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الصباح الجديد - متابعة:
أبــو هاجــة،  الطاهــر  حــذر 
لرئيس  اإلعالمــي  املستشــار 
الســوداني  الســيادة  مجلس 
امس السبت، من أن حرب املياه 
قادمــة إذا لم يتدخــل اجملتمع 
الدولــي، في إشــارة إلى أزمة 
ســد النهضة اإلثيوبــي التي 
تــراوح مكانهــا دون أي بــادرة 
للحلحلــة بني الــدول الثالث: 

مصر والسودان وإثيوبيا.
مستشــار عبدالفتاح البرهان 
شــدد على أن احلرمان من املياه 
هو أقوى ســبب خللــق العداء، 
مشيراً إلى أن التعنت اإلثيوبي 
قد يجر املنطقة إلى ما ال حتمد 

عقباه.
وقت  فــي  إثيوبيــا،  وأعلنــت 
ســابق الســبت، أن عمليــة 
النهضة  لســد  الثاني  املــلء 
مشيرة  موعدها،  في  ســتتم 
إلى أنها ســتتم في موســم 
األمطار املقبل. كما أعربت عن 
اســتعدادها لتبادل املعلومات 
مــع مصر  الســد  مــلء  عن 

والسودان.
وشدد بيان لوزارة الري اإلثيوبية 
الفوري  اإلبــرام  أهميــة  على 
لالتفاق علــى القواعد واملبادئ 
التوجيهية بشــأن امللء األول، 
وفًقا للمادة 5 من إعالن املبادئ، 
الذي وقعته الــدول الثالث في 

عام 2015 والذي سيوفر فرصة 
جيدة لبناء الثقة بني األطراف.

ودعا وزير امليــاه والري والطاقة 
املهندس  الدكتــور  اإلثيوبــي 
رســمًيا  بيكيلي  سيليشــي 
وجمهورية  السودان  جمهورية 
مصر العربية لترشيح مشغلي 

قبل  البيانات  لتبادل  الســدود 
النهضة  الثاني لسد  امللء  بدء 
في موسم األمطار القادمة في 

إثيوبيا.
النهضــة  "ســد  ويشــكل 
العظيــم" املبني في شــمال 
غــرب إثيوبيا بالقرب من احلدود 

مع الســودان على النيل األزرق 
الذي يلتقي بالنيل األبيض في 
اخلرطوم، مصدر توتر بني الدول 
الثالث منذ وضع حجر األساس 

له في أبريل 2011.
التوصل  والسودان  مصر  وتريد 
ثالثي بشأن تشغيل  اتفاق  إلى 
الســد قبل ملئه، لكن إثيوبيا 
تقــول إن هــذه العملية جزء 
ال يتجزأ مــن بنائــه وال ميكن 

تأجيلها.
ويتوقع أن يصبح سد النهضة 
أكبــر مصدر لتوليــد الطاقة 
إفريقيــا  فــي  الكهرومائيــة 
بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 

ميغاوات.
اخلارجية  وزيــرة  واســتبعدت 
الصــادق  مــرمي  الســودانية، 
املهدي، اخلميس املاضي، "اخليار 
العســكري" ملنــع إثيوبيا من 
مواصلــة مشــروع بناء ســد 
النهضــة علــى النيــل، ذلك 
املشروع الذي يثير توترا حادا مع 
الدول املطلة علــى هذا النهر، 
فيمــا حــض مبعــوث االحتاد 

األوروبــي إثيوبيا على ســرعة 
تبــادل البيانات قبــل بدء امللء 

الثاني لسد النهضة.
ويعتبــر الســودان ومصر هذا 
السد الذي يجري بناؤه، تهديدا 
ملواردهما املائية، وقد حذرا مرارا 
التي أكــدت، األربعاء  إثيوبيــا 
املاضــي، عزمها علــى املضي 
قدما بهذا املشروع رغم اخلالف 

احلاد.
وكثفــت مصر في األســابيع 
املاضية حتذيراتها بشــأن "سد 

النهضة".
املصــري  الرئيــس  ووّجــه 
عبدالفتــاح السيســي مــن 
القاهرة، األربعاء نفسه، رسالة 
إلثيوبيا، وقال "نقول لألشــقاء 
إلى  إثيوبيا أفضل أال نصل  في 
مرحلة املســاس بنقطة مياه 
من مصــر ألن اخليــارات كلها 

مفتوحة".
وحّذر السيســي مــن عواقب 
أن  الــدول، مؤكدا  مواجهــات 
كثيرا  أفضل  واالتفاق  "التعاون 

من أي شيء آخر".

أزمة سد النهضة تتفاقم

 مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني يحذر: حرب المياه قادمة

بغداد - الصباح الجديد:
اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي امس السبت، تطلع البالد 
الى انعقاد القمــة العربية املقبلة، 
وفيما اشــار الى اهمية دور اجلامعة 
العربية فــي تهدئة مناطق الصراع، 
شــدد على دعم البالد  لفلسطني 
واليمــن ولبنان وعودة وســوريا الى 

اجلامعة.
جاء هذا خالل اســتقبال الكاظمي 
امس، األمني العام للجامعة العربية 

أحمد أبو الغيط والوفد املرافق له.
 وذكــر بيــان ملكتــب الكاظمــي 
اطلعت الصباح اجلديد على نسخة 
منه، اشــادته: " بأهميــة التواجد 
الفّعال للجامعــة العربية، وتطوير 
منظومــات عملها مبــا ميكنها من 
العربية"، مؤكدا  الشــعوب  خدمة 
ان" العراق يتطلع الى انعقاد القمة 
العربيــة املقبلة، عبر دعم دورٍ عربي 

أكبر يسهم في جهود التهدئة".
العــراق يدعم مبادرات  إن"  وأضاف، 

إنهاء الصراع في اليمن، ودعم لبنان 
لتجاوز ظروفه الصعبة، كذلك يؤيد 
عودة ســوريا الى اجلامعــة العربية 

وتشجيع احلوار الداخلي فيها".
كما بني الكاظمي ان" أمام اجلامعة 
العربيــة دور مهــم تضطلع به في 
تعزيز التقارب البّناء وجتاوز اخلالفات، 
و تعضيــد جهود التهدئة بني الدول 
ترتبط  والتــي  الفاعلة  اإلقليميــة 
بعالقــات تاريخية تتجــاوز األزمات 

الراهنة".

فيما شــدد خالل اللقــاء، على أن" 
أن  ينبغي  الفلســطينية  القضية 
تبقــى في أعلــى ســلم أولوياتنا، 
ألنها متثــل قضية ضميــر ووجدان 
للعرب ولإلنســانية، وألن الشــعب 
الفلســطيني مــا زال يعانــي من 

ظروف قاسية وظلم تاريخي".
العام  األمــني  أكــد  جانبــه  مــن 
للجامعــة العربية، أن" مؤسســة 
اجلامعة حريصة علــى دعم العراق 

في مساعيه السامية هذه".

بغداد - الصباح الجديد:
أكد القائد العام للقوات املسلحة 
مصطفى الكاظمي امس السبت، 
أن العراقيــني ســاعدوا العالــم 
بأكملــه في التخلص من شــبح 
إجناز  إلــى  أشــار  فيما  اإلرهــاب، 
انتصــارات كبــرى خالل األشــهر 

املاضية.
وقــال الكاظمي خــالل كلمة له 
فــي املؤمتر العلمــي الدولي جلهاز 
امس  عقد  الذي  اإلرهاب  مكافحة 
السبت: "اشيد بدور جهاز مكافحة 
االرهاب الذي كان مبستوى الطموح 

واملســؤولية وساهم بشكل كبير 
"خوارج  ضد  التحريــر  معارك  في 
العصر" عصابات داعش االرهابية"، 
مشيراً إلى أن "اإلرهاب أصبح حتديا 
اجلميع وقد ســاهم  يهــم  عامليا 
العراق بشــكل كبير في مواجهة 

هذا التحدي".
وأضاف "العراقيون ساعدوا العالم 
بأكملــه في التخلص من شــبح 
خصوصية  الى  مشــيرا  اإلرهاب" 
جهــاز مكافحة االرهــاب، بعد ان 
اكد: " مســاهمة جميــع القوات 
اجليش  مــن  العراقيــة  األمنيــة 

والبيشمركة  واحلشــد  والشرطة 
وجهاز  الوطنــي  االمــن  وجهــاز 
اإلجناز  اخملابــرات وغيرها في هــذا 
ولكن كانت هناك خصوصية بارزة 
اإلرهــاب حيث  لقــوات مكافحة 
أن اختصاصهــم الرئيســي هــو 
قوات  وقامت   ، اإلرهــاب  مكافحة 
هــذا اجلهــاز الوطني بــدور كبير 
وبارز جدا فــي دحر عصابات داعش 
االرهابية وما زالت تقوم بعمل جبار 
في ضرب اخلاليا اإلرهابية املنتشرة 

في املناطق النائية".
وأكد الكاظمــي "أجنزنا انتصارات 

املاضية  األشــهر  خــالل  كبــرى 
املؤسسات  بناء  اعادة  ونعمل على 
األمنية كي تكون قادرة على القيام 
نعزز عالقاتنا  كاملة كما  مبهامها 
وتعاوننا مــع أصدقائنا اإلقليميني 
والدوليني لدعم األمن في العراق".

وأوضــح: "بفضل جهــود القوات 
االمنية وجهوزيتهم، حتولت مهمة 
احلوار  الدولي خالل  التحالف  قوات 
تدريبية  مهام  الى  االســتراتيجي 
واستشــارية، ما يشير الى التطور 
الكبيــر في بنــاء قواتنــا االمنية 

وامكانياتها الكبيرة".

رئيس الوزراء يؤكد أهمية الجامعة العربية
في تهدئة مناطق الصراع

الكاظمي: العراقيون ساعدوا العالم بأكملهمشيرا الى دعم البالد للبنان وفلسطين واليمن
فـي التخلص من شبح اإلرهاب

أميركا تستورد نحو ربع مليون 
6برميل نفط خام من العراق يوميًا صدام مرتقب بين أميركا وتركيا

3تحت عنوان « اإلبادة األرمنية «

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
املباشرة  الكورية  دايو  بدأت شركة 
، امس الســبت، بعملية املســح 
امليداني للمشــاريع اخلمســة في 

ميناء الفاو الكبير.
وقال النائــب مضــر االزيرجاو في 
تصريح تابعتــه الصباح اجلديد، إنَّ 
"العمــل في الفاو ابتــدأ من قبل 
كســح  في  متخصصة  شــركة 
الرابط،  الدولــي  األلغــام للطريق 
وإجراء املسح لقاع قناة خور الزبير 
أعمال  لتنفيــذ  التهيؤ  أجــل  من 
القناة املغمورة"، مبيناً أن "الشركة 

قامــت أيضــاً بإجراء مســوحات 
وتســريع  املالحيَّة  للقنــاة  أعماق 
الثالثة  وتيرة العمل في املشــاريع 
القدمية". من جانبه أكد مســؤول 
املوانئ  فــي  واإلعــالم  العالقــات 
بهــاء اســماعيل، أنَّ “هناك خبراء 
ســيصلون إلى البصرة ومشــروع 
ميناء الفاو، بعد أْن قدمت الشركة 
أسماءهم إلى الوزارة وعددهم 200 
خبير، إضافة إلى وجود اتفاق بجلب 
أكبر مطرقة أعمدة خرسانيَّة التي 
سيشــهد املوقع قدومها بعد أقل 

من 40 يوم.

دايو تباشر أعمالها بميناء الفاو 
وتستقدم 200 خبيرا

السليمانية - عباس اركوازي:
عقــد رئيــس اقليــم كردســتان 
نيجيرفــان بارزانــي الــذي وصــل 
علــى راس وفد رفيع املســتوى الى 
زيارة  اطــار  في  بغــداد،  العاصمة 
تســتغرق عدة ايام بعيدا عن اعني 
وسائل االعالم لقاءات مع الرئاسات 
الثالث وســيلتقى كذلك عدد من 

قادة األحزاب السياسية العراقية.
لرئاســة  اإلعالمي  املكتــب  وذكر 
اإلقليم فــي بيان تلقــت الصباح 
اجلديــد نســخة منــه، ان بارزاني 
ســيلتقي، خالل زيارته مع كل من 
اجلمهورية  ورئيــس  الــوزراء  رئيس 
ورئيــس مجلــس النــواب، ورئيس 
واملمثلة  األعلــى،  القضاء  مجلس 
اخلاصة لألمني العــام لألمم املتحدة 

وكبــار  والقيــادات  العــراق  فــي 
املسؤولني السياسيني في البالد.

سيناقش  بارزاني  ان  البيان،  واضاف 
مع املســؤولني في العراق وقيادات 
أحــدث  السياســية،  االطــراف 
العراق  في  واألوضاع  املســتجدات 
وعالقــات أربيل مع بغــداد وأوضاع 
املنطقة وســبل العمل املشــترك 
والتنسيق متعدد األوجه في سبيل 
العراق  واالستقرار في  األمن  حتقيق 
الذي  االتفاق  واملنطقة. وســيكون 
توصلت اليه حكومــة االقليم مع 
االحتاديــة لتحديد حصة  احلكومة 
االقليم في اطــار املوازنة والرواتب، 
أحــد محاور اجتمــاع رئيس إقليم 
كردستان مع الرئاسات الثالث وقادة 

األحزاب السياسية العراقية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــف وزير املــوارد املائية، مهدي 
رشــيد، امس الســبت، عن سعي 
وزارته إلكمال إنشــاء مشروع قناة 
البدعة االنبوبية احد اكبر املشاريع 

الوزارية بعد عام 2003.
وقال رشيد في مؤمتر صحفي برفقة 
محافــظ ذي قار، أحمــد اخلفاجي، 
أن " زيارتــه الى ذي قــار تأتي طبقا 
مصطفى  الوزراء  رئيس  لتوجيهات 
الكاظمــي، لالطــالع علــى واقع 
احملافظة عن قرب"، مبينا أن " الوزارة 

على علم مبا تعاني منه ذي قار ولعل 
أبرز مشــاكلها معاجلة مشــكلة 
شط ال ابراهيم التي تأخرت لسنني 

طويلة".
وأضــاف، أن " وزارتــه بــدأت تعد 
العــدة بعد إقــرار املوازنــة  لوضع 
املقبلة  الفترة  احلجر األساس خالل 
الذي  االنبوبية  البدعة  ملشروع قناة 
سيخدم محافظتي ذي قار البصرة 
"، الفتا إلى أن" هذا املشــروع يعتبر 
من أكبر املشــاريع الوزارية بعد عام 

." 2003

الموارد المائية تعتزم اكمال إنشاء 
مشروع قناة البدعة االنبوبية 

بارزاني يبحث عن حلول
لمشاكل االقليم في بغداد

بغداد - وعد الشمري:
العمليات املشــتركة  نفت قيــادة 
أمــس الســبت، وجود قــوات غير 
رســمية في ســنجار، الفتة إلى أن 
القطعات العسكرية االحتادية وفرت 
األمــن في القضاء بنســبة 100%، 
اخلدمية  املرافق  تعطيــل  أن  مبينة 
يعد السبب الرئيس في عرقلة عودة 

النازحني.
يأتــي ذلك في وقت، حــذر نائب عن 
قوات  بعــودة  الســماح  نينوى من 
القضاء، مشدداً  إلى  البيشــمركة 
على أن األهالي لن يقبلوا بأي اتفاق 

سياسي من أخذ رأيهم.
وقال املتحدث باسم قيادة العمليات 
إلى  حتســني اخلفاجي فــي حديث 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "وفــداً من 
العمليات املشــتركة قد زار سنجار 
األســبوع املاضي، والتقــى األهالي 
وجود مظاهر  عن حقيقة  وسألهم 
مســلحة في املدينة اجلــواب جاء 

كال".
وأضاف اخلفاجي، أن "الذين يتواجدون 
في سنجار هم فقط قطعات اجليش 
العراقي وقوات الشرطة احمللية التي 

تدير امللف األمني".
وأشــار، إلى أن "جميــع من يدعي 
بوجــود جماعــات مســلحة غير 
رســمية، فهــذا كالم غير صحيح، 
املواطن  إلــى  األمن  وّفــرت  وقواتنا 
تســير  واحليــاة   ،100% بنســبة 
بشكلها الطبيعي هناك، واألسواق 

مفتوحة".
أن "مهامنا تســري  وأورد اخلفاجي، 
على أفضل حال بداية من انتشــار 
وتوزيعها  العســكرية  القطعــات 

وصوالً إلى تسهيل عودة النازحني".
تولتها  وحتدث، عــن "مهام أخــرى 
القوات العســكرية، تتعلق بإيصال 
من  الكثير  وأزالــه  والكهرباء  املياه 

اخمللفات احلربية وتعديل الطرق ورفع 
االنقاض االنقاض".

ويواصل اخلفاجي، أن "أهالي املدينة 
يطالبون بعودة الدوائر الرسمية إلى 
املدنية  األحوال  دائرة  مثل  ســنجار 
والبطاقة  اجلنســية  تخــص  التي 

املوحدة".
وأستطرد، أن "املطالبات جاءت أيضاً 
بإعادة فتح كاتب العدل، واملؤسسة 

للذين  بالنسبة  الصحية الســيما 
يعانون من أمراض املزمنة ويحتاجون 

إلى رعاية مستمرة وخاصة" 
"احملصلة  أن  إلــى  اخلفاجي  ومضى 
التــي نســتطيع اخلــروج بهــا أن 
النازحني  عودة  متنع  التي  األســباب 
هي خدمية وليســت أمنية ونأمل 
بأن الوضع يتغير بعــد إقرار املوازنة 
وإطالق  احلالــي،  للعــام  االحتاديــة 

والدرجات  املاليــة  التخصيصــات 
الوظيفية".

وفــي تشــرين األول املاضي، وقعت 
احلكومــة االحتاديــة فــي بغــداد 
وحكومة إقليم كردســتان شمالي 
البالد، اتفاقا حلل املشكالت القائمة 
بقضــاء ســنجار الذي يعــد أحد 

املناطق اخملتلف عليها بني اجلانبني.
وحســب االتفاق، يتم ضمان حفظ 

األمن فــي القضاء مــن قبل قوات 
األمــن االحتاديــة بالتنســيق مــع 
قوات إقليم كردســتان، وإخراج كل 
القانونية  اجلماعات املســلحة غير 

إلى خارج القضاء.
كما ينــص االتفاق، على إنهاء وجود 
منظمة "بــي كا كا" اإلرهابية في 
للكيانات  دور  أي  وإلغــاء  ســنجار، 
املرتبطــة بها فــي املنطقة. وعلى 

الرغم من سريان االتفاق، اال ان هناك 
من يتحدث عن قوات غير رســمية، 
من  القضاء  على  الســيطرة  حتاول 
هــذا الطــرف او ذاك، عبر صفقات 
الوقائع  تنفيه  الذي  األمر  سياسية، 
العمليات  وتؤكد نفيه دوما قيــادة 
التي  الرسمية  والوفود  املشــتركة، 
تزوره لالطالع علــى مجريات االمور 

فيه.

العمليات المشتركة: سنجار تحت سيطرة 
الحكومة االتحادية وليست فيه قوات غير رسمية 

سنجار "ارشيف"

اوردت ان ما يعيق عودة النازحين اليه اسباب خدمية 

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
رفض برملانيون يوم امس السبت، 
لــوزارة  القســرية  القــرارات 
الصحة والبيئة بفرض التلقيح 
ضــد فيــروس كورونــا، علــى 
العاملني فــي املطاعم واملوالت 
والصيدليات  الصحي  واخملتبرات 
واملستشــفيات واملسافرين الى 
اخلــارج، وعــدوا مطالبــة وزارة 
الصحة بامتــالك هؤالء بطاقة 
ليســت  اجــراءات  التلقيــح، 
للبروتوكوالت  ومخالفة  قانونية 
اذ  الوباء،  الدولية في مواجهــة 
انتقــد النائب امجــد العقابي، 
اسلوب اإلجبار الذي تسعى وزارة 
املواطنني  على  لفرضه  الصحة 

لتعاطي لقاح كورونا،
وقال فــي تصريح اطلعت عليه 
على  نتحفظ   " اجلديد:  الصباح 
ما يثار عن رغبة الوزارة في منع 
العاملني فــي املطاعم واملوالت 
من العمــل دون وجــود بطاقة 
تلقيح لديهــم اضافة الى منع 
الســفر دون وجود هكذا بطاقة 

ايضا".
ان "هنالك  العقابــي،  واضــاف 

بعــض الــدول اقترحــت وجود 
جــواز ســفر ملن حصــل على 
جرعة اللقــاح حتت عنوان اجلواز 
اللقاحي وهو ما رفضته الصحة 

العاملية"
"الغاء  الى  الصحــة  وزارة  ودعا 
النظر  واعــادة  اإلجــراءات  تلك 
بها وااللتــزام بالقوانني النافذة 
ومقررات جلنة الصحة والسالمة 
االزمــة  وخليــة  الوطنيــة 

البرملانية".
ومن جانبــه اكــد النائب علي 
البديري، ان اســتخدام االسلوب 
القســري في الزام الناس بأخذ 
جرعات اللقــاح ضد وباء كورونا 
غيــر صحيــح، مشــيرا الى ان 
جميــع البروتوكــوالت العاملية 
وضعــت معاييــر ال تربــط بني 
اللقاحات  الخذ  القسري  االلزام 

والتقييد بالعمل او السفر.
وقال البديــري ان "اجراءات وزارة 
الصحة فــي فرض وجود بطاقة 
في  بالعمل  للراغبــني  التلقيح 
املطاعــم او املــوالت او حتــى 
السفر، اجراءات مخالفة جلميع 

القوانني النافذة محليا ودوليا".

رفض برلماني لقرارات الصحة 
في فرض لقاح كورونا على 

المواطنين



عامر عبدالعزيز 

كشف مدير عام الشركة العامة لتجارة 
اجلويبراوي  عبدالرحمن  املهندس  احلبوب 
الــى تصفيــر كميــة احلنطــة اجلاري 
مناقلتها من صومعه الطوز الى سايلو 
النجف االفقي التابع لفرع الشركة في 

النجف االشرف . 
وقال املديــر العام لقــد مت اليوم حتميل 
محملة  جتارة  شــاحنات  سبع  ومناقلة 
بكمية ) ٢٤٩.٥٠٠( طن ليصبح اجمالي 
الكمية التــي مت مناقلتها خالل الفترة 
املاضيــة ) ٩٩٩٩.٩٠٠( طن وبذلك يكون 
قــد مت تصفيــر كامل الكميــة التي مت 

مناقلتها والبالغة 10 االف طن . 
واضــاف اجلويبــراوي الى انــه مت حتميل 
ومناقلة )٢٦( شــاحنة محملة بكمية 
)١٢٥٣( طنا من  احلنطة لفرع الشــركة 
التي  في ديالى ليبلغ اجمالــي الكمية 
مت مناقلتهــا لغاية اعداد هــذا البيان ) 

١٥٧٨٧.٤٠٠( الف طن . 
و فيمــا يخــص جتهيز احلنطــة احمللية 

اخملصصــة النتــاج الطحــن الصفر ، ) 
حصة رمضــان ( وصومعة الطوز جتهيز 
مطحنة سرمد ستار بكمية ) ١٥٧.٨٢٠( 
طنا من احلنطة ليصبح اجمالي الكمية 
اجملهزة للحصة الثالثة ) ٢١٤٢.٧٨٠( طنا 

 .
من جانب اخر اســتقبل سايلو بعقوبة 
التابع لفرع الشــركة في ديالى كمية ) 
٩٧٣.٥٨٠( طنا محولة من سايلو الطوز 
ضمــن خطــة املناقلة لتعزيــز ارصدة 

محافظة ديالى من مادة احلنطة . 
وفي محافظة نينــوى واصلت مالكاتنا 
جتهيز املطاحن باحلنطة احمللية اخملصصة 
للحصة الثالثة لعام ٢٠٢١ بعد االنتهاء 
من تصفيــر كامل كمية احلنطة املقررة 
النتــاج الطحن الصفــر ، وبلغ اجمالي 
الكميــة اجملهــزة من احلنطــة احمللية ) 
٣٣٠٣٣،٧٠٠( طن وبنســبة جتهيز بلغت 

 . ) %٨٠ (
 اجلديــر بالذكر الى ان مواقع الشــركة 
في نينــوى واصلت جتهيز احلنطة احمللية 
في  الشــركة  فرع  ملطاحــن  اخملصصة 
اربيل وبلغت الكمية اجملهزة لغاية اليوم 

) ٥٤٥٩،٥٨٩( طنــا مــن اصــل الكمية 
املتبقية واخملصصة للمحافظة كحصة 
شهرية ) ٢٤٢٥٣٠،٠٠٠( الف طن ، سيتم 

جتهيزها تباعا .
من جانب اخر  وضمن استعدادات الفروع 
و املواقع الســتقبال موســم تســويق 
الهندســي  اجلهد  واصل   ٢٠٢١ احلنطة 
لســايلو الناصرية اجناز  عدد من اعمال 

الصيانة في مواقع الفرع. 
من خالل اجناز اعمال صب ارضيات بناكر 
ســايلو الناصرية بالكامل مع التسليح 
لطبقتــن والتهيــؤ الســتالم احلبوب 

املسوقه العام ٢٠٢١ وبصوره امنة . 
كما وشــملت االعمال كذلك الصيانة 
الكاملة ملنظومــة نقل احلركة للرافعة 
العموديــة الناقلــة للحبــوب رقــم ١ 
احتياطي  باخر  الكهربائي  احملرك  وتبديل 
١٥٠٠ دورة بالدقيقــة قدره ٧،٥ كيلوواط 
الى تبديــل الكوبلنات اخلاصة  ، اضافة 

باجملموعة اجلديدة . 
وكشــف املدير العام اعمــال التصليح 
شــملت كذلك عطالت النواقل 15و 14 
اخلاصة بهوبرات االستالم لرمبة القطار 

الرئيسة ، وبن الى اجناز العمل مت من قبل 
كادر العمل الفني والهندسي في معمل 
متاخرة  لســاعات  و  الناصريه  ســايلو 

وجهود استثنائية و بهمة عاليه .
كما واصلت مالكات فرع كركوك التابع 
للشــركة العامة لتجارة احلبوب جتهيز 
ملادتي  الرمضانيــة  باحلصــة  الــوكالء 

احلنطة احمللية والرز احمللي
وقــال املدير العام يواصــل فرع كركوك 
جتهيــز وكالء املــواد الغذائيــة باحلصة 
الــرز احمللي واحلنطة  الرمضانية  مبادتي 
توزيعها ضمن مفردات  احمللية واخملصص 
البطاقــة التموينيــة ، مبينــا جتهيــز 
املطاحــن باحلنطــة احملليــة وبكميــة 
)٢٦٧،٦٤٠( طنــا وبواقــع )٧( ســيارات 
وجتهيز الوكالء مبادة الرز احمللي واخملصص 
لشــهر رمضان املبارك ، الفتا الى جتهيز 
)٤٥٢٣،٨٠٢( طنــا مــن اجمالي الكمية 
املقررة والبالغــة)٤٨٤٧،٤٠٢( طن ليكون 
املتبقي من الكمية اجملهــزة )٢٣٢،٦٠٠( 
طن  جتهيز الوكالء مبادة الرز احمللي بكمية 
)٢٦٧،٩٧٧( طنــا ليكون اجمالي الكمية 

اجملهزة بنسبة )٩٣%( .

محليات2

تقـرير

تجارة الحبوب: الجهد الهندسي في ذي قار يواصل 
عمله استعداد لبدء موسم تسويق الحنطة ٢٠٢١  

فرع كركوك يجهز الوكالء بالحصة الرمضانية ايام الجمع والعطل الرسمية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تُواصـل شركة ديالى العامة إحدى شركات 
وزارة الصناعــة واملعادن رفد شــركات وزارة 
واحمُلافظات  بغــداد  في  وفروعهــا  الكهرباء 
مِبُنتجاتها الوطنية الرصينة والتي تُنتج على 
وفق املُواصفات القياســية واملاُلئمة لألجواء 

العراقيـة . 
وذكـــرَ ُمعاون ُمدير عام الشــركة املُهندس 
عبد الستار مخلف اجلنابي ان الشركة قامت 
لِتوزيــع كهرباء  العامة  الشــركة  بِتجهيز 
الوســط / فرع كربالء املُقدســة بـ ) ١٦٧٥ ( 
مقياســا كهربائيا ميكانيكيا ُموزعة بِواقع 
) ١١٤٢ ( مقياســا اُحادي الطور سعة ) ٢٠-
٨٠ ( أمبيرا و ) ٥٣٣ ( مقياســا ثاُلثي األطوار 
ســعة ) ٢٠-٦٠ ( أمبيرا إضافة إلى جتهيزها 
بـ ) ٣٥٠ ( مقياســا إلكترونيــا ثاُلثي األطوار 
بِسعات ُمختلفة والتي تُنتج مِبوجب االمتياز 

من شركة أسكرا أميكو سويدي الكتريك .

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتـح مدير عام العمل والتدريب املهني رائد 
جبار باهض مجمَع األكشاك التسويقية في 

ناحية فايدة التابعة حملافظة نينوى. 
واشــار املدير العام الى ان سعي الوزارة اجلاد 
لتوفيــر فرص عمــل للباحثن عــن العمل 
املســجلن لديها ومســاندتهم في إنشاء 
مشاريعهم اخلاصة ضمن هذه اجملمعات مع 
اعطاء اولوية للباحثن عن العمل. حيث بلغ 
التسويقي لناحية  عدد األكشاك في اجملمع 
فايده ١٥٣ كشكاً مبســاحة ١٥ متراً مربعاً 
للكشك الواحد مت انشائها على قطعة ارض 

تبلغ مساحتها ٢ دومن مربع .
يذكر ان الــوزارة افتتحت عديد من اجملمعات 
التســويقية في مختلــف احملافظات وذلك 
بتمويل من صندوق هيئة احلماية االجتماعية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزيــر املوارد املائية مهدي رشــيد امس 
الســبت عن دراسة خاصة في توزيع احلصص 

املائية على جميع احملافظات.
وقال رشيد خالل مؤمتر صحفي في محافظة 
ذي قــار، إن »الوزارة ســتعمل علــى حتديث 
الدراســة اخلاصة بتوزيع احلصص املائية لكل 
محافظة في العراق بإشراك شركات عاملية«، 
الفتــا الى ان » الدراســة ســتراعي حصص 
محافظــات ذي قار واملثنــى والبصرة كونها 
ذنائب مجاري األنهر«. واشار الى » التنسيق مع 
منظمة اليونسكو إلشراك قطاع االستثمار 
في حتسن واقع االهوار والسماح له بالبناء«، 
مبينا ان » مشكالت مشروع شط آل ابراهيم 
في قضاء سيد دخيل يعد من املشاريع املهمة 
للوزارة وســتتم معاجلته سريعا«. كما تراس 
الوزير اجتماعا فنيا في مقر الهيئة استهله 
مرحبا باحلضور واشاد فيه بالدور املتميز الذي 
تقوم به مالكات الوزارة الهندســية والفنية 
والقانونية فــي اعمال ازالــة التجاوزات عن 
محرمــات االنهــر مبختلف انواعهــا لتنفيذ 
القانــون واعادة هيبة الدولــة ولغرض تأمن 
ايصال احلصص املائيــة الى االراضي الزراعية 
واملســتفيدين بشــكل عادل ومنصف برغم 
مــا تتعرض له مالكات الــوزارة من تهديدات 
وضغوط في مجال عملهم وداعيهم الى بذل 

املزيد خدمتنا للصالح العام .

الصناعة ُتجهز ديالى وكربالء 
ِبُمنتجاتها من الُمحوالت 
والمقاييس الكهربائية

العمل تفتتح مجمَعا 
لألكشاك التسويقية في 

ناحية فايدة بمحافظة نينوى

الموارد المائية تعلن عن 
دراسة خاصة في توزيع 

حصص الماء على المحافظات

 

البصرة ـ سعدي السند:

تابــع مكتــب »الصبــاح اجلديد« 
فــي البصرة عددا مــن الفعاليات 
اجلامعيــة فــي جامعــة البصرة 
والتنسيق  بالتعاون  والغاز  للنفط 

مع الزمالء في اعالم اجلامعة .
فقد اقيــم حفل تكــرمي املتدربن 
من دورة اعــداد املدربن TOTوالتي 
املستمر  التعليم  شعبة  نظمتها 
في جامعة البصرة للنفط والغاز .

 واقيم احلفل بحضور رئيس جامعة 
الدكتور  والغــاز  للنفط  البصــرة 
محمــد هليــل حافــظ الكعبي 
واملســاعد االداري الدكتور يوسف 
االسدي واملساعد العلمي الدكتور 
ومدير  اخلرسان  رضا  عماد حســن 
قسم البعثات والعالقات الثقافية 
الدكتور رعد زعالن حمود ومسؤول 
املدرس  املســتمر  التعليم  شعبة 
املساعد منتظر عريبي الالمي ، ومت 
ملنتسبي  املشاركة  شهادات  توزيع 
بعد  اجلنــوب  مصافــي  شــركة 
وبدورهم  بنجاح،  الدورة  اجتيازهم 
عبــر املشــاركون عــن امتنانهم 
للجامعــة علــى تنظيمها هكذا 
دورات تدريبيــة تنمي مــن قدرات 
ومهــارات منتســبي الشــركات 

النفطية.
وكانت شعبة التعليم املستمر في 
اجلامعة قد نظمت دورة عن تدريب 
املدربن لتطوير القدرات البشــرية 
شركة  ميثلون  متدربن  مبشــاركة 

مصافي اجلنوب .
وتهــدف الدورة الى اعــداد مدربن 
على وفق املناهج العلمية احلديثة، 
وذكــر احملاضــر املدرس املســاعد 
منتظر عريبي جاســم بان منهاج 
اعداد  اهــدف  بيان  الدورة شــمل 
املدربــن احملترفــن وســبل اعداد 
احلقيبة التدريبيــة، والتعرف على 
االســاليب احلديثة للتدريب واهم 
نظريــات التدريب املعاصرة ، فضال 
عــن التطــرق لقوانــن بايك في 
الناجح  املــدرب  ومهارات  التدريب 
وانواع املتدربن ، اهمية لغة اجلسد 
في التواصل مع املتدربن واحلقيبة 

واهم  ومميزاتها  الناجحة  التدريبية 
الفروقات بــن التدريب والتعليم ، 
واليات ادارة الوقت ،كما استعرضنا 
اهمية فن االلقاء وكيفية التعامل 
مع االسئلة، واالساليب واالنشطة 
واحلصة  الفصل  خــالل  التدريبية 

التدريبية.

االطالع على سير االمتحانات 
احلضورية

واطلــع رئيــس جامعــة البصرة 
للنفط والغاز على سير االمتحانات 
للفصــل  النهائيــة  احلضوريــة 
الدراســي  للعام  االول  الدراســي 
2020 / 2021 فــي كلية هندســة 
النفــط والغــاز والتــي انطلقت 
وســط اجراءات صحية متبعة في 
ادارة العملية االمتحانية ، واطمأن 
وســير  الطلبة  علــى  الكعبــي 
االمتحانات على وفــق التعليمات 

بتوفيــر  اخلاصــة  والضوابــط 
والوقاية  الســالمة  مســتلزمات 
البنائنــا  االجتماعــي  والتباعــد 
الطلبة مع االلتزام بتعليمات تأدية 
االمتحانــات، مؤكــداً على اهمية 
اتخاذ جميع التدابير والسبل التي 
االمتحانية  العمليــة  اجناح  تؤمن 
واجناح العام الدراسي احلالي وعلى 

جميع املستويات.
وكانــت االمتحانــات قد ســارت 
منذ يومها االول بسالســة وسط 
اجراءات صحية ووقائية وانسيابية 
كبيــرة ومت توفير كل مســتلزمات 
الراحة والضيافة للطلبة االعزاء مبا 
يوفر لهم الظروف املالئمة والبيئة 
املناسبة الجناح ســير االمتحانات 
احلضورية في اقسام الكلية كافة 

وللدراستن الصباحية واملسائية.
بدورهــم ابدى الطلبــة ارتياحهم 
ســبيل  في  املتبعة  االجراءات  من 

تســهيل االجــراءات كافــة التي 
تسهل عليهم االمتحان بسالسة

وكان رئيس جامعة البصرة للنفط 
والغاز قد زار كلية هندسة النفط 
والغاز في اذار املاضي ملتابعة ســير 
للفصل  األلكترونية  االمتحانــات 
األول للعام الدراســي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ 
الكلية  عميد  استقباله  في  وكان 
الدكتــور عباس األمير جاســم و 
للشــؤون  الكلية  عميــد  معاون 
االدارية  الدكتور فراس عبد الرسول 
هاشــم البدران وقد اطلع الكعبي 
على عمل اللجــان االمتحانية في 
اقسام الكلية واشــاد بالدقة في 
متابعة االمتحانــات الكترونياً من 
االلكترونية  املتابعــة  جلنــة  قبل 
املشــكلة في الكليــة ملعاجلة اي 
خلــل تقنــي او فني خالل ســير 
االمتحانات كمــا اثنى على جهود 
اللجــان االمتحانية والــدور الذي 

تقوم به مــالكات الكلية من خالل 
توفير الدعم التقني للتدريســين 
اســتمرار  الى  ودعاهم  والطلبــة 
االمتحانات  ســير  لضمان  اجلهود 
االلكترونية بنجاح ،  مشــيرا الى 
بالشــكل  تســير  االمتحانات  ان 
املطلــوب وعلى وفــق التعليمات 

والضوابط الوزارية.

اقتصاد العمل ماهيته 
وخصائصه

وصدر كتاب بعنوان ) اقتصاد العمل 
للمســاعد   ) وخصائصه  ماهيته 
للنفط  البصرة  في جامعة  االداري 

والغاز .
والكتاب من تأليف املساعد االداري 
في جامعــة البصرة للنفط والغاز 
الدكتور يوسف علي عبد االسدي 
وباالشــتراك مع الدكتور حســن 
علــي هاشــم اللعيبــي واملدرس 

ناجــي ســاري املالكــي وذلك عن 
والتخطيط  للدراسات  احملور  مركز 

االستراتيجي.
 وقــد بــن االســدي ان الهــدف 
هو  الكتــاب  هــذا  االســاس من 
كيفيــة تعريف الطالــب والقارئ 
تستند  التي  االساسية  باملفاهيم 
عليها ســوق العمــل، موضحاً ان 
سوق العمل لها اهمية كبيرة في 
احليــاة االقتصاديــة واالجتماعية 
للــدول املتقدمة والناميــة ، اذ ان 
العرض  تنظم عملية  السوق  هذه 
والطلــب علــى العمــل وكيفية 
التــوازن فــي ســوق العمــل بن 
ومن  العمل،  على  والطلب  العرض 
معرفة  االســواق ميكن  هذه  خالل 
عالجها  وكيفية  البطالــة  حجم 
التخطيطية  الوسائل  باستخدام 
املتاحــة للتوظيــف في اســواق 

العمل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل وزير التخطيــط، الدكتور خالد بتال 
النجم الــى محافظة ديالى، لالطالع على 
واقــع املشــاريع اخلدمية واالســتثمارية 

املستمرة في احملافظة.
والتقى الوزير في ديــوان احملافظة، احملافظ 

مثنى التميمي، واعضاء احلكومة احمللية.

وقــدم احملافظ، شــرحا تفصيليا عن واقع 
املشــاريع املنفذة فــي اقضيــة ونواحي 
والتحديات  واملشــكالت  ديالى،  محافظة 
التي تواجه تلك املشــاريع، مشــيدا في 
الوقت نفسه، بجهود وزير التخطيط، وما 
الوزارة من دعــم للمحافظة، في  تقدمه 
اطار معاجلة املشاريع التي تواجه التنمية 

في احملافظة.
فيما اكد الوزير، ان العام احلالي ســيكون 
افضل من االعــوام الســابقة، بعد زيادة 
ضمن  للمحافظات،  املالية  التخصيصات 
برنامج تنمية االقاليم، والذي سيســاعد 
احلكومات احمللية، على زيادة وتيرة العمل في 
املشاريع املستمرة، وادراج املشاريع اجلديدة، 

وفقــا للمعاييــر التخطيطيــة، وحجم 
املمنوحــة لكل محافظة،  التخصيصات 
داعيا جميــع احملافظات الــى االنتهاء من 
جميع االجراءات املتعلقة بتنفيذ املشاريع، 
من اجل اطــالق التخصيصات املالية لكل 
مشــروع. الى ذلك اجــرى وزير التخطيط، 
جولة ميدانيــة، برفقة احملافظ في مناطق 

محافظة ديالى، اطّلع خاللها على عدد من 
املشــاريع املنفذة في احملافظة، ومن بينها 
مشروع مجســر تقاطع القدس، ومشروع 
تطوير شارع اشبيلية وشارع )بلدة - بهرز 
(، فضال عن زيارة مشروع مستشفى سعة 
٤٩٦ سريرا املنفذ من قبل احدى الشركات 

االسترالية.

البصرة ـ الصباح الجديد:
افتتح وزير النقل ناصر حسن بندر الشبلي 
صباح يوم امس الســبت خــالل زيارته الى 
محافظة البصرة الطريق املؤدي الى ميناءي 

ام قصر الشمالي واجلنوبي.
وذكرت الــوزارة في بيان لهــا ان« االفتتاح 
جــرى بحضور كل من وكيــل الوزارة الفني 
طالب بايش ومدراء التشكيالت وذلك ضمن 

مشروع طرق ومدخل موانئ ام قصر، املنفذ 
من قبل الشركة العامة لتنفيذ املشاريع«.

وقال الشــبلي خالل االفتتاح انــه« مت اجناز 
هذا الطريق وجميــع اعمال البنى التحتية 
الكهربائيــة واالتصــاالت الضوئية وغيرها 
، يحتــوي علــى اكثر من عشــر مســارب 
لدخول وخروج الشاحنات بعد ان كان فقط 
مســربن«. كما بن ان« الهدف من املشروع 

هو تســهيل حركة الشــاحنات والبضائع 
وتقليل اكتظاظ الشاحنات مما يزيد ويسّرع 
حركة الشحن والتفريغ في موانئ ام قصر 

ويؤدي الى زيادة االيرادات  املالية للموانئ«.
مــن جانبه قال مدير عام الشــركة العامة 
لتنفيذ املشاريع، زيد خليل االسدي« مت اجناز 
الطريق  على وفق احدث املواصفات الفنية 
، حيث مت اعتماد مادة البوليمر االسفنجية 

السطحية  الطبقة  تبليط  باعمال  اخلاصة 
، بعــد اكمــال  طبقات التبليــط الرابطة 
واالســاس وخمس طبقات من الســبيس 
وحجــر البيس كورس وبعمــق 1.2 م وطول 
نحو 4 كيلومتر ، اذ مت جتهيزه باحدث اجهزة 
املراقبــة االلكترونيــة واملرتبطــة بالبوابة 
الرئيسة االلكترونية والسونارات االمنية«.  

 من اجلدير بالذكر ان هذا املشــروع اجُنز على 

وفق افضــل املواصفات برغــم انه نُفذ في 
فتــرة جائحة كورونا حيــث ان هذا الطريق 
يبلغ طوله 4 كيلــو مترات وبعرض 70 مترا 
شــماالً و 40 مترا جنوباً مجهــز بنحو 70 
كاميرة وساحه احلجز  واجناز سقيفة البوابة 
وبناية السيطرة االلكترونية واجناز منظومة 
ابراج واعمدة انارة حديثة ومنظومة تصريف 

املياه.

توزيع الشهادات على المشاركين في دورات
 اقامتها الجامعة لمنتسبي مصافي الجنوب

رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز  يطلع على سير االمتحانات الحضورية

وزير التخطيط يطلع على المشاريع الخدمية والتنموية في ديالى 

وزير النقل يفتتح مدخل الطريق الرئيس لمينائي ام قصر الشمالي والجنوبي

تهدف الدورة 
الى اعداد مدربين 
على وفق المناهج 
العلمية الحديثة، 
وشمل منهاج 
الدورة بيان اهدف 
اعداد المدربين 
المحترفين وسبل 
اعداد الحقيبة 
التدريبية

رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز  يطلع على سير االمتحانات احلضورية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
يقتل نظام الرئيس الروسي، فالدمير بوتني، 
ببطء  نافالني،  أليكسي  املعارض  خصمه 
وعن عمد، بعد أن فشلت الشرطة السرية 
الروســية في فعل ذلــك الصيف املاضي 

باستعمال سالح كميائي محظور.
وفي مقال يعبر عن وجهة نظر الصحيفة، 
قالت واشنطن بوست إن نافالني محتجز 

اآلن في سجن معروف بظروفه القاسية.
وحرم نافالني منــذ نقله إلى املعتقل من 
النــوم وحرم من العالج ألمــراض خطيرة 
والدواء آلالم ظهره ومرض تنفسي يعتقد 

أنه السل.
ومنذ األســبوع املاضي، بدأ نافالني إضرابا 
عــن الطعــام احتجاجا علــى معاملته؛ 
ويقــول محامــوه إن وزنــه انخفض بـ13 
كليوغــرام وينقص مبا يقرب كيلوغرام في 

اليوم.

الناشــط فــي مكافحة  نافالني،  واتهم 
الفساد، إدارة السجن مبنعه من استشارة 
طبيب وبـ«تعذيبه« عبر حرمانه من النوم.

وتدهــور الوضع الصحــي للمعارض وبات 
يعانــي من تخدر في اليدين، وفق ما أعلنه 

محاموه األربعاء.
وقالــت الصحيفة إنها تفتــرض أن بوتني 
ينوي قتل نافالني ألنــه حاول بالفعل في 
الســابق، وأضافت أن هذه حقيقة وثقها 
محققــون خاصون خــالل فتــرة نقاهة 

نافالني خلمسة أشهر في أملانيا.
وأضافت الصحيفة أن نافالني يشكل اآلن 
تهديدا للنظام الروسي أكثر مما كان عليه 

قبل التسميم الذي تعرض له.
وأثارت عودته الشجاعة إلى البالد في يناير 
واعتقاله الفوري بتهم ملفقة بعض أكبر 
املظاهــرات االحتجاجية التي شــهدتها 

روسيا في عقدين من حكم بوتني.

وأشــارت الصحيفة إلى أن الكرملني فعل 
ذلك من قبل، إذ في عام 2009، توفي احملامي 
الروســي ســيرغي ماغنيتســكي، الذي 
كشف عن عملية احتيال واسعة النطاق 
ارتكبتهــا مجموعة من كبار املســؤولني 
احلكوميني، في الســجن في أعقاب سوء 

معاملة تشبه ما يعامل به نافالني اآلن.
وحكم على نافالنــي الذي أوقف في يناير 
باحلبس عامني  إلــى روســيا،  لدى عودته 
ونصف عام إلدانته بانتهاك شروط إطالق 
سراحه املشروط في قضية فساد سابقة، 
ووصف احلكم القضائي الصادر بحقه بأنه 

مسيس.
املاضي  الثالثاء  أطباء  وتظاهرت مجموعة 
بينهــم طبيبــة نافالنــي أناستاســيا 
فاسيلييفا أمام سجن بوكروف للمطالبة 
بالكشــف عن حقيقة وضعــه الصحي، 

قبل أن توقفهم الشرطة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حكمت فرنسا اســتئنافيا، امس االول 
اجلمعة، علــى املتهم، رضا حامي، الذي 
جنــده في ســوريا املنســق املفترض 
لهجمات 13 نوفمبر 2015، عبد احلميد 

أباعود، بالسجن ملدة 14 عاما.
ولم تلتــزم محكمة اجلنايــات اخلاصة 
العامة تسليط  بباريس بطلب املدعية 
أقصى عقوبة بالســجن، ملدة 20 عاما، 

ضد املتهم.
وقضــت محكمــة اجلنايــات اخلاصة 
بتأدية حامي ثلثي مدة الســجن على 
األقل، قبل التمتــع بأي إجراء لتخفيف 

العقوبة.
بارتياح،  املتهم ومحاموه احلكم  وتلقى 

ســيليرون،  ارشــيبالد  محاميه،  وقال 
لوكالــة فرانس برس »لــم أتصور ذلك 

حتى في أجمل أحالمي«.
وُحكــم على رضــا حامــي )35 عاما( 
ابتدائيا بالســجن ملــدة 12 عاما، وهو 
العامة ملكافحة  النيابة  اعتبرته  حكم 

اإلرهاب مخففا للغاية.
وخالل مرافعتها، طلبت املدعية العامة 
من احملكمة تســليط حكم »منوذجي« 
و«في مســتوى انخــراط« املتهم إلى 
نشــط  الذي  املتطرف  التنظيم  جانب 

في صفوفه.
من جهتــه، طلــب محامــي املتهم، 
ارشــيبالد ســيليرون، من احملكمة بأن 

»تعاقبه دون أن تدمره«.
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الصباح الجديد  ـ متابعة:

تترقب األوساط السياسية واإلعالمية 
املهتمة بالشــأن التركي ما سيحدث 
في الرابع والعشــرين من شــهر أبريل 
اجلــاري، وتتوقع مزيداً مــن التوتر الذي 
األميركية  التركية  العالقات  سيصيب 

في ذلك التاريخ.
يأتــي ذلك في وقــت يعتــزم الرئيس 
الســلطة  بايدن، ممثالً  األميركي جــو 
التنفيذيــة األميركية، تبني مصطلح 
»اإلبادة األرمنية« في ذكراها الســنوية 

الذي يصادف ذلك اليوم من كل عام.
وتبنــي الرئيــس األميركــي املتوقــع 
للمصطلح ســيفرض على السلطات 
واملؤسسات األميركية اتخاذ مجموعة 
السياســية  والتدابير  اإلجــراءات  من 
والثقافيــة والرمزية، التي قد تنشــئ 

توتراً بني تركيا والواليات املتحدة.
القرار التنفيذي األميركي املتوقع اتخاذه 
سيكون تتويجاً لقرار مجلس الشيوخ 
والكونغرس األميركي، الذي اتخذه في 
أواخر العــام 2019، حني اعترف مبوجبه 
باإلبادة اجلماعية األرمنية، ونظم ورعى 
عددا من النشــاطات إلحياء املناسبة، 
اســتثنائياً في عالقات  مما أحدث توتراً 

البلدين.

على عكس  كانت  املتحــدة  فالواليات 
الــدول األوروبيــة تراعي احلساســية 
األرمنية،  اإلبــادة  التركية من موضوع 
البلديــن  عالقــات  أهميــة  بســبب 
السياســية واالقتصادية والسياسية، 
خصوصاً ضمن حلــف الناتو، حتى أن 
أوســاطا ثقافية وسياســية أرمينية 
كانت تتهم الواليات املتحدة بالضغط 
علــى الدول األوربية لغــض النظر عن 

املوضوع.
كذلك كان قــرار الكونغرس األميركي 
مبثابــة ضربــة للعالقات السياســية 
الشخصية التي كانت جتمع الرئيسني 
األميركي دونالــد ترامب والتركي رجب 

طيب أردوغان وقتئذ.
وتُعد مسألة »اإلبادة األرمنية« من أكثر 
امللفات حساســية بالنســبة لتركيا، 
ألنها متس تاريخها التأسيسي، وتدعم 
اللوبيات األرمنيــة القوية »املناهضة« 
لتركيا فــي مختلف الــدول الغربية، 
غيــر ما قــد تفرضــه مــن التزامات 
سياســية وأدبية وماليــة على تركيا 
الضحايا  تعويض  مســتقبالً، بشــأن 
الدينية  واملؤسسات  املمتلكات  وإعادة 

واألراضي التي متت مصادرتها.
وخالل ســنوات احلــرب العاملية األولى 
الســلطات  مارســت   )1918-1914)
العثمانية وقتها ما أســمته »حمالت 

ترحيــل« بحــق األرمــن الذيــن كانوا 
مواطني اإلمبراطورية العثمانية.

السياســية  والقوى  األحــزاب  لكــن 
الســلطات  اتهمت  والعاملية  األرمنية 
العثمانيــة بتنفيذ حملة مــن اإلبادة 
اجلماعية بحــق أبناء القومية األرمنية 

فــي مختلــف مناطــق اإلمبراطورية 
العثمانيــة، راح ضحيتهــا أكثــر من 
مليون ونصف أرمني، كانوا يشــكلون 
أكثر من ثالثــة أرباع »املواطنني األرمن« 

وقتئذ.
لكن الدولة التركية احلديثة، التي ورثت 

اإلمبراطوريــة العثمانيــة، لم تعترف 
بتلك اجملازر، واعتبرت أن عمليات القتل 
التي طالــت األرمن وقتئــذ إمنا كانت 
مجرد حاالت موت عادية، بسبب حاالت 

الترحيل التي متت.
الناشــط والصحفــي األرمني املقيم 

في فرنسا فاهان طورجيان، شرح أبعاد 
القرار التنفيذي األميركي املتوقع خالل 
»سيكون  قائال:  القادمني  األســبوعني 
الكونغرس  قــرار  أداة لتســريع  القرار 
بإجراء املزيد من املناســبات التي تذكر 
بهذه املناســبة، التي قــد جتري حتى 
مؤسسات  عبر  نفســها،  تركيا  داخل 

ثقافية ودبلوماسية أميركية هناك«.
وأضــاف »كذلك فإنها ســتوقف كل 
اجلهود التي قد حتيد الواليات املتحدة أو 
تدفعها ملشاركة املؤسسات التركية أو 
املتحالفة معها، والتي قد تساهم في 

إنكار اإلبادة األرمنية«.
وتابــع: »القــرار التنفيذي سيشــجع 
واإلعالميــة  التربويــة  املؤسســات 
األميركية على  والسياسية  والثقافية 
إنشاء مزيد من التعريف والوعي باإلبادة 
اجلماعية التي طالت األرمن وقتئذ، وأن 
تكون رديفــاً ملا طال اليهــود على يد 

النازية أثناء احلرب العاملية الثانية«.
وتبدو األوســاط السياســية التركية 
فاقدة لألمل بإمكانيــة عدول الرئيس 
األميركي عن مثل ذلك القرار، ويعتبرونه 
األميركي  للرئيس  أول مناســبة ميكن 
وإدارتــه أن يوجهوا بهــا »ضربة« إلى 

السلطة التركية.
كذلك فــإن املراقبني األتــراك يعتبرون 
»التاريخ السياسي« للرئيس األميركي 

عبــر مواقفــه وتعامله مع مســألة 
»اإلبادة األميركية« إمنا تؤكد قطعاً بأنه 
سيتخذ القرار حسماً ووضوحاً في ذلك 

االجتاه.
فقــد كان بايدن من أشــد »احملرضني« 
والداعني التخــاذ الكونغرس األميركي 
لقــرار »االعتــراف باإلبــادة األرمنية«، 
حيث كان عضواً في مجلس الشــيوخ 

األميركي وقتئذ.
كذلــك كان بايدن قد دعــا وأيد قرارات 
مماثلة في ذلك االجتاه خالل عامي 1984 
و1990، والتي كانت محل شــقاق بني 
فريق  بني  األميركي،  الكونغرس  أعضاء 
مؤيد لتركيا وآخر داٍع إلى تبني القرارات 
التي  ومثلها  األرمنية،  باإلبادة  املُعترفة 

طالت اليونانيني والسريان اآلشوريني.
مراقبــون للشــأن التركي أكــدوا بأن 
املالية ســتكون أكثر اجلهات  األسواق 
املترقبة لقرار الرئيس األميركي، فالليرة 
التركية التي تواجه صعوبات متراكمة 
من جراء السياسيات املالية املتخبطة 
التــي تتخذهــا الســلطات التركية، 
ستعاني مزيداً من القلق بسبب املزيد 
من تراجع املســتثمرين ورجال االعمال 
بالبيئة املالية واالقتصادية التركية، من 
جــراء التوتر املتوقع بينها وبني الواليات 
املتحدة في ذلك التاريخ، الذي قد يصل 

درجة السحب املتبادل للسفراء.

تقـرير

صدام مرتقب بين أميركا وتركيا تحت عنوان » اإلبادة األرمنية »

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يعتبر األمير فيليب زوج امللكة إليزابيث الثانية، 
الذي توفــي امس االول اجلمعة عــن 99 عاما، 
أحد الشــخصيات البارزة في العائلة املالكة 
البريطانية. كان أميرا يونانيا عندما تزوج امللكة 
عام 1947، ولعب دورا مهما في حتديث امللكية 
خالل حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية. وفي 
تكرمي شخصي نادر في عام 1997، قالت امللكة 
إليزابيــث في كلمة ألقتها مبناســبة الذكرى 
اخلمســني لزواجهما »كان ببســاطة شديدة 

قوتي وسندي طيلة تلك األعوام«.
وذكر قصــر باكنغهام في بيــان »ببالغ احلزن، 
تعلن جاللة امللكة وفاة زوجها احلبيب صاحب 

السمو امللكي األمير فيليب، دوق إدنبره«.
وقضى فيليب أربعة أســابيع في املستشفى 
هذا العام للعالج من مشكلة صحية واخلضوع 
إلجراء في القلب، لكنه عاد إلى قصر وندسور 

في مطلع  آذار.
كان األمير فيليــب ضابطا بحريا، وأقر أنه كان 
من الصعب عليه التخلي عن عمله العسكري 
الــذي أحبه واالضطالع بــدور زوج امللكة الذي 
ليســت له مهــام واضحة ومحــددة بحكم 

الدستور.
ونعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
األميــر الراحل وقال »مثلما كان ســائق عربة 
متمرســا، ســاهم في قيادة العائلة املالكة 
وامللكية كي تظل مؤسســة شديدة األهمية 

بال منازع لتوازن وسعادة حياتنا القومية«.
 كبير العائلة

على نحو شــخصي كان فيليب كبير عائلته 
دون شــك، لكن البروتوكول ألزمه بأن يقضي 

حياته العامة خلف زوجته بخطوة حرفيا.
وبعدمــا ظهر أكثــر من 22 ألف مــرة مبفرده، 
اعتــزل فيليب احلياة العامة في 2017، وإن ظل 

يشارك أحيانا في بعض املناسبات الرسمية.
وكان آخر ظهور علني لألمير فيليب في يوليو/
متوز املاضي خالل مناســبة عسكرية في قصر 
وندســور الذي ظل يقيم به مع زوجته امللكة 
خالل فتــرة العزل العــام ملكافحــة جائحة 

كوفيد19-.
واعتلــت امللكة )94 عاما( عــرش بريطانيا في 
1952. وتزوجت فيليب في 20 تشــرين الثاني 
1947 في كنيسة وستمنســتر آبي ولديهما 
أربعــة أبناء هــم األمير تشــارلز، ولي العهد، 

واألميرة آن واألمير آندرو واألمير إدوارد.
وســتثير وفــاة زوج امللكة وأكثر مــن تثق به 
تساؤالت بشأن ما إن كانت قد تفكر في التنازل 
عن العرش، لكن معلقني على الشؤون امللكية 
يقولــون إن فرصة حــدوث ذلك تــكاد تكون 

معدومة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طلــب الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن من 
715 مليــار دوالر لوزارة  الكونغرس تخصيص 
»البنتاغــون«، مبا في ذلــك الحتواء  الدفــاع 

تهديدات محتملة.
بايدن يطلب 715 مليار دوالر ملواجهة روســيا 
بايــدن قــد تطرد  إدارة  والصني«بلومبيــرغ«: 
دبلوماسيني روس وتفرض عقوبات جديدة على 

موسكو
ووفقا ملسودة امليزانية الرئاسية املنشورة على 
موقع البيت األبيض علــى اإلنترنت: »يتضمن 
الطلب الرئاســي لعــام 2022 تخصيص 715 

مليار دوالر لوزارة الدفاع األمريكية«.
وأضافت: »هذا يشــمل مواجهة التهديد من 
الصني باعتبارها املهمة الرئيسية للبنتاغون«.
وتابع: »ستسعى وزارة الدفاع أيضا إلى احتواء 

سلوك مزعزع لالستقرار من قبل روسيا«.

سيرة ذاتية للراحل 
األمير فيليب زوج الملكة 

إليزابيث الثانية؟

بايدن يطلب تخصيص 
715 مليار دوالر 

لمواجهة روسيا والصين

الصباح الجديد ـ متابعة:

اختتمت اللجنة القانونیة املنبثقة 
عن ملتقى احلوار السیاسي اللیبي 
استمرت  التي  تونس،  أعمالها في 
على مدار يومــني، بإعالن »التوافق 
الالزمة  الدستوریة«  القاعدة  على 
إلجراء انتخابات 24 دیسمبر املقبل.
ومع حديث مصــادر عن وجود تيار 
يدعم انتخابات برملانية فحســب 
دون الرئاسية، يخشى محللون من 
أن يؤدي ذلك إلى اســتيالء تنظيم 
اإلخوان على السلطة، عبر ممارسة 
أالعيب الضغط على النواب، وهذا 

رمبا يعيد ليبيا إلى مربع الفوضى.
وقالت اللجنة إنها ســتقدم هذه 
القاعــدة الدســتوریة مرفقة مع 
تقریــرا النائــي إلــى امللتقى في 
أقــرب وقــت للنظر فيهــا، وأنها 
ستســتكمل املهمة نحو »تعزیز 
الشرعیة السیاسیة عبر انتخابات 
عامــة حرة نزیــة یســتعید فیا 
الشــعب اللیبي القرار في اختیار 

ممثليه«.
وبــدأت ليبيــا عملية سياســية 
إلى  ترمي  املتحــدة،  األمم  برعايــة 
إعادة توحيد البالد املقســمة إلى 
حكومتني واحدة في الغرب وأخرى 
ليبيا  انتشال  الشرق، من أجل  في 

الغارقة في الفوضى منذ عقد.
وبالفعل، جنحــت األمم املتحدة في 
بالوصول  الليبيــة  األطراف  إقناع 
وحــدة  حكومــة  صيغــة  إلــى 
عبد  برئاســة  انتقالية،  وطنيــة 
التمهيد  دبيبــة، مهمتها  احلميد 

لالنتخابات املقبلة.
النظام البرملاني

وحتدثــت مصادر مطلعــة عن أن 
البعــض داخل اللجنــة دفع نحو 
إقرار إجــراء انتخابات تشــريعية 
فقط، على أن يختار البرملان اجلديد 

رئيس اجلمهورية.
وهذا يعني اتبــاع النظام البرملاني 
إلدارة البالد، تكون فيه الصالحيات 
أكبر جمللس النــواب ورئيس الوزراء، 
وذلــك إلى حــني اعتماد دســتور 

جديد.
من جانبه، أبدى احمللل السياســي 

خشــيته  عقيل  الدين  عز  الليبي 
من هــذا الســيناريو، مضيفا أن 
تنظيم  يأتــي ملصلحة  اخليار  هذا 
الرئيس عبر  اختيــار  وهو  اإلخوان، 
البرملان، حيــث ميكن في حينها أن 
متارس أساليب ضغط متعددة على 
النــواب، متكنها فــي النهاية من 

حتديد هوية الرئيس القادم
ولفت عقيــل، في حديث صحفي 
»، أن بعــض العواصــم املتداخلة 
فــي الشــأن الليبي تدعــم هذا 
التوجه، بــل وتدخلت خالل الفترة 
الدستور،  املاضية إلفشال مسودة 
التــي أعــدت قبل ســنوات، ألنه 
»لم يناســب مصاحلها وهيمنتها 
الراهنة، ومخططاتها املستقبلية 
جتاه ليبيــا«، إذ أنهــا ال ترغب في 
رئاسي قوي«، كما تقترجه  »نظام 

املسودة.
وأضــاف أن النفــوذ القــوي الذي 
يتمتــع بــه اإلخوان لــدى الغرب، 

ميكنه من مترير مخطاطاته.

وتابــع: »خامتة هــذا العبــث، إن 
انتخابات  إلى  تنتهي  فلن  حتققت، 
تعزز االســتقرار، بل ستدفع البالد 
من جديد وبقوة نحو مربع العنف 
والفوضى، ولعل هــذا ما تفضله 
العواصم الغربية باملرحلة القادمة 
كحلقة جديدة مبسلســل تهيئة 
مصاحلهم االستراتيجيه في ليبيا 
بالعنف  البــالد  إغــراق  نهج  عبر 

والفوضى والفساد«.
ويشــير احمللــل السياســي عبد 
الرحيــم اجلنجان، إلــى أن اللجنة 
اكتفــت فقط بوضــع »اخلطوط 
إجــراء  لكيفيــة  العريضــة« 
االنتخابــات املقبلــة، وهــو مــا 
ســتعرضه علــى ملتقــى احلوار 
السياســي مرفقــا بتقرير كامل 
عن هــذه اخلطوط، والشــعب هو 

الفيصل بالرفض أو القبول.
وتابع اجلنجــان في حديث صحفي 
أن قطــاع عريــض مــن الليبيني 
يرغب في الذهــاب إلي »االنتخاب 

املباشــر« لرئيس الدولة، على أنه 
في حال رفض مســودة الدستور، 
ميكن حتديد مــدة بقاء الرئيس في 

السلطة بنحو 3 سنوات.
وأردف: »وإذا كانــوا جاديــن فــي 
مسعاهم لعقد االستحقاق الذي 
يطالب به الشعب في 24 ديسمبر 
مســودة  تعديل  فعليهم  املقبل، 
الدســتور، وتقدميــه لالســتفتاء 
عليه، ومن ثم االنطالق لالنتخابات، 
وما نــراه اآلن بخصوص الســعي 
آللية أو قاعدة دستورية هو إطالة 

أمد الفوضي«.
وأكمل: »لــن يصح إال ســيناريو 
مع  يتماشى  ألنه  الرئيس،  انتخاب 
البيئة احمللية«، مؤكــدا أن »صراع 
النفوذ والسلطة والتدخل اخلارجي 
لنيل املكاســب وحتقيق املصالح« 

أنهك األمة الليبية.
وهنا يوضح احمللل السياســي أنه 
يجب بعد انتخاب الرئيس، الذهاب 
إلى االستفتاء على مشروع دستور 

يكون متوافق عليه من الشــعب، 
ثم عقــد انتخابات برملانية، ويليها 

انتخاب مجلس الشيوخ
وتابع: »الشــعب سينتخب رئيس 
بشرط  لكن  مطلقة،  بســلطات 
الذي  الدائــم،  للدســتور  اإلعداد 
الليبية  ســوف يعرض على األمة 
واذا متــت املوافقة عليه ســيكون 
االنتخاب الرسمي للبرملان واختيار 
مجلس الشــيوخ رقيبا عليه بعد 
ثالثة ســنوات من اختيــار رئيس 

الدولة«.
االنتخابات،  موعــد  اقتــراب  ومع 
تتزايــد املطالــب بطــرد املرتزقة 
الشــركات  جانب  إلــى  األجانب، 
األمنيــة األجنبيــة مــن ليبيــا، 
أو  الدستور  التصويت على  فإجراء 
االنتخابــات في ظل وجودها، يهدد 

سالمتها وسالمة الناخبني.
واألحــزاب  الهيئــات  وتختلــف 
والتكتالت في ليبيا حول ما إن كان 
الدســتور يأتي أوال، أم االنتخابات، 

مباحثــات  مــا كشــفته  وهــو 
اجلولة  اجتماعات  في  املشــاركني 
الثالثة للمســار الدســتوري في 
فبراير  املصريــة  الغردقة  مدينــة 
املاضــي، وردود الفعل عليها. وكان 
قد شارك فيها وفدا مجلس النواب 

واجمللس األعلى للدولة.
فكثير مــن أعضاء مجلس النواب 
واجمللــس األعلى للدولــة، يرون أن 
الواجب صياغة الدســتور الدائم، 
عليه  واالســتفتاء  مهــل،  وعلى 
ليشــكل قاعــدة متفــق عليها 
إلجراء االنتخابات، التي ال يرون أنه 
واجب حتمي إجراءها في ديسمبر.

ويــرى آخــرون أنــه إن كان الوقت 
احملدد لالنتخابات في ديسمبر، فلن 
الدستور  لالنتهاء من وضع  يكفي 
الدائم، وبالتالي »ال مانع من إجراء 
االنتخابات أوال وفق إطار دســتوري 
االنتهاء  يجــري  وبعدها  مؤقــت، 
من صياغة الدســتور واالستفتاء 

عليه«.

توافق ليبي على القاعدة الدستورية
النتخابات كانون اول المقبل

مخاوف من »أالعيب اإلخوان«

بدأت ليبيا عملية 
سياسية برعاية 
األمم المتحدة، 
ترمي إلى إعادة 
توحيد البالد 
المقسمة إلى 
حكومتين واحدة 
في الغرب وأخرى 
في الشرق، من 
أجل انتشال ليبيا 
الغارقة في 
الفوضى منذ عقد

ملتقى احلوار السیاسي اللیبي

بوتين »يقتل نافالني ببطء« السجن 14 عاما على شخص جّنده 
العقل المدبر لتفجيرات باريس

الرئيس األميركي جو بايدن
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اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة :

أصبحت ســنغافورة أول دولة تصدق 
علــى اتفاقيــة التجارة احلــرة لدول 
آســيا واحمليط الهادئ املعروفة باسم 
اإلقليمية  االقتصاديــة  »الشــراكة 
الشــاملة«، التي تعد أكبــر اتفاقية 

للتجارة احلرة في العالم.
والصناعــة  التجــارة  وزارة  وقالــت 
املوقعة على  الدول  إن   ، السنغافورية 
العالم  ســكان  »ثلث  متثل  االتفاقية 
ونحو 30 فــي املائة، من إجمالي الناجت 

احمللي العاملي«، وفقا لـ«األملانية«.
وبحسب تشــان شون ســينج، وزير 
التجارة والصناعة السنغافوري، يؤكد 
»االلتزام  االتفاقيــة  التصديق علــى 
القــوي بتعزيز عالقاتنــا االقتصادية 

والتجارية مع شركائنا«.
وســنغافورة التي يبلغ عدد سكانها 

5.7 مليون نسمة تعد واحدة من أكبر 
دول العالم من حيث نصيب الفرد من 
بشــدة  وتعتمد  احمللي  الناجت  إجمالي 
على التجارة واالســتثمارات األجنبية 

لتحقيق ازدهارها.
وتضم اتفاقية الشــراكة االقتصادية 
العشــر  الدول  الشــاملة  اإلقليمية 
األعضاء في رابطة دول جنوب شــرق 

آسيا )آسيان(، وبينها سنغافورة.
نيوزيلندا،  أســتراليا،  وقعــت  كمــا 
كوريا اجلنوبيــة، الصني، واليابان، على 
االتفاقية التــي كادت أن تنهار عندما 
املفاوضات  مــن  الهنــد  انســحبت 
اخلاصة بها بدعــوى القلق من النفوذ 

الصيني املتزايد.
حيز  االتفاقيــة  دخــول  املقــرر  ومن 
التطبيق مبجرد تصديق ســت من دول 
آسيان وثالث من الدول األخرى املوقعة 
عليها، حيث تتوقع سنغافورة حدوث 

ذلك بحلول كانون الثاني املقبل.

وتضم أكبر اتفاقية جتارية في العالم 
الدول العشــر األعضاء في اآلســيان 
الفلبني، الوس،  تايالنــد،  وهي فيتنام، 
كمبوديا، ميامنار، ماليزيا، ســنغافورة، 
جانب  إلــى   - وبرونــاي  إندونيســيا، 
نيوزيلندا،  اليابان،  الصني،  أســتراليا، 
بأنها  تعــرف  التي  اجلنوبية،  وكوريــا 
وصــارت  لآلســيان.  شــريكة  دول 
كولومبيــا، كوبــا، وجنــوب إفريقيا 
شــركاء لـ«آســيان« بعد انضمامها 
إلى »معاهــدة الصداقــة والتعاون« 
للرابطة. وبعــد دخولها حيز التنفيذ، 
ســيتم خفــض الرســوم اجلمركية 
وتضــع قواعــد للتجارة املشــتركة 
وستغطي  اإلمداد،  شبكات  وتسهيل 
االتفاقيــة التجاريــة كل شــيء من 
التجارة واخلدمات واالستثمار والتجارة 
اإللكترونية واالتصاالت وحقوق النشر.
ويــرى مراقبون أن هــذا االتفاق، الذي 
تعود فكرتــه إلى 2012، يشــكل ردا 

صينيا على مبادرة أمريكية مت التخلي 
عنها اآلن، إذ يشمل عشرة اقتصادات 
في جنوب شرق آسيا والصني، اليابان، 

وكوريا اجلنوبية، نيوزيلندا، وأستراليا.
وفي آخر حتديث اقتصادي، توقع البنك 
الدولي أن يؤدي الوباء إلى إبطاء النمو 
االقتصادي في شــرق آســيا واحمليط 
الهادئ ألكثر من 50 عاما، مبا في ذلك 
الصني. ودفعت تداعيات اجلائحة نحو 
الفقر،  براثن  إلى  38 مليون شــخص 
فيما من املتوقع أن تشــهد منطقة 
شرق آسيا واحمليط الهادئ منوا 0.9 في 
املائــة فقط، ما ميثل أدنــى معدل منو 
منذ 1967. ومن املتوقع أن يبلغ النمو 
في الصني 2 في املائة في 2020 نتيجة 
للصادرات القويــة واإلنفاق احلكومي 
وانخفــاض معدل احلــاالت اإليجابية 
اجلديدة لكوفيــد - 19 منذ آذار. لكن 
مت كبح النمو بسبب بطء االستهالك 

احمللي

تقـرير

سنغافورة أول دولة تصادق على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم
المعروفة باسم »الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلــن مصــرف الرافديــن امس الســبت ان 
لــدى املصرف ومن  رواتبهم  املوطنة  املوظفني 
حاملي بطاقة املاستر كارد من مصرفنا حصرا 
لهم األولية في التقدمي واحلصول على شــقق 

بسماية . 
وقــال املكتب االعالمــي للمصرف فــي بيان 
صحفي ،  انه مت توجيه فروع املصرف اخملصصة 
ملنح شقق بسماية بتسلم طلبات املواطنني و 
شــرائح اجملتمع كافة الراغبني في التقدمي على 

شقق بسماية بدءا من يوم غد األحد . 
وأشــار البيان إلى أن الفروع التي مت شــمولها 
بقروض بســماية وهي: املســتنصر، واخللفاء، 
واالمــني، والباب الشــرقي، والفــردوس، وحي 
الزهراء، وبراثا، والقصــر األبيض، واحلي العربي، 
وحي العامل، واملعرفة، وســبع قصور، واحلرية، 

واملدائن.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
قفزت العملة املشفرة بتكوين، امس السبت، 

بنحو %4.5 لتصل إلى 61 ألف دوالر.
وسجلت العملة املشفرة أعلى سعر لها في 
13 اذار املاضي، عنــد 61.7 ألف دوالر، وارتفعت 

بنحو %110 منذ بداية عام 2021 حتى اآلن.
ويبدو أن بيانات طلبات اإلعانة األمريكية التي 
ظهرت أكدت صحة رؤيــة الفدرالي األميركي 
والتي تصب في صالح ضخ مزيد من التيسير 
وخفــض الفائدة وتقــود تلك األســباب إلى 

توقعات بارتفاع معدالت التضخم.
وبالتزامن مع ذلك، اســتمر مؤشر الدوالر في 
النــزول بعدما فقد الدعم مــن ارتفاع العائد 
على ســندات اخلزانــة األمريكيــة ألجل 10 

سنوات بعد نزولها عن قمة عام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقفت البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح 
واحلارثية بالعاصمة العراقية بغداد، عن التداول 
نتيجة احلظر الشــامل الــذي مت تطبيقه خالل 

الفترة املاضية من يومي اجلمعة والسبت.
وقــال مصدر صحفي ، إن البورصة الرئيســية 
في ســوق الكفاح واحلارثية ببغداد توقفت عن 

التداول نتيجة تطبيق احلظر الشامل.
وأضاف أن أســعار البيع والشراء استقرت في 
محال الصيرفة باألســواق احمللية التي فتحت 
البعض منها ابوابها في بغداد، حيث بلغ سعر 
البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اســعار 

الشراء 146500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت هيئــة املنافذ احلدودية، ضبط هدر باملال 
العام بأكثــر من 77 مليون دينــار في ميناء أم 
قصر. وقالــت الهيئة في بيــان اطلعت عليه 
»الصباح اجلديــد »، إن »منفــذ ميناء ام قصر 
الشمالي متكن من ضبط )45( عجلة خارج احلرم 
الكمركــي مت التالعب في الرســوم الكمركية 
والضريبية حلمولتها من مادة )احلديد( مما سبب 
هدراً باملال العام بقيمة )77 مليون و 215 ألف( 

دينار عراقي«.

الرافدين يحدد األولوية 
لمن يحصل على شقق 

بسماية في بغداد

بتسجيل 61 ألف 
دوالر.. بتكوين تقترب 

من أعلى مستوى لها

الدوالر يستقر مع توقف 
البورصة العراقية عن 

التداول بسبب حظر التجوال

ضبط هدر بالمال العام 
بأكثر من 77 مليون دينار 

في ميناء أم قصر

الصباح الجديد ـ متابعة :

الطاقة  معلومــات  إدارة  أعلنــت 
ارتفاع  األميركية، امس  الســبت، 
صادرات النفــط العراقية للواليات 
املتحدة، إلى 245 ألف برميل يوميا، 

خالل األسبوع املاضي.
وجاء في تقرير لإلدارة، ، أن »متوسط 
النفط  من  األميركية  االستيرادات 
اخلام خــالل األســبوع املاضي من 
تسع دول بلغت 5 ماليني و556 ألف 
برميل يوميا مرتفعة مبقدار 52 ألف 
برميــل باليوم عن األســبوع الذي 
5 ماليني و504  ســبقه، والذي بلغ 

آالف برميل«.
»الواليــات  أن  التقريــر،  وأوضــح 
املتحدة اســتوردت النفط اخلام من 
العراق مبعدل 245 ألف برميل يوميا، 
مرتفعا عن االســبوع الذي سبقه 
والــذي بلغ مبعــدل 88 ألف برميل 

يوميا«.
ولفــت إلــى أن »أكثــر اإليــرادات 
األســبوع  خالل  ألميركا  النفطية 
ومبعدل  املاضي جــاءت من كنــدا 
يوميا،  برميــل  3.414 مليون  بلــغ 
بلغت كمية  التي  املكسيك  تليها 
ألف   635 مبعدل  منها  االستيرادات 
برميل يوميــا، تليها االكوادور التي 
بلغــت االســتيرادات منها مبعدل 
284 ألف برميل يوميا، والسعودية 

مبعدل 258 ألف برميل يوميا«.
الطاقة  معلومات  إدارة  تقرير  وتابع 
األميركية أن »كمية االســتيرادات 
مــن النفط اخلــام مــن كولومبيا 
بلغــت مبعــدل 258 ألــف برميل 
التي بلغت  يوميــا، تليها روســيا 
ألف   231 مبعدل  منها  االستيرادات 
التي  نيجيريا  تليهــا  يوميا،  برميل 
بلغت االستيرادات منها مبعدل 161 

ألف برميل يوميــا، وتليها البرازيل 
التــي بلغــت االســتيرادات منها 

مبعدل70 الف برميل يوميا«.
هــذا وانخفض ســعر نفــط خام 
البصــرة اخلفيف ، يوم الســبت ، 
بينما ارتفع سعر نفط خام البصرة 
الثقيــل ، قبل إغالقــه امس االول 

اجلمعة .
وانخفــض نفط البصــرة اخلفيف 
املصــدر آلســيا إلــى 62.78 دوالرا 
وبنسبة  دوالر   0.48 مبقدار  للبرميل 
%0.76 عــن يوم اخلميــس املاضي، 
فيما سجلت اســعار خام البصرة 

الثقيل 60.38 دوالرا للبرميل بإرتفاع 
بلغ نسبته 0.37%.

العربي  النفــط  ســعر  وســجل 
دوالرا   62.58 الســعودي  اخلفيــف 
للبرميــل، وســجل مزيــج مربان 
للبرميــل،  دوالرا   61.37 اإلماراتــي 
وســجل مزيــج ســهران اجلزائري 
61.63 دوالرا للبرميل، ، فيما سجل 
 61.55 النيجيــري  اخلفيــف  بوني 
دوالرا، وجيراســول االنغولي 62.43 

دوالرا. 
وهبطت أســعار النفط امس االول 
اجلمعة إذ يقيم املستثمرون ارتفاع 

وأثر  رئيســيني  منتجني  إمــدادات 
جائحة فيــروس كورونا على طلب 

الوقود، بحسب ما نشرت »رويترز«.
وانخفضــت العقــود اآلجلة خلام 
برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2 باملئة 
إلــى 63.08 دوالر للبرميــل، بينما 
الوسيط  تكســاس  بلغ خام غرب 
دوالر   59.59 مايو  تسليم  األمريكي 

للبرميل منخفضا مبقدار سنت.
وكال العقدين على مسار تسجيل 
انخفــاض يتراوح بــني اثنني وثالثة 
باملئة في األســبوع اجلــاري بعد أن 
املصدرة  البلــدان  منظمة  اتفقت 

اجملموعة  وحلفاؤها،  )أوبك(  للبترول 
زيادة  على  أوبك+،  باســم  املعروفة 
مليوني  بواقع  تدريجيــا  اإلمدادات 

برميل يوميا بني مايو ويوليو .
لكــن محللني يتوقعون اســتمرار 
انخفاض مخزونات النفط العاملية، 
الوقود  إذ سيتســارع الطلب على 
في النصف الثاني من العام اجلاري 
االقتصاد  انتعــاش  اكتســاب  مع 

العاملي قوة دفع.
لدى  احمللل  فيريندرا شــوهان  وقال 
إنرجي أسبكتس »هناك الكثير من 
لذلك  حاليا  يجري  اخملزونات  خفض 

إعادة  فــي خضم عمليــة  فنحن 
موازنة«.

وتظهر مخاوف من أن جتدد إجراءات 
العزل العام في أجــزاء من العالم 
بكوفيد19-  اإلصابات  ارتفاع  لكبح 
بالتطعيمات  اخلاصة  واملشــكالت 
رمبا تغير صورة الطلب على النفط.

كبيــر  إينــس  ســتيفن  وقــال 
لدى  العاملية  الســوق  إستراتيجي 
أكســي إنه من املتوقــع أن تُتداول 
أسعار النفط في نطاق بني 60 دوالرا 
و70 دوالرا فــي الوقــت الذي يدرس 

فيه املستثمرون تلك العوامل.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
، خططا  أملانية  عرضت شــركات 
طموحة تتكلف مليارات الدوالرات 
إلعادة بناء مرفأ العاصمة اللبنانية 
بيروت واألحيــاء املتاخمة له، التي 
دمرها انفجــار هائل العام املاضي، 
مــا عمــق األزمــة االقتصاديــة 

الطاحنة في البالد.
واملقترحات املطروحة إلعادة إعمار 
املرفــأ، وبنــاء منطقة ســكنية 
جديدة تضم متنزها، ومناطق على 
الشــاطئ، قد متثل حتوال جلزء من 

وقع  الذي  االنفجار  دمره  العاصمة 
في آب 2020.

املشــاريع،  لتلك  داعمون  ويقــول 
إنهــا قد توفــر ما يصــل إلى 50 
ألف وظيفة جديــدة، وتفتح اجملال 
مبليارات  اقتصادية  أنشــطة  أمام 

الدوالرات.
لكــن تلك اخلطط ال ميكن أن تنفذ 
إال بعد جناح القــادة اللبنانيني في 
كسر اجلمود السياسي، الذي منع 
حتى اآلن تشكيل حكومة جديدة 
اقتصادية  إصالحات  تنفيذ  وعرقل 

تقــول الدول الغربيــة، إنها يجب 
أو تدفق  أن تسبق أي مســاعدات 

االستثمارات للبالد.
وقــال ســهيل ماهينــي، مديــر 
عــام شــركة هامبــورج بــورت 
بيروت  في  في مؤمتر  لالستشارات، 
املبدئية  املقترحات  لتوضيح  عقد 
التــي تقودها شــركته، »اخلطوة 
املقبلة هي مــن اجلانب اللبناني«. 
وأضاف أن هنــاك حاجة إلى وجود 
»مســتوى من احلوكمة يســهل 
متويل املشاريع« حتى يتم تنفيذها.

وقال ميشــال جنار، وزير األشــغال 
حكومة  فــي  والنقــل  العامــة 
تصريــف األعمــال، لـ«رويترز«، إن 
املقترحــات قدمت هذا األســبوع 
وتشمل  األعمال  تصريف  حلكومة 
عــددا من اخلطــط تتكلف ما بني 

خمسة و15 مليار دوالر.
وأضاف أن املقترحات األملانية تظهر 
باالســتثمار  املســتمر  االهتمام 
لبنــان، ووصف ذلك  والتنمية في 
بأنه مؤشــر جيد في هذا التوقيت 

الذي يشهد أزمة اقتصادية.

وتقتــرح اخلطــط نقل جــزء من 
بعض  يشــمل  مبا  امليناء  عمليات 
منشــآت التخزيــن إلــى مناطق 
إلى  املســتصلحة  األراضــي  من 
الشــرق من موقع املرفأ احلالي مبا 
يســمح بتحويل ثالثــة أجزاء من 
مناطق  إلى  للمرفأ  الغربي  احلوض 

شاطئية.
وأودى انفجــار مرفأ بيــروت بحياة 
مائتي شــخص على األقل وأصاب 
اآلالف ودمر أحياء بأكملها، ما دفع 
البالد إلى أسوأ األزمات االقتصادية 

التي تشهدها منذ  والسياســية 
 1975 احلــرب األهلية بني عامــي 

و1990.
واســتقال رئيس الــوزراء بعد أيام 
من االنفجــار، لكنه ظل على رأس 
حكومة لتصريف األعمال وســط 

شلل سياسي.
علــى  غربيــة  دول  وتضغــط 
السياســيني اللبنانيني للموافقة 
جديدة  حكومــة  تشــكيل  على 
تضطلــع مبهمة إصــالح املاليات 

العامة واستئصال الفساد.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
قلــص بنك جيه.بي مورجان ، انكشــافه 
وعلى  الروســية  احمللية  الســندات  على 
الروبل الروســي، إثــر تصاعــد التوترات 
اجليوسياســية بني روســيا وأوكرانيا في 

الفترة األخيرة.
وبحســب »رويترز«، أوضح البنك أنه قرر 
خفض مراكزه رغــم تراجع قيمة األصول 
احمللية نتيجة لعمليات البيع التي أعقبت 

التوترات.
وتوقع البنك تالشــي اخملاطــر على مدار 
العام، مستبعدا أن تتخذ اإلدارة األمريكية 
إجــراءات قــد توقــع الضــرر باالقتصاد 

الروسي.
وفي ســياق متصل بالســندات العاملية، 
توقــع بنك االســتثمار »بنك تراســت« 

الدوالرية لألرجنتني  تراجع سندات اخلزانة 
مجددا خالل الشهور املقبلة، إذا اضطرت 
احلكومــة إلى زيادة اإلنفــاق االجتماعي، 
بســبب عودة أعــداد املصابــني بفيروس 

كورونا املستجد إلى االرتفاع.
وبحســب التقريــر الــذي أعــده راميرو 
بالزكويز، احمللل االقتصادي في البنك، فإن 
السندات الدوالرية األرجنتينية قد تخسر 
مــا بني 10 إلى 15 في املائــة من قيمتها 
خالل الشــهور املقبلة. وبحســب وكالة 
»بلومبيرج« لألنباء أمــس، فإن األرجنتني 
قد تصبح ثاني أشد دول أمريكا الالتينية 
تضــررا من جائحة كورونا بعــد البرازيل، 
إذا لم تتمكن احلكومة من تســريع وتيرة 
توزيــع اللقاحات املضــادة للفيروس. في 
الوقت نفســه قــد تنحســر الضغوط 

إجراءات  لفــرض  الرافضة  االجتماعيــة 
إغالق جديدة إذا استمرت أعداد اإلصابات 
في التزايد. وقد تضطر احلكومة إلى زيادة 
اإلنفاق االجتماعي وتشــديد القيود على 
األســعار في مواجهة الظــروف اجلديدة 
للجائحة. وأعلنــت احلكومة األرجنتينية 
األربعــاء املاضي فرض قيــود جديدة في 
البــالد، بينها حظر التجوال ليال، في وقت 
تشهد فيه البالد موجة ثانية من جائحة 

فيروس كورونا، بحسب »األملانية«.
وقال الرئيــس األرجنتيني ألبرتو فرنانديز، 
وهو نفســه في العزل حاليا بعد أن ثبتت 
إصابتــه بفيــروس كورونا في األســبوع 
اجلديدة ســتطبق  اإلجراءات  »إن  املاضي، 
بدءا من اجلمعة أمس، وستســتمر لثالثة 

أسابيع«.

شركات ألمانية تعرض خطط إعادة إعمار مرفأ بيروت

»جيه.بي مورجان« يقلص انكشافه على السندات الروسية والروبل

أميركا تستورد نحو ربع مليون 
برميل نفط خام من العراق يوميًا

انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

متوسط 
االستيرادات 
األميركية من 
النفط الخام خالل 
األسبوع الماضي 
من تسع دول بلغت 
5 ماليين و556 
ألف برميل يوميا 
مرتفعة بمقدار 52 
ألف برميل باليوم

الواليات املتحدة استوردت النفط اخلام من العراق مبعدل 245 ألف برميل يوميا

االحد 11 نيسان 2021 العدد )4635(

Sun. 11 Apr. 2021 issue )4635(



7 االحد 11 نيسان 2021 العدد )4635(اعالن

Sun 11 Apr 2021 issue )4635(



ثقافة األحد 11 نيسان 2021 العدد )4635(8

Sun. 11 Apr. 2021 issue (4635)

دراسة

مفهوم التكامل  الحضاري في  رواية »فيليكس والنبع الالمرئي«
العجائبية

أجـواء  العجائبيـة  مـن  غاللـة  تغلـف 
مـن  يضاعـُف  ومـا  “شـميت”  روايـات 
التشـويق في نصوصه هو الشخصيات 
اخلارقة إذ أنَّ أوغسـطني  فـي رواية “يرى 
مـن خـالل وجـوه” ميتلـُك القـدرة علـى 
الـذي  األمـر  رؤيـة مـا هـو غيـر مرئـي 
يضعـُه أمـام حتديـات. ويوفـُر لـه فرصة 
أيضـاً،  املفضـل  كاتبـه  مـع  اللقـاء 
ويخـوُض بطلـب مـن األخيـر فـي جتربة 
ميتافزيقيـة مثيرة. وال تنفصُل السـمة 
الشـخصية  عنصـر  عـن  العجائبيـة  
فـي روايـة “فليكيـس والنبـع الالمرئي” 
ويلـوُح هـذا امللمـُح في مفتتـح العمل 
وتنطلـُق احلركة األولى بسـؤاٍل يشـحُن 
النـص بالتوتـر، ومن ثـمَّ يتدخـُل صوُت 
مهمـة  إليـه  املُسـند  وهـو  الصبـي 
بـأنَّ  موضحـاً  األول  بالضميـر  السـرد 
السـائُل مـا هـو إال خالـه يـرى بـأنَّ أمه 

الواقفـة أمام اجمللـى بقامتهـا الطويلة 
واملسـتقيمة ميتـُة والدليـل على ذلك 
األشـياء   مـع  املـرأة  تفاعـل  عـدم  هـو 
ال  بـأن  أختـه  ابـن  مـن  اخلـاُل  ويطلـُب 
ينخـدع بحركـة األم. فهـي فـي عـداد 
اجلثـث. ويعتمـُد فيما يقـوُل على اخلبرة 
التـي اكتسـبها مـن بلـده. هنـا يبـدأ 
اجلـدُل بـني االثنـني إذ يرفـضُ فيليكـس 
“بالفيـل”  خـارج  إلـى  أمـه  انتسـاب 
أن  إلـى  خالـُه  يشـيُر  فيمـا  فرنسـا 
الوالـدة لم تبصـر النور إال فـي األدغال. 
يعلـُن الصبـي إعجابه بباريس وتسـمُع 
وشـوارع  ألجـواء  وصفـاً  لسـانه  علـى 
املدينـة. ومايلبـُث أن يعـودُ احلديـُث إلى 
حالـة املـرأة  وبينمـا يعبـُر الصبـي عن 
اخلـال  يلفـُت  لوالدتـه  الشـديد  حبـه 
يعنـي  ال  احلـب  بـأنَّ  فيليكـس  انتبـاه 
الفهـم ومـا تعيشـُه األُم حالـُة يرثـى 
لها، وما يرشـُح مـن احلـوار  أنَّ الطبيب 
قـد شـخص حالـة فاتـو بأنهـا اكتئاب 
ومـا عليها إال  تناول مضـادات االكتئاب 
غيـر أنَّ بامبـا ال يقتنـُع بجـدوى األدويـة 
ويسترسـُل  ميتـًة.  أصبحـت  فاتـو  ألنَّ 
فـي عـِد مـا يدعـُم رأيـه ،ومـن يتعافى 
هـم األحياء وليـس األموات، لكـن االبن 
يريـُد إعـادة احليـاة إلـى والدتـه. ينحـُو 
عندمـا  غرائبيـًة  أكثـر  منحـًى  احلـدُث 
يشـرُع بامبـا بالبحـث عبـر محـركات 
“النـت” عن شـخص يحـي املوتـى أو ما 
ميكُن تسـميته بشـخص املعجـزة. وما 
مـن فيليكـس إال أن يتعجـُب مـن هـذا 
التصـرف. ويعقـُب ذلـك مسـلُك آخـر 
مـن الروايـة. إذ يسـتعيُد الـراوي صـورة 
األم قبـل أن يحـلَّ بهـا املـرض. فكانـت 
أعـراض  لـكل  نقيضـًة  شـخصيتها 
صوتهـا  وأضـاف  ونشـيطًة  الكآبـة، 
احلريـري مزيـداً مـن الرخامة إلـى النبرة 
االسـتوائية كمـا أنشـأت مقهـى فـي 
ملتقـى  إلـى  وحتـول  رامبونـو  شـارع 
اجليـران حيـُث اختـارت لـه اسـما غريبا 
“فـي العمـل” ألنَّ حرفـاء املقهـى حـني 
يهاتفـون الزوجـة أو الـزوج مـن املقهى 
يقولـون نحـن فـي العمـل. فضـاًل على 
ما سـبق فـإنَّ هـذا املـكان مبثابـة مأوى 
للمنبوذيـن اجتماعيـاً. تتـواردُ فـي تيـار 
حيـُث  املقهـى  زبائـن  أسـماء  السـرد 
يتكفـُل الراوي بتقدميهـم الفتاً إلى منط 
شـخصياتهم فالسـيدة سـيمون وهي 
وأقـرب  جنسـياً  متحولـة  شـخصية 
إلـى صاحبـة املقهـى، وسـوفر ونيداس 
الغاديـن  يعلـُق علـى  انفـك  الـذي مـا 

والرائحـني مـن الزبائـن يفصـُل الـراوي 
فـي وصـف مظهـره، و يُعـرُف باعتبـاره 
فيلسـوفا. ويجـدرُ بـه إسـداء النصائح 
فينكـُب  الروس  روبـرت  أمـا  للرؤسـاء 
علـى قاموسـه ويخلـُص مشـروعه في 
حفـظ معانـي الكلمـات. واألهـم مـن 
كل مـا سـبق هـو “فيلسـيان” أو الـروح 
أمضـى  فقـد  الصبـي  والـد  القـدس  
أسـبوعاً فـي باريـس قبـل غيابـه ولوال 
زيارتـه اخلاطفـة ملدينـة النـور مـا أبصر 
فيليكـس النـورَ ويعـودُ الـروح القـدس 
إلـى مسـرح احلـدث  الحقا حني تشـتُد 
العقـدة وتتـورُط فاتـو فـي عـراٍك مـع 

سماسرة يريدون شراء املقهى.

احلكمة
عندمـا  النفسـية  فاتـو  أزمـة  تبـدأُ 
حترمهـا القوانـني مـن بيع احملـل وتصدُم 
بذمـة  متخلـد  ضربـي  ديـن  بحقيقـة 
فـي  تفشـُل  وبهـذا  األصلـي،  مالكـه 
املقهـى  بانتقـال  مشـروعها  حتقيـق 
السـيد تشـومبي. يجـرُب  إلـى محـل 
بامبـا السـحر متوسـاًل منـه الشـفاء 
لفاتـو لكـن احملـاوالت مبـا فيهـا لوحـة 
يذكـرُه  ومـا  نفعـاً  جتـدي  ال  الويجـا 
املؤلـف فـي هـذا اإلطـار يكشـُف بـأنَّ 

سـوق الشـعوذة والسـحر التزال رائجة  
أْن  ومـا  عليهـا.  الطلـُب  يتوقـف  ولـم 
يظهـر الـروح القـدس  من جديـد حتى  
يكتسـُب السـردُ زخمـاً حيـث تنطلـُق 
رحلـة نحـو أفريقيا ويصحـُب فيليكس 
والديـه إلـى السـينغال ومـا يالحظـُه 
يعـد  لـم  لونـه األسـود  أنَّ  ألول وهلـة 
األمـر  عليـه  كان  مـا  بخـالف  فريـداً 
فـي باريـس إذ طالتـه هنـاك تصرفـات 
الفعـل  عنصريـة دون أن يبـدرَ منـه ردَ 
ومـا يتوصُل إليه فيليكـس أنَّ وضعهم 
فـي إفريقيا السـوداء قد سـحب منهم 
االمتيـازات ومـا عـادت مواصفـات فاتو 
أيـة  علـى  ملفتـًة.  قومهـا  بنـي  بـني 
حـال ال يتجاهـل شـميت النـزوع إلـى 
العنصريـة فـي الغـرب يومـئ إلـى مـا 
يعنيـه االختالف فـي الشـكل واملظهر  
علـى املسـتوى احلضـاري واجلمالـي مـا 
يثيـر اسـتغراب الـراوي أكثـر هـو منـط 
احليـاة وتصميـم البيـوت في  بلـد أمه. 
إذاً ينجـُح بابا بلوم السـاحر بطقوسـه 
اخلاصة انتشـال فاتو من وضعها املتأزم 
وتعـودُ إلـى حالتهـا الطبيعيـة وبذلك 
تفـوق وصفـة السـاحر علـى مضـادات 
يضمـرُه  ومـا  والكورتيـزون،  االلتهـاب 
خطـاُب الروايـة هـو خيـار التكامل بني 
الروحانيـات  بـني  والتـوازن  احلضـارات 
وميـررُ شـميت علـى  املاديـة.  واملظاهـر 
رسـالته  خالصـة  بلـوم  بابـا  لسـان 
علـى  مجسـداً  اخليـال  هـي  “إفريقيـا 
األرض وأوروبـا هي العقل مجسـداً على 
األرض. لـن تعـرف السـعادة إال إذا نقلت 
محاسـن الواحـدة منهما إلـى األخرى” 
املكثفـة  العبـارات  مـن  يفهـُم  ومـا 
فـي الروايـة أنَّ احلقيقـة ليسـت إال مـا 
تزيـُد إدراكنـا بالبعـد اجلمالـي للوجـود 
كمـا ال يعمـُق التكالـب علـى االمتالك 
سـوى الشـقاء والبـؤس “العالـم ملك 
ألولئـك الذيـن قـرروا أال ميلكـوا شـيئا” 
كأنَّ بالكاتـب يكـررُ مـا قالـه سـقراط 
نحتـاج  ال  التـي  األشـياء  أكثـر  مـا   “
اليهـا” بصيغـة أخرى. يتقاطُع أسـلوب 
الكاتـب فـي هذا العمـل مع مـا يتبعُه 

باولـو كويلـو فـي رواياتـه.

كه يالن محمد

أخذ موضـوع العالقة بني الغـرب والدول 
الناميـة قسـطاً كبيراً مـن االهتمام في 
النصـوص الروائيـة، ويكـوُن ذلـك عامالً 
واالختـالف  الثقافـي،  التنـوع  ملعرفـة 
العقائـدي ،والتفـاوت في منط املعيشـة 
بـني اجملتمعـات. ما يعنـى أنَّ للرواية غايًة 
معرفيـة إلى جانـب ما توفره مـن املتعة 
أشـكال  علـى  الروايـة  فـن  يفـوُق  رمبـا 
تعبيريـة أخـرى فـي إيجـاد التـوازن بـني 
اجلمالـي.  والبعـد  الفكـري  املضمـون 
الفرنسـي  الروائـي  يتوخـاُه  مـا  وهـذا 
إيريـك إميانويـل شـيمت فـي اشـتغاله 
مـا  أعمالـه  فـي  يغيـُب  ال  إذ  الروائـي. 
بـني  التواصـل  مسـتوى  إلـى  يومـئ 
شـخصيات وافـدة مـن بيئـات حضارية 
فـي  تـراه  مـا  وهـذا  مختلفـة.  ودينيـة 
روايتـه املعنونـة “ميسـو إبراهيـم وأزهار 
القـرآن” حيـث أرادَ الكاتـُب اإلبانـة عـن 
املشـترك بـني الديانـات علـى الرغم من 
تفاقـم الصراعات حتت مسـميات دينية 
،وحـاوَل فـي عملـه املوسـوم “يـرى مـن 
خـالل الوجـوه” مقاربـة األزمـة املركبـة 
التـي يعانيهـا اجملتمـع الفرنسـي حيـُث 
لـم يتم تشـكيل إطـار يسـتوعُب أتباع 
تهميـش  أنَّ  كمـا  املغايـرة  الثقافـات 
هـؤالء يزيـُد البنيـة االجتماعيـة شـرخاً 
وانقسـاماً. أكثـر مـن ذلـك فـإنَّ مؤلـف 
وسـائل  وظيفـة  يضـُع  النـار”  “ليلـة 
يـردُ  مـا  احملـك، فحسـب  علـى  اإلعـالم 
يهـُم  روايـة شـميت مـا  وقائـع  ضمـن 
إلـى  األزمـة  حتويـل  هـو  اإلعالميـني 
فيمـا  التعمـق   دون  مسـتهلكة  مـادة 
وبهـذا  إلسـتفحالها.  سـبباً  يكـوُن 
يضمـُر النـص خطابـاً حجاجيـاً يهـدف 
التعدديـة  بشـأِن  األسـئلة  إثـارة  إلـى 
علـى  االسـتقطاب  واحلرمـان  الثقافيـة 
تكـوُن  لـن  الـذي  املعيشـي  املسـتوى 
ضحيتـه أبنـاء املهاجريـن فحسـب بـل 
يضيـق اخلنـاق علـى الفرنسـيني أيضـاً. 
يتنـاوُل شـيمت  املنـوال نفسـه  وعلـى 
فـي روايـة “فيليكـس والنبـع الالمرئـي” 
ثيماتـه األثيـرة وهـي تضايـف الثقافات 
علـى  واالنفتـاح  احلضـاري  والتواصـل 
اآلخـر اخملتلـف، وامللفت في هذا السـياق 
األقـوال  متريـر  فـي   الكاتـب  درايـة  هـو 
معتقـدات  عـن  املعبـرة  وامللفوظـات 
يكـون  ال  وهـذا  للحيـاة.  ورؤيتـه  اآلخـر 
على حسـاب احلساسـية األدبية للنص.

تبدُأ أزمة فاتو النفسية 
عندما تحرمها القوانين 
من بيع المحل وتصدمُ 

بحقيقة دين ضربي متخلد 
بذمة مالكه األصلي، 

وبهذا تفشُل في تحقيق 
مشروعها بانتقال 

المقهى إلى محل السيد 
تشومبي

رحيلمتابعة

نص

األقصر ـ حجاج سالمة:
  

واألدبيـة  الثقافيـة  األوسـاط  احتفـت 
انطـالق  عـي  عامـا   21 مبـرور  املصريـة، 
مسـيرة جريـدة القاهرة املعنية بشـئون 
والصـادرة  والثقافـة،  والفنـون  اآلداب 
املصريـة.   الثقافـة  وزارة  عـن  أسـبوعيا 
حيـث قال السيناريسـت املصري، سـيد 
فـؤاد، رئيس مهرجـان األقصر للسـينما 
حملـت  القاهـرة،  جريـد  إن  األفريقيـة، 
علـى عاتقهـا القيام بـدور تنويـري كبير 
فـي مجـال السـينما، عبـر مـا تعرضـه 
علـى صفحاتهـا مـن مقـاالت يكتبهـا 
كبـار النقاد، وتغطيـات ومتابعات خملتلف 
الداخـل  فـي  السـينمائية  املهرجـات 
واخلـارج، وأكـد علـى أن اجلريـدة جنحـت 
بـني  السـينمائية  الثقافـة  نشـر  فـي 
جماهيـر عريضة مـن املصريـني والعرب.  
وقالت شـيرين النجـار، رئيسـة جمعية 
صحيفـة  قـدرة  إن  للثقافـة،  إيزيـس 
واالسـتمرارية  التواجـد  علـى  ثقافيـة 
هـو  الزمـان،  مـن  عقديـن  مـن  ألكثـر 
وإميـان  سياسـاتها،  جنـاح  علـى  دليـل 
املؤسسـة القائمـة عليهـا – وهـي وزارة 
الثقافـة – وهيئـة التحريـر علـى أهمية 

دور الصحافـة الثقافيـة، ودورها الفاعل 
فـي خلق مزيد مـن احلراك والثـراء داخل 

الثقافـي.   املشـهد 
التشـكيلي  الفنـان  اعتبـر،  فيمـا 
أن  عرابـي،  محمـد  الدكتـور  املصـري، 
حيـوي  بـدور  تقـوم  القاهـرة  جريـدة 
ومهـم فـي دعـم املشـهد التشـكيلي 
املصـري، والعربـي أيضـا، ووصفها بأنها 
» منبـر ثقافـي وفني مهـم » وفاعل في 
احليـاة الثقافيـة املصريـة بوجـه عـام.  
والشـاعر  التشـكيلي  الفنـان  وقـال 
السـوداني، عـادل ُكبيـدة، املقيـم فـي 
القاهـرة، ان جريـدة القاهـرة، ال يتوقـف 
انتشـارها ودورهـا داخـل مصـر، بـل دور 
واملـدن  العواصـم  إلـى  ممتـد  وحضـور 
العربيـة، الفتـا إلـى أن جريـدة القاهرة، 
وملهـا  يتناسـب  فاعـل  بـدور  تقـوم 
السـم أكبـر واعـرق العواصـم العربية 
وهي القاهـرة، حاضرة الثقافـة العربية 

علـى مـر التاريـخ.  
علـوم  شـئون  فـي  الباحـث  ورأى 
املصريـات، محمـد عبد احلميـد، وعضو 
مجلـس األمناء، فـي اجلمعيـة املصرية 
للتنميـة األثرية والسـياحية، أن جريدة 
القاهـرة صـارت منبرا لنشـر كل جديد 
فـي أخبار االثـار وعلوم املصريـات، وعلى 

أسـبوع،  كل  األولـي  صفحتهـا  صـدر 
مـادة  اآلثـار  علـوم  مـن  جعلـت  وقـد 
ثابتـة علـى صفحاتهـا، وهـذا سـاعد 
علـى التعريـف بتاريـخ مصـر وفنونهـا 
القدميـة، ونشـر مزيـدا مـن  وثقافتهـا 
حفـظ  بأهميـة  اجلمهـور  بـني  الوعـي 
وصـون اآلثـار املصريـة، باعتبارهـا متثـل 

تراثـا لإلنسـانية جمعـاء.  
وقـال شـاعر العاميـة، الصقلـي عبـد 
احلميـد، ان جريدة القاهـرة، من الدوريات 
الثقافيـة التـي اهتمت بنشـر ابداعات 
األدبـاء والشـعراء، كمـا اهتمت بشـعر 
وسـاعدت  الشـعبي،  واألدب  العاميـة، 
فـي تقـدمي كثير مـن شـباب الشـعراء 
واملبدعـني، وصـارت مطبوعـة ينتظرها 
اجلميـع، لكونهـا تلبـي عبـر ما تنشـره 
مـن مـواد كل مـا يبحـث عنـه عشـاق 

الثقافـة واآلداب والفنـون.  
ومـن جانبـه، قال رئيـس التحريـر، عماد 
الغزالي، إن هيئة التحرير تفكر بشـكل 
دائـم فـي كيفيـة حتقيـق التـوازن عبـر 
صفحـات اجلريـدة، لتلبيـة االهتمامات 
اخملتلفـة للقـراء: » السياسـة واألدبيـة 
والفنيـة والفكريـة في عمومـا »، على 
اعتبـار أن جريـدة القاهـرة هـي جريـدة 
أن  ثقافيـة شـاملة، وهـو أمـر ينبغـي 

واملوضوعـات  تبويبهـا  علـى  ينعكـس 
املنشـورة أسـبوعيا علـى صفحاتهـا.  

إلـى   « القاهـرة   « رئيـس حتريـر  ولفـت 
أن اجلريـدة قدمـت فـي عددهـا الصـادر 
هـذا األسـبوع حصـادا مبا قدمتـه على 
صفحـات أعداها طـوال العـام املاضي.  
لوزيـرة  بالشـكر   « الغزالـي   « وتوجـه 
الثقافـة املصرية، الدكتـورة إيناس عبد 
الـدامي، علـى دعمهـا الدائـم للجريـدة، 
متعهـدا فـي املقـال االفتتاحـي للعدد 
بعـد  األول  العـام  فـي  التـذكاري 
بـان  الصحيفـة،  عمـر  مـن  العشـرين 
تبقـي القاهرة جريـدة يكتبها املثقفون 

النـاس.   كل  ويقرأهـا 
يذكـر أن جريـدة القاهـرة، صـدر عددها 
األول قبـل 21 عامـا، كجريـدة ناطقـة 
الثقافـة املصريـة، وتولـي  وزارة  باسـم 
رئاسـة مجلـس إدارتها الكاتـب الراحل 
صـالح عيسـى، وراس حتريرهـا الكاتـب 
ويتولـى  محمـود،  سـيد  الصحفـي 
الرابـع  وللعـام  اليـوم  حتريرهـا  رئاسـة 
علـى التوالـي، الكاتـب عمـاد الغزالـي، 
الكتـاب  مـن  نخبـة  اجلريـدة  وتضـم 
مبصـر  والشـعراء  واألدبـاء  واملثقفـني 

العربـي.   والعالـم 

صادق الطريحي

َفريـدٌة بثوبِهـا األخضرَ في اخلريـِف املعاصرِ، 
فـي الّسـوادِ األخيـر، مثـُل ُكمثـرى طازََجٍة، 
فـي َشـجرٍة طّيبـٍة وحيـدٍة، َشـجرٌة خضراُء 
مباركـٌة، أصلُهـا ثابـٌت وفرُعها في الّسـوادْ، 
الّشـجرُة فـي مدخـِل املسـجِد، أمـاَم الباِب 
اخلَشـبّي الوحيـد، البـاُب الـذي يُفضـي إلى 
فـي  الـذي  احملـراُب  احملـراب،  فـي  اهلِل  بهـاِء 

املسـجِد الّصغيـرِ املُزّيِن باألزرِق القاشـانّي، 
بـاَب  يُزّيـُن  الـذي  الّسـماوّي  األزرُق  وهـو 
َعشـتار، البـاُب اخلَزفـّي فـي بابـَل الكبـرى، 
بابـُل التـي مـا زالـْت تَِصـّد الَبـدوَ، ورمـَل 

الّصحـراء.
  فـي آخرِ الفجرِ، من كّل يوم، تغسـُل امرأٌة 
فريدٌة نقًشـا بـارزًا، ُمفردًا لُكمثـرى خضراَء 
الّصغيـُر  املسـجُد  املسـجِد،  بـاِب  علـى 
فـي زُقـاِق الهاشـمّيني، فـي َمحلـِة َحّنـَة، 
فـي الكوفـِة القدميـِة، املدينـُة التـي بُنيْت 

مـن ِحجـارٍة حمـراَء، كـي حتمـي الّشـجرَة 
العظيمـَة مـن َغـزواِت الَبدوِ، واجلـرادِ، ورمِل 

ء. الّصحرا
    وفـي طريقـي إلـى املدرسـِة صبـاَح كّل 
يـوم، أشـاهُد تخطيًطـا مجهـوَل املَُصـّورِ 
لهاشـَم وهو يقّلُب وجَهَه فـي احملّلِة، حيُث 
يسـكُن الهاشـمّيوَن فـي بيٍت واسـٍع، في 
أّوِل الزُّقـاِق، ِجهـَة الَيمـنِي، ُمجاورَ املسـجِد 
املعّظـِم، وفـي بيِتهـْم أنثـى خضـراُء مثُل 
ُكمثـرى طازََجـٍة، في شـجرٍة طالعـٍة نحو 

فـي  مباركـٌة  شـجرٌة  العظيـم،  الّسـوادِ 
مدخـِل البيـِت، أمـاَم بـاِب الّسـالم، البـاُب 
الـذي يفضـي الـى ُحجرِة َعشـتارَ، َعشـتارُ 
التـي تخـرُج صباَح اجلُمعـِة، ُمـْذ خلَق اهلُل 
األسـابيَع، ذاهبـًة إلـى بيـِت اجليـراِن، تُفّرُق 
الّنـذورَ، ومـا أُِهـلَّ لبيـِت الـّرّب، الـّربُّ الذي 
مـا زاَل يحمـي البيـَت مـن َغـزواِت الَبـدوِ، 

والغربـاِء، ورمـِل الّصحـراء.
اخلريـِف  فـي  اللقيـِط،  الفجـرِ  وفـي     
املعاصـر البـاردِ، جـاَء الَبـدُو وُهْم يلبسـوَن 

اجلزْمـاِت، دََخلـوا أفواًجـا مـن عـّدِة أبـواٍب، 
دََخلـوا مـن بـاِب مُتّـوزَ، قتلـوا هاشـَم، ورمبـا 
ُشـّبَه لهـم، َحّطمـوا بيـَت هاشـَم، وقتـَل 
َعشـتار،  يَجـدوا  ولـْم  بَعًضـا،  بعُضُهـْم 
َعشـتارُ التـي أقـوى من الَبـدوِ، والَعسـكرِ، 

الّصحـراء. ورمـِل 
   وفـي الفجرِ اللقيِط، فـي اخلريِف املعاصرِ 
الّسـاخِن، جـاَء الَبـدُو مبالبِِسـِهْم احلديثـِة، 
دََخلـوا  أبـواٍب،  عـّدِة  مـن  أفواًجـا  دََخلـوا 
الفريـدَة  املـرأَة  طـارَدوا  مـارس،  بـاِب  مـن 

الُكمثـرى،  نَقـَش  َفجـرًا  تَغِسـُل  التـي 
الُكمثـرى  ثمـرَة  تقاَسـموا  الّظهـرِ،  وفـي 
الطازََجـَة، احللـوَة، اخلضـراَء، وفـي الَعْصـرِ، 
كانوا َجوعى، فتسـّلقوا الّشـجرَة املباركَة، 
بحًثـا عن ثمـرٍة أخـرى، ولْم يجدوا َعشـتار.
    فـي املغـرِب، كانـِت امـرأٌة تخـرُج مـن 
لبيـِت  أُِهـّل  ومـا  الّنـذورَ،  تُفـّرُق  احمِلـراِب، 
الـّرّب، الـّربُّ الذي مـا زاَل يحمـي البيَت من 

الّصحـراء. ورمـِل  الَبـدوِ،  َغـزواِت 

مثقفون مصريون يحتفون بمرور 21 على صدور 
جريدة »القاهرة« الثقافية الرسمية  

وزير الثقافة ينعى 
التشكيلي "بالسم محمد"

فريدة

غالف الرواية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
واآلثـار  والسـياحة  الثقافـة  وزيـر  نعـى 
األوسـاط  إلـى  ناظـم  حسـن  الدكتـور 
الفنـان  رحيـل  واألكادمييـة  الفنيـة 
محمـد  بالسـم  الدكتـور  التشـكيلي 

اجلمعـة.  اليـوم 
وقـال الوزيـر فـي تغريدٍة له على حسـابه 

الشـخصي في تويتر:
بُحرقـٍة وحزٍن وأسـٍف ودمٍع أنعـى إليكم 
واألصدقـاء  واملثقفـني  الفنانـني  معشـرَ 
وفـاة الفنـان األسـتاذ د. بالسـم محمـد. 
أبـا سـارة األصيـل، الطّيـب، احلانـي على 
أصدقائـه وتالمذتـه، هكـذا ترحـل فجأًة 
لتخّلـف فـي قلوبنـا جمـرة تّتقـُد. رحـم 

اهلل روحـك النقيـة. 
بالسـم  التشـكيلي  الفنـان  أنَّ  يذكـر 
محمـد يعد مـن أبـرز املشـتغلني باحلقل 
الفنـي علـى وفـق الدراسـات العلميـة، 
ومـن الذيـن كتبـوا فـي ذلـك مجموعـًة 
تعـد مـن  التـي  واملؤلفـات  الكتـب  مـن 
أهـم مصادر الفـن لدى الدارسـني، فضالً 
عـن كونـه مصممـاً وخطاطـاً ، وباحثـاً 
أكادمييـًا فـي علم اجلمـال والنقـد الفني. 

ولد في مدينة الكوفة عام 1954. 
وفي عـام 1968 انتقل إلى بغـداد، وأكمل 
واملتوسـطة،  االبتدائيـة  دراسـته  فيهـا 
اجلميلـة  الفنـون  معهـد  فـي  درس  ثـمَّ 
العربـي  واخلـط  الكرافيـك  قسـم  فـي 
درس  بعدهـا   .1975 عـام  تخـرج  حتـى 
الفنـون اجلميلـة ببغـداد،  فـي أكادمييـة 

فـي  املاجسـتير  شـهادة  علـى  وحصـل 
الفنـون اإلسـالمية، وشـهادة الدكتـوراه 

السـيميائي.  النقـد  فـي 
أقـام عـدداً مـن املعـارض داخـل العـراق 
وخارجـه، ولـه مشـاركاٌت فـي املؤمتـرات 
العلميـة العاملية وسلسـلة من البحوث 
والعمـارة  الفـن  مجـال  فـي  والكتـب 
النقـد  أسـتاذ  وهـو  الفنـي،  والنقـد 
اجلميلـة  الفنـون  فـي كليـة  واجلرافيـك 
كمـا  والدكتـوراه،  املاجسـتير  ملرحلتـي 
عمـل فـي صحف عربيـة وأجنبيـة ألكثر 
مـن 15 عاماً ، ونشـر العديـد من البحوث 

التصميـم. فـي مجـال  والدراسـات 
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

الرياضــة  وزيــرة  اســتقبلت 
ســهام  بالنيابــة،  التونســية 
العراقــي  نظيرهــا  العيــادي، 
عدنــان درجال، لبحــث التعاون 
اللقــاء،  البلدين.وحضــر  بــن 
ســفير العراق في تونس، ماجد 
اللجماوي، وعضو اللجنة الفنية 
الشــبابية أكرم عطوان، والوفد 

املرافق لهم.
وكان الوفــد العراقــي قد حط 
تونــس، حلضور ختام  في  رحاله 
عاصمة  تونس  تظاهرة  فعاليات 
الشــباب العربي 2019، وتسلم 
مفتــاح ورايــة بغــداد عاصمة 
2021.ومت  لسنة  العربي  الشباب 
حول  التباحث  االجتمــاع،  خالل 
سبل التعاون املشترك بن تونس 
والعــراق في مجاالت الشــباب 
والرياضة والتربية البدنية وتبادل 

اخلبرات والكفاءات.
وأشادت ســهام العيادي، بعمق 
البلدين،  بن  التاريخية  العالقات 
مشيرة إلى أهمية تبادل اخلبرات 
لوضــع خارطة عمل  والتجارب، 
مشتركة.ودعا درجال، إلى توطيد 
العالقــات بن البلديــن، خاصة 
مع وجود قواســم مشتركة بن 

الطرفن.
إلــى ذلك، بــارك وزير الشــباب 
بلوغ  والرياضــة عدنان درجــال، 
فريق نــادي القــوة اجلويــة دور 
اجملموعات في دوري أبطال آســيا 
2021 بكرة القــدم عقب حجزه 
اجملموعات  لــدور  التأهل  بطاقة 
الوحدة  علــى مضيفه  فوزه  أثر 
الترجيح  بفارق ركالت  السعودي 
3-2 بعد تعادل الفريقن 1-1 في 
أمس  واإلضافي  األصلي  الوقتن 
األربعاء في مكة املكرمة، ضمن 
أبطال  دوري  من  التمهيدي  الدور 

آسيا 2021.

وبنَّ الوزير درجال ان القوة اجلوية 
الذي  املســتوى  تقدمي  على  قادر 
يعكــس تطور الكــرة العراقية 
حينمــا يتبــارى مع فــرق اندية 
الشــارقة اإلماراتــي وتراكتــور 
األوزبكي  وباختاكــور  اإليرانــي 
ضمن اجملموعة الثانية، مشــيدا 
الصقور  لكتيبة  الرجولي  باالداء 
التي حولت تأخرهــا بهدف الى 
تعادل ودخول معترك املنافســة 
القارية الــى جانب املمثل الثاني 

للكرة العراقية فريق الشرطة.
الســيد  متنى  الوقت  نفس  وِفي 
وحظ  والنجاح  املوفقيــة  الوزير 
أوفــر لفريق نــادي الــزوراء في 
مشاركاته املقبلة، إذ لم يحالفه 

احلظ في عبــور الوحدة االماراتي 
مشــيرا  التمهيدي،  الــدور  في 
والرياضة  الشــباب  وزارة  ان  الى 
واالسناد  الدعم  تقدمي  ستواصل 
وســتكون  العراقية،  للرياضــة 
ومالعبها  الرياضية  منشــآتها 
واالندية،  اإلحتادات  امام  مفتوحة 
النتائج  حتقيــق  في  لهم  وعونًا 
املرجــوة وجتــاوز العديــد مــن 

الصعوبات.
مــن جانب اخر، وصــل وفد نادي 
اململكة  إلــى  أمس،  الشــرطة 
خلــوض  الســعودية،  العربيــة 
منافســات اجملموعة الثالثة من 
دوري أبطــال آســيا.وقال املدرب 
املســاعد للشرطة، حسن عبد 

الواحــد »اكمنــا نتيجة فحص 
السعودية«. إلى  وغادرنا  كورونا، 
أضاف »اخلسارة التي تعرض لها 
الفريق أمــام النجف في الدوري، 

لن تؤثر على الشرطة«.
وتابــع »قدمنا مباراة جيدة، لكن 
دورًا  لعبت  التحكيمية  األخطاء 
في خســارة الفريق، ناهيك عن 
توقــف املباراة بســبب انقطاع 
امللعب«. فــي  الكهربائي  التيار 
وأشــار إلى أن الفريــق غادر إلى 
الســعودية بروح معنوية عالية، 
من أجل املنافســة بقــوة على 
التأهل. يشــار إلى أن الشــرطة 
الثالثة،  اجملموعــة  ضمن  يلعب 
إلى جانب أهلي جدة الســعودي 

واالســتقالل  القطري  والدحيل 
اإليراني.

مبارياته  أولى  الشرطة  وسيلعب 
امام الدحيل القطري في الساعة 
الثامنــة و45 دقيقة مســاء يوم 
اخلامس عشــر من شــهر نيسان 
اجلــاري، ويالفي في مباراته الثانية 
يــوم 18 منــه فريق االســتقالل 
اإليراني في الساعة 11 و15 دقيقة 
مســاء، ثم يلتقي فريــق االهلي 
يوم  ذاته  التوقيقت  في  السعودي 
21 نيسان، ويالعب الفريق نفسه 
الثامنة  24 منه عند الساعة  في 
و45 دقيقــة مســاء، ويلعب امام 
27 نيســان  القطري في  الدحيل 
في الســاعة الثامنة و45 دقيقة 

مســاء، ثم يختتــم مبارياته في 
دور اجملموعــات بلقاء االســتقالل 
من شــهر  الثالثن  فــي  اإليراني 
نيسان في الســاعة الثامنة و45 

دقيقة مساء.
البطولة  الــزوراء  وغادر فريق  هذا 
الضيق  البــاب  مــن  األســيوية 
األسيوي  امللحق  مباراة  بخسارته 
أمــام الوحدة اإلماراتــي بهدفن 
مقابل هدف واحــد والتي أقيمت 

في استاد زايد أل نهيان .
برغــم أن املباراة حقق بداية جيدة 
وبــدأ املباراة بتنظيــم جيد وكان 
األول  الشوط  األفضل في  الطرف 
تنظيميا ولم يضرب دفاعه إال في 
متريــرة عمر خريبــن التي وصلت 
الالعب اســماعيل مطر وانقذها 
احلارس جالل حســن بينما أضاع 
فريق الزوراء كرة خطرة بعد متريرة 
لعالء عبد الزهرة لم يحســن في 
ترويضها ومــرر مهدي كرمي متريرة 
جميلة لضرغام مررها عرضية لم 
جتد من يكملها لينتهي الشــوط 

األول بالتعادل السلبي.
الزوراء  الثاني حقق  الشــوط  في 
بدايــة جيــدة ومتكن عــالء عبد 
الزهرة من استثمار متريرة عرضية 
من حســن علي ليكملها برأسه 
داخل الشــباك فــي الدقيقة 46 
لكــن فريق الــزوراء لــم يحافظ 
علــى تقدمه.ومتكــن خريبن من 
تعديل النتيجة بتمريرة من فارس 
منها  ليسجل  الزوراء  دفاع  بعمق 

التعادل.
وعاد خليل إبراهيم ليسجل هدف 
الوحدة الثاني من تســديدة قوية 
 78 دخلت الشــباك في الدقيقة 
ليتقدم الوحدة وسط عجز الزوراء 
بالوصــول إلــى شــباك الوحدة 
األســيوي  امللحق  مــن  ليخــرج 
فــي حن تأهــل الوحــدة خلوض 
إلى  اخلامسة  اجملموعة  منافسات 
جانب أندية بيرســبولس اإليراني 

والريان القطري وغوا الهندي.

درجال يبارك للجوية التأهل إلى دوري أبطال آسيا 

العراق وتونس يبحثان التعاون الرياضي والشبابي المشترك 
اجتماع 26 نيسان يحسم 

تضييف خليجي 25

برلمان الشباب ُيقيم 
ندوًة عن بناء السالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكر تقرير إخباري، اليــوم اجلمعة، أن اجتماع 
اجلمعيــة العمومية غيــر العادي لرؤســاء 
االحتــادات اخلليجية، عبر االتصــال املرئي عن 
بعد، في 26 نيســان اجلاري، سيشهد احلسم 
بشأن اســتضافة النســخة 25 من بطولة 

كأس اخلليج.
وكانــت جلنة التفتيــش املنبثقــة من جلنة 
دراســة ملف االستضافة برئاســة الدكتور 
حميد الشيباني، عضو املكتب التنفيذي في 
االحتاد اخلليجي، عــادت من محافظة البصرة 
العراقيــة اخلميس.وســتقدم اللجنة، اليوم 
للمكتب التنفيذي في االحتــاد، تقرير الزيارة، 
الذي اشــتمل على متطلبات االســتضافة 
من املالعب والفنادق واملستشــفيات والبنية 
التحتية فــي البصرة.وكان االحتــاد العراقي 
لكرة القــدم، قــد اعتمد ملعبــي البصرة 
الدولي، الذي يتســع حلضور 65 ألف متفرج، 
وامليناء الذي يتســع حلضور 30 ألًفا، ملعبن 
رئيســين للبطولة في حال إقرار استضافة 

البصرة لفعالياتها.
وذكــرت صحيفة »الرياضية« الســعودية أن 
عدة مصادر خاصة كشــفت لهــا أن االحتاد 
البطولة،  توقيت  أزمــة  يناقش  اخلليجي، لم 
التي كان من املقــرر تنظيمها في كانون أول 
املقبل، وهو املوعد الذي يشهد إقامة بطولة 
كأس العرب للمنتخبــات، إضافة إلى ضغط 
مباريــات بعــض املنتخبات فــي التصفيات 

املشتركة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقاَم قسم شؤون برملان الشباب العراقي في وزارِة 
الشــباِب والرياضِة بالتعاوِن مع شبكة تثقيف 
األقران الشباب، ندوًة عن )بناء السالم واملواطنة 
احلاضنــة للتنوع( علــى قاعة دائــرة العالقات 
والتعاون الدولي، قدمهــا عضو الهيئة اإلدارية 
في الشــبكة املــدرب مصطفى القشــعمي، 
وتستمر لثالثِة أيام.وأشار القشعمي في اليوم 
األول من الندوة إلى تعريف التعايش الســلمي، 
وتوضيح األفــكار املعنية بهذا الشــأن، وأنواع 
التعايش، وطــرق تعزيزه، وذكــر بعض النماذج 

احمللية والدولية الناجحة على هذا الصعيد.
وبََن فكرة التســامح، وأنواعه، وفوائده، فضاًل 
عــن قواعد احلــوار الفعالة مع اآلخر، مشــيرًا 
إلى أهمية الوســطية، واالعتدال، ونبذ العنف، 
الســلم في  بناء  والقوانــن في  والكراهيــة، 
اجملتمعات.ومتَ تشــكيل مجموعات متنوعة بََن 
املُشاركن، وطرحت كل مجموعة منها أفكارها 
عن طرق التعايش الســلمي، والذي أُسهم في 

تعزيز األفكار املطروحة في الندوة.
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العواصم ـ وكاالت:

القدم  األوروبي لكــرة  االحتــاد  أعلن 
اجلمهــور  أن  أمــس،  اول  )يويفــا(، 
سيحضر بنســب متفاوتة في 8 من 
املالعب التي ستستضيف منافسات 
أمم أوروبا 2020 وتــرك الباب مفتوحا 
أمــام 4 آخــرى، وهي بلبــاو وميونخ 
19 نيسان، لتقدمي  وروما ودبلن، حتى 
خططها  عــن  إضافية  معلومــات 

الستضافة مشجعن.
وقال )يويفا( في بيان »في ذلك املوعد، 
ســيتم اتخاذ قرارات نهائية بشــأن 
إقامــة املباريــات في هــذه املالعب 
األربعة« وســيتم إرســال مزيد من 
املعلومات، ملن اشــتروا تذاكر منها.
وأعرب االحتاد عن ارتياحه ألن املالعب 
في ســانت بطرســبرج وبودابست 
وبوخارســت  وأمســتردام  وباكــو 
وكوبنهاجــن وجالســكو ولندن قد 
أكدت استعداد مالعبها الستضافة 
مشــجعن بنســب تترواح بن 25% 
و%100، بناء على توقعاتها بتحسن 
الوضــع الصحــي فــي بلدانها بن 

حزيران ومتوز املقبلن.
كما عبــر )يويفا( عــن امتنانه لكل 
مــن االحتادات والســلطات الوطنية 
واحملليــة لتعاونها مــن أجل »ضمان 

العودة اآلمنة« للجمهور إلى املالعب.
وأكدت سانت بطرسبرج استعدادها 
بنســبة  مشــجعن  الســتضافة 
بحلول  زيادتهــا  إمكانية  مــع   50%
بودابســت  وتهدف  نيســان،  نهاية 
إلــى الســماح بحضــور جمهــور 
بنســبة %100 مع فــرض متطلبات 
دخــول صارمة وكذلــك باكو )50%( 
وكوبنهاجن  وبوخارست  وأمستردام 

وجالسكو )بن %25 و33%(.
وأكدت لندن قدرة استيعابية ال تقل 
عن %25 في جميــع املباريات الثالث 
بدور اجملموعــات ودور الـ16 وتأمل في 
تأمن سعة أكبر للدور قبل النهائي 

والنهائي في أوائل حزيران.
من جانب اخر، قــال احتاد كرة القدم 
في أذربيجــان، إن البالد ستســمح 
جلماهير بحضور مباريات في بطولة 
أوروبا، في باكو، فــي خضم جائحة 
كورونا، حيث من املقرر أن يســتقبل 
امللعب األوملبي مشجعن، بنسبة 50 

في املئة من سعته.
ولــم تتأهــل أذربيجان إلــى بطولة 
القدم هناك،  احتاد كــرة  أوروبا، وقال 
إنه سيســمح للجماهير من الدول 
شريطة  املباريات،  بحضور  املشاركة 
احلصول على تأشيرة، وكذلك االلتزام 
بإجــراءات مكافحة كوفيد19-.وكان 
)اليويفا(،  االحتاد األوروبي لكرة القدم 

قد حدد موعــدا نهائيا للمدن الـ12 
املستضيفة، لتقدمي خططها بشأن 
أعداد اجلماهير، التي سُيســمح لها 
بحضور مباريات البطولة، املقررة في 

املقبلن.وستستضيف  و متوز  حزيران 
باكو ثالث مباريات، في دور اجملموعات، 

وأخرى في دور الثمانية.
الســلطات  أعلنت  جانبهــا،  مــن 

 12 بحضور  الســماح  الهولنديــة، 
ألــف مشــجع للمباريــات األربعة 
التي ســيحتضنها ملعــب )يوهان 
كرويف أرينا( في أمســتردام ببطولة 

األمم األوروبية الصيــف املقبل، طاملا 
ســيتم تقــدمي مــا يثبت ســلبية 
اختبار الكشــف عن فيروس كورونا 
املســتجد.ويبلغ هذا العدد نســبة 
%22 من السعة اإلجمالية للملعب، 
وأقل بـــ3 نقاط من النســبة التي 
اقترحها االحتــاد األوروبي لكرة القدم 
)يويفا(، لكنهــا قد تزيد أو تقل وفقا 
لوضع الوباء في البالد بحلول شــهر 
الهولندي  االحتاد  املقبل.وأكد  حزيران 
للعبة فــي بيان رســمي أنه يتمنى 
نهاية  فــي  اجلماهير  عــدد  »زيــادة 
املطاف«، لكنه أوضح في الوقت ذاته 
أنه وضع »زر إيقــاف« في حالة زيادة 

أعداد اإلصابات.
من جانبه، أوضح املسؤول باالحتاد عن 
مباريات البطولــة القارية، جيس دي 
يوجن، »ال ميكن التنبؤ بفيروس كورونا 
وال توجد ضمانات. ومع ذلك، نأمل أن 
يكون الوضع فــي حزيران املقبل، قد 
حتســن إلى حد يسمح بحضور عدد 

أكبر من اجلماهير«.
على اجلانــب اآلخر، أوضحت القائمة 
بأعمــال وزيــرة الرياضة فــي البالد، 
متــارا فــان آرك، أن احلكومــة تدرس 
اجلماهير  حضــور  تأمــن  كيفيــة 
»بطريقــة آمنيــة ومســؤولة«.في 
الوقــت الذي دافعت فيــه عن جتارب 
حضــور اجلماهير حاليــا، من بينها 

مبــاراة هولندا أمــام التفيا في 27 
آذار املاضي، التي شــهدت حضور 5 
آالف متفرج.ومتاشــيا مع هذا القرار، 
أعلنــت احلكومــة الهولندية عودة 
اجلماهيــر تدريجيا خملتلــف األحداث 
الرياضيــة خالل الشــهر اجلاري، من 
بينهــا مباريــات اجلولة الـــ30 من 
الدوري »اإليرديفيزي«، طاملا يتم تقدمي 
ما يثبت سلبية اختبار الكشف عن 
األحداث  هذه  )كوفيد19-(.وتشــكل 
أطلقتها  التــي  التجربة  جزءا مــن 
لتقييم مسألة عودة  البالد  حكومة 
اجلماهيــر للفعاليــات الكبيرة مثل 
احلفالت املوسيقية أو املؤمترات، فضال 

عن إعادة فتح املتاحف واحلدائق.
األولى أمس في  التجربة  وســتكون 
لألســكواش  مباراة  أوترخت خــالل 
ستشهد حضور 575 شخصا.وبرغم 
أن مباراة نهائي الكأس املقررة يوم 18 
أياكس وفيتيس  اجلاري، بن  نيســان 
آرنهم ستقام من دون جماهير، إال أن 
بإمكانها  الفريقن سيكون  جماهير 
مشاهدة املباراة من ملعب كل فريق 
العمالقة.وفيما  الشاشات  من خالل 
ســتقام  التي  الـ30،  باجلولة  يتعلق 
خالل املدة من 23 وحتى 25 نيســان 
اجلاري، سيكون باســتطاعة األندية 
اســتقبال بن ألفن وســبعة آالف 

متفرج، وفقا لسعة كل ملعب.

8 مالعب جاهزة لتضييف الجماهير في أمم أوروبا
بنسب متفاوتة وتماشيا مع تطورات الوضع الصحي 

حتضيرات مكثفة ليورو 2020

6:30 مساًء
9:00 مساًء

10:00 مساًء

4:00 عصرًا

مفكرة اليوم

توتنهام ـ مان يونايتد
شيفيلد يونايتد ـ أرسنال

ريال بيتيس ـ أتليتكو مدريد

يوفنتوس ـ جنوى

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
منَح اإلحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
للعام  لألمن  مشــاركة  شهادة 
للتطبيعيــة )محمد فرحان( عن 
مشــاركته في مؤمتر أمناء السر 
للعاملن في االحتــادات القارية.. 
وسّلم الشــهادة الوفد اآلسيوي 
الذي زار العراق موخرا لإلشــراف 
على تصويت الهيأة العامة بشأن 
النظام األساســي لعــام ٢٠٢١ 
وقانون االنتخابات الذي أقيم في 

بغداد بالرابع من نسيان احلالي.
للتطبيعية،  العــام  األمن  وقاَل 
محمد فرحــان: إن مؤمتــر أمناء 
الســر اآلســيوين كان فرصــة 
لالطــالع على آخر املســتجدات 
التي  والضوابــط  والتعليمــات 

يســعى االحتــاد اآلســيوي إلى 
نشــرها وتطبيقها مستقبال مبا 

يخدم مشــوار العمل اإلداري في 
االحتاد مستقبال.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تأهل فريــق مصافــي اجلنوب الى 
للدوري  املؤهلــة  النهائيــة  األدوار 
املمتــاز الكروي بعــد تغلبه فريق 
أكد مــن ذي قار بهدف واحد مقابل 
الشــيء ضمن مباريات دوري درجة 
اجلولة  اجلنوبية  للمنطقــة  األولى 
أقيمت  التي  املباراة  اخلامســة في 

على ملعب نفط البصرة .
اجلنوب  مصافي  فريــق  تأهل  وجاء 
الالعب جبر سرور  بهدف ســجله 
بالدقيقة )80( . مــن املباراة. وبهذا 
الفوز رفع رصيــده إلى )11( نقطة 
بفــارق 6 نقاط عــن صاحب املركز 
الثاني وتنتظره مباراة أمام امليمونة 
والتــي ســتكون نتيجتها حتصيال 

حاصال للفريق .

وسيبقى الصراع على املركز الثاني 
بن فريقــي أكد واجلهاد الذي ينقل 
الفريــق إلــى مبــاراة فاصلة مع 

صاحب املركــز الثاني في اجملموعة 
الثانيــة ليتأهــل الفائــز ملرافقة 
أصحاب املركز األول في اجملموعتن .

اآلسيوي يمنح شهادة مشاركة 
ألمين التطبيعية العام

مصافي الجنوب اول المتأهلين 
لألدوار النهائية المؤدية للممتاز

شهادة مشاركة قارية حملمد فرحان
نفط الوسط في مباراته امام الطلبة

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
اســتقبل مدير قســم املوهبة 
الرياضية في دائرة شؤون األقاليم 
الشــباِب  بــوزارِة  واحملافظــات 

والرياضــِة عامــر طالــب، وفًدا 
برنامج  َضمَن  شــبابًيا،  جامعًيا 
الذي  اجلامعية(  الرياضة  )أهمية 
يقيمُه قســم املرصــد الوطني 

الدراســات  دائرة  فــي  للرياضة 
والقيــادات  املــالكات  وتطويــر 

الشبابية.
ورافــق مديــر قســم املوهبــة 

الرياضيــة طلبة  كليــة العلوم 
اإلســالمية /اجلامعــة العراقية 
، ورئيس الوفد د. أحمد هاشــم 
سالم ومعاون املدير العام لدائرة 

الدراســات إبراهيم كاظم عودة  
ومديرة املرصد وعدد من موظفي 
دائرة الدراســات، فــي جولتهم 
الوطنية  املراكــز  قاعات  مبجمع 

الرياضية، شارًحا  املوهبة  لرعاية 
طبيعــة عمل كل مركــز لعبة 
منهــا، كما أجاب على أســئلة 

واستفسارات الطلبة الزائرين.

قاعات مركز الموهبة َتستقبل وفد برنامج أهمية الرياضة الجامعية



--1
اذا كان الطعام ال يستغني عن امللح 
فاجملالس ال تســتغني عن الشــعر، 

فالشعُر ِملُْح اجملالس .

--2
ومهمــُة الشــعر أْن يتجــاوز اآلذان 
ويدخــل الى القلوب بال اســتئذان ، 

وهذه هي سمة الشعر األصيل .

– -3
ولقاءاُت العلمــاء واألدباء تَزْداُن غالباً 
بالكثيــر من الشــعر النابض بروح 
احملبة واالنسانية ، واملستوعب ملعاني 
احلياة وما متــور به من ِحراك وأحداث 
وتأتــي القوافــي متناغمــًة مع ما 
حتمله اللغــة العربية من ينابيع ثرة 

للعطاء...

--4
املوسوعي  الباحث  الراحل  وصديُقنا 
– القزويني  جودت  الســيد  الدكتور 

رَِحَمــه اهلُل – كان يبــادر الى تدوين 
وقائع تلك اجللسات واللقاءات ،وهذا 
ما ضّمُه )الروض اخلميل( – املوسوعة 
األدبية الطريفة ذات االجزاء العشرة.

--5
ولو أردنا أْن جنمع املساجالت الشعرية 
بَْيَنَنا وبَْيَنُه لشــكّلت باقــًة مّلونًة 
اجلياشــة  فــي عواطفها  ال  فريدة، 
في  بل  النبيلة فحسب،  ومشاعرها 

موضوعاتها أيضا .

--6
وممــا أحَتَْفنا به الدكتــور القزويني – 
املســافر الذي غــاب عنا ولــم يَُعْد 
وخّلف في قلوبنا لوعة ال ينطفئ لها 
أوار – قصيدة ألقاها في حفل تكرميي 
أقيم في بيروت لكاتب السطور في 
17 /1/ 2021 ونحــن نوردها في هذه 
الكرام  القراء  ليقف  الوجيزة  املقالة 
على منــط مــن األدب الرفيع واخللق 

العالي .
رحــم اهلل الفقيــد العزيز بواســع 
رحمته وتغمده برضوانه في فسيح 

جنانه .
واليــك مــا قاله في حفــل التكرمي 

املشار اليه :
ِعْش ُمهّناً فأنَت للفضل أهُل 

ومزاياك ُعطُر وردٍ وطلُّ 
أيُّها السيد " احلسنُي " سالماً 

هو ِعٌل في شاطئيه ونَْهُل 
غبَت عني فغاب جنٌم مضيٌء 

لَجَّ من ضوئِه املُرفرِف ليُل
واستفاق الدجى فمذ الَح بدرٌ 

هاَم في وجهه من الشوق ظلُّ 
قد أتاك الزماُن يُطلُع ُشهباً 
من مزاياَك وهي أهٌل وسهُل 

فتمنيُت لو أعانُق ضوءاً 
وألفُّ العصور فيه وأسلو 
إمّنا الروُح شعلٌة لو تراها 

لتيقنَت ما يعانيه ِخلُّ 
حلٌم هذه احلياُة قصيٌر 

كل ما ناله الفتى يضمحلُّ
وبقايا األفعال تيجاُن وَْحٍي

سّطرتْها صوَب املدائن رُْسُل
وخالبا احلياة شهٌد وُسمُّ 

َهبَّ ِمْن جوفها املبّضِع نحُل 
انت تاٌج ودرُّ معناك بادٍ 

ال تَلُْم معشراً َعن النور ضّلوا 
فهنا محفل الندى والتصافي 
ناظٌر في لقائك العذب يحلو 
كّرمتَك الكراُم عرفاَن فضٍل 

إمنا أنت للفضائل أصُل 
غير أنَّ التكرمي ينشُر ِطيباً 

لُيثيرَ اجلماَل في العني كحُل 

ِمْلُح المجالس 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

كشــف حســاب يحمل 
زوجة  املغربي  اســم منى 
خالــد  املصــري  املمثــل 
النبوي نقله للمستشفى، 
أوي،  تعبان  "خالد  وكتبت: 
مــن فضلكــوا تدعوله"، 
جدال  األمــر  شــكل  وقد 
كبيرا على مواقع التواصل 
االجتماعي، بشأن احلساب 
الذي مــن املمكن ان يكون 
مزيفــا. وكان تــداول عدد 
مواقع  ومتابعي  رواد  مــن 
اإلجتماعــي  التواصــل 
مقطع فيديــو يظهر فيه 
النبــوي وهو يطلب  خالد 
رشوان  املصري  املمثل  من 
جنــازة  مغــادرة  توفيــق 
الراحل  املصــري  املمثــل 

عــزت العاليلي خوفاً على 
صحته من إنتشار فيروس 
كورونــا. وظهر النبوي في 
من  يقترب  وهــو  الفيديو 
توفيــق حلظــة نزوله من 
ســيارته، ليقــول له:" ال 
مش هتروح في حتة، احنا 
البيت  على  حــاالً  هنرجع 
وأنا هوصلك حاال، صحتك 

تعبانة وعلشان كورونا".

نشر املمثل السوري باسل 
خيــاط علــى صفحتــه 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
رداً  االجتماعي  التواصــل 
علــى اإلنتقــادات التــي 
طالته مؤخرا عقب تداوله 
التي  الصور  من  مجموعة 
عدهــا البعض انها غريبة 
وغير مألوفة من جلســة 
كغالف  اجراهــا  تصويــر 
االوسط  GQ"الشرق  جمللة 
لشــهر ابريل نيسان حتت 
عنوان "ثقة باســل خياط 
التــي ال تتزعزع". ونشــر 
فيديو استعرض من خالله 
إطاللتــه املثيــرة للجدل 
على صفحتــه وقال: "وان 

لم يكــن لوني وال طريقي 
وال تفكيــري وال مرآتي، ال 
ضرر مــن اللعب او العبث 
احيانــا في االســتفهام، 
رمبا العبث في االستفهام 
بإجابــات  ميدنــا  أحيانــا 
باحلســبان".  تكــن  لــم 
واستعرض بالفيديو بعض 

مهاراته الرياضية.

املصرية  املمثلــة  تطــل 
تارا عمــاد برمضان 2021 
مبسلسلني جديدين وهما 
"موسى" و ضد "الكسر"، 
دور  األول  فــي  وجتســد 
املصري  املمثــل  حبيبــة 
بإســم  رمضان  محمــد 
األول  الــدور  ويُعد  "جناة" 
لتارا بشخصية صعيدية، 
"ضد  مسلســل  في  أما 
دور  عماد  تؤدي  الكســر" 
املمثلة  ملــك شــقيقة 
املصريــة نيللــي كــرمي. 
أن أحداث مسلسل  يذكر 
موســى في صعيد مصر 
في فترة األربعينيات، وهو 
من وإخراج محمد سالمة، 

فيحمل  الكسر  "ضد  أما 
االجتماعية،  الدراما  طابع 
مــن بطولــة نيللي كرمي 
وإخراج أحمد خالد، وتؤدي 
فيه تارا دور ملك، شقيقة 
نيللــي، وهي شــخصية 
مركبــة، حتمل الكثير من 
املشاعر السلبية املعقدة 

جتاه شقيقتها.

خالد النبوي

تارا عماد

باسل خياط

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
كان اإلسباني أنطونيو ســلفادور برفقة زوجته التي دخلت 
في آالم اخملاض، عندما أخبره األطبــاء أنهم عثروا على قلب 
مطابق من أجل عملية زراعة قلب كان ينتظرها منذ سنوات.
بعــد حلظة من التردد وافق ســلفادور. وعندمــا أفاق الرجل 
الذي يبلغ من العمر 39 ســنة من اجلراحة في مستشــفى 
جريجوريو مارانون مبدريد في اليوم نفســه أصبح لديه قلب 

جديد سليم وطفل جديد جاء للحياة بسالمة.
ونقل املستشفى عن آنا زوجة سلفادور قولها: "جاء صموئيل 

)الطفل( يحمل في يده قلبا ألبيه".
وقال املستشــفى إنه انتظر للتأكد مــن أن املريض تكيف 
بشــكل جيد مع القلب اجلديــد وأن الطفل بخير أيضا قبل 

اإلعالن عن جناح عملية الزراعة.
وذكر جراح القلب مانويل رويز فرنانديز أن زراعة القلب أنقذت 
حياة ســلفادور، ألنه كان يعاني من حالة تعرف مبرض القلب 

الضخامي، وكانت تتفاقم باستمرار.
وأضاف: "لقد ولد مرة أخرى في اليوم الذي ُولد فيه ابنه أيضا. 

سيبقى هذا اليوم بالتأكيد في ذاكرتهم".

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت شــركة رينو عــن امنوذجها األحدث من ســيارات 
Dokker العائلية التي تطرح في بعض أســواق العالم حتت 

.Kangoo اسم
وصممت Dokker اجلديدة بهيكل ميني فان طوله اربعة أمتار 
و39ســنتيمترا، يرتفع عن األرض مبقدار 160 ملم، ومجهز من 
اجلوانب بأبواب منزلقة كبيرة تســهل ركوب السيارة واخلروج 

منها حتى على األطفال.
كمــا اختلفت هذه املركبة عن ســيارت Dokker الســابقة 
بشــكل ملحوظ، وخصوصــا من حيث تصميــم واجهتها 
األمامية، أذ أصبح التصميــم أكثر عصرية، والواجهة حتمل 
إطارات مميزة وشعار رينو كبير احلجم مطلي بالكروم، وجهزت 

.LED مبصابيح جديدة تعمل بتقنيات
وزودت رينو هذه السيارة بأنظمة مولتيميديا متطورة ميكنها 
االتصال الســلكيا مع األحهزة والهواتف الذكية، وشاشــة 
ملراقبة محيط الهيكل عبر الكاميــرات، و صممتها لتجهز 
بثالثة صفــوف من املقاعد الســتيعاب ثمانيــة ركاب، مع 
إمكانية التخلي عن الصفني اخللفيني لتحول Dokker ملركبة 

صغيرة لنقل البضائع.
وستطرح السيارات مبحركات Euro 5 تعمل بالبنزين، سعتها 
1.6 ليتر، وقادرة على توليد عزم يعادل 110 أحصنة، ومحركات 
ديزل توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 95 حصانا، وستعمل هذه 

احملركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

رينو تزيح الستار عن 
سيارة عائلية مميزة

شاب اسباني يرزق 
بطفل وقلب جديد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
في خبر صادم فقدت االوساط الثقافية 
في العراق اســتاذا من اســاتذة الفن 
التشــكيلي، الكاتب والباحث اجلمالي 
والفنــان الدكتور بالســم محمد يوم 
اجلمعة الفائت عن عمر ناهز 67 عاما، 
تاركا مساحة للحزن في قلوب محبيه 
وتالمذته واوســاط الفنانني واملثقفني 
في البالد والذين شارك كثير منهم في 
تشــييع مهيب وضخم قبل نقله الى 

مثواه األخير.
وسارعت االوساط الرسمية والثقافية 
بنعيهــا هذا الفنــان االكادميي فكتب 
رئيس  الكاظمــي  الســيد مصطفى 
الوزراء في تغريــدة له عبر تويتر، "رحل 
عــن عالم اإلبــداع واحليــاة األكادميية 
الدكتور  الكبيــر  الفنــان  العراقيــة، 
بالسم محمد بعد أن ترك بصمة على 

التشكيل العراقي".
القلبية  مواســاتنا  "نحمــل  وأضاف 
حملبيه وعائلته وطاّلبــه ومتذوقي فنه، 
وعزاؤنــا أنه ترك إرثــاً إبداعياً أغنى به 

احلركة الفنية في العراق".
بدوره، نعــى وزير الثقافة والســياحة 
واآلثار االســتاذ حســن ناظم، الفقيد 
الفنان بالســم محمد قائــال: بحرقة 
وحزن وأسف ودمع أنعى إليكم معشر 
الفنان  واألصدقاء  واملثقفــني  الفنانني 
أبا سارة  األســتاذ د. بالســم محمد، 
األصيــل، الطّيب، احلاني على أصدقائه 
وتالمذته، هكذا ترحــل فجأًة لتخّلف 
في قلوبنا جمرة تّتقُد، رحم اهلل روحك 

النقّية".
امــا نقابــة الفنانــني العراقيني فقد 
نعت الفنان التشــكيلي البارز بالسم 
محمد وجاء في بيــان للنقابة : "ببالغ 
احلزن واألســى، تنعى نقابــة الفنانني 
العراقيني الفنان التشــكيلي الدكتور 
بالســم محمد، والذي وافته املنية اول 
امس اجلمعة سائلني املولى أن يتغمده 
بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه 

وزمالءه الصبر والسلوان".
و الراحل بالســم محمد جسام  فنان 
تشــكيلي ومصمم وخطاط ، وباحث 

اكادميي في علم اجلمال والنقد الفني، 
ولــد في مدينــة الكوفة عــام 1954، 
وتعلق بفن الرسم والفنون املوسيقية 
منذ صغــره، انتقل الى بغــداد  ودخل 
معهد الفنون اجلميلة ودرس في قسم 
الغرافيــك واخلط العربــي حتى تخرج 
عام 1975، وبعدها أكمل دراســته في 
أكادميية الفنون اجلميلة ببغداد ثم ترك 

البالد إلى هنغاريا لفترة وجيزة.
عمل الفنان بالســم حمد في النصف 
الثاني من السبعينات مصمما ورساما 
دار ثقافة االطفــال، وعمل بعدها  في 
وطــوال الثمانينات مصمما في مجلة 
الفني  ترأس القســم  باء، كمــا  الف 
فيها، وهذا ما يجعل العاملني في الف 
باء، يتأســون باحلزن لفقدهم اثنني من 
اعمدة اجمللة خالل فترة وجيزة، اذ سبق 

الدكتور بالســم في االنتقال الى ذمة 
اهلل قبل اشــهر، الشاعر تركي كاظم 

جودة، مصحح اجمللة العتيد. 
أكمل دراســته األكادميية فــي البالد، 
وحصل على شــهادة املاجســتير في 
الفنون االســالمية وشهادة الدكتوراه 

في النقد السيميائي.
اقام سلسلة من املعارض داخل العراق 
وخارجه وله مشــاركات فــي املؤمترات 
العلمية العاملية وسلسلة من البحوث 
والكتــب في مجــال الفــن والعمارة 

والنقد الفني . 
اســتاذ النقــد واجلرافيك فــي كلية 
الفنون اجلميلة ببغداد، وكان عضوا في 
وزارة  التــي متنحها  االبداع  جلنة جائزة 
الثقافة ســنويا ملبدعــني في اجتاهات 

ابداعية متنوعة.

 لــه ســبعة مؤلفات اغنــت املكتبة 
قــراءة  التشــكيلي  الثقافية:)الفــن 
ســيميائية في انساق الرسم(، و)الفن 
املعاصر..اســاليبه واجتاهاتــه(، و)الفن 
والقمامة..تبدل الذوق اجلمالي(، و)الفن 
والعمــارة(، و)عزلة الفن فــي الثقافة 
الفنون  في  الفــراغ  و)تأويل  العراقية(، 
االســالمية(، والكتــاب الســابع حتت 

عنوان )شغب الفن..القبول والرفض(.
اكثر من هذا، ترك بالســم رحمه اهلل 
ارثــا له في جيــوب املاليني مــن ابناء 
الوطــن، يخلده على مر الســنني، وال 
يعرفه اال القلة، فهو مصمم البطاقة 
وزارة  اعتمدتها  التي  املوحدة  الوطنية 
الداخلية بعد ان فاز تصميمه لها من 
بني عشــرات لتصاميــم التي قدمت 

اليها.

الصباح الجديد - وكاالت:
أفــادت وكالــة األنبــاء األملانيــة أن 
خبراء من معهــد البحوث احلكومي 
السويسري "أغروسكوب" سيدفنون 
2000 سروال قطني في جميع أنحاء 

البالد كتجربة.

24"، تهدف  وبحســب موقع "ميــر 
التجربة إلى اختبــار جودة التربة في 

مناطق متعددة من البالد.
وسيرسل املعهد زوجني من السراويل 
القطنية إلى 1000 مزارع متطوع في 
جميع أنحاء البالد. ســيتعني عليهم 

دفن املالبس الداخلية في أرضهم مع 
كيس من الشاي.

املالبس  بعض  انتشــال  وســيتعني 
والبعض  في غضون شهر،  الداخلية 
اآلخــر بعد شــهرين، ثــم تصويرها 
وإرســالها إلى متخصصــي املعهد 

لتقييم الضرر.
ويعتقــد العلماء أنــه كلما زاد تلف 
الغســيل، كانت التربــة أفضل في 
أنه مت  منطقــة معينــة. ويالحــظ 
تنفيذ جتربة مماثلة في كندا،  بالفعل 

ولكن على نطاق أصغر بكثير.

دفن السروايل لزيادة خصوبة االرض

رحيل الفنان الذي ترك في جيوبنا ارثا يخلده على مر السنين   

التشكيلي واالكاديمي والباحث الجمالي 
الدكتور بالسم محمد في ذمة اهلل

الصباح الجديد - وكاالت:
تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور في 
سباق دراما رمضان هذا العام من خالل 
شــخصية تتســم بالقوة والتحكم 
النيل"  أحداث مسلســل "قصر  عبر 
القرن  الذي تدور أحداثه في ستينيات 

املاضي.
وتشارك عبد الغفور بطولة املسلسل 
مــع الفنانني دينا الشــربيني وصالح 
عبد اهلل ومرمي اخلشت وغيرهم. تأليف 
محمد ســليمان عبداملالــك، وإخراج 

خالد مرعي.
وبشــأن دورها في املسلسل، أوضحت 
انها جتسد شــخصية عايدة اخلازندار، 
وهــي شــخصية قويــة ومتحكمة، 
مؤكــدة أن الشــخصية أخذت منها 
مجهودا كبيرا ســيما أنها تتنافى مع 

طبيعة شخصيتها الهادئة.
وعن ســر التناغم بينها وبني الفنانة 
دينا الشربيني أوضحت ريهام: "أحبها 

كثيرا ويوجد بيننــا حالة من التوافق 
واألريحية خاصة أننــا جنحنا معا في 

أعمال سابقة، والناس أحبونا معا".
ولــم تخــف قلقها بخصــوص جناح 
قالت:  اذ  النيــل"،  "قصر  مسلســل 
"تعبنا جدا في تصوير املسلسل وفي 
كل تفاصيله، لذلــك آمل أن يعطينا 

اهلل من النجاح بقدر مجهودنا فيه".
وبخصــوص البطولة املشــتركة في 
املسلسل قالت: "ال توجد فنانة ال حتب 
البطولة املطلقة، وســبق أن حققت 
ذلك مــن خالل مسلســل "إال أنا ربع 
قيراط" الذي حقق جناًحا كبيرًا وأصبح 
تريند في وقته، لكــن هذا األمر حتدده 

طبيعة العمل".
وأضافــت: "يعــرض علــى كثير من 
األعمــال الفنية لكننــي أحدد معيار 
االختيــار من خــالل طبيعــة األدوار 
اخملتلفة حتى ال أكرر نفســي، وأرى أن 
شــخصية عايدة اخلازاندار في "قصر 

النيل" األنسب لي في املوسم 
الرمضاني".

وأشــارت إلــى أن لديها عدد 
بعد  األخــرى  األعمال  مــن 
شــهر رمضــان، لكن لم 
تقرأ  أمرها حتى  حتســم 

السيناريوهات .
وأخيرا، حتدثت ريهام عن 
شهر  في  طقوســها 
رمضان: "مثل أي أسرة 
مصريــة، باســتثناء 
وأقرأ  أصلي  الشغل، 
القــرآن الكرمي وأقوم 
بعــض  بتحضيــر 
الرمضانيــة  األكالت 
بنفســي، ولألســف 

تأثرت  الطقوس  بعض 
بجائحــة كورونــا مثل 

السحور،  وسهرات  العزومات 
وغيرها وتتم في نطاق محدود".

ريهام عبد الغفور بطلة 
مسلسل قصر النيل

الصباح الجديد - وكاالت:
البرازيل  فــي  املمرضات  توصلــت 
إلى فكرة جديــدة لتهدئة املرضى 
املعزولني. فــي الوقت الذي تكافح 
فيه البالد ارتفاًعا غير مسبوق في 
حاالت COVID-19 وجدت املمرضات 
طريقة لتقليد اللمسة اإلنسانية. 
يتكــون اختراعهــم مــن قفازتني 
ميكــن التخلص منهمــا مربوطة 
ببعضهمــا البعض ومملــوءة باملاء 

الساخن.
شــارك أحد املرضى صــورة مؤثرة 
للقفازات التي متســك بيد مريض 
منعزل وكتب إلــى جانب الصورة: 
إراحــة املرضى  "ممرضــات يحاولن 
املعزولــني في جناح عــزل كوفيد، 

حملاكاة االتصال البشري املستحيل 
حتية للخط األمامي و تذكير صارخ 
يعيشــه  الذي  الكئيب  بالوضــع 

عاملنا!".
أحبوا  األشــخاص  مــن  العديــد 

الصــورة وشــاركوها اتفق اجلميع 
تقريًبا على أنها كانت صورة مؤثرة 

في أوقات االختبار هذه.
على الرغم مــن الزيادة في األعداد 
قــال الرئيــس البرازيلــي جاييــر 

بولســونارو إنــه لــن يكون 
هناك إغالق حســبما ذكرت 

صحيفة الغارديان.
وقال "لــن يكون هناك إغالق 
على مســتوى البالد جيشنا 
الشــوارع  إلــى  يخــرج  لن 
إلبقاء النــاس في منازلهم. 
احلرية ال تقدر بثمن"، أثبت 

إصابته  بولســونارو 
س  و لفيــر با

التاجــي فــي 
يوليو 2020.

الممرضات البرازيليات يبتكرن 
طريقة لدعم مرضى كورونا
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