  االســتراتيجي  شــريكها  للمــدراء 
مؤسســة التمويل الدوليــة IFC العضو 
فــي مجموعة البنك الدولــي وتبنت هذا 
انعاش  باجتــاه  العمــل  بهدف  املوضــوع 
االقتصاد الوطني، كما تضمنت الورشــة 
التي  توضيحا لواقع االفصــاح واي االمور 
يجب االفصــاح عنها، الســيما ان بعض 
باسرار  وتتعلق  املعلومات ال يجب عرضها 

العمل«.  

بيانات واضحة
اخلبير الدولي واحملاضــر روهات زادة قال: ان 
»موضــوع الشــفافية واحلوكمة يعد من 
ابرز عناصر جذب االســتثمارات الى البالد، 
اذ يبحث املســتثمرون عن بيانات واضحة 
ودقيقة عن الشركات ليتسنى لهم اتخاذ 
قرار االســتثمار من عدمــه«، الفتا الى ان 
»املعلومات السرية ال ميكن االفصاح عنها، 
وذلك للحفاظ على خطوات النجاح، ولكن 
االفصاح يكون عن جودة املنتج سواء كان 

بضائع او خدمات والضمان له«. 

أالموال املدخرة
واضاف »متت مناقشــة واقع االســتثمار 
بحســب رٔاس املال املتوفر او توســيع رٔاس 
املــال من خــالل الشــراكة او القروض، اذ 
ميكن اجلمع بن صاحب رٔاس املال وصاحب 
الفكرة«، مشــيرا الى ان »االموال املدخرة 

تضر باقتصاد اي دولة«. 
ونبه على ان »النهوض باسواق املال ضرورة، 
كونه يعزز الثقة بن املســتثمر والســوق 
توظــف في خدمة  اســتثمارات  ويجذب 

االقتصاد«.

موسسة الحوكمة
ة   للمدراء االفصاح والشفافيَّ

يجذب االستثمار

البصرة ـ سعدي السند:

الوزراء  رئيــس  لتوجيهات  تنفيــذآ 
وبإشراف مباشر من قبل وزير النقل 
العامة  الشــركة  اســطول  باشر 
للنقل البري / احدى تشكيالت وزارة 
النقــل  بتنفيذ مناقلــة الرز احمللي 
)عنبر( من محافظة النجف االشرف 

الى عدد من احملافظات .
واوضح مدير عام الشــركة مرتضى 
املناقالت  ان هذه  كرمي الشــحماني 
جاءت تنفيذا لالجــراءات احلكومية 
بتوفير هذه املادة الرئيســية ضمن 
ســلة رمضان املبــارك. ، مؤكدا ان 
الكميات املراد نقلها مفتوحة وغير 
توزيعهــا على مخازن  محدده حلن 
وزارة التجارة املتوزعة على احملافظات 
كل حسب حاجتها ونسبة السكان 

فيها. 
الى  وامتناننا  فيما وجهنا شــكرنا 
سائقي الشــاحنات املشاركن في 
تنفيذ هذا الواجب مشيدين في ذات 
الوقت بجهودهم اجلباره في سبيل 
ايصــال املــواد الغذائية الــى ابعد 

نقطة في بلدنا العزيز.. 
يذكر ان الشــركة انتهت مؤخرا من 
نقل )10( االف طن من مادة احلنطة 
الى  احملليه ضمــن محور ســامراء 

محافظتي النجف وكربالء .

الشاحنات البرية تنقل احلنطة 
احمللية

ؤاكــد املديــر العام  لقد باشــرت 
للنقل  العامة  الشــركة  شاحنات 
البري بتنفيــذ مناقلة )5( االف طن 
من مادة احلنطة احمللية ضمن العقد 
املبرم مــع وزارة التجارة لتأمن جناح 
احلنطة  حملصول  التسويقي  املوسم 

لعام 2021 .
واعلــن املديــر العــام انــه وفقــاً 
لتوجيهــات وزيــر النقــل بأهمية 
اإليفــاء بااللتزامــات التعاقدية مع 
وزارات ومؤسســات الدولــة كافة ، 
فقد شرع ٔاسطول شــركتنا بنقل 
مــادة احلنطة املســوقة محلياً من 
الى سايلو محافظة  محور سامراء 
وســد  توفيرها  لضمان   ، النجــف 
حاجــة األســواق العراقية من هذه 
املادة الغذائية الرئيســة ، خصوصاً 

ونحن على مقرية من حلول  شــهر 
رمضان املبارك .

ؤاضاف الشــحماني ٔان شــاحنات 
الشركة العامة للنقل البري تعمل 
بدقة وٕانســيابية عالية ، ٕاذ متكنت 
قبل ٔايــام من حتقيــق منجز نوعي 
وذلــك من خالل نقلهــا ٔايضاً لـ )5( 
االف طن مــن احلنطــة احمللية من 
مدينة سامراء الى سايلو محافظة 
كربالء وبوقت قياســي )72( ساعة 

فقط .
مــن جانبه بــّن مدير التشــغيل 
ســائقي  التــزام  لفتــه  محمــد 
خلية  تعليمات  بتطبيق  الشــركة 
األزمة وقيامهــم بحمالت التعفير 
البــدء بعملية  لشــاحناتهم قبل 
نقل املواد الغذائيــة للحفاظ على 
الســالمة العامة واحلد من انتشار 

فايروس كورونا .

منجز نوعي ٔالسطول النقـل 

البري
وبّن املدير العام للشركة : تـــتزايد 
حموالت وٕاجنـازات ٔاسطول الشركـة 
العامـة للنقـــل البري  ارقامـاً غير 
مسبوقـة عبر ٔاعمال شهر شبـاط 
املـــاضي بتحقيــق ) 820 18( نقلة 
من خــالل نقل مختلــف احلموالت 
من السلع والبضائع التي مت نقلهـا 
بإجتاه احملـــافظات كافــة ، وتنوعت 
بن األسمدة واملعـدات الكهربائيـة 
ومــادة الطحــن ومواد متنوعـــة 
ٔاخرى مت نقلهـــا لصالح عـــدد من 
احلكوميـة  والشركـــات  الدوائـــر 
بواقع  مليونــن و167 الف طن من 

احلموالت...
وبَنّ املدير العام ان ٔاســطول النقل 
البري يرفد مؤسسات الدولة بجميع 
والبضائع  احلموالت  من  ٔاحتياجاتها 
املتنوعــة مبا ميتلكه مــن ٕامكانيات 
نوعيــة متطــورة من الشــاحنات 
واآلليــات تقوم علــى تنفيذ عقود 

في  ؤاســهمت  الشــركة  ٔابرمتها 
تعزيز دورها كناقل حكومي معتمد 

متخصص في مجال النقل البري .
ومتكنــت شــاحنات النقــل البري 
مــن حتقيق ٕاجناز نوعي خالل شــهر 
شباط املاضي بنقل مليونيـن و167 
ٔالف طن من احلموالت تنـــوعت بن 
مواد ومعـــدات ثقيلـــة مختلفـة 
مت نقلهـــا من موانــئ ٔام قصر في 
البصرة صوب احملافظات الوســطى 
والشماليـــة ، ٕاضافة الى املناقالت 
والطحن  األسمدة  ملـادة  الداخليـة 
بـــأجمالي نقـالت بـــلغ ) 820 18( 

نقلة .
وحقق ٔاســطول النقل البري خالل 
شهر شــباط ) 416( نقلة من مادة 
األسمدة مت نقلها من معمل ٔاسمدة 
وزارة  البصرة لصالح  الزبير في  خور 
الوســطى  الزراعة باجتاه احملافظات 
والشــمالية بحمولــة بلغت ٔاكثر 
من )17( ٔالــف طًن ، ٕاضافة الى نقل 

مليون و606 اطنان من مادة الطحن 
لصالح وزارة التجارة كما مت نقل ٔاكثر 
مــن 4 ٔاالف طًن من املــواد واملعدات 
وزارة  لصالح  اخملتلفــة  الكهربائية 
الكهرباء بواقــع ) 121( نقلة ، فيما 
مت نقل مــواد متنوعة لبعض وزارات 
الدولة بلغت ٔاكثر مــن )539 ( ٔالف 

طًن بواقع )282 18( نقلة ...
ؤاكدعلى ٔاهمية تفعيل دور ٔاسطول 
التي  العقــود  وزيادة  البــري  النقل 
املشــاريع  خلدمة  بتنفيذها  ينهض 
احلكومة  تســعى  التي  التنمويــة 
من خاللها لتقــدمي ٔافضل اخلدمات 

للمجتمع .
الشركـــة  ٕاســطول  باشــر  كما 
مبناقلـــة حمولـة ) 5 ( ٔاالف طًن من 
مادة احلنطـــة احملليـــة على محور 
سامراء / كربـالء لصالـح الشركـة 
وزارة  في  احلبوب  لتجـــارة  العامـة 

التجـارة ...
ؤاكد ان ٔاســطول الشركـــة باشر 

بتنفيـــذ عقـد مناقلـــة احلنطـة 
فروع  شاحنـات  ومبشاركـة  احملليـة 
تعفيرهـا  بعد  الشركـــة كافـــة 
وٕاكمــال ٕاجراءات التحمـــيل التي 

تطابـق نقـل مـادة احلنطـة 
يـذكر ٔان الشركـة العـامة للنقـل 
البـــري تقوم على تنفيـــذ عـــدة 
عقود مع بعض الشركـات والدوائـر 
احلكوميـــة لنقــل احلمــوالت من 
البضائع والسلع كافـــة وتأميـــن 
النقـل في سرعـة  تطبيق معايـير 
األداء وسالمـــة الوصول وضمـــان 

ٔاستـالم البضاعـة 
ؤاشــاد املدير العام بـــدور ٔاسطول 
الشركـــة ومنسوبيها في حتقيـق 
والعمل  األداء  مستويـــات  ٔاعلــى 
بهمـــة عاليـــة وحرصهــم على 
ٔاجل  من  اإلمكانيـــات  بـذل جميع 
النهوض بواقع شــركتهم وٕاجنـــاز 
األعمال املوكلـــة لهم متاشيـاً مع 

توجيهـات اإلدارة العليـا .

واسط ـ الصباح الجديد:
افتتــح محافــظ واســط الدكتور 
محمــد جميــل املياحــي مركــزا 
تســويقيا جديدا في ناحية الدبوني 
الستالم محصولي احلنطة والشعير.
مــن خالل   املياحي نســعى  وقــال 
االتنسيق مع االخوة في فرع واسط 
لتجارة وتسويق احلبوب ألن يكون هذا 
املركز مهيأ وجاهز الســتالم احلبوب 
املسوقة من قبل الفالحن واملزارعن 
مع بداية موســم احلصاد والتسويق 
نيسان  نهاية شــهر  الذي ســيبدٔا 

املقبل . 
ؤاوضح ٔان الهدف مــن افتتاح املركز 

اجلديد إلجناح املوســم التســويقي 
املقبــل ، وتخفيف ٔاعباء التســويق 
عــن الفالحــن املزارعن وتســهيل 
كل االجــراءات ٔامامهم.، الفتا الى ٔان 
مبوقع مهم وستراتيجي  املركز وضع 
ومناطق تخلو من املنافذ التسويقية 
وهــي ذات انتاج زراعــي عالي وميلك 
طاقة خزنية تتجاوز الـ100 ٔالف طن 
ليخدم مناطــق العزيزية والدبوني و 

قسم من النعمانية.
واشار احملافظ الى ٔان الشركة العامة 
لتجارة احلبوب في احملافظة قد هيأت 
جميع املســتلزمات املطلوبة لعمل 
املراكز من كوادر فنية وٕادارية ؤاجهزة 

مختبرية وباقي املتطلبات االخرى.
اخــرى وضمــن جوالته  من جهــة 
اليوميــة بــن عموم املشــاريع في 
اقضيــة ونواحــي احملافظــة تفقد 
محمد  الدكتــور  واســط  محافظ 
املياحي مشــروع تطوير حي  جميل 
اخلاچية في مدينة الكوت الذي يعد 
احد املشــاريع التي حتقق تقدم جيد 

وتسير وفق ما مخطط لها .. 
وقــال احملافظ ٔان االعمال مســتمرة 
بوتيرة ممتازة ويســتمر اكمال تبليط 
الشــوارع بعد اجناز البنــى التحتية 
فيها من قبل فرق العمل التي تعمل 
بشــكل مكثف ووصلت الى  اكساء 

شــارع 30هذا الشــارع احليوي الذي 
يربط طريــق بغداد بأحيــاء الزهراء 

وداموك والشهداء وغيرها.. 
الدور  اســتمالك  بعد  الشارع  وفتح 
التي كانت تقطع اســتمرارية شارع 
عليه  املتعارف  التقاطع  عند  الزهراء 

»ابو علي الكهربائي« 
ؤاضاف ان شــاء اهلل جــاري العمل 
على اعداد تصميم لتنفيذ التقاطع 
مبواصفات عالية تلبي احلركة املرورية 
في هذه املنطقة ســيما بعد اكمال 
30 وربطها مــع طريق بدرة  شــارع 
وطريــق بغداد .. وصلت نســبة اجناز 

مشروع اخلاچية الكلية ٕالى 73 ٪

االعمال  اكتملت  التــي  والقطاعات 
بهــا قطاع D وقطاع F3 و R2 و K2 و 
H بنســبة 100 ٪  و A1 و A2 بنسبة 
90 %  وقطاع F2 بنسبة 85 % وقطاع 
F1 بنســبة 45 ٪ وقطاعk1 بنسبة 
35 %، مشــيرا الى اســتمرار العمل 
في شــارع اجلزء اخلدمي لطريق بدرة 
اجملاور للمنطقة السكنية بداية من 
القضاة وصوال لشارع 30 الرابط مع 

شارع 40 .. 
وقال املياحي نطمح ان تكون منطقة 
اخلاچية من املناطــق املميزة خدمياً 
وشــمول كامل املنطقــة باخلدمات 

اجلديدة خدمة ملواطنينا االعزاء.

االسطول البري يباشر بنقل الرز المحلي 
)العنبر( من النجف الى المحافظات 

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

استعدادا لموسم الحصاد والتسويق 

محافظ واسط يفتتح مركزا تسويقيا في ناحية الدبوني 

انتهت الشركة 
العامة للنقل البري 
مؤخرا من نقل 
)10000( طن 
من مادة الحنطة 
المحلية ضمن 
محور سامراء الى 
محافظتي النجف 
وكربالء

مدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى كرمي الشحماني
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
في تقريرها الســنوي حول حقوق 
امس  ليلة  صــدر  الذي  اإلنســان 
االربعــاء ، امتنعــت إدارة الرئيس 
بايــدن عن وصف  األميركي جــو 
بـ«األرض  صراحة  الغربية  الضفة 
احملتلة« من قبل إســرائيل، لتحذو 
الســابق  الرئيس  إدارة  بذلك حذو 
دونالــد ترامب التي تخلت عن هذا 

التوصيف في تقاريرها السابقة.
الســلطة  ترامب  تســلم  وحتى 
اخلارجية  وزارة  دأبــت   ،2017 فــي 
األميركية فــي التقرير الذي تعده 
سنويا حول أوضاع حقوق اإلنسان 
في العالــم على تخصيص فصل 
لـ«إسرائيل واألراضي احملتلة«، لكن 
هــذا العنوان تغير فــي 2018 إلى 
وغزة«،  الغربية  والضفة  »إسرائيل 
وهي نفس العبــارة التي وردت في 

التقرير الصادر الثالثاء.
وفــي 2018 قرأ غالبيــة املراقبني 
في التغيير الداللي مؤشــرا على 
رغبة اإلدارة اجلمهورية في االنحياز 
ســرعان  أمر  وهو  إســرائيل،  إلى 
ما تأكد باعتــراف ترامب بالقدس 
بالسيادة  ثم  إلســرائيل،  عاصمة 
اجلوالن  هضبة  على  اإلســرائيلية 
السورية احملتلة، وكذلك قراره عدم 
اإلسرائيلية  املســتوطنات  اعتبار 
في الضفة الغربية احملتلة مخالفة 

للقانون الدولي.
العام  ولذلك تركزت األنظــار هذا 
على معرفة ما إذا كان هذا التقرير 
األول فــي عهد بايدن، الذي يغطي 
عام 2020، قد عــاد إلى الصياغة 
السابقة أم أبقى على صياغة إدارة 

ترامب.
ويدافع الرئيــس األميركي عن حل 

الدولتني، وقد حاول أن ينأى بنفسه 
جزئيا عن سياســات سلفه بشأن 

النزاع في الشرق األوسط.
األميركية  اخلارجيــة  وزارة  لكــن 
اجلديد على  تقريرهــا  حرصت في 
تضمــني فقــرة تشــرح فيها أن 
لتوصيف  املســتخدمة  الكلمات 
إســرائيل واألراضي الفلسطينية 
»ال تعكــس موقفا بشــأن أي من 
قضايا الوضع النهائي التي سيتم 
التفاوض بشــأنها من قبل أطراف 
النزاع، ال ســيما حدود الســيادة 
اإلســرائيلية في القدس أو احلدود 
بني إســرائيل ودولة فلســطينية 

مستقبلية«.
وأضافــت أن »هذا اجلزء من التقرير 
مرتفعات  وكذلك  إسرائيل  يغطي 
اجلوالن وأراضي القدس الشــرقية 
إسرائيل خالل حرب  احتلتها  التي 

يونيو 1967«.
وذكر بأن »الواليات املتحدة اعترفت 
بالقــدس عاصمة إلســرائيل في 
2017 وبســيادة إســرائيل علــى 

مرتفعات اجلوالن في 2019«.
وردا على ســؤال عن السبب الذي 
دفع بالوزارة إلى عــدم العودة إلى 
الصيغــة التــي كانــت معتمدة 
املسؤولة عن  أوضحت   ،2018 قبل 
حقوق اإلنســان في وزارة اخلارجية 
الدبلوماسيني  أن  بيترســون،  ليزا 
األميركيني فضلوا االلتزام باحملددات 

اجلغرافية فحسب.
وقالــت للصحفيني: »هــذا األمر 
يتماشــى مع ممارســاتنا العامة. 
أنه أوضــح وأكثر  ونعتقــد أيضا 
فائــدة للقــراء الذيــن يســعون 
للحصــول علــى معلومــات عن 

حقوق اإلنسان في هذه املناطق«.
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الصباح الجديد ـ متابعة:

انتوني  أســف وزير اخلارجية األميركي 
بلينكــن لوضــع حقوق اإلنســان في 
العالــم »الذي يســتمّر بالســير في 
االجتاه اخلاطــئ« لكّنه تعّهــد الدفاع 
عنها »أينمــا كان« فــي العالم حتى 
لدى »شــركاء« الواليــات املتحدة، في 
االنتقائية  الدبلوماســية  مع  قطيعة 
و«الصامتــة« التــي انتهجها الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
وقــال بلينكن خــالل تقدميــه التقرير 
الســنوي لوزارته حــول أوضاع حقوق 
اإلنســان في العالم »سنستخدم كل 
أدوات دبلوماســيتنا للدفاع عن حقوق 
يرتكبون  الذين  ومحاســبة  اإلنســان 

االنتهاكات«.
وأّكد أّن إدارة الرئيس بادين ســتعترض 
على »انتهاكات حقوق اإلنســان أينما 
حصلــت ومــن دون أن تهتــّم لكــون 

املسؤولني عنها أخصاماً أو شركاء«.
الصني واليمن وسوريا 

ولفــت الوزيــر األميركــي باخلصوص 
إلى »اإلبادة املرتكبة فــي حّق األويغور 
وغالبيتهــم مســلمون« فــي إقليم 
القوات  وقمــع  الصيني،  شــينجيانغ 

للمتظاهريــن  البورميــة  املســّلحة 
باإلضافة   ، املعارضني النقالب شــباط 
إلــى »اعتقال معارضني« في روســيا، 
فــي  املتظاهريــن  ضــّد  و«العنــف 
بيالروسيا«، و«االنتهاكات التي يتعّرض 
لها ســكان اليمن«، و«الفظائع« التي 
وقعــت في إقليــم تيغــراي اإلثيوبي، 
القســري  واإلخفاء  اإلعدام  و«عمليات 
والتعذيــب التــي ارتكبهــا النظــام 

السوري«.
من ناحية أخــرى، لم يعلن بلينكن عن 
أّي إجــراءات عقابية جديــدة، في وقت 
لم تؤّد فيه العقوبات احلالية املفروضة 
على الصني أو بورما، على سبيل املثال، 
إلى أّي نتيجة ســوى أّنها دفعت ببكني 

للرّد بعقوبات مماثلة.
أدوات  جميــع  »سنســتخدم  وأضاف 
دبلوماسيتنا للدفاع عن حقوق اإلنسان 
ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات«، 
مؤّكداً في الوقت نفســه أّن واشنطن 
بأعمــال  للقيــام  دائمــاً  ستســعى 
حدث  كما  حلفائهــا،  مــع  »بتناغم« 
مؤخراً في العقوبات التي اســتهدفت 

روسيا وبورما والصني.
ورفض الوزير األميركــي مقولة يرّددها 
»البعض بــأّن الواليات املتحدة يجب أن 
ال تكّلف نفسها عناء الدفاع بقوة عن 

حقوق اإلنسان، أو أّنه يجب علينا فقط 
أن نسّلط الضوء على االنتهاكات التي 

حتدث في بعض الدول«.
»لن نبقى صامتني«

وإذ أعرب بلينكن عن أســفه ألّنه »في 

الســنوات األخيرة غالباً ما لم يسمع 
مّنا املدافعون عن حقوق اإلنسان سوى 
الصمت«، في هجوم على السياســة 
اخلارجية التي انتهجها ســلفه مايك 
أّن هذه الصفحة  بومبيو، شــّدد على 

طويت »ألننا لن نبقى صامتني«.
20 كانون  الســلطة في  توليها  ومنذ 
الثاني ، سعت اإلدارة الدميوقراطية ألن 
تبرهن على أّنها تضــع بالفعل حقوق 
اإلنسان في قلب دبلوماسيتها وال تترّدد 

في إدانة قــرارات تتّخذها دولة حليفة 
لها على غرار تركيا.

وككّل عــام، تنــاول التقرير الســنوي 
عن أوضاع حقوق اإلنســان في العالم 
االنتهــاكات التــي تتعــّرض لها هذه 
احلقوق في دول حليفة للواليات املّتحدة 
مثــل مصر والهند واململكــة العربية 

السعودية.
لكّن بايدن فشل في أنظار منتقديه في 
أحد أول اختباراته في هذا اجملال عندما 
الســعودي  الصحافي  قضية  في  بدا، 
جمال خاشــقجي الــذي اغتيل داخل 
قنصليــة اململكة في اســطنبول في 
2018، أّنه يأخذ في احلســبان اعتبارات 
أخرى تتخّطى اعتبارات حقوق اإلنسان.

ويعتبــر هــؤالء أّنــه إذا كان الرئيــس 
الدميوقراطي وفى بوعده برفع الســرية 
األميركية  لالســتخبارات  تقريــر  عن 
يّتهــم عالنية ولّي العهد الســعودي 
بأّنه »أجاز«  األمير محمد بن ســلمان 
العملية التي أدت ملقتل خاشقجي، إال 
أّن بايدن لم يذهب في هذه القضية إلى 
حّد فرض إجــراءات عقابية على الرجل 

القوي في اململكة النفطية.
»ال تراتبية في احلقوق« 

السياســية  »املقاربة  هــذه  وأثــارت 
الواقعية« خيبة أمل لدى املدافعني عن 

حقوق اإلنسان وكشــفت عن مقاربة 
حــذرة لواشــنطن لتجّنب أي شــرخ 

دبلوماسي مع الرياض.
ومع ذلك، فقد مّيز الرئيس الدميوقراطي 
نفســه بشــكل واضح عن ســلفه 
اجلمهوري الذي كان يرفض مجّرد توجيه 
اتهام علنــي لولّي العهد الســعودي 
والذي، علــى نطاق أوســع، لم يجعل 
حقوق اإلنسان أبداً أولوية في سياسته 

اخلارجية.
وانتقد بلينكن كذلك اإلدارة اجلمهورية 
مايك  وباخلصوص ســلفه  الســابقة 
بومبيو، املسيحي اإلجنيلي املتدّين الذي 
أعلى شــأن حقوق بعينهــا باعتبارها 
حقوقــاً »غير القابلــة للتصّرف« مثل 
واملعتقد، على حســاب  الديــن  حرّية 
واحلّق  اجلنســانية  األقلّيــات  حقــوق 

باإلجهاض.
د، أنشــأ  وكان بومبيو، احملافظ املتشــدّ
في وزارة اخلارجيــة »جلنة للحقوق غير 
بلينكن سارع  لكّن  للتصّرف«،  القابلة 

إلى إلغائها فور توّليه منصبه.
وقــال بلينكن الذي جعل مــن الدفاع 
عن األقليات اجلنســانية أحد مداميك 
دبلوماسيته إّنه »ال توجد تراتبية جتعل 
بعض احلقوق أهّم مــن أخرى«، مؤّكداً 

»طي صفحة هذه اآلراء املتحّيزة«.

تقـرير
واشنطن تتعهد الدفاع عن حقوق اإلنسان

 »أينما كان« في قطيعة مع سياسة ترامب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التركية  واالســتخبارات  األمن  قوات  اعتقلت 
26 شــخصا في عملية مشتركة، امس االول 
الثالثاء، واتهمت املشتبه بهم بالتجسس على 
مشاريع صناعات دفاعية واالنتماء إلى ما تزعم 
احلكومة التركية أنه منظمة إرهابية ســرية 
يديرها رجل الدين فتــح اهلل غولن املقيم في 
الواليات املتحدة، حســبما ذكر موقع »ديفنس 

نيوز«.
وذكــر املوقع أن الشــرطة التركية أعلنت عن 
االعتقاالت التي شــهدتها خمس محافظات 
اإلرهاب  وأفرجت محكمة مكافحة  مختلفة. 
عن ســبعة مشــتبه بهــم، لكنهــا قضت 

باعتقال 19.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعربت 14 دولة في بيان مشترك عن مخاوفها 
من أن الدراســة التي أجرتها منظمة الصحة 
العاملية حول مصدر فيــروس كورونا، »تأخرت 
كثيرا وأن الدراسة تفتقر إلى البيانات والعينات 

الكاملة واألصلية«.
وقالت الــدول الـ14 إنه »من الضروري أن نعرب 
عن مخاوفنا املشــتركة من أن دراسة اخلبراء 
الدولية حول مصدر فيروس SARS-CoV-2 قد 
تأخرت بشــكل كبير وتفتقر إلى الوصول إلى 

البيانات والعينات األصلية الكاملة«.
والبيان صــادر عن حكومات أســتراليا، كندا، 
التشــيك، الدمنارك، إستونيا، إسرائيل، اليابان، 
التفيا، ليتوانيــا، النرويج، كوريا، ســلوفينيا، 

اململكة املتحدة والواليات املتحدة.
وأعلــن املدير العام ملنظمــة الصحة العاملية 
تيــدروس أدهانوم غيبريســوس أن املنظمة ال 
تزال تــدرس جميع روايات ظهور فيروس كورونا 
املســتجد، مشــيرا إلى أن مصــدره لم يتم 

الكشف عنه حتى اآلن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعت 27 منظمة غير حكوميــة في الواليات 
املتحدة الرئيــس جو بايدن إلــى التخلي عن 
اخلطاب »املتهور« جتاه الرئيس الروسي فالدميير 

بوتني، وإطالق حوار بناء مع موسكو.
وقالت املنظمات في رسالة موجهة إلى بايدن، 
امس االول الثالثاء: »بصفتنا منظمات وطنية 
مؤيدة للدبلوماســية والرقابة على األسلحة 
ونزع السالح والسالم، نحن قلقون للغاية إزاء 
التبادل الســلبي األخير بــني زعيمي البلدين 
اللذيــن ميتلكان أكثــر من %90 مــن الرؤوس 

النووية في العالم«.
وأضافــت املنظمات: »إننــا كأمريكيني، ندعو 
إدارة بايدن للكف عن املشــاركة في مثل هذه 
التراشــقات الكالمية املتهورة، والسعي بدال 
من ذلك إلى مفاوضات حول األسلحة النووية 

مع احلكومة الروسية«.
وبــني املنظمات التــي وقعت على الرســالة 
»الدميقراطيون في ســبيل العدالة« و«أمريكا 
الزرقــاء« و«املطالبــة بالتقــدم« و«ثورتنــا« 
املعروفة  ألمريكا«،  املتقدمون  و«الدميقراطيون 

مبيولها اليسارية.

تركيا تعتقل 26 
شخصا بتهمة التجسس 
على صناعاتها الدفاعية

14 دولة قلقة من تقرير 
منظمة الصحة العالمية 

حول أصل كورونا

27 منظمة أمريكية تدعو 
بايدن للكف عن الخطاب 

المتهور مع بوتين

الصباح الجديد ـ متابعة:

املتحــدة،  اململكــة  خفضــت 
مقدار متويلها اإلنســاني لسوريا 
املانحني  مؤمتــر  في  الثلث  بنحو 
الســنوي الرئيسي الذي نظمته 
األمم املتحــدة واالحتاد األوروبي في 
بروكســل، الثالثاء، وهو تخفيض 
قالــت وكاالت اإلغاثــة العاملة 
الصراعات  مزقته  الذي  البلد  في 
للخطــر«،  األرواح  »ســيعرض 

بحسب صحيفة »تليغراف«.
دومينيك  اخلارجيــة،  وزير  وتعهد 
راب، بتقــدمي مســاعدات ال تقل 
عن 205 مليون جنيه إســترليني 
بعد أن كانــت قد- تعهدت العام 
300 مليون جنيه  مببلــغ  املاضي 
400 مليون  إســترليني نزوال من 

جنيه إسترليني عام 2019. 
وانخفضت االلتزامات البريطانية 
رغــم أن االحتياجات اإلنســانية 
لسوريا والســوريني لم تكن أقل 
من أي وقت مضى، بعد مرور عشر 
سنوات من احلرب، لكنه جاء بعد 
األوروبي، ما  خروجها من االحتــاد 
االحتاد  أمام  ملتزمة  غير  يجعلها 

األوروبي مبقاسمة الالجئني. 
بخفض  بريطانيــا  قــرار  لكــن 
ميزانية املساعدات لسوريا مبقدار 
الثلث، أثار استياء تسع منظمات 
دوليــة غير حكوميــة تعمل في 
ســوريا، واصفــة إياه فــي بيان 
اآلالف  مئات  حيــاة  »يعرض  بأنه 

للخطر«. 
وجــاء في البيان أن »هــذا القرار 
يهــدد حيــاة 210 ألف ســوري 
املســاعدات  علــى  يعتمــدون 
البريطانيــة للغذاء كل شــهر، 
باإلضافــة إلــى 100 ألف الجئ 
ســوري في املنطقــة يعتمدون 
املتحدة  اململكة  على مساعدات 
للحصــول علــى ميــاه نظيفة 

وصرف صحي«.
ويعيش أكثر من 90 في املائة من 

الســوريني في فقر، ويعاني 12.4 
الغذائي،  انعدام األمن  مليون من 
الوصول  إلى  مليون   12.2 ويفتقر 

املنتظم إلى املياه النظيفة.
وبعــد أن كانــت األمم املتحدة قد 
بدأت املؤمتر ســاعية جلمع مبلغ 
قياســي مقداره عشــر مليارات 
 12.3 العام، ملســاعدة  هذا  دوالر 
و5.6  مليون شخص في ســوريا 
مليون الجئ سوري آخر في تركيا 
ولبنــان واألردن والعــراق، ومصر، 
الدوليون  املانحــون  يتعهــد  لم 
إال بتقدمي 6,4 مليــارات دوالر من 
والالجئني  للشــعب  املساعدات 

السوريني. 
وتشــمل هــذه التعهــدات 4,4 
 2021 للعــام  دوالر  مليــارات 
والسنوات   2022 للعام  ومليارين 

التالية، على مــا أوضح املفّوض 
في  ليناركيتش  يانيــش  األوروبي 
ختــام املؤمتر الذيــن نظمته األمم 
املتحــدة واالحتــاد األوروبــي في 
بروكسل. ولم يعِط املفّوض على 
الفور توضيحاً حول ســبب هذا 

التراجع.
وقادت أملانيا التعهدات في املؤمتر 
الذي عقد عبر الفيديو، واســتمر 
يومــني بوعدهــا بتحقيــق رقم 
قياسي بلغ 1.74 مليار يورو، بينما 
تعهــدت الواليات املتحدة بتقدمي 
600 مليــون دوالر، فيمــا وعدت 
560 مليون يورو.  فرنســا بتقدمي 
وقالت قطر إنها ستساهم مببلغ 

100 مليون دوالر.
ومتثــل املبالــغ التــي تعهد بها 
الذي شــارك  املؤمتر  املانحون في 

فيــه أكثــر مــن 50 دولــة و50 
منظمة دولية، تراجعا واضحا عن 
النسخة السابقة من املؤمتر، رغم 
للمساعدة  يحتاجون  الذين  زيادة 
في ســوريا بنســبة 20 في املئة 
املاضي، بحسب األمني  العام  عن 
العام لــأمم املتحــدة، أنطونيو 

غوتيريش، امس االول الثالثاء. 
وكانت األمم املتحدة قالت إّن ثمة 
حاجة ألكثر من 10 مليارات دوالر 
في العام 2021، منها 4,2 مليارات 
داخل  اإلنســانية  دوالر لإلغاثــة 
سوريا والباقي لالجئني املنتشرين 
في دول املنطقة.  ويستقبل لبنان 
واألردن وتركيا والعراق ومصر 80% 
إلى  اضطروا  الذين  السوريني  من 

الهرب بسبب احلرب.
هــذه  تســاهم  أن  ويفتــرض 

املساعدات خصوصا في تسهيل 
على  الالجئني  األطفــال  حصول 

التعليم.
وتقــول األمم املتحدة إّن 24 مليون 
شــخص بحاجة الى الدعم في 
سوريا وفي جميع أنحاء املنطقة، 
العام  أربعة ماليني عــن  بزيــادة 
أوكسفام  منظمة  ورأت  املاضي. 
الوعود  أّن إجمالي  غير احلكومية 
»يؤّكد اخملاوف مــن أّن املانحني ال 
يصغون لنداءات ماليني السوريني 
الذين فــّروا من ديارهــم ومّزقت 
عشــر  منذ  املســتمّرة  احلــرب 

سنوات حياتهم«.
يونيو  في  الســابق  املؤمتر  وجمع 
 5,5 بدفــع  تعّهــدات  املاضــي 
مليارات دوالر لعام 2020، وفق األمم 
منها  األكبر  النصيــب  املّتحدة، 

تخشــى  التي  األوروبية  للــدول 
أن يؤّدي الفشــل في مســاعدة 

الالجئني الى تدّفقهم إلى أوروبا.
املتحــدة  األمم  منســق  وحــذر 
لإلغاثة في حاالت الطوارئ، مارك 
لوكوك، في تصريحات لصحيفة 
أن  الغارديان األسبوع املاضي: من 
»قــرار االبتعاد عن ســوريا اليوم 
سيعود لنا جميًعا غًدا«، موضحا، 
»في عام 2014، كان متويلنا سيًئا. 
فــي عــام 2015 كان هناك نزوح 
جماعي كبير للناس من ســوريا 

إلى أوروبا«.
وحــذر لوكــوك االثنــني املاضي 
مجــددا مجلــس األمــن من أن 
عواقب خفض املســاعدة »ميكن 
أن تكــون دراماتيكية وواســعة 

النطاق«

بريطانيا تخفض  تمويلها اإلنساني
 لسوريا وتعرض اآلالف » للخطر »

بعد خروجها من االتحاد االوربي

انخفضت االلتزامات 
البريطانية رغم أن 
االحتياجات اإلنسانية 
لسوريا والسوريين 
لم تكن أقل من أي 
وقت مضى، بعد 
مرور عشر سنوات 
من الحرب

الجئني سوريني

إدارة بايدن تستمر في حذف »المحتلة« من »الضفة الغربية«

وزير اخلارجية األميركي انتوني بلينكن 
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الصباح الجديد ـ متابعة:

متكن قراصنة يشتبه في أنهم روس من 
سرقة آالف رســائل البريد اإللكتروني 
اخلارجيــة  وزارة  مبســؤولي  اخلاصــة 
األميركية، العام املاضي، وفقا ملا نقله 
موقع بوليتيكو عن مصدرين مطلعني 
رفضت  فيما  األميركــي،  بالكونغرس 

الوزارة تأكيد أو نفي حدوث ذلك.
الذي  إن االختــراق األخير،  املوقع  وقال 
لم يُعلَن عنه من قبل، هو ثاني اختراق 
البريد  خلــادم  الكرملني  مــن  مدعوم 
 10 أقــل من  اإللكتروني للــوزارة في 

سنوات.
القراصنة  إن  الكونغرس  مصدرا  وقال 
متكنوا من الوصول إلى رســائل البريد 
اإللكترونــي فــي مكتــب الشــؤون 
األوروبيــة واألورو آســيوية، ومكتــب 
شؤون شــرق آســيا، واحمليط الهادئ. 
وتعمل هــذه املكاتب علــى القضايا 
املتعلقــة بحلفاء الواليــات املتحدة، 
مبا في ذلــك حلف الناتو والشــركاء 

األوروبيون ومنطقة احمليط الهادئ.
وقال مسؤول ثالث في الكونغرس إنه 

ال يبدو في هذه املرحلة أنه مت الوصول 
إلى الشبكة السرية للوزارة.

ومن جانبه، قال متحدث باســم وزارة 
اخلارجيــة في بيان: »ألســباب أمنية، 
لسنا في وضع يســمح لنا مبناقشة 
طبيعــة أو نطاق أي حــوادث مزعومة 

لألمن السيبراني في هذا الوقت«.
وال يعرف ما إذا كانت ســرقة رســائل 
بــوزارة  اخلاصة  اإللكترونــي  البريــد 
اخلارجية هي جزء من حملة التجسس 
املعروفة باسم SolarWinds، حيث قام 
قراصنة روس باستخدام برنامج تطوره 
الشركة األميركية، التي يطلق عليها 
على  يســتخدم  والذي  االســم،  هذا 
نطاق واســع في القطاعني احلكومي 
الواليــات املتحدة، وقاموا  واخلاص في 
باختــراق شــبكات وكاالت حكومية 

وأخرى خاصة.
واستهدفت تلك احلملة ما ال يقل عن 
تسع وكاالت أميركية وعددا كبيرا من 
الشركات اخلاصة، وهي حملة وجهت 
االستخبارات األميركية أصابع االتهام 

فيها للكرملني.
قد  األميركــي   WIRED وكان موقــع 
ذكر في تقرير سابق أن روسيا والصني 

تخوضان حملة جتســس كبيرة على 
وكاالت ومؤسســات دول غربيــة، من 
وقد يتطلب  املتحــدة،  الواليات  بينها 

الكشف عنها سنوات.
تخوض روســيا والصني حملة جتسس 
دول  وكاالت ومؤسســات  كبيرة على 

غربية، من بينها الواليات املتحدة، وقد 
يتطلب الكشــف عنها سنوات، وفق 

تقرير من موقع WIRED األميركي

ونقــل التقريــر عــن رئيــس جلنــة 
االســتخبارات في مجلس الشــيوخ، 
مارك وارنر، قوله خالل جلسة استماع 
»هناك  إن  الروســي،  باالختراق  تتعلق 
الكثير ملعرفته عن احلملة الروســية، 

أسبابها، وحجمها«.
وقــّدر برانــدون ويلز، القائــم بأعمال 
مدير وكالة األمن الســيبراني والبنية 
التحتيــة األميركية، فــي مقابلة مع 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 
أن األمــر قد يســتغرق مــا يصل إلى 
18 شــهرا لتعافي أنظمــة احلكومة 

األميركية من حملة القرصنة.
ووفــق تقرير بوليتيكو فــإن احلكومة 
بتســريب  مــرارا  قامــت  الروســية 
االتصاالت األميركية اخلاصة املسروقة 
فــي محاولــة لــزرع الفتنــة، وهي 
اســتراتيجية اســتخدمت بشــكل 
االنتخابات  التي سبقت  كبير األشهر 

الرئاسية األميركية لعام 2016.
وقبل أســابيع، نشــر مكتــب مدير 
االســتخبارات الوطنيــة األميركــي 
تقريــرا حول التهديــدات التي طالت 
االنتخابــات العامــة األميركية التي 
جرت في نوفمبر املاضي، و كشف دورا 

لروسيا في محاولة التأثير عليها.
االســتخبارات  مديــر  مكتب  نشــر 
الوطنية األميركي، امس االول الثالثاء، 
تقريــرا حول التهديــدات التي طالت 
االنتخابــات العامــة األميركية التي 
جرت في نوفمبر املاضي، والذي كشف 
دورا لروســيا وإيران في محاولة التأثير 

على هذه االنتخابات وترددا صينيا
ويشير التقرير إلى أن الرئيس الروسي، 
فالدمييــر بوتــني، وافــق علــى إطالق 
حملة تهدف إلى »تشــويه ســمعة 
املرشــح جو بايدن واحلزب الدميقراطي، 
ودعم الرئيس الســابق، دونالد ترامب، 
وتقويــض ثقة اجلمهور فــي العملية 
االنقســامات  وتفاقــم  االنتخابيــة، 
االجتماعية والسياســية في الواليات 
املتحدة«.واعتمدت روســيا على وكالء 
روجوا  استخباراتها،  بأجهزة  مرتبطني 
الدعــاءات مضللة ال أســاس لها ضد 

بايدن وآخرين.
لكــن التقرير يشــير أيضــا إلى أنه 
»على عكس ما حــدث في عام 2016، 
لم نشــهد جهودا إلكترونية روسية 
مستمرة للوصول إلى البنية التحتية 

لالنتخابات«.

تقـرير
بوليتيكو: قراصنة يشتبه بانهم روس سرقوا 
آالف الرسائل لمسؤولين بالخارجية األميركية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت الواليات املتحــدة، امس االول الثالثاء، 
أنها أمرت دبلوماســييها غير األساسيني في 
ميامنار باملغادرة، في خطــوة تأتي بعد مقتل 
أكثر من 500 مدني بأيدي قوات األمن في هذا 
البلد، منذ بدأت االحتجاجــات ضد االنقالب 
العسكري الذي أطاح حكومة أونغ سان سو 

تشي املدنية قبل شهرين.
وقالت وزارة اخلارجية األميركية في بيان، إنها 
وبعد أن »أذنت في 14 فبراير باملغادرة الطوعية 
ملوظفي احلكومة األميركية غير األساســيني 
وأفراد أسرهم، فإنها اليوم تأمرهم باملغادرة«.

ووفقا ملتحدث باسم اخلارجية األميركية، فإن 
القــرار اتخذ »ألن ســالمة موظفي احلكومة 
األميركية وأفراد أســرهم، وكذلك ســالمة 
املواطنني األميركيني، هــي األولوية القصوى 

للوزارة«.
وأوضــح املتحــدث أن »الســفارة األميركية 
في ميامنار ســتبقى مفتوحــة أمام اجلمهور 
قنصلية  خدمــات  تقــدمي  في  وستســتمر 

محدودة«.
ويأتي القرار األميركي عشــية اجتماع طارئ 
مغلــق عقده مجلــس األمــن الدولي، امس 
األربعــاء، بطلب مــن بريطانيــا للبحث في 

الوضع في ميامنار.
وأعلنت الواليات املتحدة وبريطانيا سلســلة 
عقوبات جديدة في األيام املاضية، لكن الصني 
وروسيا تعارضان مثل هذه اإلجراءات وترفضان 

حتى اآلن إدانة االنقالب رسميا.
وفي ميامنــار يواصل قادة اجمللس العســكري 
احلاكم الذين يعولون على انقسامات األسرة 
التظاهرات  لوقــف  الدولية، حملــة عنيفة 

الرافضة لالنقالب واإلضرابات املصاحبة لها.
الســجناء  وأعلنــت »جمعيــة مســاعدة 
السياســيني« امس االول الثالثاء مقتل 521 
شــخصا، من بينهــم الكثير مــن الطالب 
واملراهقني، على أيدي قوات األمن في الشهرين 

األخيرين.
وأشــارت اجلمعية إلى أن عــدد القتلى »رمبا 
يكون أعلى من ذلــك بكثير«، في وقت ال يزال 
به املئات ممن اعتقلوا خالل الشهرين املاضيني 

في عداد املفقودي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لم يكد مير يوم على جناح عملية تعومي سفينة 
التي علقت  »إيفرغيفن«  الضخمة  الشــحن 
حركة املالحة في قناة السويس لنحو أسبوع، 
إال وجنحت ســفينة شــحن أخرى، لكن هذه 

املرة في ميناء »ليتالهامبتون« في بريطانيا. 
وأفــادت عــدة صحــف منهــا »الغارديــان« 
البريطانية« بأن الســفينة »إليز«، جنحت هي 
األخرى في امليناء امــس االول الثالثاء في بلدة 
ويســت ساســكس، وهو ما أثار أصــداء غير 
مرحب بها، خاصة مع أخبار جنوح الســفينة 
الضخمة التي يبلغ طولها 400 قدم، في قناة 
السويس وعدم جناح تعوميها إال بعد مرور ستة 

أيام. 
واجنرفت السفينة التي يبلغ طولها 260 قدما 
وارتفاعها 80 مترا، عبر القناة لنحو مئة قدم، 
حيث كانت حتمل 2600 طن من أحجار الطرق. 
وذكر بيــان للميناء أنه »بعــد أن انفصل أحد 
الســفينة  مؤخرة  اإلرســاء، حتركت  خطوط 
بحوالــي 30 مترا في النهــر من رصيفها قبل 
أن تســتقر على خطوط اإلرســاء املتبقية«، 
لتصبح راسخة بقوة عبر معظم فم نهر آرون 
بعد أن انخفض املد، ورســت فــي وضع مائل 
مشابه ملا حدث مع ســفينة »إيفرغرين« في 

قناة السويس. 

واشنطن تأمر دبلوماسييها 
غير األساسيين في ميانمار 

بالمغادرة

حادثة السفينة 
»إيفرغيفن« تتكرر
 في ميناء بريطاني

الصباح الجديد ـ متابعة:

قررت اللجنــة الفنية جمللس األمن 
والدفاع في السودان، إفراغ اخلرطوم 
الوجود املسلح  الرئيسة من  واملدن 
لبعض احلركات املوقعة على اتفاق 
املاضي،  أكتوبر  في  للســالم  جوبا 
الذي أثار انتقادات واســعة، وسط 
مخاوف مــن التعقيدات التي ميكن 

أن تصاحب تطبيق القرار.
التجنيد  إيقــاف  على  القرار  ونص 
الــذي  السياســي  واالســتيعاب 
تقوم به احلركات مبناطق الســودان 
اخملتلفــة، إلى حــني اكتمال تنفيذ 
بند الترتيبــات األمنية املضمن في 
االتفاق الذي يتوقع أن يســهم في 
وضع نهاية حلرب أهلية اســتمرت 
3 عقــود في دارفــور وجنوب  نحو 
كردفان، وراح ضحيتها مئات اآلالف 

فضال عن ماليني النازحني.
وتشير تقارير إلى أن بعض احلركات 
اتفاق  علــى  املوقعــة  املســلحة 
حتشــيد  بعمليات  تقوم  الســالم 
وبيع واسعة للرتب العسكرية من 
مؤشــر  وفي  مراكزها،  تقوية  أجل 
علــى خطــورة الظاهــرة، طالب 
عضو مجلس الســيادة السوداني 
رئيس اجلبهة الثورية الهادي إدريس 
بضرورة القبض على كل من يدعي 
باســم  العســكرية  الرتب  ويبيع 
حركات الكفاح املسلح، مضيفا أن 
هذا السلوك »يعتبر نشاطا مضادا 
للثورة يجب عــدم اجملاملة معه أو 

السماح به«.

مخاوف وتبريرات
قوات  وجود  مراقبون خطوة  وانتقد 
تابعــة للحــركات املســلحة في 
مناطق مدنية فــي اخلرطوم ومدن 
أخــرى، واعتبروهــا إحــدى ثغرات 
اتفاق الترتيبات األمنية، باعتبار أنه 
واضحة  طريق  خارطة  يرســم  لم 
بشــأن آليــات الدمج والتســريح 
وعدم حتديد مواقع بعينها لتمركز 
القــوات اجلديدة، مما يفتــح الباب 
أمام وجود عدد من امليليشيات في 
قلب اخلرطوم واملدن األخرى، ويعّقد 
بالتالي األوضاع األمنية التي تشهد 

هشاشة واضحة.
لكن رئيس املعهد اإلفريقى الدولي 
للســالم فــي بروكســل القيادي 
باجلبهــة الثوريــة الهــادي عجب 
الدور، يؤكد أن الوجود العســكري 
للحركات املسلحة داخل العاصمة 

عليها  متفق  إجــراءات  كان ضمن 
وفقا التفاقية جوبا للسالم وبأعداد 

محددة.
ملوقع »سكاي  الدور  ويوضح عجب 
نيوز عربيــة«، أن العدد املتفق عليه 
هو مبعدل 66 مجنــدا لكل حركة، 
باملسارات التي لديها ترتيبات أمنية، 
والتدريب  احلراســة  ألغراض  وذلك 
الترتيبــات  ملرحلــة  واالســتعداد 
األمنيــة، وأضــاف أن مجموع عدد 
في  بالتواجد  لها  املسموح  القوات 

مسار دارفور 320 مجندا.

حاجة لبناء الثقة
وتزايــدت اخملاوف أكثــر بعد وصول 
مجموعات مــن القوات التي تتتبع 
توقعات  وســط  من فصيل،  ألكثر 
بأن تســعى كافة احلركات املوقعة 
للعمل على وجــود جزء من قواتها 
فــي اخلرطوم، غيــر أن البعض يرى 
أن األمــر »روتيني« في املراحل التي 

تعقب توقيع اتفاقيات السالم.
وفي هذا السياق يقول عجب الدور 
إن »بناء الســودان اجلديــد يحتاج 
إلى توفيــر اإلرادة والثقة بني كافة 
الســالم  اتفاقية  وتنفيذ  األطراف، 

بكافة بنودها ومتطلباتها«.

ويشــدد على ضــرورة العمل على 
واخملاوف،  الهواجــس  كافــة  إنهاء 
وذلــك عبر تشــكيل جيش قومي 
موحد يلتزم بعقيدة قتالية مهنية 
يكون الوالء فيها للوطن فقط من 
دون نزعــة أيديولوجيــة أو جهوية 
أو قبلية، و«من ثــم التفرغ ملرحلة 
التــي ال يحتاجها  والتنمية  البناء 
إنسان دارفور فقط، بل كل مناطق 
الســودان التي عانــت كثيرا خالل 

الفترة املاضية«.

ضبط األمن
األمني  اإلستراتيجي  اخلبير  ويشير 
إسماعيل مجذوب إلى أهمية القرار 
في ضبط األمن فــي املدن وخاصة 
اخلرطــوم، وبســط هيبــة الدولة 
وإظهار اجلديــة من جانب احلكومة 
في إنزال اتفاق السالم على األرض، 
خاصة بروتوكول الترتيبات األمنية.

ويقول مجذوب إن القرار سيسهم 
في حال تطبيقه في ردع االنفالتات 
ووقف عمليات التجنيد العشوائي 
التــي تقــوم بها بعــض احلركات 
املسلحة، كما ينبه إلى أن »عمليات 
التحشــيد والتجنيد قد تؤدي إلى 
املزيد من االنشــقاقات اجلديدة في 

احلــركات، لذلك سيســاعد القرار 
التي تؤخر  على تفادي االنشطارات 

عملية الدمج«.
لكن مجذوب حذر من اخلطأ املبدئي 
املتمثل في الســماح بتواجد قوات 
للحركات املســلحة فــي مناطق 
الترتيبات  عملية  بدء  قبل  حصرية 
القرار  يواجــه  أن  وتوقــع  األمنية، 
بعض الصعوبــات »حيث إن هناك 
احتمــاال كبيــرا أن ترفــض بعض 
احلــركات املســلحة االســتجابة 
له قبــل توفيــر األمــوال الالزمة 

ومعسكرات التجميع«.
ومــن جانب آخــر، اعتبــر الكاتب 
الصحفــي حيــدر املكاشــفي أن 
اخلطوة جاءت متأخــرة جدا، حيث 
إن وجــود قــوات مســلحة تابعة 
جوبا  اتفاق  على  املوقعة  للحركات 
داخل مناطق مدنيــة في اخلرطوم 
كان محــل جــدل كبيــر طــوال 

األسابيع املاضية.
ويقول املكاشفي إن »الطبيعي هو 
أن تكون هناك مناطق جتميع خارج 
املدن منعا ألي انفالتات أو تداعيات 
األمنية،  الترتيبات  عملية  تســبق 
التي حتتــاج إلى املزيــد من الوقت 
واإلمكانيــات واألطر اللوجســتية 

تنفيذها  يتــم  حتى  والقانونيــة، 
بشكل دقيق«.

ويعتقد أن عمليــات التجنيد وبيع 
الرتب التي تقوم بها بعض احلركات 
متثل »ثغرة كبيرة فــي اتفاق جوبا، 
الترتيبات  جانــب  فــي  وخصوصا 
األمنية الــذي كان يجب أن يحصر 
أوضاع احلركات وقوتها احلالية منعا 

ألي جتاوزات«.

خطا إستراتيجي
ورغم أن الكثير من املراقبني ينظرون 
بتفــاؤل إلى قــرار إفــراغ اخلرطوم 
مــن الوجــود املســلح للحركات 
فإنهم  السالم،  اتفاق  املوقعة على 
يبدون مخــاوف من أن تالزمه بعض 
أمــر كان ميكن  وهو  التعقيــدات، 
التي الزمت  النواقــص  تفاديه لوال 

اتفاق الترتيبات األمنية.
وفــي هــذا اإلطــار يقــول اخلبير 
اإلســتراتيجي أمــني مجــذوب أن 
تشــوبه  األمنية  الترتيبات  »اتفاق 
الذي ظهر  األمــر  النقائص،  بعض 
إلى  القوات  تلــك  من خالل وصول 
اخلرطوم قبل حتديد أماكن التجميع، 
مما يعتبر خطأ إســتراتيجيا وأمنيا 
كبيــرا، ألن مثل هــذه القوات أتت 

من مناطق الصراع وهي غير مدربه 
على البقاء في املدن، وبالتالي فمن 

املمكن أن حتدث بعض االنفالتات«.
ويضيف أن »قوات احلركات املسلحة 
التي دخلــت العاصمة خالل األيام 
املاضيــة مــزودة بعــدد كبير من 
العربات العســكرية رباعيه الدفع، 
متوسطة  بأســلحة  ومســلحه 
وثقيلة، مما يهدد بخسائر كبيرة في 

حال وقوع أي حادث أمني«.
وينبــه مجــذوب إلى حساســية 
والضبابيــة  االنتقاليــة  املرحلــة 
التي تشــوب مواقف قــادة بعض 
احلركات املســلحة، وبالتالي »كان 
من الضروري وضع ترتيبات واضحة 
ومبنيــة على أســس مهنية من 
خالل جتميع تلك القوات في مناطق 
خلوية، وجتريدها من األسلحة قبل 
البدء في إجراءات الدمج والتسريح، 
وفقا للشروط والقواعد العسكرية 

املتعارف عليها«.
ويشــير اخلبير اإلســتراتيجي إلى 
ضــرورة إجــراء معاجلات شــاملة 
لكافة القوات املســلحة، مبا فيها 
قوات الدعم السريع التي يرى بعض 
قادة احلركات أن بقاءها في اخلرطوم 

يشكل مبررا لبقاء قواتهم أيضا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد الكرملني أن الرئيس الروسي 
اتصاال  أجــرى  بوتــني  فالدمييــر 
األملانية  املستشــارة  مع  هاتفيا 
أنغيال ميركل والرئيس الفرنسي 

إميانويل ماكرون.
أن  الكرملني  بيان عــن  وجاء في 
بوتني بحــث مع ميركل وماكرون 
واالحتاد  روسيا  بني  العالقات  حال 
األوروبــي، حيــث »أكــد اجلانب 

الروســي اســتعداده الستعادة 
املسيس  وغير  الطبيعي  التعاون 
بني روســيا واالحتــاد األوروبي اذا 
أبدى الطــرف املقابــل اهتماما 

بذلك«.
وأعيــر اهتمــام خــاص »ملهمة 
توحيد اجلهود في محاربة اخلطر 
املشــترك، وهو جائحــة فيروس 

كورونا«.
كما ركز الزعماء اهتمامهم على 

»اإلجراءات ملنع انتشار املرض، ومت 
التطرق إلى آفاق تســجيل لقاح 
»سبوتنيك V« الروسي في االحتاد 
األوروبــي والتوريــدات احملتملــة 
للقاح وإنتاجه املشــترك في دول 
االحتاد«. وتبادل الزعماء اآلراء حول 
الوضع فــي أوكرانيا، حيث جرى 
التأكيــد على عــدم وجود بديل 

التفاقات مينسك للتسوية.
وأكد الرئيــس بوتني على أهمية 

التي  لالتفاقيات  كييــف  تنفيذ 
إليها على مســتوى  التوصل  مت 
القمة، كما أعرب اجلانب الروسي 
إزاء »التصعيد في  عــن قلقــه 
عن  الناجم  دونبــاس  منطقــة 

االستفزازات من قبل أوكرانيا«.
التسوية  الزعماء مسائل  وبحث 
في ليبيا، حيث مت »تأكيد ضرورة 
بوقف  املتنازعة  األطــراف  التزام 
القتــال، وعبروا عــن أملهم بأن 

السلطة  يصبح تشكيل أجهزة 
االنتقاليــة املوحدة خطوة هامة 
لتفعيــل العملية السياســية 
القوى  الفعالة مبشــاركة كافة 

السياسية الليبية األساسية«.
وجاء في بيــان الكرملني أنه متت 
»الوضع  أن  إلى  كذلك  اإلشــارة 
في ســوريا يستمر بالتوجه نحو 
االســتقرار، وهناك قضايا ملحة 
متعلقــة بتقــدمي املســاعدات 

اإلنسانية للشعب السوري«.
للحفاظ  تأييدهم  الزعماء  وأكد 
إيران  النووي مــع  االتفــاق  على 
وتنســيق اخلطــوات علــى هذا 

الصعيد.
وأشار الكرملني إلى أن املباحثات 
جرت »في جــو عملي وصريح ومت 
العمل  االتفــاق على مواصلــة 
املشــترك حــول كامــل جدول 

األعمال«.

العالقات مع االتحاد األوروبي والقضايا
 الدولية محور اتصال بوتين بميركل وماكرون

لجنة االمن والدفاع السودانية تعتزم
إفراغ الخرطوم من »مسلحي الحركات« 

مخاوف بعد القرار الجريء

نص القرار على 
إيقاف التجنيد 
واالستيعاب السياسي 
الذي تقوم به 
الحركات بمناطق 
السودان المختلفة، 
إلى حين اكتمال 
الترتيبات األمنية

مجموعة مسلحة في اخلرطوم
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الصباح الجديد ـ متابعة:

أزمتان عطلتا عجلة التجارة الدولية 
هي وباء كوفيد - 19 وجنوح سفينة 
في قناة السويس ، وكشفتا مكامن 
الضعف في حركة البضائع القائمة 
على كميات آنية بال مخزونات، مثيرة 
العبثية في بعض  تالمــس  أوضاعا 

األحيان.
وبحســب »الفرنســية«، قال رئيس 
شــركة بريطانيــة متخصصة في 
اخلشب إلذاعة »بي بي سي« السبت 
املاضــي، ممازحا »قلت ألحد زبائني إن 
رزمتــه تقطع قناة الســويس، فلم 

يصدقني«.
تضم هذه الرزمة ألواحا من خشــب 
الســنديان الفرنسي متت معاجلتها 
في الصني وعلقت في طريق العودة 
عبر قناة الســويس على منت حاملة 
احلاويــات »إيفر جيفــن« التي كانت 

تنقــل أيضا نحو مائــة حاوية أثاث 
منزلي لشركة إيكيا.

وبعــد عمليــات شــاقة مت تعــومي 
الســفينة العمالقة أمس األول، ما 
أتاح إعادة فتح اجملرى املائي الذي تعبر 
منه بضائع مصنعة في »مشــغل 
العالم« اآلســيوي في طريقها إلى 
مستهلكني أوروبيني اشتروها ببضع 

نقرات على الكمبيوتر.
وأوضح إيــان جولدين األســتاذ في 
لـ«الفرنسية«،  أكســفورد  جامعة 
أنه على الرغم من اســتئناف عبور 
الســفن العالقة حاليا، إال أن األزمة 
»تثبت مرة جديدة هشاشة سالسل 
اإلمــداد الطويلة واملعقــدة، وحدود 
مبوجب  اآلنــي«،  التســليم  منطق 
يتم  بحيث  مصممــة  لوجســتية 
تســليم البضائع »فــي اليوم الذي 
حتتاجون إليهــا فيه، أو رمبا في اليوم 

التالي«.
وأوضح هذا االختصاصي في العوملة 
أن تنظيم عمليات اإلنتاج »بشــكل 

آني« مبقدار الطلب املســتوحى من 
عنها  نتج  وما  »التايلورية«  النظرية 
الذي روجت له  إنتاج،  من سالســل 
شركة تويوتا، مبتكرة »اإلدارة اخلالية 
ليس  »التخزين  يعــد  الهــدر«،  من 
اســتثمارا بل تكلفة، وهــو بالتالي 

يحد من أرباح املساهمني«.
واملشكلة بحسب اخلبير االقتصادي 
ازداد  هي أنه »كلما تضــاءل اخملزون، 
الترابــط واالعتماد املتبــادل، وكلما 
عرضة  أكثر  أصبحنــا  الترابط  ازداد 
للصدمات«، مذكرا بتسونامي 2011 
في اليابان الــذي أدى إلى أزمة كبرى 

في قطاع السيارات.
تواجهها  أزمــة  أول  ليســت  وهذه 
التجــارة العامليــة، غير أن تفشــي 
كوفيــد - 19 كان مبنزلــة صدمــة، 
وتبقــى شــهادات عمــال طبيــني 
مرغمني على ارتــداء أكياس نفايات، 
لنفــاد القمصــان الواقيــة، وعلى 
العمل بدون قفازات وكمامات، ماثلة 

في األذهان.

كمــا كشــف التهافت علــى ورق 
احلمامــات ومنتجات مثل املعكرونة 
أن رد الفعل القدمي القاضي بتكديس 
اخملزون، ســرعان ما يعود إلى الناس، 
حتــى املســتهلكني املعتادين على 

تسليم الطلبيات بسرعة فائقة.
وباتــت اســتعادة الســيطرة على 
سالســل التوزيع هاجســا، ســواء 
لدى احلكام أو لدى الشــركات التي 
بدأت »تعيــد النظر فــي اعتمادها 
على التســليم اآلني بــال مخزون«، 
وفق ما أوضح شــورين سكو رئيس 
إحدى  إدارة شركة ميرسك،  مجلس 
أضخم شركات الشحن البحري في 
العالم، في مقابلة نشرتها صحيفة 

»فايناننشيل تاميز« أمس األول.
وأضــاف أن »هذا النظــام ممتاز حني 
يعمل جيــدا، لكن حــني ال يعمل، 
تخســرون مبيعات. وفي هذه احلالة، 
كبير  بفــارق  تفــوق  اخلســائر  فإن 
املدخــرات التــي مت حتقيقها بفضل 

التسليم اآلني«.

تقـرير

أزمتان تكشفان مكامن الضعف في التجارة الدولية 
بضائع آنية بال مخزونات

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، أن الوزارة 
ســتقدم توصياتها اخلاصة باستئناف العمل 
في مشروع  خط كهرباء )بغداد - حديثة(، إلى 

مجلس الوزراء خالل االيام القريبة املقبلة.
وقال النجم في بيــان اطلعت عليه »الصباح 
اجلديد«، إن »خــط كهرباء )بغــداد - حديثة(، 
ميثل أهمية كبيرة في حتســني واقع الكهرباء 
الوطنيــة فــي عموم العــراق، وســد حاجة 

محافظة االنبار من الطاقة«.
وأضاف أن »هذا املشروع سيربط خط الشبكة 
الوطنية من منطقــة احلامضية غرب بغداد، 
باحملطة املائية لسد حديثة التي حتتوي على 6 
وحدات، والتي ســتوفر أكثر من 600 ميكاواط 
عنــد اكتمــال تأهليهــا والذي هــو في طور 

االحالة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفض سعر نفط خام البصرة اخلفيف، امس 
االربعاء، فيما ارتفع ســعر اخلام الثقيل.، فيما 
انخفض نفط البصرة اخلفيف املصدر آلســيا 
إلــى 64.83 دوالرا للبرميل مبقــدار 1.08 دوالر 
وبنســبة %1.641 عن يوم امس األول الثالثاء، 
فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 62.50 

دوالرا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 2.36%.
وتراجع نفط البصرة اخلفيف مقارنة بالنفوط 
األخرى لــدول منظمــة اوبك التــي ارتفعت 
جميعها حيث ســجل ســعر النفط العربي 
اخلفيف السعودي 63.34 دوالرا للبرميل بارتفاع 
بلغ 1.52 دوالر، وســجل مزيج مربان االماراتي 
64.86 دوالرا للبرميــل، بارتفاع بلغ 54 ســنتا، 
وســجل مزيج ســهران اجلزائري 62.45 دوالرا 
للبرميل، بارتفاع بلغ 25 ســنتا، فيما ســجل 
بوني اخلفيف النيجيــري 63.13 دوالرا، بارتفاع 
بلغ 28 سنتا ، وجيراسول االنغولي 63.34 دوالرا 

بارتفاع بلغ 19 سنتا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يتوقع البنك املركزي املاليزي عودة النشــاط 
االقتصادي في البالد إلى مســتويات ما قبل 
تفشــي اجلائحــة بحلول منتصــف 2021 
متعهــدا باســتمرار السياســة النقديــة 
التكيفيــة في ظل تعافي البالد من تداعيات 
اجلائحــة. ونقلت »بلومبيــرج« امس األربعاء 
عن التقرير الســنوي للبنك املركزي املاليزي 
الصــادر اليــوم القــول إن اقتصــاد ماليزيا 
سيســجل خالل 2021 منوا مبعدل يتراوح بني 
6 و %7.5 من إجمالي الناجت احمللي وهو ما يقل 
قليال عن التوقعات الســابقة للبنك وكانت 

تتراوح بني 6.5 و 7.5%.
وأشــارت إلــى أن تعديــل توقعــات النمو 
االقتصــادي جاءت فــي أعقاب عــودة أعداد 
مصابــي كورونا إلــى االرتفاع فــي يناير مما 
أدى إلى إعادة تشــديد القيــود على احلركة 
والنشــاط االقتصادي في ماليزيا ما أثر على 
وتيرة التعافي االقتصادي. وقال البنك املركزي 
إن تخفيــف هذه القيود مــع تراجع معدالت 
اإلصابــة وبدء اســتخدام اللقاحات املضادة 
االزدهار  للفيروس سيســاعد  االقتصاد في 

خالل الربع الثاني من العام احلالي.
وقالــت نور شــمس محافظ بنــك ماليزيا 
املركزي في إيجاز إعالمــي »من املتوقع عودة 
االقتصــاد إلى مســتويات ما قبــل اجلائحة 

بحلول منتصف 2021«. 

التخطيط توصي 
باستئناف مشروع خط 
كهرباء بغداد - حديثة

انخفاض خام البصرة 
الخفيف وارتفاع 

الثقيل

ماليزيا : بحلول منتصف 
2021 سيعود االقتصاد إلى 

مستويات ما قبل الجائحة

الصباح الجديد ـ وكاالت:

امس  الزراعــة  وزارة  كشــفت 
شــركات  دخول  عن  االربعــاء، 
عاملية من بينهــا صينية على 
خــط املفاوضــات الســتثمار 
األراضي الصحراوية في البالد.    

وقال الناطق باسم الوزارة حميد 
النايف فــي حديث صحفي ، إن 
»الوزارة تشــجع االستثمار في 
األراضــي الصحراويــة، وهناك 
الكثيــر من املســاحات املعدة 
واملهيئة لالستثمار سواء احمللي 
»الوزارة  ان  أو األجنبي«، مبينــا 
الى  املســاحات  هذه  ســلمت 
الهيأة الوطنية الراعية لعملية 

االستثمار في العراق«.  
أنــه »كانت لنا  النايف  وأضاف 
العربية  اململكة  مع  مفاوضات 
األيام  ســابق  في  الســعودية 
نتيجــة قلتة  لكنهــا توقفت 
مصــادر امليــاه اجلوفيــة التي 
ال تكفــي اال لســنوات قليلة، 
يطلبــوا  أن  إلــى  ودعوناهــم 

مساحات أخرى«.  
وتابع أن »هناك مفاوضات اخرى 
مع شركات عاملية منها شركات 

صينة دخلت على اخلط«.
وتــرى جلنــة الزراعــة وامليــاه 
النواب  مجلــس  فــي  واألهوار 
ســيعمل  القرار  أن  العراقــي، 
على حتســني الوضــع الزراعي 
الصحراء،  وســيعمر  البلد  في 
التنسيق مع  إلى  لكنه بحاجة 
وزارة املوارد املائية إلجناحه بطرق 

علمية.
يقول عضو جلنة الزراعية واملياه 
فاخر،  جمال  النيابيــة  واألهوار 
إن املشــروع سيعمل على دعم 
احليوانية  والثــروة  احمللي  املنتج 
إليقــاف االســتيراد، فضالً عن 
إنهــاء ظاهــرة البطالــة لدى 

املهندسني الزراعيني.

يضيف فاخــر، إن »هناك قانوناً 
الوزراء  الصدد في مجلس  بهذا 
وعند وصوله للبرملان ســنعمل 
على إقراره بعد مناقشــته في 
إلــى أن العراق  اجمللــس«، الفتاً 
مقبل على دعــم املنتج احمللي، 
ال ســيما املنتج الزراعي والثروة 
لالكتفاء  ويخطــط   احليوانية 
الذاتي وتصدير منتجاته منها«.

يوضح، أن القانون سيعمل على 
باعتباره  الزراعي  املهندس  دعم 
صاحــب اخلبرة في هــذا اجملال 
واخلبرة  واألرض  املياه  توفر  وعند 
من  الذاتي  االكتفاء  ســنحقق 
احملاصيل، وســننهض بالقطاع 
فــي البالد، األمر الذي يســهم 

بدوره في دعم اقتصاد العراق.

يشــير فاخر إلى أن وزارة املوارد 
بها وضع  املنــوط  املائية هــي 
للمواســم  الزراعية  اخلطــط 
الشــتوية والصيفيــة، ومــن 
املمكــن أن توفــر امليــاه لهذه 
األراضي عن طريــق خزين املياه 
إلى  اجلوفية في الصحراء، الفتاً 
تشــكيل جلان متخصصة من 
اخلبراء لوضع اخلطوط العريضة 
جميــع  وإزالــة  للمشــروع، 

املعيقات التي تعرقل إجنازه.
وحقق العــراق االكتفاء الذاتي 
ومنع من  احملاصيــل،  في بعض 
املنتجات  مــن  كثير  اســتيراد 
الزراعيــة لوجــود كفايــة من 
اإلنتــاج احمللــي، وتعــد هــذه 
الكثيرة   املطالبات  بعد  اخلطوة 

لتشــجيع الزراعة فــي العراق 
التصدير ســواء  واالجتــاه نحو 
الزراعيــة أو حتى  للمنتجــات 
نظيرتهــا احليوانيــة والدواجن 

والبيض واألسماك.
تعديالت مهمة

بدوره يكشــف عضــو اللجنة 
الزراعية وامليــاه واألهوار النائب 
أهم  عــن  العيســاوي  عبــود 
التعديالت على قانون املتفرغني 
إعطاء  في  املتمثلــة  الزراعيني 
إلنشــاء  لألرض  التملــك  حق 
مرافق زراعية كاملصانع الزراعية 
أو حقــول الدواجــن أو بحيرات 

األسماك .
»القانون  أن  العيساوي،  يضيف 
ســيمنح املهنــدس الزراعــي 

أراضــي تقدر مســاحتها بـ40 
املصرف  مــن  ُســلف  مع  دومناً 
لتكون  الســتغاللها  الزراعــي 
وضمانــاً  ملعيشــته  مصــدراً 

للسداد«.
ولعل خطط الوزارة في استثمار 
توفر  يتطلب  بالزراعة  الصحراء 
موافقة  إلى  يحتاج  وهذا  املياه، 
تشــير  التي  املائية  املوارد  وزارة 
إلــى أن خطط األولــى تتمثل 
في زراعة مليــون دومن بالنخيل 
وبعض احملاصيل من خالل خزين 

املياه اجلوفية.
يشير املتحدث باسم وزارة املوارد 
املائية عون ذيــاب، إلى إمكانية 
اســتثمار املناطق الزراعية عبر 
حفر اآلبار االرتوازية مبســاحات 

حديثة.  ري  وبطــرق  محــدودة 
ويضيف أن »طموح وزارة الزراعة 
اســتثمار ما يقارب مليون دومن 
إلى  حتتاج  التي  النخيل،  لزراعة 
كميات كثيرة من املياه«، مبدياً 
تأييده للمشــروع، ال سيما من 
املهندسني  من  االستفادة  أجل 
الزراعيــني وتشــغيل األيــادي 

العاملة في القطاع.
ويشــدد ذياب على ضرورة اتباع  
طرق الري احلديث في املشــروع، 
الري  أو  التنقيــط  عبر  ســواء 
بالطرق  املنظــم  الســطحي 
املتطــورة بعد إجــراء التعديل 
والتســوية النظاميــة لتكون 
انســيابية املياه بصــورة أكثر 

سهولة  .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الكندى،  اخلارجيــة  وزيــر  أعلن 
مارك جارنو، عن متويل بأكثر من 
43.6 مليــون دوالر مــن برنامج 
عمليات السالم واالستقرار لـ11 

مشروًعا في العراق وسوريا.
وذكر بيــان صادر مــن اخلارجية 
الكنديــة، أن هــذا التمويل هو 
دليل على التزام كندا بالتحالف 

الدائمة  الهزمية  لضمان  العاملى 
لتنظيم داعش وتعزيز االستقرار 

فى العراق وسوريا واملنطقة. 
أولويــات  املشــاريع  وتدعــم 
التحالف العاملــي إلعادة تأهيل 
البنية التحتيــة العامة وتقدمي 
كمــا  األساســية،  اخلدمــات 
إزالة املتفجرات من  تساهم في 
إلى  باإلضافة  احلــرب  مخلفات 

تعزيز جهود بناء الســالم احمللية 
املشــردين  إدماج  إعــادة  لدعم 

داخلًيا.
مشــاركتها  خــالل  مــن 
واملســاهمة  الدبلوماســية 
عمليات  وبرامــج  العســكرية 
تساهم  واالســتقرار،  الســالم 
كنــدا فــي جميــع اخلطــوط 
اخلمسة جلهود التحالف الدولي 

والتي تشمل: احلملة العسكرية 
، ومنع تدفق  ضد تنظيم داعش 
عبر  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني 
داعش  لتمويل  والتصدى  احلدود، 
االقتصادية،  التحتيــة  والبنية 
ودعم استقرار املناطق احملررة من 

داعش ومواجهة دعايتها.
وقال مارك جارنو: »بينما ُهزمت 
داعش عسكريًا من خالل جهود 

التحالــف الدولي ، فإنها ال تزال 
تشــكل تهديًدا، نحن ملتزمون 
بالعمل مع حلفائنا وشــركائنا 
الظروف  للمساعدة في معاجلة 
األساسية املســتمرة التي أدت 
إلــى ظهــور داعش، مــن خالل 
ميكننا  معاجلتها،  علــى  العمل 
املســاعدة فــي بنــاء منطقة 
أكثر اســتقرارا وأمانا وبذل كل 

اجلهود نحو سالم وازدهار دائمني 
للشعبني العراقي والسورى«.

كانت وزيــرة التنميــة الدولية 
أعلنت  جولد،  كارينــا  الكندية 
في  اليــوم،  ســابق  وقــت  في 
مؤمتــر بروكســل اخلامس حول 
ســوريا، عن متويل جديد بقيمة 
49.5 مليون دوالر للمســاعدات 

اإلنسانية في الشرق األوسط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت مدير عــام صنــدوق النقد 
الدولي، كريســتالينا غورغييفا إن 
اتخذت  العالــم  حــول  احلكومات 
االستثنائية،  اإلجراءات  من  العديد 
حلمايــة اقتصاداتها مــن تداعيات 
جائحــة »كورونا«، مبا في ذلك رصد 
نحــو 16 تريليــون دوالر لإلجراءات 
على مستوى املالية العامة للدواء، 

فضال على ضخ ســيولة هائلة من 
البنوك املركزية.

وأضافــت أنه لوال هــذه اإلجراءات 
العاملي  االنكماش  لــكان  املتزامنة 
قد تفاقم العام املاضي مبقدار ثالثة 
أضعاف علــى األقل، بــل كان من 
املمكن أن يتحول األمر إلى كســاد 

كبير آخر.
وأشــارت غورغييفــا، فــي كلمة 

أمــام مجلس العالقــات اخلارجية 
األمريكية، مساء أمس الثالثاء، إلى 
أن العالــم لم يواجــه أزمة مالية 
عامليــة أخرى، ليــس بفضل اتخاذ 
هذه اإلجراءات غير العادية وحسب، 
بل أيضــا ألن البلــدان عملت معا 
لتجعل  املاضي  العقــد  مدار  على 

األجهزة املصرفية أكثر صالبة.
وأكد علــى أن العالــم في حاجة 

أيضا إلى آلية عادلــة إلعادة توزيع 
إلى  الفائض  بلــدان  من  اللقاحات 
بلدان العجز، وإلى آلية »كوفاكس« 
ممولــة بالكامل للتعجيــل بتوفير 
األفقر،  البلــدان  فــي  اللقاحــات 
حيــث أن هذه هي الوســيلة التي 
ستمكننا من حماية صحة الناس 
الذي  األمر  التعافي،  وتيرة  وتعجيل 
من شأن اإلسراع بالتقدم نحو وضع 

نهاية لألزمــة الصحية أن يضيف 
قرابة 9 تريليونات دوالر إلى إجمالي 
الناجت احمللــي العاملــي بحلول عام 
النقد  صندوق  مديرة  وقالت   .2025
الدولي، إن احلقيقة القاســية هي 
أن البلــدان األفقــر تواجه مخاطر 
التأخر عن ركــب التحول التاريخي 
إلى اقتصاد عاملي جديد مبني على 

أسس خضراء ورقمية.

ويتضــح من خــالل بحــث جديد 
أجــراه صندوق النقــد الدولي، أنه 
البلدان منخفضة  ســيتعني على 
الدخل توفير حوالي 200 مليار دوالر 
على مدار خمســة أعوام ملكافحة 
اجلائحة فحســب، ثــم توفير 250 
مليــار دوالر أخرى لكــي تعود إلى 
األعلى  باملســتويات  اللحاق  مسار 

دخال.

كندا تخصص أكثر 43.6 مليون دوالر لـ11 مشروعا في العراق وسوريا

صندوق النقد: حكومات العالم ضخت 16 تريليون 
دوالر لحماية اقتصادياتها من جائحة »كورونا«

الزراعة تكشف عن دخول شركات عالمية 
على خط المفاوضات الستثمار الصحراء

منها شركات صينة دخلت على الخط«

يعمل القرارعلى 
تحسين الوضع 
الزراعي في البلد 
وسيعمر الصحراء، 
لكنه بحاجة إلى 
التنسيق مع وزارة 
الموارد المائية 
إلنجاحه بطرق علمية

تعد هذه اخلطوة بعد املطالبات الكثيرة  لتشجيع الزراعة في العراق
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دراسة

نص

اصدار

بحثاً عــن والده الغائــب اجملهول ، وقد 
كانت بســيمة عمران بعد خروجها من 
السجن وشعورها بدنو أجلها  اعترفت 
لــه بأن والده مــازال على قيــد احلياة ، 
)سيد ســيد الرحيمي( ، الميلك صابر اي 
معلومات عن والده سوى اسمه وصورة 
زفاف قدمية له مــع والدته وعقد الزواج 
، فتشير بسيمة على ولدها بأن يبحث 
عن والــده الغائب ليحميــه من الفقر 
ألنه من وجهاء البلد واعيانها حســب 
كالمهــا ، فيبدأ صابر رحلة البحث بعد 
وفاة والدته التي لم تترك له شيء سوى 
ماضــي ملطــٌخ بالعار . مــع بزوغ كل 
فجر يوم جديد نتخذ عشــرات القرارات 
واخلاطئة  الصائبة  والكبيــرة  الصغيرة 

طيف واِســع، ال ُحُدود له مــَن القرارات 
اليوميَّة. هناك قرارات في غاية األهمية، 
هذه القراراُت هي التي سترسم مالمح 
ل احلياة . هي املسؤولُة  املستقبل ، وتَُشكِّ
عــن هذا التبايُن الكبيــرِ بني الناس ِمن 
انتباًها  أن تُعطى  حولنا، قرارات يجــب 
أكبر، وِحرًصا أشــد، ولألََســِف يتُركها 
دَفة، أو  ، أوِ الصُّ كثيٌر مَن الناس للَحــظِّ
لغيرهــم كما فعل صابر الــذي قرر ان 
يستغرق وقته كله في البحث عن والده 
ليحميه مباله وجاهه من مشاكل احلياة 
دون أن يفكــر حلظة فــي األعتماد على 
نفســه ، عاش دور التابع لوالدته وبعد 
وفاتها حاول ان يعيش دور التابع لســيد 
سيد الرحيمي ) والده( ، وفي أثناء بحثه 
عن األب الغائب تخيره احلياة بني طريقني 
: طريق كرمية الزوجة اخلائنة التي باعها 
إلى  خالتها  )البلطجي(ابن  األول  زوجها 
احلــاج خليل ابو النجــا صاحب الفندق 
العجوز . وطريق إلهام الفتاة العصامية 
الواعية التي تفهم احلياة بتعقديداتها 
وتعمل على بناء مســتقبل منشــود ، 
تعرف عليهــا صابر عندمــا زار اجلريدة 
لينشر إعالن عن والده الغائب ، املفارقة 
هنا ان الهام قد مرت بظروف مشــابهة 
لظــروف صابر فقدت رعاية والدها الذي 
تركها ووالدتها لكنها لم تبحث عن من 
األعتماد على نفســها  يرعاها فضلت 
، لكن طريــق الهام هــو طريق العمل 
بالشرف واألمانة وهو طريق صعب على 
من هم مثل شاكلة صابر ) ليست على 
شــفا هاوية مثلك. وليست جائعة إلى 
احلريــة والكرامة والســالم. واليهددها 
ماٍض ملــوث قد ينقلب فــي أي حلظة 
ان  الوحيد(.وبعد  املستقبل  لها  فيصير 
يضنيه البحث عــن والده الغائب وتبدأ 
امواله بالنفاذ يقرر صابر ان يسلك طريق 
كرمية زوجة صاحب الفندق ومالكه التي 
تفاجئه في غرفته ذات ليلة وهي تقنعه 
بأنها حتبه لكنها تخطط للتخلص من 
زوجها الهرم الذي )اشــتراها( مباله ولم 
ليكون  اإلنسانية،  احتياجاتها  لها  يوفر 
الزوج العجــوز )خليل أبو النجا( ضحية 
قتل بشع بتآمر منها وتنفيذ من )صابر( 
الباحث عن املال والراحة واحلب مبفهومه 

. أما  اخلاص. )إلهام.. لســت إال عذابــاً 
كرمية فقد جمعت بينكما اجلرمية برباط 
لن ينفصم حتــى املوت، وحاجتك إليها 
كاجلوع الكافــر وإن قذف بك في أعماق 

اجلحيم(. 
لم يكن صابر ضحية نشــأته والظروف 

احمليطة بــه بل كان ضحيــة أختياراته 
اخلاطئــة ســلك طريق كرميــة ) طريق 
الشــهوة واجلرمية( الذي توقع ان يحظى 
في ظله بالســعادة والسالم والرفاهية 
أن التشك  العبث  والطمأنينة لكن من 
الشــرطة بأمر صاحــب املاضي امللوث 

فيقــع )صابر( فــي يد الشــرطة التي 
تنصب له شباكها وتراقبه ليجد نفسه 

في السجن وكأنه في رحم.
) في سجن املوت تتحرر من عالقات احلياة 
كلها فالتهمــك الفضائح. أنت متحرر 
مــن الكبرياء واخلجل كمــا كنت وأنت 
في الرحم. صابر يقبض عليه متلبســاً 
بقتل عشيقته. صابر له قصة. بسيمة 
عمران إمبراطورة الليل باإلســكندرية. 
عللته عنــد اليأس واإلفــالس بجاه اب 
مجهول(. وكأن محفوظ في هذه الرواية 
يصور لنا طريقني للحياة ، طريق العبث  
والشهوة يقود إلى ارتكاب ابشع اجلرائم 
، وطريــق احلب النقــي اخلالص والعمل 
الشريف بحثاً عن املســتقبل املنشود 
هــو الذي يقود إلى اخلــالص ، )ارجع إلى 
ألعدائك،  قــوادًا  واعمل  األســكندرية 
اقتل واغنــم كرمية ومالها، اســتخرج 
الرحيمي من الظلمات وتزوج إلهام. آه.. 
وشــتاء القاهرة قاٍس ال يضمر املفاجآت 
وال يعزف موســيقى السماء، وما أزحم 
شــوارعها ومحالها فهي سوق تتالحق 
فيها األجســاد والســيارات، وأكثر من 
امرأة جتــد فيك ما تبحــث عنه بنظرة 
واحدة على حني تشــقى أنت عبًثا في 
البحث عن ســيد الرحيمــي( ، »إلهام 
سماء صافية يجري حتتها األمان وكرمية 
ســماء ملبــدة بالغيوم تنــذر بالرعد 
إبن  اإلنســان  ويظل  واملطــر«  والبــرق 
بيئته،)بسيمة( األم املنحرفة الساخطة 
التي امتهنــت الرقص والدعارة والغيرة 
ابنها  فقتلت وسجنت ثم ماتت لتضع 
)صابر( أمام حتديات العمل في البلطجة 
أو العثور على والــده في القاهرة، رمبا... 
برعايتها وعاطفتها  أحاطته  التي  وهي 
فدّللته إلى احلد الذي لم يعد معه يجيد 
أي عمل سوى البلطجة والقتل! . و)األب( 
الرحيمي(  الغائب )سيد سيد  الغامض 
رمــز اخلالص الوهمي هــو خرافة؛ ليس 
واقعا. لن يحضــر ليخّلص هذا الضائع 
احلائر الباحث عن خالص خارجي ملأساته 

ومشكالته. 

رند علي
 

هل كان صابــر ضحيــة إلرث والدته أو 
ضعــف اإلرادة فــي اتخاذ القــرار هو ما 
وضعــه أمــام الدوامة؟ رمبــا يكون هذا 
الســؤال مناســباً ملقال يدور حول رواية 

»الطريق«
تعــد رواية الطريــق من اشــهر روايات 
1964، وتدور  جنيب محفوظ وصدرت عام 
أحــداث الروايــة حول شــخصية صابر 
وهو شــاب في العقد الثالثني من العمر 
الذي يعيش في كنف والداته بســيمة 
عمران وهي صاحبة أشــهر بيوت البغاء 
في اإلســكندرية ، طوال فتــرة حياتها 
كانت بســيمة عمران متنح صابر كل ما 
يحتاجه من امــوال وعقارات دون ان حتثه 
على العمل او اكمال دراسته فنشأ األبن 
اعتماداً كلياً على اموال والدته  معتمداً 
التــي متت مصادرتهــا عندما وقفت في 

وجه أحد كبار الدولة. 
)إنهم مهرة في خداع الناس مبظاهرهم، 
الوجيه فــالن.. املدير فالن.. اخلواجا عالن.. 
ســيارات ومالبــس وســيجار .. كلمات 
حلوة.. روائح زكية .. لكني أعرفهم على 
حقيقتهم، أعرفهم فــي حجرات النوم 
وهم مجردون من كل شــيء إال العيوب 
ال  ونوادر  وعندي حكايــات  والفضائــح، 
تنفذ ، األطفال اخلبثاء القذرون األشقياء، 
وقبل احملاكمة اتصــل بي كثيرون منهم 
ورجوني بإحلاح أال اذكر أسم واحد منهم 
ووعدوني بالبــراءة، مثل هؤالء ال يجوز أن 
يعيروك بأمك فأمك أشرف من امهاتهم 
وزوجاتهــم وبناتهــم، وصدقني أنه لوال 
هؤالء لبــارت جتارتي( فدخلت الســجن 
وقضت فيه خمس ســنوات من عمرها، 
خالل هــذه الفترة دق الفقــر باب صابر 
املدلــل الذي اعتاد على حيــاة الرفاهية 
باالعتماد على امــوال والدته التي كانت 
تأتي بطرق غير مشــروعة، لم يستطع 
صابر التعايش مــع الوضع اجلديد الفقر 
واجلوع ومصادرة األموال والعقارات ، رجل 
لم يخلق إال للحب كما قالت عنه كرمية 
) الوجه اآلخر لبســيمة عمــران( وزوجة 
صاحب الفندق الذي سيقطن فيه صابر 

ضعف اإلرادة في رواية »الطريق« لـ نجيب محفوظ 

متابعة الصباح الجديد:

صدر العدد اجلديد ) 239 ( من » األديب الثقافية 
» التي يرأس حتريرها الكاتــب العراقي عباس 
عبد جاســم، متضمنــا ً عديــد املوضوعات 

الثقافية. 
في حقــل » فكر« كتب الدكتــور فارس عزيز 
املدرِّس: موضوعة جديدة عــن » َحواريو األدب 
وأوثانــه » تضمنــت » مراجعات فــي احلداثة 
والقيمــة » طرح فيهــا » عوامل تطوير األدب 
في الوضع االعتيادي » وقد تنّبه فيها الى » ان 
التغييرات التي شهدها العالم أحدثت ارتباكا 
ً شــديدا ً في املســتوى الفكري والنفسي ، 
بحيث ان خلخلــة املفاهيم التي كانت تدعم 
هذه الطاقة اصابها قصــور وتراجع ال يخفى 
على متأمــل ؛ وهذا ما أحدث فجوة في مجال 
الثقافــة واألدب ، بحيــث لم تتغّيــر املعايير 
الثقافية والفنيــة وحدها ، بل تغَيرت الغائية 
التــي طاملــا انطلقت منهــا » وكيف خضع 
» قســم من التوَجهــات النقديــة احلداثية 
لتصنيف جبري ، دون ان يكون لهذا التصنيف 
القدرة التكاملية على تقييم تلك التوجهات 
عمليا ً« حتى » وقعنا فريسة لهاجس التغيير، 
دون اخلضــوع ملعايير تتناســب وضخامة هذا 
التغيير وسعِته ، والســبب يعود الى خلخلة 
املعايير املعرفية التي كان لها أن حتكم ســير 
تلك العملية ؛ لو متت على وفق منهجية أكثر 
ارتباطا ً مبنهجيات العلم وأرسخ صلة باجلدوى 

العملية من األدب«. 
وهنا ينبغي االعتراف اننا إزاء مفكر لم يكتب 
بحثــا ً مجّرداً قائما بذاتــه ولذاته ، وامنا يقوم 
بتفكيك » تاريخ األخطاء« من منطلق إن ثلث 
التاريخ العقلي للبشــر هــو تاريخ االخطاء » 
، لهــذا فإن ما يرمي إليــه حتديدا ً هو تفكيك 
» املوقف الســطحي » من احلداثــة وأحيانا ً 
العبثي ، أي التعامــل غير املنهجي معها من 
حيث القبول واخلضوع ، ثم النفي ال حقا ً، دون 

اعتبار حلجم اخللل واإلقصاء الناجم عن ذلك 
اخلضوع«.

وفــي حقــل » رأي ثقافي عام، كتــب الناقد 
والكاتــب حســب اهلل يحيــى مقالــة في 

»تثقيف وزارة الثقافة«، 
وفيها يتساءل منذ البدء : » هل ستعد وزارة 
ً عدوانية  الثقافة هذه الســطور، ســطورا 
أو معارضة فــي أفضل املواصفــات أم انها 
ســتتعافى ؟ » وخاصة » إن فشــل عدد من 
مديريات وزارة الثقافة يعود أساسا ً الى غياب 
الوعي واملعرفة بطبيعة العمل وطنيا ً وفنيا ً 
وبشريا ً » ويرى الكاتب ان وزارة الثقافة حتتاج 

الى نقلة ثقافية نوعية على مستويني:
- املســتوي البشري : عن طريق تطوير ذهنية 
العاملــني فيها لكي يكونوا االمنوذج االفضل 
في العمل الدؤوب واخمللص النزيه.  عن طريق 
توســيع قاعدة : ما دمــت تتقاضى أجرا فان 

لهذا األجر استحقاقه
– املســتوى الفنــي : وذلك بعــدم االكتفاء 
بإصــدار كتاب فنــي ال يغني ذاكــرة وال ميأل 
املتلقــي معرفــة ، ومجلة مبتدئــني وهواة 
ومعرض لأللوان احملّددة أو مسرحية للضحك 
اململ وال سنفونية لطبقة اجتماعية تدعي 

االستيعاب فيما هي مجّوفة من الداخل«.
ويرى الكاتب حســب اهلل يحيى » إن فشــل 
عدد مــن مديريــات الثقافة يعود أساســا ً 
الــى غياب الوعي واملعرفــة بطبيعة العمل 
وطنيــا ً وفنيا ً » كما يــرى الكاتب أيضا ً بأن 
» وزارة الثقافــة معنية بتثقيــف مالكاتها 
وحثهم علــى العمل املثمــر، ال على الثرثرة 
وثقل الوقت واجنــاز ما ال حاجة بنا إلجنازه من 
الكتب الفارغة احملتوى واجملالت التي تعاني من 
االمراض املزمنة واجلماليــات اجملّردة واجلامدة 

واملسرحيات الكسلى«. 
وفي حقــل » حوار » قــّدم الكاتب واملترجم 
املغربي عبد الرحيم نــور الدين ترجمة حلوار 
مع الفيلسوف االسباني امييليو ايبدو   ، وهو 

استاذ جامعي اسباني ، يرى:

 » إذا كانت املعرفة هي ما جتلبه التجربة ، فإن 
ما أفعله هذه االيام كفيلسوف هو التفكير 
في نوع املعرفة الذي ميكــن ان ينبع من هذه 
التجربــة » ويرى أيضا ً » يجــب ان يكون في 
مقدور املواطن طرح أســئلة العقل احلر : َمْن 
يخبرنــا باحلقيقة ، وَمْن يخدعنــا ، وَمْن يريد 

التالعب بنا«. 
وقّدم الناقد الدكتــور فيصل غازي النعيمي 
دراســة في حقــل » نقد » حملــت عنوان » 
احلداثة الســردية وجتديد اخلطاب الروائي » ، 
وقد جاء فيها : » هاجس التجريب والتجديد 
ليســت بدعة في تاريخ الرواية العربية التي 

انحازت في مراحلها االخيرة له بدوافع ذاتية 
التراكم  وفنية وجماليــة، وهذا ما يؤكــده 
الكمي والكيفي لعدد الروايات التي اجترحت 
هذا الطريق الذي ميتد ما بني مرحلتي احلداثة 
ومــا بعد احلداثة بكل تراكماتها الشــكلية 
والفكرية ، ولكن الســؤال الذي يطرحه هذا 
املأزق االخالقــي/ الفني واملتعلــق بتاريخية 
الرواية العربية ؛ أين يكمن هذا التجريب ؟ وما 
؟  الفكرية  الثقافية وأسسه  هي منطلقاته 
بالتأكيد ان االجابة عن هذه االســئلة تكون 
من خــالل اخلطاب الروائي ذاتــه ، بعيدا ً عن 
القــرارات النقدية املوجهة مســبقا ً« ، وقد 

اتخذ الناقد من رواية » حمى البراري » للروائي 
ابراهيم نصر اهلل أمنوذجا ً لهذه القراءة.

وفي حقل » ثقافة عاملية » قّدمت ميادة وليد 
» االستشراق  ترجمة ملوضوع بعنوان  محمد 
باأللــوان » ، وهــو باألصل مقــال افتتاحي 
ملعرض فني كبير أقيم في االكادميية امللكية 
البريطانيــة حتت عنوان » املستشــرقون – ) 
1798 – 1914 ( ناقشت فيه ماري آن ستيفنز 
: كيف ان رســامني مختلفني كـــ » ديالكروا 
وماتيس تناولوا ما اعتبــروه غرائبيا ً، وتقول: 
ان املعرض تصّدى لقضايا تناولها االستشراق 
الرســم  لفن  الزمني  التسلســل  تتجــاوز 

االوربي«.
وفي حقل » تشــكيل » كتــب هيثم عباس 
متابعة حتت عنوان » بالغة التجربد الصوفي 
» قّدم فيها » قراءة في لوحات الفنان املغربي 
فؤاد بالمني » ، حيث جاء فيها » إن فؤاد بالمني 
ينتمي الى اجليل الثاني من رســامي احلداثة 
الفنيــة في املغرب ، وقد اجتــه نحو التجريد 
الصوفــي للواقع ، على وفق حــوار قائم بني 
البياض والســواد ، وما ينطوي عليه من نور 
وعتمــة ، وبذا فــإن لوحاته مركبــة تركيبة 
ملتبســة ، فهي » ليست صورا ً فوتوغرافية 
وال رسومات تشكيلية ، وامنا هي مزيج مركب 
منهمــا ، لهــذا فاللوحة عنده ال تتشــكل 
بآلية رسموية أو بعني انطباعية ، لهذا يقوم 
بتجريد اللوحة مــن داللتها الواقعية لُتعنى 
بشيء آخر يتجاوز النمطي واملألوف والعادي«.
وفي حقل » ســينما » قــّدم الكاتب ميثم 
اخلزرجي متابعة حملت عنوان » اســتنطاق 
احلدث .. الفلــم العراقي ) موصل( امنوذجا » ، 
وقد سّجل فيه الكاتب جملة من املالحظات 
منها : » لــم يظهر الفلم حالــة الفجيعة 
بصورتها اجللية » و« ثمة وهن وضياع نسبي 
للبعــض الكثير من النكبــات التي أطاحت 

املدينة » ، ثم يتساءل الكاتب:  
 عناصرها اللهجة« ملاذا مت اختيار ممثلني عربا 
ً ألداء هكذا قصص تُعنى بالشــأن الداخلي 

للبلد من أهم
 لتحصل بعض االسقاطات الواضحة؟

وفــي حقل » متابعــة » قــّدم الدكتور عبد 
املطلب محمود قراءة لـــ » معنى على التل 
» للشــاعر الســوري صقر عليشــي ، يقول 
فيها الدكتور محمود » بدأ فيها هذا الصقر 
الشاعر مهموما ً بالبحث عن معنى للشعر 
بعامــة ، وعن قصيدة لم يشــأ إال ّ أن تكون 
مغايرة للسائد من قصائد غيره من الشعراء 
، سواء بلغتها املميزة مبفرداتها وتراكيبها أم 
بدالالتها املثيرة التي متركــز أغلبها في بؤرة 

هذا الهم العصي على االمساك به«.
وتضمــن العدد قصيــدة طويلة للشــاعر 
الفلســطيني سعد الدين شــاهني حملت 
عنوان » اعيدوا لي اجلمجمة »، وهي قصيدة 

مثيرة في مبناها ومعناها.
كما تضمــن حقــل » نصــوص » متوالية 
قصصية للكاتب العراقي فيصل عبد احلسن 
بعنوان » الظالل«، وثالثة » نصوص  للشــاعر 

نصير الشيخ.
وفي » نقطة ابتداء » قّدم عباس عبد جاسم 
فصال ً من كتابــه » النظرية النقدية العابرة 
للتخصصــات » حمــل عنــوان » النظرية 
النقدية عبــر املناهجية » ، وقــد تناول فيه 
الكيفية التي أطاحــت فيه احلداثة البعدية 
النظام املعرفي ) النظري ( الســائد ، وكيف 
فتحــت اجملــال احليــوي لتحــّوالت النظرية 
النقدية من احلواضــن النقدية اخلالصة الى 
، حتى  حواضن مناهجية معرفيــة متعّددة 
صــار لتفاعل املنهج مع تشــكيل النظرية 
أهمية أكبر من تبيئ املنهج وتوطني النظرية 
» لهذا » دخل النقد مرحلة ما بعد مناهجية 
، ليرتبط بصراع اخلطابــات النقدية اجلديدة 
، وهــذا الوضــع املتمّيــز ال يحــدث إال ّ في 
الفتــرات التاريخية التي متايزها حتوالت كبرى 
أو انقطاعــات معرفية ، وذلــك إلنتاج نقدية 
تعدديــة مركبــة تركيبة مناهجيــة ، ميكن 

تسميتها بـ » النقدية العبر مناهجية«.

عدد جديد من » االديب الثقافية«

قصائد بعيدة

بعد ان يضنيه البحث عن 
والده الغائب وتبدأ امواله 

بالنفاذ يقرر صابر ان يسلك 
طريق كريمة زوجة صاحب 

الفندق ومالكه التي تفاجئه 
في غرفته ذات ليلة وهي 
تقنعه بأنها تحبه لكنها 

تخطط للتخلص من زوجها 
الهرم الذي )اشتراها( بماله 

ولم يوفر لها احتياجاتها 
اإلنسانية

 عبد اهلل الحامدي
 

وحيٌد
أغلُق بابي على آخرِ ظلٍّ

يعودُ إلّي
أزيُح الغيوَم النديَّة عن وجهي

أتيُت ألصمَت
وكذلك األشياْء

* * *

ال تعرفنْي
األمطارُ همسْت لِك

في الربيِع الفائِت
العصافيُر غيَّرْت أعشاَشها

إلى حوافِّ السقِف الذي تنامنَي حتَته
أحالمي هي من ناداِك

بيَد أنَِّك تعرفنْي
في أوَِّل الليِل مثل األنهارِ املتوحشِة

والسننْي
أنَِّك إرادُة األصابِع

وهي تُخفي سردَها األبديَّ السمِك
وهي حتكي صفاِت زنابَق

التصقْت بالصخورِ
ومترُّ في مجالها كواكٌب مضيئٌة

* * *

املدن تعودُ إلى ضوضائِها
الصحارى تعودُ إلى سماواتِها

األنهارُ تعودُ إلى حشائِشها
األشجارُ تعودُ إلى أوالدِها األشقياْء

هل تعوديْن؟
اجلباُل القدميُة ترتفُع

وتعودُ
من األضاحي بشاالتِهن النساُء يُقدِّ

األوالدُ يجمعوَن احلطَب واألزهارَ
الفراشاُت تطاردُ الفتياِت اجلميالِت

عازُف الُبزِق يتقيَُّل فوَق احلجرِ
أ بإبريق النحاِس عجوزٌ تتوضَّ

الرجاُل يعودوَن من احلروِب
واألكاذيب

الغيمُة تلو الغيمِة

الليُل والنهارُ
كلُّ الوجوِه

وَما ِمن وجهِك!

غالف الرواية
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13 منوعات

الكويت الدولة االعلى بنسبة السمنة
على وفق تقرير أعدته وحدة املعلومات االقتصادية التابعة جمللة 
ذي »إيكونوميست«، فان الكويت تأتي في املرتبة األولى بني الدول 
اخلليجيــة العربية الســت في معدل اإلصابة مبرض الســكري 

والسمنة. 
وأشارت احدى الصحف الكويتية إلى أن التقرير أوضح أن معدل 
عمليات السمنة في الكويت، األعلى في العالم كنسبة مئوية 
مقارنة بعدد الســكان، ما يقرب من ضعــف املعدل في الدولة 
التــي حتتل املركز الثاني حول العالم وهي الســويد، وحوالي 15 

ضعف املعدل العاملي.
وأرجع التقرير هذه املعدالت إلى تغيير منط احلياة بالبالد، وأضاف 
»الكويت شهدت تطوراً ســريعاً في العقود األخيرة شمل زيادة 
الناجت احمللي اإلجمالي بأكثر من عشرة أضعاف، إلى جانب تغيير 
منط احليــاة االجتماعية وقلــة احلركة، وزيادة انتشــار مطاعم 
الوجبات الســريعة وثقافة تناول الطعــام خارج املنزل، مع توفر 
الوجبات الدهنية والسكرية بأســعار رخيصة نسبياً مما زاد من 

معدل السمنة«.

موعد شهر رمضان فلكيًا
 كشف مركز الفلك الدولي، موعد شهر رمضان فلكياً، مؤكداً 
أن هالل شــهر رمضان سيجري التحري عنه يوم اإلثنني 12 إبريل 

نيسان.
وجاء في البيان الرســمي ملركز الفلك عبر موقعه الرســمي أن  
شهر شــعبان بدأ يوم اإلثنني 15 مارس 2021 في معظم الدول 
اإلسالمية، فعليه ســتتحرى معظم الدول هالل شهر رمضان 

يوم اإلثنني 29 شعبان 1442هـ املصادف 12 إبريل نيسان.
وجاء من هذه الدول إندونيســيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة 
عمان واإلمارات والسعودية واألردن وسوريا وليبيا واجلزائر واملغرب 

وموريتانيا ومعظم الدول اإلسالمية غير العربية في أفريقيا.
في حني أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شــهر شعبان يوم 
األحد 14 مارس وعليه ســتتحرى هالل شهر رمضان يوم األحد 

11 إبريل نيسان.
وبدأ تداول االخبار فيما يتعلق بالشــهر الكرمي منذ بداية شهر 
شعبان وبدأ الناس يخططون لكيفية قضاء الشهر من دون ملل 
خاصة مع ظروف انتشاء فيروس كورونا واالغالق الذي يحدث بني 

مدة ومدة اخرى.

سعودية تحتفل بطالقها امام منزل طليقها
حقق  مقطع فيديو مت تداوله علــى مواقع التواصل االجتماعي 
ماليني املشاهدات بســبب ما فعلته سيدة حصلت على حكم 

بالطالق.
في مقطع الفيديواملتداول ظهرت السيدة وهي حتتفل بطالقها 
أمام منزل طليقها في الســعودية وكانت تطلق الزينة وزغاريد 
الفرح معلقة على مقطع الفيديو بعبارة »وهاي على باب بيتهم 

وتطلقت يارب الفرحة يارب«.
بعض التقارير الصحافية، حتدثت عن هوية الســيدة، والتي قيل 
أن الســيدة مقيمة في الســعودية وهي من اجلنسية األردنية، 
فيمــا تباينت ردود فعل متابعني على موقف الســيدة بني مؤيد 
ومعارض. االحتفــال بالطالق ليس جديداً، فســابقاً تداول رواد 
مواقع التواصل االجتماعي في مصر قصة سيدة مصرية حيث 
أقامت حفل يعتمد على اللــون األصفر لالحتفال بطالقها من 
زوجهــا واعتمدت في ديكور املكان علــى بالونات صفراء وقالب 

حلوى مكتوب عليه طالق مبارك.

ملونشريط
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احليــاة بعد كورونــا اختلفت 
العديــد مــن زواياها بســب 
خطــورة الفيروس وانتشــاره 
العالم  في  غير مسبوق  بنحو 
اجمــع وطــال التغيير بعض 
اقــدم العادات التي ميارســها 
البشــر، من تبادل التحية من 
خــالل املصافحة او التقبيل او 
االحتضان فصارت تلك العادات 
ليس غير مرغوب بها حســب 
بل دليل على عــدم الوعي ملن 

يصر على ممارستها.
عبروا  الفنانــني  مــن  العديد 
عن هذه التغييــرات من خالل 
اغانــي او قصائد شــعبية او 
من خالل لوحات فنية جتســد 
الوضــع بتفاصيلــه، وهذا ما 
اقدمت عليه الفنانة الروسية 
برسم  قامت  التي  بلوك  إيرينا 
بصــور  لوحــات  مجموعــة 
كارتونية اقرب الى الكاريكاتير، 
كل واحدة منهــا تتحدث عن 
زاويــة معينة مــن زوايا احلياة 
واســتبدلت  اختلفت  التــي 

بصور اخرى وافعال مختلفة.
وبينمــا كان املعتاد أن يجلس 
املوظف في أثنــاء تأدية املهام 
العمل  بزمالء  املتعددة محاطا 
اآلخريــن، فإن العمل من املنزل 
الــذي صار أكثر انتشــارا بعد 
ظهــور فيــروس كورونا، جعل 
احليوانــات األليفة مبنزلة زمالء 

العمل اجلدد اآلن.
مع  الروسية  الرســامة  تتفق 

تتوقع  التــي  النظر  وجهــات 
عــدم حصول البشــر جميعا 
بعد  إال  على مصــل كورونــا 
مرور ســنوات، حيث كشفت 
عــن األمــر من خالل رســمة 
تتخيل خاللها أن املصل عبارة 
عن ملف ســوف يتم حتميله 
للحاســوب، أو ملاليني البشــر 
على سطح الكرة األرضية في 
واقع األمر، ولكن بعد مرور نحو 

ثمانية أعوام كاملة.

الرســمة على  تلــك  تؤكــد 
الفكرة التشــاؤمية السابقة 
شــديدة  بصــورة  ولكــن 
شخص  صورة  عبر  السخرية، 
العظمي  الهيــكل  مثل  صار 
وهو في انتظــار احلصول على 

املصل.
على جانب آخر، تكشــف تلك 
الرسمة نظرة تفاؤلية وساخرة 
 ،2021 لعام  نفسه  الوقت  في 
األرضية  الكــرة  عندما تظهر 

الفيروس  وكأنها تشــفى من 
الذي كان يحيــط بها من كل 

جانب، عبر املصل املنتظر.
وبينمــا كان مــن املعتــاد أن 
الزوجة عــدم تواجد  تشــكو 
الشكوى  فإن  املنزل،  في  الزوج 
اآلن في ظل زيادة فرص العمل 
من املنــزل في وجــود كورونا، 
صــارت من وجوده بــني جدران 

البيت طوال الوقت.
الناجح  املصل  أن  يبدو  وهكذا 

واخلاص بفيــروس كورونا، يعد 
قادرا علــى تخفيض املعدالت 
اخمليفة للمصابني والوفيات ولو 

بالقوة.
فيمــا يتبني أن عــالج فيروس 
كورونــا صار األمــل احلقيقي 
كلمة  نشاهد  جميعا،  للبشر 
تكتب   Hope باإلجنليزية  األمل 
املصل  بواسطة  السماء  على 

نفسه.
الرســومات  بعض  ابرزت  كما 

الكرتونية للفنانة إيرينا بلوك. 
اللقــاءات الغرامية بني احملبني 
اذ عبــرت من خالل رســمتها 
ان هــذه العالقات ستشــهد 
مالمــح شــديدة االختــالف 
والغرابــة مقارنة مبا كان عليه 
فيروس  ظهــور  قبل  الوضــع 
كورونــا، حيث صــارت أقنعة 

الوجه واجلسم ال مفر منها.
 كمــا ابــرزت في رســومات 
لوحات  مجموعة  ضمن  اخرى 
تختصــر طبيعة احليــاة بعد 
العامة  املواصالت  خلو  كورونا 
مــن الــركاب في بعــض دول 
العالم، التــي تبقى حذرة من 
كانت  بعدما  اخمليف،  الفيروس 
تعج باملواطنني من قبل، لنجد 
هنا الهدوء بعد عاصفة كورونا 

وليس قبلها.
رسومات  بني  من  أخرى  رسمة 
كرتونية جتمع بني الرومانسية 
والطرافة أيضا، حيث تكشف 
عن الفــارق الواضح بني أجواء 
عيد احلب قبل ظهــور كورونا 
وبني أجواء اليوم نفسه في ظل 
وجــود الفيــروس والتحذيرات 
التي يؤكــد عليها االطباء في 

كل العالم.
في كل األحوال، يبقى القضاء 
على فيروس كورونا لألبد حلم 
البشــر جميعــا، إال أنه حتى 
يحــني هذا املوعــد، فإنه على 
املوقف  مع  يتعايش  أن  العالم 
بشــتى الطرق، ومن بينها ما 
كشفت عنه رسومات كرتونية 
جســدت معاناة اجلميع ألكثر 

من سنة من كورونا.

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأ يــوم البيانو كفكــرة من قبل 
عازف البيانو وامللحن واملنتج األملاني 
نيلز فــرام الذي يؤلف موســيقى 
البيانو الكالسيكية مع املوسيقى 
اإللكترونية بأســلوب غير تقليدي. 
عندما ُسئل فرام ملاذا يحتاج العالم 
إلى يوم بيانو، أجــاب: »في الغالب، 
ألن االحتفال بالبيانو ال يضر، اضافة 
الى اهمية ومتعة االحتفال باملؤدين 

وامللحنــني صناع البيانــو، واألهم، 
املستمع«.

يُقام يــوم البيانو العاملــي، احلدث 
العاملي الســنوي نهاية شــهر اذار 
من كل عام. أسسه مجموعة من 
األشــخاص املهتمني واملوسيقيني 
منــذ عامني، واختير اليــوم الثامن 
والثمانني من كل عــام، ويعود هذا 
التحديــد بســبب عــدد املفاتيح 
املوجودة على اآللة املوسيقية التي 

تبلغ 88 مفتاح. 
الهدف مــن اليوم إنشــاء منصة 
للمشــاريع املتعلقــة بالبيانو من 
أجل تعزيز تطوير األبعاد املوسيقية 
العزف  متعة  مشــاركة  ومواصلة 
علــى البيانو التي تعــود إلى قرون، 
وخلــق متعة خاصة لــدى الناس. 
أنواع  Piano Day بجميع  ويرحــب 
محبــي البيانو  الصغــار والكبار، 
الهــواة واحملترفــني ، مــن أي اجتاه 

موسيقي - لالنضمام إليه.
على  القائمــة  املنصــة  وقامــت 
االحتفال بوضع بيان لها تقول فيه: 
نظرًا لألوقــات والديناميكيات غير 
املسبوقة فيما يتعلق بوباء فيروس 
كورونــا، من الواضح أننا نشــجع 
جميع عشــاق البيانــو واملنظمني 
واملروجني على االحتفال بيوم البيانو 
2021 مبســؤولية والتكيــف مــع 
الوضع احلالي، علينا أن نضع صحة 

 ، أوالً. بالطبع  اجلميع وســالمتهم 
نود أن نلهم جميــع محبي البيانو 
إليجاد طرق أخــرى لالحتفال بآالتنا 
التاريخ وكن جزًءا  املفضلة. احفظ 
من احلدث. نظم احتفال يوم البيانو 
اخلاص بك في 29 مارس! قم بإنشاء 
البث املباشــر اخلاصة بك،  حفالت 
واألحداث عبر اإلنترنت مع األصدقاء 
الفيديو والصور  أو أرســل مقاطع 
والقصــص والقصائد ، أي شــيء 

مســتوحى من البيانو، ويســعدنا 
مشاركتها مع مجتمعنا. 

متعددة  االلة  بهذه  االحتفال  وكان 
االســتعماالت قد تزايــد أكثر من 
أي وقت مضــى، ومت إدراج أكثر من 
100 حدث متعلــق بالبيانو في يوم 
البيانــو 2020 وعرض أكثر من 200 
مقطوعة بيانــو قدمها فنانون من 
جميع أنحاء العالم في يوم البيانو 

الرسمي.

اليوم العالمي للبيانو

رسومات كرتونية.. كيف أصبح العالم بعد عام من 

هناك أكثر من 3814 ثقافة مختلفة حول العالم، 
ولكل منها تقاليدها اخلاصة التي يتبعها الناس. 
وكل تقليد كان له اســاس اما حــدث او جتربة مير 
بها احدهم او محاكاة لتقليد يعجب بعض االفراد 

ومن ثم يتحول الى تقليد عام.
بينما ترك البعض الطرق واملمارسات القدمية كما 
هي ولم تتغير عبر مر السنني، فمازال هناك عادات 
متبعــة، ومنها وفقاً ملا رصده موقع برايد ســايد 

رمي األسنان وغيرها من العادات الغريبة.
شعلة عيد الفصح في أملانيا

قبل ليلة عيــد الفصح، يقوم النــاس في أملانيا 
بإشعال النيران في أجزاء مختلفة من البالد، وهذه 
العادة قدمية جداً، آلنها داللة على الترحيب بالربيع 

وطرد األرواح الشريرة في الشتاء .
التهام الطعام

بينما يعتبر االلتهام فــي األكل او االكل بطريقة 
جتعل الشخص يبدو وكأنه شرها عادة غير محبذة 
في معظم البلدان، إال أنه في اليابان ليس ســوى 

شيء طبيعي وليس به حرج .
خبز العمالت

في بوليفيا، يحتفل الناس بنهاية العام ويرحبون 
بالعام اجلديد بخبز العمالت املعدنية في الكعك،  
مــن املعتقد أن كل مــن يجد العملــة املعدنية 

سيحالفه احلظ في العام املقبل.

رمي األسنان في اليونان
يوجد   ال  اليونــان،  جنية أسنان فبدالً من ذلك في 

عندما تســقط أســنان أحد األطفال يرميه  من 
أعلى السطح. 

مهرجان الطماطم
حول العالم ســنجد هناك دول تعمل على إعداد 
مهرجان الطماطم، من خالل رمي الطماطم على 
اآلخرين، هذا التقليد بدأ منذ 1945 ومستمر حتى 

اآلن.
تناول اآليس كرمي في الشتاء

بينما نستمتع باآليس كرمي في أيام الصيف احلارة، 

ولكــن في منغوليا، يفضلون تناوله خالل أبرد أيام 
الشتاء.ورمبا الن االجواء هناك عادة تكون باردة فقد 

اعتاد السكان على االمر. 
اختيار مصيرك في كوريا اجلنوبية

في العام األول للطفل، يتم وضع أشياء مختلفة 
أمام الطفل، مثل الكتب، واملال، وفرشــاة الرسم، 
واعتمادًا على ما يختاره الطفل سيتنبأ مبستقبله.
على سبيل املثال، إذا اختار الطفل املال، فسيكونون 

أثرياء، وإذا التقطوا الكتاب، فسيكونون أذكياء.
القفز من على الكرسي في الدمنارك

تقريًبــا لكل بلــد في العالم تقليــد محدد  يتم 
اتباعه في ليلة رأس السنة اجلديدة، وفي الدمنارك 
وفي ليلــة رأس الســنة وحني تضرب الســاعة 
منتصــف الليــل بقليــل، يجلس النــاس على 
الكراســي ويستعدون للقفز في الثانية مع بداية 
العام اجلديد، و يُعتقد أن نسيان القفز يجلب احلظ 

السيئ.

قص الشعر مرة واحدة
في أحــد القرى بالصــني، معروف أن  النســاء ال 
يقومون بقص الشعر، حيث يعتقدن أنه سيجلب 
لهن حياة طويلــة، حيث يقوموا بقص الشــعر 
مرة واحدة في حياتهم في ســن 18، مما يرمز إلى 

طقوس البلوغ ويظهر أن الفتاة مستعدة للزواج.

أغرب التقاليد حول العالم: طهو العمالت المعدنية نهاية 

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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العواصم ـ وكاالت:

القدم  األوروبي لكرة  االحتاد  يعتزم 
)يويفا(، إلغــاء احلد األقصى الذي 
يفرضــه علــى عدد املشــجعني 
املســموح لهم بحضور املباريات 
)%30 من سعة املالعب(، للسماح 
بطولة  مباريات  في  أكبر  بحشود 

أوروبا في حزيران املقبل.
الروســية  الســلطات  وكانــت 
واإلجنليزيــة أحملــت إلــى أنها قد 
تســمح بحضور عــدد أكبر من 
اجلماهيــر في مباريــات ببطولة 
أوروبا في سان بطرسبرج وملعب 
وميبلي فــي لندن.ويتابــع اليويفا 
كذلــك اإلجراءات التــي تتخذها 
بحضور  للسماح  أخرى  حكومات 
جماهيري أكبر إذا كان ذلك ممكنا.

ومــن احملتمــل أن يتــرك االحتــاد 
األوروبي للسلطات احمللية في كل 
املطلوبة  الزيــادة  قرار حتديد  بلد، 
إلــى  ملعب.وإضافــة  كل  فــي 
املباريات في  اســتضافة بعــض 
دور اجملموعــات، ســيكون وميبلي 
أيضا مســرحا ملباراتي الدور قبل 
املالعب  والنهائي.وأمام  النهائــي 
املســتضيفة حتى الســابع من 
نيســان إلبالغ اليويفا بخططها 
بشأن عدد اجلماهير التي ستحضر 
املباريات.وإذا أخفقت أي مدينة في 
تقــدمي ضمانات حلضــور جماهير 
ســتخاطر  فإنهــا  للمباريــات، 

بفقدان حق االستضافة.
وكانت مدينة ســان بطرســبرج 
قالت إنها تســتهدف نسبة 50% 
من ســعة املالعــب، بينما قالت 
قد تسمح  إنها  الدمنارك  حكومة 
بحضور 12 ألف متفرج بنســبة 
%30 من ســعة ملعب باركن في 
كوبنهاجن، بينمــا تأمل في زيادة 

هذا العدد.

من جانب اخر، أعلن االحتاد األملاني 
أن املنتخب  أول أمس  القدم  لكرة 
األملاني سيخوض مباراة ودية أمام 
نظيــره الدمناركي فــي 2 حزيران 
املقبل ضمن اســتعداداته لكأس 

األمم األوروبية )يورو 2020).
على  بعد  االســتقرار  يجــر  ولم 
مكان إقامة املباراة لكنها قد تقام 
في مدينة انســبروك النمساوية 
التي  زيفيلد  القريبة من مدينــة 
التدريبــي  املعســكر  حتتضــن 
للمنتخب األملانــي اعتبارا من 23 

أيار.

آخر  األملاني  املنتخــب  ويخــوض 
مباراة ودية له قبل خوض البطولة 
الالتفي  نظيــره  أمام  األوروبيــة، 
7 حزيران..  في دوســلدورف فــي 
ويتنافس املنتخب األملاني في يورو 
التي تأجلــت لتقام صيف   2020
العــام احلالي، ضمــن مجموعة 
تضم معه منتخبات: فرنسا الذي 
يواجهه في 15 حزيران، والبرتغال، 
األملاني  املنتخب  واجملر.وسيخوض 
جميــع مبارياتــه الثــالث فــي 
اجملموعة في مدينة ميونخ، إحدى 
املدن الــ12 األوروبية التي حتتضن 

فعاليات البطولة القارية.
كذلك يخوض املنتخب الدمناركي 
جميــع مبارياتــه الثــالث فــي 
دور اجملموعــات علــى أرضــه في 
مــع  وســيتنافس  كوبنهاجــن، 
في  يلتقيه  الذي  فنلندا،  منتخب 
12 حزيــران، ومنتخبــي بلجيكا 

وروسيا.
من جانبه، عبر روبرتو مانشــيني 
مــدرب إيطاليــا عن مســاندته 
فكرة زيادة قوائــم املنتخبات في 
بطولة أوروبا )يورو 2020( ملواجهة 
احتماالت إصابة الالعبني بفيروس 

البطولة  إقامة  املقرر  كورونا.ومن 
في 12 مدينــة مختلفة في املدة 
بــني 11 حزيران و11 متــوز بعد أن 
تأجلت من العام املاضي بســبب 

اجلائحة.
املنتخبــات  مدربــو  وســيعلن 
تشــكيالتهم التي تتألف من 23 
العبا لكن مانشيني طالب بتغيير 
الفيروس  انتشار  ملواجهة  اللوائح 
راي:  لشــبكة  القارة.وقال  عبــر 
»زيادة القوائم إلى 25 أو 26 العبا 
قد يكون شــيئا جيدا ألن املوسم 

كان صعبا للغاية«.

وأوضــح: »عــالوة علــى ذلك رمبا 
بالعدوى  الالعبــني  أحــد  يصاب 
خالل البطولة. ســيصعب وقتها 
الالعبــني  باقــي  ألن  تعويضــه 
سيكونون في إجازاتهم«.واختتم: 
»لذلــك إذا قــرر االحتــاد األوروبي 
القيام بهذا األمر فانني سأسانده 

بشدة«.
جاريث  قــال  اخــر،  وفي ســياق 
منتخــب  مــدرب  ســاوثجيت 
إجنلترا، إن العب الوســط جوردان 
للحاق  الزمن  يســابق  هندرسون 
ببطولــة أوروبا هــذا العام، حيث 
يواصل قائــد ليفربول تعافيه من 

إصابة في الفخذ.
في  وخضــع هندرســون جلراحة 
املاضــي عقب  الشــهر  فخــذه 
إصابتــه خالل خســارة ليفربول 
-2صفــر أمــام منافســه احمللي 
في  مرسيسايد  قمة  في  إيفرتون 
20 شباط املاضي، وكان من املتوقع 
أن يغيب خمســة أســابيع على 
األقل.لكــن الالعــب البالغ عمره 
30 عاما قــد يغيب مدة أطول، مما 
يثير الشكوك حول مدى جاهزيته 
للمشاركة في بطولة أوروبا التي 
ســتبدأ في حزيران املقبل.وأضاف 
أنه سيقترب  ســاوثجيت »نعلم 
من نهاية املوسم وسيتعني علينا 
فقط متابعة ســير األمور. ندرك 
أنــه مع أي إصابة مــن هذا النوع 
يوجد وقــت محدد للتعافي، لكن 

ميكن أن يحدث أي شيء.
وتابع »فيما يتعلق بالوعود، ميكننا 
نفسه  هندرسون  إن  فقط  القول 
متفائــل للغاية بشــأن اجلراحة 
وما أبلغه به األطباء بشأن ما هو 
هندرســون  حلالته«.وخاض  ممكن 
58 مبــاراة دوليــة مــع إجنلتــرا 
تشــكيلة  في  بارزا  عنصرا  وكان 
ساوثجيت التي وصلت قبل نهائي 

كأس العالم 2018.

الجزائر ـ وكاالت:
أعلن نادي مولودية اجلزائر، تعاقده 
مــع املهاجــم الدولــي الغانــي 
جوزيف إيســو، قادما من صفوف 

صفقات  أولــى  ليصبح  درميــس، 
»الشــناوة« خالل فترة االنتقاالت 
النادي في  اجلارية.وقال  الشــتوية 
على  الرسمي  حســابه  عبر  بيان 

»فيسبوك«: »تعلم اإلدارة أنصارها 
األعزاء، إمضاء عقد انتقال جوزيف 
إيســو مهاجم درميس الغاني، إلى 

مولودية اجلزائر ملدة 3 سنوات«.

وأكــدت إدارة املولوديــة، أنهــا 
ستعمل على استقدام العب أو 
التشكيلة  لتدعيم  آخرين  اثنني 
خالل فترة االنتقاالت الشــتوية 

للمنافســة  حتســبا  اجلاريــة، 
هذا  املتاحة  األلقــاب  أحد  على 
املوســم.ويطمح النــادي لبلوغ 
أدوار متقدمــة في دوري األبطال، 

حيث أصبح قريبــا من جتاوز دور 
املنافسة  إلى  إضافة  اجملموعات، 
املؤهلــة  املراكــز  أحــد  علــى 

للمنافسة القارية في الدوري.

الغاني ايسو ينضم لمولودية الجزائر

ألمانيا تجهز للنهائيات بمواجهة ودية أمام الدنمارك

يويفا يتحرك لزيادة أعداد الجماهير في اليورو

أملانيا والدمنارك في لقاء سابق

طوكيو ـ وكاالت:
دك منتخــب اليابــان شــباك مضيفــه منتخب 
14-0 ضمن منافســات اجملموعة  منغوليا بنتيجة 
السادسة للتصفيات اآلســيوية املؤهلة إلى كأس 
العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آســيا 2023 في 
الصــني أول أمس.. وعــّزز منتخب اليابــان صدارته 
للمجموعة السادسة برصيد 15 نقطة من خمس 
مباريــات انتصر فيها جميعها، مقابل 10 نقاط من 
ست مباريات لطاجيكستان و7 من خمس مباريات 

لقرغيزستان و6 مليامنار و3 ملنغوليا.

نواكشوط ـ وكاالت:
بلغت موريتانيا نهائيــات كأس أمم إفريقيا 2021 
في كرة القــدم للمرة الثانية علــى التوالي في 
تاريخها بفوزها على مضيفتها جمهورية إفريقيا 
الوسطى -1صفر اول امس في اجلولة السادسة 
األخيرة من منافســات اجملموعة اخلامســة من 
تصفيــات نهائيات نســخة 2021 املقررة مطلع 
العام املقبل في الكاميرون بسبب فيروس كورونا.
وســجل أبوبكار كامارا هدف املباراة الوحيد في 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط 
معززة  بفوزها  األهــم  موريتانيا  األول.وحققــت 
موقعها في املركــز الثاني برصيد تســع نقاط 
)11 نقطة(  لتلحق باملغــرب متصدر اجملموعــة 

والذي يستضيف بوروندي الحقا.

العواصم ـ وكاالت:
أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« رسمًيا، 
اول امس، نقل مباراتي تشيلسي وبورتو في ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا إلى إسبانيا.وبحســب 
املوقــع الرســمي ليويفــا، فإن ملعــب رامون 
سانشــيز بيزخوان )معقل إشــبيلية( هو الذي 
سيستضيف مباراتي الفريقني في 7 و13 نيسان 

اجلاري.
وجاء قرار يويفا بنقل املباراتني، نظرًا لقيود السفر 
بــني إجنلترا والبرتغال، بســبب تفشــي فيروس 
كورونا.وتأهل تشيلســي لهذا الدور بعد تغلبه 
على أتلتيكو مدريد، بينما أطاح بورتو بيوفنتوس.

اليابان يسجل 14 مرة 
في مرمى منغوليا

موريتانيا تبلغ 
نهائيات »كان 2021«

نقل مباراتي تشيلسي 
وبورتو إلى إسبانيا



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجــه رئيــس مجلس الــوزراء 
بتشكيل  الكاظمي،  مصطفى 
فريــق عمــل لتهيئــة جميع 
مستلزمات اســتضافة العراق 
وجه  الكاظمي   ...25 خلليجــي 
لتهيئة  عمل  فريق  بتشــكيل 
جميــع مســتلزمات تضييف 
″25.وتنازلت  خلليجــي  العراق 
قطر عن استضافة خليجي 25 

لصالح العراق.
من جانبها، أكدت جلنة الشباب 
العراق  قدرة  النيابية،  والرياضة 
على استضافة خليجي 25 في 
رئيس  البصرة.وقال  محافظــة 
اللجنة عباس عليوي، إن “أهمية 
أنها  البطولة تكمــن في  هذه 
اخلليجيينمؤكدا  االشقاء  جتمع 
العراقيــة  احلكومــة  “قــدرة  
محافظة  في  احمللية  واحلكومة 
البصرة علــى إقامة هذا احملفل 
الرياضــي.. وأضــاف، أن جلنــة 
النيابية  والرياضــة  الشــباب 
ســتكون عامال مســاعدا في 
في   25 خليجــي  اســتضافة 
اجلمهور  وأن  البصرة،  محافظة 
احتضان  يســتحق  العراقــي 
الفتا  الرياضي”،  النشــاط  هذا 
إلى أهميــة أن تدعم االحتادات 
الرياضية اخلليجية هذا النشاط 

املهم واقامته في العراق.
شــكره  عن  عليــوي  وأعــرب 
“ملوقف االشقاء في قطر لعدم 
خليجي  باســتضافة  رغبتهم 
25 كبديل للعراق، ما ميثل دعما 

وقــوة لالحتــادات اخلليجية في 
املوافقة على استضافة العراق 
للبطولة، ودعــا عليوي االعالم 
الرياضــي والنجــوم الرياضيني 
الــى التكاتف من اجــل تعزيز 
دور العراق باســتضافة بطولة 
خليجي 25 التــي متتاز بنكهة 
خاصة لــدول املنطقة وللعراق، 

متمنيــا أن متضــي األمور على 
اكمل وجه بهذأ الشأن.. وأشار 
والرياضة  الشباب  “جلنة  أن  إلى 
دول  النيابيــة ســتتواصل مع 
اســتضافة  بهــدف  اخلليــج 

البطولة في العراق.
إلى ذلك، يصل يوم االحد املقبل 
الرابع من نيســان اجلــاري وفد 

اللجنة اخلاصة بدراسة ملفات 
خليجــي 25، وبحســب وزيــر 
الشباب والرياضة عدنان درجال، 
ان محافــظ البصــرة اســعد 
العيدانــي ســيكون على رأس 
يتكون  الذي  للوفد  املستقبلني 
الشــيباني  الدكتور حميد  من 
لكأس  التنفيذي  املكتب  عضو 

اخلليــج وعــدد مــن االعضاء 
لالطالع على املنشات الرياضية 
رسميا  االعلن  قبل  البصرة  في 
عــن تضييفها لــكأس اخلليج 

بالنسخة املقبلة. 
االحتاد  رفــض  اخر،  من جانــب 
رســمي  بشــكل  اآلســيوي 
تغيير  علــى  العراق  اعتــراض 

جــدول املباريــات املتبقية من 
التصفيــات املزدوجــة املؤهلة 
2023 في الصني  لكأسي آسيا 
والعالم في قطــر 2022.. وقال 
مصــدر مطلــع فــي تصريح 
اآلســيوي  »االحتاد  إن  صحفي، 
رفض االعتراض العراقي بشكل 
رسمي وأكد أن مواعيد املباريات 
مت تثبيتها في الثالث من حزيران 

املقبل«.
العــراق  أن  االحتــاد  وأوضــح 
انتظار في  ســيكون في حالة 
املنامة،  بتجمــع  األولى  اجلولة 
على أن يخــوض مباراته األولى 
مع كمبوديــا والثانية مع هوجن 
كوجن علــى أن تكون األخيرة مع 
املصدر  اإليراني.وبني  املنتخــب 
أن االعتــراض العراقــي طالب 
كان  باجلدول حيث  بالتمســك 
مقررا أن يخوض العراق مباراته 
األولــى مع هــوجن كــوجن ومن 
التقدمي  وبالتالي  كمبوديــا  ثم 
والتأخير في املباراتني دفع االحتاد 

العراقي لتقدمي االعتراض.
االحتاد  أن  الــى  املصدر  وأشــار 
اآلســيوي إلــى اآلن لــم يــرد 
بشكل رســمي على االعتراض 
اإليراني الذي اعترض على قبول 
اســتضافة املنامــة ملباريــات 
اجملموعة ورفض الطلب اإليراني 
الســتضافة املباريــات.. ومــن 
املؤمــل أن يرد االحتاد اآلســيوي 
بشــكل رســمي خــالل األيام 
اإليراني. االعتراض  على  املقبلة 

يتصدر  العــراق  أن  إلى  يشــار 
اجملموعة الثالثة من التصفيات 

املزدوجة برصيد 11 نقطة.

الرياضة النيابية: العراق قادر على إنجاح العرس الخليجي في البصرة

الكاظمي يوجه بتشكيل فريق عمل لتهيئة 
مستلزمات تضييف خليجي 25

حكمان بكرة اليد يقودان 
بطولة بالسعودية

خمسة منتخبات تبدأ 
تحضيراتها للبارالمبياد

حزمة عقوبات لالعبي 
الدرجة األولى والصاالت

حسام عبد الرضا*
غادرنا الثنائي التحكيمــي الدولي بكرة اليد 
خالد شــاكر وفاضــل كاظم إلــى اململكة 
العربية الســعودية للمشــاركة فــي إدارة 
مباريــات ضمــن بطولــة النخبــة للدوري 
الســعودي الذي ســيقام في مدينة الدمام 
ابتداء من اليوم اخلميس املوافق االول من شهر 

نيسان اجلاري.
ونال احلكمان الثقة من االحتاد اآلسيوي لكرة 
اليد بناء على طلب االحتاد السعودي بترشيح 
املباريات  إدارة  اثنني للمشــاركة في  حكمني 
ضمــن البطولــة، وتعد املشــاركة في هذه 
البطولة فرصــة لتعزيز وجود احلكم العراقي 
لكــرة اليد في احملفل الســعودي املهم الذي 

ينال االهتمام واالضواء.

* الناطق االعالمي الحتاد كرة اليد

إعالم اللجنة البارالمبية
باشــرت خمســة منتخبــات وطنيــة 
التدريبية فــي العاصمة  معســكراتها 
بغــداد اســتعداداً للمشــاركة في دورة 
العاب الباراملبية  طوكيو التي من املؤمل 

ان تنطلق منتصف شهر آب املقبل .
وكانت منتخبات العاب القوى و القوس و 
السهم و املبارزة على الكراسي و الرماية 
ورفع االثقال قد باشــرت في العشــرين 
من شــهر آذار اجلاري في معســكراتها 
الداخلية و التي تستمر حتى الثامن عشر 

من نيسان اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــدت جلنــة االنضبــاط فــي الهيــأة 
التطبيعية اجتماعاً ملناقشــة اعتراضات 
األندية واألحداث التي رافقت مباريات دوري 
الدرجة األولى..ولدى مناقشة تقرير مشرف 
مبــاراة )اخلطوط واحملموديــة(، تقررَ إيقاف 
العبــي فريق اخلطــوط )مصطفى عباس 
وعلي طالــب( الى نهاية املوســم، وذلك 
اســتنادا للمادة 51 /3 انضباط، لقيامهما 

باالعتداء بالضرب على حكم املباراة.
وبعــد مناقشــة تقريــر مشــرف مباراة 
العربي( ضمن منافسات  )الصادق واخلليج 
دوري الدرجة األولــى، تقررَ معاقبة كل من 
رئيس نادي الصادق )حسن جاسم( وعضو 
الهيأة اإلداريــة لنادي الصادق )نضال غني( 
النادي )حســن علي(، واملوظف في  وإداري 
النادي )مجتبى جمعة(، باإليقاف للموسم 
استناداً  وذلك   ،2022-2021 املقبل  الكروي 
للمــادة 51 /3 انضبــاط، مع إلــزام نادي 
)الصــادق( بدفــع غرامة ماليــة مقدارها 
عشرة ماليني دينار، اســتناداً للمادة 51/ 3 

انضباط.
)النجدة  تقريــر مبــاراة  ولدى مناقشــة 
واجليش( في دوري الصــاالت، تقررَ معاقبة 
الالعبني )سليم رهيف( الذي يحمل الرقم 
15، و)حيــدر علــي( الذي يحمــل الرقم 9 
باإليقــاف ملباراتــني لكل العب، اســتناداً 

للمادة 47/ صاالت.
وبعد مناقشــة تقرير مشرف مباراة )اخلور 
وسفوان(، تقررَ معاقبة العبي فريق سفوان 
كل مــن )محمد خلف حارس املرمى، وعبد 
اهلل رشيد وحيدر شــهاب(، وحارس مرمى 
فريق اخلور )علي ياسني( باإليقاف للموسم 
الكروي املقبل 2021-2022، استناداً للمادة 
51 / 3 انضباط، على أن يدفع نادي سفوان 
غرامة مالية مقدارها عشــرة ماليني دينار 

استناداً للمادة 51 / 3 انضباط.
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بغداد ـ فالح الناصر:

تأســيس  اعيد  الداخلية،  وزارة  بدعم 
نــادي املرور الرياضي فــي العام 2018، 
وبحســب امني ســر النــادي، مهند 
حميد، فأن إجراءات رسمية متت إلعادة 
تشــكيل النادي الذي يعود تأسيسه 
لعقد السبعينيات من القرن الناضي، 
وحاليا ميلك نــادي املرور الرياضي مقرا 
في ساحة املظفر مبدينة الصدر، يضم 
غرف إدارة وقاعــات لأللعاب الرياضية 
واحلديد وســكن لالعبني، وايضا ميلك 
النــادي مســاحة 10 دومن تقــاع على 
الطريق الســياحي ومن املؤمل ان يتم 
والتدريب  للعب  فيه مالعب  تشــييد 

ومسبح ومستلزمات النادي األخرى.
واوضح ان نادي املرور متارس فيه ألعاب 
والرديف  االول  للفريــق  القــدم  »كرة 
العمرية مبــالكات متكاملة،  والفئات 
بوكســنك  والكيك  الصــاالت  وكرة 
والتايكوانــدو والبولنــغ واملصارعــة 
والكرة الطائرة والبليارد وكرة الطاولة 

والسباحة«.
وثمن امني سر نادي املرور الرياضي، دور 
رئيس الهيئة اإلداريــة اللواء احلقوقي 
طارق اســماعيل حســني املدير العام 
ملديرية املرور، واعضــاء الهيئة اإلدارية 
ملا يقدمونه من دعم في ســبيل إجناح 
مســيرة فرق النادي واالرتقاء بها نحو 

االفضل في جميع املنافسات.
واشار امني سر النادي، وهو العب سابق 
في ناشــئة الشرطة وشــباب اجلوية 
الدرجة االولى فــي اخلطوط  وانديــة 
والســياحة والعدالــة والدفاع اجلوي، 
وطيران اجليش، اشــار إلى ان فريق كرة 
مباريات  يلعب ضمــن  حاليــا  القدم 
مجموعة  لألضــواء  التأهيلي  الدوري 
بغداد، واجرى مباراتني تعادل في األولى 
ســلبا امام النجدة، وفــاز في الثانية 
على فريق الزعفرانية بهدف ســجله 

الالعب عقيل خيري.
وتابع ان الفريق ميضي مبسيرة ايجابية 
وهنالك تعاونا كبيرا بــني إدارة النادي 
واملــالك التدريبــي والالعبــني، الذين 
عقدوا العــزم على املنافســة صوب 

اللعب في دوري االضــواء املقبل، وبني 
ان الفريق اقام معســكرا تدريبيا في 
محافظة السليمانية قبل بدء الدوري، 
فضال على اجــراء 9 مباريات ودية في 
بغــداد مع أندية املهندســني والكرخ 
النجدة  واالتصاالت  واجليش  واجلنسية 

وغيرها وحقق نتائج جيدة.
واكــد ان املالك التدريبــي لفريق نادي 
املــرور بقيــادة الكاتــن عــادل عجر 
ومساعديه مالك شلش وسيف لفتة 
ومحمد حســني عيدان ومدرب حراس 
املرمــى وســام عبد العزيز ومشــرف 
الفريق قاســم ويس، يبذلــون جهودا 
كبيرة في ســبيل حتقيــق النجاحات 
في املباريات الرسمية وصوال إلى دوري 

الكبار.
التدريبي  وفي سياق حديثه عن املالك 
للفريق حاليا، لم ينســى امني ســر 
املالك  إلى  بالعرفــان  النادي اإلضــارة 
التدريبي السابق بقيادة الكابنت حيدر 
كرمي ومحمد حســني وجعفر حسني 
يونس ثم تســنم الكابــنت ذياب نهير 
املهمة ومعه محمد حســني وسيف 

لفتة ووسام فالح مدربا حلراس املرمى، 
مشــيرا إلى ان الكابنت ذياب نهير لم 
يستطع اكمال مسيرة تدريبه للفريق 
منوها  الوظيفة،  في  التزاماته  بسبب 
إلــى ان إدارة النادي تثمن جهود جميع 
املدربني الذين تناوبوا على مهمة قيادة 
كرة املرور في مشــاركاته ضمن دوري 
الدرجة االولــى ملنطقة بغداد وكذلك 
متيزه في الوصــول إلى دور 32 لبطولة 

كأس العراق.
من جانبــه، عد مدرب فريق املرور، عادل 
عجــر، املهمة ال تخلو مــن الصعوبة، 
لكن تعــاون اإلدارة واجتهــاد الالعبني 
يســهم في حتقيق النتائج االيجابية، 
مؤكــدا ان املباريــات التجريبية التي 
ســبقت الدخول في معترك التأهيل، 
كانت مباريات مهمة متكن فيها املالك 
التدريبي من االطــالع بصورة واضحة 
عــن امكانــات الالعبني فــي صفوف 
الفريــق، وبــني ان له جتارب ســابقة 
كانت ناجحــة مع أندية الدرجة االولى 
واالضواء، يسعى إلى اضافة جناح جديد 

ملسيرته عبر بوابة نادي املرور الرياضي.

نادي المرور الرياضي .. طموحات مشروعة في التأهل إلى دوري األضواء
ألعاب عدة تحصد إنجازات ومواقع متقدمة

فريق نادي املرور لكرة القدم

بغداد ـ الصباح الجديد:
 26 الـ  اجلولــة  مباريات  تنطلــق 
لدوري الكرة املمتاز اليوم اخلميس 
املوافق األول من شــهر نيســان 
اجلاري باقامة مباراتني، االولى جتمع 
اربيل وضيفــه النجف في ملعب 
فرانســو حريري، بينما ســيكون 
الدولي مسرحاً  الشــعب  ملعب 
للقاء الزوراء وضيفه نفط البصرة.
وجتــري فــي اليــوم التالــي اربع 
في  زاخو  إذ ســيالقي  مواجهات، 
ملعبــه فريــق احلــدود، في حني 
سيســتقبل ملعب الكفل لقاء 
صاحــب االرض فريــق القاســم 
واملتصــدر القوة اجلويــة، ويواجه 
التاجي نفط  النفط في ملعــب 
بينما سيحتضن ملعب  الوسط، 
الشــعب الدولي مباراة الشرطة 

والسماوة.
وتختتــم منافســات اجلولة في 

الثالث من الشــهر ذاتــه بإقامة 
اربع مباريات، إذ يستضيف ملعب 
الســاحر احمد راضــي مواجهة 
ميســان،  نفط  وضيفه  الكــرخ 
الكهربائية  الصناعــات  ويحــل 

ضيفــاً علــى امليناء فــي ملعب 
الفيحاء، ويســتقبل امانة بغداد 
فــي ملعبه فريــق الكهرباء، في 
حني سيشــهد ملعب الشــعب 

الدولي مباراة الطلبة والديوانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
البدنية  التربيــة  دائــرة  ُعقدت 
والرياضة - قســم الكشــافة 
فــي وزارِة الشــباِب والرياضــِة 
سلســلة مــن االجتماعات مع 
عــدد مــن املتطوعــني للعمل 
الكشفي ملناقشــِة آلية إقامة 
املهرجــان الفني ومعرض احلرف 
اليدويــة وأعمال الريــادة األول. 
الكشــافة  قســم  مدير  وقال 
عامــر عبد الرحمــن: تأتي هذه 
االجتماعات من أجل االستعداد 

ومعرض  الفني  املهرجان  إلقامة 
احلــرف اليدوية وأعمــال الريادة 
الكشــفية األول الــذي تقيمُه 
وزارة الشباب والرياضة بالتعاوِن 
التقافة  وزارة  مــع  والتنســيِق 
والســياحة واآلثــار وجمعيــة 
الســالم الكشــفية والشعب 
الكشفية في مديريات الشباب 
في  إقامته  واملقــرر  والرياضــة 

شهر نيسان اجلاري.
وأضاف عبد الرحمن: إن النماذج 
املعروضة في املهرجان ستتناول 

وتدويــر  البيئيــة  املعاجلــات 
النماذج  حتمل  وإن  املســتهلك، 
املوروث الشعبي لكل محافظة 
مشــاركة في املهرجــان وذلك 
اليدوية  احلــرف  تنمية  بهــدف 
االســتثمار  عن  فضاًل  التراثية، 
األمثل للحبال في أعمال الريادة 
والتثبيت وربط احلبال باستخدام 
العقد الكشفية، وسيتم األخذ 
بنظر االعتبــار إجراءات الوقائية 
والسالمة من فايروس كورونا في 

طريقة العرض. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقــق الكهرباء فوزا مســتحقا 
 ،)70-82( بنتيجة  األعظمية  على 
في املباراة التي أقيمت مساء اول 
امس في قاعة الشــعب املغلقة، 
املرحلة  من  األولــى  اجلولة  ضمن 
الثانيــة بالــدوري املمتــاز لكرة 

السلة.
الكهربــاء تقدم فــي الربع األول 
بنتيجــة )18-11( لكن األعظمية 
)14-12( في  بنتيجــة  عاد وتقدم 
الربع الثاني، لينتهي الشوط األول 
 ..)25-30( إجماال  الكهرباء  بتقدم 
وفي الربع الثالث وســع الكهرباء 
الفارق بعد أن انتهى بنتيجة )27-
18( ولم ينفــع األعظمية تقدمه 

بالربــع األخير بنتيجــة )25-27(، 
لتنتهي املبــاراة لصالح الكهرباء 
)82-70(.. وبهذه النتيجة  بنتيجة 
املرحلة  افتتح  الكهرباء قد  يكون 
الثانية بنقــاط الفوز في محاولة 
بعد  الترتيــب،  بالئحة  للتقــدم 
أن أنهــى النفط املرحلــة األولى 

بصدارة الدوري.
فريق  عــاد  اخــرى،  مبــاراة  وفي 
مدينة  من  السلة  لكرة  الشرطة 
النجــف بفــوز مســتحق على 
في   ،)71-83( بنتيجــة  التضامن، 
قاعــة التضامن حلســاب اجلولة 
الثانية من املرحلة الثانية.. وفرض 
منذ  ســيطرته  الشــرطة  فريق 
بدايــة املباراة، ومتكن من حســم 

الربع األول ملصلحته بنتيجة )26–
20(.. وواصل الشــرطة أفضليته 
الثانــي بنتيجة  الربــع  لينهــي 
)18–14(، ليحســم الشوط األول 
وتأثر   ..)34-44( بنتيجــة  لصاحله 
مدربه  بغيــاب  التضامن  فريــق 
عن املنطقة الفنية، بســبب قرار 
حرمانه من مرافقة الفريق خلمس 

مباريات.
وفي الربع الثالث حافظ الشرطة 
علــى تقــدم بنتيجــة )21–19(، 
بالتعادل  األخيــر  الربــع  وانتهى 
بنتيجــة )18–18(.. ثــم كســب 
 ،)71–83( بنتيجة  املباراة  الشرطة 
ليعــوض خســارته فــي املباراة 

املاضية أمام نفط البصرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن االحتــاد املركــزي للدراجــات 
الديوانية  محافظــة  تضييــف  عن 
للمرحلة األولى لبطولة اندية العراق 
في  والناشئني  والشباب  للمتقدمني 
الســادس من شهر نيســان اجلاري. 
وقــال أحمد صبري امني ســر االحتاد 
ان البطولة كانت مقررة ان تقام في 

العاصمــة بغداد باملوعــد ذاته لكن 
الظــروف الصعبة الراهنــة التي متر 
بها بغداد وعــدم توفر الطرق املتاحة 
للســباقات ســيعيق إجناح املرحلة 
األولــى من الــدوري . وأضــاف، بعد 
التشاور مع جلنة املسابقات وأعضاء 
االختيــار على محافظة  وقع  االحتاد 
الديوانية لتكون مســرحا ملنافسات 

املرحلة االولى وبنفــس املوعد املقرر 
واشار صبري  اجلاري.  نيســان  مطلع 
الــى ان االحتاد املركــزي كان قد فاحت 
االحتاد الفرعي في كربالء الستضافة 
املرحلــة االولى لكنــه اعتذر لضيق 
الوقــت ، مبينا ان احتــاد كربالء ابدى 
اســتعداده الســتضافة اي مرحلة 

اخرى من املراحل املقبلة املتبقية.

اليوم.. مباراتان في افتتاح 
الجولة 26 لدوري الكرة 

الشباب والرياضة َتستعد إلقامة المهرجان 
الفني ومعرض الحرف اليدوية وأعمال الريادة

فوزان لسلة الكهرباء والشرطة في الدوري الممتاز

الديوانية تضيف بطولة األندية للدراجات

دوري الكرة املمتاز



يبدو املشــهد السياســي في العراق واضحا 
فــي معامله العامة بعد مرور اكثر من ســنة 
واحدة على اســتقالة رئيس الوزراء عادل عبد 
املهــدي وتولي مصطفــى الكاظمي مهمة 
فثمة  الدولة  ملؤسســات  احلكوميــة  االدارة 
مــن يريد املضي قدما فــي تأجيل االنتخابات 
العامة ومواصلة  تعظيم ســلطته وموارده 
على حساب ســلطة وموارد الدولة مستغال 
حالة الفلتــان االمني الذي رافــق املواجهات 
ضد التظاهــرات احلاشــدة للعراقيني الذين 
عبروا فــي انتفاضة تشــرين عــن رغبتهم 
العارمة في احالل التغيير والدعوة الى اصالح 
الوطنية  مواردهم  اســتنزاف  ووقف  االوضاع 
من قبل الفاســدين وميكن القــول ان هؤالء 
الذين يندسون مع كل موجة من االحتجاجات 
يريــدون حتني  ويعلــو صوتهــم  الشــعبية 
الفرص لترســيخ وجودهــم واضفاء مظاهر 
الفوضــى وصوال الــى هدف قبيح وشــنيع 
هو تفتيــت الدولة واضعــاف قوتها وزعزعة 
القناعات بامكانية بقــاء العراق وطنا واحدا 
ومجتمعا واحدا والبد مــن االعتراف بان هذه 
اجملاميع جنحت في ان متثل نفســها في بعض 
املؤسســات الدســتورية  باغطية وشعارات 
قومية ومذهبية ومتكنــت في مواضع كثيرة  
من تشــويه صــور اخلطاب الوطنــي واالرادة 
واستطاعت  العراق موحدا  ببقاء  الشــعبية 
مترير خطابات مريبة تتحــدث عن مظلومية 
فئة ولون مــن قبل الفئات االخرى واالدعاء بان 
انســالخهم عن الدولة ومتردهــم عليها هو 
تعبير عن االحتجاج على بقاء هذه املظلومية 
ويندرج هذا االدعاء حتت عناوين متعددة فمرة 
يتم التعكز على محرومية محافظات عراقية 
في مجــال اخلدمات ومرة يجــري احلديث عن 
اصالح اقتصادي او مالي يســتهدف شريحة 
من شــرائح اجملتمع  ومرة يستغل من الصراع 
السياسي بني املركز واالقليم نافذة للحديث 
عن التهميش والفســاد  وفــي كل االحوال 
المجال للقبــول باالفعال الصــادرة من قبل 
هذه اجملاميع الرافضة واملتمــردة على قرارات 
الدولة والشــرعية وال قانونية الي تصرف من 
تصرفاتها كما ان التهاون والتردد في مواجهة 
مثل هذه االفعــال ميكن ان يجــر العراق الى 
مســاحات تهدد وجوده كدولــة ميتد عمقها 
الى عقــود طويلة  والسياســي  التاريخــي 
ويتبلور املشهد السياسي برمته اليوم بصورة 
فريقــني فريق يســعى للحفــاظ على هيبة 
الدولة ووحدتها وفريق يســعى الى التفتيت 
والقبول باســباب انفراط عقــد الدولة حتت 
وطاة التهديدات واالغتياالت واالســتعراضات 
املســلحة غير الشــرعية واذا ارادت حكومة 
الســيد الكاظمي االحاطة بهذه التداعيات 
فالبد لها اوال من اغالق منافذ التبريرات وابعاد 
االشخاص واجلهات الرسمية التي متثل الدولة 
العراقية عن شــبهات االتهام وتطهيرها من 
ادران الفســاد حتى ال تختلــط االوراق ومننح 
دعاة التفتيت احلجة او السبب ملمارسة مثل 
هذه االنتهاكات التي تزيد من فرص الفوضى 

واضعاف سلطة الدولة وفقدان هيبتها .  

مواجهة التفتيت..!!

د. علي شمخي

االميركية  اجمللة  نشــرت 
صفحتهــا  علــى   "W"
موقــع  علــى  اخلاصــة 
االجتماعــي،  التواصــل 
صورة ظهرت فيها املمثلة 
كريســتني  األميركيــة 
أبيض  بفســتان  دانست 
واضحاً.  حملهــا  وظهر 
كريستني  أعلنت  وكانت 
أثناء  في  الســعيد  اخلبر 
جلســة تصويــر خاصة 
للمجلة، مــع صديقتها 
صوفيا كوبــوال. يذكر أن 
املمثل  هــو  الطفل  والد 
جيسي بليمونز، ولديهما 

الثــالث  بعمــر  صبــي 
اإلثنــان  وكان  ســنوات. 
 2016 عــام  تعارفا  قــد 
الى  عالقتهما  وإستمرت 
أن أعلنا خطوبتهما، بعد 
عام واحــد. ومن ثم اعلنا 

زواجهما.

اللبنانية  املمثلة  شوقت 
ماغي بو غصن متابعيها 
للشخصية اجلديدة التي 
مبسلســل  ســتلعبها 
ونشــرت  "للمــوت"، 
اخلاصة  صفحتهــا  في 
التواصل  موقــع  علــى 
لها  صــورة  اإلجتماعي 
في شــخصية "سحر"، 
ظهرت فيها بشعر طويل 
عفوي  ولــوك  مجعــد 
ماغي  وأرفقــت  الفــت، 
كتبت  بتعليق  الصــورة 
فيه: "شــخصية سحر 
مــن مسلســل للموت 
رمضــان 2021". يذكــر 
فيلمز  إيغل  شــركة  أن 
املنتج  لصاحبها  لإلنتاج 
جمــال ســنان أطلقت 
البوســترات  مؤخــراً 
األولــى  الرســمية 
الذي  "للموت"  ملسلسل 

ســيعرض خالل شــهر 
لعام  املبــارك  رمضــان 
2021 من بطولة املمثلة 
بــو  ماغــي  اللبنانيــة 
اللبنانية  واملمثلة  غصن 
دانييــال رحمــة واملمثل 
مغنية  باســم  اللبناني 
واملمثلني السوريني خالد 
األحمد،  محمد  القيش، 
املمثلني  باإلشــتراك مع 
وسام  ســمرا،  أبي  فادي 
عبــود،  كارول  صبــاغ، 
أنطونيــوس،  فيفيــان 

أحمد الزين.

يجتمع املؤلف املوسيقي 
بالفنان  الرحباني  أسامة 
خالل  مــن  زين  ملحــم 
تعاونهمــا فــي شــارة 
الرمضانــي  املسلســل 
بعنــوان  غــرام"   350"
التي  وحــدي"  "عايــش 
ســتطرح خــالل أيــام. 
الفنان  كلمــات  االغنية 
غــدي الرحبانــي وحّلنها 
ووزعها أسامة الرحباني.

التعاون  أّنه  أسامة  واكد 
الشــركتني  الثانــي مع 
املنتجتني ملسلسل "350 

محمد  واخملــرج  غــرام" 
لطفــي والكاتبــة ناديا 
مسلســل  بعد  األحمر 
"هوس"، إذ توّلى هذه املرة 
أيضــاً وضع املوســيقى 
التصويرية لـ"350 غرام". 

كريستين دانست

أسامة الرحباني

ماغي بو غصن

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحالم يوسف
كل العالم يحتفل في ليلة االول من 
كانون الثاني برأس الســنة امليالدية، 
مع الفارق بوقت االحتفال بحســب 
وايضا  دولــة،  احمللــي لكل  التوقيت 
بطــرق االحتفــاالت وان توحدت في 
الوقت الراهن باطالق االلعاب النارية. 
في العــراق القدمي كان يحتفل برأس 

السنة يوم االول من نيسان!
قصص عــدة رافقــت حكاية كذبة 
نيســان، وكل قصة حدثــت بتاريخ 
معني وال احد يعرف على وجه اليقني، 
اذا كانت تلك القصص حتمل شــيئا 
من احلقيقة ام انها مجرد اســاطير 
ســبب  لتفســير  االجيال  تداولتها 
باطالق  نيســان  باالول من  االحتفال 
الشائعات او الكذب. لكن يبقى تاريخ 
العراق ومــا دون على الرقم الطينية 
ثابت ال ميكن التشــكيك به، مفاده 
ان االول من نيســان عيد رأس السنة 
في العراق القدمي وكانوا يحتفلون به 

بطرق حضارية.
مديــر متحــف الناصريــة الباحث 
واملنقب اآلثــاري عامر عبد الرزاق قال 
عن احتفاالت رأس السنة في العراق 
القدمي: " االحتفاالت برأس السنة في 
العراق القــدمي، كانت بهية وجميلة، 
لكن رأس الســنة في العراق القدمي 
كانت تقام في األول من نيسان ا، أي 

بداية الربيع، وهــذا اليوم في العراق 
الليل  فيــه  يتســاوى  والذي  القدمي 
والنهــار، هو يوم احلادي والعشــرين 
من آذار نفسه الذي نحتفل اليوم به 

بعيد الربيع."
وتابــع عبــد الــرزاق: "يســمى يوم 
االحتفــال )حجيتو اكيتــو(، ويعني 
رأس السنة، وهناك في العراق القدمي 
بيت كبير وواســع يقع على أطراف 
كل مدينة، ويســمى بيت االكيتو أي 
الســنة، وكانوا  رأس  احتفاالت  بيت 

يختارون أرياف املدن لبناء بيت اكيتو 
ألنها أرض واســعة، وطبيعة خالبة، 
ويقال أن االحتفــاالت كانت متتد الى 

11 يوما.
وأضاف عبد الرزاق: كانت االحتفاالت 
تتمثل بإلقاء قصائد الشعر، والغناء، 
وإشــعال البخور، وطقــوس معنية 
بالعبادة، والعائالت في العراق القدمي 
جتتمع بهــذه املناســبة على مائدة 
األكالت  العائــالت  وتتبــادل  واحدة، 
الطيبة فيما بينها، وتقيم احتفاالت 

موســيقية، ومن العادات التي كانوا 
ميارسونها بعد االحتفاالت هو أن كل 
شــخص يقوم بزرع شــجرة، ويكون 
مسؤوال على االعتناء بها، وتبدأ أيضا 
عملية تنظيــف املدن في هذا اليوم، 
والبناء ســواء ترميم، ام مشاريع مد 
اجلسور وبناء املعابد، وما كان يسمى 
في العراق القــدمي بـ "صب القالب" 
ألنها تعد بدايــة احلياة اجلديدة، فقد 
كان حــب الوطن هو مــا يجمعهم، 

ويسعون الى احلفاظ عليه.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شركة سوبارو أنها تستعد 
إلطــالق النماذج اجلديــدة للجيل 
السادس من سيارات Outback في 

عدد من بلدان العالم.
وتتميز الســيارات اجلديدة بهيكل 
هاتشباك يجمع في معامله مالمح 
القــوة والعصرية كما جرت العادة 

في سيارات سوبارو.
منصات  على  املركبات  هذه  وبنيت 
بهيكل  وجهــزت  املعدلــة،   SGP
بطول اربعة أمتار و87 ســنتيمترا، 
عرضــه 187 ســم، وارتفاعه 167 
سم، واملسافة بني محوري العجالت 

فيه 274 سم.
فإن  للمطورين في ســوبارو  وتبعا 
Outback اجلديدة لن تقل إمكانية 
الوعرة  الطــرق  اجتياز  من حيــث 
عن ســيارات الكروس أوفر احلديثة، 
إذ زودت بعجــالت كبيــرة، وهيكل 

يرتفع أسفله عن األرض مبقدار 213 
ملم، فضال عن أنها قادرة على جر 
مقطورات تصــل أوزانها إلى طنني 

تقريبا.
التطور على  تقتصر معالــم  ولم 
التصميــم اخلارجي لهذه املركبات 
قمرتها  في  نالحظها  بل  فحسب، 
قيادة  بواجهة  جهــزت  التي  أيضا 

مميزة فيها شاشة ملسية مبقاس 
11 بوصة تتوضع طوليا في 

من  وميكن  منتصفهــا، 
أنظمة  إدارة  خاللهــا 

ومراقبة  املولتميديا 
املركبــة  محيــط 
فضال  بالكاميرات، 
عن أنها قادرة على 
السلكيا  االتصال 
أنواع  مختلف  مع 
واألجهزة  الهواتف 

الذكية.

وســتطرح 
ملركبــات  ا
ت  كا مبحر
يــن  بنز
عزما  توّلد 

يعادل 169 حصانا، تعمل مع علب 
ســرعة أوتوماتيكية ونظامي دفع 
التســارع  وميكنها  ورباعي،  أمامي 
من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 

10.2 ثانية تقريبا.

سوبارو تجمع القوة واألناقة في سيارة جديدة

االول من نيسان بداية رأس 
السنة عند العراقيين القدماء 

الصباح الجديد - وكاالت:
نشرت النجمة التونسية درة اخر جلسة 
تصوير عبر حســابها مبوقع إنســتغرام، 
واختارت أن توجه رسالة باللغة الفرنسية: 
احلياة مصنوعة من احملــن الصعبة، لن يرى 
والدموع  أبدا اجلــراح مخفية  األلم  اآلخرون 
مجففــة، ومهمــا رأوا، املهــم جتــاوز احملن 

بشجاعة واحلفاظ على قلبك نقيا.
يذكــر أن درة انضمت ملاراثــون دراما رمضان 
2021، ببطولــة مسلســل "بــني الســما 
واألرض" بدال من النجمة غادة عادل، وأعربت 
عن ســعادتها بكواليس تصوير املسلســل 

ووصفتها بأنها "ممتعة".
وقالــت درة إنهــا محظوظة بهــذه التجربة 
وحتمســت لهــا، مشــيرة إلــى أن حالة من 
التفاهم والســعادة تســود بني فريق العمل 
في اثنــاء التصوير األمر الذي يجعلها تشــعر 
باالرتياح واملتعة، خاصة أنها تؤيد األعمال التي 
تعتمد علــى البطولة اجلماعيــة، ألن في هذه 
النوعية من املسلســالت جتعــل كل ممثل يكمل 
اآلخر، الفتة إلى أن ما يهمها مضمون الشخصية 

التي جتسدها ومدى جناحها.
وأوضحــت أن تصوير املسلســل يتواصل بشــكل 
منتظم اســتعدادا النطــالق عرضه في الســباق 
الرمضانــي املقبــل، مشــيرة إلى أنها جتســد في 

املسلسل شخصية "عال" وهي زوجة هاني سالمة.
وأضافت أنها استعدت لشخصيتها بشكل جيد عن 
طريق خوض جلســات عمل يومية خضعت خاللها 
للعديد من البروفات قبل انطالق التصوير، موضحة 
أنها دائما تسعى إلى التمرد على أدوارها كي ال تكرر 

نفسها.
وأشارت إلى أن أحداث املسلســل رغم أنها مأخوذة 
عن رواية حتمل االســم نفســه لألديب الراحل جنيب 
محفوظ إال أنها مشــوقة ومتــت صياغتها بحبكة 
درامية ال ترغب في حرقها بشــكل سينعكس على 
الصورة التي سيشاهدها اجلمهور على الشاشة مع 

بدء عرض املسلسل.
ويعتبر املسلســل، املؤلف مــن 15 حلقة، البطولة 
الثالثة بني درة وهاني ســالمة بعــد عملني ناجحني 
هما فيلم "األولة في الغرام" ومسلســل "نصيبي 
وقســمتك"، كما يعد املسلسل هو التعامل الثاني 

لدرة مع اخملرج ماندو العدل، بعد مسلسل "اخلروج".

درة: الحياة سلسلة من المحن 
الصعبة فحافظ على قلبك نقيا

الصباح الجديد - وكاالت:
 Goodwill Industrie عثرت موظفة في منظمــة 
اخليرية األميركية علــى 42 ألف دوالر من فئة 
100 دوالر، داخــل ســترتني قدميتني متبرع 

بهما.
واعتقــدت املوظفة أندريا ليســينغ في 
بادئ األمر أن املال مزيف، لتكتشــف مع 

رئيس املنظمة أنه حقيقي.
وكانت ليســينغ تفرز املالبس وتعاينها 

عندما عثرت على املال.
وقالت فــي مقابلة مع إذاعــة احمللية: 
"عيد ميالد ابنتي في شــهر يوليو، كان 
بإمكاني االحتفاظ باملال وإقامة حفلة، 
لكن ذلك سوف يؤملني طول العمر بأني 

أخذت شيئا ليس ملكي".
وأبلغت ليســينغ عن األموال املفقودة، 
أوكالهوما  بواليــة  املنظمــة  ومتكنت 
من تعقب املالــك، وإعادتها إلى املتبرع 

باملالبس.
ومنح صاحب املال جــزءا من املبلغ إلى الفتاة التي 
قالت: "لقــد اتخذت القرار الصحيــح، وإذا فعلت 

شيئا جيدا، فإنه سيعود إلي".

42 ألف دوالر في مالبس تبرعات

الصباح الجديد - وكاالت:
أصدر القضاء التونســي حكما على سواغ مان مغني 
الراب الفرنسي التونسي املعروف باستعراض مجوهراته 
الثمينة والوشوم على جسده بالسجن خمس سنوات، 

بتهمة االحتيال.
ويتحدر ســواغ مان واســمه األصلي عتاب زعيبت )34 
عاما( من مدينة نيس الفرنســية وعرف على وســائل 

التواصل االجتماعي مبالبسه الباذخة البراقة قبل 
أن يظهر في برامج متلفزة في فرنسا وتونس.

وحكم عليه القضاء التونسي بعقوبة السجن 
خلمس سنوات وبدفع غرامة بقيمة مئة ألف 
دينار تونســي )30 ألف يورو( بتهمة تبييض 
أموال واالحتيــال على وفــق رئيس مكتب 
اإلعــالم واالتصال ونائب وكيــل اجلمهورية 

باحملكمة االبتدائية محسن الدالي.
وكان مغني الــراب موقوفا في تونس منذ 
يوليو 2019 بسبب حتويالت مشبوهة على 

حسابه من سويسرا.
ويشــتبه في انه احتــال على معجبيه، 
وقد صــدرت أيضا بحقه مذكرة توقيف 
من القضاء الفرنسي بتهمة استغالل 

الثقة في نوفمبر 2019.
وحكم علــى رجل آخر من جنســية 
أوروبية في القضية نفسها أيضا في 

تونس لكنه فار كما أوضح الدالي.
وكان سواغ مان أعلن على "إنستغرام" 
أنه يعتزم بناء مسجد ودار أيتام وفندق 
بهــذه األمــوال التي مصدرهــا غير 

معروف.

الصباح الجديد - وكاالت:
أفادت شبكة "سي إن إن" بأن كلب الرئيس األميركي جو 
بايدن وزوجته جيل ويعرف باسم "ميجور" عض رجال في 

حادثة جديدة.
احلادثة حصلت في احلديقــة اجلنوبية للبيت 
األبيــض، وكان الضحية يعمــل في خدمات 
احلديقــة الوطنيــة. وأكــد مايــكل الروزا، 
األميركي  الرئيــس  زوجة  باســم  املتحدث 

احلادثة.
وصرح املتحدث قائــال: "نعم، ميجور عض 
شــخصا خالل نزهته. وكإجراء احترازي، مت 
فحص الرجل مــن اخلدمات الطبية بالبيت 
األبيض. وهــو لم يصب بأضرار خطيرة وعاد 
إلى العمل"، الفتا إلى أن الكلب الرئاسي ما 

يزال يتكيف مع البيئة اجلديدة.
وأفيد في وقت ســابق بأن الكلب ميجور قد 
هاجم في التاســع من مــارس أحد العاملني 
بالبيــت األبيض، وقدم أفــراد الوحدة الطبية 
املســاعدة للرجل املصاب، ولــم يتطلب األمر 

العالج في املستشفى.

السجن لمغني راب تونسي 
بتهمة االحتيال

الكلب الرئاسي "ميجور" يعض 
مجددا أحد العاملين بالبيت األبيض
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