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الصباح الجديد - متابعة:
رفيعو املســتوى في  حذر أعضاء 
إدارة  األميركي  الشــيوخ  مجلس 
الرئيــس جــو بايدن مــن العودة 
عن  معبرين  النــووي،  االتفاق  إلى 
للعودة  أي مسار  اعتراضهم على 

إلى "االتفاق املعيب".
وفــي الرســالة التــي تزعمهــا 
انهوف  جيم  اجلمهوري  السيناتور 
عضو جلنــة العالقــات اخلارجية، 
أعرب املوقعون عن قلقهم العميق 

إزاء التقارير اإلخبارية األخيرة التي 
تفيد بأن الواليات املتحدة قد ترفع 
قريًبــا العقوبــات املفروضة على 
إيــران من أجل العــودة إلى خطة 

العمل الشاملة،
كمــا وجهــوا انتقــادات حــادة 
روبــرت مالي مبعوث  لتصريحات 
النووي  امللــف  بايــدن فــي  إدارة 

األخيرة.
وأضــاف األعضاء في رســالتهم 
"في ضوء  لبايــدن  وجهوها  التي 

محادثــات فيينــا وأي مفاوضات 
مســتقبلية قد تليهــا، نحثكم 
علــى االلتزام باملبــادئ املوضحة 
في الرسالة املؤرخة في 26 فبراير 
2021 التي أرسلها إليكم خمسة 
أعضــاء جمهوريني فــي مجلس 

الشيوخ.
كما أضافــوا "يجــب أال تتخلى 
على  نفوذها  عن  املتحدة  الواليات 
النظــام اإليراني مبجرد العودة إلى 
املشتركة  الشاملة  العمل  خطة 

وهي اتفاقية معيبة بشدة تقوض 
مصالــح أمننا القومي بســبب 

ضعفها ونطاقها احملدود".
استخفاف  الى  املوقعون  وأشــار 
القصوى  الضغط  مالي بحملــة 
التــي انتهجها الرئيس الســابق 
دونالد ترمب. كما أشــاروا إلى أن 
العقوبات نفذتها إدارات دميقراطية 
وجمهورّية ملعاقبة النظام اإليراني 
على " دعمه لإلرهــاب وبرنامجه 

النووي وبرامجه البالستية ".

رمى الكرة في ملعب الحكومة االتحادية  بعد انتهاء الجولة األولى من مفاوضات الملف النووي

أعضاء في مجلس الشيوخ قلقون من رفع قريب
للعقوبات المفروضة على ايران

رئيس حكومة االقليم: وجهت مؤسسات االقليم 
بتنفيذ قانون الموازنة 

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
إقليم  حكومــة  رئيــس  أكد 
أن  بارزاني،  كردستان مســرور 
التقارب  حتقيــق اي نوع مــن 
بــني  والتنســيق  والتعــاون 
حكومــة االقليــم واحلكومة 
لشــعب  اجناز  هو  االحتاديــة، 
العراق وكردستان، الفتا الى ان 
مكسب  والتعايش  التسامح 

للعراق ككل.
بارزانــي فــي مؤمتر  واضــاف 

امس  مســاء  عقده  صحفي، 
االربعــاء فــي اربيــل عقــب 
اإلقليم،  وزراء  جمللس  جلســة 
التزامات  ناقشت  حكومته  ان 
واستحقاقات إقليم كردستان 
وفقا  االحتادية  احلكومــة  جتاه 
قانون  في  ادرج  الــذي  لالتفاق 

املوازنة.
واوضــح، ان املشــاكل التــي 
كانت ومــا زال بعضها عالقاً 
بني اربيل وبغــداد جانب منها 

سياســي ولــم تقتصر على 
اجلوانب املالية فقط، وان االجناز 
الذي حتقــق والتقارب واالتفاق 
مع  اربيل  اليــه  توصلت  الذي 
بغداد، هـو منجز لكل االحزاب 
وال  السياســية،  والقــوى 
يقتصر على حـــزب او جهـة 

سياسيـة.
واكــد ان حكومــة االقليــم 
االتفاق  بتنفيذ  التزامها  تعلن 
املدرج في قانون املوازنة وتأمل 

من احلكومــة االحتادية ان تلزم 
بدورها بتنفيذ القانون. 

واضــاف بارزانــي، ان ما حتقق 
ميكن البناء عليه ملعاجلة اغلب 
املشاكل العالقة، "وانا وجهت 
الوزارات واملؤسســات املعنية 
فــي حكومة االقليــم باتخاذ 
بتنفيذ  يخــص  فيما  الــالزم 
ما يقــع على عاتــق حكومة 
االقليم مــن االتفاق الذي ادرج 
في قانون املوازنة للعام 2021".

بغداد - وعد الشمري:
أكد نواب، أمس األربعاء، أن مجلس 
النواب سيبقى حلني انتهاء الدورة 
احلالية إذا تبني عدم قدرة احلكومة 
املبكرة في  االنتخابات  على إجراء 
العاشــر من شهر تشــرين األول 
املقبل، رافضني منح فرصة جديدة 
للتأجيل، مشــيرين إلى استمرار 
األعمال التشريعية والرقابية من 

دون توقف طيلة املدة املتبقية.
 ويقول النائــب عن حتالف الفتح 
حســن شــاكر، في حديــث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "قرار حل 
البرملان وضع شــرطاً واضحاً وهو 
العاشــر  يوم  االنتخابات  أن جتري 

تشرين األول املقبل".
وتابع شــاكر، أن "مجلس النواب 
ســوف يبقــى ميــارس مهامــه 
كاملــة، ويراقب مدى اســتعداد 
وجديــة احلكومــة بالتزامها في 
مع  بالتنســيق  االنتخابات  إجراء 

املفوضية".
وأشــار، إلى أن "عدم املقدرة على 
احملدد  املوعد  في  االنتخابات  إجراء 
مــن قبل احلكومة، فــأن مجلس 
النــواب ســيكون في حــل من 
التزامه، ويبقى ميارس مهام عمله 

من دون تأثير".
وبني شــاكر، أن "الكرة حالياً في 
ملعــب احلكومة، بعــد أن أبدينا 
االســتعداد الكامــل علــى حل 
البرملان، ننتظر من الطرف األخر أن 

يفي بالتزامه".
ومضى شاكر، إلى أن "الدولة في 
االستعدادات  امتالكها  عدم  حال 
اللوجستية والفنية واألمنية، فأن 
الدورة االنتخابية ســوف تستمر 

إلى نهايتها".
النائب عن حتالف  من جانبه، ذكر 
الدهلكي،  رعــد  العراقية  القوى 

في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
والرقابي  التشــريعي  "العمل  أن 
سوف يستمر لغاية اليوم الذي مت 
االتفاق عليــه موعداً حلل البرملان، 
حينهــا نعرف مدى االســتعداد 
االنتخابــات  إلجــراء  احلقيقــي 

املبكرة".
من  أن "عدداً  الدهلكــي،  وأضاف 
التشريعات واملســاءالت النيابية 

علــى طاولــة مجلــس النواب، 
وال يعتقــد املتابع أننا ســنعّطل 
مهامنا إلى غاية موعد االنتخابات 

املبكرة".
ويجــد، أن "املوعد الــذي أعلنت 
عنه احلكومة هو األخير، وال ميكن 
تأجيله، فإذا تبني لنا عدم املقدرة 
املبكرة في  االنتخابات  على إجراء 
موعدها، فأننا ســنمضي بالدورة 

االنتخابية إلى النهاية".
كمــا رأى النائب عن كتلة النهج 
الوطني حــازم اخلالدي، أن "إجراء 
انتخابات مبكــرة يكون من خالل 

املرور باملادة 64 من الدستور".
"الصباح  إلــى  اخلالــدي،  وأفــاد 
اجلديــد"، بأن "حل مجلس النواب 
ينبغي أن يكون قبل ســتني يوماً 
علــى أقل تقدير مــن االنتخابات 

املبكــرة، ومــن يدعو إلــى هذه 
االنتخابات هــو رئيس اجلمهورية 

حصراً".
وعــّد، ما أتخذه مجلــس النواب 
من قرار بحل نفســه بأنه "أجراء 
استعدادي، وال يسري من الناحية 

الدستورية إال بوقوعه فعلياً".
"الكتــل  اخلالــدي،  وطالــب 
السياســية بااللتزام بالسياقات 

فــي  الصحيحــة  الدســتورية 
موضوعي حل البرملان واالنتخابات 

املبكرة وعدم التجاوز عليها".
وكان مجلــس النــواب قد أتخذ 
نهاية الشــهر املاضي قراراً بحل 
7 تشرين األول املقبل،  نفسه في 
لسريان هذا  لكنه وضع شــرطاً 
القــرار بأن جتــري االنتخابات بعد 

ذلك املوعد بثالثة أيام فقط.

الكتل ترفض منح الحكومة فرصة أخرى لتحديد موعد جديد

نواب: البرلمان سيكمل دورته اذا عجزت 
الحكومة عن اجراء االنتخابات المبكرة

انخفاض سعر خامي البصرة الخفيف
6 بنسبة 45.2 % والثقيل 06.2% لجنة استرداد أصول عهد البشير

3في السودان متهمة بـ»العدالة االنتقائية»

بغداد ـ الصباح الجديد: 
النيابية  األزمة  خلية  كشــفت 
امس األربعاء عن تفاصيل جديدة 
تتعلق بســاعات حظر التجوال 

في شهر رمضان.
وقــال مقرر اخلليــة النائب جواد 
املوســوي إن "اجــراءات فــرض 
حظــر التجــوال الصحــي في 
شــهر رمضان ستبقى كما هي 
عليه"، مبينــاً أن "يومي اجلمعة 
والسبت حظراً شامال اما اجلزئي 
فسيكون بعد االفطار مباشرة".

وشــدد املوســوي على "ضرورة 
باالجراءات  أكثر  املواطنني  التزام 
االجتماعي  والتباعد  الصحيــة، 
في ظل الزيادة النســبية بأعداد 

االصابات بفيروس كورونا".
ودعا املوســوي "القوات األمنية 
السالمة  اجراءات  تشــديد  الى 
بلبــس  وااللتــزام  والصحــة 
أن "هناك  الكمامــات"، مبينــاً 
عــدم التزام كبيــراً بالتعليمات 
الصحيــة وخاصــة فــي اآلونة 

األخيرة".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
توقع املستشار املالـي لرئيس الوزراء 
مظهر محمد صالح أمس األربعاء، 
ان متضي احلكومة الى وضع موازنة 

تكميلية لهذه السنة 2021.
تابعته  تصريــح  في  وقال صالــح 
"املشــاريع  ان  اجلديــد،  الصبــاح 
االســتثمارية اجلديدة التي وضعت 
فـــي  الســنوية  تخصيصاتهــا 
موازنــة العــام احلالــي برغــــم 
مـحـدوديـتـهـا تشكل واحدة من 
االقتصادي  النمو  حتريك  اساسيات 
النفقات  وســتنطوي  البــالد،  في 
االســتثمارية علــى توفيــر اآلالف 
دورة  وتعظيــم  العمل  فــرص  من 
االعمال واالصول في نشاط السوق 

الوطني".
وأضــاف املستشــار: "فــي حــال 
استمرت أســعار النفط بالتعافي 
ملدة زمنية مطمئنة فإن مشــاريع 
اســتثمارية جديدة اضافية سيتم 
اعتمادها ورمبا يتــم اعتماد موازنة 
بذلك  الوقت،  اذا ســمح  تكميلية 
لتمتد ملشاريع استثمارية اضافية، 

واالمر متروك لســتراتيجية املوازنة 
وتقديراتها وبدائل التمويل".

ولفت صالح الى انه "في الـوقـــت 
نفسه تنطوي مخاطر إقرار املوازنة 
علــى نقطتني؛ االولى، انها ســنة 
التشريعية  االنتخابات  مـن  تقترب 
ومع غياب موازنـــة عامة تشــكل 
نفقاتها قرابــة 50 باملئة من الناجت 
احمللي االجمالي، يعني هناك ضبابية 
في التخطيط املـالـــي لـلـبـــالد 
ونـتـائـــج منافسة تشريعية غير 
معروفة ســتطلق اشـــارات قوية 
من حالة الاليقني ملتخذي القرار في 

القطاع اخلاص".
وأضــاف أن "التأخر في إقرار املوازنة 
يولــد أجــواء مــن التحفــظ في 
نشــاط القطاع األهلي ما يضيف 
النمو  آثارا شــديدة اخلمول علــى 
والـنـقـطـــة  االقــتــصــــادي، 
من  البــالد  حرمــان  الـثـانـيـــة، 
والبرامج  االســتثماري  النشــاط 
التشــغيلية املهمــة واثارهــا في 
ادارة  وتوجهــات  االقتصــاد  حركة 

االقتصاد الوطني.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ســجلت البالد ولليوم الثاني على 
التوالي، رقماً قياسياً ومفزعاً بعدد 

إصابات جائحة كورونا في البالد.
وبحســب املوقف الوبائــي لوزارة 
الصحــة والبيئــة، خــالل الـ 24 
ســاعة املاضية فان عدد االصابات 

8331 إصابة وهو رقم  اجلديدة بلغ 
لم يســجله العراق منذ تفشــي 

الوباء في آذار 2020.
أما عدد حاالت الشفاء فبلغ 5020 
37 حالة  الوفاة  حالة وعدد حاالت 
، فيمــا بلغ مجمــوع الذين تلقوا 

اللقاح 118670 شخصاً.

لليوم الثاني.. البالد تسجل رقمًا 
مفزعًا بمن اإلصابات بفيروس كورونا

مجلس النواب "ارشيف"

خلية االزمة النيابية: إجراءات حظر 
التجوال سارية في رمضان

مستشار رئيس الوزراء المالي يتوقع 
وضع الحكومة موازنة تكميلية 

الصباح الجديد - وكاالت:
خمســة  عائــالت  تّقدمــت 
قضائية  بشــكوى  عراقيــني 
فــي باريس ضد رئيــس الوزراء 
الســابق عــادل عبــد املهدي 
تّتهمــه فيهــا بـ"جرائم ضد 
وإخفاء  وتعذيــب  اإلنســانية 
قســري" خالل قمع تظاهرات 

"ثورة أكتوبر".
"فرانــس  وكالــة  وذكــرت 
بريــس" مت التقّدم بالشــكوى 
العامة  النيابة  لدى  القضائية 
ضد  اجلرائم  مبكافحة  اخملتصة 
باريس  محكمة  في  اإلنسانية 
"، وفق احملامية جيسيكا فينال.
احملامية  أصدرته  بيان  في  وجاء 
العراقيني  هــؤالء  عائالت   " أن 
تعــّرض  )أحدهــم  اخلمســة 
مخفي  والثاني  حرجة  إلصابة 
قســرا والثالثة الباقون قضوا( 
"تعّول على احملاكم الفرنسية، 
بــدءا باالعتــراف بصفتهــم 

ضحايا".

واعتبــارا مــن تشــرين األول 
االف  تظاهــر   2019 أكتوبــر 
العراقيني على مدى أشهر ضد 
فساد السلطة. والتحّرك الذي 
"ثورة  تســمية  عليه  أطلقت 
أكتوبــر" طالب أيضــا بتوفير 

اخلدمــات العامــة والوظائف 
للعراقيني.

"على  أنه  احملاميــة  وأوضحت 
الرغم من أن الدستور العراقي 
والتجّمع،  التعبير  يكفل حرية 
التظاهرات منذ  قمعت هــذه 

البدايــة بوحشــية هائلة، ثم 
وممنهجا:  مكــررا  األمر  أصبح 
انتشــار  الرصاص احلي،  إطالق 
قنابل  اســتخدام  القناصــة، 
وحتطيم  للدموع  املسيل  الغاز 

اجلماجم من مسافة قريبة".

وأشــارت احملامية إلى "خطف 
من  وتوقيفــات  متظاهريــن، 
وأعمال  قضائية،  مذكرات  دون 
تعذيب والعديد من االنتهاكات 
اخلطيرة حلقوق اإلنســان التي 
وّثقتهــا يونامــي"، بعثة األمم 

املتحدة في العراق.
ووفــق األرقام الرســمية، قتل 
نحو 600 شــخص وأصيب 30 
الســاحقة  غالبيتهم  ألفــا، 
مــن املتظاهريــن منــذ األول 
مــن أكتوبــر 2019. ويتواصل 
العراق  في بغداد وفي جنــوب 
اغتيال النشــطاء وخطفهم، 
على  تشدد  الســلطات  أن  إال 
أنهــا لــم تتمكن مــن حتديد 

هويات الفاعلني.
وفــي الشــكوى القضائيــة 
الواقعة في 80 صفحة، وّثقت 
الســلطات  "ضلوع  احملاميــة 
الــوزراء"  رئيــس  وخصوصــا 
القائــد األعلى  عبد املهــدي، 
والذي خلفه  للقوات املسلحة 

مايو  في  الكاظمي  مصطفى 
.2020

"رئيس  أن  فينــال  وأوضحــت 
يّتخذ  لــم  الســابق  الــوزراء 
التدابير التــي يخّوله منصبه 
اتخاذهــا ملنــع هــذه اجلرائم، 
إرســاء  باجّتاه  الدفع  وتعّمــد 
مناخ إفــالت مــن العقاب مما 
شّجع على تكرارها"، وهو "لم 
التأديبية"،  سلطته  يستعمل 
مضيفــة أن أي تدابير اّتخذت 
بقيت مــن دون أهميــة تذكر 
األفعــال  بخطــورة  مقارنــة 

املرتكبة.
في  تقدميها  مت  التي  والشكوى 
باريــس نظرا إلــى اختصاص 
النظر  الفرنســية في  احملاكم 
في قضايا التعذيب واإلخفاءات 
القســرية، تســتند أيضا إلى 
أن عبــد املهدي أقام بشــكل 
متقّطع في فرنسا خالل ثالثني 
عاما، وفق اجلهة املدعية. لكنه 

متواجد حاليا في العراق.

رفعتها عوائل خمسة من ضحايا تظاهرات تشرين 

دعوى قضائية بجرائم خطيرة ضد عادل عبد المهدي في فرنسا
تقريـر

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
امس  النفــط  أســعار  ارتفعت 
األربعــاء، بفعل احتماالت حتقيق 
منو اقتصادي عاملي أقوى وســط 
زيــادة التطعيمــات ضد فيروس 
كورونــا وتقريــر عــن انخفاض 
مخزونــات اخلــام فــي الواليات 
املتحدة، أكبر مســتهلك للوقود 

في العالم.
اآلجلة خلام  العقــود  وارتفعــت 
برنت مبقدار 34 سنتا أو 0.5 باملئة 
بحلول  للبرميل  دوالرا   63.08 إلى 
غرينتش  بتوقيت   05:07 الساعة 
بينما ارتفع خام غرب تكســاس 
الوســيط األمريكي لشهر مايو 
32 ســنتا أو 0.5 باملئة إلى 59.65 

دوالرا.
وانتعشت األسعار حيث أظهرت 
بيانات يوم الثالثاء أن فرص العمل 
في الواليات املتحدة ارتفعت إلى 
أعلى مستوى لها في عامني في 
فبرايــر مع زيــادة التوظيف. جاء 
ذلك في أعقاب البيانات السابقة 
التي أظهرت أن نشــاط اخلدمات 
مســتوى  إلى  وصل  األمريكــي 

قياسي في اذار، كما أظهر قطاع 
اخلدمات الصينــي أكبر زيادة في 

املبيعات في ثالثة أشهر.
وقال صندوق النقــد الدولي يوم 
الثالثــاء إن اإلنفــاق العــام غير 
املســبوق على مكافحة كوفيد 
19- ، وخاصة مــن قبل الواليات 
العاملي  النمو  املتحدة، ســيدفع 
إلى ٪6 هذا العام ، وهو معدل لم 

نشهده منذ السبعينيات.
اخلام  النفط  مخزونات  وتراجعت 
األخير،  األســبوع  في  األمريكية 
بينما ارتفعــت مخزونات الوقود، 
نقالً عــن أرقام معهــد البترول 
البيانات  )API( قبــل  األمريكــي 

احلكومية يوم األربعاء.
وقالــت إدارة معلومــات الطاقة 
األمريكيــة، إن مــن املتوقــع أن 
في  النفــط  إنتــاج  ينخفــض 
270 ألف  الواليات املتحدة مبقدار 
برميل يومًيا في 2021 إلى 11.04 
مليون برميل يومًيا ، في انخفاض 
حــاد عــن توقعاتها الشــهرية 
الســابقة بهبوط قدره 160 ألف 

برميل يومًيا. 

ارتفاع جديد ألسعار النفط 
في السوق العالمية 

التزم 
بوسائل 
الوقاية



بغداد ـ الصباح الجديد:

شاركـــت وزارة العمــل والشــؤون 
االجتماعيــة ممثلــة بوكيــل الوزارة 
الدكتــورة عبير مهــدي اجللبي في 
العربي اخلامس حلقوق الطفل  املؤمتر 
املســتوى  على  الكترونياً  املنعقــد 
الــوزاري للــدول العربية ملناقشــة 
التي  واالنتهاكات  الطفولــة  قضايا 
تواجــه حقوق الطفولــة في الدول 
العربيــة في ظــل التحديــات التي 
العربية  املنطقة  في  األطفال  تواجه 

، سيما جائحة كورونا. 
ومت خــال املؤمتــر بحــث تداعيــات 

كوفيد 19 علــى االطفال في الوطن 
االجتماعية  النواحــي  مــن  العربي 
والتعليمية  والنفســية  والصحية 
وكيفية  واالقتصادية  واالجتماعيــة 
رعاية حقوقهم في ظل هذه الظروف 
واالرتقاء بواقعهم للخروج بتوصيات 
تضمن حماية األطفال على املستوى 
الوطنــي من خال إعداد مرجع عربي 
ألفضل املمارسات في الدول العربية 
حلمايــة األطفــال في ظــل جائحة 

كورونا.
من جهــة اخــرى زار وزيـــر العمل 
والشــؤون االجتماعية الدكتور عادل 
األعلى  القضــاء  مجلــس  الركابي 
يرافقه عدد مــن أعضاء هيئة رعاية 

القضاء  مجلــس  رئيس  الطفولــة 
وبحث  زيدان،  فائــق  القاضي  األعلى 
معــه االنتهــاكات احلاصلــة بحق 

الطفولة في العراق .
وبــن الوزيــر ان تلــك االنتهــاكات 
اصبحــت خطيرة جــداً ويجب وضع 
املعاجلــات احلقيقيــة لهــا، فيما مت 
االتفــاق مع رئيس مجلــس القضاء 
على الســماح بتحديد ممثل قانوني 
عن الهيئــة لتحريــك الدعاوى في 
احملاكــم ضد مرتكبــي اجلرائم بحق 
األطفال، مؤكداً أهمية ان يكون الرأي 
العام على دراية تامة بهذه االجراءات. 
وجــرت خال اللقاء ايضاً مناقشــة 
ملــف التســول، إذ لفــت الركابي 

الى انــه اصبح ظاهــرة خطيرة من 
الناحية االمنية واجملتمعية، مشــيراً 
الى ان الوزارة ســتقوم باجراء مسح 
العراق في  شــامل لكل محافظات 
مناطق وجود املتسولن للوصول الى 
الشبكات املنظمة التي تقف وراءهم 
والقيام باالجراءات القانونية بحقهم، 
فضاً عن شمول املستحقن منهم 
بخدمات الوزارة بعد التعاون مع عدد 
من الوزارات وخاصة الداخلية واالمن 
الوطنــي.  مــن جانبه ابــدى رئيس 
لتقدمي  اســتعداده  القضاء  مجلس 
الدعم لقيام الوزارة مبهامها وضرورة 
ان يكون اجلهــد تكاملي مع اجلهات 

احلكومية االخرى . 

محليات2

تقـرير

العمل تشارك في المؤتمر العربي الخامس لحقوق الطفل في ظل جائحة كورونا
اجراء مسح ميداني للمتسولين باالماكن العامة تمهيًدا لشمولهم بخدمات الوزارة

بغداد ـ الصباح الجديد:
األهلي  العالــي  التعليــم  ناقش مجلــس 
تطوير البحث العلمي وآليات النشر العاملي 
واســتحداث األقســام ذات التخصصــات 

النادرة.
وقال رئيس جهاز االشــراف والتقومي العلمي 
الدكتور صاح الفتــاوي الذي ترأس اجتماع 
مجلــس التعليم العالــي األهلي وبحضور 
رؤســاء اجلامعات وعمداء الكليــات إن وزارة 
التعليــم العالي والبحــث العلمي ماضية 
بتطوير مســارات البحــث العلمي ومراعاة 
النشر في املستوعبات العاملية مؤكدا ضرورة 
دعم هذا املفصل املهم والعمل واالهتمام به 
بشكل ينسجم ومكانة التعليم األهلي ومبا 
املنصوص عليها في  واألهداف  املهام  يحقق 
قانون رقم 25 لسنة 2016. وناقش اجملتمعون 
تطويــر آليــات االســتحداث وصياغة دليل 
استرشادي بهذا اخلصوص ووضع رؤية شاملة 
عن طريق اللجنة االستراتيجية املعنية مبلف 
االستحداثات اعتمادا على محددات الكثافة 
العمل وحاجة  السكانية ومؤشرات ســوق 

اجملتمع الى اخلدمات التعليمية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة امــس االربعاء أن االيام 
فعاليات معرض  انطاق  املقبلة ستشــهد 

االمن والدفاع بدورته التاسعة.
وقال مدير عام الشــركة سرمد طه سعيد 
في بيــان صدر عــن مكتبــه إن »فعاليات 
املعرض مــن املؤمل انطاقها يوم الســبت 
املقبل العاشــر من شهر نيسان اجلاري على 
ارض معرض بغداد الدولي مبشاركة اكثر من 
40 شركة ويســتمر املعرض ملدة اربعة ايام 
للمعارض  املتحدة  الشــركة  تنظمه  والذي 
واملؤمترات بدعم من وزارتي الدفاع والداخلية 

باحترافية عالية«.  
وأشار املدير العام الى أن »املعرض سيشهد 
مشــاركة اكثر من 40 شــركة من 11 دولة 
اجنبية تشمل ) الصن ، فرنسا ، تركيا ، بلغاريا 
، كازخســتان ، باكســتان ، الواليات املتحدة 
االمريكية ، اوكرانيا ، اليونان ، ســلوفاكيا ، 
جمهورية التشيك ( باالضافة الى مشاركة 
وزارة الدفاع العراقية وعدد من اجلهات االمنية 
وشركات عراقية متخصصة«.   ولفت املدير 
العام الى أن »لهذا املعرض له نتائج إيجابية 
مع الشركات املشاركة في امكانية تسليح 
العراقية  األمنية  واالجهزة  املسلحة  القوات 

بأحدث االسلحة والتقنيات العسكرية«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل فرع الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
في محافظة ميسان مناقلة احلنطة احمللية 
الى فرع الشــركة في البصــرة ، الى جانب 

جتهيز املطاحن باحلنطة احمللية . 
واوضــح مدير عام الشــركة عبــد الرحمن 
اجلويبــراوي ان الكميــة اجملهــزة للمطاحن 
بلغت )٧( االف طن عن احلصة /٣ من أجمالي 
الكمية املقررة للمحافظــة والبالغة  )١٤( 
الف طن ، امــا بخصوص احلنطــة الدرجة 
االولى )حصة الطحن الصفر ( فقد مت جتهيز 

كل الكمية و بنسبة ) ١٠٠% (  .
وكشــف  اجلويبراوي عن قيام ماكات الفرع 
بتجهيــز وكاء املواد الغذائيــة بالرز وبلغت 
الكميــة اجملهزة )٣٥٢( طن عــن احلصة /٢ /

شهر اذار . 
من جانب اخر أســتأنف فرع ميسان عملية 
مناقلة حنطة محلية لفرع البصرة  بكمية 
بلغــت )٣( االف طن من اصل الكمية املقررة 
)١٠( االف طن ، وفي ســياق متصل مت جتهيز 
اجملارش احلكومية واألهلية بالشــلب العنبر 
بكمية وبلغت الكميــة اجملهزة )٣٨٠٠( طن 
لغــرض تصنيعة لرفد متطلبــات البطاقة 

التموينية

مجلس التعليم األهلي 
يناقش تطوير البحث 
العلمي وآليات النشر 

السبت المقبل.. إنطالق 
فعاليات معرض األمن 

والدفاع التاسع في بغداد

تجارة الحبوب : فرع 
ميسان يجهز البصرة 

بالحنطة المحلية 

بغداد ـ الصباح الجديد:

السياســات  دائــرة  نظمــت 
التخطيط  وزارة  فــي  االقتصادية 
ورشــة عمــل عــن التشــاورات 
الوطنيــة مــع القطــاع اخلاص ، 
ألعداد تقرير العراق الطوعي الثاني 
 2021 لعام  املســتدامة  للتنمية 
بالتعاون مع البرنامج اإلمنائي لألمم 

املتحدة. 
وقال مدير عام دائرة السياســات 
االقتصــادي فــي وزارة التخطيط  
ان القطاع اخلاص له دور مهم في 
املستدامة  التنمية  اهداف  جميع 
الــوزاري  املنهــاج  وان  ســيما   ،
هذا  أولوية  علــى  اكد  للحكومة 
القطاع من خال تشجيع وحتفيز 
البيئة االستثمارية في القطاعات 
كافة والتوجه نحو اقتصاد السوق 

االجتماعي .
واضاف مدير عام الدائرة ان خطط 
متثــل مرحلة  الوطنية  التنميــة 
جديدة فــي مســيرة التخطيط 
،وامكانية  العــراق  فــي  التنموي 
اعتبارها احللقة األولى في مسيرة 
والتي  االســتراتيجي  التخطيط 
رؤية مســتقبلية  مــن  انطلقت 
بعيدة املدى تهدف الى بناء اقتصاد 
وطني مــن خال اعتمــاد منهج 
اإلنتاجية  للقطاعات  احملفز  النمو 
املرتكز على  والزراعــة(  )الصناعة 
سياسات حتسن األصول من خال 
العام  القطاعــن  بــن  التكامل 
واخلــاص لتغيير هويــة االقتصاد 
العراقــي ليتحــول الــى اقتصاد 

انتاجي مستقباً.
من جانبه اشــار مدير عــام دائرة 
التنميــة االقليميــة واحمللية الى 
املنســق  تعد  التخطيط  وزارة  ان 
حتقيق  علــى  للعمــل  الرئيــس 
اهــداف التنمية املســتدامة في 

بالتعاون مع  العراق بشــكل عام 
جميــع اجلهات الفاعلــة الوزارات 
والقطاع  واجلامعــات  واحملافظات 

اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني .
واضاف املدير العام لقد اجنزنا قبل 
4 ســنوات رؤية العــراق للتنمية 
التقريــر  واطلقنــا  املســتدامة 
الطوعــي االول الــذي مت عرضــه 
بالواليات  السياســي  املنتدى  في 
املتحــدة ونعمــل االن على اعداد 
التقريــر الثاني الــذي يرتكز على 
مرتكزين اساسن االول هو تفعيل 
دور احملافظــات من خــال اختيار 
دورها  إلبــراز  ســبعة محافظات 

ومدى حتقيق الامركزية والعقبات 
التي تواجهها امــا املرتكز الثاني 

فهو املشاركة .
مــن جهتها اكدت ممثلــة برنامج 
الدكتورة  االمنائــي  املتحــدة  االمم 
سندس عباس في كلمة لها عبر 
اهمية  االلكترونيــة على  املنصة 
التركيــز على القطــاع اخلاص ملا 
له مــن اهمية كبيــرة في حتقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية .

ان هذا  البرنامج   واضافت ممثلــة 
القطــاع يعــد احملرك الرئيســي 
في  االقتصــادي  النمو  لعمليــة 
اي دولــة لذا يجب علــى صانعي 

السياســات االقتصاديــة ضرورة 
التركيز على اليات تطوير القطاع 
اخلــاص وتوفيــر املناخ املناســب 
لعمله . واشارت الى ان املراجعات 
إلى  تهــدف  الطوعية  الوطنيــة 
تسهيل تبادل اخلبرات ، مبا في ذلك 
والدروس  والتحديــات  النجاحات 
املســتفادة مما يعمل على تسريع 
تنفيذ أجندة التنمية املســتدامة 
2030. فضا عن تعزيز سياســات 
وتعبئة  ومؤسســاتها  احلكومات 
املتعددين  املصلحة  أصحاب  دعم 
والشراكات من أجل تنفيذ أهداف 

التنمية املستدامة.

الى ذلك قــال ممثل القطاع اخلاص 
خالد الولي مستشــار غرفة جتارة 
بغــداد ان القطــاع اخلــاص يعد 
شــريك اساســي للحكومة في 
حتقيق عملية التنمية املستدامة ، 
مضيفا ان القطاع اخلاص سيكون 
له دور كبير فــي التقرير الطوعي 
املســتدامة  التنمية  اهداف  كون 
اهداف تطبيقية وليســت نظرية 
، مبينا ان جميــع اهداف التنمية 
املستدامة سيكون فيها مشاركة 
القطاع اخلاص بشــكل تفصيلي 
التطبيقية  البرامــج  خــال  من 
كالقضاء على الفقر واجلوع فضا 

عن الشراكات واالبتكار والتي تعد 
مــن االهداف التــي يعمل عليها 

القطاع اخلاص.
هذا وشهدت اجللسة عدة عروض 
ودور  االقتصادية  السياســات  عن 
القطــاع اخلاص في العــراق التي 
دائرة  الســيد مدير عــام  قدمها 
السياســات االقتصاديــة, فضاً 
عن رؤية القطاع اخلاص التحديات 
والفرص قدمه ممثــل عن القطاع 
اخلاص ، كذلــك عرضا عن اهمية 
املراجعات الوطنية الطوعية حول 
التنمية املستدامة قدمته اخلبيرة 

الدكتورة وفاء املهداوي .

نينوى - إعالم الكهرباء
باشــرت ماكات الشــركة العامة لنقل 
الشــمالية،  املنطقة  الكهربائية  الطاقة 
تســليم موقع محطة غرب أملوصل ١٣٢/ 
أالملانية،  إلى شركة ســيمنس  ٤٠٠ك.ف، 
الــذي مت توقيعه  املبــرم  العقد  حســب 
بن الطرفــن ضمن قرض بنــك التنمية 
واالســكان االملاني KFW واخلــاص بأعادة 
اعمار وبناء محطة غرب املوصل جهد ٤٠٠ 

ك.ف، في محافظة نينوى .
وتأتي هــذا األعمــال ضمن خطــة وزارة 
الكهربــاء ومن خال شــركاتها بتنظيم 
تعاقدات مع شــركات عماقــة من أجل 
إعادة تأهيل احملطات الكهربائية التي دمرت 
من قبل عصابات داعش اإلرهابي منذ عام 

.٢٠١٤

حيث ســتكون مدة االجناز اقــل من ثاث 
ســنوات من تاريخ توقيع العقد وبســعة 
 )MVA 1000( حتويليــة للمحطة بحــدود
بواقــع )4( محــوالت ســعة الواحــدة ) 
MVA 250 (، والتــي ستســهم فــي فك 
االختناقات على الشــبكة وزيادة ساعات 
جتهيــز الطاقة،إضافة الى زيــادة الطاقة 
االستيعابية ملنظومة الطاقة الكهربائية 
في محافظة نينوى بحــدود )1000 ميكا 

واط (.
ومــن املؤمل ان تكون الطاقــة االجمالية 
للمحافظــة اكثر مــن )2000 ميكاواط( 
وهو زيادة عن احلاجة الفعلية للمحافظة، 
وتعتبــر خطوة مهمة وكبيــرة في تعزيز 
واقع منظومــة الطاقــة الكهربائية في 
محافظــة نينــوى والتي بدورها ســتعزز 

الطاقة االســتيعابية ملنظومة السيطرة 
الوطنية.

علــى صعيد متصل وتنفيــذا لتوجيهات 
السيد مدير عام الشــركة العامة لتوزيع 
كهربــاء بغــداد املهندس حســن عطا 
دهش، بضــرورة إنارة الطــرق داخل وخارج 
املدن ومبتابعة مــن مدير فرع توزيع كهرباء 
ديالــى املهندس طــارق خليــل اخلزرجي، 
اجنزت املاكات الهندسية والفنية التابعة 
لشــعبة االنــارة وبأشــراف مســوؤلها 
املهندس محمد قاســم اخلزرجي مهامها 
في اكمال حملــة إعادة تاهيــل وصيانة 
انارة الطرق الرئيســية في ناحية هبهب. 
، وشــملت األعمال صيانــة اعمدة االنارة 
والتراكيــب وقواطع الــدورة ،وجرى إكمال 

العمل واعادة أنارة الطريق. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
شـارَك وكيل وزارة الصناعة واملعادن الفني 
املُهندس عـادل كريـم بِصفته رئيس االحتاد 
العربي لألســمدة وِعبــرَ دائــرة تلفزيونية 
ُمغلقة فــي إفتتــاح فعاليات الــدورة ٢٧ 
للُملتقى االقتصادي الدولي السنوي لاحتاد 
العربي لألسمدة والذي ُعقد في مدينة شرم 
الشــيخ بِجمهورية مصر العربيــة بِرعاية 
فخامــة رئيــس جمهورية مصــر العربية 

وحضــور وزيرة الصناعة والتجــارة املصرية 
نيفيـــن جامـــع  والعديد من الشــركات 
العربية والعاملية ذات االختصاص إضافة إلى 
املؤسســات الدولية واإلقليمية ومُمثلن عن 

برنامج االحتاد األوربي للتجارة اخلضـراء . 
والقـــى الوكيل كلِمة إفتتــاح املُلتقى بن 
فيها أهمية قطاع صناعة األسمدة وما ُيثله 
هذا القطاع في الصناعات اإلســتراتيجية 
والتي تُســاهم بِصورة رئيســة في حتقيق 

األمن الغذائي والتنمية الزراعية املُستدامة 
حيث يُسهم في توفير ٥٠% من إنتاج الغذاء 
العاملي ، ُمشيراً الى الدور الكبير للمنطقة 
لِتلبية  الرئيس  تُعد املصــدر  والتي  العربية 

احتياج العالم من األسمـدة .
على صعيد اخر وبنـــاًء علــى طلب اجلانب 
العراقيــة  اخلارجيــة  ووزارة  التشــيكي 
وسفارة العراق في التشيـــك  عقـَد وكيل 
ِعبرَ  ُمشــتركاً  اجتماعــاً  الصناعــة  وزارة 

دائــرة تلفزيونيــة ُمغلقة مع وكيــل وزارة 
الصناعة والتجارة في جمهورية التشــيك 
مارتينـــا تاباروفـا جرى ِخاله التباُحث حوَل 
إمكانية دخول الشــركات واملُستثمرين في 
جمهورية التشــيك إلى الســوق العراقية 
وكذلك التباُحث حوَل الُفرص االســتثمارية 
املُتاحــة لدى شــركات الوزارة ، ســيما في 
واألسمدة  البتروكيمياويات  صناعات  مجال 
والصناعــات الغذائيــة والكهربائيــة وفي 

والشــاحنات  الصغيرة  املركبــات  مجــال 
واجلرارات الزراعيـة . 

واُختتـــم االجتماع باإلتفــاق على ان تقوم 
وزارة الصناعــة واملعادن وعن طريق القنوات 
الرسمية بإرسال جميع الُفرص االستثمارية 
املوجــودة في شــركات الوزارة إلــى اجلانب 
وإمكانيــة  عليهــا  لإلطــاع  التشــيكي 
ُمســاهمة املُســتثمرين فــي جمهوريــة 

التشيك للدخول فيهـا .

وزارة التخطيط تنظم ورشة عمل 
عن التشاورات الوطنية مع القطاع الخاص

بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة

كهرباء الشمال تسلم موقع محطة غرب الموصل الى »سيمنس« لتأهيلها 

بحث مع التشيك تعزيز التعاون الصناعـي وُفـرص االستثمار بيـن الجانبين

العراق ُيشارك في الدورة ٢٧ للُملتقى االقتصادي
الدولي لالتحاد العربي لألسمدة في مصر 

للقطاع الخاص دور 
مهم في اهداف 
التنمية المستدامة ، 
سيما وان المنهاج 
الوزاري للحكومة 
اكد على أولوية 
هذا القطاع من 
خالل تشجيع 
وتحفيز البيئة 
االستثمارية في 
القطاعات كافة

جانب من ورشة عمل عن التشاورات الوطنية مع القطاع اخلاص 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أثــار موقف محــرج تعرضت له رئيســة 
املفوضية األوروبية أورســوال فون دير الين، 
عند لقائهــا الرئيس التركــي رجب طيب 
إردوغــان في أنقــرة، برفقــة رئيس اجمللس 
األوروبي تشارلز ميشيل، ضجة دبلوماسية، 
فقد تُركت واقفة بينما جلس االثنان، وفقا 

لصحيفة واشنطن بوست.
وأظهــر شــريط فيديو للقــادة اجملتمعني 
في غرفة اجتماعات فــي أنقرة، أن كل من 
إردوغان وميشــيل استقرا في مقعديهما، 
بينما ظلت فــون دير الين، تبحث عن مكان 

للجلوس فيه.
وقفت فــون دير الين حتدق بهما، وأشــارت 

بيدها اليمنى وبدا أنهــا تقول »إحم«، في 
محاولة تنبيه للخطأ الذي يحدث. 

في النهاية ُعرض عليهــا أريكة على بعد 
نحو 12 قدًما، مقابل وزير اخلارجية التركي 
مولود جاويــش أوغلو، الــذي يحتل مرتبة 
الدبلوماســي  البروتوكول  فــي  متدنيــة 

النموذجي.
عادة ما يتم التعامل مع فون دير الين، وزيرة 
الدفاع األملانية الســابقة، وميشيل، رئيس 
الــوزراء البلجيكي الســابق، علــى أنهما 

متكافئان في الرتبة. 
كرئيســة للمفوضية األوروبية، تقود فون 
دير اليــن اجلناح التنفيــذي لالحتاد األوروبي 
وتشــرف على مفاوضــات عضوية الكتلة 

مع تركيا، والتي تتعلق بإنعاش احلياة. بينما 
ميثل ميشيل قادة الدول األعضاء الـ 27 في 

االحتاد األوروبي.
وقالت املشــرعة الهولندية صوفي في تي 
فيلــد، عضو البرملان الهولنــدي: »لم تكن 
مصادفة. األمر كان متعمًدا«، حيث فســر 
بعــض الناس احلــادث أنه يتعلــق بالبعد 

االجتماعي أكثر من البروتوكول. 
كان النقاد يســتهدفون الزيارة التي جاءت 
بعد أســبوعني من إعالن إردوغان انسحاب 
تركيا من معاهدة إســطنبول التي تهدف 
إلى منع العنــف ضد املرأة. وقــال حلفاء 
أردوغان إن هذه اخلطوة ال تعني التقليل من 

حقوق املرأة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال دميتري بوليانســكي نائب مندوب 
روســيا في مجلــس األمن، إن ســوريا 
قــد توقف تعاونها مــع منظمة حظر 
األســلحة الكيميائية إذا مــا مت قبول 
اقتراح من الــدول الغربيــة للحد من 

حقوق دمشق في املنظمة.
وقال بوليانســكي: »إنني أحثكم على 
التفكيــر ، إذا حرمتم ســوريا من حق 
القرار في املنظمة،  املشاركة في صنع 
فما الهدف من اســتمرار دمشــق في 

التفاعل معها أصال؟«.
وأضاف: »إذا كان أعداء سوريا هم أيضا 
لألسلحة  احلقيقي  للتدمير  معارضون 

أراضيها،  أنحــاء  في جميع  الكيماوية 
وحققوا ما يريدون، فســنواجه جميعا 

أوقاتا صعبة للغاية«.
وفي وقت سابق، اقترحت مجموعة من 
الدول الغربية، مببادرة من فرنســا، على 
منظمــة حظر األســلحة الكيميائية 
اعتماد مشــروع قرار يؤكد عدم امتثال 
سوريا املزعوم التفاقية حظر األسلحة 

الكيميائية.
وفي حال اعتماد املبادرة فســيتم اتخاذ 
إجراءات صارمة للحد من حقوق سوريا 
في املنظمة، تتعلق بحرمان سوريا من 
الدول األطراف  التصويت في مؤمتر  حق 

واجمللس التنفيذي.
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الصباح الجديد ـ متابعة:

محادثات  املتحــدة  الواليــات  وصفت 
فيينا بشــأن االتفاق النــووي اإليراني 
بـ«البنــاءة« على الرغم مــن أنها لم 
تشارك فيها بشــكل مباشر، في أول 
خطوة إلى األمام فــي هذا امللف منذ 
وصــول جو بايدن إلــى البيت األبيض. 
كمــا وصفت روســيا وإيــران اجلهود 
النمســاوية  العاصمة  فــي  املبذولة 

بـ«املثمرة«.
وقــال منــدوب روســيا الدائــم لدى 
املنظمات الدوليــة ميخائيل أوليانوف 
إن »اجتماع اللجنة املشــتركة مثمر«، 
وجرى اللقــاء برعاية االحتــاد األوروبي 
واستمر نحو ســاعتني وجمع موقعي 
االتفــاق وهم إيــران وأملانيا وفرنســا 

واململكة املتحدة والصني وروسيا.
وأضاف أن »إعادة تفعيل« االتفاق املبرم 
في العام 2015 في فيينا والذي تعرض 
خلــروق كثيرة بعد انســحاب الواليات 
املتحدة منه »لن تكون أمرا فوريا، األمر 
يتطّلب وقتــا«، مبــرزا أن »األهم  هو 
أن العمــل الفعلي للوصــول إلى هذا 

الهدف قد بدأ«.
وصرح رئيس الوفــد اإليراني إلى فيينا 

عبــاس عراقجي فــي فيديو نشــره 
تلفزيون »شبكة خبر« اإليراني الرسمي 
»أستطيع أن أقول إن االجتماع بشكل 

عام كان بناء«.
وأفاد دبلوماســي أوروبي لوكالة األنباء 
الفرنســية أن مجموعتني من اخلبراء، 
والثانية  بالعقوبــات  األولى مكلفــة 
املهمة »ملدة  النووي، ستتوليان  بامللف 
15 يوما، أو شــهر، ال نعرف بالضبط«، 
كمــا ســتجتمع اللجنة املشــتركة 

مجددا بعد ظهر األربعاء.
»موقف واعد«

تدور النقاشات املغلقة أمام الصحافة 
في فندق فخم بالعاصمة النمساوية، 
على مرمى حجر مــن فندق كبير آخر 

يقيم فيه الوفد األمريكي.
ويتم إبالغ الواليات املتحدة التي وصل 
مبعوثها روبــرت مالي منتصف النهار 
إلى فيينا، بشــكل منتظــم بالتقدم 
احملرز مــن خــالل األوروبيــني، وترفض 

طهران أي اتصال مباشر.
عبر تويتر، قال نائب األمني العام لشؤون 
األوروبي  االحتــاد  في  اخلارجــي  العمل 
إنريكــي مورا الذي يتــرأس املفاوضات 
إنــه »جتب علينا االســتفادة القصوى 
الدبلوماســي إلعادة  من هذا الفضاء 
خطة العمل الشــاملة املشتركة إلى 

مسارها الصحيح«.
وكانت واشــنطن قد أرســلت إشارة 
إيجابيــة قبيل احملادثــات، وعبرت على 
لسان مبعوثها روبرت مالي عن إمكان 
انفتاحها علــى رفع العقوبات والعودة 

إلى االتفــاق، وهي تعليقــات وصفها 
علي ربيعي املتحدث باســم احلكومة 

االيرانية بأنها »واعدة«.
في طهران  للصحافيــني  ربيعي  وقال 
»جند هــذا املوقف واقعيــا وواعدا. قد 

يكون بداية تصحيح للعملية السيئة 
التي أوصلت الدبلوماســية الى طريق 

مسدود«.
وأعــاد التأكيــد على اســتعداد إيران 
للعودة عــن اخلطوات التــي اتخذتها 

ما إن يتم رفع جميــع العقوبات التي 
فرضــت عليهــا خالل عهــد الرئيس 

األمريكي السابق دونالد ترامب.

ورأت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة 
حظر انتشــار األســلحة في جمعية 
أسوسيييشــن«،  كونتــرول  »أرمــز 
»الدبلوماســية املكوكية هذه ليست 
مثالية لكن االحتــاد األوروبي في موقع 
جيــد إلخــراج الوضــع مــن الطريق 
املسدود وتنســيق اإلجراءات الضرورية 

إلحياء االتفاق«.
ونبهــت اخلبيرة إلــى أن »عملية الفرز 
ســتكون دقيقة« مشــيرة أيضا إلى 
وجود »أطراف تريد تقويض االتفاق« في 

كل من البلدين.
وعدت إيران بتجديد التزاماتها النووية 
التــي تخلصــت منهــا تدريجيا منذ 
انسحاب الواليات املتحدة من االتفاقية 
مبجرد رفع هذه اإلجراءات العقابية التي 

تخنق اقتصادها.
وأكــد عبــاس عراقجي أنــه في حال 
ذلــك »ســتكون اجلمهورية  حصــل 
اإلسالمية على اســتعداد تام لتعليق 
إجراءاتها التصحيحية«، وشــدد على 

»رفع العقوبات في خطوة واحدة«.
دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  وكان 

ترامــب قد ســحب بــالده أحاديا من 
االتفــاق عام 2018 بعــد إبرامه بثالثة 

أعوام.
وأعرب الرئيس األمريكي عن استعداده 
للعــودة إلى االتفاق الــذي يهدف إلى 
احلــؤول دون امتالك طهران للســالح 

النووي.
وقال روب مالي لإلذاعة الوطنية العامة 
األمريكيــة )إن بــي آر( »لدينا مخاوف 
الباليستية  الصواريخ  برنامج  بشــأن 
اإليراني ، وأنشطتهم في املنطقة. نريد 
التحدث عــن كل هذا. لكننا مهتمون 
مبناقشــتها بعد االنتهاء من القضية 

النووية احلالية«.
وقالت املتحدثة باســم البيت األبيض 
جني ســاكي إن البيــت األبيض يتوقع 
»عمليــة طويلة وصعبــة في بعض 
األحيان«. ونبهت إلى أنه لم يتم حسم 
أي شيء، مشيرة إلى أن إرسال مسؤول 
رفيع املســتوى إلى فيينا في شخص 
مالــي أظهــر األهمية التــي توليها 

واشنطن لهذه النقاشات.
مــن جهته، صــرح املتحدث باســم 
اخلارجيــة األمريكيــة نيــد برايس أن 
احملادثــات »بناءة«. وقــال للصحافيني 
»نعتبر أن هذه اخلطوة بناءة وبالتأكيد 

مرحب بها«.

تقـرير
النووي اإليراني .. طهران وموسكو وواشنطن

 تصف محادثات فيينا بـ«المثمرة« و«البناءة«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن التحالف بقيادة الســعودية في اليمن، 
امــس االول الثالثاء، »اعتــراض وتدمير طائرة 
بدون طيار مفخخة أطلقتها امليليشيا احلوثية 
اإلرهابية جتاه خميس مشــيط«، جنوب غرب 

اململكة.
وأشــار بيان للتحالــف، نقلته وكالــة األنباء 
الرســمية )واس(، إلــى »محــاوالت عدائيــة 
الســتهداف املدنيني واألعيان املدنية من قبل 

املليشيا وتعد جرائم حرب«.
وقال: »نتخــذ اإلجــراءات العملياتية الالزمة 
حلماية املدنيني مبا يتوافــق مع القانون الدولي 

اإلنساني«.
وظلت خميس مشيط هدفا متكررا لهجمات 
املليشــيات احلوثية، وآخرها قبــل أيام، عندما 
أطلقت هجومــا بطائرة مســيرة اعترضتها 

قوات التحالف.
وفي الشــهر املاضي، عرضت السعودية على 
احلوثيني خطة لوقف إطالق النار على مستوى 
البــالد، وإعادة فتــح خطوط جويــة وبحرية 
بعــد تزايــد الهجمات احلوثية علــى األراضي 

السعودية.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
أفــادت وكالة »األناضول«، بــأن وزارة اخلارجية 
التركية اســتدعت السفير الصيني في أنقرة 
بسبب »االنزعاج من منشورات السفارة على 

مواقع التواصل االجتماعي«.
ونقلــت وكالــة »رويتــرز« عن وســائل إعالم 
تركية أن الســفير الصيني استدعي بسبب 

»منشورات استهدفت سياسيني معارضني«.
وكانت صحيفة »زمان« التركية أشارت إلى أن 
الســفارة الصينية في أنقرة »أبدت انزعاجها 
من إحياء رئيســة حزب اخلير، ميرال أكشنار، 
وعمدة بلدية أنقرة، منصــور يافاش، للذكرى 
31 ملذبحة بارين التي ارتكبها اجليش الصيني 
في تركســتان الشرقية في شهر رمضان عام 

.»1990
أنقــرة عبر  وغــردت الســفارة الصينية في 
»تويتر« امــس االول الثالثاء قائلة إن »منطقة 
شــينجيانغ األويغوريــة ذاتيــة احلكم جزء ال 
يتجزأ من أراضي الصني. هذا واقع مقبول عامليا 

وال جدال فيه«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســيتوجه وزير الدفاع األميركي، لويد أوسنت، 
األســبوع املقبل، إلى إسرائيل حيث سيلتقي 
رئيس الوزراء، بنيامــني نتانياهو، ونظيره بيني 
غانتس، بحســب ما أفاد، امــس االول الثالثاء، 

موقع أكسيوس اإلخباري األميركي.
وبذلك ســيصبح أوســنت أول وزير فــي إدارة 
الرئيس، جو بايدن، يزور إســرائيل منذ تنصيب 

األخير في 20 يناير املاضي.
ولم يؤكــد البنتاغون هذه الزيــارة علما بّأنه 
يحيط تنقالت وزير الدفاع في اخلارج بهالة من 

السرية لدواٍع أمنية.
ووفقاً ملوقع أكســيوس، فــإن الوزير األميركي 
ســيبحث خالل زيارتــه القضايــا اإلقليمية 
الشــائكة وفي مقدمهــا التهديدات األمنية 
التي تواجهها إسرائيل من كل من إيران ولبنان 

وسوريا.
قال املتحدث باســم وزارة اخلارجية األميركية، 
نيــد برايس، فــي مؤمتر صحفــي، امس االول 
الثالثاء، إن واشــنطن »ال تتوقــع تقدما فوريا 

للمحادثات غير املباشرة مع إيران في فيينا«.

هجوم جديد للحوثيين 
على السعودية

الخارجية التركية تستدعي 
السفير الصيني بسبب 

»منشورات على مواقع التواصل«

وزير الدفاع االميركي
 يزور إسرائيل

الصباح الجديد ـ ومتابعة :

تشــكلت  التي  اللجنــة  قالــت 
الســتعادة األمــوال واألصول من 
عمر  اخمللــوع  الســوداني  الرئيس 
البشير وأعوانه إنها استردت مئات 
املاليــني من الدوالرات في شــكل 
تواجه  لكنهــا  وأمــوال  ممتلكات 
مقاومــة وانتقــادات بأنها تطبق 

»عدالة انتقائية«.
ويُنظــر إلــى التقدم الــذي حترزه 
اللجنــة على أنه اختبار حاســم 
لالنتقــال الســلمي إلــى احلكم 
اإلطاحــة  عقــب  الدميقراطــي 
بالبشــير عام 2019 بعد أن هيمن 
 30 الســودانية  السياســة  على 
عاما وأطاح بــه اجليش في أعقاب 

انتفاضة شعبية.
ويقبع البشــير البالــغ من العمر 
بالعاصمة  الســجن  77 عاما في 
اخلرطوم ويواجه عددا من القضايا 
بتهــم اخليانة والفســاد وارتكاب 
جرائم حرب. وينفي البشــير هذه 

االتهامات.
وحتظى إفــادات اللجنة التي يبثها 
التلفزيون مبتابعــة حثيثة منذ أن 
الكشــف  املاضي في  العام  بدأت 
البشــير  عن ممتلكات نخبة عهد 
رئيســية  عقارات  تشــمل  والتي 
العاصمة  فــي  النيل  مطلة على 
زراعيــة خصبة  وأراض  اخلرطــوم 

وشركات مربحة.
وهــو محام  وقال وجــدي صالح، 
وسياســي وعضــو فــي اللجنة 
املكونة مــن 18 عضوا، إن اللجنة 
أعادت أكثــر من مليــار دوالر من 
األصــول إلــى وزارة املاليــة و400 
مليون دوالر أخرى إلى وزارة الشؤون 

الدينية واألوقاف.
وقال لرويتــرز إن أعضــاء اللجنة 
واجهــوا تهديــدات بالقتــل وإن 
التمويل  علــى  لم حتصل  اللجنة 
الذي حتتــاج إليه وإن الســلطات 

تباطأت في متابعة حتقيقاتها.
وأضاف أن ذلك يوضح إلى أي مدى 
تصل جذور حكم البشــير مبا في 
االنتقالية  داخــل احلكومــة  ذلك 
إجراء  البــالد حلني  بقيادة  املكلفة 

انتخابات بحلول نهاية عام 2023.
وقال »كل مــن يقف في مواجهة 
عملية تفكيــك نظام الثالثني من 
يونيو إما هو جزء من النظام القدمي 
أو ارتبطت مصاحله بالنظام القدمي 
ولذلك يحــاول احلفاظ عليها« في 
البشــير  تولي  تاريخ  إلى  إشــارة 
الســلطة في انقــالب أبيض عام 

.1989
وقال وزير اإلعالم والناطق باســم 
احلكومــة حمزة بلــول إن اللجنة 
وإن  الدســتورية  واجباتها  تنفــذ 
األصــول  الســتعادة  جهودهــا 

املشبوهة محل تقدير.
تفكيك النظام

حتالف  الســودان  في  الدفة  ويدير 
السلطة يضم جماعات  لتقاسم 
الذي  واجليــش  مدنية  سياســية 
تدخــل فــي أعقــاب احتجاجات 
بتفكيك  طالبت  شهورا  استمرت 
والتشــابكات  البشــير  نظــام 

السياسية واملالية التي تدعمه.

وتضــم اللجنــة، التــي تُعــرف 
رسميا باســم جلنة تفكيك نظام 
الثالثني من يونيو 1989 واســترداد 
وقادة  العامة، سياســيني  األموال 
عسكريني ومســؤولني حكوميني 
ومــن املقرر أن تعمــل حتى نهاية 

الفترة االنتقالية.
واســتردت اللجنة حتى اآلن أكثر 
من 50 شــركة و60 منظمة وأكثر 
من مليــون فــدان مــن األراضي 
الزراعيــة و20 مليون متر مربع من 
أفاد  حسبما  السكنية،  العقارات 

مصدر في اللجنة.
التــي متت  األصــول  بــني  ومــن 
استعادتها فنادق ومدارس ومصانع 
أطراف  علــى  للجولف  وملعــب 
اخلرطوم، قال صالــح إن جميعها 

ستظل تعمل.
وتضــم األصول أيضــا قناة طيبة 
التلفزيونيــة، التي أخبر البشــير 
احملكمة إنه ســاهم فــي متويلها 
وقالــت اللجنة إنهــا كانت تبث 

بينها  من  جماعات  يدعم  محتوى 
اإلخــوان املســلمني وحركة بوكو 

حرام في أفريقيا.
وقال ماهر أبو اجلوخ املفوض املالي 
واإلداري لشــركة األندلس املالكة 
للقنــاة التلفزيونية إن منشــآت 
الشركة املتطورة بشكل كبير عن 
ستستخدم  الرســمي  التلفزيون 

اآلن في إطالق قنوات جديدة.
وقالــت الناشــطة ميــادة خيري 
متابعني  ونحــن  العام  »الشــارع 
التمكني  تفكيــك  جلنــة  برنامج 
ومبســوطني بإنه حقوقنا تسترد 
وترجع لنا وللشــعب الســوداني، 

ونحن الذين نستفيد منها«.
تطهير

املعلنة  األخرى  األهــداف  ومن بني 
املؤسســات  تطهيــر  للجنــة 
احلكوميــة من املوالني للبشــير. 
وكان قد مت ترقية مسؤولني كثيرين 
ممــن يدعمــون الفكر اإلســالمي 
أعلى  ملناصــب  الســابق  للرئيس 

فــي احلكومة في إطار سياســة 
»التمكني«.

غضــب  احملاولــة  هــذه  وأثــارت 
املتضررين من األمر الذين شــارك 
الشــهر  احتجاج  فــي  بعضهم 
للشــكوى  اخلرطوم  فــي  املاضي 
من فصل نحو 7000 شــخص من 
اخلدمة املدنية دون سبب واضح أو 

فرصة ملراجعة القرار.
القانونيــة  املستشــارة  وقالــت 
صافية  العــدل  بوزارة  الســابقة 
أحمــد والتي فصلــت من عملها 
العام املاضي »حتملوننا املسؤولية، 
أخبرونــا مــا هــو القانــون الذي 
انتهكنــاه وســوف نــرد. هذا هو 
التي  العدالة  وهذه هــي  القانون، 

يزعمون أنهم حققوها بالثورة«.
اللجنة  املنتقدين  بعــض  ويصف 
مكاسب  لتحقيق  وســيلة  بأنها 
سياسية ســهلة حلكومة تعاني 
الحتواء أزمة اقتصادية فيما يبدي 
آخرون قلقهم بشأن ما يرونه إطارا 

قانونيا هشا.
وقــال محمد عبد الســالم عميد 
إن  اخلرطوم  بجامعة  احلقوق  كلية 
تشــكيل مجموعة من املفوضني 
املســتقلني ســيكون أفضل من 
قادريــن  ليكونــوا  السياســيني، 
على تطبيــق القانون على اجلميع 

باملساواة.
وقال لرويترز محذرا من عدم مراعاة 
»قد  الالزمة  القانونيــة  اإلجراءات 
توصف املمارسات احلالية بالعدالة 

االنتقائية«.
وقالت اللجنة إنها غير مســؤولة 
عن عــدم انعقاد جلنة اســتئناف 
مكلفــة  قضائيــة  ومحكمــة 
مبراجعة قرارتهــا حتى اآلن لكنها 
قالت إنها راجعــت بعض قراراتها 

بنفسها.
وقال صالح إن اللجنة اســتبعدت 
فقط من عارضوا بشــدة إسقاط 
البشــير ولم تعتمد التفرقة على 

أساس األيديولوجية السياسية.

لجنة استرداد أصول عهد البشير 
في السودان متهمة ب«العدالة االنتقائية« 

بعد أن هيمن على السياسة السودانية 30 عاما

يقبع البشير 
البالغ من العمر 
77 عاما في 
السجن بالعاصمة 
الخرطوم ويواجه 
عددا من القضايا 
بتهم الخيانة 
والفساد وارتكاب 
جرائم حرب

الرئيس السوداني اخمللوع عمر البشير

خطأ دبلوماسي محرج في لقاء 
إردوغان وقادة االتحاد األوروبي

روسيا ترجح توقف سوريا عن 
التعاون مع منظمة حظر الكيميائي

محادثات فيينا
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اقتصاد6

الصباح الجديد ــ متابعة 

توقعاته  الدولــي  النقد  صنــدوق  رفع 
أمس،  العاملي مجددا  االقتصادي  للنمو 
وتنبأ بارتفاع النــاجت العاملي 6 في املائة 
هــذا العام، وهــو معدل لــم يتحقق 
منذ الســبعينيات، مرجعا الفضل في 
ذلك إلى حد كبير إلى تبني سياســات 
ملواجهة جائحة كوفيد - 19 على نطاق 

غير مسبوق.
توقعات  رفع  »رويترز«، يعكس  وبحسب 
النمو مــن 5.5 في املائــة قبل أقل من 
للنظرة  أشــهر، حتسنا ســريعا  ثالثة 
إذ  األمريكي،  لالقتصــاد  املســتقبلية 
يتنبأ صندوق النقد الدولي اآلن بأن ينمو 
اقتصاد الواليــات املتحدة 6.5 في املائة 
في 2021، وهي أســرع وتيرة للنمو منذ 

بداية الثمانينيات.
واملعدل اجلديد مرتفع 1.3 نقطة مئوية 
عــن توقعات صندوق النقــد في نهاية 

يناير البالغــة 5.2 في املائة ونحو مثلي 
التقديرات في أكتوبــر. وفي دليل على 
االنتعاش ســيرتفع حجم املبادالت من 
بضائع وخدمات في العالم بنسبة 8.4 

في املائة هذا العام.
النقد  صنــدوق  توقعات  حتققــت  وإذا 
فسيســجل االقتصاد العاملي أســرع 
وتيــرة منو منــذ عــام 1976، لكن ذلك 
يأتي أيضا عقب تســجيل أكبر تراجع 
سنوي في حقبة ما بعد احلرب العاملية 
الثانية في العام املاضي، إذ أدت اجلائحة 
إلى توقف شــبه تام للتجارة في انحاء 

العالم.
وقــال الصندوق »إن االقتصــاد العاملي 
انكمش 3.3 في املائة في 2020 في رفع 
متواضع مــن تقديراته فــي يناير التي 
أشارت إلى انكماش قدره 3.5 في املائة«.

وتظهر أحدث توقعات لالقتصاد العاملي، 
التــي صدرت في مســتهل اجتماعات 
الربيع لصندوق النقــد والبنك الدولي، 
تباينــا هائال بــن التوقعــات للواليات 
املتحدة وعــدد كبير من الــدول، وذلك 

من  لإلغاثة  بفضل حزمة مســاعدات 
اجلائحة بقيمة 1.9 تريليون دوالر أقرتها 

واشنطن.
ولم يطرأ حتســن يذكر على التوقعات 
بينها  من  متقدمــة  كبرى  القتصادات 
أملانيا وفرنسا واليابان مقارنة بتقديرات 

يناير.
الكبير  التحســن  كان  ذلــك،  ورغــم 
الرئيس  احملــرك  األمريكية  للتوقعــات 
لزيادة الصندوق التقديرات لنمو اقتصاد 
الدول املتقدمة إلى 5.1 في املائة من 4.3 

في املائة.
وحتســنت التوقعات لألسواق الناشئة 
إلى حد ما، لكن بنسبة أقل من العالم 
الصنــدوق  توقعــات  وزادت  املتقــدم. 
لالقتصادات الناشــئة بواقع 0.4 نقطة 

مئوية فقط، إلى 6.7 في املائة.
وذكر الصنــدوق في ملخــص التقرير 
بوتيرة  تعافيا  املناطق  »تشــهد جميع 
متباينــة وكذلــك على أســاس فئات 
الدخل، ويرتبــط ذلك باالختالف الكبير 
بــن وتيرة حمــالت التطعيــم ومدى 

وعوامل  االقتصادية  السياســات  دعم 
هيكلية مثل االعتماد على السياحة«.

وقال الصنــدوق »إن االقتصاد األمريكي 
ســينضم إلى اقتصاد الصن في إعادة 
النــاجت احمللــي اإلجمالي إلى مســتوى 
يتجاوز مــا كان عليه قبــل اجلائحة«. 
واستعادت الصن كل النمو املفقود في 

نهاية 2020.
واستعاد أكبر اقتصاد في العالم زخمه 
عة مع  املســرّ التلقيح  بفضل حمالت 
تطعيــم أكثر من ثالثــة مالين جرعة 
فــي اليوم ما أتاح تخفيــف القيود في 

قطاعات املطاعم والفنادق والسياحة.
وأكد صندوق النقد أن الواليات املتحدة 
هــي »االقتصاد الكبيــر الوحيد« الذي 
ســيتجاوز فيه إجمالي الناجت الداخلي 

التوقعات التي أعدت قبل الوباء.
والنمو األمريكي قــد يكون أقوى حتى 
في حــال متكنــت إدارة جــو بايدن من 
على خطتها  الكوجنرس  تصويت  تأمن 
الستثمار أكثر من ألفي مليار دوالر في 

البنى التحتية.

تقـرير

توقعات بنمو االقتصاد العالمي 6 % خالل 2021
غيوم كوفيد - 19 تبدأ في االنقشاع 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلن البنــك املركزي العراقي، امــس االربعاء، 
عقــده اجتماعاً مع القطــاع املصرفي اخلاص 

بحضور أمن بغداد عالء معن.
وقال املركــزي في بيان تلقته »الصباح اجلديد«، 
إن محافظه مصطفى غالب أكد »خالل كلمة 
له في االجتماع، ان للقطــاع املصرفي اخلاص 
دور مشــّرف في دعم املبادرات اجملتمعية خاصة 
في الظــرف االقتصادي الراهن الذي تعيشــه 
البالد والعالم«. وأضاف أن »البنك املركزي أخذ 
على عاتقه في املبادرات اجملتمعية، األمور التي 
تهــم دعم الثقافة ومتكن املــرأة وتوفير فرص 
عمل للشباب وإعمار الصروح واملباني واملعالم 
التراثية ذات االهتمام من اجملتمع ومبا يُحيي تراث 
بلدنا وقد اســتجابت املصارف اخلاصة بشكل 

كبير لهذه التوجهات الرائدة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع الذهب االجنبي والعراقي، في األســواق 

احمللية، امس االربعاء 
 ففي أسواق اجلملة ل   شــارع النهر في   بغداد، 
ارتفعت اســعار الذهب ليسجل سعر املثقال 
الواحد عيار 21 مــن الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي البيع 359 الف دينار، في حن بلغ سعر 

الشراء 354الف دينار.
أما سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي فقد سجل 332.5 الف دينار، في حن 

بلغ سعر الشراء 327.5 الف دينار.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصياغــة، يتراوح ســعر بيع مثقــال الذهب 
اخلليجــي عيار 21 بن 360 الفاً 370 ألف دينار، 
فيما يتراوح ســعر بيع مثقال الذهب العراقي 

بن 335 الفاً و345 الف دينار.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
قالــت وزيرة اخلزانة األمريكية جانيت يلن امس 
األربعاء إن تعافيا سريعا من أزمة كوفيد19- في 
الواليات املتحدة ســيدعم النمو العاملي ككل، 
لكن هناك حاجة إلى املزيد من اجلهود للتغلب 
على نقاط الضعف التي كشفت عنها اجلائحة 
في القطاع املالي وسالســل اإلمــداد العاملية 

وشبكة الضمان االجتماعي.
وفي مناقشة شــملت قضايا شتى مع مديرة 
صندوق النقــد الدولي ورئيــس البنك الدولي، 
قالــت يلــن إن إدارة بايــدن قــررت أن تتحرك 
بخطــوات كبيرة فــي ردها علــى كوفيد19- 
لتفادي التأثير الســلبي لبطالة تستمر طويال 
وإن مــن املتوقع اآلن أن يعود االقتصاد األمريكي 

إلى التوظيف الكامل العام القادم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلن مصرف الرافدين امس األربعاء أن نســبة 
فائدة قــروض 50 مليون دينــار لترميم وتأهيل 
الــدور الســكنية للموظفــن و 30 مليــون 

للمواطنن تصل الى 5 باملئة.
ودعــا املكتــب االعالمــي للمصرف فــي بيان 
املواطنــن واملوظفن الى زيارة فــروع املصرف 
لالطــالع علــى التعليمــات التــي مت وضعها 
بخصوص قروض تأهيل وترميم الدور السكنية.

»المركزي« يطلق مساهمات 
مجتمعية جديدة بمشاركة 

القطاع المصرفي الخاص

ارتفاع أسعار الذهب 
في االسواق العراقية 

يلين: التعافي 
األمريكي السريع 

سيدعم النمو العالمي

الرافدين : فوائد 
قروض ترميم وتأهيل 

الدور السكنية 5%

الصباح الجديد ـ متابعة :

البصرة  نفط خام  انخفض سعر 
الســيا  املصدر  والثقيل  اخلفيف 
إلــى 62.53 دوالرا للبرميل مبقدار 
2.45 دوالر وبنســبة %3.77 عــن 
الثالثاء ، فيما ســجلت اســعار 
خام البصــرة الثقيل 60.39 دوالرا 
نســبته  بلغ  بانخفاض  للبرميل 

.2.06%
وســجل ســعر النفــط العربي 
دوالرا   62.49 الســعودي  اخلفيف 
للبرميل، وســجل مزيــج مربان 
للبرميل،  دوالرا   62.04 االماراتــي 
وســجل مزيج ســهران اجلزائري 
فيمــا   ، للبرميــل،  دوالرا   61.62
النيجيري  اخلفيف  بوني  ســجل 
62.24 دوالرا، وجيراسول االنغولي 

62.43 دوالرا .
وكانت أسعار النفط العاملية قد 
ارتفعت امس ليسجل خام برنت 
دوالرا، وخام غرب تكساس   62.84

االمريكي الى 59.44 دوالرا.
هذا وارتفعت أسعار النفط، امس 
األربعاء، بفعل احتماالت حتقيق منو 
زيادة  وسط  أقوى  عاملي  اقتصادي 
التطعيمات ضــد فيروس كورونا 
وتقريــر عن انخفــاض مخزونات 
الواليــات املتحدة، أكبر  اخلام في 

مستهلك للوقود في العالم.
خلام  اآلجلة  العقــود  وارتفعــت 
برنت مبقدار 34 سنتا أو 0.5 باملئة 
إلــى 63.08 دوالرا للبرميل بحلول 
غرينتش  بتوقيت   05:07 الساعة 
ارتفع خام غرب تكســاس  بينما 
مايو  األمريكي لشهر  الوســيط 
32 ســنتا أو 0.5 باملئة إلى 59.65 

دوالرا.

أظهرت  حيث  األسعار  وانتعشت 
بيانــات امــس األول الثالثــاء أن 
فرص العمل في الواليات املتحدة 
لها  أعلى مســتوى  إلى  ارتفعت 
في عامن فــي فبراير مــع زيادة 
أعقاب  في  ذلــك  جاء  التوظيف. 
أظهرت  التي  الســابقة  البيانات 
أن نشاط اخلدمات األمريكي وصل 
إلى مستوى قياسي في اذار، كما 
أظهــر قطاع اخلدمــات الصيني 
أكبر زيادة فــي املبيعات في ثالثة 

أشهر.

وقال صنــدوق النقد الدولي امس 
األول الثالثاء إن اإلنفاق العام غير 
كوفيد  مكافحة  على  املســبوق 
19- ، وخاصــة من قبــل الواليات 
العاملي  النمو  ســيدفع  املتحدة، 
إلى ٪6 هذا العام ، وهو معدل لم 

نشهده منذ السبعينيات.
وتراجعــت مخزونات النفط اخلام 
األمريكيــة في األســبوع األخير، 
بينما ارتفعــت مخزونات الوقود، 
البترول  معهــد  أرقام  عــن  نقالً 
البيانات  قبــل   )API( األمريكــي 

احلكومية يوم األربعاء. قالت إدارة 
معلومــات الطاقــة األمريكية ، 
امس األول الثالثاء ، إن من املتوقع 
في  النفط  إنتــاج  ينخفــض  أن 
ألف   270 مبقدار  املتحدة  الواليات 
برميل يومًيا في 2021 إلى 11.04 
مليون برميل يومًيا ، في انخفاض 
حــاد عــن توقعاتها الشــهرية 
الســابقة بهبوط قدره 160 ألف 
برميــل يومًيا. وتراجعت أســعار 
النفــط بأكثر مــن 4 باملائة عند 
تســوية تعامالت اليــوم اإلثنن، 

ليهبط »برنت« أدنى 63 دوالراً، مع 
مخاوف زيادة اإلمدادات.

وفي األسبوع املاضي، اتفق حتالف 
»أوبك+«على تخفيف قيود اإلنتاج 
مبقــدار 350 ألف برميل يومًيا في 
أيار، و 350 ألــف برميل أخرى في 
حزيران ، و 450 ألف برميل أخرى أو 

نحو ذلك في متوز.
ســتكون  االتفــاق،  ومبوجــب 
بقليل  أعلى  »أوبك+«  تخفيضات 
6.5 مليون برميــل يومياً في  من 
الشــهر املقبــل، مقارنــة مع 7 

مالين برميل يومياً في نيسان.
وتضررت أســعار اخلام مؤخراً مع 
اســتمرار قيود اإلغالق في أوروبا، 

وسط تزايد  إصابات كورونا.
التســوية، هبط ســعر  وعنــد 
العقــود اآلجلة خلــام »ناميكس« 
األمريكي تســليم أيار بنحو 4.6 

باملائة إلى 58.65 دوالر للبرميل.
املستقبلية  العقود  وتراجع سعر 
خلام »برنت« القياســي تســليم 
حزيران بنحو 4.1 باملائة إلى 62.15 

دوالر للبرميل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الــوزراء  رئيس  مستشــار  أعلــن 
العراقــي للشــؤون املالية مظهر 
إطار  اتفاقيــة  أن  محمد صالــح، 
التعاون املوقعة بن العراق والصن، 

دخلت حيز التنفيذ.
وقال محمد صالــح لوكالة األنباء 
العراقيــة )واع(: إن »اتفــاق إطــار 

التعــاون بــن العــراق وجمهورية 
واملوقعة مالحقه  الصن الشعبية 
والنفطية بشكل نهائي  احلسابية 
بتاريــخ 23 أيلــول 2019 في بكن، 
الذي ميتد لعشرين عاماً، يقوم على 
مبدأ النفــط مقابــل اإلعمار في 

البنى التحتية للعراق«.
وأكد أن »االتفاق ما زال فاعالً ونافذ 

املفعــول، ووضعت مبالــغ متويلية 
بقرابــة مليــاري دوالر فــي قانون 
املوازنــة العامــة االحتاديــة 2021 
اجلانب االســتثماري لغرض السير 
أنه  أن »ذلك يعتبر  باالتفاق«، مبيناً 

دخل حيز التنفيذ«.
الــوزراء:  وتابــع مستشــار رئيس 
الطاقة وحسب  »كذلك في قطاع 

العراق  تقرره حكومة جمهورية  ما 
فــي دعوتها للشــركات الصينية 
الرصينــة بغيــة التنفيــذ وعلى 
وفق أســس تنافسية وباملواصفات 

العاملية املعتمدة«.
ولفــت إلى أن »االتفــاق يقوم على 
إيــداع مبالغ 100 ألــف برميل من 
صــادرات العــراق الــى الصن في 

وتستخدم  آمن  مصرفي  حســاب 
امواله لإلنفاق على مشاريع اإلعمار 
والبناء التي تتعلق بحياة الشعب«.
ونوه مستشــار رئيس الــوزراء الى 
تســهيالت  تقدمي  تؤازر  »الصن  أن 
ائتمانيــة إضافيــة عنــد احلاجة 
وعلى  اســتمراره  للتمويل وضمان 
وفق قاعدة التمويل املشــترك من 

دون أن تتوقف املشــروعات وحسب 
التفاصيل في امللحقن احلســابي 
التعاون  إطار  اتفــاق  والنفطي من 

بن البلدين«.
الــوزراء مصطفــى  رئيــس  وكان 
الكاظمــي قــد أوصى فــي وقت 
االتفاقية  بتنفيذ  بالشــروع  سابق 

الصينية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الـنـهـريـــن  مصــرف  أطلــق 
تـمـويـل  خــدمــة  االســالمــي 
تصل  التي  املتوســطة  املشــاريع 
مبالغهــا الــى 100 مليــون دينار 
اضافة الى مرابحة شــراء سيارات 

مببالغ تصل الى 60 مليون دينار.
وكشــف مصــدر مســؤول فــي 
املصــرف، ان »احلــد االعلى لتمويل 
مئة  الى  يصل  املتوسطة  املشاريع 
االدنى  بينما يكــون  دينــار،  مليون 
لتمويل  وذلك  دينار  عشــرة مالين 
شراء البضائع، منوها بـــأن نسبة 
املرابحة عـن هـــذه املبالغ تـصـل 
وبـفـتـــرة  بـاملـئـــة،   7 الــــى 

الـى سـبـع  مـن خـمـس  ســداد 
سـنـوات«. 

واضــــاف املـصـــدر ان املـصـرف 
ضمــن  شـــروط  ســتة  وضــع 
ضـوابـطـــه؛ االول، أن يتم تسديد 
القســط االول بعــد 30 يوما من 
تســلم الزبون للبضاعة املطلوبة، 
والـثـانـــي أن ال يقل عمر طـالـب 
التمويل عن 18عامــا وال يزيد على 

55 عاما.
وتابع، أما الشــرط الثالث، فهو أن 
يقدم طالب التمويل كفيال أو اكثر 
مــن موظفي دوائــر الدولة يغطي 
راتـبـيـهـمـــا  أو  راتـبـــه  صافي 
ضـعـــف الـقـسـط الـشـهـري، 

اشـتـــرط  املـصـــرف  ان  مبينــا 
رابـعـا، أنـه فـي حالة زيــادة مبلغ 
التمويــل على 30 مليون ديـنـــار، 
يـقـدم سند عقار حديثا خاليا من 
اشــارة احلجز او الرهن او املصادرة، 
وان تـكـــون قيمته الـتـقـديـريـة 
تـزيـد عـلـى املـبـلـغ املــراد متويله 
باملئــة ويتم رهنــه لصالح   20 بـ 

املصرف قبل التمويل املطلوب.
املـصـــرف  ان  الــــى  واشــــار 
اشـتـــرط خـامـســـا ان يقــدم 
دراســــة جــــدوى اقـتـصـاديـة 
عـن املـشـروع املـمـول، من مكتب 
محاسبي )اسـتـشـــاري( مختص 

معتمد من قبل نقابة احملاسبن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حام الدوالر قرب أقل مســتوى في 
أســبوعن عقــب تراجــع عائدات 
ســندات اخلزانــة األمريكيــة من 
مستوياتها املرتفعة التي سجلتها 
يترقب  فيمــا  األخيرة،  اآلونــة  في 
املتعاملــون فــي الســوق محضر 
اجتماع مجلس االحتياطي االحتادي 
الذي يصــدر الحقا أثناء اجللســة 
لتحديد املسار املستقبلي للعملة 

األمريكية، وفقا لـ«رويترز«.
قفزة سريعة  السابق  الربع  وشهد 
األمريكية  اخلزانة  سندات  لعائدات 
وأقــوى موجــة صعــود للــدوالر 
األمريكي في سنوات بفضل تنامي 

التوقعات بتسارع النمو االقتصادي 
والتضخــم في الواليــات املتحدة 
ما قد يضطر مجلــس االحتياطي 
االحتــادي للتخلي عن تعهده بإبقاء 
قــرب صفر حتى  الفائدة  أســعار 

.2024
وقال صندوق النقد الدولي إن االنفاق 
اجلائحة  ملكافحــة  املســبوق  غير 
العاملي إلى  النمو  ســيدفع معدل 
ســتة في املائة في العــام اجلاري. 
هذا  استقرت  السندات  لكن سوق 
على سندات  العائد  وبلغ  األسبوع، 
اخلزانة ألجل عشر سنوات 1.64 في 
املائة منخفضا من ذروة عند 1.776 

في املائة سجلها في نهاية مارس.

وبحلــول الســاعة 0716 بتوقيت 
جرينتش، ســجل الــدوالر 92.368 
مقابل ســلة من العمالت، مقتربا 
من أقل مســتوى في أســبوعن، 
بعدما تراجع من ذروته األخيرة عند 

93.439 والتي بلغها في 30 مارس.
واســتقر اليــورو أمــام العملــة 
األمريكية عند 1.18705 دوالر بعدما 

سجل ارتفاعا منذ بداية أبريل.
وهبــط الدوالر األســترالي 0.4 في 
املائــة إلــى 0.76385 دوالر أمريكي 
بينما فقد الــدوالر النيوزيلندي 0.3 
في املائة، ليتوقف االجتاه الصعودي 
الــذي ســجلته العملتــان خالل 

األسبوعن املاضين.

اتفاقية التعاون بين العراق والصين تدخل حيز التنفيذ

»النهرين«يطلق قروضًا لتمويل 
المشاريع المتوسطة 

الدوالر قرب أقل مستوى في أسبوعين 
بعد تراجع العائدات األميركية

انخفاض سعر خامي البصرة الخفيف
 بنسبة 2.45 % والثقيل 2.06 %

خسائر النفط تتجاوز 4 % عند التسوية 

ارتفعت أسعار 
النفط العالمية 
ليسجل خام 
برنت 62.84 
دوالرا، وخام 
غرب تكساس 
االمريكي الى 
59.44 دوالرا

حقول نفطية في البصرة
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نص

دراسة

وتوظيفها  الّســردية  ومضاميرها  الّتخييلية 
رمزية  بطريقة  الّتاريخّيــة  للجوانب  املقصود 
فيها عملية إســقاط مقصود علــى الّراهن 
دون تسميته وال اإلشارة إليه،وذاك ما يُحسب 
لكاتب الّرواية الذي أحسب أّنه قصد أن يجمع 
كّل هذه املؤّشــرات في هذا الفصل األوســط 
وكأّنه فصل مبثابة وتد يشــّد خيمــة الّرواية 
ليدخلها القــارئ أمنا، مطمئنا، راغبا، فيتمّتع 
بالقعود في ظاللها ويسرح بعيدا وهو يتسامر 
مع ساكنيها من األبطال والفواعل ويرّدد آيات 
الّسعادة مع مختلف األصوات التي تترّدد فيها. 
فإذا به فصل يفيض على الّرواية مبا يلّخص من 
أحداثها وموضوعاتها من خالل اجللســة التي 
عقدها نعمان في املقهى للحديث عن الواقع 
الّسياســي في البالد وعــن جتربته العاطفية 
فكانت اجللســة في املقهى كما الّرواية ذهابا 
وإيابا بني الّذاتــي والّتاريخي، بني العاّم واخلاّص 
أو لنقل بني واقع وطن يتلــّون احلب فيه ويتأّثر 

بتغّير أحواله وتطّوراتها. فكيف ذلك؟
2 - حديث احلّب... جنون احلّب

يُســتهل الفصُل بــكالم لـ«نعيم«حول احلّب 
الذي ال يكــون مآلــه إالّ اجلنون حيــث يحّذر 
»نعيم« اجلالسني في املقهى من احلب: »إياكم 
واحلّب فإّنه جنون في جنون«وانطالقا من جتربته 
يعتقــد أّن احلــّب ال يصيب العاشــق باجلنون 
فحسب بل يجعله متسّوال »بل يجعل الوحد 

مجّدي مثلي«وال أعتقد أن جعل االســتجداء 
والتســّول شرطا من شروط رضا »بدرية« على 
»نعيــم«كان عفويا أو من بــاب تعجيب هذه 
العالقة وأْسَطرَتِها بل هي في تقديري مقصودة 
من خالل الّتماهي اخلفي بني العاشق ممّثال في 
»نعمان«كناشط  في  ممّثال  »نعيم«والّسياسي 
ثوري ينشــد التغيير وفي شــيوخ العشــائر 
ومختلف الّسياســيني اآلخرين الذين تقودهم 
االنتهازيــة فكّل منهم يســتجدي منفعة أو 
رضا أو منحة كما يستجديها العّشاق. ولعّل 
ما يؤّكد هذا املنحى وهــذا القصد ما ورد في 
الفصل من تأكيد على تأثير أوضاع البالد على 
اإلنســان. فبعد أن صرخ »نعيــم«: »من كان 
ميشــي تائها فالســبب هو احلّب« فّسر ذلك 
»سعد«أحد اجلالســني في املقهى لصاحبْيه 
بأّن األمر »ارتداد عقلي عند »نعيم« أو انفصام 
في الّشخصّية التي متّر على اإلنسان في مثل 
بلدنا«.وعلى هذا فاحلّب في هذا الفصل عصب 
بــه وبتطّوراته تتقــّدم األحداث  الذي  الرواية 
ويتوالى الّســرد وهو مطّية لطــرح مختلف 
اجلوانب الّسياســية واالجتماعية التي تخّص 

البالد.
3 - حديث الوطن..حديث االضطراب

مــن املفارقــات أن يتهّكــم »نعيم«اجملنون أو 
املتســّول مــن العبــي الدومينــو ويتهمهم 
بتضييــع الوقت في هذا الوطــن الذي كثرت 
أمراضه وعاهاته ›فكّل شــيء فيه معكوس« 
و«كّلها عشائر ورجال دين وعادات وتقاليد.وكّل 
واحد يحكي يطلع لسانه، وكأّنه كان قريبا من 
اهلل« ولذلك كانت لتلك اجللسة التي عقدها 
»نعمان«مــع »محمود«و »ســعد«في املقهى 
أهّمية إذا ســرعان ما التــّف حولهم القوم أو 
تركوا ما بني أيديهم من لعب وأصخوا الّسمع 
ملا يُقــال حّتــى أن أحدهم خاطــب »جاجو« 
اليهودي قائالك »تعال وَلَْك اســمع ما يحصل 
للوطن« فالبلد إذن فــي تلك الفترة التاريخية 
كما زمن كتابة الّرواية خالل الّسنوات األخيرة 
تعــرف غليانــا خّلصــه تعليــق أحدهم على 
ابراهيــم في عالقته بصــورة امللك فيصل أّنه 
»ســيعّلق صورة أي ملك يحكم العراق« وهذا 
الّتمهيد حــول وضع البالد وحالتــه هو الذي 
سيعطي املشروعية ســردّيا لنعمان باعتباره 
رمز الّثورية آنــذاك ورمّبا جند لصوته صدى ثوريا 
في راهن العراق أيضا، ليتحّدث عن مشــروعه 
الّثوري ويوّجــه الّناس نحو تصّور جديد للوطن 
واحلياة والّسياسة باعتبارها إدارة للّشأن الّعام.

4 - حديث الّثورة.
 لقد كان حديث »نعمــان« مطّية جللب انتباه 
الســامعني، ليســمعوا له وهو يحّدثهم عن 
الوطن »لكن نعمان أدرك بحنكته أّن حكايته 
تشــّعبت وليس بإمكانه املواصلة أو قطعها. 
وقــد أفرحه كّل هذا االنتباه رغم تشــّتته بني 
الفينة واألخرى حني يســوق أفــكاره الوطنية 
ضّد االحتالل وامللك«كما كانت متاما بالّنسبة 
لســعيد حكاية حــّب »نعيــم« و »بدرية« أو 
حكاية عشــق »محمــود« أو »نعمان« مطايا 

ينساب من خاللها الّسرد متعّرجا وهو يخوض 
من حــني آلخر في قضايا الّسياســة والوطن. 
ولذلك كان هــذا الفصل مكتنــزا بالقضايا 
واألفكار في مساحة ورقية قصيرة وكأّنه بيان 

سياسي حيث ورد على فيه حديث عن:
- أفــكار »نعمان« وحزبه طبعــا ضّد االحتالل 

وامللك
- االحتالل هو القهر على صدور العراقيني

- االحتالل واالستعمار لم يخرج من العراق وإن 
استبدلوا احلاكم العسكري بالقائمقام

- ضرورة مواجهة الّظلم واالستعمار واالحتالل
- ضرورة الّتغيير في نظام احلكم الذي يجب أن 

يكون من الّشعب إلى الّشعب
- فّسر لهم معنى العيش أالّ يكون بال مشاكل 
فيما يســرقك احلّكام بل هــو العيش بكرامة 

واحلصول على اخلدمات
- احلّكام خدم للّناس وليس العكس

- على الّناس عدم امليل إلى الّســلطة وتقبيل 
أياديهم. فهذا يعني الّســماح لهم بســرقة 

اخليرات.
- انتقاد اخلضوع ألّي ســلطة بدءا من سلطة 
العشيرة إلى ســلطة رجال الّدين إلى سلطة 

أصغر مسؤول في الّدولة
- أخبرهم بأهّمية الّنفط لكونه ثروة العراق

- االحتالل يعمل على اســتغالله إن لم ينتبه 
الّشعب

- نّبه أّن اخلاسر هم األبناء واجليل املقبل
- حّذر:وســيكون اجلميع جائعــني والّنفط هو 

احلرب املقبلة إذا لم يسيطر عليه الّشعب.
تبدو هذه الّنقاط التي أوردها سعيد على لسان 

الكرمي  للعيش  عاّمــة  مبــادئ  »نعمان«إعالن 
الّروايــة وإعالن مبادئ استشــرافي  في عراق 
أو إسقاطي انعكاســي على عراق اليوم الذي 
يعيش ما يعيش من ظروف واضطرابات يعرفها 
اجلميع. فحال العراق اليوم حال العراق باألمس 
مع فــوارق طفيفة تتمّثل فــي تغّير الفاعلني 
واملتصارعــني وصورة العراق اليــوم بعض من 

مالمح صورة العراق باألمس.
5 - حديث التنّوع.. عراق الوحدة

ال أميل وأنا أقــرأ الّروايــة ككّل أو وأنا أتوّقف 
متأّمال الفصل السادس عشــر أّن علي لفتة 
ســعيد قد أورد هذا التنــّوع العرقي والديني 
واملذهبي في العراق بصفة عفوية ألّنه موجود 
فعال. بل أجدني أجزم أّنه أورده بشكل مقصود 
وبتبئيــر ظاهر حني يجعــل أبطاله مختلفني 
ففيهم اليهودي والّنصراني واملســلم السّني 
والّشــيعي والصابئــي وهو يرّكــز على هذه 
االختالفات حني ينقل لنا بعض الّتنافر بينهم 
في درج الّرواية لكّنه يعقــد األواصر والّروابط 

بينهم من خالل حبلني متينني:
- حبل احلب والعشــق: إذ يبتنــي عالقات حّب 
بني محمود الصابئي وفتاة مســلمة ســّنية 
وعالقة حب بني نعمان املسلم الشيعي وتانيا 
املســيحية ثّم عالقة حّب مركزية في الّرواية 
بــني »نعيــم« و«بدرية«وهما أبناء عشــيرتني 
متنافرتني. وكأّنه يشير بطرف خفي إلى أّنه ال 
مستقبل ألهل العراق ما لم يسد بينهم احلّب 

والّسالم والّتعايش.
سواســّية  للوطن:فالكل  االنتمــاء  حبــل   -
في الوطــن. ولذلك فقــد رّد »نعمــان« على 
»غضبان«الذي خاطب »جاجو« اليهودي بالقول 
»)أنَت وينْك مــن الوَطن.. بس فلوس ومن يأخذ 
أّمك يصير عّمك(«بالقــول: »اليهود عراقيون، 

واختالف الّدين ال مينع االنتماء للوطن«
وبهذا يتبنّي أّن الفصل الّســادس عشــر وتد 
خيمــة الّرواية مبا قــام عليه مــن اكتناز. ومبا 
خّلص من شــأن مضمارْي الّروايــة اللذين يدور 
حولهما الّسرد ويسري منهما وبينهما، وهما 
إلى الوطن  مضمار احلــّب ومضمار االنتمــاء 
وكأّنا علي لفتة ســعيد يصرخ في البرّية أن 
ال حياة لكم يا أهل العراق إالّ باحلّب اإلنســاني 
عاطفة وبحّب الوطن إميانا وســالما وتعايشا.

ولذلك فقد اســتدعى بطرائــق فنّية بديعة 
عناصــر الّتاريخ،واصطنع لهــا حّتى ال تكون 
جاّفة ثقيلة قصَص حّب مثيرة تكاد ترقى إلى 
مستوى األســطرة التي تليق بعظمة العراق 
الّرواية مفعمة  أجواء  وتاريخه.فكانت  ومجده 
الفنّي باألزمنة وبكسر أفق االنتظار  بالتالعب 
وبجعل حبل الّســرد دولة بني أصوات متعّددة 
فاســتحّقت الّرواية أن تتقــّدم لنا قّصَة حّب 
عتيق ونّصا معّتقا مــن حيث الفّن والّتجريب 

واإلبداع.

د. فتحي بن معّمر

الرواية فيها كّم هائل مــن األحداث املتداخلة 
وفيها ّســرد يعتمد على مضماريــن متوازيني 
يّطردان على مدى الّروايــة حّتى يظّن القارئ أن 
ال تالقــي بينهما. وهذان املضماران هما مضمار 
احلــّب اإلنســاني العاطفي بني بطلــْي الّرواية 
أخرى.  حــّب  عالقات  »بدرية«و«نعيم«وبعــض 
ومضمار حّب الوطن الذي ميّثله بدرجات متفاوتة 
كّل من بدا في الّرواية منشــغال بقضايا الوطن 
عامال على خالصه وحتريره وضمان العيش الكرمي 
ألهله. غير أّن اجلــري في رواية احلال في املضمار 
األّول ال مينع العدو والّتسابق في املضمار الّثاني 
ومن هنا ينشــأ الّتالقي بني حــب الوطن وحّب 
وإنسانا باألساس  اإلنسان مواطنا حّرا مسؤوال 

في وطنه العراق وفي غيره من البلدان.
1 - احلّب ... حّب عتيق

وال يكون احلــبّ حّبا إالّ متى كان عتيقا، متأّصال 
تضرب جذوره في أعماق الّروح، مضّمخا بأصدق 
الّنفس  بها  تنتشــي  واملشــاعر  األحاســيس 
فتزدهي. غيــر أّنه متى متّكن مــن الّنفس ولم 
تُصب منه إالّ أوصاب العشق وآالمه،صار صاحُبه 
عبدا يطلــب االنعتاق وال عتق. كما اُســتعِبد 
»نعيــم« بعــد أن جمع مهر حبيبتــه »بدرية« 
من التســّول كما اشــترطت. فكســرت أنف 
كبريائه كما انكسرت أحالم الوطن على صخرة 
الّصراعــات واحلّب الذي لم يرَق إلى أن يكون حّبا 
عتيقا. في الّرواية لعبة ســردّية أتقنها سعيد 
بقدرته العجيبة علــى جعل األصوات املتعّددة 
فيها تتــداول على حبل الّســرد فتروي حكاية 
احلــب وحكاية الوطن. ومعــه نفهم أن ال حياة 

دون حّب ووطن. 
وفي لرواية ميكن أن ال يكون االســم دليال على 
مسّماه فـ«نعيم«ذاك الفتى ابن شيخ القبيلة 
املتعجرف تنكسر أنفه عندما يرضى أن يجمع 
مهر حبيبته »بدرية«من التســّول فيسقط في 
مستنقعه وال يخرج منه.وينتهي به احلّب شريدا 
متســّوال يغّني كل ليلة مــع خليلني. وعندما 
يخترق صوتــه اآلفاق ويبلــغ أذن »بدرية«يندلق 
دلو الّســرد فتتعّدد األصوات لنكتشف معها 
ولنستكشف  »نعيم«و«بدرية«  قّصة  تفاصيل 
بطريقة ســردية ممتعة حكايــة العراق وبعض 
وجوه الّصراع في أدّق مراحلــه التاريخية بحثا 
عــن احلــّب والّتعايش والّســلم بقلــم كاتب 
يحسن اإلمســاك بخيوط الّسرد ويتقن حتريك 
شخوصها مستقيا من الّتاريخ مشهدّية رائعة 

ميكن أن تعكس بعض عراق اليوم.
ولإلمســاك بخيوط هذا الّتواشج بني الّتاريخي 
والّســردي،بني قّصــة الّتحــّوالت والّصراع في 
مرحلة ما من مراحل تاريخ العراق، وبني حكاية 
احلّب بــني »نعيم«ابن شــيخ القبيلة و«بدرية« 
ابنة أحد شــيوخ القبائل أيضــا ميكن أن نركن 
إلى الفصل السادس عشر وهو تقريبا منتصف 
الّروايــة بالّضبط ومنه نستشــّف العديد من 
الّنقاط ومن خالله تتوّضــح لنا خيوط الّلعبة 

حّب الوطن.. حب اإلنسان.. والدة المواطن

قراءة في »حّب عتيق« لعلي لفتة سعيد

يوسف عبود جويعد
 

في اجملموعة الشــعرية )امرأة من جنوب القلب( 
للشــاعر جابر الســوداني، نقف مع عملية بناء 
شــكلها،  بتفاصيلها،  الشــعرية  القصيــدة 
الرؤية  سياقها،  موضوعها،  ثيمتها،  مضمونها، 
الفنية التي اتبعها الشــاعر في عملية صناعة 
االنزياحية  املفردة الشعرية  القصيدة الشعرية، 
املنتقاة التي تتالءم وتنسجم مع اإلطار املتوحد 
في القصيدة، امتالك احلســية الشــعرية التي 
جتعل القصيدة تنتمي إلى عالم الشعر، وتبتعد 
الرمزية  اللغة االعتيادية، الصــور والدالالت  عن 
واالستعارات الصورية التي أتت عن عمق معرفة 
الشاعر لعملية بناء القصيدة والتصاقه بعالم 
الشــعر، ثم ننتقل في عملية التحليل في تلك 
النصوص الشــعرية إلى العناصر واألدوات التي 
وظفت للقصيدة الشعرية، وتفاعلت مع النص 
وصارت جزءاً مهماً منه، وهي مجموعة تراكيب 
تفاعلية متاهت وانصهرت وتوحدت مع العناصر 
األساســية لتكــون مســاراً خاصاً للشــاعر، 
اإلحســاس بالغربة وهو في وطنه، حالة الوعي 
واكتشــاف اجلهل، العالقة العاطفية، املرأة في 
كيانها وصفاتها، وبأشــكال شــعرية متنوعة، 
البحث عن الضوء داخل الظالم، الوعي وســط 
الالوعي،  نبذ أي ظاهرة شاذة ومتخلفة ال تنتمي 
إلى احلياة القومية، احلرب، البحث عن الطمأنينة 
والسالم واحلب واألمان، وسط احلروب، البحث عن 
اجلمــال من داخل القبح، إظهار اجلانب املشــرق 
للحيــاة من داخــل الظالم، مقــت املتفيقهني 
وأدعيــاء الثقافة وأدعياء الشــعر، واألدباء الذين 
ال ميتلكــون املعرفة والدرايــة ومييلون إلى اجلهل 
واالستعراض الفاشــل، وهذه التفاعالت وغيرها 
هي عملية جتاذب وخلط داخل النص الشــعري، 
لكي يظهر بصورة متوحدة تســتوعب كل هذه 
األدوات، ويكــون للشــعر مذاق آخــر فيه الروح 
االنفعالية، والروح االستفزازية من أجل التحفيز 

نحــو التغيير، فيه الســخرية مــن التقاليد 
البالية، فاملفردة الشــعرية داخل النص، تقوم 
بأكثر من دور من أجل إيصــال الثيمة والفكرة 
واملوضوع للقــارئ، ولكنه ال يحســها ظاهرة، 
وإنا هي مضمرة تسير مع مسار النص، وتصل 
دون اســتئذان، كما أود اإلشارة هنا إلى أن املرأة 
حظيت بحظ أوفر في هذه اجملموعة، ولها أكثر 
من قصيــدة، وهذا يدل على اهتمام الشــاعر 

بالنصف اآلخر، ملا لها من أهمية في حياتنا.
وهكذا فإننا نكتشــف أن عمليــة بناء النص 
الشــعري، تتطلب وعياً كبيراً، وقدرات متســك 
التفاعــالت وتزجها في  بتالبيــب مجموعــة 
النــص الشــعري، لتنتقل إلى عالم الشــعر، 
للقصيدة  والتكوين  التشــكيل  يتكون  ومنها 
الشــعرية.. ومن اجلدير بالذكر أن الشاعر جابر 
الســوداني ابتعد عن االســتهالالت والعتبات 
النصيــة املوازية واإلهداءات التي طاملا وجدناها 
تعيق طريقنا نحو النصوص الشــعرية، حيث 
نلج إلى القصائد التــي ضمتها هذه اجملموعة 
دون أي عائــق، وفــي قصيدة )امــرأة من جنوب 
القلب( التي حملت اجملموعة اسمها، نكون مع 
انثياالت عاطفية، وبوح مفتوح، يخرج من أعماق 
الوجدان المــرأة من جنوب البلــد، من األرياف، 
والطني احلر، والنخيل، والبساتني، ورائحة األرض، 
لتسكن قلب الشاعر، وتسلب لبه، لتكون امرأة 

من جنوب القلب:
مطٌر على الشرفاِت وجُهِك

جاءْت بِه ريُح املساْء.
من يا ترى يهواِك مثلي 

ويجيء يطرق بابِك املوصود
في ليل الشتاْء

قمٌر على الشرفاِت أنِت 
موعودٌة بهواِك أعوامي األخيرة.

حلٌم يغازُل صبوتي.
وتصدني عنِك انثياالت املساْء.

الدفء ملُء أصابعي 
ويداي تسكن في يديِك

فيك رائحُة اجلنوْب.
وفــي قصيدة )الغائب( يقدم لنا الشــاعر رؤية 
فنية عن الغياب، ومحاولــة إبعاد الوجدان من 

حاضر مؤلم، والركون إلى الغياب هرباً:
منذ قرون 

أوصد باَب السرداِب
عليِه وناَم عميقاً 
لْم توقظُه احلرُب 
وأحزمُة النسف 

وأمراض العصرِ
وصيحاُت

جنود املارينزِ مساًء
يقتحمون منازَل غربتنا

وفي قصيدة )ثالثة يركضون( يقدم لنا الشاعر 
ثالثية الركض نحو النهاية، النهر، العمر، األب، 
وكل يســير مهروالً نحو مبتغاه ونهايته التي 

سوف يصل إليها:
مْذ رأيت النهرَ 

وهو يركُض عائداً للجنوب.
ال شيء يثني 

مسيرة املوج املسافرِ
نحو قرارة البحرِ السحيْق.

مْذ رأيت العمرَ 
وهو يركض عائداً للتراْب.

ال شيء يثني 
تعاقب الفصوِل والسننْي.
مْذ رأيت أبي وهو يركُض 

متعقباً ظل الرغيِف 
وكسوة العيِد للصبيِة العراْة.

وما جعل ظهرُه الفتي 
محنياً مثل عرجون قدمي.

وفي قصيدة )فرض( يبعد احلبيبة عن األســئلة 
التقليدية، ومينحهــا حرية االنطالق، نحو واحة 

احلب اجلميلة دون تردد أو خوف. 
ال تسأليني 
حني التقيِك

مرًة  أُخرى ملاذا أحبِك

ليس في احلِب
متسٌع

لطرح األسئلْة.
غادري مخاوفِك 

التي كرهتها
من زماْن

وهاتي يديِك
عروسًة مدللة. 

نالحظ في بناء النص الشــعري للشاعر جابر 
بنيــة متراصة متماســكة  أنها  الســوداني، 
متصلة ببعضهــا دون فراغ أو حتــى تقطيع، 
وال ميكن أن يُســتجزأ مقطع منها دون اإلخالل 
بعملية البنــاء، كونها تفقد قطعة مهمة من 
تلك القطع املتراكبة املتصلة دون انقطاع، وفي 
قصيدة )مشــهد صار مألوفاً( يقــدم لنا رؤية 
لواقع حال الثقافــة واألدب، وبعض من مدعي 
األدب والشــعر والصحافة، الذين يستعرضون 
جهلهم أمــام الواهمني ويصفهم بأنهم، مثل 

أسراب ذباب:
كُل شيء هنا 
يعتريِه الضجُر

الكراسي املهملُة
وعناويُن الكتِب التي 

تراكم عليها الغبارُ
منُذ عقدين أو يزيْد.

الصحفيوَن املصابوَن
بنوبات السعال والسعار معاً

وشعراُء احلداثِة الواهمون.
يطنون مثل أسراِب ذباِب.

وفي قصيــدة )متالزمٌة للحــزن( نعيش حالة 
الغياب والوحشة، وأشرعة املسافرين، وتداعيات 
حســية شــعرية غاية في التماهي في بحور 

النفس احلزينة:
أشجاني الغياُب

وأشرعة املراكب املسافرْة. 
إلى أيَن متضي هذه احلُُموْل.؟

ذاهبًة يلفها الضباُب واملطُر.

وتنساني دائماً خطى الراحلنْي.
كسقط متاع

في وحشة املرافئ الباردُة.
أنا سليل العثرات اجلساْم.

ماتْت بروحي 
قبَل أوان القطاِف طفولتي 

وغادرت ملمسي 
طراوة الشعرِ والشجْن.

يا لتلَك املساءاِت
تالشى كلُّ شيء  

وفي واقعــة حقيقية حدثت للشــاعر، حيث 
الســلطة الصدامية،  صدر عليــه في زمــن 
حكم باإلعدام شــنقاً حتى املــوت، وقيد إلى 
حبل املشــنقة يعثر بخطاه اخلائفة، فأنقذ في 
اللحظــات احلرجة األخيرة من حبل املشــنقة، 
وهكذا كتــب قصيدته )الطريق للمشــنقة(، 
فجاءت مفعمة باألحاسيس الصادقة ملتهبة 

حتبس األنفاس.
من هنا مرْت خطانا 

ذاَت صبح مثقلنَي
بألف جرح في الصميْم.

كانْت الشمُس
على أحداقنا جمراً تفورُ

وألُف فوَّهة تواكُب سيرنا
نحو املشانق 

في الطريِق تعثرْت خطوي 
بأقدامي وباعتني اجلنودْ.

بالهراوات الثقيلِة وانكسرُت
تناثرت أشالء وجهي في التراِب

كأن َّعمري من زجاج خزفي ّأثخنوه
بالسكاكني املدببة النصاِل

تسمرت عيناي في األفق الكئيِب
وفي قصيدة )وقفة مع علي بن أبي طالب( نكون 

مع املناجاة والتداعيات التي تقدم واقع احلال:
وياله علٌي

وألنك محُض جراح فينا 
موغلة حّد النَّزِف

نقيم لها الصلوات ِحداداً
هل ستجيئ الليلَة من علينْي.

نلوذُ بظلَك يا ظل اهلل
سئمنا البعَث كثيراً.
ومواعظ أمناء األمة 

والتَّجوال على أرصفِة املنفى 
نستجدي عطَف وكاالت الغوِث

جياعاً ال مَن وال سلوى.
وهكــذا وبعد طوافنا لبعض مــن قصائد هذه 
اجملموعة التي ضمــت العديد حيث بلغت عدد 
القصائــد مائة وثماني قصيــدة، اختلفت في 
رؤاها ومبناها وأفكارها، وبلغة شــعرية نابعة 
من أصــول صناعة القصيدة الشــعرية بكل 
أدواتها وعناصرهــا وعملية بنائها، كما نالحظ 
أن عملية تدوين القصيدة متصلة متراصة مع 

بعضها كجسد واحد.

تماسك البنية النصية في »امرأة من جنوب القلب«

َسطوٌة َشفيفة

من المفارقات أن يتهّكم 
»نعيم«المجنون أو المتسوّل 

من العبي الدومينو 
ويتهمهم بتضييع الوقت 
في هذا الوطن الذي كثرت 

أمراضه وعاهاته »فكّل 
شيء فيه معكوس« و 

»كّلها عشائر ورجال دين 
وعادات وتقاليد. وكّل واحد 
يحكي يطلع لسانه، وكأنّه 

كان قريبا من اهلل«

هناء مهتاب

خيول الظالل العتيدة،
 وزفرة حانية، 
وغربة غريبة

ـا  ترســلها األرض إلــى مفاخــر الُثريَـّ
القريبة...

ِعناق الَعناقيد، 
وعشبٌة تتسربل بالورود،

 وفلق اإلصباح في غياهب الظالم،
 رُشــح لنهار كالح اجلبني يحاور ظالل 

ج بالُعروبة...  املدجَّ
الواحه علــی قارعة  ُقدمــت  وتابــوت 

القيامة،
 كبيضة عصفورة حتت جّلنارة املبنی،

 تباشر شغاف امِلن قبل ِقراع الطبول... 
؛ غنِّ

غنِّ يا ِحساَن احلياة خلف الّدياجي، 
كالِبشارة قبل اإلشارة،

 كملح الَدمع في بطِن احلوت،
 كاحلمام احلزين في الُعروبة املَلثومة، 

واملواقع املَهجورة التي تقودها الندامة... 
غنِّ يا صاح،

 قرَب حجرِ اليقني، 
للمسكوننَي بسرمدية الرسالة،

لألرواح التي تطوي فيها الصافنات، 
 ملـن توضـــؤوا مبـاء املدامـــع فـي بلٍد 

يلـوُك كبـده خجـل الظـالم، 
، غنِّ

لألحـــالم السابلـــة أملكنونـــة فــي 

الرَّغيف، 

لينتشي احلَمام ويَرسم جناحاً ال تُضام، 

الكامنة خلف  الثعالب  رؤوس  لتقطف 

املالمح الكاذبة.

غالف الكتاب
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سائق ينقذ فتاة من االنتحار
مواقف البطولة والشجاعة وتدّخل أصحابها في اللحظات 
احلاســمة تنقذ الكثيرين ومتنع حدوث املزيد من املشكالت، 
وهذا ما فعله ســائق حافلة مع فتاة كادت تقفز من أعلى 

جسر مبدينة أومسك جنوبي روسيا.
وحسب موقع »روســيا اليوم«، سجلت كاميرا مراقبة على 
جسر كومسومولســكى فوق نهر مبدينة أومسك، عملية 
إنقاذ فتاة حاولت االنتحار من أعلى اجلسر من سائق حافلة، 

كانت متر من فوق اجلسر.
وبدأت الواقعة عندما كانت حافلٌة متر في طريقها من على 
جسر كومسومولسكي، وخالل سير الرحلة، الحظ السائق 
فتاة تقف على حافة اجلســر وتضع معطفها على السور 

احلديدي للجسر، ويبدو أنها ستقفز منتحرة من اجلسر.
وأوقف السائق حافلته على الفور ونزل لينقذ الفتاة، وحلقه 
بعض الــركاب إلثناء الفتاة عن االنتحار، وبالفعل جنحوا في 
املهمــة حني مد الســائق يده بقوة وانتــزع الفتاة من فوق 

اجلسر من دون تردد.

فحص كورونا باستعمال الة القهوة
متكن باحثون من قســم الكيمياء العضويــة في جامعة 
هولندية، من تصميــم اختبار للفحص الفــردي لفيروس 
كورونــا في املنزل، باســتعمال ماكينة قهوة كبســوالت 

منزلية.
وقال الباحث فيتوريو ساجيومو، املعد الرئيس في املشروع: 
»للتوصل إلى أداء مثالي، نحتاج إلى اختبار منزلي ســهل 
االســتعمال، مثل اختبار LFT، ولكنه عالي احلساسية في 

اكتشاف الفيروس، كاختبار »بي سي آر«.
وبــنّي أنــه وفريقه توصلــوا إلى طريقة تســمى تضخيم 
متســاوي احلرارة، بواسطة مشرع دائري Lamp، وهي تقنية 
التكلفة  األنبــوب، تســتعمل كبديل منخفــض  أحادية 
الكتشــاف أمراض معينة، بطريقة تتشابه مع اختبار »بي 

سي آر«.
وميكن دمج تقنية Lamp مع »قارئ اللون«، فعندما تتفاعل 
مع املســحة، تسبب زيادة في حموضة العينة، ما يؤدي إلى 
تغيير اللون، وفًقا ملســتوى درجة احلموضة pH، وتوفر إشارة 

بصرية من نتيجة إيجابية أو سلبية لإلصابة بالفيروس.
وتوصل ســاجيومو وفريقه إلى طريقــة تتغلب على هذا، 
باســتعمال مادة شــمعية متتص احلرارة في أثناء ذوبانها، 

وبالتالي، حتافظ على درجة حرارة ثابتة.

خبير يحذر من حناء سامة
حــذر خبير مصري في األمراض اجللدية من اســتعمال نوع 
معني مــن احلناء قد يؤدي إلى حروق وندوب في اجللد ال ميكن 

عالجها ورمبا تؤدي إلى الوفاة.
وقال الدكتور هاني الناظر، أســتاذ أمراض اجللدية، والرئيس 
األســبق للمركز القومي للبحــوث، إن تلك املضاعفات قد 

حتدث نتيجة استعمال »احلنة السوداء«.
وأوضح إنه تتم إضافة بعض املواد الكيميائية املثبتة للحنة 
الســوداء، لتمنحها مظهرا باللون األســود، ألن الطبيعية 

لونها مييل إلى اللون البرتقالي.
وكشف أن هذه احلنة ميكن أن تؤدي إلى اإلصابة بحساسية 
االلتهاب املوضعــي، الذي يتراوح بني التهــاب خفيف، إلى 
حروق اجللد، وميكن عالجها باستعمال كرميات وحقن حتتوي 

على الكورتيزون.
وأضــاف أن بعض هذه احلــروق قد تترك بعــض احلروق بقع 
وندبات على اجللد ال ميكن عالجها، وميكن إذا كانت شــديدة 

قد تؤدي إلى التسمم وتصل إلى الوفاة.

ملونشريط
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الصباح الجديد - وكاالت:

أن  الفتيــات  معظــم  حلــم 
مكان  فــي  أنفســهن  يجــدن 
خال من الرجــال، حيث ميكنهن 
االســتمتاع بحيواتهــن وارتداء 
دون  من  لديهن  املفضلة  املالبس 
تفعله  ما  للتحــرش،  تعرضهن 
ســيدات هذه اجلزيرة الالتي قررن 
بعدم السماح للرجل أن يدخلها 

على اإلطالق.
جزيرة super sheتعد هذه اجلزيرة 
املناطق  النســائية من أشــهر 
السياحية في العالم، فهي تقع 
وتبلغ  الفنلندية  السواحل  على 
مساحتها حوالي تسعة فدانات، 
حيــث قــررت ســيدة األعمال 
املنطقة  شــراء  روث  كريستينا 
مخصصة  لتكــون  بالكامــل، 

فقط للسيدات.
يتواجد بداخل اجلزيرة العديد من 
السيدات بشــتى اخلدمات حتى 
أطقم اخلدم الــذي يلبي طلبات 
الزائــرات، حيث تســتمتع املرأة 
باجللــوس على البحــر والعناية 
باجلســد واحملاولــة فــي صفاء 

الذهن.
األساســية  القواعد  ضمن  من 
التي تقــوم عليها فكــرة هذه 
بالرجال  الســماح  عدم  اجلزيرة، 
ســواء الشــباب أو كبار السن 
من الدخــول حتت أي ظرف، حتى 
بوقتها  بالداخل  الفتــاة  تتمتع 
بشــكل كامل من دون أن جتد ما 

يزعجها.
باســتقبال  اجلزيرة  هــذه  بدأت 

2017، حتى  السيدات فقط عام 
أصبحــت الوجهة الوحيدة على 
الكرة األرضيــة التي تذهب لها 
املرأة عندما تشعر باحلزن والرغبة 

في تغير احلالة املزاجية.
من ضمــن القواعــد املتواجدة 
داخل اجلزيرة، االلتزام بالشــروط 
التــي تطبــق بالداخــل كعدم 
التصوير وتناول األكالت الصحية 
إنقاص  فــي  للراغبات  خاصــة 
الــوزن، فهــذا املكان املناســب 

ملتابعة نظامك الغذائي من دون 
الشعور بامللل.

من  مجموعة  باجلزيــرة  تتواجد 
النفســي،  الطب  أخصائيــات 
املســاعدة  يقدمــن  الالتــي 
للســيدات املطلقــات أو الالتي 
يعانني بســبب بعض املشكالت 
في حياتهن بشــكل عام، كنوع 
من التأهيل النفســي بعيداً عن 

املسؤوليات وضوضاء املدينة.
رفقة  األطفال  بتواجد  يســمح 

األم خاصة في حالة تواجد عطلة 
بالداخل  يوجــد  رســمية، كما 
ســاحة خاصة باألطفال حتى ال 
يســببوا إزعاج لبقية السيدات 

الباحثات عن االسترخاء.
توقعت سيدة األعمال كريستينا 
روث أن هذا املكان لم ينجح على 
اإلطالق، فهل السيدات سيقدرن 
أو  العيــش مــن دون رجل  على 
شــريك حياة؟، لكن ردود الفعل 
كانــت إيجابية بشــكل كبيرا، 

فعلى ما يبــدو أن توتر العالقات 
العاطفيــة أصبــح مشــكلة 
كبيرة تقع على الطرفني، بالتالي 
يكــون االنفصال في هذه احلالة، 
الوســيلة الوحيدة الســترجاع 
النفس، إضافة إلى شــعور املرأة 
أيدي  عــن  والبحث  بالضعــف 
تســاندها حتــى تتخطى هذه 

الفترة الصعبة في حياتها.
واستقبلت كريستينا عدداً كبيراً 
من الســيدات من شتى األعمار 

من حــول العالــم، الالتي جئن 
للبحث عن االســترخاء والهدوء 
إلى  إضافة  النفســي،  والسالم 
التصــرف بحرية وارتداء ما يحلو 

لها بعيداً عن أعني الرجال
ميكــن التواجد فــي اجلزيرة بناء 
التــي تفضلها  الفتــرة  علــى 
الســيدة ســواء كانت شهر أو 
أكثر مــن ذلك، حيــث يتم دفع 
مبلغ مالــي يتم حتديــده وفقاً 
للخدمات التي ترغب بها املرأة، إذ 
الترفيهية  النشاطات  من ضمن 
التي تقدم داخــل اجلزيرة، تواجد 
مدربة خاصة معِك لتأهلك على 
التي  الصعبة  املرحلــة  تغطية 

تعاني بسببها.
كما يتوفر داخــل اجلزيرة العديد 
كممارســة  األنشــطة  مــن 
وجلســات  الرياضية  التماريــن 
التدليــك، إضافــة إلــى اختيار 
للراغبات في  نظام غذائي معني 

إنقاص الوزن.
ميكنك ارتــداء ما يحلو لِك داخل 
هــذه اجلزيرة، حيث ال يشــترط 
معــني  زي  أو  مالبــس  اختيــار 
بعدم  يســمح  ال  لكن  الرتدائه، 
ارتداء املالبس خاصة على البحر 
وفي حالة تواجد الصغار، كما أن 
التدخني غير مرحب به في حالة 
تواجدهم حتــى ال يحدث ضرراً 

على صحتهم
يفضــل عــدم متابعــة مواقع 
أثنــاء  االجتماعــي  التواصــل 
تواجــدك باجلزيرة، حتى ال يرتبط 
وبالتالي  اخلارجي  بالعالم  ذهنك 
لن حتصلي علــى النتيجة التي 

حتتاجينها.

الصباح الجديد - وكاالت:
العديد من األغذية واألطعمة  تتميز 
كالفواكه  معينــة  صالحيــة  مبدة 
التي  الطازجــة  واللحــوم  واخلضار 

تفسد بسرعة.
وهنــاك عدد مــن األطعمــة تتميز 
طويلة  لفترة  البقــاء  على  بقدرتها 
التقريبي لها،  العمر  من دون معرفة 
وبخاصة في حال توفر بعض عوامل 

العناية البسيطة بها.
 ،Mash وبحســب ما نقــل موقــع 

هناك ســبعة أطعمــة حتافظ على 
صالحيتها مدى احلياة.

1 -العســل: يعــد العســل أحــد 
األطعمــة القليلة التي تتميز بطول 
العمر، والــذي من املمكن أن يحافظ 
على طعمه حتى بعد مرور 100 عام، 
أن جودته ستنخفض بعد عامني  إال 
من تصنيعه، ويعود طول عمر العسل 
منخفضة  نســبة  على  الحتوائــه 
للغاية من املــاء، والتي تعد متطلبا 
أساســيا لنمو امليكروبات التي تؤدي 

إلى انتهــاء صالحية الطعام، إضافة 
لدرجــة حموضتــه املنخفضة جدا 
البكتيريا مســتحيال،  ما يجعل منو 
إضافــة الحتوائه على بيروكســيد 

الهيدروجني ومضادات اجلراثيم.
يذكر أن علمــاء اآلثار عثروا على أوان 
من العسل عمرها 3000 عام في أحد 
املقابــر الفرعونية، وقد كانت صاحلة 

متاما لألكل.
2 - امللح: امللــح الطبيعي والذي لم 
التي  باليــود، مــن األطعمة  يعالج 

تخزينه  التنتهي مدة صالحيتها مع 
بطريقة صحيحة بعيدا عن الرطوبة.
وقد  املــاء،  على  اليحتــوي  فامللــح 
اســتعمل كمادة حافظة منذ مئات 

السنني.
التحضيــر:  القهــوة ســريعة   -  3
فطريقــة تصنيــع هذا النــوع من 
القهوة تســهم فــي حفظه لفترة 
طويلــة جــدا، حيث تعتمــد على 
جتفيــف محلول مركز مــن القهوة 
تفقد  أنها  إال  التخميــر،  مســبقة 

طعمها مع مرور الوقت.
4 - زيت جوز الهند البكر: والذي يعد 
أن  الزيوت بشــرط  أنواع  أحد أفضل 
يكون غير مكــرر، ألن عملية التكرير 
على  املشبعة  الدهون  قدرة  تضعف 
درء األكســدة وجتعــل املنتج عرضة 

للتزنخ.
وبخاصــة إذا كان الزيــت مضغوطا 
البارد،  بالطرد بدال من الضغط على 
حيث تعمل احلرارة أيضا على تسريع 
في  الزيت  تفســد  التي  األكســدة 

النهاية.
5 - البقول اجملففة: بشــرط تخزينها 
بشــكل صحيــح وفي مــكان بارد 
وجاف، إال أنها تفقــد جودة الطعم 
بعد مضي وقت، وحتتاج لوقت أطول 
للتحضيــر، إال أنها حتتفظ مبحتواها 
مــن البروتني مــع مــرور الوقت وال 

تختلف عن احلبوب الطازجة.
6 - اخلــل: مدة صالحيــة اخلل تكاد 
تكــون غيــر محــددة، إذ يبقى اخلل 

صاحلا لألكل ملدة طويلة من الزمن.

العسل صمد ثالثة آالف عام.. أطعمة ال تنتهي مدة صالحيتها

 super she ممنوع دخول الرجال اليها
تسكنها النساء فقط:

آثار بابل »عدسة: زياد متي«لقطة

الكافيار بيض مالح يستخرج من بطارخ بعض 
أنواع األســماك ويقدم كنوع من املقبالت في 
العديد من املطاعــم الراقية، لكن هناك أنواع 
ستبدو لك غريبة جداً من الكافيار حول العالم.
اإلسكامول أو كافيار املكسيك من بيض النمل
اإلســكامول طبق قــدمي مصنوع مــن يرقات 
النمل  وشــرانق صاحلة لــألكل لنوعني مــن 
واملعروف بنكهة اجلــوز والزبدة، يتم تناوله في 

املكسيك منذ زمن بعيد.
يُعــرف باســم »الكافيار املكســيكي« نظرا 
لتشــابهه مــع بيــض األســماك، يتكــون 
اإلسكامول من نوعني من يرقات وعذارى النمل 
وهما نوعــان موطنهما بعض املناطق شــبه 
القاحلة في املكسيك وجنوب الواليات املتحدة.
تتــراوح أســعار اإلســكامول في األســواق 
املكسيكية بني 35 دوالر و100 دوالر، لكن طبق 
من اإلسكامول في مطعم من الدرجة الراقية 

ميكن أن يكون أعلى سعر.

كافيار إصبع الليمون
إصبع الليمون على شكل فلفل هالبينو وينتج 
هذا اإلصبع آللئ صغيرة تشبه الكافيار بنكهة 

حامضة عندما تقضمها.

نشــأ إصبع الليمون من الغابات املطيرة شبه 
االستوائية املنخفضة في أستراليا الساحلية 
وأصبح أحد أكثر املكونات الرئيســية من قبل 
املطاعم احلاصلة على جنمة ميشالن في جميع 

أنحاء العالم.
وعلى مدار العقــد املاضي، أصبح الطلب على 
كافيار احلمضيات كبيــراً لدرجة أن مزارعه قد 
ازدادت فــي أماكن مثل فرنســا أو كاليفورنيا 
ومع ذلك تعتبــر الفاكهة نادرة وتباع حالياً في 

الســوق املفتوحة مقابل ما يتراوح ما بني 200 
دوالر و300 دوالر للكيلوغرام الواحد.

كافيار بيض احللزون
اُخترع هــذا النوع من الكافيار رجل فرنســي 
»دومينيك بييرو« حيث قضى ثالث سنوات في 
إتقــان هذا االختراع، بعــد أن تخلى عن حياته 
املهنية في مجال تصنيع املطابخ، كان عليه أن 
يجد طريقة ليجعل احللزون  يضع كمية كبيرة 

مبا يكفي من البيض، ثم يلينها ويكيفها.
لقد كانت مهمة شاقة مبا فيه الكفاية ولكن 
الكافيار اخلــاص به هو اآلن أحد أكثر األطعمة 

املرغوبة في املطاعم الفرنسية.
يبلغ سعر اجلرة 30 جرام حوالي 39 يورو، بينما 

يبلغ سعر 50 جراماً 82 يورو.
قرر دومينيك وزوجته ابتكار األطعمة الشهية 
الغريبــة بعد أن توصلوا إلى اســتنتاج مفاده 
أن تربية احللزون التقليدية ليســت عمالً قابالً 
للتطبيق، اآلن يستوردون احللزون من دول أوروبا 
الشرقية ويراقبونها وهي تضع بيضها، ليصلوا 
إلى أكبر استفادة ممكنة. يقدم اختراع بيرو من 
كافيار احللـــزون على اخلبز احملمـــص أو أوراق 

املرميية.

اغرب انواع الكافيار..بيض الحلزون وبيض النمل

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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العواصم ـ وكاالت:

حقــق ريال مدريد، انتصــارًا ثميًنا 
بنتيجــة )3-1( خــال مواجهــة 
ليفربــول، مســاء اول أمــس، في 
ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
ستيفانو..  دي  ألفريدو  معقله  في 
توقيع  ريال مدريــد، حملت  ثاثية 
»هدفني«  جونيــور  فينيســيوس 
فــي الدقيقتــني 27 و65، وماركو 
 ،36 الدقيقــة  فــي  أسينســيو 
بينما ســجل محمد صاح، هدف 

ليفربول في الدقيقة 51.
اإلياب  تُقام مواجهة  أن  املُقرر  ومن 
يوم 14 نيســان احلالي، في معقل 
الريدز »أنفيلــد«، علًما بأن امللكي 
غياب  وســط  الذهاب  لقاء  خاض 
مؤثرة على غرار ســيرجيو راموس 

ورافائيل فاران وإيدين هازارد.
ســجل النجــم املصــري محمد 
صــاح هدًفــا لفريقــه ليفربول 
اإلجنليزي، فــي مرمى مضيفه ريال 
مدريد اإلسباني وأحرز صاح هدفا 
لصالح ليفربول في الدقيقة )51(، 
على ملعب ألفريدو دي ســتيفانو، 
وال يعد صاح أول العب مصري يهز 
شباك ريال مدريد، فقد سبقه عدة 
باملباريات  املهمة سواء  لهذه  جنوم 

الودية أو الرسمية.
الزمالك  وبدأ محمد موسى العب 
األســبق، مسيرة هز شــباك ريال 
مدريد في مباراة ودية أقيمت على 
آذار1961،   10 يوم  القاهرة،  ســتاد 
وفاز املرينجــي حينها بنتيجة )4-

1(، وســجل موسى هدف الزمالك 
الوحيد.

وزار ريال مدريــد القاهرة بعد ذلك 
في نفس العام، وفاز على الزمالك 
للفريق  وســجل   ،)1-7( بنتيجــة 
علي  اليمنــي  الاعــب  املصــري 
محســن، كما زار مصر عام 2001 
وخــاض مواجهة ودية ضد األهلي، 
وفــاز املارد األحمر بهدف ســجله 

النيجيري صنداي.
الاعــب املصري الثانــي الذي هز 

شــباك ريال مدريــد، كان إبراهيم 
مصــر  منتخــب  جنــم  حســن 
األســبق، بقميص فريق نيوشاتل 
الثانى  تشرين   27 يوم  السويسري 
1991، في ذهــاب دور الـ16 لكأس 
االحتــاد األوروبي.وســجل إبراهيم 
حسن هدف الفوز لصالح نيوشاتل 
في مرمى ريال مدريد، وكان املدرب 
هودجســون  روي  القدير  اإلجنليزي 
مديــرًا فنًيا للفريق السويســري 

حينها.
أحمد  املصــري  املهاجــم  وجنــح 
حســام »ميــدو«، في هز شــباك 

ريال مدريــد، حــني كان العبا في 
صفوف مارســيليا الفرنسي، يوم 
26 تشرين الثانى 2003 في مرحلة 
اجملموعات بدوري األبطال، وســجل 
في شــباك إيكر كاســياس، وفاز 
الفريق اإلسباني )2-1(.. كما سجل 
املصــري محمد زيدان في شــباك 
ريال مدريد، بقميص فريق هامبورج 
األملاني، وذلك فــي مباراة ودية عام 

.2008
من جانبه، تغلب مانشستر سيتي 
اإلجنليــزي بصعوبة علــى ضيفه 
بوروســيا دورمتوند األملاني، بنتيجة 

االحتاد، مســاء  ملعب  على   ،)1-2(
اول امس، في الدور ذاته. وســجل 
بروين  دي  الســيتي كيفني  ثنائية 
فودين  وفيــل   )19( الدقيقــة  في 
في الدقيقة )90(، في حني ســجل 
هدف دورمتوند الوحيد ماركو رويس 
احلسم  ليتأجل   ،)84( الدقيقة  في 
ملعب سيجنال  على  اإلياب  للقاء 

إيدونا بارك األسبوع املقبل.
وبحســب أرقام »أوبتا«، بات ماركو 
رويس أول العب يسجل في شباك 
مانشستر سيتي في دوري األبطال 
منذ لويــس دياز العــب بورتو في 

تشــرين الثانــي املاضــي، لينهي 
مسيرة السيتي التي امتدت لـ788 
دقيقة من دون أن تستقبل شباكه 

أي هدف.
وأصبح فيــل فوديــن ثالث أصغر 
العب إجنليزي يسجل هدًفا في ربع 
نهائي دوري أبطــال أوروبا بعمر 20 
عاًما و313 يوًمــا، وذلك خلف أالن 
ســميث في عام 2001 رفقة ليدز 
والكوت  وثيو  يوًما(  و158  )20 عاًما 
 20( 2009 آرســنال في عام  رفقة 

عاًما و30 يوًما(.
للمرة  الســيتي  ومنذ مشــاركة 

مبســماه  األبطال  دوري  في  األولى 
احلديث موســم )-2011 2012(، ال 
يوجد فريق سجل أهداًفا أكثر منه 
في الدقيقة 90 في املسابقة بواقع 

17 هدًفا مناصفة مع ريال مدريد.
وبحســب شــبكة »ســكواكا« 
لإلحصائيات، فقد ساهم دي بروين 
في هز شــباك دورمتوند خال آخر 
4 مباريــات خاضها أمــام الفريق 
األملاني.ويعتبــر هــذا اللقاء، األول 
لكيفــني دي بروين أمام بوروســيا 
مانشســتر  بقميــص  دورمتونــد 

سيتي.
كان  املاضيــة،  املباريــات  وفــي 
برويــن بقميص فريقه  كيفني دي 
وساهم  فولفســبورج،  الســابق 
في هــز الشــباك أمــام دورمتوند 
خــال 3 مباريات علــى التوالي ما 
بــني البوندســليجا وكأس أملانيا. 
لإلحصائيات،  »أوبتا«  شــبكة  أما 
أن مانشستر سيتي  إلى  أشــارت 
سجل 18 هدًفا على التوالي، منذ 
آخر هدف استقبله الفريق في دور 
اجملموعات، وهو رقم غير مســبوق 

في تاريخ دوري األبطال.
وهــز ماركو رويس، قائد بوروســيا 
سيتي  مانشستر  شباك  دورمتوند، 
)1-2(، في  خال خســارة فريقــه 
ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وصل الدولي األملاني إلى هدفه الـ 
الفيستيفال،  18 بقميص أســود 
البطولة  على مدار مشاركاته في 

األوروبية.
وذكرت شــبكة »أوبتــا« أن رويس 
لدورمتوند  التاريخي  الهداف  أصبح 
في دوري األبطــال، متجاوزًا روبرت 
ليفاندوفسكي بفارق هدف وحيد.
وكان جنم بايــرن ميونخ احلالي، قد 
ســجل 17 هدًفا بقميص دورمتوند 
حتى رحيلــه صــوب البافاري في 
أيًضا  املباراة  2014.وشهدت  صيف 
غيــاب النرويجــي إيرلينج هاالند 
مهاجم دورمتوند، عن هز الشــباك 
ألول مرة هذا املوسم في البطولة 
األوروبيــة، التــي يعتلــي صدارة 

الهدافني فيها برصيد 10 أهداف.

مدريد ـ وكاالت:
اإلســباني  برشــلونة  نــادي  أكد 
كوتينيو  البرازيلــي  العبه  خضوع 
لعمليــة جراحيــة ناجحــة على 
وذكر  اليســرى..  ركبته  مســتوى 
النــادي الكتالونــي أن كوتينيــو 
أجرى  قد  البرازيــل،  فــي  املتواجد 
إشــراف  حتت  جراحيــة  عمليــة 
بالتشاور  رودريغو السمار،  الطبيب 

مع الفريق الطبي لبرشلونة.
 beIN SPORTS وبحســب مصادر

فإن موســم كوتينيو قــد انتهى، 
حيث من املتوقع أن يســتمر غيابه 
عن املاعب لفترة تتراوح، بني أربعة 
برشلونة  أســابيع.وكتب  خلمسة 
في صفحته على تويتر أن كوتينيو 
»كان يعاني مــن كيس في ركبته 
اليمنى، ومت إجــراء عملية جراحية 
ناجحة له مــن قبل )جراح وطبيب 
منتخب البرازيل رودريغو( الســمار، 
الطبية  حتت اشراف فريق اخلدمات 
في النادي. ســيغيب كوتينيو عن 

املاعــب على أن يحــدد جتاوبه مع 
العاج مدى استعداده )للعودة(«.

أكــد  الكاتالونــي  النــادي  وكان 
االسبوع املاضي أن كوتينيو العائد 
الــى صفوفه بعد موســم 2019-
2020 قضــاه مــع بايــرن ميونيخ 
علــى ســبيل اإلعارة، ســافر إلى 
باده لتلقــي العاج من إصابة في 
غضروف ركبته اليسرى تعرض لها 
في 29 كانون األول املاضي أمام إيبار 
في الدوري، وخضع حينها لعملية 

جراحيــة، قبل أن يحتــاج مجددا 
لعملية ثانية بســبب عدم جتاوبه 
مع العاج.ولم يكشــف برشلونة 
عن الوقت الذي سيحتاج كوتينيو 
للتعافي، لكن الســمار استبعده 

فعلًيا لبقية املوسم.
وقال السمار ملوقع »غلوبو سبورت« 
البرازيلــي »أســتطيع أن أقول إنه 
لن يتعافــى في الوقت املناســب 
املؤجلة من  أمريكا«  ملسابقة كوبا 
العــام 2020 الى الصيــف املقبل 

بســبب فيروس كورونا املســتجد 
وحتديدا فــي املدة بــني 13 حزيران 
و10 متوز فــي االرجنتني وكولومبيا.
وأضاف »لقد خضع بالفعل لعملية 
جراحية مرتني في برشــلونة، لكن 
كانت هناك حاجة لعملية جراحية 

جديدة إلزالة كيس«.
في  أساســياً  لعب  وكان كوتينيو 
مباريات منتخب باده في النسخة 
االخيــرة لكوبا أميــركا عام 2019 
والتــي تــوج بلقبها علــى أرضه.

وبحســب بعض وســائل اإلعام، 
يبحــث برشــلونة عن شــارٍ البن 
الـــ 28 عامــا برغــم إدراك النادي 
كون  املهمة  صعوبــة  االســباني 
كوتينيو لم يلعب منذ كانون االول 
2020.وارتبط اســم العب ليفربول 
االجنليزي الســابق بعدة أندية، مع 
الـ«برميرليغ«. إلى  العودة  إمكانية 
ولعب كوتينيــو 90 مباراة لصالح 
هدفا،   24 خالها  سجل  برشلونة، 

منها 3 في هذا املوسم.

كوتينيو يجري جراحة ناجحة

لدغة فودين تنقذ السيتي من فخ دورتموند

ريال مدريد يقهر الغيابات بثالثية في ليفربول بدوري األبطال

فرحة العبي ريال مدريد بالفوز 

بكين ـ وكاالت:
ُعنّي املــدرب الهولندي جــوردي كرويف مدرباً 
لنادي شــنغن الصيني بعد استقالته الشهر 
املاضي مــن تدريب منتخب اإلكــوادور دون أن 
أّي مباراة.ويخلف  يحظى بفرصة قيادته فــي 
كرويف )46 عامــاً( اإليطالي روبرتــو دونادوني 
الذي تــرك منصبه في 11 اب بعد أربع مباريات 
فقط من املوسم حقق فيها فوزاً وحيداً مقابل 
3 خســارات.. وأشــار النادي اجلنوبي في بيان: 
»ســيصل املدرب كرويف إلى الصني في 16 أب 
املرتبط  الصحي  للبروتوكول  بعضها  ويخضع 
كرويف  املستجد«.وسيضطر  كورونا  بفيروس 
للدخول في حجــر منزلي ملــدة 14 يوماً قبل 

التفرغ إلدارة فريقه اجلديد.
وكان جنل أســطورة برشلونة اإلسباني الراحل 
يوهان، عنّي فــي كانون الثانــي املاضي مدرباً 
لإلكوادور، لكنه عاد إلى إســبانيا حيث أمضى 
معظم مســيرته كاعب، ما إن بدأ تفشــي 
»كوفيد19-« أواخر شباط.وبدأ كرويف مشواره 
االحترافي كاعب مع برشلونة قبل التنقل بني 
أندية مانشستر يونايتد اإلجنليزي وسلتا فيغو 
وأالفيس وإســبانيول اإلســبانية ثم ميتالورغ 
دانييتســك األوكراني وأخيــراً فاليتا املالطي.
وبعد تعيينه األول في الصني في أب 2018، جنح 
في إبقاء شونغكينغ في مصاف أندية النخبة، 
قبل تــرك الفريق في كانــون االول 2019 بعد 

فشل مفاوضات متديد عقده.

باريس ـ وكاالت:
حجز موناكــو مقعده فــي دور الثمانية بكأس 
فرنسا بصعوبة بالغة، إثر فوزه بركات الترجيح 
)5-4( علــى ميتــز فــي اللقاء الــذي جمعهما 
اول امــس، على ملعب )لويــس الثاني( في ثمن 
النهائي.ولم ينجح الفريقان في حســم بطاقة 
التأهل خال شــوطي املبــاراة األصليني، لتقول 

ركات الترجيح كلمتها في النهاية.
ومتكن أصحاب األرض من حسم األمور لصاحلهم 
في ركات الترجيح بنتيجة )5-4(. بهذه النتيجة، 
يلتحــق فريق اإلمــارة فــي دور الثمانية بحامل 
اللقب، باريس سان جيرمان، الذي كان قد انتصر 
في مباراته على ليــل بثاثية نظيفة في 17 آذار 
املاضي.وســتقام باقي مباراة ثمن النهائي يومي 

أمس األربعاء واليوم اخلميس.

جوردي كرويف 
يعود إلى الصين

موناكو إلى ربع 
نهائي كأس فرنسا

10:00 مساًء

10:00 مساًء
10:00 مساًء

مفكرة اليوم

غرناطة ـ مان يونايتد

أياكس ـ روما 
أرسنال ـ سالفيا براغ 

الدوري األوروبي



رياضة

البصرة ـ اللجنة اإلعالمية:

اخلاص  اخلليجّي،  الوفــُد  اختتَم 
الرياضيــة  املنشــآت  بتفقــد 
برئاسة  البصرة  في  والسياحية 
الشــيباني،  حميــد  الدكتــور 
املنشــآت  إلى  زياراته  أمس،  أول 
الرياضيــة بتفقد ملعب املدينة 
الرياضية الثانوي ســعة عشرة 
آالف متفــرج، فضالً عن مالعب 
التدريــب األربعة.. وعّبــر الوفُد 
وجاهزيتها  باملالعب  إعجابِه  عن 
مع تسجيِل عددٍ من املالحظات 
مواقــع  بشــأن  االعتياديــة 

اإلعالميني والبوابات.
وقــدَم مديُر عام دائــرة األقاليم 
واحملافظات، طالب جابر، شــرًحا 
وأعمال  التحديثــات  أهــم  عن 
الصيانــة املســتمرة. كما قدَم 
مديُر عام دائــرة التربية البدنية، 
أحمد عودة زامل، موجزًا عن أهم 
التي  والدولية  احملليــة  املباريات 
الرياضية  املدينة  اســتضافتها 
التدريب.وثمــَن  ومعســكرات 
أعضــاُء الوفــد اخلليجــي روح 
التعــاون واملرونــة الكبيرة التي 
أكمل  على  ســهلت مهمتهم 
ايجابية  وجه، وعكســت صورة 
الرياضيــة  امللفــات  إدارة  عــن 
ملالكات وزارة الشــباب والرياضة 
واحلكومة  التطبيعية  والهيــأة 

احمللية في البصرة..
ومــن املقــرر أن يجــري الوفد، ، 
ملرافق خدمية  تفتيشية  جوالت 
تُختتم  البصرة  في  وســياحية 
مبؤمتٍر صحفي موســع يُقام يوم 
أمس الساعة الواحدة والنصف 
ظهرا في قاعة مبنى محافظة 
البصــرة، لتكتمل مهمة الوفد 
في زيارته الرسمية ويقدم تقريره 

النهائي، فيما سيتم اتخاذ القرار  
التنفيذي  االجتماع  في  النهائي 
الذي  اخلليجية  االحتادات  لرؤساء 
مــن املقرر إنعقاده خالل شــهر 

نيسان احلالي.
من جانبه، أكــَد املهندس خالد 
اخلليجية  اللجنــة  احلاج، عضو 
املوجودة فــي البصرة: أن معايير 
االحتادين الدولي واآلسيوي تطبق 
تطبيقها  ومت  الدول،  على جميع 
في  وكنت عضواً  البحرين،  على 
جلنــة تقييم املنشــآت ملالعب 
اســتضافتها  قبيل  البحريــن 

املباريات الدولية.
جــاَء ذلك خالل جولــة اللجنة 
اخلليجيــة، املُكلفــة مبتابعــة 
ملف استضافة خليجي 25 في 
البصرة، ملالعب املدينة الرياضية، 
يرافقهم مدير عام دائرة شــؤون 
األقاليم واحملافظات، طالب جابر، 
البدنية  التربية  دائرة  عام  ومدير 

والرياضة، أحمد عودة.
وأوضَح احلاج: أن هذه الشــروط 
واملعاييــر وضعت خلدمة اللعبة 
كذلك  وستكون  معا،  واجلمهور 
مع الكرة العراقية، وما شاهدناه 

يعــد مفخــرًة فــي املنشــآت 
الرياضيــة، فضــالً عــن أرضية 
ومالعــب املدينــة الرياضية في 
تضييف  تستطيع  التي  البصرة 
املباريات الدولية.وأشارَ إلى طرح 
عددٍ من املالحظات البســيطة، 
الهدف منها تقــومي العمل إلى 
في  املضي  أجــل  مــن  األفضل 
أكبر  ودورات  مباريات  استضافة 
مــن كأس اخلليــج. منوها إلى: 
ان العــراق يســتحق أن ينظم 
بطوالت أكبر مستقباًل، ال سيما 
انه ميتلــك كل املقومات والبنى 

التحتية التي تؤهله لذلك.
ونقل وزيــر الشــباب والرياضة 
عدنان درجــال  حتيات دولة رئيس 
الوزراء واحلكومــة العراقية الى 
اعضــاء الوفد الفنــي اخلليجي 
اخلاص ببطولــة خليجي 25 في 
البصــرة ، مثمنــا روح التعاون 
التــي يتحلــون بها  واملهنيــة 
ومالحظاتهــم القيمــة جلميع 
تنظيم  بشــأن  العمل  مفاصل 

البطولة في البصرة . 
وأضــاف بالقــول : جماهيرنــا 
وتترقب موعد  تتطلع بشــغف 

البصرة،  فــي  البطولة  إقامــة 
لتكــون الثانية التــي ينظمها 
العــراق، بعــد ان أقيمت األولى 
في بغــداد عــام 1979 ، مذكرا 
بان هذا الوفد الــذي انتقل وزار 
أماكن مختلفة في البصرة البد 
ان يكــون قد استشــف حجم 
التغييــر في املدينــة وخطوات 
 ، التي حصلــت فيها  اإلعمــار 
مذكرا بــان جميــع املالحظات 
سواء عن ملعب امليناء، أم مجمع 
الفنادق في املدينة الرياضية هي 
وتقع حتت  مالحظات موضوعية 
وتنفيذها  متاًما  السيطرة  نطاق 
ســيكون بصــورة مباشــرة مبا 
فيها ملعب املينــاء الذي تعهد 
وإكماله  شــخصياً  مبتابعتــه 
قبــل املدة احملــددة، فضــالً عن 
إكمــال فندق شــط العرب في 
وقدم  الرئاسية،  القصور  مجمع 
درجال شــرًحا وافًيــا للوفد عن 
أهــم املنشــات الرياضية التي 
تنفيذهــا حالًيا مبختلف  يجري 
احملافظات فضاًل عن مستشفى 
الطب الرياضــي في بغداد الذي 
سيشكل نقلة نوعية في مجال 
الطب الرياضي والصحة العامة،  
كما اصطحــب الوفد في جولة 

جلميع مرافق الفنادق الثمانية.
وحضــر اللقاء الــذي أقيم في  
إحــدى قاعــات فنــادق املدينة 
الهيئــة  رئيــس  الرياضيــة 
أياد  الكــرة  إلحتاد  التطبيعيــة 
بنيان، ومحافظ البصرة اســعد 
العيدانــي، والدكتــور شــامل 
كامــل، ومديــر عــام الدائــرة 
الواحد  عبــد  الهندســية جنم 
ومدير عام الدائرة االدارية واملالية 
شــاكر محمد عودة  ومدير عام 
دائرة التربية البدنية احمد عودة 

زامل

لمتابعة ملف استضافة خليجي 25 في البصرة

الوفد الخليجي ينهي جوالته بتفقد 
الملعب الثانوي للمدينة الرياضية 

ممثلون من العراق 
في لجان غربي آسيا 

الجيش بطال لألندية 
بألعاب القوى 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقت الهيأة التطبيعية إخطاراً رسمياً من احتاد 
غربي آســيا لكرة القدم يفيد باختيار ممثلني من 

العراق للعمل في اللجان املشكلة حديثا.
ومتت املصادقة على التنســيب بإعادة تشكيل 
جلان احتــاد غربي آســيا لكرة القــدم، باعتماد 
حسني ســعيد لرئاســة »جلنة املســابقات«، 
والدكتــور أحمد كامل كوجــر لعضوية »جلنة 
اإلعــالم والتســويق«، ونعمة ضيدان لشــغل 
عضويــة »اللجنة القانونية«، والدكتور وســام 
صليوة في »جلنة التطوير«، وقيس  محمد أسود 

لعضوية »جلنة االنتخابات«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توج فريق نادي اجليش بطــال ألندية العراق بألعاب 
القوى لفئــة الرجال، والتي أقيمــت على مدى 3 
أيام متواصلة علــى مضمار كلية التربية البدنية 
وعلــوم الرياضة في اجلادرية، مبشــاركة 163 ناديا 
جلميع الفئات. وأســفرت النتائج لفئة الرجال عن 
فــوز اجليش باملركز األول برصيــد 306 نقاط، وحل 
الشــرطة وصيفا بعد أن جمــع 256 نقطة، فيما 
جاء امليناء ثالثا بـ82 نقطة.وبفئة النساء جاء نادي 
اجلنســية أوال برصيد 157 نقطة، والبيشــمركة 

ثانيا بـ106 نقاط، ونينوى ثالثا برصيد 95 نقطة.
أمــا لفئة الشــباب فتوج احللــة أوال برصيد 215 
نقطة، فيما جاء البصرة ثانيا برصيد 154 نقطة، 
واجليش ثالثا بـ124 نقطة.وفي فئة الشابات، جاء 
نادي االتصاالت أوال برصيد 143 نقطة، والزعفرانية 
ثانيا بـ112 نقطة، وبيشــمركة ثالثا بـ48 نقطة.
وتوج نادي احللة بطال لفئة الناشــئني برصيد 165 
نقطــة، ونادي عفك ثانيا بـــ124 نقطة، والقوش 
ثالثــا بـ58 نقطة.وفــاز غاز الشــمال بلقب فئة 
الناشــئات برصيد 143 نقطة، وفتــاة نينوى ثانيا 

بـ126 نقطة، والسالم ثالثا برصيد 103 نقاط.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تبدأ اليوم اخلميس منافسات اجلولة 27 
لدوري الكرة املمتاز باجراء 4 مباريات، في 
ملعب الندف الدولي تقام مباراة النجف 
والشرطة في الســاعة الثامنة اال ربع 
مساء، وفي ملعب ميسان االوملبي تقام 
واربيل في الساعة  مباراة نفط ميسان 
اخلامســة والنصــف مســاء، في حني 
يضيف ملعب السماوة مباراة اهل الدار 
وضيوفهــم فريق النفط في الســاعة 
الرابعة عصرا، وفي ملعب التاجي جترى 
مباراة احلدود والقاســم في الســاعة 

الثالثة عصرا.
اربــع مباريات،  يوم غــد اجلمعة  وتقام 
الكرخ يضيف امليناء في ملعب الساحر 
احمد راضي في الساعة الثالثة عصرا، 
وفي ملعب التاجي تقام مباراة الكهرباء 
وزاخو في الســاعة الرابعة عصرا، وفي 
ملعب الفيحاء تقام مباراة نفط البصرة 
اخلامســة  الســاعة  في  بغداد  وامانة 
والنصف مساء، ويضيف ملعب كربالء 
الدولي مباراة نفط الوسط والطلبة في 
الساعة الثامنة اال ربع، وتختتم مباريات 

اجلولة يوم االحد املقبل، باجراءا مباراتي 
الصناعات الكهربائية والزوراء في ملعب 
الصناعة في الســاعة 4 عصرا، ومباراة 
اجلويــة والديوانية في ملعب الشــعب 
الدولي وتقام في الســاعة السادســة 
والنصف.ويقف اجلوية متصدرا للترتيب 
برصيد 59 نقطة، ثم الشــرطة وله 49 
نقطة، ثم الــزوراء بـ 48 نقطة متفوقا 

على النجف بفارق األهداف.
من جانب اخر، نظمت، جلنة املســابقات 
فــي الهيــأة التطبيعية قرعــة حتديد 
مالعــب دور الثمانيــة لبطولة الكأس 
للموســم )٢٠٢٠-٢٠٢١) بحضور عضو 
التطبيعية الدكتور أســعد الزم ورئيس 
جلنة املســابقات الدكتور حيدر عوفي، 
وأعضــاء اللجنة.وقــاَل عضــو جلنــة 
املســابقات، علــي عبيــس: إن القرعة 
املتأهلة  األندية  ممثلــي  أجريت بحضور 
لــدور الثمانية، وأســفرت عــن حتديد 
الزوراء  يلي: مباراة  املالعب، فجاءت كما 
الدولي،  الشــعب  ملعب  فــي  واحلدود 
ومباراة زاخو والقوة اجلوية ســتكون في 
ملعب زاخو، ويحتضن ملعب الشــعب 
مباراة الشــرطة وامليناء، والكرخ ونفط 

البصرة في ملعب الكرخ. 

بطريقة  ســتجرى  املباريات  ان  وأضاَف: 
خــروج املغلــوب مــن مبــاراة واحدة، 
وســتقام بدون جمهــور مــع االلتزام 

بضوابــط وتعليمــات اللجنــة العليا 
للصحة والســالمة، في خطوٍة تهدف 
للحفاظ على سالمة الالعبني واملالكات 

التدريبية.
وفي ســياق اخر، قررت جلنة املسابقات 
دوري  انطــالق  التطبيعية  الهيــأة  في 

الدرجة األولى العام للموســم )٢٠٢٠-
٢٠٢١) في األول من أيار املقبل  مبشاركة 
املســابقات،  فريقا.وقاَل عضو جلنة   ٢٨
سيروان جنم: سيكون يوم االثنني، املوافق 
)٢٦/٤/٢٠٢١)، موعدا إلجراء قرعة الدوري 

في مقر احتاد الكرة.
وأضــاَف: ان دوري الدرجــة األولى العام 
ســيقام بطريقة منظمة تســهم في 
فاحتة  وتكون  املنافســة،  بواقع  االرتقاء 
ملســتقبل أفضل للدوري في املواســم 
املسابقات،  وأشــارَ عضو جلنة  املقبلة. 
ســيروان جنم، إلى: اننا نطمح ألن يكون 
دوري الدرجــة األولــى محطــة مهمة 
الواعدة،  والطاقات  املواهب  الكتشــاف 
وأن يحظى مبتابعة جماهيرية وإعالمية.

وأجــرت، جلنة املســابقات فــي الهيأة 
الشــباب  دوري  قرعــة  التطبيعيــة 
احتاد  مقر  في   (٢٠٢٠-٢٠٢١( للموســم 
التطبيعية  عضــو  بحضــور  الكــرة، 
العام  واألمــني  الزم  أســعد  الدكتــور 
محمد فرحان، ورئيس جلنة املســابقات 
الدكتور حيدر عوفــي، وأعضاء اللجنة.
وقــاَل رئيــُس اللجنة، الدكتــور حيدر 
عوفي: إن دوري الشــباب سينطلق في 
العشرين من الشــهر احلالي مبشاركة 

علــى مجموعتني  فريقا قســمت   ٢٠
حســب القرعة، ضمت اجملموعة األولى 
وزاخو  والكرخ  والديوانية  الوسط  )نفط 
والزوراء والطلبة والنفط ونفط البصرة 
وتألفت  والســماوة)،  اجلويــة  والقــوة 
اجملموعة الثانية مــن فرق )امليناء وأمانة 
بغداد ونفط ميســان واحلدود والقاسم 
والصناعــات الكهربائيــة والشــرطة 
والنجــف وأربيل والكهربــاء).. وأضاَف: 
وستقام مباريات دوري الشباب بطريقة 
الدوري ملرحلة واحدة، وجترى املنافســات 
على املالعب النظامية ومن دون جمهور 
بحســب قرار اللجنــة العليا للصحة 

والسالمة.
وأشــارَ رئيُس جلنة املســابقات إلى: ان 
األولى سيلتقي  األول للمجموعة  الدور 
فيه نفط الوسط مع الديوانية والكرخ 
يالعــب زاخو والــزوراء يواجــه الطلبة 
والقوة اجلوية يالعب الســماوة والنفط 
يالقــي نفــط البصــرة، أمــا اجملموعة 
الثانية فتنطلــق مبارياتها بلقاء يجمع 
امليناء وبغداد ونفط ميســان مع احلدود 
الكهربائية  الصناعات  يالقي  والقاسم 
والنجف يواجــه أربيل والكهرباء يالعب 

الشرطة.

الجولة 27 لممتاز الكرة تبدأ اليوم.. والمسابقات تحدد مالعب ربع نهائي الكأس
الدرجة األولى ينطلق مطلع آيار والشباب في 20 الجاري

جانب من مباريات دوري الكرة املمتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
اشــاد مدرب املصارعــة، عمار 
كــرمي ناعــم، بــدور إدارة نادي 
املــرور الرياضي وما تقدمه من 
دعم لفرقهــا الرياضية، مبينا 
ان اإلدارة تســهم فــي حتقيق 
النجاحــات وذلك ملســاندتها 
للفرق الرياضية، اذ نالت الفرق 
املشــاركة  في  وكؤوس  القاب 
ضمن بطوالت االحتادات املركزي 

في العديد من األلعاب.
واضاف: حقق فريقنا باملصارعة 
الذهبي  الوسام  املرور  نادي  في 
العراق  أنديــة  بطولــة  فــي 
فئــة  باملصارعــة  لألحــداث 
الرومانيــة بــوزن 85 لالعــب 
حسني حســن بعد تفوقه في 
النــزاالت وصوال إلــى معانقة 
واعتــالء  الذهبــي  الوســام 
منصــات التتويــج بجــدارة، 
محققا بذلــك النجاح الفني 
واثبات اجلدارة، كما نال اإلشادة 
من احتــاد املصارعــة واللجنة 

املشرفة على البطولة.
وبني ان رئيــس نادي املرور اللواء 
احلقوقــي طــارق إســماعيل 
حســني، يعــد الداعــم االول 
الهيئة  اعضــاء  إلــى  اضافة 
اإلدارية وامني سر النادي مهند 

حميــد، وهذا الدعــم وتهيئة 
املناســب  التحضير  مقومات 
بالنتيجة  يــؤدي  للبطــوالت، 
املزيد  كســب  إلى  النهائيــة 
من األلقــاب والكؤوس وتقدمي 

االبطال إلى االضواء.
ونوه مدرب مصارعة نادي املرور 
فريقه  جناح  ان  إلــى  الرياضي، 
الوسام  وكسب  البطولة،  في 
الذهبــي يســهم فــي دعوة 
الالعــب البطل إلــى صفوف 
املنتخب الوطني لفئة االحداث 

املنافســات  فــي  لتمثيلــه 
اخلارجية املقبلة، 

واوضــح ان احتــاد املصارعــة 
تنظيم  فــي  جنــح  املركــزي 
البطولة التي ضيفها بســاط 
املصارعــة فــي قاعــة املركز 
في  اللعبة  الحتــاد  التدريبــي 
مجمع ملعب الشعب الدولي، 
بني  اثارة  منافساتها  وشهدت 
االندية املشاركة وكذلك كانت 
بســاط  فوق  النديــة حاضرة 

النزاالت.

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
األقاليم  شــؤون  دائرة  نظمت 
املوهبة  قســم  واحملافظــات/ 
الرياضيــة،  وضمــن خطتها 
املركزية النشطة شهر نيسان 
احلالي ، و بالتعاون مع منظمة 
العــال اإلنســانية التنمويــة 
بإشــراف  تدريبيتني  ورشــتني 
واألنشــطة  بغداد  شــعبتي 
والبرامج ، تستهدفان موظفي 
مركز املوهبة الرياضية ، حتاضر 
فيهمــا مســؤولة شعبـــة 
بغـــداد، فاطمـــة الزهـــراء 

نفعـت.
الورشــتان تســتمران حتــى 
منتصف الشهر ) ٥-١٥/نيسان 
/ ٢٠٢١) ، األولى بعنوان )كيفية 
التدريبيــة  اخلطــط  إعــداد 
بعنوان  والثانيــة  للمواهــب) 
)الريــادة ) . اعمال الورشــتني 

تشهد منذ افتتاحهما حضورا 
ومتابعــة من قبــل  معاوني 
الدائرة اإلداري  والفني ومديري 
الرياضيــة  املوهبــة  قســم 
اعتماد  جرى  وقد   ، واملنشــآت 

والســالمة  الصحة  تعليمات 
بالتباعد االجتماعي والتعقيم 
وارتداء الكمامات.في حني كان 
حاضران  واملشــاركة  التفاعل 

لدى املشاركني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي  الدولــي  يقــود طاقمنا 
لكرة القدم مباراة تصفيات كأس 
االحتاد اآلســيوي 2021 بني فريقي 

ابهاني دكا البنغالديش امام الفائز 
من مباراة إيجلر من جزر املالديف 
وتيمفو من بوتان، وجترى املباراة في 

دكا يوم 14 نيسان اجلاري.

ويتألف الطاقم التحكيم من، زيد 
ثامر للوسط، واكرم علي مساعد 
أول واحمــد صباح مســاعد ثان 

ويوسف سعيد حكما رابعا.

طاقم تحكيم عراقي لتصفيات االتحاد اآلسيوي

عمار كريم يشيد بدعم 
إدارة نادي المرور الرياضي

شؤون األقاليم  تنظم ورشتين  
تدريبيتين لمالكاتها الرياضية 

نتائج متميزة ملصارعة نادي املرور

شؤون االقاليم تنظم ورش ملالكاتها الرياضية 



تغّنــت الفنانــة االردنيــة 
مبحبتهــا  كــرزون  ديانــا 
األردن  ببلدهــا  وفخرهــا 
عبــد  للملــك  ودعمهــا 
اهلل الثانــي بــن احلســن 
الهاشمي، خصوصاً بعدما 
فشــل التخطيــط حملاولة 
اإلنقــاب. وكتبــت ديانــا 
عبر حســابها اخلاص على 
اإلجتماعي  التواصل  موقع 
قائلة: "هاشمّيوَن.. والهوى 
.. يَرْتَوي من معينِه  هاشميٌّ
خالٌِق  ُهــمْ  َخصَّ صادِ..  ُكلُّ 
بتاِج  واألَرْض..  ــماواِت  السَّ
الُهدى، وتاِج الرَّشــادِ وَُهم.. 
ونَْخاً..  َخْيــاً،  الَقــادرون: 
وامُلَلَّوَن: في الرُّبى، والوهادِ". 
املتابعــون  اشــاد  وقــد 

وتضامنــوا  بكلماتهــا 
معها ومــع االردن. يذكر أن 
نعت  كــرزون  ديانا  الفنانة 
التي  عّمتها  أســبوع  قبل 
إصابتها  نتيجــة  توفّيــت 
بفيروس كورونا كاتبة على 
صفحتهــا: "انتقلــت إلى 
رحمة اهلل عمتي أم عصام 
إثر إصابتها بفيروس كورونا، 

اهلل يرحمك".

فور انتهائهــا من تصوير 
مــن  األولــن  اجلزأيــن 
القبة"،  "حارة  مسلسل 
بــدأت اخملرجة الســورية 
رشــا شــربتجي بخوض 
جتربة جديدة من خال دورة 
"الوقــوف أمام الكاميرا" 
التي أقامها معهد "دراما 
وأبــدت ســعادتها  رود". 
بــدأت  التــي  باملواهــب 
بتدريســها في ثالث دورة 
أشــركت  حيث  تقيمها، 
اجلديد  مسلســلها  في 
أربعــة طاب مــن دورات 
الذين كانوا  ســابقة من 
واملتميزين.  املتفوقن  من 
مليئة  ســوريا  إن  وقالت 

باملواهــب التــي حتتــاج 
التوجيــه  إلــى  فقــط 
حيث  والتدريب،  والصقل 
لفت نظرهــا عدة طاب 
وتوقعت لهم مســتقباً 
مبشــراً في حــال ثابروا 
الشــغف  وامتلكــوا 
وحــازوا على الفرص التي 

يستحقونها. 

طــرح الفنان الســوري 
ناصيــف زيتــون اغنية 
"أوقات" شارة مسلسل 
"للموت" الذي سيعرض 
على  املقبل،  رمضان  في 
قناتــه الرســمية على 
من  األغنيــة  يوتيــوب. 
ضاهر،  مــازن  كلمــات 
أحلــان أحمــد بــركات، 
وتوزيع املؤلف املوسيقي 
املسلســل  صباغ.  عمر 
إيغل  إنتاج شــركة  من 
فيلمز لإلنتاج لصاحبها 
ســنان،  جمال  املنتــج 
مــن بطولــة املمثلــة 
بــو  اللبنانيــة ماغــي 
غصن واملمثلة اللبنانية 

دانييــا رحمــة واملمثل 
اللبناني باســم مغنية 
واملمثلن السورين خالد 
األحمد،  محمد  القيش، 
باإلشــتراك مع املمثلن 
أحمــد الزين فــادي أبي 
صباغ،  وســام  ســمرا، 
كارول عبــود وفيفيــان 

أنطونيوس. 

ديانا كرزون

ناصيف زيتون

رشا شربتجي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
حقق اإلعان الترويجي الذي أطلقته اجلهة املنتجة لـ 
فيلم اإلثارة والتشويق Wrath Of Man أكثر من تسعة 
ماين مشاهدة على يوتيوب، وهو من بطولة جيسون 
ستاثام، وإخراج اخملرج البريطاني الشهير غاي ريتشي، 

واملنتظر عرضه قريباً على شاشات السينما.
يحكي الفيلم قصة حارس أمن شــاحنة نقل أموال 
غامض )جيسون ســتاثام( يفاجئ زمائه في العمل 
خال عملية سرقة أظهرخالها براعة في التصويب 
بشــكل غير متوقع، وترك الطاقم يتســاءل من هو 
هذا احلــارس اجلديد ومن أين أتى. وســرعان ما أصبح 
الدافع النهائي لهذا القناص املاهر واضحاً وهو يتخذ 
خطوات دراماتيكية ال رجوع عنها لتصفية حســاب 

قدمي.
ويعــود اخملرج الشــهير غاي ريتشــي للتعــاون مع 
 The ســتاثام بعد النجاح العاملي الذي حققه فيلم
Gentlemen الذي عرض ألول مرة في عام 2019 وحقق 

أكثر من 100 مليون دوالر في جميع أنحاء العالم.
ويلعب جيســون ستاثام دور البطولة في هذا الفيلم 
إلى جانب جوش هارتنيت وســكوت إيستوود وهولت 
ماكاالنــي وجيفــري دونوفــان والز ألونســو وراؤول 

كاستيلو ونيم أجلار وبوست مالون.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت الشــرطة الهولندية، اعتقال املشــتبه بسرقة 

لوحتن لفنسنت فان غوخ وفرانس هالز في هولندا.
وجاء في بيان الشــرطة على تويتر: "بعد مرور عام على 
ســرقة التحفة الفنية في الريــن، مت توقيف رجل يبلغ 
من العمر 58 عاما من بارن، يشــتبه بسرقة لوحة "فان 
غوخ" ولوحة لفرانس هالز. وما يزال مكان اللوحات غير 

معروف".
يذكر أنه في آذار/مارس املاضي، ُســرقت لوحة "حديقة 
ديــر نونن فــي الربيــع-)1884("، التي قــام "فان غوخ" 
برســمها في أثناء وجوده في منزل والــده، من مجمع 
متحف ســينغر الرين في هولندا. وفي آب/أغســطس، 
ُســرقت لوحة لفرانس هالز بعنوان "شابان يضحكان" 

)1626-1627( من متحف في مدينة ليردام.
وحينها ذكرت وكالة "رويترز" أن اللوحة كانت مستعارة 
مــن متحف "غرونيغر"، علما بــأن قيمتها تقدر مبا بن 
مليون يورو وســتة ماين، وفقاً ملصــادر محلية، إذ لم 

يُعلن إلى اآلن عن قيمتها املادية بشكل رسمي.

اعتقال المشتبه بسرقة لوحتين 
لفنسنت فان غوخ وفرانس هالز 

ستاثام وريتشي يحصدان 
Wrath Of  Man الماليين في

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
هناك مقولة مفادها "فاقد الشيء 
ال يعطيه" كم حتمــل هذه املقولة 
من احلقيقة؟ وهــل فعا من يفتقر 
الى احلنان مثا ال يستطيع ان يكون 
حنونا على غيــره؟ او من يفتقر الى 
احلب بحياته لن يستطيع منح احلب 

الحد ما؟
عادل كرمي يجد ان فاقد الشيء اقدر 
الناس على منحه لاخرين ومن هنا 
يقول: "انا احتــدث من منطلق ذاتي، 
فانا عندما افتقر الى احلب ممن حولي، 
اشــعر بوقع هذا االمر على النفس 
اكثر مــن غيري وبالتالي احاول بكل 
ما اوتيت من قوة ان امنحه لاخرين 

كي ال يشعروا بالسوء مثلي".
اما نوال عبــد اهلل فقالت "اظن ان 
املوضوع يتعلق بطبيعة الشخصية، 
املتسامح ميكن  الطيب  فالشخص 
ان ينسى ما مر به في حياته من االم 
بسبب افتقاره لشيء معن كاحلب 
واالهتمــام وغيرهــا من املشــاعر، 
النقيض  على  فسيتعامل  وبالتالي 
مما عومل به، اما اللئيم فســيحاول 
ايذاء االخرين بقدر ما تعرض له من 

االذى".
"املقولة  ان  فــاروق حــداد  ويجــد 
صحيحة فــي الغالــب، وال يتعلق 
االمــر بلــؤم الشــخص او طبيته، 
بــل بزاوية اخرى ميكــن بها ان نعذر 
الشخص عندما يعجز عن منح ما 
فقده بحياته، فمن افتقر الى احلنان 
مع عائلته، ال يعرف اهمية الشعور 
هــذا وال اهمية منحه لاخرين، وقد 
يتحول الى شــخص صلب او قاس 
بتعاملــه مع االخريــن النه ال يدرك 

تأثيــر احلالة على النفــس، فهو ال 
انه شــخص ينقصه  يدرك اصــا 
احلياة  بطعم  االحساس  من  الكثير 

اجلميلة التي ميلؤها احلب واحلنان".
واكد ســرمد احمد ان فاقد الشيء 
ســيعطيه بســخاء وقال: "هناك 
منــاذج اثبتت نقيض هــذه املقولة، 
نســاء يفتقرن الــى التعامل بحب 
عوضن  اهاليهــن،  مــن  واحتــرام 
حرمانهن بان اغدقــن على ابنائهن 

مبالغة.  فيــه  رمبا  بحــب  وبناتهن 
هناك رجال عانوا بســبب فقدانهم 
لــاب، فعوضوا ابناءهــم وكأنهم 
معهم  انفســهم  تعويض  يريدون 
وبهم، فصاروا اباء مثالين من حيث 
مشــاركتهم اوالدهم كل تفاصيل 

حياتهم".
التــي قالت: "هناك  رنا  ونختم مع 
وعندما  الفقر  في  عاشوا  اشخاص 
واغتنوا  الفرج لهم  ابواب  فتح اهلل 

صــاروا يكرمون الفقــراء ويجودون 
عليهم ويساعدونهم بكل وسيلة. 
وهناك مرضى فــي دول عدة قاموا 
بحمات ملســاعدة املصابن باملرض 
نفسه كي يحصلوا على املساعدة 
والدعــم التي لم مينحها احد لهم، 
فاملقولــة احيانا تنطبق حرفيا على 
بعض االشــخاص وفي احيان اخرى 
يتصرف الشــخص بطريقة مغايرة 

متاما".

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكــرت مجلــة فوربــس أن قائمتها 
ألصحاب املليــارات في العالم ضمت 
في أحدث نســخها رقما قياسيا بلغ 
يتصدرهم مؤســس  2755 مليارديرا 
شــركة أمازون جيف بيــزوس للعام 

الرابع على التوالي.
واتسعت رقعة أصحاب املليارات بعد 
عام قلبت فيه جائحة فيروس كورونا 
االقتصادات العاملية رأسا على عقب 
وهددت ســبل معيشــة الناس في 

أنحاء العالم.
وأفادت فوربس بأن قيمة ثروة أصحاب 
مجتمعة  بلغت  العالم  في  املليارات 

"13.1 تريليون دوالر العام احلالي". 
قال راندال لن، كبير مسؤولي احملتوى 
في فوربــس، في مقابلة مــع رويترز 

"شــديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر 
وأكثر".

وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي 
لشــركة تسا، إلى املركز الثاني في 

القائمة، أما برنار أرنو، الرئيس 
السلع  لشركة  التنفيذي 

)إل.فــي.إم. الفاخــرة 
املركز  في  فجاء  إتش( 
مؤسس  تاه  الثالث، 
فت  ســو و يكر ما
بيــل جيتــس فــي 
املركــز الرابع، ثم أمت 
التنفيذي  الرئيــس 
بوك  فيس  لشــركة 

مــارك زوكربرج قائمة 
ألغنى  األوائل  اخلمسة 

أغنياء العالم.

وخرج قطب االستثمار واألعمال وارين 
بافيت من قائمة اخلمسة األوائل ألول 
مرة منذ أكثر من عشــرين عاما، في 
ظل هيمنة الرؤســاء 
يــن  لتنفيذ ا
ت  كا لشــر

التكنولوجيا على تصنيفات فوربس.
ضمــت قائمة هذا العــام 493 وافدا 
جديــدا، منهــم ويتني وولــف هيرد 
الرئيسة التنفيذية لتطبيق املواعدة 

)بامبل(.

فوربس تعلن اسم أغنى رجل في العالم لعام 2021

فاقد الحب يعطيه غالبا بسخاء 

الصباح الجديد - وكاالت:
بادرت املطربة أصالة بتقدمي اعتذار 
علني لزميلتهــا املطربة أنغام 
وولديها عمــر وعبد الرحمن، 
بادرة منها إلنهاء خافاً  في 

بينهما جاوز العامن.
صورة  نشــرت  أصالــة 
عبر  وولديها  ألنغــام 
الرسمي  حســابها 
إنســتغرام"،  على 
عليها  وعلقــت 
دون  "من   : قائلة 
بّدي  ُمقّدمات 
إعتذار  قــّدم 
ليــة  للغا
يقة  لّصد ا
ئمــاً  ا د

أنغــام عّن ما صــدر مّني وأنــا أخطأت 
الّتقدير .. وكذلك بعتــذر جّداً من والدي 
عمر وعبد الّرحمن علــى اللي صار .. لو 
شــو ماكان رّد نّغومه أنا بقبــل وبقّدر، 
وكان املفروض نكون بكّل الظروف شــو 
ماكانت سند لبعض، كتير ارحتت، جتّرأت 

وعملت شي بّدي أعمله مّن مّدة".
يُذَكــر أن قطيعة كانت قــد وقعت بن 
أصالة وأنغام في أواخر شــهر فبراير من 
العــام 2019، في أعقاب زواج األخيرة من 
والذي  إبراهيم،  أحمد  املوســيقي  املوزع 
كان متزوجاً من ياســمن عيســى، ابنة 
شــقيقة اخملرج طارق العريان، زوج أصالة 
آنــذاك التي قامــت في حينهــا بإلغاء 
متابعة أنغام من على حسابها بتطبيق 
"إنســتغرام" لترد أنغام ســريعاً بإلغاء 

متابعتها.

أصالة تعتذر من أنغام إلنهاء 
خالف دام قرابة العامين

الصباح الجديد - وكاالت:
االشــتراك في  قدمت إحدى خدمات 
الوجبــات النباتية الشــهيرة فرصة 
لربــح 50 ألف جنيه إســترليني مبا 
يعادل 68 ألف دوالر من خال التحول 
ملدة  النباتي  الغذائــي  النظــام  إلى 
 Vibrant Vegan ثاثة أشهر، اذأعلنت
أنهــا تبحث عــن آكلي حلوم  مؤخراً 
على اســتعداد لتجربة أسلوب حياة 
نباتي حصرياً ملدة ثاثة أشهر في األقل، 
توقيع  اخملتار  الشــخص  وسيتعن على 
عقــد، يتعهد فيه بعدم تناول أي أطعمة 
حيوانية خال التجربــة التي مدتها ثاثة 

أشهر.
وأرادت Vibrant Vegan مع بداية العام احلالي 
أن تظهر ليس فقط الفوائد الصحية والبيئية 
لكونك نباتياً والتي نســمع عنها كثيراً، ولكن 
أيضاً تســليط الضوء علــى أن الطعام النباتي 

ميكن وينبغي أن يستمتع به اجلميع.

وفي نهاية االشــهر الثاث إذا احترم الشــخص 
اخملتار العقد، فسُيســأل عما إذا كان يرغب في 
البقــاء نباتياً لبقية عام 2021 وإذا كانت اإلجابة 
Vibrant Vegan بتزويده مببلغ  "نعم"، فستقوم 
100 ألف جنيه إسترليني لوجبات نباتية تكفيه 
لبقية حياته، بشرط أن يثبت ويؤكد التزامه من 
خال منشورات على وسائل التواصل االجتماعي 

ويوميات عن وجباته النباتية خال اليوم.

كن نباتيا واحصل على 68 ألف 
دوالر في ثالثة اشهر

الصباح الجديد - وكاالت:
الفيديوهات  استعرضت شــركة نيســان بعض 
 Patrol الترويجية لنماذجها اجلديدة من ســيارات

رباعية الدفع اجلبارة.
ومتيــزت نســخ Nismo املعدلة اجلديــدة من هذه 
السيارات بتعديات ملحوظة من حيث التصميم 
اخلارجــي مقارنة بنماذج Patrol احلالية، وبشــبك 
أمامــي كبير يحمل هوية  V-motio، وتغيرت فيها 
أشــرطة اإلضاءة الداخلية في املصابيح، وتبدلت 
أشــكال ممتصات الصدمات لتضاف إليها خطوط 

مميزة حمراء اللون وحواف إضافية لتحســن 
انسيابية الهواء.

وصممت املركبات مبامح رياضية جتسدت 
بظهور فتحــات هوائية مميزة على جانبي 
الواجهة األمامية من األســفل، وإضافة 
جنح هوائي على مؤخرة الســقف لزيادة 
أما  العاليــة،  الســرعات  الثبــات على 
مقصورتها فجهزت مبقاعد جلدية مميزة 
يتداخــل فيها اللون األحمــر مع األلوان 
األساســية للفرش، كما أضيفت إليها 

تقنيات إضافية لعزل األصوات اخلارجية.
وستجهز واجهة القيادة فيها بشاشتن 
موضوعتــن فــوق بعضهمــا، إحداهما 
للتحكــم بأنظمــة املولتيميديا وأنظمة 
املاحــة عبر األقمــار الصناعيــة، وأخرى 
ملراقبــة محيــط املركبة عبــر الكاميرات 

والتحكم بأنظمــة التكييف والقيادة، كما 
ستزين الواجهة باجللد وعناصر مصنوعة من 

ألياف الكربون.
ومن املفترض أن تطلق هذه السيارات مبحركات 

V8 بســعة 5.6 ليتــر تولــد عزما يعــادل 428 
حصانا، وســتعمل هذه احملركات مع علب سرعة 

أوتوماتيكية بسبع سرعات.

الصباح الجديد - وكاالت:
نشر رجل فقد هاتف آيفون 11 عن طريق 
اخلطأ في أثنــاء جتديفه فــي بحيرة في 
مارس من العــام املاضي صــوراً للجهاز 
احملمول الذي مت اســترجاعه بأعجوبة من 
قاع البحيرة بعد أكثر من عام، وكان اجلهاز 
بحاجــة إلى إعادة شــحن وبعدها كانت 

املفاجأة حيث اكتشف انه ما زال يعمل!
وكان لدى تشــن احلس السليم واحلرص 
الواجب لوضع هاتفــه اآليفون في غاف 
باســتيكي مقــاوم للماء قبــل أن يبدأ 
رحلة التجديف ولكن مع ذلك فإن قضاء 
تليفون محمول عام في قاع البحيرة وقت 

طويل جداً.
في منشور له على موقع فيس بوك، كتب 
أن صديقاً وشــريكاً له في العمل رافقه 
في رحلــة التجديف العام املاضي وأخبره 
أنه سيســتعيد هاتفه مــرة أخرى في 
غضون عام أو نحو ذلك، لكنه اعتقد أن 

الرجل ميزح معه.
أن صديق تشــن  واتضــح 

كان على حق، فبســبب 
بهطول  احلاد  النقص 

انخفض  األمطار، 
املياه  منســوب 

فــي منطقة 
صن  بحيرة 

مون.

ايفون يغرق في بحيرة لمدة 
عام وما زال يعمل

Patrol نيسان تعّدل ملكة الصحراء
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