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بغداد ـ الصباح الجديد: 
هاجم رئيــس اللجنــة املالية في 
هيثم  العراقــي،  النــواب  مجلس 
اجلبوري، الكتل املعترضة على تغيير 
سعر الصرف، وفيما أكد موافقتها 
القرار،  باإلجماع على إصدار  التامة 
وصــف اعتراضهــا احلالــي بأنها 
حكومة  إلحراج  انتخابية"  "مزايدة 
الكاظمي،  الوزراء، مصطفى  رئيس 
ونزع فرصة إجناز املشــاريع اخلدمية 
منهــا خوفــاً من كســبه أصوات 

الناخبني.
وتطالب عدة كتل شــيعية ومنها 
حتالف الفتح ودولة القانون والنهج 
ســعر  بتخفيض  حالياً  الوطنــي 
صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي.

 وقال اجلبوري في مقابلة تلفزيونية 
مع قناة العراقية الرسمية تابعتها 
الصباح اجلديد، إن "اتفاق رفع سعر 
الدوالر مقابل الدينار مت مبوافقة كل 
الكتل السياســية وكل الزعامات 
كانــوا حاضرين فــي االجتماع مع 

الكاظمي والرئاسات الثالث حينما 
طرح هــذا املوضوع وصوتوا لصالح 

القرار باإلجماع".
وأضــاف: "ال يحــق ألحــد املزايدة 
فالصــور توثــق حضــور جميــع 
الزعامــات الذيــن يعترضــون اآلن 
على قرار رفع ســعر الصرف، ورفع 
أيديهــم، وقــد قالــوا للكاظمي 
ونحــن معك  اذهــب   ( والبقيــة: 
ندعمك وموافقون على رفع ســعر 
الصــرف( وإال فإن احلكومة ال تتجرأ 

على اتخاذ هكذا قرار بدون موافقة 
من  السياسية  الكتل  كل  زعامات 

كل املكونات".
ورداً على مساعي إقالة وزير املالية 
علي عالوي، أشــار اجلبــوري إلى أن 
ما تقوله الكتل السياســية "كله 
كالم فقــط بســبب االنتخابــات 
ولألســف بعض الناس تصدق هذا 
الــكالم مع أن الكتل السياســية 
غير مكترثة أبداً بسعر الصرف وال 

يهمها األمر".

احدث القرار ارباكا في حركة المواطنين  رئيس اللجنة المالية النيابية:

زعماء الكتل السياسية وافقوا باإلجماع على رفع سعر 
صرف الدوالر واعتراضهم الحالي مزايدة انتخابية 

اقليم كردستان يعلن بنحو مفاجئ حظر التنقل
مع المحافظات العراقية

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
املركبــات  مــن  املئــات  توقــف 
والســيارات على طرفــي الطريق 
بني محافظة كركوك ومحافظتي 
اربيــل والســليمانية فــي اقليم 
كردســتان عقب قرار اصدرته وزارة 
إقليم كردســتان،  الداخليــة في 
احملافظات  مــع  التنقــل  بحظــر 

العراقية.
وقال محمد جالل وهو سائق على 

طريق اربيــل – كركوك انا متوقف 
هنا منذ ســاعات الصباح االولى، 
اال ان القوات االمنية في ســيطرة 
شــيراوا في ناحية بردي متنع دخول 
من  الشــخصية  املركبات  وخروج 

والى محافظة اربيل.
نواجه مشاكل جمة  نحن  واضاف 
في التنقل ولكن القرار مينع دخول 
اي شــخص من محافظات وسط 
اضافة  اربيل،  الــى  العراق  وجنوب 

املواطنني  مينــع  فانــه  ذلــك  الى 
املقيمني في االقليــم من الدخول 
الى اربيل والســليمانية  في حال 
وعادوا  االقليم  محافظــات  تركوا 
اليه الحقــاً. ويأتي هذا القرار الذي 
صدر في ساعة متأخرة من مساء 
امس االول االثنني مع إيقاف العمل 
به  املعمول  اجلزئــي  احلظــر  بقرار 
ســابقاً، والذي فرض حظر التنقل 
بني محافظات إقليم كوردســتان 

مــع محافظات العــراق 3 أيام من 
األسبوع.

الرائد ســامي علي مسؤول  وقال 
الســيطرة،"اننا نواجه مشــاكل 
كبيــرة نظــرا لصدور قــرار حظر 
التجوال صدر بنحــو مفاجئ ولم 
الســيطرات  مع  بالتنســيق  يأت 
واجلهــات املعنيــة التــي وضعت 
عناصر االجهــزة االمنية في حالة 

استنفار تام".

بغداد - وعد الشمري:
أكــد نواب، أمــس الثالثــاء، وجود 
قرار  علــى  احلكومة  مــع  توافــق 
أن  النــواب، موضحني  حل مجلس 
الرئاسات الثالث نسقت مع الكتل 
السياسية بشأن موعد االنتخابات 

املبكرة.
وقال النائب عن كتلة ســائرون بدر 
الزيادي، في تصريــح إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "توافقاً سياسياً حصل 
على قرار حل البرملــان، قبل أن يتم 

التصويت عليه رسمياً".
"الرغبــة  أن  الزيــادي،  وأضــاف 
الشــعبية كانت واضحة مع إجراء 
انتخابات مبكــرة بوصفها املفتاح 
األول للتغييــر في العــراق وضمان 
عــدم بقاء الوضــع احلالي كما هو 

عليه".
وأشــار، إلى أن "احلديــث عن تفرد 
بهذا  معينــة  سياســية  كتلــة 
القرار غيــر صحيــح، والدليل أنه 
من  العظمى  األغلبية  موافقة  نال 
النواب، وقد ســبق ذلك تنســيقاً 

وتوافقاً مع احلكومة".
وبني الزيــادي، أن "العراق مير بظرف 
خــاص اســتدعى معــه حصول 
نريد حل  ونحن  مبكــرة،  انتخابات 
البرملان فــي وقت قريــب جداً من 
االنتخابــات؛ لضمــان عــدم بقاء 
احلكومــة لتصريف مهــام يومية 
ال تســتطيع القيــام بالعديد من 

الواجبات".
ومضــى الزيادي، إلــى أن "القرار مت 
اتخاذه على نحو مشروط، بأن جتري 
العاشــر من شهر  االنتخابات يوم 
فأن مجلس  وبخالفه  األول،  تشرين 
النواب سوف يستمر، ولن يحل في 
املوعد احملدد قبل ثالثة أيام من هذا 

التاريخ".
من جانبه، يجــد النائب عن ائتالف 

دولــة القانون عطــوان العطواني، 
أن "مجلــس النــواب تعــرض إلى 
لن  بأنه  واتهامات  تشويش متعمد 

يحل نفسه".
وأفــاد العطوانــي إلــى "الصباح 
اجلديــد"، بأن "املعيــار الذي نبحث 
عنــه هو قدرة احلكومــة وجديتها 
على إجراء االنتخابات وتوفير البيئة 

املناسبة".

وأوضــح، أن "القــرار النيابــي بأن 
يكون احلل قبل ثالثة أيام من موعد 
االنتخابات املبكرة هو لضمان عدم 

حصول فراغ دستوري".
"الفشل  أن  إلى  العطواني  وانتهى 
في إجــراء االنتخابات وفق املواعيد 
الدستورية احملددة رغم حل مجلس 
يعني دخولنا  النواب لنفسه فهذا 
في فوضى نتيجة عدم وجود جهاز 

رقابي".
ذكــر عضــو حتالف  ومــن جانبه 
الكربولي  صبــاح  العراقية  القوى 
في حديث إلــى "الصباح اجلديد"، 
أن "أســباباً موجبة دفعت مجلس 
النواب أن يجعــل رئيس اجلمهورية 
إلى  أيام فقــط للدعوة  أمام ثالثة 

انتخابات مبكرة".
"اخملــاوف  أن  الكربولــي،  وأضــاف 

واضحة من عدم حصول فراغ رقابي 
ودستوري على أداء احلكومة، نتيجة 

انعدام السلطة التشريعية".
ولفت، إلــى أن "املوعد من الناحية 
الدســتورية هي صالحية حصرية 
اليوم  من  تبــدأ  اجلمهورية  لرئيس 
األول لقــرار حــل مجلــس النواب 

وتنتهي مبرور 60 يوماً".
"تفاهمات  أن  الكربولــي،  ويواصل 

حصلــت بــني الرئاســات وكذلك 
والكتــل  االنتخابــات  مفوضيــة 
االنتخابات  موعد  على  السياسية 

املبكرة".
يشــار إلى أن مجلس النواب صوت 
على حل نفســه في الســابع من 
شهرين تشرين األول املقبل على أن 
جترى االنتخابــات املبكرة بعد ثالثة 

أيام من هذا التاريخ.

الرئاسات نسقت مع الكتل بشأن موعد االنتخابات

نواب: قرار حل البرلمان اتخذ بالتوافق
والتشاور مع الحكومة
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3الدبلوماسية في فيينا 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلــن وزير الزراعــة محمد كرمي 
اخلفاجي امس الثالثاء الســماح 
باســتيراد 50 ألــف طــن مــن 
ألــف طن من  و50  الطماطــم 
شــهر  خالل  الدجاج  مصنعات 

رمضان.
تصريح  فــي  اخلفاجــي  وقــال 
الوزراء شكل  إن رئيس  رســمي، 
جلنة عليا من وزيــر الزراعة ووزير 
التجارة ومستشار األمن الوطني 
ومدير اجلرمية االقتصادية ملتابعة 
أســعار املواد الغذائية خصوصاً 

خالل شهر رمضان.

وأضــاف أن هنــاك فجــوة في 
تاريخ  من  الطماطــم  محصول 
آيــار، وهــذا   1 آذار ولغايــة   15
ســيؤدي الــى ارتفاع األســعار 
نتيجــة االنحباس فــي اإلنتاج، 
إنتاج  فــي  قلة  هنــاك  وكذلك 
مصنعــات الدواجــن"، مبيناً أن 
الوطني  األمن  "قراراً صدر جمللس 
بفتح اســتيراد الطماطم بـ 50 
ألف طــن ومصنعات الدواجن بـ 
50 ألف طن خالل شــهر رمضان 
لسد النقص احلاصل في اإلنتاج 
احمللي من أجل حماية املستهلك 

من ارتفاع األسعار.

بغداد - الصباح الجديد:
والبيئة،  الصحــة  وزارة  حــذرت 
العراقيني مــن موجة وبائية أكبر 

لفيروس كورونا.
وقــال عضو الفريــق الطبي في 
الوزارة، وسام التميمي في تصريح 
متلفز امــس الثالثاء: "نعيش في 
التي  الثانية  كورونــا  موجة  ذروة 
تسجل أكثر من 5 اآلف إصابة في 
معدل املوقف الوبائي" محذراً من 
"الذهاب الى موجة أكبر في حال 
عدم االلتزام باإلجراءات الوقائية".
وبــني عضــو الفريــق الطبي ان 

"اجلرعــة الثانية مــن اللقاحات 
قد  لفيــروس كورونــا  املضــادة 
توفــر مناعة بـ 80 % بالنســبة 
للمصابني"، الفتا الى ان "فعالية 
أكثر  لقاح استرازينكيا قد تكون 
 12 الى  الثانية  عند تأخير اجلرعة 
اسبوعاً وهذا ما فعلته عدة دول".
يتصدر  العــراق  ان  الــى  يشــار 
الدول العربيــة في عدد اإلصابات 
بفيروس كورونا وسجل حتى يوم 
أمس اإلثنني، أكثــر من 879 ألف 
إصابة من تفشي اجلائحة في آذار 

2020، بينها 14502 وفيات.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وافق مجلــس الوزارء امس الثالثاء، 
على التعاقد مع احملاضرين واالداريني 
اجملانيــني. وقال املكتــب اإلعالمي 
لرئاســة الوزراء في بيــان اطلعت 
الصباح اجلديد على نسخة منه، إن 
"مجلس الوزراء وافق خالل جلسته 
املنعقدة هذا اليوم – امس -، على 
مقتــرح رئيس الــوزراء مصطفى 
احملاضرين  للتعاقــد مع  الكاظمي 
واالداريني اجملانيني العاملني في وزارة 
التربية ضمن التخصيصات املالية 

املرصودة".

يشــار إلى أن احملاضريــن اجملانيني، 
تظاهرات  فــي  خرجوا  قــد  كانوا 
احتجاجيــة، في عموم محافظات 
البــالد، بعــد عــدم إدراج فقــرة 
تثبيتهــم ضمــن قانــون املوازنة 

االحتادية لعام 2021.
وكان وزيــر التربيــة وعد في امس 
األول االثنــني، خــالل اجتماع ضم 
النيابية  التربيــة  أعضاء في جلنة 
بطرح موضــوع احملاضرين اجملانيني 
الذي  الــوزراء  مجلس  اجتماع  في 
يعقد عــادة في الثالثــاء من كل 

أسبوع.

مجلس الوزراء يوافق على 
التعاقد مع المحاضرين 

واالداريين المجانيين

مجلس النواب "ارشيف"

بخمسين الف طن لكل منهما.. الحكومة 
تفتح استيراد الطماطة والدجاج

الصحة تحذر مجددا من موجة
أكبر لفيروس كورونا

الصباح الجديد - متابعة:
لليوم  الرغــم من متديدهــا   على 
االجتماعــات  فشــلت  الثانــي، 
التــي عقدت امــس الثالثــاء، في 
كينشاســا، بني مصر والســودان 
ختامي  بيان  إلى  بالتوصل  وإثيوبيا، 

بشأن سد النهضة، املثير للجدل.
وقال وزير اخلارجية املصرية ســامح 
شــكري، أن "أي تقــدم لــم يحرز 
فــي نهايــة هــذه اجلولــة" حول 
منذ  والعالق  الشــائك  امللف  ذلك 
ســنوات، مضيفاً أن اثيوبيا تعنتت 
رغــم املرونة التي أبدتهــا القاهرة 

واخلرطوم.
وأكدت اخلارجيــة املصرية في بيان 
أن إثيوبيــا رفضــت كل املقترحات 
والبدائــل التــي طرحتهــا مصر. 
وأشــارت إلى أن املوقــف اإلثيوبي 
كشــف غياب اإلرادة السياســية 

للتفاوض.
أن اجلانب  البيــان  كما أضافت في 
العودة  ورفــض  اإلثيوبــي تعنــت 

للمفاوضــات وهو موقــف معيق، 
ســيؤدي إلــى تعقيد أزمة ســد 
في  االحتقــان  وزيــادة  النهضــة 

املنطقة.

وأوضحــت أن املفاوضات لم حتقق 
أي تقــدم، ولــم تفِض إلــى اتفاق 
املفاوضات، حيث  إعادة إطالق  حول 
رفضت إثيوبيــا املقترح الذي قدمه 

الســودان وأيدته مصر بتشــكيل 
رباعيــة دولية تقودهــا جمهورية 
ترأس  التي  الدميقراطيــة  الكونغو 
االحتاد اإلفريقي للتوسط بني الدول 

الثالث، كذلك رفض اجلانب اإلثيوبي 
األخرى  والبدائل  املقترحــات  كافة 
التي طرحها البلدان من أجل تطوير 
العملية التفاوضية، لتمكني الدول 
واألطراف املشــاركة في املفاوضات 
كمراقبــني من االنخراط بنشــاط 
في املباحثات واملشاركة في تسيير 
للقضايا  حلــول  وطرح  املفاوضات 

الفنية والقانونية اخلالفية.
اخلارجية  وزيــرة  انتقــدت  بدورها، 
املهدي،  الصـــادق  مرمي  السودانية 
في تصريح اثــر املفاوضات، املوقف 
اإلثيوبــي املتعنت، معتبرة أنه خرق 
للقانــون الدولي بفرض سياســة 

األمر الواقع في هذا امللف.
كما أضافت أنــه يجب على أديس 
250 مليون  النظــر ملصالــح  أبابا 
شــخص يعتمدون على نهر النيل. 
وناشدت الرئيس الكونغولي إلنهاء 
هــذه احللقة الدائريــة املغلقة من 

املفاوضات.
فيما أكــدت أن هناك تقاربا مصريا 

سودانيا في املواقف.
ويذكر أن وفــود الدول الثالث كانت 
اجتمعت في عاصمة الكونغو منذ 
مســاء األحد، أمال في كسر جمود 
املفاوضات بخصوص املشروع الذي 
تعتبــره أديس أبابا مهمــا وحيوياً 
وتوليــد  االقتصاديــة  لتنميتهــا 
تخشــى مصر  في حني  الكهرباء، 
أن يضر الســد بإمداداتها من مياه 
نهر النيل، ويشعر السودان بالقلق 
إزاء ســالمة الســد وتدفــق املياه 
عبر الســدود ومحطات املياه على 

أراضيه.
يشــار إلى أنه كان من املفترض أن 
األول  امــس  االجتماعات  تختتــم 
االثنــني إال أنه جــرى متديدها ليوم 
إضافي "بسبب التباعد في وجهات 
النظــر حتى فــي صياغــة البيان 
احملادثات،  به  الذي ستخرج  اخلتامي 
في  والتباعد  التباينــات  عن  فضالً 
وجهات النظر فيما يتعلق مبنهجية 

التفاوض".

رفضت كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر

اثيوبيا تعقد ازمة سد النهضة بتعنتها
وترجيحات بزيادة احتقان المنطقة

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقت  في  النفط  أسعار  ارتفعت 
مبكر من امس الثالثاء، حيث أدى 
انخفاض الــدوالر األمريكي إلى 
شــراء النفط اخلام بشكل أكثر 
جاذبيــة، حيث قلص اخلســائر 
التي تكبدتها أكثر من ٪4 خالل 
الليل على أمل عــودة املنتجني 
ألكثر من مليونــي برميل يومًيا 
من اإلمدادات إلى السوق بحلول 

متوز.
وارتفعــت العقــود اآلجلة خلام 
برنــت 32 ســنتا أو 51 باملئــة 
إلــى 62.45 دوالراً للبرميــل في 
الساعة 05:17 بتوقيت جرينتش 

بعد أن هبطــت 4.2 باملئة امس 
االول االثنني.

اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت 
خلام غرب تكســاس الوســيط 
األمريكي 40 سنتا أو 0.70 باملئة 
إلى 59.07 دوالراً للبرميل بعد أن 

تراجعت 4.6 باملئة يوم االثنني.
وتراجع الــدوالر 0.4 باملئة مقابل 
ســلة من العمــالت امس االول 
االثنــني وانخفــض قليــال يوم 
الثالثــاء. عادة ما ترتفع أســعار 
الدوالر،  انخفاض  مقابل  النفط 
يجعل  الــدوالر  أن ضعف  حيث 
بالدوالر أرخص  النفط املســّعر 

ملن ميتلكون عمالت أخرى.

اسعار النفط ترتفع
وبرنت يالمس 63 دوالرًا

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات2

عامر عبدالعزيز 

اعلنــت وزارة التجــارة عــن مواصلة 
فروع الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
بتجهيــز املطاحــن باحلنطــة احمللية 
و جتهيز  الثالثــه  للوجبــه  اخملصصة 
وكالء التموين بحصة شــهر رمضان 

من مادة الرز . 
واوضــح مدير عــام شــركة احلبوب  
ان  اجلويبراوي   عبدالرحمــن  املهندس 
مواقع الشــركة في محافظة صالح 
تواصل مناقلة احلنطــة احمللية لفروع 
ارصدة  لتعزيــز  الشــركة  مواقــع  و 
اخملصصة  باحلنطــة  احملافظــات  تلك 
للمطاحــن ، فيمــا واصلــت اجملارش 

االهليــة واحلكومية انتــاح الرز احمللي 
و ليتم مناقلته من قبــل فروعنا الى 
محافظات البالد لتوزيعه ضمن حصة 

شهر رمضان. 
وبني الى مواصلــة مالكات فرع نينوى 
عمله بتجهيز املطاحن باحلنطة ضمن 
احلصة/الثالثة  املعتمدة عــن  اخللطة 
حيث بلغت الكمية اجملهزة )٢٩١٥،٣٤٠( 
طنا اي بنســبة ٧١%  وحصة الطحني 
بالكامل بنسبة ١٠٠%  الصفر جهزت 
بكميــة بلغــت )٥٤٢٠( طنــا ، والرز 
الياسمني جهز للوكالء بكمية بلغت 
)١٢٨٤( طنا بنســبة ١٢%  ، وجهز فرع 
املثنى   املطاحــن بكمية )٤٣٠٢( طنا 
عن احلصــة /٣  ، كما أســتلم الفرع 
حنطة محولة من فــرع صالح الدين 

)مجمع حبوب سامراء ( بكمية بلغت 
)٩٩٩٠( طنــا ، فيما يخــص الرز فقد 
أســتلم الفرع  رز مصنــع من اجملارش  
بكمية بلغــت )٥٢٠٠(  طــن ، وجهز 
وكالء املــواد الغذائيــة بكمية بلغت 

اليوم)١٧٢٢( طنا رز ياسمني 
ومــن جانب اخر اشــار  اجلويبراوي عن 
مواصلة فرع ذي قار اســتالم احلنطة 
احمللية احملولــة  بكمية بلغــت اليوم 
)١٠٣٠( طنا ، اضافة الى استمرار الفرع 
 )٤٥٠( بلغت  بكمية  املطاحن  بتجهيز 
طنا عــن احلصة /٣ ، ليكــون اجمالي 
التجهيــز عن احلصــة الثالثة )٧٦٧٩( 
طــن  ، اما بخصوص فــرع بابل حيث 
 )١٧٦١( بلغت  املطاحن بكميــة  جهز 
طنا ليكون اجمالي التجهيز )١٦٩٧٢( 

طنا  ، وفي ســياق نفسة يواصل فرع 
بابل  جتهيــز وكالء املواد الغذائية بالرز 
حصة شــهر رمضان املبــارك بكمية 
بلغت اليوم)٢١٢( طنا  ليصبح اجمالي 
جتهيز الرز )١٩٢٦( طنا ،فيما اســتلم 
الفــرع /رز مصنع من اجملــارش التي مت 
التعاقد معها بكمية بلغت اليوم )٢٧( 
طنا رز ياســمني ، لتعزيز رصيد الفرع 

من الرز الياسمني .
وعطش  كسرة  مخازن  الى  وكشــف 
انهت  من تفريغ )٢١ ( شــاحنه جتاره 
بــوزن) ٨٠٩ ( اطنان من  رز الياســمني 
مت مناقلتــه من مواقع فــروع النجف 
. ليتم جتهيــز وكالء متوين  والديوانيه 
رمضان  الرصافه حصة شــهر  بغداد 

بكميه ٨٣٠ طنا رز ياسمني . 

البصرة ـ سعدي السند:

نظمت وحدتا تعزيز الصحة واالعالم 
فــي مركز ابــي اخلصيــب الصحي 
حلقة نقاشــية صحية عــن اليوم 
العاملي للســمع ملراجعي ومنتسبي 

املركز.
وحتدثت في احللقة الدكتورة ســارة 
جنــاح محمد والدكتورة نور حســن 
علــي فاوضحــت الدكتورة ســارة 
جنــاح :  يُقال عن الشــخص الذي ال 
يســتطيع أن يسمع باجلودة نفسها 
الذي  الشــخص  بها  يســمع  التي 
او أفضل في  العادي  بالسمع  يتمتع 
األذنني إنه مصاب بفقدان الســمع ، 
وقد يكون فقدان الســمع خفيفاً أو 
أو بالغ الشدة   أو شــديداً  متوسطاً 
أو األذنني،  واحــدة  أذنــاً  وقد يصيب 
ويؤدي إلى صعوبة سماع الكالم أثناء 

احلوار أو األصوات العالية.
نور علي ويشــير  الدكتورة  وقالــت 
إلــى  الســمع  ثِقــال  مصطلــح 
بفقــدان  املصابــني  األشــخاص 
الســمع الــذي ميتــد طيفــه بني 
اخلفيف والشــديد وعادة ما يتواصل 
الثقال السمع عن طريق  األشخاص 
االستفادة من  الكالم وميكنهم  لغة 
القوقعة  وزرع  الســمعية  املعينات 
عن  فضالً  املساعدة،  األجهزة  وسائر 

الشروح النصية.
ابي  اما منســق االعالم فــي مركز 
اخلصيــب كرار محمد فقــد اكد ان 
فقدان  من  يعانون  الصّم  األشخاص 
السمع البالغ الشدة ، مما يعني تدني 
القــدرة على الســمع أو انعدامها ، 
وكثيراً ما يستخدم هؤالء األشخاص 

لغة اإلشارة في التواصل.

إطالق أول تقرير عاملي عن السمع
وحتتفــل منظمة الصحــة العاملية  
بيوم الســمع العاملي ، والذى يشهد 
إطالق أول تقرير عاملي عن الســمع، 
حيث من املتوقع أن يعاني 1 من كل 
4 أشخاص من مشكالت في السمع 
بحلــول عــام 2050، أي ما يقرب من 
2.5 مليار شــخص في جميع أنحاء 

العالم .
وقــد حــذر التقريــر العاملــي األول 
ملنظمة الصحة العاملية عن السمع، 
ســيحتاج ما ال يقل عن 700 مليون 
من هــؤالء األشــخاص إلى احلصول 

على رعاية األذن والســمع وخدمات 
إعــادة التأهيل األخرى مــا لم يتم 

اتخاذ إجراء

تكثيف اجلهود للوقاية من فقدان 
السمع

تيدروس  للدكتــور  وهنــاك تصريح 
مديرعــام  جبريســيوس،  أدهانــوم 
قال  العامليــة،  الصحــة  منظمــة 
فيــه : قدرتنا على الســمع ثمينة، 
ميكن أن يكون لفقدان الســمع غير 
الناس  تأثير مدمر على قدرة  املعالج 
على التواصل والدراســة وكســب 
أيًضا  يؤثر  أن  العيش، وميكــن  لقمة 
لألشــخاص  العقلية  الصحة  على 
وقدرتهم على احلفاظ على العالقات 
، موضحا ان هذا التقرير اجلديد يحدد 
حجم املشــكلة ، ولكنه يقدم أيًضا 
حلواًل في شكل تدخالت قائمة على 

األدلة التي نشــجع جميــع البلدان 
الصحية  أنظمتها  في  دمجها  على 
التغطية  نحــو  رحلتهم  من  كجزء 

الصحية الشاملة.
ويؤكــد التقرير الــذي مت إطالقه فى 
إلى  العاملي على احلاجة  يوم السمع 
تكثيف اجلهود بســرعة للوقاية من 
وتوسيع  ومعاجلته  الســمع  فقدان 
األذن  رعايــة  إلــى خدمات  الوصول 
والسمع، وقال التقرير، غالًبا ما يؤدي 
االفتقار إلى املعلومات الدقيقة جتاه 
أمــراض األذن وفقدان الســمع إلى 
احلد من وصول األشــخاص ، وغالًبا 
ما يكــون هناك نقص فــي املعرفة 
وإدارة  والتعــرف املبكر  الوقاية  حول 
فقدان السمع وأمراض األذن، مما يعيق 
قدرتهم على توفير الرعاية املطلوبة.
رعاية  تزال  البلــدان، ال  وفي معظم 
األذن والسمع غير مدمج في النظم 

الصحية الوطنية، ويعد الوصول إلى 
الرعاية حتديًا ملن يعانون من  خدمات 
أمراض األذن وفقدان الســمع، عالوة 
على ذلــك، فإن الوصــول إلى رعاية 
األذن والســمع يتم قياسه وتوثيقه 
بشــكل ســيئ، كما أن املؤشــرات 
ذات الصلة غير موجــودة في نظام 

املعلومات الصحية.
وأشــار التقرير إلى أن الفجوة األكثر 
وضوحــا في قدرة النظــام الصحي 
تكمــن في املوارد البشــرية، من بني 
البلــدان منخفضــة الدخل، ويوجد 
لدى حوالي %78 أقــل من أخصائي 
أنــف وأذن وحنجــرة واحــد لــكل 
مليون نســمة، %93 لديهم أقل من 
اختصاصي سمع واحد لكل مليون، 
%17 فقط لديهــم معالج تخاطب 
واحــدا أو أكثر لكل مليــون، و 50% 
أكثــر للصم لكل  أو  لديهم معلم 

مليون، وميكن ســد هذه الفجوة من 
خالل دمج رعاية األذن والســمع في 
األولية من خالل  الصحيــة  الرعاية 
اســتراتيجيات مثل مشاركة املهام 

والتدريب.
واوضــح التقرير، حتى فــي البلدان 
ذات النســب العاليــة نســبًيا من 
األذن  رعايــة  فــي  املتخصصــني 
والســمع، هناك توزيع غير متكافئ 

للمتخصصني.

الكثير من األسباب تؤدي لفقدان 
السمع

وذكــرت منظمة الصحــة العاملية 
أن أكثر من 430 مليون شــخص في 
أنحــاء العالم يعانون من ضعف في 
إلى  العدد  الســمع، وقد يرتفع هذا 
نحو 700 مليــون بحلول عام 2050، 
منخفضة  الــدول  فــي  غالبيتهم 

ومتوسطة الدخل.
العاملية   الصحــة  منظمــة  مــن   
والتقريــر العاملــي الذي صــدر عن 
السمع هو أول تقرير من نوعه، ووجد 
أن شــخصا واحدا من بني كل أربعة 
أشخاص سيعيشــون مع درجة من 
الصمم، أي أن نحو 2.5 مليار شخص 
يواجهون خطر فقدان السمع بحلول 

.2050
ووجد التقرير أن الكثير من األسباب 
تــؤدي لفقدان الســمع ميكن  التي 
الوقايــة منها. كما تقــّدر منظمة 
الصحة العامليــة أن %60 من فقدان 
الســمع بني األطفال ناجت عن أسباب 
ميكن جتنبهــا، وما يزيــد عن نصف 
مليــار يافع وشــاب معّرضون خلطر 
الذي ميكــن جتنبه  الســمع  فقدان 
والذي ال رجعة فيه إذا حدث بســبب 

املمارسات الشائعة

حلقة نقاشية في مركز ابي الخصيب الصحي عن 
األسباب التي تؤدي لفقدان السمع وطرق الوقاية

بمناسبة اليوم العالمي للسمع

 يعاني األشخاص 
الصمّ من فقدان 

السمع البالغ الشدة، 
مما يعني تدني 

القدرة على السمع 
أو انعدامها. وكثيرًا 

ما يستخدم هؤالء 
األشخاص لغة اإلشارة 

في التواصل

جانب من احللقة النقاشية عن اليوم العاملي للسمع

بغداد ـ الصباح الجديد:
حســب توجيهات مدير عام دائــرة العيادات 
علي  محمد  الدكتــور  الشــعبية  الطبيــة 
الفرطوســي قام فريق من شعبة ادارة اجلودة 
الشــاملة والتطوير املؤسســي فــي الدائرة 
بزيارات الى ردهــات االجنحة اخلاصة لعدد من 

املستشفيات احلكومية في بغداد .
وشــملت الزيارة مستشــفى ) الكرخ العام , 
النعمان التعليمي , الصدر العام , الزعفرانية 
الردهات  ( الجــراء التقييــم امليداني لتلــك 
ومستوى اخلدمات الطبية والفندقية املقدمة 
فيها بهدف رفع االداء وتقدمي االفضل وحسب 

ما تقتضيه املصلحة العامة .

كربالء ـ الصباح الجديد:
قال مدير شــعبة الرقابة الصحية في قســم 
الصحــة العامة بدائرة صحة كربالء املُقدَســة 
الدكتور كرار جواد العباســي ، عن “ قيام حمالت 
صحية ضمن الرقعــة اجلغرافية لقطاع املركز ، 
شــملت احملال التجارية ومخــازن البيع باجلملة 
والفرد ، أســفرت عن “ ضبــط )2600( كغم من 
املواد الغذائيــة الصلبة ، و)960( لتــرا من املواد 
الســائلة لعدم صالحيتها لإلستهالك البشري 
، بســبب إنتهاء مدة الصالحيــة ، وعدم حمل 
البعض منها لتأريــخ اإلنتاج والنفاد ، وُمخالفة 

البعض للمواصفات القياسية العراقية. 
كمــا مت فرض غرامــات فورية علــى ) 13( محالً 
ُمخالفــاً ، وغلق ) 8 ( محــال ُمخالفة للمقررات 
الوزارية واحلكومة احمللية اخلاصة بجائحة ُكورونا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير العمل والشــؤون االجتماعية الدكتور 
عادل الركابي ضــرورة وضع الية واضحة ودقيقة 
للتقــدمي على الشــمول باحلمايــة االجتماعية 
لتالفي االخطاء الســابقة التــي حصلت اثناء 

التقدمي للشمول في عام 2016. 
وقال الوزير خالل ترؤســه اجتماعا ملناقشة الية 
الشــمول اجلديد مع ممثلي مكتب رئيس الوزراء 
وهيئــة االعــالم واالتصــاالت ووزارة االتصاالت 
بحضور مدير عام دائرة احلماية االجتماعية ومالك 
قسم تكنولوجيا املعلومات ان الوزارة بصدد فتح 
شــمول جديد باحلمايــة االجتماعية على ضوء 
التخصيص املالي املرصود ضمن املوازنة العامة .

واشــار الوزير الى اهمية وضع اليــة الكترونية 
للتقدمي عبر اســتمارة جديدة علــى ان التتكرر 
االخطاء السابقة. واضاف ان الوزارة لديها جتربة 
ســابقة في عام 2016 اذ رافقت عملية التقدمي 
وخلفت  كثيرة  باحلماية مشــكالت  للشــمول 
اعدادا كبيرا للمتقدمني مت حســم جزء منهم، 
فيمــا بقيت اعداد اخرى مــن املعترضني لم يتم 
حسمهم حتى االن ، مؤكدا ضرورة ان تكون االلية 

اجلديدة رصينة ودقيقة وخالية من االخطاء. 

واسط – الغانم 
أكــد محافظ واســط الدكتــور محمد 
جميل املياحي تضامنه املطلق مع مطالب 
احملاضرين اجملانيني وطالب الرئاسات الثالث 
وجلنــة التربيــة النيابيــة إلنصافهم من 
خالل تنظيم عقود وزارية لهم أو تثبيتهم 
على املالك الدائم عن طريق درجات احلذف 

واالستحداث.

وقــال احملافظ لقــد تواجدنا بــني اخوتنا 
احملاضريــن في خيــم االعتصــام ، نصرة 
حلقوقهــم وقضيتهــم ، ومطالبــة منا 
حقوقهــم  وإعطاءهــم  بأنصافهــم 

املشروعة..
وأضاف نعلن عن تضامننا املطلق معهم ، 
ومخاطباتنا إلى أعلى السلطات في البالد 
، حلل مشــكلتهم ، حيث خاطبات الرئات 

الثالث، اجلمهورية والنواب ومجلس الوزراء 
الشــريحة ومنحها  انصاف هذه  لضرورة 
حقوقهــا كاملــة وتكييــف وضعهــم 
القانوني امــا بالتعاقد اصوليا معهم وأن 
تكــون عقودهم وزاريــة أو تثبيتهم على 
املــالك الدائم عــن طريق درجــات احلذف 

واالستحداث.
وقال جندد متســكنا بهم وحاجتنا املاسة 

خلدماتهم ولهــذا حرصنا علــى الوقوف 
معهــم ومخاطبــات بكتــب رســمية 
الرئاســات الثالث ألنصافهــم، وتضمنت 

اخملاطبات 
مناشــدات ومطالبــات واقتراحات حلول 
ممكنة التطبيق لتنظيــم وضع احملاضرين 
قانونيــاً ومالياً كذلك نطالب جلنة التربية 
النيابية ووزارة التربية بتقدمي ورقة منصفة 

تعالــج مشــكلة احملاضريــن واالداريــن 
وتقدميها في جلسة مجلس الوزراء. 

على أن تتضمن الورقــة معاجلة حقيقية 
وتكييــف الوضع القانونــي للمحاضرين 
واإلداريني وكافة العقود التي أســتكملت 
اجراءاتهــا وفق القــرار 315 وتوزيع املبالغ 
اخملصصــة لهم في املوازنــة بعدالة تامة 

حسب الشهادة وسنوات اخلدمة. 

 بغداد ـ الصباح الجديد:
التي  العلمية  باألهداف  التزاما وعمال 
حددت سياساتها ورسمت مقاصدها 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
األهلية  والكليــات  اجلامعات  متكنت 
في العراق من حتقيــق برامجها التي 
تصب في خدمة اجملتمع وتســهم في 
تســريع العجلة األكادميية والثقافية 

في البالد حيث جنحت هذه املؤسسات 
التعليميــة في دخول ميــدان اجلودة 
العاملية  التصنيفات  ضمن  والتنافس 
 Scimago التي كان آخرهــا تصنيف 
العاملــي الذي أظهــرت نتائجه للعام 
2021 ظهور كلية املستقبل اجلامعة 
ألول مرة باملركز الثاني محليا وباملركز 

)757( عامليا.

وحرصــا على مواكبــة نظيراتها من 
اجلامعــات احلكومية فــي أداء وحتمل 
مســؤوليات املرحلة وإدارة تفاصيلها 
اجلامعات  تواصل  متغيراتها  وتكييف 
والكليــات األهليــة أداء متطلبــات 
العمليــة التعليمية على مســتوى 
الالزمة  االختبارات  وأداء  املعرفة  تقدمي 
إلكترونيا وحضوريــا على وفق برامج 

وفي ضوء  املدمــج  التعليم  وآليــات 
توصيــات اللجنــة العليــا للصحة 

والسالمة الوطنية.
وإدراكا منها ألهمية االرتقاء والتطوير 
على صعيد العالقات الدولية وتوظيف 
القدرات في قطاعات سوق العمل من 
أجل االســتثمار العلمي واالقتصادي 
للبلد على حد ســواء فــإن اجلامعات 

والكليــات األهليــة تســعى جاهدة 
البنى  حيــث  من  والتنافس  للتميــز 
التحتية واملوارد البشرية واملستلزمات 
املادية ، وتسعى الستقطاب السمعة 
البحث  بوابــة  الدوليــة عن طريــق 
واالبداع  اجملتمعــي  والتأثير  العلمــي 

واالبتكار.
من جانب اخر أجــرى اجمللس العراقي 

امتحاناته  الطبيــة  لالختصاصــات 
الدراسات  لطلبة  احلضورية  النهائية 
العليا في شتى التخصصات ، وخاض 
طلبة اجمللــس العراقي لالختصاصات 
الطبية االختبارت املباشــرة في )34( 
تخصصا عامــا و)14( تخصصا دقيقا 

و )19( زمالة.
جتدر االشــارة الــى أن االمتحانات في 

اجمللس العراقي لالختصاصات الطبية 
وامتحان  أولــي  امتحان  مــن  تتكون 
نهائــي لــكل تخصــص، ويشــارك 
باالمتحان األولي  طلبة املرحلة األولى 
بعــد إكمالهــم الســنة التدريبية، 
وأما االمتحان النهائي فيشــترك فيه 
طلبة املرحلة األخيرة بعد اســتيفاء 

متطلبات الدراسة والتدريب.

فريق من العيادات الشعبية 
يقيم عمل ردهات االجنحة 

الخاصة لمستشفيات الحكومية

إتالف مواٌد ِغذائية 
“ُمنتهية الصالحية

 في كربالء 

وزير العمل نسعى الى وضع 
الية سريعة للتقديم على 

الشمول بالحماية االجتماعية

طالب الرئاسات الثالث والتربية النيابية إلنصافهم

محافظ واسط يؤكد تضامنه المطلق مع المحاضرين المجانيين 

المجلس العراقي لالختصاصات الطبية يجري امتحاناته النهائية الحضورية

 الجامعات والكليات األهلية تدخل التصنيف العالمي وتواصل العام الدراسي حضوريًا وإلكترونيًا
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الصباح الجديد ـ متابعة:

الدولية، فشلت مصر  رغم الضغوط 
والســودان وإثيوبيــا، حتــى اآلن في 
التوصــل إلى اتفاق بشــأن منهجية 

التفاوض في قضية سد النهضة.
وطالبت مصر والســودان مجددا في 
الذي عقد في  االجتماع السداســي 
الكونغو، منــذ األحد، ومت متديده ليوم 
املفاوضات  مظلة  بتوســيع  إضافي، 
بشأن ملء الســد الذي أعلنت دولتا 
املصب أنه ســيمثل خطــورة كبيرة 
عليهمــا، إال أن إثيوبيا رفضت وأكدت 
أنها مســتمرة في العمل على جتهيز 

امللء الثاني للسد.  
اخلارجية  وزراء  بحضور  االجتماع  وأتى 
واملياه فــي الدول الثــاث، بعد إجراء 
منــاورات عســكرية مشــتركة بني 
مصر والســودان، وبعد أيام قليلة من 
الفتاح  الرئيس املصــري، عبد  تهديد 
السيسي، بأن أحدا “ال يستطيع أخذ 
نقطة مياه من مصر وإال ستشــهد 
املنطقــة حالــة عــدم اســتقرار ال 

يتخيلها أحد”.
تاج  الســوداني،  امليــاه  خبيــر  ويرى 
الســر عثمان، في حديثــه صحفي 
أن تصريحات السيســي هي “تهديد 
واضح باحلــرب، وأخشــى أن التعنت 
اإلثيوبي املســتمر ال يكــون له رد إال 
بلجوء دولتي املصب إلى هذا احلل، ألن 

املياه هي احلياة”. 

في املقابل، يستبعد احمللل السياسي 
اإلثيوبي، جمال بشــير، فــي حديثه 
صحفــي أن تكــون هنــاك حرب بني 
إثيوبيا من جانب والسودان ومصر من 

جانب آخر.
ويقــول إن هناك “بالفعــل مرتكزات 
قوية تعتمــد عليها أديــس أبابا في 
التي  املبادئ  اتفاقية  أهمها  موقفها، 
مت توقيعها بني الدول الثاث في 2015، 
كما أن من حق أي دولة أن تبني سدودا 

داخل حدودها ما لم تضر باآلخرين”. 
لكن اخلبير السوداني يرى أن “ال مصر 
وال الســودان اعترضتا على الســد، 
لكنهمــا طلبتا أن تديــره جلنة فنية 
رفضته  ما  وهو  للتشغيل،  مشتركة 
إثيوبيا بشكل قاطع، وهو ما يعني أن 
هناك مشــكلة ما ال تريد أديس أبابا 

إطاع دولتي املصب عليها”. 
ويضيف عثمــان أن “التعنت اإلثيوبي 
يثبــت أن هناك الكثيــر من عامات 
االستفهام حول السد وطريقة بنائه 
وكذلك أديــس أبابا، خاصــة أنه من 
الطبيعــي جدا أن تكــون هناك جلان 
مشتركة إلدارة الســد في مثل هذه 

احلاالت”. 
ويرى أن “احلديــث اإلثيوبي في ‘أننا لن 
نتســبب في أي أضرار’، خارج املنطق 
ألن أفعالهم ليســت ككامهم ومع 
الوقت تظهر خباياهم ونواياهم وهم 

ليسوا واضحني وشفافني”. 
فــي املقابل يقــول بشــير، إن هدف 
باده من الســد “ليس أبــدا اإلضرار 

بدولتي املصــب وإمنا لتوفير الكهرباء 
للشعب”.

وقــال وزير اخلارجية املصري، ســامح 
شــكري، في تصريح لوسائل اإلعام 
املصرية: “تُعتبر هذه املفاوضات مبثابة 
فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول 
الثاث من أجــل التوصل التفاق على 
ملء وتشــغيل ســد النهضة خال 
األشهر املقبلة وقبل موسم الفيضان 

املقبل”.
وأضاف شكري أن مصر “تفاوضت على 

مدار عشــر ســنوات بإرادة سياسية 
صادقة من أجل التوصل التفاق يحقق 
ويحفظ  التنموية  أهدافهــا  إلثيوبيا 
في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولَتي 

املصب”.
السياســية  اإلرادة  توافرت  “إذا  وتابع 
والنوايا احلســنة لــدى كل األطراف، 
فإنه سيكون بوسعنا أن نصل لاتفاق 
آفاق رحبة  الذي ســيفتح  املنشــود 
للتعاون والتكامل بــني دول املنطقة 

وشعوبها”.

وفي حني أن اجلانــب اإلثيوبي أعلن أن 
امللء الثاني للســد، املقــرر في يوليو 
أو أغســطس املقبل، سيبلغ نحو 14 
مليار متر مكعب، فإن عثمان يشكك 
ويخشــى  اإلثيوبية،  التصريحات  في 
من أن يكون هناك “رقم أكبر، وهو ما 
ســيمثل خطورة كبيــرة على دولتي 

املصب”. 
وال يستبعد عثمان أن “تفاجئ إثيوبيا 
العالــم مبلء الســد بشــكل كامل 
خال العام اجلاري وتصبح مســيطرة 

بشكل كامل على مياه النيل، وهو ما 
سيعني حرب مياه صريحة”.

إثيوبيا  والســودان  فرغم حّض مصر 
علــى تأجيــل خططها ملــلء خزان 
السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، 
أعلنت أديس أبابا، في 21 يوليو 2020، 
أجنزت  أنها  ومفاجئ،  أحادي  بشــكل 
املرحلة األولى من مــلء اخلزان مبقدار 
4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح 

باختبار أول مضختني في السد.
واخلرطوم  القاهــرة  وقــد متســكت 
بتوســيع الوســاطة في أزمة ســد 
النهضة لتشــمل الواليــات املتحدة 
واألمم املتحــدة واالحتاد األوروبي برعاية 
االحتاد األفريقــي، لكن إثيوبيا رفضت 
مجــددا، واقترحت فــي املقابل دعوة 
مراقبني حسب املسارات التفاوضية. 

الوساطة الدولية
ويــرى عثمــان أن “االحتــاد األفريقي 
إثيوبيا، ولذلك  أمــام  ضعيف خاصة 
على االحتاد األوروبي والواليات املتحدة 

التدخل حلل األزمة”. 
بينما يرى بشير أن التحركات املصرية 
والســودانية تأتي فــي إطار الضغط 
السياســي “للحصول على تعهدات 
من إثيوبيا في حل اخلاف وفي أمور ال 

نستطيع السيطرة عليها”. 
ويوضح “هم يطلبون مــن إثيوبيا أال 
التدفقــات وأن تظل  أو  امليــاه  تغلق 
حصتهم من املياه كما هي، حتى في 
حالة حصول اجلفاف، ومعنى ذلك أن 
ترســل إثيوبيا املياه في ظل نقصها 

حتى لــو كان ذلــك من امليــاه التي 
حفظتهــا في خزان ســد النهضة”، 

مضيفا “هذه األمور ال تعنينا نحن”. 
اإلشــراف على عملية  “يريدون  وتابع 
التشــغيل، وهو أمر سيادي ال نقبله، 
فضا عن طلب ملد فترة ملء الســد 
املقترحــة من اجلانــب اإلثيوبي وهي 
سبع ســنوات والتي نراها في األصل 

كثيرا باملناسبة”. 
املتحدة  الواليات  أكــدت  من جانبها، 
مرارا دعمهــا للدول الثــاث والدفع 
قدما بأي جهود من شأنها حل اخلاف.

الوزراء  رئيس  وفي مكاملة هاتفية مع 
الســوداني، عبد اهلل حمدوك، امس 
االول االثنــني، ناقــش وزيــر اخلارجية 
املفاوضات  بلينكن،  أنتوني  األميركي، 
املتعلقــة بســد النهضــة اإلثيوبي 
واحلاجة إلى خفض التوتر بني السودان 
وإثيوبيــا، بحســب مــا نقلــه بيان 

للخارجية األميركية.
وتؤكد إثيوبيا أن الطاقة الكهرومائبة 
السد ســتكون حيوية  الناجمة عن 
الطاقة لســكانها  لتلبيــة حاجات 

البالغ عددهم 110 مايني.
أما مصــر، التي تعتمد علــى النيل 
لتوفير حوالي 97 باملئة من مياه الري 
والشــرب، فتــرى في الســد تهديدا 

لوجودها.
كما يخشــى الســودان مــن تضرر 
ســدوده في حال عمــدت إثيوبيا إلى 
ملء كامل للســد قبل التوصل إلى 

اتفاق.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعــرب رئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونســون خال محادثة 
هاتفيــة مع الرئيــس األوكراني 
االول  امس  زيلينسكي  فولودميير 
االثنني عن قلقه بشأن األنشطة 
العسكرية التي تقوم بها روسيا 

في شــبه جزيــرة القــرم وعلى 
احلدود مع أوكرانيا.

بيان  وقال مكتب جونســون في 
إّن “رئيــس الوزراء جــّدد التأكيد 
على دعم اململكة املّتحدة الثابت 
لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”. 
وأضاف البيان أّن جونسون “أعرب 

عن تضامنه مع حكومة الرئيس 
زيلينســكي فــي مواجهة هذا 
النشاط املزعزع لاستقرار ورّحب 

مبقاربة أوكرانيا”.
زيلينســكي  فإّن  للبيان  ووفقــاً 
تعاونهما  “سيواصان  وجونسون 
الوثيق مع شــركائهما الدوليني 

من أجل مراقبــة الوضع وضمان 
التصعيد”.  عدم حدوث مزيد من 
وبُعيــد املكاملة الهاتفية نشــر 
على  تغريدة  األوكرانــي  الرئيس 
تويتر شــكر فيها رئيــس الوزراء 
البريطاني على موقفه، مشــّدداً 
على أّن أوكرانيا “ليست لوحدها” 

و”تدعمها دول مجموعة السبع” 
املتحدة  والواليات  وكنــدا  )أملانيا 
واليابــان  وإيطاليــا  وفرنســا 

وبريطانيا(.
وكانت مجموعة الســبع أّكدت 
فــي مــارس أّنهــا لــن تعترف 
“مبحاوالت روسيا إضفاء الشرعية 

علــى احتالهــا” شــبه جزيرة 
القــرم. وكان الرئيــس األميركي 
جو بايدن وعد نظيــره األوكراني 
اجلمعة بدعم سيادة أوكرانيا في 
مواجهة روســيا املّتهمة بحشد 
قوات عســكرية على احلدود مع 

جارتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أّكــد وزيــر اخلارجيــة األميركــي 
أنتوني بلينكــن ليلة امس الثاثاء 
أّن باده ســتتمّكن قريباً من زيادة 
الّلقاحات  من  الدولية  مساعداتها 
املضــاّدة لكوفيد19- ولن تســعى 
املقابــل علــى  للحصــول “فــي 

تعيني مســؤولة  امتيازات”، معلناً 
مخضرمــة في منصب املنّســقة 
العاملية  لاســتجابة  األميركيــة 

للفيروس.
إّن  للصحافيــني  بلينكــن  وقــال 
األميركية  لإلدارة  القصوى  األولوية 
حالياً هــي مكافحة اجلائحة داخل 

الباد لكّن هذا الهدف ســيتحّقق 
قريباً، مذّكــراً بأّن الرئيس جو بايدن 
%90 من املواطنني  بأن يتمّكن  وعد 
بحلــول 19 نيســان اجلــاري مــن 

تسجيل أسمائهم لتّلقي الّلقاح.
اخليارات  نســتعرض  “نحن  وأضاف 
التي تتيح لنا أن نتشارك املزيد مع 

الدول األخرى في املستقبل. نعتقد 
أّننا ســنكون في وضع يسمح لنا 

بالقيام باملزيد على هذا الصعيد”.
وأوضح أّنه “من خال املساعدة في 
إنهــاء إحدى أكثــر اجلائحات فتكاً 
في تاريخ البشرية، ميكننا أن نبرهن 
للعالم مــرة أخرى ما ميكن للقيادة 

األميركية  والبراعــة  األميركيــة 
القيام به”.

وإذ أقّر الوزير األميركي بوجود “يأس 
متزايد” في أجزاء من العالم بسبب 
بطء وصول الّلقاحات، قال “أعدكم 

بأّننا نتحّرك بأسرع ما ميكن”.
وفي مؤمتره الصحافي أعلن بلينكن 

تعيــني غايل ســميث، الرئيســة 
األميركيــة  للوكالــة  الســابقة 
للتنمية الدولية “يــو إس إيد” في 
عهد الرئيس الســابق باراك أوباما، 
في منصــب املنّســقة األميركية 
لفيــروس  العامليــة  لاســتجابة 

كوفيد19- واألمن الصّحي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ألقى حرس احلدود األميركي القبض في عمليتني 
منفصلتني خال الشــهور املاضية على مينيني 
اثنني مدرجني علــى قائمة ترقب اإلرهابيني لدى 
عبورهما احلدود مع املكسيك باخملالفة للقانون.

وقالــت الهيئة فــي بيان صحفــي إن الرجلني 
اللذين اعتقا في يناير ومارس بالقرب من نقطة 
دخول في كاليفورنيــا كانا مدرجني على قائمة 
حكومية لإلرهابيني املشــتبه بهم وعلى قائمة 

منع ركوب الطائرات.
وزار عــدد من أعضاء الكونغــرس األميركي عن 
احلزب اجلمهوري احلدود في إل باسو في تكساس 

في مارس،

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفادت منظمة اليونيسف  أن 800 مليون طفل 
في جميع أنحاء العالــم الزالوا محرومني من 
الذهاب إلي املدرســة والتعليــم بعد عام من 
تفشي وباء كورونا، ويواجه الكثير منهم خطر 
عدم العودة إلى الفصول الدراسية نهائيا مع 
اســتمرار اإلغاق لفترة أطول، وفقا لصحيفة 

الغارديان. 
وأكدت املنظمة أن املــدارس ال تزال مغلقة أو 
تقــدم مزيجا مــن التعلم عن بعــد والتعلم 

الشخصي في 90 دولة حول العالم.
وقــال رئيس التعليم في وكالــة األمم املتحدة، 
روبــرت جينكينز، إن عمليــات اإلغاق عطلت 
تعليم األطفال بشكل ال ميكن تخيله. وأضاف: 
“لم أتخيل أن األمر سيســتمر لفترة طويلة. 
فــي كل ســيناريوهاتنا التــي نخطط فيها 

لاضطراب، لم يتم إثارة هذا االحتمال أبًدا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل فلســطيني في الضفة الغربية برصاص 
اجليش اإلســرائيلي، وفقــا ملا ذكــرت تقارير 

إخبارية، امس الثاثاء.
وأوضــح ناطق باســم اجليش اإلســرائيلي أن  
قواتــه أطلقت النار  على فلســطيني اقترب 
من حاجز نصب في قرية بير نباال شمال غربي 

القدس.
وأضاف في بيان له أن اجلنود أطلقوا النار عليه 
بعد ان شكل تهديدا على تواجدهم في املكان. 
وذكر البيان أنه “خال نشــاط عسكري الليلة 
املاضية في قرية بيرنبــاال وعقب إقامة حاجز 
الطــرق لوقف حركة الســيارات  على إحدى 
كدعم للقــوات العاملة في النشــاط، رصد 
اجلنود سيارة توقفت على احلاجز ومن ثم انطلق 
ســائقها نحوهم بســرعة محاواًل دهسهم 
مهــددًا حياتهم باخلطر حيث ردت القوة بفتح 

النار إلزالة التهديد”.

أميركا تعتقل يمنيين 
بقائمة ترقب اإلرهابيين 

على حدود المكسيك

800 مليون طفل الزالوا 
محرومين من التعليم 

بسبب كورونا

الجيش اإلسرائيلي يقتل 
فلسطينيا قرب حاجز 

بالضفة الغربية

الصباح الجديد ـ متابعة:

امس  املتحــدة  الواليات  شــاركت 
الثاثاء في محادثات جترى في فيينا 
في محاولة النقــاذ االتفاق الدولي 
حول امللف النــووي اإليراني في أول 
تقدم ملحوظ علــى هذا الصعيد 
منــذ تولي جو بايدن الرئاســة في 

الواليات املتحدة.
لكن الواليــات املتحــدة وإيران لن 
نفســها  الطاولة  علــى  تكونــا 
وســيقوم األوروبيون بدور الوسيط 
إلى  بالتوصل  أمــا  الطرفــني  بني 
الطريق  بعــد  ملموســة  نتائــج 

املسدود في الشهرين األخيرين.
وكتــب علي واعظ مــن مجموعة 
إنترناشــونال  الدوليــة  األزمــات 
محطة  “هذه  غروب”،  كرايســيس 
مهمة تظهــر أن الواليات املتحدة 
شأنها في ذلك شــأن إيران، حترص 
جديا على كســر اجلمود وسيناريو 
الكرة  القول  القائم علــى  الترقب 

في ملعب املعسكر املقابل”.
وأعرب الرئيس األميركي اجلديد عن 
استعداده للعودة إلى االتفاق املبرم 
فــي 2015 في فيينــا ويهدف إلى 
للساح  امتاك طهران  دون  احلؤول 

النووي.
وكان سلفه دونالد ترامب انسحب 
من جانــب واحد مــن االتفاق في 
2018 وأعاد فــرض العقوبات على 
طهران وعمد إلى تشديدها كذلك.
إال أن طهــران ال تريــد العودة إلى 
النووي  االتفاق  مبوجــب  التزاماتها 
والتي تخلــت عنهــا تدريجيا، ما 
تخنق  التــي  العقوبات  ترفــع  لم 

اقتصادها.
وأكدت ســوزان دميادجيو من مركز 
اندوومنت فور  “كارنيغــي  االبحاث 
“ميكن لكل من  بيس”،  انترناشونال 
الطرفــني بذلك انقاذ مــاء الوجه 

ووضع خارطة طريق معا”.
املشــتركة خلطة  اللجنة  وعقدت 
العمل الشاملة املشتركة )االسم 
امس  النــووي(  لاتفاق  الرســمي 
الثاثاء اجتماعــا بحضور األطراف 

احلاليني وهم إيران وأملانيا وفرنســا 
برعاية  وبريطانيا والصني وروســيا 
االحتاد األوروبي املمثل باألمني العام 
اخلارجية  التحركات  جلهاز  املساعد 

أنريكه مورا.
كمــا ســيجري الوفــد األميركي 
محادثات في مــكان آخر مع ممثلني 
بدور  يقومــون  األوروبــي  لاحتــاد 
الوسيط، من دون أي اتصال أميركي 
مباشر مع إيران التي استبعدت “اي 

اجتماع” مع الواليات املتحدة.
الروســي  اخلارجية  وزير  نائب  وقال 
ســيرغي ريابكوف لوكالــة األنباء 
الروســية االثنني إن هــذا األمر “ال 

يســهل الوضع لكن األمر ال يتعلق 
، باستحداث شيء جديد بل العودة 

إلى ما كان موجودا في 2015”.
ورأت كيلســي دافنبــورت مديــرة 
سياســة حظر انتشــار األسلحة 
كونتــرول  “أرمــز  جمعيــة  فــي 
“الدبلوماســية  اسوسيييشــن”، 
املكوكيــة هــذه ليســت مثالية 
لكن االحتاد االوروبي في موقع جيد 
إلخراج الوضع من الطريق املسدود 
وتنسيق اإلجراءات الضرورية إلحياء 

االتفاق”.
بادرة  “إلــى  اخلبيــرة  ودعت هــذه 
الطرفني إلعطاء  مــن  أولى جريئة 

العملية دفعا وابداء إرادة سياسية 
من كل منهما”.

بإمكانها  واشــنطن  أن  وأوضحت 
الســماح  املثــال  ســبيل  علــى 
وتسهيل  مالية خارجية  “بعمليات 
أدوية  من  االنســانية”  املســاعدة 
حني  في  خصوصا  طبيــة  وأجهزة 
ميكن لطهــران فــي املقابل وقف 
 20 اليورانيوم عند نسبة  تخصيب 

.%
“تكمن  األوروبي  الدبلوماسي  وقال 
املشكلة في كل ما ال ميكن الرجوع 
عنــه مثل نشــاطات البحث التي 

أجرتها إيران” في األشهر اخليرة.

األميركية  اإلدارة  لكن هل ستقبل 
رفــع كل العقوبات كمــا تطالب 

إيران؟
جددت إيــران التأكيــد امس االول 
االثنني على أن املطلوب في اجتماع 
فيينــا هو “خطوة واحــدة” تتمثل 

برفع العقوبات.
وقال في مؤمتر صحافي امس االول 
)اجتماع(  أجنــدة  “حتقيق  اإلثنــني 
اللجنة املشتركة نتيجة من عدمه، 
يرتبط بتذكير األوروبيني ومجموعة 
بواجباتها،  املتحــدة  للواليات   4+1

وتطبيق األميركيني اللتزاماتهم”.
ومجموعة 1+4 هــي الدول التي ال 

تزال منضوية ضمن االتفاق، وتضم 
بريطانيا وفرنســا وروسيا والصني 

وأملانيا.
وقال املبعــوث األميركي روب مالي 
أبدينا  “إذا  تلفزيونــي  لقــاء  فــي 
واقعية ميكننــا أن ننجح. يجب أن 
نقوم بعمل مضن لدرس العقوبات 
ملعرفــة ما ميكننا القيــام به لكي 
إيــران مبزايا كان من شــأن  حتظى 

االتفاق توفيرها لها”.
الفرز  دافنبورت “عمليــة  ونبهــت 
ســتكون دقيقة” مشيرة أيضا إلى 
وجود “أطراف تريد تقويض االتفاق” 

في كل من البلدين. 

في إطار الملف النووي اإليراني

الواليات المتحدة على خط المساعي الدبلوماسية في فيينا 

أعرب الرئيس 
األميركي الجديد عن 

استعداده للعودة 
إلى االتفاق المبرم 
في 2015 في فيينا 

ويهدف إلى الحؤول 
دون امتالك طهران 

للسالح النووي

صورة تعبيرية للملف النووي االيراني

قلق بريطاني من تحركات روسيا ولندن تؤكد دعمها لـ”سيادة أوكرانيا”

واشنطن تتعّهد زيادة مساعداتها الدولية من الّلقاحات وتعّين مبعوثة إلدارتها

مخاوف من حرب مياه”في ظل التعنت اإلثيوبي”
مفاوضات سد النهضة..

سد النهضة
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تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

اخلــام  النفــط  أســعار  اســتهلت 
تراجع بفعل  تعامالت األســبوع على 
قــرار مجموعة “أوبك+” زيــادة اإلنتاج 
بدءا من أيار املقبل، والشــهور التالية 
بشــكل تدريجي، اســتجابة لتعافي 
الطلب العاملي على النفط اخلام وزيادة 

االستهالك في فصل الصيف.
وهيمن الهدوء على التعامالت نتيجة 
إغالق معظم األسواق خاصة األوروبية 
وأسهم  العطالت.  نتيجة  واألمريكية 
قرار “أوبك+” نهاية األسبوع املاضي في 
التفاؤل بتعافي الطلب،  بث حالة من 
في وقت دعمت فيــه خطة التحفيز 
املالــي األمريكيــة وتراجــع اخملزونات 
املكاســب، إال أن األســعار عادت إلى 
التراجع بفعــل توقعات وفرة املعروض 

وصعود الدوالر األمريكي.
نفطيون،  ومحللــون  مختصون  وقال 

“إن إعــالن “أوبــك+” اجلديــد بخفض 
للسوق  قويا  زخما  اإلنتاج ســيعطي 
ويلبــي احتياجــات دول االســتهالك 
ارتفاع األســعار، خاصة  وتيرة  ويهدئ 
مع إعالن السعودية أيضا أنها ستبدأ 
الطوعية  التخفيضــات  تخفيف  في 
البالغة مليون برميــل يوميا بدءا من 
250 ألف برميل يوميا في أيار وحزيران 

لكل منهما، ثم مزيد من التيسير”.
وأكد روبــرت شــتيهرير مدير معهد 
فيينا الدولي للدراسات االقتصادية، أن 
أســعار النفط اخلام مالت إلى الهدوء 
في بداية األســبوع بسبب العطالت، 
إضافة إلى انحسار اخملاوف من استمرار 
تشــديد املعروض النفطي بعد إعالن 
 350 “أوبك+” عن تخفيف قيود اإلنتاج 
ألــف برميل يوميا في أيار ، ومثلها في 
حزيران ، ثم 400 ألف برميل يوميا في 

متوز .
وذكر أن أجواء الثقة والتعافي تهيمن 
مجــددا وتدريجيا على ســوق النفط 

اخلــام خاصة بعــد معرفة الســوق 
بشــكل واضح، ما تخطط له “أوبك+” 
املقبلة،  الثالثــة  األشــهر  مدار  على 
مبينــا أن وضوح الرؤية خــالل الفترة 
املقبلة، أمر جيد للغاية وحتديدا لكون 
السوق عانت كثيرا وال تزال تعاني عدم 

اليقني على نحو واسع.
من جانبه، قال فيليــب ديبيش رئيس 
املبــادرة األوروبية للطاقــة “إن عدول 
السعودية عن االســتمرار في تطبيق 
التخفيضــات الطوعيــة التي بلغت 
مليون برميل يوميا بدءا من أيار املقبل 
يأتي وفق قراءة دقيقة لواقع الســوق 
وتطورات العــرض والطلب خاصة مع 
ارتفاع االستهالك احمللي على  توقعات 

نحو كبير خالل أشهر الصيف”.
وأضاف “الســعودية كمــا عودتنا في 
املنتجني  وتقود  بنفسها  تبدأ  السابق 
إلــى أداء ممتــاز وانضباط واســع في 
اإلنتاج  خفــض  حلصــص  االمتثــال 
وأســهمت في حــث العــراق وأجنوال 

ونيجيريــا علــى إجــراء التعويضات 
زيادات ســابقة”،  الالزمة عــن فترات 
موضحــا أن خفــض مليــون برميل 
يوميــا من النفط الســعودي طوعيا 
من األســواق العاملية على مدار ثالثة 
أشهر أسهم على نحو كبير في عالج 

مشكلة فائض العرض.
من ناحيته، أكد دان بوســكا مختص 
شــؤون الطاقة واخلبيــر املصرفي أن 
خفض اإلنتاج املتعمد جملموعة “أوبك+” 
كان له دور كبير في حتركات األســعار 
نحو مزيد من املكاســب فــي الفترة 
على  شــددت  اجملموعة  لكن  املاضية، 
أنها ال تســتهدف األســعار إمنا تضع 
نصب أعينهــا أهدافــا طويلة املدى، 
في مقدمتها توزان الســوق والعالقة 
العرض  بني  واملســتدامة  املســتقرة 
والطلب وحتفيز اخملزونات النفطية على 
العودة إلى املتوسط في خمسة أعوام 
خاصة  املتراكم  الفائــض  وامتصاص 

في العام املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تســاهم فرنســا مبا يصل إلى 4 مليارات يورو 
في إعادة رسملة إير فرانس كيه إل إم مما يرفع 
حصتها البالغة %14.3 في مجموعة الطيران 
ألكثــر من مثليها مبوجب خطــط أُعلن عنها 

اليوم مبوافقة االحتاد األوروبي.
وســتحول احلكومة الفرنســية قرضــا بـ 3 
مليارات دوالر قــدم إلى اجملموعة في 2020 إلى 
أداة هجينة وتلتزم مبليــار يورو إضافية إلصدار 
أسهم مزمع لترفع حصتها في إير فرانس كيه 

إل إم إلى 30%.
وقــال برونو لو مير وزير املالية الفرنســي “من 
شــأن هذا أن يجعــل الدولة أكبر مســاهم 
في إيــر فرانس”. واصفا التحرك بأنه “مؤشــر 
على االلتزام” جتاه شــركة الطيران ووظائفها 
الفرنســية. ومبوجب الصفقة مع بروكســل 
ســتتخلى إيــر فرانس عن 18 مــدرج لإلقالع 
والهبوط في باريس أورلي ما يشــكل %4 من 

محفظتها في املطار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يواجه أثريــاء نيويورك أكبر مزيج من ضرائب 

الوالية واملدينة على مستوى أمريكا. 
واشــارت “بلومبيرج” إلى اتفــاق مبدئي بني 
أنردو كومو حاكــم نيويورك وأعضاء برملانها 
على زيادة الضرائب على األثرياء من ســكان 
املدينــة كجزء مــن االتفاق بشــأن امليزانية 

اجلديدة للوالية البالغة 200 مليار دوالر.
وأضافــت الوكالة أنــه في حال إقــرار هذا 
الدخل ســترتفع  االتفاق فإن معدل ضريبة 
بشكل مؤقت من 8.82 إلى 9.65 % بالنسبة 
للشــريحة األعلى دخال فــي نيويورك والذي 
يزيد دخل الفرد منها على مليون دوالر سنويا.
وســيدفع من يزيد دخله علــى مليون دوالر 
ســنويا من ســكان نيويــورك ضريبة دخل 
للمدينة مبعــدل يتراوح بــني 13.5 و 14.8 % 
مقابــل 13.3 % ضريبة دخل ملــن يزيد دخله 
على مليون دوالر سنويا في كاليفورنيا التي 
تعتبــر حاليا الوالية األمريكيــة األعلى من 

حيث الضريبة على الدخل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن عمــالق املدفوعات الرقمية ســترايب 
اليوم فتح مكتب فــي دبي العاصمة املالية 
لإلمــارات في أول توســع له فــي منطقة 
الشرق األوسط. وتأسست في 2010 على يد 
األخوين اإليرلنديني باتريك وجون كوليســون 
وتستخدمها اآلن 50 شركة تعالج كل منها 
مــا يزيد عن مليار دوالر ســنويا الســتقبال 

املدفوعات وفواتير العمالء.
 ومن بني الشــركات التي تســتخدم خدمة 
املدفوعــات جوجــل وأوبر وأمــازون وعمالق 

الشحن ميرسك.
وقالت إن عدة شركات تستخدم خدماتنا في 
اإلمارات مثل تطبيق إدارة الصاالت الرياضية 
جلوفوكس ومنصة طلب الطعام تشات فود. 
وأضافت : ندخل السوق بشراكة مع شركة 
معاجلة املدفوعات نتورك إنترناشونال. وقفزت 
قيمتهــا إلــى 95 مليار دوالر بعــد جمعها 
رأســمال بفضل ازدهار التجارة اإللكترونية 

عبر جولة متويل.

الحكومة الفرنسية 
مساهم في إير 

فرانس

اتفاق مبدئي على 
زيادة ضرائب األثرياء 

في نيويورك

عمالق المدفوعات 
سترايب الرقمية يتوسع 

إلى الشرق األوسط

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزيــر التجارة عــالء اجلبوري، 
قرب االنتهاء من ملف مستحقات 
الفالحــني واملزارعــني املســوقني 
حملصول احلنطة، بعد التخصيصات 
املالية األخيرة لوزارة املالية لدفعها.
تلقته  بيــان  فــي  اجلبوري  وقــال 
“الصباح اجلديد”، إن “الوزارة عملت 
بجهود كبيرة وبدعم رئيس الوزراء، 
لالنتهاء من ملف دفع املستحقات 
املاليــة للفالحــني واملزارعني عما 
ســوقوه مــن محصــول احلنطة 
للموسم التسويقي 2020 والوزارة 
وبعد تســلم املبالــغ مالية بدأت 

خطة لالنتهاء مــن هذا امللف في 
بغداد واحملافظات”.

وبشــأن مســتحقات الفالحــني 
حملصــول  املســوقني  واملزارعــني 
الشلب، أشار الى، أن “التجارة بدأت 
ايضــا بتوزيع ما نســبته %10 من 
مســتحقات الفالحني املســوقني 

حملصول الشلب للعام 2021”.
وأضاف ان “دعم الفالحني واملزارعني 
يأتي في اطــار اهتمامات احلكومة 
املركزية، لغرض توفير االمن الغذائي 
ودعــم الفالح العراقــي من خالل 
املستحقات  ودفع  التسويق  خطة 
الصعبة  االقتصادية   املرحلة  رغم 

التي متر بها البالد”.
وذكــرت الــوزارة بحســب البيان، 
تصل  مبالغ  مؤخرا  “تســلمنا  أنه 
561 مليار دينــار عراقي لدفع  الى 
املســتحقات املتبقيــة للفالحني 
حملصــول  املســوقني  واملزارعــني 

احلنطة”.
أعلنت مطلع  قــد  الهيئة  وكانت 
آذار املاضــي عن أســماء املكلفني 
املســتجيبني لواجب اإلفصاح عن 
ذممهــم املاليَّة لعــام 2021، الذين 
دتهم املــادة )16/ أوالً( من قانون  حدَّ
الهيئــة النافــذ رقم )30 لســنة 

ل. 2011( املُعدَّ

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بحــث محافــظ البنــك املركزي، 
مصطفى غالــب، مع األمني العام 
لألمم املتحــدة في العــراق جينني 
هينيس بالسخارت، األوضاع املالية 

واالقتصادية في العراق.
وقال بيان صحفي صادر عن البنك 
“الصباح اجلديد”،  املركزي، تلقتــه 

“اســتقبل محافظ البنك املركزي 
العراقــي مصطفــى غالب، امس 
الثالثاء املمثلة اخلاصة لألمني العام 
لألمم املتحــدة في العــراق جينني 
هينيس بالســخارت، وبحث خالل 
اللقاء األوضاع املالية واالقتصادية 
واإلجراءات  العــراق  بهــا  مير  التي 
التي تقودها إدارة هذا البنك ضمن 

خطة اإلصــالح للقطاع املصرفي 
العراقي”.

األمم  ممثلــة  اكــدت  جانبها  مــن 
املتحدة الســيدة بالسخارت دعم 
العراقي  املركزي  البنك  استقاللية 
البنــوك املركزية  اســوة بباقــي 
الفترة  خــالل  واهميته  العامليــة 

احلالية واملستقبلية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
امس  العراقية،  البورصــة  أغلقت 
الثالثــاء، تداوالتهــا علــى ارتفاع 
للتطورات  استجابة   ،2.6٪ بنسبة 
اإليجابية التــي حصلت في بعض 

الشركات املساهمة.

وتــداوالت البورصــة، اســهم 36 
املتداولة  األســهم  بلغت  شركة، 
3.2 مليار ســهم بقيمة 1.8 مليار 
عند  العــام  املؤشــر  واغلق  دينار. 
شركات  اســهم  وحققت   ،2.66٪
بغداد العراق للنقل العام واملصرف 

اللقاحات  النتاج  والكندي  التجاري 
واملصرف املتحــد ومصرف املوصل 
10 ٪، بينما  إلــى  أرباحا، وصلــت 
خســرت اســهم اخلير لالستثمار 
العطاء  ومصرف   ٪  8.33 بنســبة 

اإلسالمي بنسبة 4.7٪.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وســام  االقتصادي  اخلبيــر  اكــد 
التميمــي، عدم حاجــة احلكومة 
الى االقتراض اخلارجي، الفتا الى ان 
ارتفاع اســعار النفط الى اكثر من 
العراق  للبرميل سيجنب  دوالرا   62

اللجوء الى االقتراض.
وقال التميمي ان "احلكومة حققت 
ارباحا مضاعفة مــن خالل ارتفاع 

ســعر صرف الدوالر في االســواق 
احملليــة، وكذلــك تعافي اســعار 
62 دوالرا  النفط وبلوغها حاجز الـ 

للبرميل".
واضاف ان "احلكومة تعتزم اقتراض 
2 مليار دوالر من اخلارج، في حني ان 
هذا الرقم باالمكان حتقيقه من فارق 
النفط".  ومبيعات   الدوالر  ســعر 
وبــني ان " العــراق بامكانــه زيادة 

الطاقــة التصديرية عــن الكمية 
اوبك  مطالبــة  خــالل  من  احملددة 
بذلك، واالتفــاق مع الدول املصدرة 
علــى زيــادة الصــادرات بكميات 
طفيفــة، وكذلك االســتفادة من 
مخزون النفــط للتعاقد مع كبرى 
الشــركات العاملية من دون دفع اي 
مبالغ لهــا، واالعتمــاد كليا على 

النفط كعملة عاملية".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
امس  الذهــب  أســعار  ارتفعــت 
الثالثاء، إلى أعلى مستوى لها في 
أكثر من أسبوع بعد ضعف الدوالر 
و أدى التراجع في عائدات السندات 
األمريكيــة إلى رفــع الطلب على 

املالذ اآلمن.
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.45٪ 
دوالرًا لألوقية بحلول   1736.60 إلى 
06:22بتوقيــت جرينتــش بعد أن 
ســجل أعلى مســتوياته منذ 26 

مارس عند 1735.30 دوالرا.
كمــا ارتفعت العقــود األمريكية 
اآلجلة للذهب بنسبة ٪0.4 لتصل 
1734.80 دوالرًا أمريكًيا لكل  إلــى 

دوالر أوقية.
انخفض الدوالر إلى أدنى مســتوى 
في أســبوعني تقريًبا مقابل سلة 
من العمالت املنافســة ، مما يجعل 

الذهــب أرخص للمشــترين خارج 
الواليات املتحدة.       

اخلزانة  ســندات  عائدات  تراجعت 
أكثر  ، مبتعدة  املعيارية  األمريكية 
من ذروة 14 شــهرًا التي حققتها 
األســبوع املاضي. عوائد السندات 
تكلفة  مــن  تقلــل  املنخفضــة 
الفرصــة البديلة حليازة ذهب بدون 

فائدة.      
بالنســبة للمعــادن االخرى كانت 
24.90 دوالرًا  ثابتــة عنــد  الفضة 
لألونصة، بينما نــزل البالديوم 0.4 
باملئة إلــى 2654.33 دوالر لألوقية. 
البالتني تراجع طفيًفا بنسبة 0.1٪ 

إلى 1،207.50 دوالرًا لألونصة.
قيادي كــردي يوجه دعــوة لبغداد 
إليقاف التهريب في منافذ اإلقليم

الصباح اجلديد ــ وكاالت:
طالب القيــادي في جماعة العدل 

الكردســتاني ســوران عمر، امس 
الثالثــاء، احلكومة االحتادية إليقاف 

التهريب في منافذ اإلقليم.
وقــال عمر في حديــث صحفي إن 
“األســعار ارتفعت بشكل جنوني 
بالتزامن  املاضيــة  األيــام  خــالل 
مع قدوم شــهر رمضــان، كما أن 
التهريــب بــات يؤثر علــى منتوج 

املزارعني احملللني”.
وأضــاف أن “هنــاك منافذ التعلم 
بها احلكومة االحتادية تدار من قبل 
األحزاب  في  متنفذة  شــخصيات 
إلى  ال  عائداتها  والتعــود  احلاكمة 
بغــداد وال حتى حلكومــة اإلقليم، 

والشعب هو من يدفع الضحية”.
وأشار إلى أن “املنافذ الرسمية في 
اإلقليــم هي 8 فقــط، في حني أن 
هناك أكثر من 20 منفذا مع تركيا 

وإيران داخل إقليم كردستان”

الصباح الجديد ـ متابعة:

لدى  العراقي  الســفير  كشــف 
قيمة  العــذاري،  حيــدر  عمــان، 
االســتثمارات العراقية في األردن، 
مؤكدا انها تقــدر بنحو 19 مليار 

دينار. 
وقــال العذاري خــالل لقائه جلنة 
إن  االردنيــة  النيابيــة  الزراعــة 
“التواجــد العراقي فــي اململكة 
كبير، حيث يقدر حجم االستثمار 
العراقي في اململكة نحو 19 مليار 
دينار، نظرا لبيئة األمن واالستقرار 
التي يتمتع بها، ومستوى العالقات 

املتجذرة بني البلدين”.
 ولفــت العذاري، إلى “التنســيق 
الثالثي الــذي يضم مصر والعراق 
بني  الثنائــي  والتنســيق  واالردن، 
اململكة والعراق”، مشيراً الى “عقد 
قمة قريبة فــي العاصمة بغداد”. 
وأشار، الى “املواقف املشرفة لالردن 
املاضية”،  العقود  العراق خالل  مع 
يقدر  العراقي  “الشعب  ان  مؤكدا 

ذلك”. 
وتابع: “نرى أن تطور األردن وازدهاره 
هو اســتقرار للعراق وهو ما تعبر 
عنــه احلكومة العراقيــة دائما”، 
مؤكــداً ان العراق يدعم االردن في 
جميع اجملاالت والقطاعات الزراعية 

والصناعية واالعمار”. 
“العراق مهتم بحديث  أن  وأوضح، 
امللك عبــداهلل الثاني حول األمن 
الغذائي”، مشيرا الى “التسهيالت 
الكبيــرة الســتقطاب اخلبــرات 
لرجال  التأشــيرات  االردنية ومنح 
االعمــال واملســتثمرين االردنيني 

لتسهيل دخولهم الى العراق”. 
من جانبه، أشاد رئيس جلنة الزراعة 
وامليــاه النيابية االردنيــة، النائب 
العالقة  بـ”عمق  العالقمة  محمد 
التــي تربط اململكــة وجمهورية 

العــراق الشــقيقة، والتــي تعد 
امنوذجا يحتذى بــه في املنطقة”. 
وقــال العالقمــة، إن “العالقــات 
تاريخية  عالقات  العراقية  األردنية 
راسخة بني الشــعبيني والبلديني 

الشقيقني”. 
وأضاف “اننــا ال ننكر الدور الكبير 
لألشــقاء العراقيــني فــي تقدمي 
كل أشــكال الدعم واملســاعدة 
واملســاندة لألردن، والســيما في 

مجال استيراد احتياجاته النفطية 
وندعــو  تفضيليــة،  وبأســعار 
احلكومة دوما إلــى ضرورة تطوير 
العراق  مع  االقتصاديــة  العالقات 
واالســراع بإجناز جميع االتفاقيات 
الثنائية مبختلــف اجملاالت، ليكون 
البلدان منوذجا للتبادل التجاري بني 

الدول العربية”. 
وأوضح، أن “حجم التبادل التجاري 
للمنتجــات الزراعيــة مــا زال ال 

يرقــى لطموحاتنــا جميعــا، وال 
يتناسب مع عالقات األردن والعراق 
التاريخية، واذا نظرنا إلى املنتجات 
الزراعية في البلدين جند أننا نحقق 
بتعاوننا نسبة كبيرة من االكتفاء 
فــي املنتجات الزراعيــة، في ظل 
أهمية األمــن الغذائي وخصوصا 
مــع تداعيات جائحــة كورونا وما 
حــدث من خطر في حــدوث أزمة 
غذائية عامليــة، إضافة الى ارتفاع 

أسعار املواد الغذائية ما يستوجب 
االسراع بإبرام اتفاقيات في مجال 
التبــادل الزراعي وإعطــاء أولوية 

ملنتجات البلدين”. 
اللجنة  أعضــاء  أشــاد  بدورهم، 
عبداحلليــم  النــواب  االردنيــة، 
وعلي  العــدوان،  وناجح  احلمــود، 
الغــزاوي، ومحمــد بني ياســني، 
قوابعة،  وأسامة  املرايات،  ومحمد 
البلدين  بني  الثنايــة  بـ”العالقات 

والتــي تعززهــا قيــادة وحكومة 
العمل  “أهمية  مؤكدين  البلدين”، 
علــى تطوير العالقــات وتعزيزها 
وحتقيــق التعاون والتشــارك بني 
البلديــن، وزيــادة حجــم التبادل 
في  والســيما  بينهما،  التجــاري 
املنطقة  األحــداث في  ظل تطور 
وتاثيراتهــا   ، كورونــا  وجائحــة 
الســلبية علــى مختلف مناحي 

احلياة”.

19 مليار دينار...االستثمارات العراقية في االردن

 كشف العراق 
عن التسهيالت 

الكبيرة الستقطاب 
الخبرات االردنية 
ومنح التأشيرات 
لرجال االعمال 
والمستثمرين 

االردنيين لتسهيل 
دخولهم اليه

السفير العراقي في األردن خالل لقائه جلنة الزراعة النيابية االردنية

وزير التجارة: ملف مستحقات الفالحين 
والمزارعين سينتهي قريبا

محافظ البنك المركزي يبحث مع األمين العام 
لألمم المتحدة األوضاع المالية واالقتصادية

البورصة تغلق على ارتفاع بنسبة 2.6٪

خبير اقتصادي: ارتفاع اسعار النفط
يجنب البالد االقتراض الخارجي  

الذهب يسجل أعلى مستوى ألكثر من أسبوع

بعد وضوح خطط “أوبك +

محللون: أجواء الثقة تهيمن على سوق النفط 
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محمود خيون

رسم الروائي الكبير شوقي كرمي في 
اجلــزء األول من هذه الدراســة كيف 
الذي يعيشه  النفسي  للوضع  يكون 
اإلنســان عندمــا تنهشــه الوحدة 
الوحيدات... النساء  وخاصة  والغربة 
عندما  أشكالها  بأروع  الصورة  ولعل 
وصف املرأة األرملة وهي تستر عريها 
بثــوب احلداد األســود..وال أدري كيف 
متكن الكاتــب من الولــوج في تلك 
املرأة، وهي لم تكترث لوحدتها اجلافة 
القاســية، مادامــت تعيش حلظتها 
ضجيج  متخطية  ومتضي  بســعادة 
الشــوارع، مراقبة الوجوه الساقطة 
بتجاســر عذب على أميا شــيء تراه 
وتستغرق  فساتني السيدات واضعة 
خبرتها في تعليقات سريعة وتسمر 
عينيهــا عند واجهات دور الســينما 
متابعة بجنون صبياني عيون النسوة 
بذهــول صامت وســط  املاشــيات 
ثمة  بنداءات ســاخرة،  عالم ضــاج 
أشــباح تظهر وتختفــي مثل طيف 
وفجأة انفجــرت دموعها مثل بركان 
تاركة الشــوارع تتقيأ فراغها احلالم، 
ابتســمت بصفاء املاء رائق ورنت الى 
نفسها، تهيم في براري أيامها... القى 
والدها يديه إليها بعصبية وهمس:- 
مالك ياابنتي ؟!... مالت برأسها إليه 
ومتتمت:- الشيء...ارتعشــت شفتاه 
وعلت وجهه صفــرة باهتة وهمس..

لم تبكني إذن؟! ..ص٤٩
وتعيدنا هــذه هذه احملــاورة بني األب 
والفتــاة إلى مجموعــة محاور كان 
بارعــا في اجادتها  نابوكوف  فالدميير 
من خالل روايته لوليتــا التي مازالت 
إلــى يومنا هــذا في عقــول الكثير 
من النقــاد والباحثني لفك الغموض 
الذي ظل يكتنفهــا والتي اوصلتها 
إلــى مكانتها العاملية في الشــهرة 
على الرغم من محاوالت البعض من 
املتشــددين منعها..او في رواية أجاثا 
وراء  أو ما  املرآة املكســورة  كريستي 
التل لتوماس وولــف أو رواية ليوناردو 
بادورا في ) رواية حياتي(... أو في رائعة 
بلزاك اخلياطــة الصينية الصغيرة....
وكلها مجتمعة تتحدث عن املشاعر 
وتقعد في  تنــام  التــي  احلقيقيــة 

نفسية املرأة، صغيرة كانت أم كبيرة، 
فهي تكون كتلة من احلنان واملشاعر 
اجلياشــة واألحاســيس التي ما برع 
الرجــل فــي حتريكها حتــى تنفجر 
كالبــركان وتهيم في أعمــاق الروح 

واللذة والشعور باالنتشاء....
وعندمــا ننتقل إلى قصــة) الوهق( 
..وفيها يعاود شــوقي كرمي محاوالته 
القدمية في أن يجعــل من املرأة عاملا 
مرفوضــا متاما من قبل املتســلطني 
والطغاة وأصحاب احلســب والنسب 
ممــن حالفهم احلظ فصاروا اســيادا 
على اخللق...) أنا ياحضرة السيد اريد 
أن اجلب زوجتي إلــى القصر، اعيش 
والوحــدة كما تعرف قاتلــة، أريدها 
...انتخت   :! أنيسة في الليل الطويل 
أمامي كــوة، طالعــت خاللها وجه 
زوجتــي » الزوجات أشــد لزوجة  من 
..وجه  الثرثــرة »  االكفــان...وارق من 
باســم وديع لكنه مالبث أن أختفى 
نواجده  ارجتفت  في ظلمة شــديدة، 
وانصبت كلماته شــالال يهدر  هلعا 
دومنا توقف...« انقطــاع« هو:- ال اريد 
نســاء في قصري، النســاء كثيرات 
الثرثــرة وال اريد  القدامهــن أن تطأ 
أن  مقدســا...اياك  املكان...اريده  هذا 

تخالفني..!!..  ص ٦٤
لصاحب  العنيــف  الســرد  وبهــذا 
النســاء  لوجود  ورفضه  الســلطان 
املقدس.... باملكان  ووصفه  في قصره 
يتضح جليــا أن املرأة البــد وأن متثل 
عند بعض النــاس هي مصدر القلق 
واخليانة التي من أعظم مايصدم بها 
املــرء.   فالزوجة اخلائنة الميكن لها أن 
تبرر خيانتها كما يبرر السارق أسباب 
فعل السرقة باحلاجة والعوز أو القاتل 
وصفها  النفس...وكما  عــن  بالدفاع 
في  مورافيا  البروتو  اإليطالي  الكاتب 
روايته) خيانة زوجة (... والتي وصفها 
أحد النقاد الغربيــني بأنها) إذا يوجد 
روايــة قــد مألتني اشــمئزازا وقهرا 
وتصبــرا حتى انهائها فهــي روارية) 
اإليطالي  للكاتــب   ..) زوجــة  خيانة 
الدقيقة  تفاصيلها  لبروتومورافيــا، 
وتباطىء ردود فعل بطلة الرواية جينا 
يصيبك بالبــرود القاتــل (... وهناك 
أعمال أدبية كبيرة أخرى تتحدث عن 
قوة املرأة التي تتمتع بالعزمية والصبر 
أمــام املصائب التــي هي محض من 

جتارب وخبرات حياتية لم تكن سهلة 
علــى اإلطالق...وهــذا ماجتســد في 
رواية٣) لســت امرأة عادية ( للكاتبة 
آالء حســونة...وكيف املرأة الشرقية 
كانت في مرحلة مــن مراحل احلياة 
مســلوبة اإلرادة وحولها اجملتمع إلى 
شــبه جارية أو خادمة فقد عانت من 

الظلم واالستبداد الكثير .
وفي قصة) النوم في احلجر( تطالعنا 
من جديد حالة مــن حاالت اإلحباط 
النفســي عند الرجل وهو يحاور مع 
وبنشيج  مثقوب  امرأة  نفســه ظل 
روحــي معذب...يــردف قائــال ويرمي 
بشــباك همــه وحزنــه فــي باحة 

القدر ومايســببه في اغلب األحيان 
التعاســة واخليبة للكثير من الرجال 
الذيــن يحاولون البــكاء حتى تخف 
ويثوروا  يعــودون  لكنهم  األلم  وطأة 
الرجال  أن  بالقــول  خيباتهــم  على 
اليبكون......) :- القدر ...قالها مبزيج من 
احلزن واالرتباك، واســتدار مريقا بريق 
املرايا فوق قســمات وجهه املتصحر 
تشــده  التي  اخليوط  أن  مكتشــفا 
إلــى عاملها املتناســل كالفئران دون 
حساب..تقطعت بسكاكني فضولها 
املرجتــف املذعور، واحــدة، واحدة..ثم 
يعيد الكرة فيردف:- القدر!! هو الذي 
رماني في أحضان إمرأة تاج عرشــها 
تخاف  امــرأة  ومباهاة،  وألــم  جنون 
بالنور،  املغمورة  الرجــال  أقبية  ولوج 
تنهشــني بلســان ثرثرتها، محدقة 
األرض  وادمة  بأســتقامة جســدها 
االثنان،  نحن  حتتها...تعبنــا  املرجتفة 
يلوي األلم عنقي، فادفن رأســي مثل 
نعامة فــي ركام هزائمــي ، تأمرني 

بصوت ملعون بالفرح (....
حتى اآلن لم يســتطع شــوقي كرمي 
واالنقباض  االنكمــاش  حالة  مغادرة 
النفســي املشــحون بكابــة قلقة 
ومخيفــة ليصف لنا احلالــة املزرية 
والتي جتسدت  التي يعيشها هو في 
فــي هســتيرية ســردية غيــر مملة 
لكونية املرأة وعواملها اخلفية ..فيعود 
إمرأة  الذي يجعــل  ليتســاءل:-) ما 
مثلها حتس هذا االرتباك رغم انتمائها 
إلــى عالم تأســره ألــوان املصابيح 
العمالقــة وملعان نظرات التشــهي، 
وسيل لعاب التمني من حلوق اللغو 
وأحالم تتعلق بحبال املودة الكاذبة (...
ومايــزال الكاتب يــدور في فلك تلك 
االحاســيس  من  املفرغــة  احللقــة 
اجلياشــة والتســاؤالت الغريبة عن 
املرأة  عوالم  علــى  االحتكام  كيفية 
وحتريك شهواتها  بكل خصوصياتها 
مبا يخــدم رغبته اجلامحة في امتالك 
وبكل مايحمل من  البض  جســدها 

مفاتن واغراءات...
ورمبا ندرك أكثر أن) شــوقيا ( مافتىء 
يلوح مــن بعيد إلى أنــه يقف على 
ناصية مــن اإلدراك الذهني والعقلي 
فــي أن األشــياء ال تكتمــل إال عند 

اعتاب النساء العاتيات.

في قصص شوقي كريم )قطار احمر الشفاه( ج2
الحوار االخرس لمرأة صاخبة 

قراءة

متابعة الصباح الجديد:

نعت وزارة الثقافة الفلســطينية 
واألدباء  العــام للكتــاب  واالحتــاد 
الفلسطينيني اليوم االثنني الشاعر 
الدين  الفلســطيني عــز  واملفكر 
اليوم  توفي فجــر  الــذي  املناصرة 
في العاصمــة األردنية عمان متأثرا 

بإصابته بفيروس كورونا.
وقــال عاطــف أبــو ســيف وزير 
»برحيل  الفلســطيني  الثقافــة 
الشــاعر العربــي الفلســطيني 
الكبيــر عــز الدين املناصــرة )74 
العربية عامة  الثقافة  تفقد  عاما( 
رموزها  أحد  خاصة  والفلسطينية 

الكبار«.
العزاء هو »إرثه وأعماله  وأضاف أن 
التي  والنقدية  واألدبية  الشــعرية 

تركها حاضرة ومنارة لألجيال«.
دولــة  بجائــزة  املناصــرة  وفـــاز 
فلســطني التقديريــة عن مجمل 
أعماله الشعرية والنقدية في عام 

.2019
وأصدرت لــه وزارة الثقافة في عام 
2018 مجموعته »لن يفهمني أحد 
الزيتون - مختارات شــعرية...  غير 

وشهادات«.
وقـــال االحتـــاد العـــام للكتـاب 
بيان  الفلســطينيني في  واألدبــاء 
»يعتبــر الراحل الكبيــر واحداً من 
الذين  الكبار  فلســطني  شــعراء 
النضالـي  بالفعـل  القـول  صدقوا 
الكفـــاح والعنفـــوان  وعاشــوا 
الثـوري بكـل أمانة وخاضوا منازلة 
اجملـد  تالمـس  وهاماتهـــم  العمر 

املرجـو«.
املناصرة  أن  البيان أيضــا  وجاء في 
»من شعراء املقاومة الفلسطينية 
منــذ أواخــر الســتينيات حيــث 
املسلحة  باملقاومة  اســمه  اقترن 
والثقافية وبشــعراء مثل محمود 
وتوفيق  القاسم  وســميح  درويش 
عليهــم  يطلــق  كمــا  أو  زيــاد 
الكبــار في  األربعــة  مجتمعــني 

الشعر الفلسطيني«.
قصائده  غنــى  »حيــث  وأضــاف 
مارســيل خليفة وغيره واشتهرت 

قصيدتاه جفرا وباألخضر كفّناه«.
وذكر البيان أن املناصرة »حصل على 

األدب من ضمنها  عدة جوائز فــي 
جائــزة الدولة األردنيــة التقديرية 
1995 وجائزة  في حقل الشعر عام 

القدس عام 2011«.
وصدرت للمناصرة أيضا مجموعات 
شعرية من بينها »يا عنب اخلليل« 
و«ال  كفّناه«  و«باألخضــر  و«جفرا« 
سقف للسماء« و«يتوهج كنعان« 
إلى جانب عدد من الكتب النقدية 

والفكرية.
ويعتبــر عــز الدين املناصــرة أحد 
شعراء »الثورة الفلسطينية«، وهو 
مفكر وناقد وأكادميي فلســطيني 
من مواليــد بلدة بنــي نعيم، في 
اخلليل، في 11 نيســان عام 1946، 
وحائــز علــى عــدة جوائــز أدبية 
وأكادميية، واقترن اســمه بـ«الثورة 
وأطلق  الفلســطينية«،  واملقاومة 
عليه برفقة محمود درويش وسميح 

القاســم وتوفيــق زيــاد، »األربعة 
الكبار« في الشــعر الفلسطيني، 
وغنــى قصائده مارســيل خليفة 
وغيره، واشتهرت قصيدتاه »جفرا« 
و«باألخضــر كفناه«، وســاهم في 
تطور الشعر العربي احلديث وتطوير 
منهجيات النقد الثقافي، إذ وصفه 
احلركة  رواد  عباس كأحد  إحســان 
احلديثة، بحسب موقع  الشــعرية 

»معا« الفلسطيني.
والعملية،  الدراســية  حياته  وعن 
جتدر اإلشارة إلى أن املناصرة حصل 
علــى شــهادة »الليســانس« في 
اللغة العربية والعلوم اإلســالمية 
 1968 عــام  القاهرة  جامعــة  من 
حيث بدأ مســيرته الشعرية، ومن 
ثم انتقل إلــى األردن وعمل كمدير 
للبرامــج الثقافيــة فــي اإلذاعة 
األردنيــة مــن العــام 1970 وحتى 

1973، كما أسس في نفس الفترة 
رابطة الكتاب األردنيني مع ثلة من 

املفكرين والكتاب األردنيني.
هذا وانخــرط املناصرة في صفوف 
بعــد  الفلســطينية«  »الثــورة 
انتقالهــا إلى بيــروت، حيث تطوع 
العسكرية«  »املقاومة  صفوف  في 
بالتوازي مع عمله في اجملال الثقافي 
الثقافية«  و«املقاومة  الفلسطيني 
كمستقل، وأيضا ضمن مؤسسات 
جمللة  ثقافــي  كمحــرر  »الثــورة« 
»فلسطني الثورة«، الناطقة باسم 
منظمــة التحرير الفلســطينية، 
املعركة«  لـ«جريدة  وكمدير حتريــر 
بيــروت(،  حصار  أثنــاء  )الصــادرة 
إلى عمله كســكرتير  باإلضافــة 
حترير »مجلة شــؤون فلسطينية« 
التابعة ملركز األبحاث الفلسطيني 

في بيروت.

ايمان السما من "أزمنتي"عز الدين المناصرة في ذمة الخلود
إلى "حين يستكين النبض"

اصداررحيل

غالف الكتاب

كان النهيار النظام الســابق، وتفتيت سلطة االستبداد 
والقمــع والكبت فــي كل ميادين احليــاة، دور في إيقاد 
شعلة األمل في ســماء الثقافة العراقية املبلدة بغيوم 
التبعية للسلطة والتشتت في البلدان والصمت املدوي 
والتغييب بني دهاليز السجون واملعتقالت. تلك الشعلة 
التي تنيــر الطريق للمثقف، ليتبوأ مكانه احلقيقي، وهو 
صدارة املشــهد االجتماعي، بوصفه املمثل األبرز للوعي. 
ولعل الوصول إلى ذلك املكان، يعتمد بشــكل أســاس 
على املثقف نفســه، فوحده الذي ميكنــه االقتراب من 
اجلماهير ومالمسة شــعورهم واالقتراب من مناطقهم 
املبللة باألســى والغربة واحلنني إلى دفء وســط شتاء 
مزمن.. وما ميكن املثقف مــن بلوغ ذلك الدور هو انتماءه 
إلى وطنه، وارتداء معطف الوطنية والوطن، والتمســك 
بهوية واحدة، وترك الباقــي خلفه، وهي هويته الوطنية 
اجلامعة التي تسمو على كل االنتماءات الثانوية. واألمل 
املرجو، كان قويا، بســبب التحرر من هيمنة النظام الذي 
جثــم على صدر املثقف ماديــا ومعنويا، ولم يترك له أي 
خيار، ســوى ارتداء ثوب السلطة، عبر جعله تابعا لها، أو 
أن يختار أما املقابر أو املنافــي أو الصمت.. فحني انتهت 
مبررات الهرولة خلف الســلطة، فإن ما يستحق السير 
خلفه هو الوطن، وذلك عبر الســعي إلى تشــييد هوية 
وطنية، تكون خيمة يستظل بها املثقف ويدعو بعد ذلك 
الناس إلى الدخول إليها. لكن ما حدث ولألسف، أن بعض 
املثقفني، استبدلوا السلطة بالطائفة، فكان كل ما يرمز 
إلى طائفتهم، يكون محل مدح، وكل ما يعتقدونه ضد 
الطائفة، ســيكون محل قدح.. وكان للفضاء االفتراضي 
احلصة األكبر في ممارسة كل أشكال البث الطائفي، دون 
رقيب أو حســيب، خصوصا إذا كان ذلك املثقف يسكن 
خــارج البلد، أما الذي يســكن في الداخل، فرمبا ينشــر 
طائفيته إلميانــه بأنه محمي ومدعــوم من قبل جهات 

معينة، متارس نفس اخلطاب.
إذا كان املثقف باألمس، ميارس خضوعه للسلطة، مجبرا، 
فإن املثقف اليوم، وأقصد البعض منهم، ميارس خضوعه 
لألحزاب تطوعا منه، أو ألنه قبــض ثمن طائفيته. فهل 
سنشهد يوما، محاســبة املثقف الذي يروج للطائفية؟ 
خصوصــا وأن القانون جــّرم تلك األفعال، بــل اعتبرها 
جرائم ذات طابع إرهابي! واألسف اآلخر هو وجود جمهور 
عريض يشــجع ويدعم ذلك املثقف الــذي يعتبرونه رمبا 
مــالذا لطائفيتهم وخيمة ألفكارهم التي كلما تقدمت 
شــمس الوطن والوطنية ألكلها، كلما تقدم فيئ ذلك 
املثقف حلمايتها. باملقابــل، البد من وجود مثقف مضاد، 
مبعنى مثقف يروج للوطن، يروج للمفهوم اجلامع واألكبر 
واألسمى من االنتماءات الفرعية، فهل يوجد مثل هكذا 
مثقف؟ وهل ســينال مثقف الوطن دعمــا مثلما يناله 
مثقف الطائفة؟ صحيح أن بروز الطائفة، يكون في حالة 
تقهقر الوطن ومفهوم الوطن، لكــن املثقف احلقيقي، 

قادر على دفع الوطن إلى األمام، وإزاحة الطائفة..

مثقف الطائفة 

وداد إبراهيم  

العراقية  والشــاعرة  للكاتبة  صدر 
اميان الســما ديوان شــعري بعنوان 
)حني يستكني النبض( عن مؤسسة 
ابجد للترجمة والنشر في بغداد، إذ 
جاء غــالف الكتاب بلوحــة للفنان 

العراقي جعفر طاعون.
 واميان السما )بغداد ١٩٧٤( حاصلة 
النفس من  على بكالوريوس علــم 
جامعة بغداد ٢٠٠٩، صدرت لها أول 
مجموعة شــعرية بعنوان )أزمنتي( 

عن دار النوارس في مصر ٢٠١٧ 
)غجرية  قصتهــا  حصدت  ومؤخراً 
كني( على اجلائزة اخلامســة )ضمن 

مهرجان همسة الدولي2021(.
عن جتربتها مع الكتابة تقول: بدأت 
مع الكتابة فــي املرحلة االبتدائية، 
إذ كنت أعشــق درس اإلنشاء حيث 
استغرق مع الكتابة في موضوعات 
وغيرها  والصديــق(  واألم  )الوطــن 
مــن املواضيــع البســيطة، ورغم 
بساطتها إال أنني كنت اكتب فيها 
أكثــر مــن صفحة، كنــت أحفظ 
األشــعار وأشــارك في املهرجانات 
بقراءة الشعر وبأداء كان ينال إعجاب 
إذ كانت  اللغــة العربيــة،  معلمة 
وتقول لي:" سيكون لك  تشجعني 
يوما مــا عالقة مع الكتابة"، وكنت 
أجد عوالم القراءة تلفني، فمكتبة 
والدي كانت كبيرة ما شجعني على 

القراءة في مرحلة املراهقة.
أما عن جيل مــن الكاتبات فقالت: 
علم  الــذي  احلضارات  بلــد  العراق 
البشــرية الكتابــة والقــراءة فيه 
العباقــرة من األدبــاء والعلماء، لذا 
فكل مرحلة يكــون فيها من نوابغ 
واملوسيقى  والقصة  والشعر  األدب 
نعيش  واليوم  الفنــون،  وغيرها من 
أدبية واعدة  مرحلة ظهور طاقــات 
فــي القصــة والشــعر واخلاطرة، 
فهناك جيل من الشباب ومن طلبة 
واخلاطرة،  الشعر  يكتبون  اجلامعات 
واعتقــد أن الظــروف التــي حتيط 
العــراق من حروب وأحــداث صعبة 

خلقت أجياالً من الكتاب والشعراء، 
باألخص الشعر الشعبي وغيره من 

الفنون.
أمــا عن غياب الرقيــب فقالت: مع 
غياب الرقيب هناك دور نشر رصينة 
ال تتقبل النصــوص التي ال تصلح 
للقراءة، بل هناك دور نشــر ال يصدر 
عنها الكتاب إال مير حتت قلم اخلبير 
اللغوي، وهذا ما يؤكــد أن الثقافة 
واألدب والكتابة والنشــر في العراق 
بحالة صحية، وهذه هي احلرية التي 
يتمتع بها األديــب العراقي وتتمتع 
بها دار النشــر باإلضافة إلى وجود 
الترقيم الدولي فــي الكثير من دور 

النشر. 
أما عــن املرأة فقالــت: عرفت املرأة 
العراقيــة بأنهــا حفيــدة لرائدات 
الشــعر مثل )مليعة عبــاس عمارة 
ونازك املالئكة وآمال الزهاوي وعاتكة 

اخلزرجي وديزي األمير ورمي قيس كبة(، 
لذا فاملرأة كتبت في القصة والرواية 
والشــعر واخلاطرة وحصدت اجلوائز 
واســتطاعت أن جتسد معاناة املرأة 
العراقيــة وبحثت في مشــاكلها 
الصدارة في  أن حتتل  واســتطاعت 
البرملان العراقي مــن اجل أن حتمل 
صــوت املرأة ومــا تتعــرض له من 
معاناة جــراء العنف واألحداث التي 
تعرض لها العراق وكانت تداعياتها 

تقع على عاتق املرأة. 
أخيــرا قالــت: اســتعد لكتابــة 
مجموعــة قصصيــة تتحدث عما 
تعرضــت له املــرأة جــراء القوانني 
تطارد  جتعلهــا  التي  االجتماعيــة 
حقوقها، وملا تعرضت له من أحداث 
عنف خالل جائحة كورونا ما أدى إلى 
للكثير  التي حدثت  االنتحار  ظاهرة 

من النساء ومن أعمار مختلفة.
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شاب يحصل على 50 ألف دوالر من اإلنترنت
اســتغل شــاب ظاهرة البث املباشر عبر شــبكة اإلنترنت 
والتــي ازدهرت في أثناء اإلغالقات في عــدد من دول العالم 

بسبب تفشي الوباء، لتحقيق أرباح خيالية.
ووفقاً ملوقع “فرانس_″24، ميضي الشــاب »كيم مني-كيو« 
ذو ال 24 سنة ما يصل إلى 15 ساعة يومياً في لعبة فيديو 
تدعــى »ليغ أوف ليجندز« داخل شــقة والدته في عاصمة 
كوريا اجلنوبية »سيؤول«، محققاً ثروة بفضل آالف املعجبني 
الذين يتابعون إجنازاته مباشــرة عبر اإلنترنت. وأضاف املوقع 
أن كيم يتابعه أكثر من 400 ألف مشــترك، ويجني بفضل 
»بطوالته« في ألعاب الفيديو وتعليقاته الطريفة عليها ما 
يقرب من 50 ألف دوالر شــهرياً، ولكن بالرغم من ذلك منط 
حياته لم يتغير، حيث يقضي معظم وقته في غرفته حيث 

يأكل وينام ويستحم ويعمل.
ونقــل املوقع عن كيــم قوله »ال أحب الســيارات وال إنفاق 

الكثير من املال، وأمي هي التي تدير أموالي«.

روبوت خارق يحارب كورونا 
يجري اختبار »روبوت« مزود بأشــعة فوق البنفسجية قاتل 
للفيروســات على مــن الطائرات السويســرية، في فكرة 
جديدة تهدف الستعادة ثقة الركاب وجتنيب قطاع الطيران 

والسفر املزيد من اخلسائر الناجتة عن اجلائحة.
وجتري شركة »يو_فيا« السويسرية جتارب الروبوتات بالتعاون 
مع شركة »#دناتا« للخدمات اجلوية ومقرها “دبي” على من 

طائرات تابعة لشركة »هلفتيك_إيروايز«.
وصمم ثالثة مناذج من الروبوت حتى اآلن، عرض أحدها خالل 
عمله داخــل طائرة تابعة لشــركة “هلفتيــك” في مطار 
»زوريخ« الذي انخفضت حركة الســفر بــه 75 باملئة العام 
املاضي. وميكن لروبوت واحد تطهير طائرة مبمر واحد في 13 
دقيقة من البداية للنهاية، لكن الطائرات األكبر ســتحتاج 

وقتا أطول.
وفقاً لتقديرات إيلميجر، ميكن بيــع الروبوت الواحد مقابل 
نحو 15 ألف فرنك سويسري )أي حوالي 16 ألف دوالر( تقريباً 
في ظل حاجة احلكومات إلجراءات جديدة لتأمني املسافرين 

جوا وحمايتهم من األمراض.

تطبيق لألطفال حتت رقابة أسرية
أطلقت يوتيوب التابعة لشــركة غوغــل، تطبيق »يوتيوب 
كيدز«، باللغــة العربية، في 15 دولة في منطقة الشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
وبحســب »رويترز«، فإن »يوتيوب كيدز«، تطبيق مســتقل 
ملشــاهدة التســجيالت املصــورة يقدم محتــوى متنوعا 

لألطفال دون سن الثالثة عشر.
كما يوفر التطبيق مجموعة من أدوات اإلدارة والرقابة األبوية 
سهلة االســتعمال لتمكني كل عائلة من اختيار اإلعدادات 

التي تناسب أبناءها.
ويعد »وقت الشاشــة« أهــم أدوات هــذا التطبيق، والذي 
يســمح للوالدين بتحديد املدة املســموح بها ألطفالهم 
مبشاهدة الفيديوهات. وقال طارق عبد اهلل، املدير اإلقليمي 
للتســويق في منطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا 
في شــركة غوغل،  أن التطبيق يضم محتوى من البرامج 
والقنوات التعليمية واألغاني األكثر شــعبية لدى األطفال 
في املنطقة مثل النســخة العربية من البرنامج األميركي 
)أهال سمسم( ومسلسل الكارتون اإلماراتي )منصور( وقناة 

)اإلسكوله( التعليمية املصرية.

ملونشريط

الصباح الجديد - متابعة:
 

واجلدل  الزمــن  من  عقــود  منذ 
بشــأن مضار التدخني على قدم 
وساق ما بني مســتنكر االصرار 
علــى التدخــني برغــم معرفة 
املدخــن االضــرار الصحية التي 
تتبــع االدمان عليه وبني من يجد 
ان التدخــني ليس بالضرر الكبير 
لم  الذي  البيئي  بالتلوث  مقارنة 
يلقى صدى اخلــراب الذي طالها 

الضجة نفسها عن التدخني.
وعلى الرغم من التحذير املوجود 
علــى علــب الســجائر اال ان ال 
احد مــن املدخنني يهتم او حتى 
يقرأ ما مكتــوب عليها وكأنه ال 
يريد الي شــيء ان يفقده متعة 

التدخني.
ويَفــرُض االحتاد األوروبــي قواعَد 
صارمــة بشــأن بيع الســجائر 
ومنتجــات التبــغ مــن خــالل 
على  املصّنعة  الشــركات  إلزام 
وضــع مواد إعالميــة على علب 
من  املستهلكني  حتذر  منتجاتها 
عن  الناجمة  الصحيــة  األضرار 
استعمال تلك املواد. واملفارقة ان 
بالرعب من كورونا  الناس تشعر 
بســبب ربطهم ايــاه باملوت وال 
جندهــم يتعاملون مــع موضوع 

التدخني باجلدية واخلوف نفسه!
مؤخرا صدر عن اللجنة الوطنية 
عن  إحصائيات  التبــغ  ملكافحة 

العالم،  حــول  املدخنني  أعــداد 
حيــث بلغــت أكثر مــن مليار 
مدخن، كما أبدى أكثر من 60 % 
من املدخنني رغبتهم في اإلقالع، 
وأكثر من %40 حاولوا اإلقالع عن 
التدخني في الـ12 شهراً املاضية 
قبل املسح، وذلك في الدول التي 
مت فيها املسح العاملي للتبغ بني 

البالغني.
ويعيــش أكثــر مــن ٪80 مــن 

مســتعملي التبغ فــي العالم 
في  مليار   1.3 البالــغ عددهــم 
البلدان املنخفضة واملتوســطة 
الدخل، وعامليــاً يقتل التبغ أكثر 
من ثمانية ماليني شــخص كل 
عام، وتعاطي التبغ املباشر يقتل 
أكثر من ســبعة ماليني شخص 
في كل عــام، والتعّرض للتدخني 
إلى وفاة حوالي  القســري يؤدي 
1.2 مليون شــخص غير مدخن 

سنوياً.
املرتبطــة  الوفيــات  وبشــأن 
باستعمال التبغ، يكون متوسط 
العمر املتوقــع للمدخنني أقصر 
من  األقل  في  بعشــر ســنوات 
غير املدخنني، كما أن اإلقالع عن 
األربعني يقلل  التدخني قبل سن 
من خطر املوت بســبب األمراض 

املرتبطة بالتدخني بحوالي 90٪.
لديهم  يزيد  املدخنــون  والرجال 

خطر الوفاة من التهاب الشعب 
الهوائية وانتفاخ الرئة مبقدار 17 
مرة، ويزيد لديهم خطر الوفاة من 
سرطان القصبة الهوائية والرئة 
 23 من  بأكثر  الهوائية  والشعب 
مرة، أيضاً يزيد التدخني من خطر 
القلب  أمــراض  بســبب  الوفاة 
التاجية بني الرجال في منتصف 
العمر بنحو أربعة أضعاف، ويزيد 
لدى النساء املدخنات نسبة خطر 

الشعب  التهاب  بســبب  الوفاة 
الهوائية وانتفــاخ الرئة 12 مرة، 
كما يزيد لدى النســاء املدخنات 
بســبب  الوفاة  نســبة خطــر 
سرطان القصبة الهوائية والرئة 
 12 من  بأكثر  الهوائية  والشعب 
مــرة، ويزيد التدخــني من خطر 
القلب  أمــراض  بســبب  الوفاة 
التاجية بني النساء في منتصف 

العمر بنحو خمس مرات.
وعاملياً ٪12 من جميع الوفيات بني 
البالغني الذيــن تتراوح أعمارهم 
بــني 30 عاًمــا وأكثــر نتيجــة 
التدخني، ويتســبب التدخني في 
حوالــي ٪90 )أو 9 مــن 10( من 
جميع وفيات سرطان الرئة، كما 
متوت النســاء بســبب سرطان 
الرئة كل عام أكثر من ســرطان 
الثدي، ويزيد تدخني السجائر من 
خطر الوفاة من جميع األســباب 

عند الرجال والنساء.
حتدث   ، العاملي  الصعيــد  وعلى 
2.4 مليــون حالة وفاة بســبب 
منتجات  واســتعمال  السرطان 
التبغ كل عام، وأكثر من خمسة 
ماليني شــخص ميوتون كل عام 
بسبب تعاطي التبغ ،حوالي 1.5 
مليون منهم من النساء، ما لم 
يجر اتخاذ إجراءات عاجلة، ميكن 
أن يقتــل اســتعمال التبــغ ما 
يصل إلى ثمانية ماليني شخص 
كل عام بحلــول عام 2030 ، من 

بينهم 2.5 مليون امرأة.

مليار مدخن حول العالم ووفيات التدخين تفوق الموت بالسرطان

»عدسة: زياد متي«لقطة

 هناك بعض القوانني الغريبة، مجرد الســماع 
عنهــا يصيب بالذعر الشــديد والتوتر، خاصة 
عندما تتعلق باألطفال واملرأة وقواعد السالمة 
بشــكل عام، يتم وضع هــذه القوانني الغريبة 
خاصة جتاه األطفال واملراهقــني، يتم تنفيذها 
بالفعل تابعــاً لبعض القواعــد التي تضعها 
الدولة ولتحقيق أغــراض معينة، ووفقاً ملا ذُكر 

في موقع العني اإلخبارية:
مــن ضمن القوانــني الغريبة التــي حتدث في 

الطالب فــي حالة قيامه  بنجالديش، حبــس 
بالغش وقت االمتحانــات النهائية، حيث يتم 
التنويه على هذا األمر من احلكومة، على املواقع 
اإلخباريــة والقنــوات التلفزيونيــة، كنوع من 
التنويــه بعدم القيام نهائياً بهذه اخلطوة حتى 

ال يتعرض الطالب للحبس.
وتصل عقوبة الغش إلى السجن سبع سنوات، 
لكي يتعلم الطالب إال يكرر هذه اخلطوة مجدداً 
ســواء في اجلامعة أو في مجال عمله محاولة 

خللق بيئة صادقة خالية من هذه املشكالت.
في بريطانيا، يتم الرسم على وجه الطالب في 
حالة تكرار تأخيره عن اليوم الدراسي أكثر من 
بالرســم  مرة، حيث يتجمع الطالب ويقومون 
علــى وجهه ويكتبــون عبارات ســاخرة، كما 
يشــترط عدم مسحها طوال اليوم حتى يعلم 

اجلميع في املدرسة أنه معاقب.
من األمــور التي يتــم اتباعها جتــاه الطالب، 
أســلوب الرعب واملغامرة خاصة للصغار الذين 
يخفون من األشباح والعفاريت، حيث يتم اتباع 
هذا األســلوب في الواليات املتحدة األميركية، 
من خالل اجللوس في غرفة األشباح ملدة ساعة 

في حالة ارتكاب شيئاً غير مسموح به.  
من ضمــن القوانــني التي يتــم تنفيذها جتاه 
الطالب، خاصة الذين يتشاجرون كثيراً معا ان 
يجلسوا في الساحة املدرسية، مع مسك يدين 
بعضهم ملدة 15 دقيقة، كنوع من التســامح 
وتهذيب الســلوك من الداخــل، فمن املتعارف 
عليه أن التالمس كاالحتضان ومســك اليدين 
وغيرها من األمــور احلميمية، تقــوي العالقة 
مــن أعماق قلبك وجتعلك غيــر قادر على فعل 
أمور مؤذية جتاه األخرين، هذا األســلوب التربوي 
يتم اتباعه أيضاً في مــدارس الواليات املتحدة 

األميركية.

قوانين ضد األطفال لن يصدقها عقلك

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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الصباح الجديد - وكاالت:
تعتزم شــركة إل جــي الكورية 
اجلنوبيــة إنهاء قســم الهاتف 
احملمول اخلاسر بعد إخفاقها في 
العثور على مشــتر، وهي خطوة 
من املقرر أن جتعلهــا أول عالمة 
الذكية  للهواتــف  كبرى  جتارية 

تنسحب متاًما من السوق.
باالنســحاب  قرارهــا  ويتــرك 
حصتها البالغة 10 في املئة في 
أمريــكا الشــمالية، حيث حتتل 
العالمــة التجارية املركز الثالث، 
وآبل، مع  لتلتهمها سامســوجن 
توقع أن يكون ملنافســتها احمللية 

األفضلية.
واســتهدفت إل جي في الواليات 
املتحدة مناذج الفئة املتوســطة، 
ويعني هذا أن سامســوجن، التي 
لديها أجهزة من الفئة املتوسطة 
آبل، ستكون أكثر قدرة  أكثر من 

على جذب مستخدمي إل جي.
وتعرض قســم الهواتف الذكية 
في إل جي خلســائر ملدة ســت 
ســنوات بلغ مجموعها نحو 4.5 

مليارات دوالر.
وقالــت الشــركة في بيــان: إن 
االنســحاب يســمح لشــركة 
إل جــي بالتركيــز على مجاالت 

النمو، مثل: مكونات الســيارات 
املتصلة  واألجهــزة  الكهربائية 

واملنازل الذكية.
وكانــت إل جــي رائــدة في هذا 
الســوق في وقت مبكر مع عدد 
من ابتــكارات الهواتف احملمولة، 
مبا في ذلك الكاميرات ذات الزاوية 
الفائقة االتساع، وكانت في عام 
2013 ثالث أكبر شركة مصنعة 
للهواتف الذكية في العالم بعد 

سامسوجن وآبل.
الرائدة من  مناذجهــا  عانت  لكن 
والعتاد،  البرمجيات  مشاكل في 
إلــى جنب مع  أدت جنًبا  التــي 

التحديثــات البطيئة إلى تراجع 
العالمة التجارية.

كمــا انتقــد احملللون الشــركة 
مجال  فــي  للخبرة  الفتقارهــا 
باملنافســني  مقارنة  التســويق 

الصينيني.
وفي حــني أن العالمات التجارية 
الذكيــة  للهواتــف  األخــرى 
املعروفة، مثــل: Nokia و HTC و 
Blackberry، قد تراجعت، إال أنها 

لم تختف متاًما بعد.
وتبلــغ احلصة العامليــة احلالية 
لشــركة إل جي نحو 2 في املئة 
فقط، وشحنت 23 مليون هاتف 

 256 بـ  مقارنــة  املاضــي  العام 
مليونًا لشركة سامسوجن.

وباإلضافة إلى أمريكا الشمالية، 
فهــي تتمتع بحضــور كبير في 
حتتل  حيث  الالتينيــة،  أمريــكا 
املرتبة اخلامســة بــني العالمات 

التجارية.
ومن املتوقع إنهاء قسم الهواتف 
أصغر  وهو  الشركة،  في  الذكية 
 31 بحلول  اخلمســة،  أقسامها 

يوليو.
ويتم نقل موظفي القســم في 
كوريــا اجلنوبية إلى الشــركات 
يتم  بينما  لهــا،  التابعة  األخرى 

اتخاذ القرارات بشــأن التوظيف 
في أماكن أخرى على املســتوى 

احمللي.
وتخطــط الشــركة لالحتفاظ 
التكنولوجيا  اختــراع  ببــراءات 
 5G و   4G األساسية لشــبكات 
البحث  موظفي  إلــى  باإلضافة 
وتواصل  األساســيني،  والتطوير 
تطوير تقنيات االتصال لشبكات 

.6G
وتوفــر إل جــي خدمــة الدعم 
لعمالء  البرمجية  والتحديثــات 
املنتجات احملمولــة احلالية لفترة 

زمنية تختلف حسب املنطقة.

شركة ال جي LG تنسحب نهائيا من سوق الهواتف الذكية
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العواصم ـ وكاالت:

تصب معظم الترشيحات في كفة 
بايرن ميونيــخ، عندما يالقي باريس 
ســان جيرمــان، فــي دور الثمانية 
اليوم  أوروبا مســاء  أبطــال  لدوري 
املواجهة مكررة  أن  وبرغم  االربعاء.. 
لنهائي العام املاضــي، إال أن عامل 
التاريخ واخلبرات واالســتقرار الفني 
واخلططي، يضــع للعمالق البافاري 
قدًما في الدور قبل النهائي.البافاري 
يعاني من ضربة مؤملة بني صفوفه، 
تتمثــل في غيــاب هدافــه روبرت 
بجائزتي  الفائــز  ليفاندوفســكي، 
أفضــل العب فــي أوروبــا والعالم 

للعام املاضي.
ولذا لن تكون مهمة هانز فليك املدير 
الفني للفريق األملاني، سهلة، علًما 
بأن باريس يعاني من غيابات بارزة بني 
فيراتي  الثنائي ماركو  صفوفه مثل 
وأليســاندرو فلورينــزي إلصابتهما 
بفيــروس كورونا، والعب الوســط 
بسبب  باريديس  لياندرو  األرجنتيني 
اإليقاف.وبخــالف أزمة الغيابات في 
صفوف الفريقــني، هناك ثأر مزدوج 
يعقد من مهمــة العمالق البافاري 
وجنومه ومديره الفني، يســتعرضه 

كووورة في هذا التقرير:
في العام املاضــي، احتفل البي إس 
جي مبــرور 50 عاًما على تأســيس 
النــادي، كما تأهــل الفريق لنهائي 
دوري األبطــال، ألول مرة في تاريخه.

الليالي  بايرن ميونيخ أفســد  لكن 
التاريخية وخطــف كأس البطولة 
بهدف ســجله كينجسلي كومان، 
القــدمي، طعنة  لناديه  وجــه  الذي 
في مقتل وســط ظروف استثنائية 
للغاية بسبب جائحة كورونا.وعاش 
ورفاقهم،  ماريا  ودي  ومبابــي  نيمار 
ليلة ال تنســى فــي 23 آب املاضي، 
ووصل األمر ببعضهــم إلى البكاء 
على منصــة التتويج، وهم ينظرون 
للكأس ذات األذنني بحسرة شديدة.

وبعــد االســتفاقة مــن الصدمة 
املؤملة، خــرج نيمار ومبابي ليؤكدان 
أنهما مســتمران ملوســم رابع مع 
النادي الباريســي، من أجل الوصول 

األبطــال. دوري  لنهائــي  مجــددا 
ريــاح الثأر تهب أيًضــا على الفريق 
األملاني من جهــة أخرى، تتمثل في 
الفني  املدير  بوكيتينو  ماوريســيو 

للفريق الباريسي.
وفي املوســم املاضي أيًضا، تسبب 
بايــرن ميونيــخ فــي جــرح غائر 
مدربًــا  كان  عندمــا  لبوكيتينــو 
لتوتنهــام هوتســبير، والذي انهزم 
أمــام العمالق األملانــي 2-7 في دور 
اخلسارة  هذه  اجملموعات.وشــوهت 
الثقيلــة، مســيرة بوكيتينــو مع 
 263 والتــي اســتمرت  الســبيرز، 
مباراة على مدار أكثر من 5 مواسم 
كاملة، وكانت سبًبا دفع إدارة النادي 

األرجنتيني  املــدرب  إلقالة  اللندني 
في أوائل تشرين الثاني 2019. 

ولذلك ســتكون أنياب املدير الفني 
لســان جيرمان، بارزة أمام بايرن، لرد 
اعتباره من جهة، وإثبــات أن الفوز 
العريض الذي حققه على برشلونة 

بنتيجة 4-1، لم يكن صدفة.
إلى ذلك، يتطلع كل من تشيلسي 
وبورتــو إلى االســتفادة من عناصر 
اخلبــرة املوجــودة لديهمــا، عندما 
ذهاب  فــي  اليوم،  يلتقيان مســاء 
مســابقة  من  النهائي  ربــع  الدور 
دوري أبطال أوروبا. األنظار ســتكون 
اثنني من  إلى  بالتحديد  شــاخصة 
أفضــل مدافعي العالــم، واللذين 

في مالعب  وجــوالت  لهما صوالت 
أوروبــا، األول هو مدافع تشيلســي 
تياجو ســيلفا، والثانــي هو مدافع 

بورتو بيبي.
 يســعى الالعبان ألداء دور مهم في 
صعود فريقيهما إلى دور األربعة، في 
مواجهة مجموعــة من املهاجمني 
الذين يتمتعون بالســرعة واملهارة، 
وبالتأكيــد فإن خبرتهما ســيكون 
لها أكبر األثر فــي العبور إلى الدور 

التالي.
 بالنســبة إلى تياجو سيلفا، فإنه 
يأمل فــي حتقيــق حلمــه بالفوز 
انتهاء  أوروبا قبل  بلقب دوري أبطال 
مســيرته، بعدما بــاءت محاوالته 

السابقة بالفشــل، ال سيما العام 
فريقه  املاضــي، عندما وصل مــع 
الســابق باريس ســان جيرمان إلى 
املباراة النهائية قبل اخلســارة أمام 
بايرن ميونيخ )0-1(..  دخل ســيلفا 
حينها التاريــخ، باعتباره أول العب 
برازيلــي يرتــدي شــارة القائد في 
نهائي األبطال، وهــو أمر قد يتكرر 
خــالل العام احلالي، فــي حال متكن 
تشيلســي أوال، من اجتيــاز حاجز 

بورتو.
بالنسبة  كبيرة  أهمية  بورتو  ملباراة 
لسيلفا، فهو الذي انتقل إلى النادي 
البرتغالي وهو في ســن العشرين، 
دون أن يلعب مباراة واحدة مع الفريق 

األول، فخــاض 14 مباراة مع الفريق 
الرديف، لتتم إعارته بعدها لدينامو 
موسكو الذي لم يخض معه مباراة 
واحدة، قبل أن يعود للبرازيلي ويتألق 
في صفوف فلومينينزي، ما أمن له 
انتقاال مريحا إلى ميالن العام 2009.
مع الـ«روسونيري«، حتول سيلفا إلى 
العالم،  واحد من أفضــل مدافعي 
فقضى معه 3 مواسم ناجحة، وفاز 
معه بلقب الدوري اإليطالي املوسم 
2010-2011، قبــل أن يحزم حقائبه 
متوجها إلى العاصمة الباريســية، 
حيث ارتدى شــارة القائد لسنوات 
عديــدة، دون أن يتمكــن من حتقيق 
حلم مــالك النادي، في الصعود إلى 
بيبي  القارية.أما  التتوريــج  منصة 
البالغ من العمر 38 عاما، فعاد إلى 
املوسم  هذا  األوروبية  الكرة  واجهة 
مع بورتو الذي قدم معه أداء منوذجيا 
فــي دوري األبطال، ال ســيما أمام 

يوفنتوس في الدور ثمن النهائي.
ما يزال بيبي يحتفظ بســمعته 
كمدافع شرس ال يهاب أحد، ومع 
نتيجة  البدني  مــردوده  انخفاض 
تقدمه فــي العمر، بــات الدولي 
البرتغالــي أكثر قــدرة على إدارة 
مجهوده خــالل املباريات، كما أنه 
أصبح أكثر هدوءا من ذي قبل.هذه 
هي الفتــرة الثانية التي يقضيها 
بيبــي فــي صفوف بورتــو، حيث 
سبق له أن لعب معه بني العامني 
2004 و2007، لكنه اآلن ينظر إليه 
كقائــد فعلي للفريــق وجنم له، 
بعدما جلب له اخلبــرة التي كان 
وعلى عكس  إليها.  احلاجة  بأمس 
سيلفا، ســبق لبيبي أن فاز بلقب 
دوري أبطال أوروبــا مع ريال مدريد 
3 مــرات، قبــل أن يتــرك الفريق 
امللكي العــام 2017 متوجها إلى 

بشكتاش التركي.
 الفــوز بلقــب دوري األبطــال لن 
مســيرة  إلى  الكثيــر  يضيــف 
بيبي على عكس ســيلفا، لكنه 
سيرســخ مكانته بــكل تأكيد، 
كواحد من أفضل املدافعني الذين 
أجنبتهم كرة القدم، رغم سمعته 
الســابقة كالعب صعــب املراس 

دائما ما يفقد أعصابه.

سيلفا وبيبي.. عجوزان أمام لحظة المجد

ثأر مزدوج يهدد بايرن ميونيخ أمام باريس  سان جيرمان

بايرن ميونيخ وسان جيرمان في لقاء سابق

أبو ظبي ـ وكاالت:
توج الشــارقة بطالً لــكأس رئيس اإلمــارات لكرة 
الســلة للموســم الرياضي 2021/2020، بعد فوزه 
على شــباب األهلي بصعوبة بنتيجة )81-79(، في 
املباراة النهائية، علــى صالة نادي خورفكان.ونهائي 
أمس، هو الثاني أيضاً بني فريقي الشــارقة وشباب 
األهلي، في غضون 23 يوماً في املوســم احلالي، بعد 
أن التقيا خالل آذار املاضي، في نهائي بطولة الدوري 

العام ملرحلة الرجال.
وأضافت سلة الشارقة، لقبها التاسع من البطولة، 
واستعادت الكأس الغائبة عن خزائن النادي منذ 11 
عاماً، مع العلم أن لقب الشــارقة األول كان موسم 
1978/1977.فيما فشل شــباب األهلي، في حتقيق 
رقم قياســي جديد كأكثر الفرق تتويجاً بالبطولة، 
وفــي إضافة اللقب الـ13 فــي تاريخ البطولة، منذ 

تتويجه األول موسم 1987/1986.
ويقود ســلة الشــارقة، املدرب الوطني عبد احلميد 
إبراهيم، ويضم الفريق عدداً مــن النجوم، وأبرزهم 
الدوليني جاسم محمد، عمر خالد ومبارك خليفة، 
وجنمي منتخب الشــباب محمود وســيم وأســد 

محمود، ومن خلفهم األمريكي تايلور ويلكرسون.

نيويورك ـ وكاالت:
مّدد ميلووكي باكس، ثالث املنطقة الشــرقية 
في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، عقد 
صانــع ألعابه جــرو هوليداي، بصفقــة مقّدرة 
بـ135 مليــون دوالر ألربع ســنوات.وأعلن باكس 
أنه توصل التفاق من أجــل متديد عقد هوليداي 
الذي تخلى عــن بند يحّرره في موســم 2021-
2022.وقال مدير عام النادي جون هورســت »جرو 
أحد أفضل املوزعني في ان بي ايه، ونحن ســعداء 
لهذا التمديد«.تابع هورســت الذي حصل على 
لقب أفضل إداري في الدوري لعام 2019 »ساهم 
قدومه إلى الفريق بتحسيننا على طرفي امللعب. 
هــو مدافع نخبــوي والعب هجومــي قادر على 

االختراق والتسجيل، التسديد والتمرير«.
ونقلت شــبكة »اي أس بي ان« عن وكيل الالعب 
أن مجمل قيمة الصفقة التــي تتضمن جوائز 
إضافية، قد تبلغ 160 مليون دوالر، وأشارت تقارير 
إلى أن راتب الالعب الســنوي قــد يصل إلى 40 
مليــون دوالر.ووصل هوليــداي )30 عاما(، القادر 
أيضاً علــى لعب دور اجلناح، إلــى باكس من نيو 
أورليانز بيليكانز في تشرين الثاني املاضي، كجزء 
من صفقة انتقــال ضمت أربعــة العبني.ظهر 
الالعــب الذي اختير مرتني في أفضل تشــكيلة 
دفاعية، فــي 38 مباراة هذا املوســم، مبعّدل 17 
نقطة، 5,4 متريرات حاسمة و4,6 متابعات. وغاب 
عن سبع مباريات بعد إصابته بفيروس كورونا في 

شباط.

الشارقة يتوج بكأس 
رئيس اإلمارات للسلة

باكس يمدد عقد 
هوليداي 

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

انتهى ديربي مدينة لوس أجنليس لصالح 
كليبرز الفائز علــى حامل اللقب ليكرز 
104 - 86، فيمــا أحلــق شــيكاغو بولز 
اخلســارة الثانية تواليا بضيفه بروكلني 
نتس ثانــي املنطقة الشــرقية من دون 
115-107، األحد في  جنمه جيمس هاردن 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
لــوس أجنليــس وعلــى ملعــب  فــي 
»ستايبلس ســنتر« خلف أبواب موصدة 
املدينة بفوز  ديربي  انتهى  أمام اجلماهير، 
كليبرز على ليكرز املفتقد جلهود الثالثي 
»امللــك« ليبرون جيمس بســبب إصابة 
في الكاحل األميــن، أنتوني ديفيس )ربلة 
اجلديد  والوافد  العرقــوب(  ووتر  الســاق 
القــدم(.. ولم  أنــدري درومونــد )أصبع 
يشــّكل ليكرز عبئا كبيــرا على كليبرز 
توالياً  أنهي سلسلة من خسارتني  الذي 
للعودة إلى ســكة االنتصــارات وتعزيز 
مركزه الثالث في املنطقة الغربية بفوزه 
الـ 33 مقابل 18 هزمية.وتألق في صفوف 
الفائز كاوهي لينــارد مع 19 نقطة و10 
متابعات و8 متريرات حاسمة، وأضاف بول 
جورج 16 و7 متابعات. فيما كان ماركوس 
موريس أبرز املسجلني في الفريق مع 22 

نقطة و7 متابعات.
وأضاف لوكي كينارد 15 نقطة من على 
القادم  اســتهل  فيما  البــدالء،  مقاعد 
اجلديد العب االرتكاز راجون روندو مبارياته 
مع كليبرز بخوضه 13 دقيقة.وقال مدرب 
كليبرز تايرون لو »كنا رائعني من الناحية 
الدفاعيــة، وفرضنا إيقاعنــا باكراً. كنا 
االفضــل بدنيا وفزنــا بالصراعات«.كما 
أبدى لو رضــاه عما قدمه روندو في وقت 
قليل وقال »سيكون مفيدا لنا على املدى 
الطويل. يجعل املباراة أسهل ومن اجليد 

رؤيته في امللعب«.
فــي املقابــل، كان اإلســباني مــارك 
11 نقطة األساســي  غاســول مــع 
الوحيد الذي تخطى حاجز الـ 10 نقاط 
لفريق ليكرز، فيما كان العب االحتياط 
مونتريزل هاريل أفضل املســجلني مع 
19 نقطة، من دون أن يجّنب اخلســارة 
السادســة لفريقه في مبارياته الـ 11 
االخيرة.وخسر ماركيف الذي بدأ املباراة 
أمام شقيقه  ليكرز  بقميص  اساسيا 
التــوأم ماركوس مع كليبرز، من دون أن 
يتمكن من تسجيل أكثر من 9 نقاط. 
وعــن كليبرز قال مــدرب ليكرز فرانك 
فوغل »لــم نتمكن مــن التعامل مع 
»خضنا  مضيفاً  الدفاعــي«،  الضغط 
أمسية صعبة من ناحية التسديدات. 

خســرنا الكثيــر مــن التســديدات 
على الســلة والكرات احلاســمة و21 

تسديدة«.
، املباراة األخيرة لليكرز  وأنهت خسارة 

على أرضه قبل أن يســتهل سلسلة 
من خمــس مباريات خارجها ســتبدأ 
أمام تورونتو رابتورز الذي سحق غولدن 
ستايت ووريرز بفارق 53 نقطة في الفوز 

150-77 .. وُمني ليكرز بخسارته الـ 19 
جعلتــه يتخلى عن املركــز الرابع في 
املنطقــة الغربية لصالح دنفر ناغتس 
الفائز على أورالندو ماجيك 119 - 109. 

في املبــاراة الثانية، حــاول نتس قلب 
الطاولة على بولــز بعدما تأخر بفارق 
17 نقطة في الربع الرابع األخير، إال أن 
املهمة كانت شاقة بالرغم من اجلهود 
التي بذلها كايري إيرفينغ بتســجيله 
24 نقطــة و15 متريــرة حاســمة هي 
األعلى له هذا املوســم، إالّ أن البعض 
عاب عليه قلة دقته في التســديدات 
)12 مــن 27(.. وفي ظل غيــاب هاردن 
أفضل الالعبني في نتس بســبب آالم 
في أوتار الركبة اليمنى وكيفت دورانت، 
ســاهم الوافدان اجلديــدان اخملضرمان 
ألدريدج  والماركــوس  باليك غريفــني 

بإضافة 10 و11 نقطة توالياً.
واجــه بولــز، اللعب الفــردي لضيفه 
بأســلوب لعــب جماعــي، فســّجل 
العبــوه اخلمســة الذيــن دفــع بهم 
املدرب أساســيني علــى أرض امللعب، 
ثالثة أربــاع النقاط )89( فبرز زاك الفني 
)25 نقطة(، فيما فــرض املونتينيغري 
سريعا  نفسه  فوتشــيفيتش  نيكوال 
منذ وصوله من أورالندو ماجيك مع 22 

نقطة إلى جانب 13 متابعة.
وحقق بولز الذي عــزز حظوظه لبلوغ 
األدوار اإلقصائيــة »بــالي اوف« فــوزه 
العشــرين فــي املركــز العاشــر في 
28 هزمية. املنطقة الشــرقية، مقابل 

وفوت فيالدلفيا ســفنتي سيكســرز 
فرصــة تعزيــز صدارته فــي املنطقة 
الشــرقية واالســتفادة من خســارة 
مالحقه املباشر نتس، بسقوطه بدوره 

أمام ممفيس غريزليز 100 - 116.
ومني ســفنتي سيكســرز بخسارته 
الـ 16 مقابل 34 فوزا، في سجل مماثل 
لنتس.وتأخــر زمالء النجم الكاميروني 
عقب  للراحة  الغائــب  إمبيــد  جويل 
عودتــه للمالعــب بعد فتــرة توقف 
دامــت 10 مباريات بســبب إصابة في 
الركبــة، 26 نقطة مع نهايــة الرابع 
الثالث ولم يظهروا باملستوى املطلوب، 
باســتثناء توبيــاس هاريــس صاحب 
21 نقطــة و8 متابعات.عنــد الفريق 
الفائز، برز جــا مورانت مع 8 نقاط و10 
متريــرات حاســمة، والليتواني يوناس 
نقطة   16 بتســجيله  فاالنتسيوناس 
والتقاطه 12 متابعة، فيما كان أفضل 
مســجل ديلون بروكس مع 17 نقطة.

وصعد غريزليز للمركز الثامن متساوياً 
مع سان انتونيو ســبيرز )24 فوزا و23 
هزمية(، وأمــام غولدن ســتايت ووريرز 
العاشــر الذي تعّرض خلسارته الثالثة 
 ،117-111 هوكس  أتالنتــا  امام  تواليا 
بالرغم من انه اســتعاد جنمه ستيفن 

كوري. 

كليبرز يحسم ديربي لوس أنجليس أمام ليكرز
في دوري المحترفين لكرة السلة 

كليبرز يواصل تفوقه

10:00 مساًء

9:45 مساًء

8:45 مساًء

10:00 مساًء

10:00 مساًء

6:40 مساًء

مفكرة اليوم

بورتو ـ تشيلسي

يوفنتوس ـ نابولي

الجوية ـ الوحدة السعودي

ميونيخ ـ سان جيرمان

إنتر ميالن ـ ساسولو

الزوراء ـ الوحدة اإلماراتي

دوري أبطال أوروبا

الدوري اإليطالي

ملحق أبطال آسيا

نييورك ـ وكاالت:
تــوج البولنــدي هوبــرت هوركاش 
أسبوعاً رائعاً بإحرازه لقب بطل دورة 
ميامي األلف نقطة للماســترز في 
اإليطالي  بفــوزه على  املضرب  كرة 
يانيــك ســينر 7-6 )7-4( و6-4 في 
اول امس.. وحقق  النهائيــة  املباراة 
هــوركاش )24 عامــاً( املصنف 37 
عامليا املفاجأة تلــو األخرى في هذه 
البطولة ال ســيما بعد تغلبه على 
تسيتسيباس  ستيفانوس  اليوناني 
املصنف خامســاً في ربــع النهائي 
ثم الروســي الصاعد اندري روبليف 
الثامن في نصــف النهائي. واللقب 
األكبــر في مســيرة هوركاش  هو 
ونســتون  بعد  باجملمــل  والثالــث 
بيتش  وديلــراي   2019 عام  ســالِم 
مطلع العــام احلالي.وقال هوركاش 
"أنا ســعيد للغاية. شعرت بالتوتر 
عندما جنح منافسي في العودة الى 
الثانية  اجملموعة  فــي  املباراة  اجواء 
من خالل ضرباتــه االمامية القوية. 
أنا ســعيد للغاية ألنني منعته من 

النجاح في قلب األمور في صاحله".
وســيدخل هــوركاش إلــى نــاد 

الالعبني الـ20 األوائل للمرة االولى 
في مسيرته في التصنيف اجلديد 
احملترفني.  املضــرب  كــرة  لالعبي 
بقــوة في مطلع  ضرب هوركاش 
املباراة فتقدم على منافســه 0-3 
لكن االيطالي ابن الـ19 عاماً الذي 
حقق نتائج الفتة منذ مطلع العام 
توازنه  اســتعادة  في  جنح  احلالي، 
حســمها  فاصلة  جولة  ليفرض 
4-0 في  البولندي.وتقدم هوركاش 
اجملموعــة الثانية وقلص اإليطالي 
النتيجــة إلى 4-3 لكــن الكلمة 

الذي  للبولنــدي  كانــت  األخيرة 
فاز باملباراة في مدى ســاعة و43 

دقيقة.
أبــرز جنوم الكرة  وغاب عن الدورة 
الصفــراء وابرزهم الصربي نوفاك 
أول  املصنــف  دجوكوفيتــش 
عامليــاً واإلســباني رافايــل نادال 
والسويسري اخملضرم روجيه فيدرر، 
في حني شــارك الروســي دانييل 
لكنه خرج بشــكل  مدفيديــف 
مفاجىء فــي ربع النهائي على يد 

اإلسباني روبرتو باوتيستا اغوت.

تونس ـ وكاالت:
أســدل الســتار اول امــس على 
فعاليات دورة املصارعة الترشيحية 
أفريقيا  ملنطقتي  طوكيو  ألوملبياد 
احتضنتها  والتــي  وأوقيانوســيا 
التونســية على  مدينة احلمامات 
امتداد ثالثة أيــام. وخصص اليوم 
األخيــر ملســابقة املصارعة احلرة 
للرجال والتــي تأهل منها الثنائي 
التونســي محمد السعداوي في 
وزن 97 كلــج وهيثم الدخالوي في 
اجلزائري  والرباعــي  65 كلــج  وزن 
عبد احلق كربــاش في وزن57 كلج 
وفاحت بــن فرجاهلل في وزن 86 كلج 
ومحمــد فــرج فــي وزن 97 كلج 

وكاهد بالرحال فــي وزن 125كلج 
مع املصري عمــر رضا رمضان في 
74 كلج وضيــاء الدين كمال  وزن 
جودة عبداملطاب في وزن 125كلج. 
للبطولــة  األول  اليــوم  وفــي 
خصــص  والــذي  الترشــيحية 
للمصارعــة الرومانية رجال تأهل 
من العرب كل من املصريني هيثم 
محمــود فهمي فــي وزن60 كلج 
وزن  ومحمد مصطفى متولي في 
87 كلج واجلزائري عبد امللك مرابط 
في وزن 67 كلج والبشــير ســيد 
ازارة فــي وزن 87 كلج وعبد الكرمي 
واملغربي  وزن60 كلج  فرجات فــي 
زياد ايــة اكرام فــي وزن 77 كلج.

هذا بجانب رباعي من تونس مكوم 
77 كلج(  من أمجد معافــي )وزن 
وهيــكل عاشــوري )وزن 97 كلج( 
وسليمان نصر )وزن 67 كلغ( وامني 

قنيشي )وزن 130 كلج(.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن الــدورة 
ســجلت  لألوملبياد  الترشــيحية 
رياضيت   156 مشــاركة حوالــي 
مــن 23 بلدا، وقــد وقعت برمجة 
اختصاصــات  فــي  منافســات 
واملصارعة  الرومانيــة  املصارعــة 
في  احلرة  واملصارعــة  النســائية 
6 أوزان مختلفــة علــى أن يتأهل 
البطل ووصيفه فــي كل وزن إلى 

دورة األلعاب األوملبية.

كوااللمبور ـ وكاالت:
أعلــن االحتــاد اآلســيوي لكرة 
القــدم أمــس، أنه قــرر إيقاف 
مهاجــم  جاجــا  البرازيلــي 
تشــياجنراي يونايتــد عــن كل 
باللعبة  املتعلقــة  األنشــطة 
ملدة 4 ســنوات بسبب مخالفة 
املنشــطات. مكافحة  لوائــح 

البرازيلي  إن الالعب  وقال االحتاد، 
جاكســون  بالكامل،  واســمه 
أدين مبخالفة  أفيلينو كويليــو، 
اختبار  املنشــطات خالل  لوائح 
اجملموعات  بــدور  مبــاراة  عقب 
بني ناديــه التايالنــدي وملبورن 
فيكتوري في 30 تشــرين الثاني 
من العــام املاضي.وأضاف االحتاد 

القاري، أن عقوبة الالعب تشمل 
احمللية  واملباريات  املسابقات  كل 
والدوليــة والودية والرســمية.
وقــال االحتاد في بيــان »يواصل 
االحتاد اآلســيوي التزامه مبوقفه 
للحفاظ على كرة القدم خالية 
على  للحفاظ  املنشــطات  من 

نزاهة الرياضة«.

صاحب المفاجآت هوركاش 
ينهي ميامي على أعلى قمة

تأهل عربي جديد ألولمبياد طوكيو

إيقاف البرازيلي تشيانجراي 4 سنوات
هوركاش



رياضة

البصرة ـ اللجنة اإلعالمية:

اخلليجية  اللجنــة  عضــو  أعلــَن 
البحرينــي، ميرزا أحمــد، التي تزور 
البصرة، عن رضاه التام عما شاهده 
من تغييــرٍ كبير وتقــدٍم في البنى 
التحية حملافظة البصرة.وقاَل أحمد: 
عملت جاهًدا على اســترداد العراق 
حقه باللعب علــى أرضه في ملف 
رفع احلظر  عن مالعبه، وكنت حاضرًا 
عام 2017  ضمن اللجنة التي قررت 
رفع احلظر عن املالعب العراقية التي 

كانت تستحق وبجدارة،
واليوم أُشــاهد البصــرة مختلفًة 
متاًما عما شاهدته قبل أربع سنوات 
البنى  باتت متتلــك  مضت، حيــث 
واملستشــفيات  واملالعب  التحتية 
البطولة  تنظيــم  القــادرة علــى 
بأريحية وجناح، وسأنقل ما شاهدتُه 
جًدا  سعيٌد  بالقول:  بأمانة.واختتَم 
بني إخوتــي وأهلي فــي محافظة 
البصرة العزيزة، وُكلــي ثقة بقدرِة 
العراق علــى تنظيم بطولة اخلليج 

املقبلة ببراعٍة متناهية.
املُكلفة  اخلليجية،  اللجنة  اطلعت 
بفحص املنشآت الرياضية واخلدمية 
-4-5( االثنــني  اليوم  البصــرة،  في 

املستشفى  مشــروع  على   ،)2021
التركــي قيد االجناز وفنــدق مناوي 
باشــا فــي محافظــة البصــرة، 
التميمي،  عباس  الدكتور  يرافقهم 
مدير صحة البصرة، ومدير شــباب 

ورياضة البصرة، صادق خضر.
وقدّم مديُر املشروع، إبراهيم عباس، 
املستشــفى  عن  مفصال  شــرحا 
إذ من املؤمل  العالية،  ونسب االجناز 
افتتاحها مطلع ايلول املقبل بطاقة 
ومبساحة  ســريراً،   492 استيعابية 
75 ألــف متر مربع، وســتة طوابق. 
الطبية  األجهزة  وصول  الى  مشيرا 

احلديثة من مناشئ عاملية معتمدة، 
فضــال عن توفير األجهــزة الطبية 
اخلاصة باإلصابات الرياضية والعالج 
الطبيعي، وأجهــزة املفراس والرنني 
واألشعة.من جهته، أكَد مديُر صحة 
البصرة، الدكتــور عباس التميمي، 
استراتيجية  خطة  وضعنا  بالقول: 
لتوفيــر املالكات الطبيــة املتميزة 
للمستشــفى، فضــال عــن توفير 
أطبــاء اختصاص بعــالج اإلصابات 

الرياضية.
يُشــار إلى ان املستشــفى تبعد 7 
كيلومتــرات عــن مدينــة البصرة 

الرياضيــة، ويربطها طريق ســريع، 
و12 كيلــو متــر عن مركــز مدينة 
البصرة.وعقب ذلك، توجهت اللجنة 
الى فندق مناوي باشا الذي يعد من 
الفنادق املميــزة في مدينة البصرة، 
بطاقــة اســتيعابية 140 غرفــة، 

وقاعتني كبيرتني لالجتماعات.
عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  وقدم 
اخلليجية  للجنــة  تعهــداً  درجال، 
املشــرفة املتواجدة فــي محافظة 
اســتعدادات  بخصوص  البصــرة، 
العــراق الســتضافة بطولة كأس 
25.ونقل  اخلليج الكروية بنسختها 

بيــان للــوزارة عــن درجــال قوله 
وتترقب  بشغف  تتطلع  »جماهيرنا 
موعد إقامــة البطولة في البصرة، 
لتكون الثانية التي ينظمها العراق، 
بعــد ان أقيمت األولى فــي بغداد 
عــام 1979«، مبينــاً بان«هذا الوفد 
الذي انتقل وزار أماكن مختلفة في 
البصرة البد ان يكون قد استشــف 
املدينة وخطوات  التغيير في  حجم 
اإلعمار التــي حصلت فيها، مذكرا 
املالحظات ســواء عن  بان جميــع 
ملعــب امليناء، أم مجمــع الفنادق 
في املدينة الرياضية هي مالحظات 

نطــاق  وتقــع حتــت  موضوعيــة 
الســيطرة متاًما وتنفيذها سيكون 
فيهــا ملعب  مبا  مباشــرة  بصورة 
امليناء الذي تعهد مبتابعته شخصياً 
وإكمالــه قبل املدة احملــددة، فضالً 
عــن إكمال فندق شــط العرب في 
مجمع القصور الرئاســية« . وتابع 
البيان ان »درجال قدم شــرًحا وافًيا 
للوفد عن أهم املنشــات الرياضية 
تنفيذها حالًيا مبختلف  يجري  التي 
احملافظــات فضاًل عن مستشــفى 
الذي  بغــداد  في  الرياضــي  الطب 
نوعية في مجال  نقلة  سيشــكل 

العامة،  والصحة  الرياضــي  الطب 
فــي جولة  الوفد  كما اصطحــب 

جلميع مرافق الفنادق الثمانية«. 
وحضر اللقاء الذي أقيم في إحدى 
قاعات فنــادق املدينــة الرياضية 
إلحتاد  التطبيعية  الهيئــة  رئيس 
الكرة أياد بنيان، ومحافظ البصرة 
اســعد العيداني، وشامل كامل، 
ومدير عام الدائرة الهندسية جنم 
عبد الواحــد ومدير عــام الدائرة 
االدارية واملالية شاكر محمد عودة 
البدنية  التربية  دائــرة  ومدير عام 

احمد عودة زامل«.
ووصَل إلى البصــرة، رئيس الهيأة 
التطبيعية الحتاد الكرة )إياد بنيان( 
والرياضة  الشــباب  وزيــر  برفقة 
اللقاء  حلضــور  درجــال،  عدنــان 
املشــترك مــع الوفــد اخلليجي 
الفني الــذي يزور البصــرة حاليا 
املنشآت  لتفقد  رســمية  مبهمة 
والصحية  واخلدميــة  الرياضيــة 
بأهلية  التقرير اخلاص  إعداد  قبيل 
البصــرة لتنظيم بطولة خليجي 
الذي  العراقي،  وناقَش اجلانُب   .  25
ضم أيضا محافظ البصرة اسعد 
كامل،  شامل  والدكتور  العيداني 
مع الوفــد الزائر جميع املتعلقات 
البطولة  بتنظيم  اخلاصة  الفنية 
الوفد  املوجهة من  األسئلة  وأهم 
اجلهود  اخلليجــي، مســتعرضني 
الكبيــرة التــي تبذل واإلســناد 

احلكومي على أعلى املستويات.
بجدية  ثقتــه  بنيــان عن  وأعرَب 
في  اخلليجية  االحتــادات  جميــع 
إســناد البطولــة إلــى العــراق 
وقناعته املطلقــة بإخراج بطولة 
مميــزة تليــق باســمها وتاريخها 
وجماهيريتها، اصطحب بعد ذلك 
الوفد فــي جولة داخــل الفنادق 
الرياضيــة  للمدينــة  التابعــة 

وامللعبني الثانوي والرئيسي.

تطلُع على المستشفى التركي وفندق مناوي باشا

اللجنة الخليجّية محافظة البصرة مستعدة لتنظيم خليجي 25 
النفط يواصل 

صدارته لدوري السلة

برلمان الشباب ينظم 
محاضرًة إعالمية

الجماهير تسبب بإلغاء 
ديربي دوري الصاالت

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقيمت مساء اليوم جولة جديدة من منافسات 
الدوري املمتاز لكرة الســلة، حيث حافظ فريق 
النفط على الصدارة، وبقي الشــرطة وصيفا.
وحقــق الشــرطة فــوزا صعبا على احلشــد 
الشعبي، كما قهر األعظمية فريق غاز الشمال، 
في عقر داره.أما النفط املتصدر فهزم اخلطوط، 
بالقاعة املغلقة في البصرة.حقق املتصدر فريق 
النفط فوزا مستحقا على فريق الكهرباء، وذلك 
في قاعة الشعب املغلقة.وأنهى النفط الشوط 
األول متقدما 41 – 36.ولــم تختلف املباراة في 
الربــع الثالــث، إذ تقــدم النفط قبــل أن يفوز 
الكهرباء بالربــع األخير، لتنتهي املباراة بانتصار 
النفط بنتيجــة إجمالية 93-76، ليحافظ على 
صدارته. ومتكن فريق الشرطة من كسب نقاط 
مواجهة احلشد الشعبي بعد جتاوزه بنتيجة 85 
– 82، في قاعة الشعب املغلقة في بغداد.احلشد 
الشعبي تقدم في الربع األول 21 – 20، كما أنهى 
الربع الثاني 19 – 18، ليحســم الشــوط األول 

بتقدمه 40 – 38.
وحافظ احلشــد في الربع الثالــث على تقدمه 
27 – 25، لكن الربع األخير شهد عودة الشرطة 
للمباراة ليعــوض تأخره بالفوز 22 – 15.وانتهت 
املبــاراة بانتصــار الشــرطة 85 – 82، ليواصل 

مالحقة النفط.
وحقق فريق األعظمية فــوزا مهما خارج الديار 
على غاز الشمال في القاعة املغلقة في مدينة 
كركوك، بنتيجة 74 – 55.املباراة شــهدت تقدم 
األعظمية منــذ الربع األول من املبــاراة، حيث 
أنهى الشوط األول 31 - 20.وشهد الشوط األول 
معدال تهديفيا منخفضا، لكنه ارتفع نســبيا 
في الشوط الثاني.وتقدم غاز الشمال في الربع 
الثالث، لكن ســرعان ما عاد األعظمية لينهي 

املباراة بنتيجة 74 – 55.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقام قســم شؤون برملان الشــباب بالتعاون مع 
مركز ايــالف للتدريب االعالمــي، محاضرًة عن 
مهارات الظهــور اإلعالمي، على قاعة العالقات 

والتعاون الدولي، قدمها الدكتور احمد اجلاف.
تطــرق اجلاف خالل احملاضرة الى وســائل االعالم 
املطبوعة وغير املطبوعة، فضالً عن توجهات هذه 
الوسائل التي  قســمت الى توجهات حكومية 
وحزبيــة، واملعارضــة للحكومــة والتجاريــة 
والدينيــة والفكرية، كما قدم احملاضر شــرحا 
مفصال عن مهارات الظهور  امام الكاميرا .وبني 
اجلاف عناصــر التأثير في اللقاء ومراحل االرجتال 
التي تبدأ من معرفة كل شيء وجمع املعلومات 
العامة، مبينــا قالب االرجتال الــذي يتكون من 
املقدمــة واملاضي واحلاضر واملســتقبل واخلامتة 
ومن ثم الشــواهد واالمثلة .وفي ختام احملاضرة 
مت فتح باب املناقشة واملشاركة التطبيقية ، مع 

تقدمي شهادات شكر وتقدير للمشاركني .

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــرر الطاقــم التحكيمي لديربــي النفط في 
دوري الصاالت بني نفط البصرة ونفط الوســط 
إلغاء املباراة التي كانت مقررة مســاء اول امس 
فــي قاعة نادي نفــط البصرة حلســاب اجلولة 
العشرين من دوري الصاالت املمتاز.وقرر الطاقم 
التحكيمي إلغاء املباراة بعــد أن دخل اجلمهور 
إلى القاعة علــى خالف توجيهات جلنة الصحة 
والسالمة والهيئة التطبيعية.وبرغم أن احلكم 
لم يطلق صافرة البداية وطالب مشــرف املباراة 
بإخراج اجلماهير وتطبيق شــروط السالمة مبنع 
دخــول اجلماهيــر إال أن اجلماهيــر امتنعت عن 
مغــادرة القاعة. وقــرر احلكام بعــد انتظار ربع 
ســاعة إطالق صافــرة النهاية وإلغــاء املباراة، 
وأعلنت جلنة الصاالت على موقعها الرســمي 
أنهــا تنتظر وصــول تقرير املباراة من املشــرف 
إلصدار القرار النهائي.يشار إلى أن نفط الوسط 
يتصدر ترتيــب الدوري برصيــد 49 نقطة فيما 

يحتل منافسه املركز الرابع برصيد 33 نقطة.
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بغداد ـ حسام عبد الرضا*

اليد  لكــرة  املركــزي  االحتــاد  عقد 
برئاسة محمد هاشم االعرجي، أول 
أمس، اجتماعا في مقره داخل مبنى 
اللجنة األوملبيــة الوطنية العراقية 
واتخذ فيه العديد من القرارات، هي 
: أوال: اقامة دوري الدرجة االولى على 
شــكل مجموعتني علــى ان يحدد 
موعدها بعد اجتماع جلنة املسابقات 
االسبوع املقبل )على االندية الراغبة 
باملشــاركة ارســال كتاب مشاركة 

مصدق من النادي(.
ثانيــا: املوافقــة على اقامــة دوري 
مجموعتني  شــكل  على  النســاء 
يحددان الحقــا بعد اجتمــاع جلنة 
املســابقات االسبوع املقبل وينطلق 
يــوم 30 ايــار املقبل، )علــى االندية 
البطولة  فــي  باملشــاركة  الراغبة 
ارسال كتاب مشــاركة مصدق من 

النادي(.
التخصصية  املــدارس  ثالثا: تفعيل 
التابعة لالحتاد بعد اقرار املوازنة املالية 
اليد،  لكرة  املركــزي  باالحتاد  اخلاصة 
رابعــا: املوافقة علــى اقامة بطولة 
تنشيطية قبل بدء منافسات الدوري 
املمتاز للموسم املقبل باسم الراحل 
)محمــد دريول( وتكــون مخصصة 

لفرق دوري اندية املمتاز.
خامســا: املوافقة على اقامة كأس 
الســوبر بني بطل الــدوري ووصيفه 
قبل بدء املوســم اجلديد، سادســا: 
معســكرات  اقامة  على  املوافقــة 
داخلية وخارجية للحكام واملشرفني 
في إيــران )بعد اقــرار املوازنة املالية 
اخلاصة باالحتاد املركــزي لكرة اليد(، 
ســابعا: وافق احتــاد اللعبــة على 
للمنتخب  رديف  منتخب  تشــكيل 

الوطني.
ثامنــا: تشــكيل جلنة املســابقات 
مؤلفة من ) خليل ابراهيم رئيســا، 

والدكتور  وعضوية عالء عبد احلسن 
ســعد خميــس والدكتــور فاضل 
كردي(، تاسعا: املوافقة على تشكيل 
جلنة عقــود الالعبــني مؤلفة من ) 
رئيســا  الرضا ســمني  عبد  رياضة 
اضافة  الستار،  عبد  هيثم  وعضوية 

إلى مشاور قانوني(.
عاشــرا: املوافقة على تشكيل جلنة 
االنضباط مؤلفة من ) كامران حسن 
رئيسا وعضوية خليل إبراهيم ورضا 
عبودي مهدي والدكتور سامر الالمي 
وعالء شــكر، حادي عشــر: يشــدد 
االحتاد ويؤكد على كافة االندية الزام 
بعد  وإإلداريني  ومدربيهــا  العبيهــا 
التجاوز في االلفاظ والتعليقات )في 
مواقع التواصل االجتماعي( وبخالفه 
يراها  التي  العقوبات  االحتاد  سيتخذ 
مناســبة وســيتم اشــعار االندية 

بكتاب رسمي بهذا االجراء.
ثاني عشر: املوافقة على اقامة دوري 
الناشــئني ملواليد 2007/2006/2005 

يــوم 15 متوز املقبل علــى ان تعتمد 
)على  املوحــدة  الوطنية  البطاقــة 
االندية الراغبة باملشــاركة ارســال 

كتاب مشاركة مصدق من النادي(.
من جانب اخر، تعاقــد جنم منتخبنا 
الوطنــي لكــرة اليد ونــادي اجليش 
الرياضي، جاســم غصــاب، مع نادي 
شــباب أهلي دبــي اإلماراتي لتمثيل 
الــدوري  منافســات  فــي  الفريــق 
اإلماراتي لكرة اليد للموســم اجلديد 
2020،2021، وسبق للكابنت جاسم ان 
نادي شباب  خاض جتربة احترافية مع 
براقي التونســي عام 2018، كما مثل 
أندية نفط البصرة والشرطة واجليش 

في الدوري العراقي املمتاز.
يشــار إلــى ان مدرب حــراس مرمى 
منتخبنا الوطني لكــرة اليد، كاظم 
ناصر، يشرف على تدريب حراس مرمى 

شباب االهلي االماراتي هذا املوسم.

* الناطق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

قرارات عدة التحاد اليد بينها اقامة دوري للنساء والناشئين وبطولة تنشيطية للممتاز
جاسم غصاب يتعاقد مع شباب أهلي دبي

الالعب جاسم غصاب

بغداد ـ الصباح الجديد:
والرياضة  الشــباب  وزيــر  قــدم 
عدنــان درجال، التهنئــة للهيئة 
اجلمعية  واعضــاء  التطبيعيــة 
العمومية لالحتــاد العراقي لكرة 
القــدم، مبناســبة إقــرار النظام 
درجال عن   الوزير  االساسي.واعرب 
املقبلة  املرحلة  ان تكــون  متنياته 
حافلة بالنجاحات للكرة العراقية 
يحقق  الــذي  بالعمــل  وزاخــرة 
طمــوح الشــارع الرياضي وأهل 
عوناً  وســنكون  مضيفاً:  الشأن، 
وســنداً لهم في ذلك، داعًيا الى 

املقبلة  املرحلة  في  اجلهود  تظافر 
التي تتطلب إصالح املســار على 
وفق أســس علمية واستراتيجية 
واضحة لبنــاء كرة قدم حقيقية، 
جميع  وتطوير  لتحديث  والسعي 
مفاصل العمــل، قائالً: نطمح ان 
يعمل اجلميع بجد لرسم خارطة 
عمــل جديــدة للكــرة العراقية 
خــالل املرحلة املقبلــة وهم أهال 
الوزير  السيد  للمســؤولية.وأكد 
حرصه على دعــم جميع اجلهود 
التي ترمــي الى إعادة هيبة الكرة 

العراقية عربًيا وقارياً ودولًيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جترى مســاء اليــوم مباراتا ملحق 
دوري أبطــال آســيا، اذ يلعب ممثال 
امام  واجلوية  الزوراء  العراقية  الكرة 
والوحدة  اإلماراتي  الوحــدة  فريقي 
الســعودي، ففي ملعب ســتاد ال 
نهاين بنــادي الوحدة جتــرى مباراة 
الــزوراء امــام مضيفــه الوحــدة 
اإلماراتي في الســاعة السادســة 
واربعني دقيقــة واملتأهل من املباراة 
سيرتقي مباشــرة إلى دوري أبطال 
آســيا ويلعــب ضمــن اجملموعــة 
اخلامســة التــي تضــم ايضا فرق 

بيرســبوليس اإليراني وجوا الهندي 
والريان القطري.

في حني يلعب اجلوية امام مضيفه 
الوحدة السعودية في ملعب استاد 
مدينة امللك عبــد العزيز الرياضية 
فــي الســاعة الثامنــة وخمــس 
واربعني دقيقة مســاء، والفائز من 
املباراة ســينقل للعب في اجملموعة 
الثانية لــدوري أبطال آســيا التي 
تتالــف مــن باختاكــور األوزبكي 
والشــارقة اإلماراتي وتركتور سازي 
الشارقة  فريق  واعلن  اإليراني،  بتريز 
اإلماراتي تضييفه ملباريات اجملموعة 

التي تنطلق من 14 لغاية 29 نيسان 
اجلاري.

الفني  اجلهــاز  أوضح  جانبــه،  من 
للقوة اجلوية أن أمين حسني سيكون 
الســعودي  الوحدة  ملبــاراة  جاهزا 
دوري  ملحــق  منافســات  ضمــن 
املساعد  املدرب  وقال  أبطال آســيا 
لفريق القوة اجلوية جاسم غالم إن 
أمين حســني متاثل للشــفاء وباشر 
تدريباته مع الفريق وسيكون جاهزا 
في  الســعودي  الوحدة  ملواجهــة 
امللحق اآلســيوي والتي ستقام في 

السعودية.

درجال يبارك للتطبيعية وعمومية 
كرة القدم إقرار النظام االساسي

اليوم.. ممثال الكرة العراقية يتطلعات 
لعبور المحلق نحو دوري أبطال آسيا

درجال

نعمت عباس*
أحمد وســيف حارســي فريق 15 
ســنة لنادي حتــا اإلماراتي، األول 
املقــال حوله  وكاتب  كان العبــاً 
وقدم مستويات  مرمى  إلى حارس 
جميلة خــالل بطولة مجلس دبي 
وبطولــة الــدوري، يجيــد اللعب 
في  ممتازة  مهارة  وميتلك  بالقدمني 
مسك الكرات، مواصفاته البدنية 
مثالية هذا املوســم الثاني له في 
عالم املرمى وله مستقبل مشرق 
يشــكر  والعارضة،  العمودين  في 
حارسنا املدربني الذين أشرفوا على 
تدريبه الكابــنت اجلزائري فؤاد مدل 
واإلماراتي  علــي  طاهر  واإلماراتي 
ســالم الشــيب واملصــري طارق 
واملصــري عطعوط عبــد احلليم 
حارس مرمى نادي الزمالك سابقاً، 
ويشكر إدارة النادي على اهتمامها 
بفــرق النادي ويثمــن جهود املدير 

الرياضــي راشــد عامــر مــدرب 
ومدير  اإلمارات ســابقاً  منتخبات 
الكابــنت خليفة غريب  األكادميية 
جنم نادي حتا الســابق واملشرفني 

وجميع الفنيني في األكادميية.
أمــا احلــارس الثاني ســيف عبد 
اهلل فهو مــن حــراس األكادميية 
الذين تدرجــوا منذ الصغر يتملك 
الشجاعة والقوة في االشتراك مع 
منافسة  وفي  الذات  واثق  املنافس 
مســتمرة مع زميلــه أحمد عيد 
وهــذه املنافســة ســاهمت في 
مبســتوى  وظهورهما  تطورهمــا 
متميز في الدوري، وثمن حارســنا 
الشــاب جهــود مجلــس اإلدارة 
واملشــرفني واإلداريــني والفنيــني 
واملدربني علــى اهتمامهم بقطاع 

الناشئني  في النادي.
وعنــد تدريب هــذه األعمار علينا 
مراعــاة بعــض اخلصائص ومنها 

في  احلــراس  جميــع  مشــاركة 
ومبــدأ  واملباريــات  التدريبــات 
العدالة يجب أن يكون حاضراً في 
التعامل مع احلراس، وتنوع وسائل 

التدريــب حتى ال يشــعر احلارس 
بامللل، واالطالع على حالة احلارس 
وعملية  واالجتماعية،  الصحيــة 
التكــرار مهمة جــداً حتى يتقن 

احلارس املهارة بشكل صحيح فال 
توجد مســميات في هذه املرحلة 
حارس أول حارس ثاني حارس ثالث 
كلهم سواسية.ومن أهم النقاط 
املهمة في هــذه املرحلة العمرية 
التواصل مع أولياء األمور، وعندما 
أراد ولــي أمر احلــارس أحمد عيد 
أن يحــول ولده إلــى العب أقنعه 
كاتــب املقال بضرورة االســتمرار 
بحراســة املرمــى والعــدول عن 
هذا القــرار، فشــجعه والده أبو 
بالتدريب  التواصــل  علــى  عبيد 
واالســتمرار بعالم املرمى. ضرورة 
التي تخلق  بالتدريبــات  االهتمام 
نوع من املتعــة، التعامل التربوي 
ملحة  ضــرورة  احلراس  مع  األبوي 
ألن احلارس فــي هذا العمر يحتاج 
حيث  وتشــجيع،  واهتمام  رعاية 
أن مســألة التدريب فــي املراحل 
الســنية ومــدارس الكــرة هــو 

األساس في بناء نخبة من حراس 
املستقبل وفق األسس الصحيحة 

واملنهجية.
في العالم يختارون أفضل املدربني 
لتدريــب هذه املراحــل خلطورتها 
وأهميتهــا ولقناعتهــم أن هذه 
املراحــل هي حجر األســاس في 
وازدهارها وهذه  اللعبــة  تطويــر 
الصحيح ساهمت  العمل  قواعد 
في ظهور حــراس في كل بطولة 
الدرس  نستوعب  أن  فعلينا  تقام، 
ونهتم بحراســنا الصغار ونختار 
اللغة  واملربيــني ألن  املدربني  لهم 
واجلوانــب النفســية فــي غاية 

األهمية في هذه املرحلة.
إذا  الغصــون  إن  دافئة:  همســة 
قَّومتها اعتدلــت/ وما يلني إذا ما 

قومته اخلشب

* مدرب عراقي محترف

أحمد عيد وسيف عبد اهلل.. موهوبان بين الخشبات الثالث 

سيف عبد اهلل واحمد عيد مع مدربهما نعمت عباس



تألقــت املمثلــة التركية 
أرتشيل  هاندا  الشــهيرة 
في صــورة نشــرتها عبر 
في  "ســتوري"  خاصيــة 
صفحتهــا اخلاصــة على 
موقع التواصل اإلجتماعي، 
للظهور  أرتشيل  وعمدت 
أن  يذكر  رياضيــة.  مبالبس 
أرتشيل علقت مؤخراً على 
خبر إنفصال رجل األعمال 
أكدوغان  مــراد  التركــي 
لوســائل  وقالت  عنهــا، 
تكتبوا  "ال  تركيــة:  اعالم 
شــيء طاملا لم تسمعوه 
ليســت  اخبار  النها  مني 
بالنســبة لي، لن  جميلة 
نتحدث عنهــا النها اخبار 
هذا  وجاء  ضروريــة"،  غير 

بعــد تردد اخبــارا مفادها 
األعمال  رجــل  انفصــال 
عن  أكدوغان  مراد  التركي 
التركية  املمثلــة  حبيبته 
يعود  و  أرتشــيل،  هانــدا 
السبب الى ان أفراد عائلته 
رفضــوا عالقته بها، وذلك 
ارتباطهما،  من  شهر  بعد 
األمــر الذي شــكل جدال 

واسعا بني اجلمهور.

املصــري  املمثــل  نشــر 
شــريف منير صــورة في 
على  اخلاصــة  صفحتــه 
موقع التواصل اإلجتماعي 
ظهر فيها في املستشفى 
عمليــة  إجرائــه  بعــد 
يتعليق  وأرفقها  جراحية، 
كتب فيــه: "عملية فتاء 
 .. كــده  املاشــي  علــى 
للدكتور  شكرا  احلمدهلل، 
أحمد شكري .. ألف شكر 
املستشفى اجلوي .. فعال .. 
حتيا مصر". والقى منشوره 
تفاعــالً كبيراً في صفوف 
متابعيــه الذيــن متنوا له 
اجلدير  العاجل.  الشــفاء 
ذكره أن منير يشــارك في 

"الســرب"  اجلديد  العمل 
الســقا  أحمد  إلى جانب 
ومنــى زكي وقصي خولي 
ياسني  وآسر  صبري  وهند 
ومحمــود عبــد املغنــي 
حامت،  وأحمد  فهمي  وكرمي 
ومن  املمثلني  من  والعديد 
احلليم  عبــد  عمر  تأليف 

إخراج وأحمد نادر جالل.

جــون  املمثــل  احتفــل 
إبنته  ميالد  بعيد  ترافولتا 
أيلــال وهــو األول من بعد 
كيلي  املمثلة  زوجته  وفاة 
بريســتون بعــد صراعها 
الســرطان  مــرض  مــع 
لها  وقال  املاضــي.  العام 
اخلاصة  علــى صفحتــه 
علــى موقــع التواصــل 
ميالد  "عيد  اإلجتماعــي: 
وأرق  ألجمــل  ســعيد 
عرفتها،  وفنانة  انســانة 
والــدك يحبــك لدرجة ال 
تتخيلينهــا" وكانت أيلال 
والدها  ســابقا  وصفــت 
يدهشها  الذي  الرجل  أنه 
متوقــع.  غيــر  بشــكل 

وقالت له: "لســت أفضل 
امنــا أفضل  أب وحســب 
ربيتنا  ألنك  شكرا  صديق، 
وأحببتنــا  وســاعدتنا 
مــا  كل  علــى  وشــكرا 
تصنعه كل يوم من اعمال 
صاحلة". وأضافت: "العالم 
ونحن  بوجودك  محظوظ 

أيضا، أحبك أبي". 

هاندا أرتشيل

جون ترافولتا

شريف منير

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
يعد فيتامــني ك ضرورياً في احلفاظ على صحة العظام 
والقلب. ويســاعد فــي تنظيم تخثر الــدم إضافة إلى 
أهميته في إنتــاج البروثرومبني وهو عامل تخثر ضروري 

لتخثر الدم واستقالب العظام.
كما يعمل على حتسني صحة العظام وتقويتها وتعزيز 

كثافتها. وبالتالي التقليل من خطر تعرضها للكسر.
ويلعب هذا الفيتامني دورًا بخفض ضغط الدم عن طريق 
منع تراكم املعادن في األوعية الدموية. كما يساعد في 
محاربة كل من ســرطان القولون والبنكرياس والكبد 

واملبيض، بسبب خصائصه املضادة للسرطان.
ومؤخراً أكدت الدكتورة إينا بيتشــوغينا رئيسة مركز 
التغذيــة في معهــد البحوث العلمية الســريرية في 
موســكو، أن فيتامــني K. أحــد الفيتامينــات املهمة 

للجسم وعنصر مهم إلبطاء الشيخوخة.
واضافــت: "هذا الفيتامــني مهم جــداً لألطفال منذ 
صغرهم، ألنه يضمن منو الهيكل العظمى. ويحمي كبار 

السن من هشاشة العظام".
وتشــير اخلبيرة، إلى أن جمال اجلسم ونضارته واستقرار 
منظومة املناعة تعتمد علــى فيتامني K. “وعند نقص 
فيتامني K في اجلســم ينخفض ما يسمى االنترلوكني. 
وتعانــي منه منظومة املناعة، وتتســارع شــيخوخة 

اجلسم”.
وميكن احلصول على فيتامني K من السبانخ اخلس 

وامللفوف واخلضروات الورقية األخرى والكبدة.

الصباح الجديد - وكاالت:
أصيب رجل صيني في األربعني من عمره بســرطان العني 
وسط دهشة واســتغراب كبيرين من السبب والذي رجح 

بأن تصفح هاتفه اخللوي ليالً هو ما سبب ذلك.
فبدأ الرجل يالحظ عدم قدرته على الرؤية بوضوح، إضافة 

إلى ظهور بقع حمراء تغطي كامل عينيه.
وقد أظهرت الفحوص التي خضع لها أنه مصاب بنوع نادر 

من السرطان أّي سرطان العني.
أّما الســبب فيكمن باستعماله لهاتفه اخللوي ملّدة ثالثني 
دقيقة يومياً قبل خلوده إلى النوم وفي غرفة مظلمة. فقد 
أشارت بعض الدراسات العلمية إلى أّن الضوء الذي يصدر 
عن شاشــات األجهزة اخللوية يؤدي إلى موت اخلاليا املكّونة 

لشبكية العني ويلحق الضرر بالنظر.
ويبــدو أّن عالج حاالت ســرطان العني مــا زال أمراً معقداً 
بسبب عدم القدرة على استبدال الشبكية املريضة بأخرى 

صحيحة.

احذروا استعمال 
الهواتف ليال

حارب الشيخوخة 
بفيتامين واحد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
الســاخر  االيرلندي  الكاتــب  يقول 
النجم  هو  "احلب  برنادتشــو  جورج 
الذي يتامله الرجل وهو يســير على 
االرض والزواج هــو احلفرة التي يقع 
فيها مــن دون ان يراهــا". هل فعال 
الزواج ميكن ان يكــون مطبا او فخا 
يقع فيه احملبون فيجهزون على احلب 

ساعة الوقوع فيها؟
بعلم  الباحــث  النقــاش  هشــام 
االجتماع، استشهد مبا اورده  الكاتب 
ريتشــارد متبلر في كتابــه "قواعد 
احلــب" فقــال: "يجــب أن يتعامل 
الشخص الباحث عن شريك للحياة 
على وفق شــخصيته احلقيقية من 
غير تزييف وأن يتأكد من أن الشخص 
مناســب ومخلــص لــه ويتطلب 
ذلك معرفته ملــدة طويلة، ودعا إلى 
االستقامة بعدم حب شخص خارج 
حدود املباح، واعتبر االهتمام املتبادل 
من املعاييــر املهمة لنجاح العالقة، 
بالصفات  االهتمام  إلى  كما أشــار 
الروحية اجلوهرية أكثر من الصفات 

الشكلية".
وتابــع: "دائمــا اقول ان املشــكلة 
ال تكمــن مبؤسســة الــزواج بــل 
زيجات  انفسهم، هناك  باالشخاص 
ناجحة وهذا ال يعنــي بالضرورة ان 
املشــكالت  االزواج خالية من  حياة 
ان  بينهــم ميكن  الن االخــوة فيما 
يختلفــوا على امر مــا، لكن الفرق 
لديهم  اشــخاص  بان هناك  يكمن 
وعــي كامل مينحهم القــدرة على 
اســتيعاب املشــكالت وحتجيمها، 
اضافة الى ان هــؤالء غالبا يتزوجون 

بناء على صفــات يحبها العقل، ال 
يتزوجون ارضاء للعائلة او اجملتمع وال 
ويدرسون  القرار،  باتخاذ  يتســرعون 
شخصية الشــريك جيدا وبحيادية 
الــزواج فخا او  وبالتالــي ال يعدون 
قفصا يســجن به امنا جدران تضمه 
مع شــريك روحه وحياته وبداخلها 

سينشيء عائلته".
عماد احلياني شاب متزوج من حوالي 

سنتني ذكر ان "الزواج حظ، ال يوجد 
شيء اسمه عقل او معرفة سابقة 
او اي شــيء، فمن تزوجتها ارتبطت 
معهــا بعالقــة صداقة ملــدة ثالث 
اذ  ســنوات وكنا اصدقــاء بالفعل 
كنا نخبر بعضنــا بكل ما يصادفنا 
من مشــكالت، كنا نتصــرف على 
طبيعتنــا متامــا، ومع هــذا فبعد 
الزواج اكتشــفت امــورا ال ميكن ان 

اعرفها قبلــه، فهي مزاجية خاصة 
وقت الصبح، اضافــة الى ان بعض 
طباعها ال ادري ان تغيرت ام وضحت، 
ما زلت احبهــا وعالقتي بها طيبة، 
لكن مــا اعنيه ان الرجــل واملرأة ال 
ميكن ان يعرفا بعضهما حق املعرفة 
اال بعد العشــرة وبالتالــي فالزواج 
بالفعل فخ، النه يكشف امورا تكون 

مفاجئة وصادمة احيانا".

الصباح الجديد - وكاالت:
إســبانية، جائحة  دراسة  كشفت 
بعد  بالعالــم،  قــد تعصف  ثانية 
انتهاء وباء كورونا، ولكنها قد تكون 

أشد فتكا من كوفيد19-.
الدراســة أعدها معهد برشــلونة 
للصحــة العاملية، والــذي أكد أن 
النفســية  الصحــة  مشــكالت 
الناجمــة عن جائحــة كوفيد19- 

ستصبح اجلائحة التالية.
وقال معدو التحقيق في أثناء عرض 
التقرير، إن الصحة النفسية للناس 
تعرضت لالنتهــاك في آن واحد من 
جانب آليات متعــددة، وثمة حاجة 

إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها.
التكاليــف  أن  وذكــروا 
العاملية  االقتصادية 
تبطــة  ملر ا

النفســية  الصحــة  مبشــكالت 
ارتفعت إلــى تريليون دوالر أميركي 

سنويا، ولم يتمكن 85 في املائة من 
نفســية من  باضطرابات  املصابني 

البلــدان الفقيرة  تلقي العالج في 
واملتوســطة الدخل، ما تسبب في 
"أزمة عاملية غير مســبوقة"، وفقا 

لوكالة "شينخوا".
وأوضحــوا أن "جائحــة كوفيد19- 
أثرت على صحة الناس، وأيضا على 
وديناميات  الشــخصية  أهدافهم 
العمــل  ودورهــم فــي  أســرهم 

واستقرارهم االقتصادي".
للصحة  برشــلونة  وحث معهــد 
اســتراتيجيات  على وضع  العاملية 
االجتماعيــة  باحلمايــة  خاصــة 
عن  الناشئة  املشــكالت  ملكافحة 
البطالة، واخلســارة غيــر املتوقعة 
لألحباء، والوحدة والعزلة، مع ضمان 
ومتويل  األساســية  اخلدمات  توفير 
ملســاعدة  االجتماعية  اخلدمــات 

األسر احملتاجة.

جائحة جديدة مرتبطة بكورونا ستعصف بالعالم 

الزواج فخ يتربص بك حتى تقع فيه

وقع املصــرف العراقي للتجارة 
اتفاقية خط التمويل ألستيراد 
السلع واخلدمات السعودية مع 
الصندوق الســعودي للتنمية 
العربية  اململكة   – الرياض  في 
التوقيع  هذا  جاء  الســعودية 
لدولة  الرســمية  الزيارة  اثناء 
رئيس مجلــس الوزراء العراقي 
الكاظمي  مصطفى  الســيد 
والوفد املرافــق له يوم االربعاء 

املوافق 2021/3/31.
االتفاقية  توقيع هــذه  وجــاء 
اتفاقيــات  مجموعــة  مــن 
ومذكــرات تفاهم بني اجلانبني 
فــي  والســعودي  العراقــي 
مجاالت متعددة منها اتفاقية 
مشــتركة للتعاون في مجال 
للتنويع  التنمــوي  التخطيط 
االقتصــادي وتنميــة القطاع 
منع  اتفاقية  وكذلــك  اخلاص، 
االزدواج الضريبــي بني اجلانبني 
واتفاقية  والسعودي،  العراقي 
الصــادرات  متويل  فــي  جتارية 

السعودية.
وسيتم نشر الية عمل وشروط 
وضوابط االستفادة من منافع 

التمويل  اتفاقيــة خط  توقيع 
واخلدمات  الســلع  ألســتيراد 
السعودية التي وقعها املصرف 
العراقية  الشــركات  لدعــم 

والســعودية بعد عشــر ايام 
على املوقع الرسمي للمصرف 
االجتماعي  التواصل  ومنصات 

اخلاصه به.

المصرف العراقي للتجارة يوقع اتفاقية 
لتمويل استيراد السلع والخدمات السعودية

الصباح الجديد - وكاالت:
املاضية  الثالثة  العقــود  مر  على 
عرفــت مركبــات Corolla بأنها 
ســيارات عملية واقتصادية في 
اســتهالك الوقود، لكــن تويوتا 
قــررت إحداث نقلــة نوعية في 

إنتاج هذه السيارات.
وتبعا ألحدث التســريبات فإن 
مناذج  إلطالق  تتحضــر  تويوتا 
جديــدة مــن هــذه املركبات 
 Corolla اســم  ســتحمل 
 Touring Active
بهياكل   ،Ride
ك  تشــبا ها
شــبيهة 
بتلــك 

لتــي  ا

حصلت عليها سيارات  Touring العام 
الفائــت، وبفتحات هــواء إضافية على 
الواجهتني األماميــة واخللفية، وببعض 
التعديالت التي متنــح الهيكل مظهرا 

رياضيا أكثر قوة.
بدعامات  اجلديدة  الســيارات  وستجهز 
السقف مخصصة  على  مثبتة  خاصة 
لنقــل احلقائــب الكبيــرة أو الدراجات 
الهوائية في أثناء رحالت الســفر، كما 
سيطلى ســقفها وأغطية املرايا فيها 
وأقراص العجالت وبعض عناصر ممتصات 

الصدمات باللون األسود الداكن.
أمــا مقصــورة املركبــات فتتميز عن 
مقصــورات Corolla Touring احلاليــة 
بعناصر مكســوة باجللد اخمليط بخيوط 
برتقالية، وخطوط من الكروم على املقود 
وواجهــة القيادة واألبواب، وســتحصل 
على مقاعد مجهزة بانحناءات مدروسة 
جتعلها مريحة في أثناء القيادة لفترات 

طويلة.
ومن املفترض أن تطرح تويوتا ســياراتها 
املنتظرة مبحركات بسعة 2.0 ليتر قادرة 
علــى توليد عــزم يعــادل 170 حصانا، 
ستعمل مع علب ســرعة أوتوماتيكية 
بســبع مراحــل ونظــام دفــع أمامي، 
وأن تطلــق نســخا مبحــركات هجينة 
أما  الوقــود،  اقتصادية في اســتهالك 
أسعار هذه الســيارات فستبدأ من 24 

ألف دوالر تقريبا.

Corolla من تويوتا تصبح 
أجمل وأكثر عصرية

الصباح الجديد - وكاالت:
اللبنانيــة  الفنانــة  شــاركت 
علــى  حســابها  عبــر  يــارا 
والفيديوهات  الصــور  تطبيق 
فيديو  مقطع  "انســتغرام" 
العم"  "والد  مسلسل،  لتتر 
الذي يرتقب أن يعرض خالل 
على  املبارك  رمضان  شهر 
 ،"5 ســي  بي  "إم  قنــاة 
معبــرة عن ســعادتها 

لكونها أول فنانة عربية ســتقوم 
بغناء تتر املسلسل املغربي. 

وقالــت يارا فــي التدوينــة التي 
وكتبت  الفيديو  مبقطــع  أرفقتها 
بهــا باللهجة املغربيــة: "فرحانة 
لبنانية  أول فنانة  أنني نكون  بزاف 
وعربيــة تغني باللهجــة املغربية 
لتتر مسلسل مغربي لي كنقدموا 
كهدية للشعب املغربي احلبيب". 

ويشارك في مسلسل "والد العم" 

الذي أشــرف على إخراجه إبراهيم 
الفنية  الوجوه  من  عدد  الشكيري 
املعروفة أبرزهم فاطمة خير وعزيز 
داداس وعبــد اهلل ديدان وســعيد 
آيت باجا ونعيمــة بوحمالة وربيع 

القاطي.
وتدور قصة املسلسل اجلديد بشأن 
يوميــات عائلتــني جتمــع بينهما 

مجموعة من النقاط املشتركة.
اجلدير بالذكر أن مشــاركة يارا في 

هذا العمل، كانــت بعد تواصلها 
مع املغربي عصام حميش.

التي يشرف  األولى  املرة  وليســت 
هذا  مثــل  على  فيهــا حميــش 
التعاون، فقد ســبق أن تعامل مع 
أشــهر النجوم، من بينهم املغني 
والفنانة  الشــاب خالــد،  العاملي 
فتحي،  بلقيس  اإلماراتية  اليمنية 
بنجاح  األســاس  الــدور  ولعــب 
أغنيتها املغربية "تعال تشــوف"، 

إضافــة إلــى تعامله مــع ماجد 
وثلة كبيرة من مشاهير  املهندس 

الوطن العربي.
يشــار إلى أن الفنانة يــارا كانت 
أدت قبــل عامني أغنيــة باللهجة 
املغربيــة بعنــوان "مليت" برفقة 
احلفيظ  عبــد  املغربــي  الفنــان 
الــدوزي، وحققــت أكثــر من 13 
على  قناتها  على  مليون مشاهدة 

"يوتيوب".

يارا تغني شارة المسلسل المغربي "والد العم"
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