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الصباح الجديد - متابعة:
اليوم  رســميا  طهــران  وجهت 
االثنــن أصابع االتهــام إلى تل 
أبيب عن استهداف منشأة نطنز 

النووية فجر أمس األحد.
اإليراني  اخلارجيــة  وزير  وشــدد 
محمد جــواد ظريف، بحســب 
الرسمي  التلفزيون  عنه  نقل  ما 
على ضرورة عدم الوقوع في الفخ 

الذي نصبته إسرائيل.
كمــا أضــاف خــالل اجتمــاع 
القومي:  األمــن  للجنــة  اليوم 
االنتقام،  يريدون  "اإلســرائيليون 
بســبب تقدمنا فــي طريق رفع 
العقوبــات ... لقــد قالــوا ذلك 
عالنية لن يسمحوا بذلك. لكننا 

سننتقم منهم".
وكانــت اإلذاعــة اإلســرائيلية 
كشــفت ليل أمس االول األحد، 
وعلى غير عادة منع النشــر في 
األمنية في  القضايــا  تلك  مثل 
البالد، أن املوســاد نفــذ هجوماً 
املنشــأة  اســتهدف  إلكترونياً 
اإليرانيــة، ونقلــت عــن مصادر 
الذي  الضرر  إن  قولها  مخابراتية 

أوردته  حدث في نطنز أشــد مما 
إيران، لكن القناة الـ13 ذكرت أن 
الهجوم نفذ مبتفجرات ولم يكن 

سيبرانيا.

تكتم إيراني على األضرار
وفي حــن تكتمت الســلطات 

اإليرانيــة عــن االعالن بشــكل 
حجم  عــن  ومفصــل  واضــح 
منظمة  رئيــس  أكد  اخلســائر، 
اإليرانية علي  الذريــة  الطاقــة 
أكبــر صاحلــي أن احلــادث كان 
نتيجة عمــل "إرهابي"، مضيفا 
أن طهران حتتفظ لنفسها باحلق 

في اتخاذ إجراءات ضد اجلناة.
كمــا قال فــي تصريحات أمس: 
" بينما تدين إيــران هذه اخلطوة 
ضرورة  علــى  تؤكد  الفاشــلة، 
تعامل اجملتمــع الدولي والوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية مع هذا 
اإلرهاب النــووي وحتتفظ بحقها 

إجراءات ضد مرتكبيه  اتخاذ  في 
ومن أمر به ومن نفــذه"، دون أن 

يقدم مزيدا من التفاصيل.
وفي املقابل، لم يصدر أي تعليق 
رسمي على الواقعة من إسرائيل 
التي تتهم إيران بالسعي لتطوير 

أسلحة نووية.
اإلســرائيلي  الوزراء  رئيس  أن  إال 
بنيامن نتنياهو، قال في احتفال 
مساء  واخملابرات،  اجليش  قادة  مع 
االحد نفســه ومن دون أن يشير 
مباشــرة حلادث نطنز، إن "احلرب 
ضد حتول إيــران إلى دولة نووية... 

مهمة ضخمة".
نتنياهو وجــه امس االثنن ايضا 
خــالل مؤمتر صحافي مشــترك 
لويد  األميركي  الدفــاع  وزير  مع 
أوســن، انتقادات حادة إلى إيران، 

واصفا نظامها براعي اإلرهاب.
مــا رأى أن الســلطات اإليرانية 
ملنطقة  تهديــد  أكبر  تشــكل 
الشرق األوســط، الفتا إلى أنها 
لــم تتخَل قــط عن ســعيها 

المتالك سالح نووي.
وشــدد على أن بالده لن تسمح 

نووية،  قــدرات  بامتالك  لطهران 
كما أكد أن إســرائيل ستواصل 
ضد  نفســها"  عــن  "الدفــاع 
العدوان اإليراني، بحسب تعبيره.

من جهته، شدد الوزير األميركي 
األميركية  العالقات  أهمية  على 
االســرائيلية، قائــال: "نتعهــد 
بضمان أمن إســرائيل وتقدمها 

العسكري".
وفور وصوله، التقى أوسن نظيره 
اإلســرائيلي، بيني غانتس، الذي 
قال عقب اللقاء "طهران تشكل 
لألمن  استراتيجيا  تهديدا  اليوم 
الدولي وللشــرق األوسط ودولة 
إسرائيل". كما أضاف "سنعمل 
األميركين  حلفائنا  مع  جاهدين 
لضمان تأمــن املصالح احليوية 
للعالــم وللواليــات املتحدة في 
أي اتفاقية جديدة مع إيران، متنع 
حدوث ســباق تسلح خطير في 

املنطقة".
يذكر أن هجوم نطنــز وقع بعد 
يــوم من تدشــن إيــران أجهزة 
في  متطورة  جديدة  مركزي  طرد 

املوقع.

نتنياهو يتهمها بالسعي المتالك السالح النووي

ايران تتهم إسرائيل رسميا باستهداف موقع نطنز وتتوعد باالنتقام

السليمانية ـ عباس اركوازي:
ســلمت الهيئة املشرفة على اقامة 
 150 الســليمانية  محافظة  اقليم 
الــف توقيعا الى املفوضيــة العليا 
املســتقلة لالنتخابات، جمعتها في 
اطار جهودها النشاء اقليم محافظة 

السليمانية.
وقال رئيــس الهيئة العليا النشــاء 
اقليم الســليمانية بيــار عمر عبد 
اهلل، انــه قــام يوم االثنــن بايصال 
التواقيع التي جمعتها الهيئة خالل 

مدة عملها النشاء اقليم محافظتي 
وادارتــي  وحلبجــة  الســليمانية 
كرميان ورابرين، الى املفوضية العليا 

املستقلة لالنتخابات في العراق.
للصباح  حديــث  في  عمــر  واضاف 
اجلديد، ان املرحلــة االخيرة في اطار 
انشاء اقليم الســليمانية وحلبجة 
بدأت وقمنا بتسليم 150 الف توقيع 
جمعناهــا الــى املفوضيــة العليا 
بغداد،  فــي  لالنتخابات  املســتقلة 
ونحــن بانتظــار رد املفوضية لتقوم 

االقليم  انشاء  بطرح مسالة  بدورها 
على االستفتاء العام.   

وكانت الهيئة العليا النشــاء اقليم 
محافظــة الســليمانية قد اعلنت 
حل نفسها في مؤمتر صحفي بداية 
شهر نيســان اجلاري، بعد ان متكنت 
من جمــع 150 الف توقيع النشــاء 

اقليم السليمانية.  
واضاف بيار عمر عبد اهلل، ان الهيئة 
كانت امام حتد بجمع %2 من تواقيع 
الســليمانية،  محافظــة  ســكان 

اال انهــا متكنت بعد جهــود كبيرة 
من جمــع %10 من اصوات ســكان 
محافظة السليمانية، وهو ما يفوق 
للبدء  التواقيع  مــن  املطلوب  العدد 
باجراء االســتفتاء على انشاء اقليم 
السليمانية. وكان احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني الذي يتحكم مبفاصل 
ومؤسســات حكومــة االقليم، قد 
اتهــم القائمن على انشــاء اقليم 
الســليمانية بالتواطــؤ مــع اعداء 

االقليم ومعارضيه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:   
كشف رئيس هيئة املنافذ احلدودية 
عمــر الوائلــي، امــس االثنن، عن 
إجــراءات جديدة للســيطرة على 
امللف بالكامل، مشيرا الى ان املنافذ 
حققت زيادة في العام املاضي بأكثر 
من 72 مليار دينار عن ما حققته في 

.2019
وقــال الوائلي في حديــث لوكالة 
األنباء العراقيــة وتابعته "الصباح 
شــرعت  "الهيئــة  إن  اجلديــد"، 

منذ تســلمنا املهــام على تطبيق 
نظــام الكتروني فــي كافة املنافذ 
"املنصــة  أن  مبينــا  احلدوديــة"، 
االلكترونيــة املوجودة فــي املنافذ 
تعمل على تطبيق البيانات واألوراق 
ملنع الهدر باملال العام والســيطرة 

على الوثائق واالبتعاد عن التزوير".
وأضاف، أن "اإلجراءات التي اتخذتها 
الهيــأة وبرعايــة رئيــس الــوزراء 
مصطفــى الكاظمــي، هي فرض 
هيبة الدولة من خالل توفير حماية 

وتغيير بعض  احلدوديــة  للمنافــذ 
الكــوادر التي كانــت عليها بعض 
السلبية واســتبدالها  املؤشــرات 
بعناصر جيدة وكفــوءة"، الفتا الى 
أن "البيانــات واألرقام التي تصدرها 
الهيأة خير دليــل على جناح املنافذ 

احلدودية".
وأشــار الى أنه "خالل عــام 2020 
حققــت الهيأة ايــرادا يصل قرابة 
تريليون و194مليون دينار عراقي وهو 
اكثر بـ72 مليــارا عن إيرادات 2019 

علــى الرغم من الظــروف القاهرة 
وجائحة كورونا"، موضحا أن "هناك 
إجراءات أخرى في قادم األيام سوف 
نتخذها على ارض الواقع للسيطرة 
على هذا امللــف بالكامل من خالل 
التنســيق مع الدوائــر العامة من 
كافة  ومتابعة  الكوادر  تغيير  حيث 
اإلجراءات ومنــع التهريب والتالعب 
املبالغ  واســتحصال  العــام  باملال 
التي تعود الى خزينة الدولة بفائدة 

كبيرة".

اقليم السليمانية بانتظار موافقة مفوضية
االنتخابات للبدء بانشائه

الوائلي: النظام االلكتروني وتغيير الكوادر
المشبوهة يمنعان التالعب بالمنافذ الحدودية

بعد جمع 150 الف توقيع لسكان المحافظة  ترليون و194 مليار دينار إيرادات العام الماضي

العراق يتعهد بتسديد الديون
6االيرانية قريبًا فورين بوليسي: العقوبات فرصة ينبغي اغتنامها 

3لردع روسيا واألسد عن األسلحة الكيمياوية

بغداد - الصباح الجديد:
وصفت كتلة سائرون النيابية، 
امــس االثنن، تقــدمي الطعن 
بقانون املوازنــة العامة للعام 
السياســية  باملزايدات   2021
دعــت  فيمــا  واالنتخابيــة، 
مقدمي الطعــن الى االعدول 

عن قرارهم.
وقال النائب عن سائرون جمال 
فاخر في تصريح اطلعت عليه 
الصباح اجلديــد: "ال يوجد أي 
اعتراض على الطعن بالقوانن 
وفق  االحتادية  لــدى احملكمــة 
إال  العراقي،  والدستور  القانون 
إن الطعن علــى قانون املوازنة 
ليــس من مصلحة الشــعب 

العراقي".
وأضــاف إن "مجلــس النواب 

صوت علــى قانون املوازنة وفق 
إلى  السياسي"، الفتا  التوافق 
إن "التحــرك والتقدمي الطعن 
علــى قانــون املوازنــة يدخل 
ضمــن املزايدات السياســية 

واالنتخابية".
السياسية  الكتل  فاخر،  ودعا 
والنــواب وممثليهــم مقدمي 
الطعــن على قانــون املوازنة 
لدى احملكمة االحتادية بالعدول 
عن قرارهم واالنسحاب منه"، 
مؤكدا أن "أي طعن على قانون 

املوازنة سيؤخر تنفيذها".
وكان ائتــالف دولة القانون قد 
املاضي،  األســبوع  أعلن فــي 
إلــى احملكمة  تقــدمي طعــن 
االحتادية بستة مواد من قانون 

املوازنة العامة للعام 2021.

سائرون: مزايدات سياسية وانتخابية 
وراء الطعن بقانون الموازنة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العليا للصحة  اللجنــة  اصدرت 
االثنن،  امس  الوطنية  والسالمة 
مقــررات جديــدة بشــأن احلظر 
اجلزئــي والشــامل خالل شــهر 

رمضان املبارك.
وقررت اللجنة حســب نســخة 
اطلعــت عليها الصبــاح اجلديد 
الرســمي  الدوام  تقليص  امس" 
ساعة واحدة خالل شهر رمضان، 
اجلزئي ستكون  وســاعات احلظر 

من الساعة الثامنة مساًء وحتى 
اخلامسة صباحاً ".

كما تقــرر " فرض احلظر التجوال 
والسبت،  اجلمعة  يومي  الشامل 
واستثناء الصيدليات ومحال بيع 
الغذائية واخلضر واألفران مبمارسة 
عملهم حتى الساعة 7 مساًء ".

فيما تقــرر "عــودة دوام املدارس 
للصفــوف االول والثاني والثالث 
املنتهية  والصفــوف  االبتدائــي 

حضورياً ".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وضع وزير املوارد املائية مهدي رشيد 
امــس االثنن حجر االســاس لبناء 

سد مكحول.
وقــال الوزيــر خالل وضعــه حجر 
االساس إن "السد سيوفر أكثر من 
20 ألف فرصة عمــل" ، مضيفا ان 
"الطاقــه اخلزنية تصــل إلى ثالثة 

مليارات متر مكعب" ، مشــيرا الى 
أن "اخلزيــن املائي ســيعزز وينعش 

االقتصاد العراقي".
واكد وزير املوارد املائية أن "السد من 
 ."2003 العام  اضخم املشاريع بعد 
أن "جلان فنيــة مختصة  ، مبينــا 
للعمــل علــى تعويض  شــكلت 

املتضررين".

وزير الموارد المائية يضع الحجر 
األساس ألنشاء سد مكحول

أضخم مشروع استراتيجي في العراق بعد 2003

"الصحة والسالمة" تعيد الدوام 
حضوريا لبعض صفوف االبتدائية 

ومثيالتها المنتهية

بغداد - وعد الشمري:
ذكر ائتالف النصــر، أمس االثنن، أن 
ســبب زيارة رئيس إقليم كردستان 
نيجيرفــان بارزاني إلى بغداد؛ يتمثل 
بضمان تطبيــق االتفاقات املتعلقة 
باملوازنــة، وبن أن املرحلــة الوحيدة 
التي شهدت تطبيقاً للدستور كانت 
في ظل حكومة حيدر العبادي، فيما 
اجملامالت  علــى  االعتماد  مــن  حذر 
للعالقة  املنظمة  التشريعات  وجتاوز 

بن مكونات النظام االحتادي.
آيات  وقالت املتحدث باسم االئتالف 
املظفــر، في تصريح إلــى "الصباح 
اجلدديد"، أن "املدة املاضية شــهدت 
نوعــاً مــن احللحلــة فــي طبيعة 
العالقــات بــن احلكومــة االحتادية 

وإقليم كردستان".
وتابعــت املظفــر، أن "سياســيات 
معينــة يجــب أن تتبــع وال تتغير 
وهــو بإخضاع جميــع اخلالفات بن 
والقانون، في  الدستور  إلى  الطرفن 
رســم العالقة بن مكونات النظام 

االحتادي".
ولفتت، إلى أن "زيــارة رئيس إقليم 
إلى  بارزاني  نيجيرفــان  كردســتان 
بغــداد، نعتقد أنها نوع من الضمان 
لتطبيق ما مت االتفاق عليه في قانون 
الســابقة  الكردية  والوفود  املوازنة 

التي زارت بغداد".
وأشــارت املظفــر، إلــى أن "اجلانب 
السياســي توغل كثيراً في العالقة 
بن بغداد واإلقليم، ولو حصل هناك 
التزام بالدســتور، ملــا تعرضنا إلى 

اخلالفات طيلة املدة املاضية".
 وأوردت، أن "املرحلــة الوحيدة التي 
للدستور  واضحاً  تطبيقاً  شــهدت 
كانت  كردستان  إقليم  مع  والقانون 
في ظل حكومة حيدر العبادي، لكن 
بعد عام 2018، سرعان ما عدنا إلى 

الواضح  واالنحياز  السياسي  اجلانب 
على حساب املصلحة العامة".

وبينت املظفر، أن "احتواء اســتفتاء 
إقليم كردســتان حصل  انفصــال 
وفقاً للسياقات الدستورية، وعملية 
فــرض القانون، وكذلك ســن قانون 

املوازنة، واملنافذ احلدودية".
ومضت املظفر، إلــى أن "هناك من 
في  املتخذة  اإلجــراءات  تلــك  وجد 

تسهم  كانت  العبادي  حكومة  ظل 
في تعقيد الوضع السياســي، لكن 
الغالب األعــم عّدها وضعاً للنقاط 

على احلروف".
مــن جانبه، ذكر النائــب عن ائتالف 
اخلفاجــي، في تصريح  النصر فالح 
إلى "الصباح اجلديــد"، أن "العالقة 
مع إقليم كردستان ينبغي أن تكون 
والقوانن  الدســتور  أســاس  على 

النافذة".
وتابــع اخلفاجــي، أن "عــدداً مــن 
اإلقليم  على  مفروضــة  االلتزامات 
ينبغــي منــه االلتــزام بهــا، في 
مقدمتها موضوع اإليرادات النفطية 

وكذلك املنافذ احلدودية".
وأورد، أن "احلكومــة االحتادية عليها 
أن تتعامل وفق ســقف الدســتور، 
أجل  املتبادلــة مهمة من  والزيارات 

إنهاء األزمات، ولكن ينبغي أال تكون 
من خالل وســائل تشكل جتاوزاً على 

القانون"
ومضى اخلفاجــي، إلى أن "احلكومة 
السابقة قدمت العديد من اجملامالت 
إلقليم كردســتان، وهو ما ال نتمناه 

خالل الوقت احلالي".
يذكــر أن رئيــس إقليم كردســتان 
أجرى يوم الســبت املاضي زيارة إلى 

اجلمهورية  رئيس  فيها  التقى  بغداد 
برهم صالــح ورئيس مجلس الوزراء 
ورئيــس  الكاظمــي  مصطفــى 
احللبوســي  محمد  النواب  مجلس 
وممثلة األمــن العام لــألمم املتحدة 
جنن بالســخارت، فضــالً عن قادة 
في مقدمتهم  السياســية  الكتل 
نوري املالكي وعمــار احلكيم ونصار 

الربيعي.

النصر: العالقة مع إقليم كردستان ينبغي
أن تكون وفق الدستور والقوانين النافذة

جانب من لقاء بارزاني بالكاظمي

قال إن "بارزاني بحث في بغداد ضمان تنفيذ اتفاقات الموازنة"

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
امس  النفــط  أســعار  هبطت 
االثنن في تداوالت هزيلة مع زيادة 
بكوفيد19-  اإلصابة  حاالت  عدد 
في بعض املناطق في العالم مما 
يكبح األســعار، حتى في الوقت 
الذي أشار فيه املركزي األمريكي 
إلــى أن االقتصــاد األمريكي قد 
وتيرة  تسارع  مع  سريعا  يتعافى 
حمــالت التحصن مــن املرض، 

بحسب ما نشرت "رويترز".
وصعد خام برنت 28 ســنتا أو ما 
62.67 دوالر  0.4 باملئة إلى  يعادل 
ارتفع  للبرميل بعــد أن كان قد 
63.30 دوالر للبرميــل في  إلــى 
وقت ســابق من اجللسة. وهبط 
خام غرب تكســاس الوســيط 

األمريكي 23 ســنتا أو ما يعادل 
59.09 دوالر  باملئة مســجال   0.4
ارتفع  للبرميل بعــد أن كان قد 

في وقت سابق 46 سنتا.
ولم تشهد األسعار تغيرا كبيرا 
منذ تداوالت متقلبة انتهت يوم 

االثنن املاضي.
وعلى الرغم من أن عدد من تلقوا 
اللقــاح بجرعتيه فــي الواليات 
املتحدة فاق 70 مليونا وأن أوروبا 
عدد حاالت  في  تراجعا  تشــهد 
اإلصابــة مع ســريان إجــراءات 
للعزل العام، فقد سجلت الهند 
اإلصابة  قياســية حلاالت  أعدادا 
اليوميــة اجلديدة كما تشــهد 
مناطق أخرى من آسيا زيادة حادة 

في اإلصابات.

أسعار النفط تنخفض
مع ارتفاع إصابات "كورونا"

في العالم



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنفيــذا لتوجيهــات وزيــر التجــارة 
اجلبوري تســتمر  احمد  الدكتور عالء 
العامة  الشــركة  في  االزمــة  خلية 
مباشــر  وبإشــراف  الغذائية  لتجارة 
مــن مدير عــام الشــركة املهندس 
قاســم حمود منصور من اجل جتهيز 
وتأمينها  التموينية  البطاقة  مفردات 
للمواطنني قبل حلول شــهر رمضان 

املبارك .
فقد اســتمرت الشــركة باســتالم 
وجتهيز مادتي )زيت الطعام والســكر( 
ضمن مفردات البطاقة التموينية عن 
طريــق الفروع واجملمعــات اخملزنية في 
محافظات الوطن ولســاعات متاخره 
من املســاء وخالل ايام اجلمع والعطل 

الرسمية .
وبني املدير العام بان فرع الشــركة في 
البصــرة قام باســتالم وجتهيز مادتي 
وزيت  )3637( طنــا  بواقــع  الســكر 

الطعام بكميــة )2837( طنا وكذلك 
قيام فرع الشركة في كربالء املقدسة 
باستالم وجتهيز مادتي السكر بكمية 
)2600( طــن وزيت الطعــام  بكمية 
)870( طنا اما في النجف االشــرف مت 
اســتالم وجتهيز مادتي الســكربواقع 
)2982( طنا ومادة زيت الطعام بكمية 
)1170 ( طنا ملناطق واحياء احملافظة ) 
حي اجلزيرة , حي امليالد , حي املكرمة , 
حي ابوطالب , حي النصر , حي النداء 
( وكذلك احلال فــي كركوك مت جتهيز 
كمية )2010( طن سكر وزيت الطعام 
كميــة )614 ( طنا ملناطق ) شــورجة 
, مصلــى , تســعني  ,طريــق بغداد , 
الواســطي , االسكان( وفي ميسان مت 
بكمية  السكر  مادتي  وجتهيز  استالم 
) 2107( طن وزيــت الطعام بكمية ) 
850( طنا وكذلك احلــال في ديالى  مت 
اســتالم وجتهيزمادتي زيــت الطعام 
بكمية  )1192( طنا والســكر بكمية 

)2139( طنا .
 وفي الســياق ذاتــه اســتمرار فرع 

الشــركة في املوصل مجمع الكرامة 
)1( باستالم وجتهيز مادتي زيت الطعام 
بكمية ) 2177( طنا والسكر بكمية ) 
4794( طنا ملناطق ) االكرامة , الزهراء 

, الزهور , اجلزائر,الوحدة ,صالح الدين( 
وفي املثنــى مت جتهيز مادتي الســكر 
بكميــة ) 1843( طنا وزيــت الطعام 
)840( طنا اما في بابل مت جتهيز مادتي 

الســكر بواقــع ) 3579( طــن وزيت 
الطعام بواقع ) 1912( طنا ، وكذلك في 
االنبار مت جتهيز مادتي السكربكمية ) 
2334( طنــا  وزيت الطعــام بكمية ) 

1179( طنا ملناطق  ) راوه , عانه , هيت , 
العبيدي ( اما في صالح الدين مت جتهيز 
مادتي السكربكمية )2611( طنا وزيت 
1210( اطنان وفي   ( الطعام بكميــة 
ذي قار مت جتهيز مادتي الســكربكمية 
) 4534( طنــا  وزيــت الطعام بكمية 
)1955( طنــا  وفــي واســط مت جتهيز 
مادتــي الســكربكمية ) 2914( طنا  
وزيت الطعام بكمية ) 1327( طنا وفي 
الديوانية مت جتهيز مادتي السكر بواقع 
) 2770( طنــا وزيت الطعــام بكمية 
)1260( طنــا ومن جانب اخرتســتمر 
مالكات الشركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية فــي بغداد خالل ايام العطل 
واحلضــر الصحــي باســتالم وجتهيز 
مادتي السكر وزيت الطعام عن طريق 
ضمن  للمواطنني  وجتهيزهــا  الوكالء 
ما  التموينية هذا  البطاقــة  مفردات 
املهندس  الشــركة  ااكــده مديرعام 
قاسم حمود منصور اذ اعلن عن قيام 
م .م .الكــرخ بتجهيز مادتي الســكر 
بكميــة            ) 3004( اطنــان وزيت 

الطعام بكمية ) 1514( طنا ملناطق ) 
املثنــى , املعري , الصاحلية, الرحمانية 
,الطعمــة , امليكانيك , الشــهداء , 
اخلضراء , املنصور ( وفــي م . م غريب  
مت جتهيز مادتي زيــت الطعام بكمية) 
301( طنــا والســكر بكميــة )661( 
طنــا وفــي م .م الرصافــة مت جتهيز 
مادتي الســكر بكميــة )2880( طنا 
وزيــت الطعام بكميــة ) 1260( طنا 
ملناطق ) فلســطني  االولــى والثانية 
’ اخلليــج العربي( وفــي م . م التاجي 
 )647( الســكربكمية  جتهيزمادتي  مت 
طنا  وزيت الطعام بكمية )132( طنا 
ملناطق )التاجي وسبع البور(  وفي م . م. 
الصدر مت جتهيز مادتي الســكربكمية 
)2446( طنا  وزيــت الطعام بكمية ) 
1117( طنا   وفــي م.م احلرية مت جتهيز 
مادتــي الســكربكمية ) 1661( طنا 
وزيت الطعــام بكمية )567( طنا وفي 
م .م االمــام علــي) ع( مت جتهيزمادتي 
الســكربكمية ) 1710( اطنــان وزيت 

الطعام بكمية )533( طنا . 

البصرة ـ سعدي السند:

جامعة  الطــب  كليــة  باشــرت 
البصرة بأمتحانات طلبة الدراسات 
االولية احلضوريــة حيث مت تطبيق 
والتعليمــات  جميــع االجــراءات 
املبلغة الــى العمادة من قبل وزارة 
التعليم العالــي والبحث العلمي 
وجامعة البصــرة وفقاً لتعليمات 
والســالمة  الصحة  جلنة  وقرارات 
الوطنية من تعفيــر القاعات قبل 
درجة  قياس  واخــذ  الطلبة  دخول 
احلرارة للطالب قبل دخوله للقاعة 
االمتحانية كما مت توفير الكمامات 
واملعقمات ووضــع خارطة جللوس 
الطلبة لتجنب االصابات بفايروس 

كورونا .
كما تفقــد الكلية رئيس اجلامعة 
الدكتور ســعد شــاهني حمادي و 
معاون عميد كلية الطب للشؤون 
العلميــة الدكتور مرتضى محمد 
صالح املســافر ومعــاون العميد 
الدكتور قيس  االداريــة  للشــؤون 
االمتحانات  باقــر كاظــم ســير 
حول  الطلبة  مــن  واالستفســار 
حيث  لإلمتحان  استعدادهم  مدى 
جرى االمتحان بسالســة ودون اي 

مشكالت تذكر.

عوامل اخلطورة املرضية للقلب 
واالوعية لدى مرضى الصدفية

وناقــش بحــث في كليــة الطب 
املرضية  اخلطــورة  عوامــل  )حتري 
للقلــب واالوعيــة الدمويــة لدى 
مرضى الصدفيــة( .،  من األطفال 
العراقيني  املرضــى  بني  واملراهقني 
، ويهــدف البحــث الــذي قدمته 
كاظم  عبداحلســن  فرح  الطالبة 
تزيد  التي  اخلطورة  عوامل  لدراسة 
بأمراض  االصابــة  احتمالية  مــن 
االيض  ومتالزمة  والشرايني  القلب 
وعالقة  الصدفيــة  مرضــى  عند 
شــدة الصدفية بشــدة االمراض 
املصاحبة بــني األطفال واليافعني 

العراقيني املصابني بالصدفية. 
واســتنتج البحــث ان األطفــال 
واليافعني املصابني مبرض الصدفية 
لديهم صورة  كانت  في مجتمعنا 
دهــون تصلب الشــرايني مع زيادة 
انتشــار عوامــل اخلطــر ألمراض 
ومتالزمة  الدموية  واألوعية  القلب 
التمثيل الغذائي وكان هذا مرتبًطا 

ارتباًطا مباشرًا بشدة املرض.
وناقــش بحــث في كليــة الطب 
النتائج الســريرية لعملية شــق 
الصفيحــة الفقريــة القطنيــة 
الصفيحة  اســتئصال  وعمليــة 

الفقرية القطنية في البصرة .
 ويهدف البحث الذي قدمه الباحث 
محمــد ماجد مناتــي الى تقييم 
النتائــج الســريرية بعــد عملية 
الفقرية  الصفيحــة  اســتئصال 
لتضيق القنــاة القطنية وعملية 
لفتق  الفقريــة  الصفيحة  شــق 
البصرة خالل  في  القطني  القرص 
فترة 26 شــهراً ومقارنتها بنتائج 

الدراسات املنشورة املماثلة. 
شــق  ان  البحــث  واســتنتج 
الصفيحــة الفقريــة القطنيــة 
واستئصال الصفيحة الفقرية في 
البصرة يحقق نســبة جناح عالية 
والعجز  الظهر  آالم  تخفيــف  في 

الناجت من آالم الظهر، وهي مطابقة 
لنتائج غالبية الدراســات املماثلة 
وحتى أفضل من  املنشــورة عاملياً 
جــزء منهــا ، رمبا بســبب معايير 
اتبعناها  التــي  الصارمة  االختيار 
ان اختيار املرضــى له أهمية  كما 
االختيارية  اجلراحــة  فــي  قصوى 
للعمود الفقــري القطني. بصرف 
النظــر عن كونه يضمــن الى حد 
مــا نتيجة جيدة ، فإنــه يقلل من 
االقامة في املستشــفى ويسمح 
بإعادة التأهيل املبكر خاصة ملرضى 

السكر واملدخنني وكبار السن.

شيوع العظم املالحي اإلضافي 
واهميته الطبية

وناقش بحث في كلية الطب ايضا 
شــيوع العظم املالحــي اإلضافي 
مدينة  فــي  الطبيــة  واهميتــه 
البصــرة ) جنوب العراق( .،  ويهدف 

الباحث علي  الذي قدمــه  البحث 
فاخــر فليــح الى الكشــف عن 
اإلضافي  املالحي  العظم  انتشــار 
فــي  اإلكلينيكيــة  وأهميتــه 
مدينــة البصرة ، وتقييــم التباين 
الزاحفي  للعظــم  املورفولوجــي 
اإلضافــي مــع مناقشــة أهمية 
ارتباط هــذه األنواع التشــريحية 
بالعرض السريري للعظم الزاحفي 
والتي  بأعراض  املصحوب  اإلضافي 
تنطوي على الم موضعي وتشــوه 

القدم املسطحة .
 واســتنتج البحث ان هناك نسبة 
عاليــة مــن العظــم الزاحفــي 
املصحــوب بأعراض لدى شــعبنا 
عند مقارنتها بالدراسات السابقة 
الذي  .االمر  في شــعوب مختلفة 
يتطلــب املزيــد مــن الدراســات 
حــول هــذا العظــم وأهميتــه 
الدراســات  واملزيد من  الســريرية 

لتقييم االســتجابة لعالج احلاالت 
املصحوبة باألعراض .

الطب  كلية  تدريسيون من  حصل 
البصــرة على شــهادة  جامعــة 
مشاركة في املؤمتر واملعرض الثاني 
علوم  كلية  فــي  االختراع  لبراءات 
الهندســة الزراعية فــي جامعة 
بغداد والرابع عشــر ملركز االبتكار 
واالبــداع العراقــي عــن برائتــي 
االختراع املوسومتني ) طرق جديدة 
في العزل والتشخيص والتوصيف 
اجلزيئي خلمائر املالســيزيا املسببة 
( و )  لالمــراض اجللدية لالنســان 
تخليق وتركيب وســط ناقل عاملي 
جديــد Mıcrobasmed IQ  لنقــل 
وحفــظ عينــات فايــروس كورونا 
املستجد Covid_ 19 ( والذي اقيم 
فــي رحاب كلية علوم الهندســة 

الزراعية / جامعة بغداد.
بحث بورد في كلية الطب جامعة 

البصرة يناقــش فعالية وامان ليزر 
النبضة لعالج  االندي ياك طويــل 

العد الشائع ) حب الشباب( . 
ناقش بحث بــورد في كلية الطب 
ليزر  وامان  فعالية  البصرة  جامعة 
النبضة لعالج  االندي ياك طويــل 
العــد الشــائع ) حب الشــباب(. 
ويهدف البحث الذي قدمه الطالب 
تقييم  الى  يوســف  علي محمود 
فعالية وامان ليزر االندي ياك طويل 
النبضة لعالج العد الشائع ) حب 
ان  البحث  واســتنتج  الشــباب(. 
ياك طويل  االندي  ليزر  اســتخدام 
النبضة فعال وامــن لعالج العدد 
الشــائع ) حب الشباب ( االلتهابي 
وغيــر االلتهابــي ويشــكل خياراً 
متاحــاً للمرضــى الذيــن يعانون 
من هذا املــرض وخاصة عند عودة 
اســتعمال  بعد  لهــم  االصابــة 

العالجات التقليدية.

طب جامعة البصرة تناقش دراسات في الصدفية 
والعظم الزاحفي وحب الشباب

باشرت بأمتحانات طلبة الدراسات االولية الحضورية فيها

ناقش بحث في كلية 
الطب )تحري عوامل 

الخطورة المرضية 
للقلب واالوعية 

الدموية لدى مرضى 
الصدفية( ، من 

األطفال والمراهقين 
بين المرضى 

العراقيين

كلية طب البصرة باشرت بأمتحانات طلبة الدراسات االولية احلضورية 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تُواصـــل شركة ديالى العامة إحدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن جتهيز الشركة العامة 
لتوزيع كهرباء بغــداد مِبُنتجاتها من ُمحوالت 
التوزيع وعلى دُفعات ِضمــَن العقد املُبرم بني 

الطرفيـن .
وأفصـــَح ُمعاون ُمدير عام الشركة املُهندس 
عبـد الستـــار مخلـف اجلنابـــي عن جتهيز 
الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد بالُدفعة 
الثالثة من العقد والبالغة ) ٦٦ ( ُمحولة توزيع 
ســعة ) ١١/٤٠٠ KVA  ( ليصــل مجموع مامت 
جتهيزه ِضمَن الُدفعات الثالثة ) ١٨٨ ( ُمحولة 
توزيع مــن إجمالي الكميــة املطلوبة ِضمَن 

العقد والبالغة ) ٣٠٠ ( ُمحولة توزيع .

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اجــرت إدارة مركــز الدراســات والتصاميــم 
الهندسية احدى تشكيالت وزارة املوارد املائية 
متمثلــة بالدكتورة حنان حســني عبود مدير 
عام املركــز جولة ميدانية ملشــروع ديوانية – 
شافعية في محافظة الديوانية لالطالع على 

سير االعمال اجلارية هناك. 
وعلى هامــش اجلولة مت عقــد االجتماع الذي 
ضم معاون مدير عام شــركة العراق العامة 
لتنفيذ مشاريع الري واملهندس املقيم ومدراء 
الشــركات املنفذة )الفاو والعــراق والرافدين( 
ومديــر ومهندســي ادارة االشــراف العــام 
املشــكالت  ملناقشــة  اخملتبرية  والفحوصات 
العمل ضمن  واجناز  تذليلها  التنفيذية وسبل 

التوقيتات احملددة .

 واسط ـ الغانم:
افتتح محافظ واسط الدكتور محمد جميل 
املياحي عــدد من املدارس املنجــزة حديثاً في 
كل مــن قضائــي الكوت واحلــي وذلك ضمن 
مشروع االبنية املدرسية الذي تتبناه احلكومة 
احمللية في احملافظــة لفك االختناق في االبنية 

املدرسية .
وأوضح احملافظ أن افتتاح هذه املدارس واكمالها 
كان ضمن املواصفات املعــدة ، واملدد الزمنية 
احملــددة  والتي مت الشــروع بتنفيذها في اطار 
خطة احملافظة التي مت الشــروع  بها قبل عام ، 
للنهوض بواقع البنى املدرسية  وجتهيزها  من 
أجل توفير متطلبات الدراســة والنجاح التي 
تلبي طموح طلبتنا سيما وأنهم يدرسون في 
ظل جائحة كورونا وظروف ألعوام دراسية هي 

األسوء من حيث استمرار الدوام الفعلي ..
واشــار الدكتور املياحي الى أن الفترة املقبلة 
ستشهد افتتاح عدد آخر من األبنية املدرسية 
واملتوســطة  االبتدائية  للدراســة  اخملصصة 
والثانويــة وهي موزعــة في عمــوم مناطق 

احملافظة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمل  حصلت مديــرة مؤسســة ومضة 
فــرع الدورة/ عــرب جبور، جنــاح اجلبوري، 
على وســام االنســانية في حفل اقيم 
مؤخرا في محافظة بابل باشراف شبكة 
العراق اجلديد، ومت فيــه تكرمي العديد من 
الشخصيات العاملة في امليدان االنساني 

من شتى محافظات العراق.
بالفخر  تشــعر  انهــا  اجلبــوري،  وقالت 
مبنحها وســام االنســانية في املهرجان 
الذي كان عراقا مصغرا نظرا للمشاركني 
الذين حصلوا على التكرمي املشــرف وهم 
من جميــع محافظات العــراق العزيزة، 
واوضحــت ان جهــود كبيــرة بذلت من 
االمــني العام لشــبكة العــراق اجلديد، 
أمجــد املعتصم في تثمني جهود احملتفى 
بهم، وهي خطوة مهمــة لتعزيز العمل 

في هــذا اجملال. هذا وتواصل املؤسســة، 
اذ  نظمت ورشــة  اعمالها االنســانية، 
لتعليم فــن اخلياطة للســيدات، وتأتي 
اقامتها مساهمة من املؤسسة في ايالء 
الدعم واملساندة للنسيدات وتهيئة فرص 

عمل لهن.. كما حترص على تقدمي الدعم 
املتعففة في اطار عملها  املعنوي لالسر 
االنســاني، فقامت بتوزيع سالت غذائية 
بني العديد من احملتاجني وكذلك رفد االسر 
مبالبــس وبطانيات وأمور عــدة تتطلبها 

االســر الفقيــرة. وافتتح رســميا مقر 
مؤسســة ومضة امل لرعاية االيتام في 
الدورة/ عرب جبور يوم 6 شــباط بحضور 
كبير من رجال الشرطة اجملتمعية والعديد 
من الناشــطني والنقابات والشخصيات 
وتاسس  االنسانية،  للنشاطات  الداعمة 
الفــرع، جنــاح اجلبــوري، اضافــة إلى 6 
اشــخاص يشــكلون فريق من العاملني 
الذيــن يواظبون على العمــل ويحرصون 

على تنفيذ اعمالهم بشكل مميز.
يذكر ان فرع املؤسســة في الــدورة، هو 
منضوي حتت املؤسسة الرئيسة "ومضة 
أمل" التي حصلت شهر كانون األول من 
العام 2017، على إجازة تأســيس رسمية 
املدني  اجملتمع  منظمــات  ضمن  لتصبح 
الوزراء  رئاســة  ومســجلة لدى مجلس 

باشراف مديرتها شيماء اجلواري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقبل قســم الصحة املهنية في املركز الوطني 
للصحة والسالمة املهنية في وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية املتقدمني للدراسات العليا داخل العراق 
من مراجعي هيئة رعايــة ذوي اإلعاقة واالحتياجات 

اخلاصة في بغداد واحملافظات بواقع 20 متقدماً . 
وأجرت الدكتورة لينا فائق الفحص املطلوب لغرض 
العليا  حتديد شمولهم باإلعاقة للتقدمي للدراسات 
وفقــا للمــادة )15( من قانــون ذوي االعاقة رقم 38 

لسنة 2013. 
يذكر ان املركز بالتنسيق مع هيئة رعاية ذوي اإلعاقة 
اعداد متفاوتة من  واالحتياجات اخلاصة يســتقبل 
املتقدمني للدراســات العليا فــي بغداد واحملافظات 
عدا إقليم كوردســتان ويحديد يــوم واحد من كل 

أسبوع ملراجعاتهم . 

“ديالى”ُتجهز كهرباء بغداد 
بـ66 ُمحولة توزيع سعة ) 

 )  KVA ١١/٤٠٠

الموارد المائية تجري 
جولة ميدانية لمشروع 

ديوانية شافعية

محافظ واسط يفتتح عدد 
من المدارس المنجزة في 

الكوت والحي 

"ومضة أمل" تحصد وسام االنسانية 
وتنظم ورشة لتعليم فن الخياطة 

تقرير

“الغذائية تواصل استالم وتجهيز مادتي )زيت الطعام والسكر( ضمن مفردات التموينية 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
جــرت مواجهات امــس االول األحد 
بني متظاهرين محتجني على مقتل 
شــاب من أصول أفريقية والشرطة 
األمريكية فــي مدينة مينيابوليس، 
املســيل  الغاز  الشــرطة  وأطلقت 
والقنابل الصوتية باّتاه املتظاهرين. 
وأصدرت الشــرطة بيانا أكدت فيه 
مقتل ســائق ســيارة عند محاولة 

رجل األمــن القبض عليــه لصدور 
مذكــرة توقيف بحقــه، فيما أكد 
مكتــب التوقيــف اجلنائــي التابع 
ملينيســوتا أنه “يحقق بشأن حادثة 
إطالق نار مرتبطة بالشرطة” دون أن 

يكشف عن هوية الضحية.
وتّمع املئات خارج مركز للشــرطة 
فــي بروكلني ســنتر، شــمال غرب 
الشــرطة  وأطلقت  مينيابوليــس. 

الصوتية  والقنابــل  املســيل  الغاز 
باّتاه املتظاهرين.

وقالت والدة الشاب األسود الذي قتل 
علــى أيدي الشــرطة ويدعى داونت 
رايــت )20 عاما( أمام حشــد امس 
االول األحد أنه اتصــل بها إلبالغها 

بأنه مت توقيفه من قبل الشرطة.
أنها ســمعت  رايت  كاتــي  وأفادت 
عناصر األمن يطلبون من جنلها ترك 

هاتفه احملمول قبل أن ينهي أحدهم 
أبلغتها  وقت قصيــر،  بعد  املكاملة. 

صديقته بأنه قتل بالرصاص.
ووفــق بيان لدائرة شــرطة بروكلني 
سنتر، فإن العناصر طلبوا من سائق 
التوقف بســبب مخالفــة مرورية. 
مذكرة  وجــود  اكتشــفوا  وعندما 
القبض عليه أساسا، حاولوا  بإلقاء 
توقيفه. لكنه عاد إلى سيارته وأطلق 

أحد العناصر النار فأصيب الســائق 
وتوفي فورا. وجاء في البيان أن راكبة 
كانت معــه في الســيارة تعّرضت 
“إلصابــات ال تشــّكل خطــرا على 
إلى مستشفى في  ونقلت  حياتها” 
املكان، من دون أن يتم حتديد هويتها.

وّتمــع املئــات في بروكلني ســنتر 
امس االول األحــد، حيث واجهتهم 

الشرطة مبعّدات مكافحة الشغب.

وأظهــرت صور مــن املوقــع رجاال 
يدوسون على واجهة سيارة شرطة. 
وأطلقــت الشــرطة طلقــات غير 
قاتلة فــي محاولة لتفريق احملتجني، 

بحسب صحيفة “ستار تربيون”.
وبعــد نحو ســاعة، تراجــع تواجد 
الشــرطة وأضاء احلشــد الشموع 
“العدالة  نحو  رســائل على  وكتبوا 
لداونت رايت” بالطبشور في الشارع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وجه وزيــر اخلارجية األميركي، أنتوني 
بلينكن، حتذيــراً مزدوجــاً؛ األول إلى 
بأنهــا ســتواجه “عواقب”  روســيا 
العســكرية في شــبه  لتحركاتها 
جزيرة القــرم وغيرها من األراضي في 
شــرق أوكرانيا. والثانــي إلى الصني 
بأنهــا ســترتكب “خطأً فادحــاً” إذا 

هاجمت تايوان.
وتعّد الصني تايوان جزءاً من أراضيها. 
وتتجاهل روســيا حقيقة أن أوكرانيا 
صــارت دولة مســتقلة بعد تفكك 

االحتاد السوفياتي.

الدبلوماســيني  كبيــر  وأجــرى 
خالل  مكثفة  اتصــاالت  األميركيني 
اليومــني املاضيــني مــع نظرائــه؛ 
والفرنسي  راب،  دومينيك  البريطاني 
جان إيــف لودريــان، واألملاني هايكو 
ماس، ملناقشــة ما تقوم به روســيا، 
ال ســيما احلشــود في القرم وعلى 
احلــدود مــع أوكرانيــا.  وأوردت وزارة 
اخلارجيــة األميركيــة في بيــان أن 
بلينكن وراب “جددا دعمهما أوكرانيا 
الروسية”.  االستفزازات  مواجهة  في 
على  “توقف  بــأن  موســكو  وطالبا 
الفور حشــدها العسكري وخطابها 

التحريضــي”. وكذلك طالب بلينكن 
خطابها  بـ”وقــف  روســيا  ولودريان 
وحشــدها  املســؤول،  وغير  اخلطير 
العســكري في شــبه جزيرة القرم 
احملتلة وعلــى طول حــدود أوكرانيا، 
الروسية األحادية على  واالستفزازات 
طول خط التماس في شرق أوكرانيا”. 
وتكــررت هذه املواقف فــي االتصال 
بلينكن  وقــال  وماس.  بلينكــن  بني 
لشبكة “إن بي ســي” األميركية إن 
“لدّي مخاوف حقيقية حيال تصرفات 
روسيا على حدود أوكرانيا. هناك مزيد 
من القوات الروسية التي حتشد على 

تلك احلدود أكثر مــن أي وقت مضى 
منذ عام 2014 حني قامت روسيا بغزو 
أوكرانيا”، مضيفاً: “نحن على اتصال 
وثيق للغاية، وننسق بشكل وثيق مع 
حلفائنا وشــركائنا في أوروبا”. وذكر 
بقول الرئيس األميركي جو بايدن إنه 
“إذا تصرفت روســيا بتهــور أو بقوة، 
فســتكون هناك تكاليف وستكون 
هناك عواقب”. إلى ذلك، تطرق احللفاء 
الرئيسيون في منظمة “حلف شمال 
األطلســي )ناتو(” إلــى العالقة مع 
الصني. وُســئل بلينكن عن “عدوانية 
الصني تاه تايوان”، فأجاب بأن “لدينا 

التزامــاً تــاه تايوان مبوجــب قانون 
التزام من  تايوان، وهــو  العالقات مع 
احلزبني موجود منذ ســنوات عديدة، 
للتأكــد من أن تايــوان لديها القدرة 
على الدفاع عن نفسها، والتأكد من 
أننا نحافظ على الســالم واألمن في 
غرب احمليط الهــادي، ونحن نقف وراء 
تلك االلتزامات”. وأضاف أنه “سيكون 
من اخلطأ الفادح أن يحاول أي شخص 
تغيير الوضــع الراهن بالقوة”. وبينما 
أفاد بــأن الواليات املتحــدة ال تفكر 
“حتــى اآلن” في مقاطعــة “أوملبياد 
2022” فــي بكــني بســبب اخملاوف 

املتعلقة بســجل الصني في حقوق 
اإلنسان، جدد التعبير عن اعتقاده بأن 
“معاملة الصني ألقلية األويغور ترقى 
إلى محاولــة اإلبادة اجلماعية”. وقال: 
“نحــن بحاجة إلى أن نكــون قادرين 
على جمع العالــم معاً في التحدث 
بصــوت واحــد إلدانة ما حــدث وما 
يســتمر في احلدوث”.  وأضاف: “نحن 
بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموســة 
في الواقع للتأكد، على سبيل املثال، 
من عدم قيام أي من شركائنا بتزويد 
الصني بأشــياء ميكنها استخدامها 

لقمع السكان، وبينهم األويغور”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أحصت مقاطعة أونتاريو الكندية، امس األحد، 
أكثر من 4400 إصابــة جديدة بكوفيد19-، وهو 
رقم قياسي من اإلصابات في يوم واحد منذ بدء 

انتشار الفيروس.
وســجلت الســلطات الصحية، في املقاطعة 
األكثــر اكتظاظا بالســكان في كنــدا، 4456 
إصابة جديدة فضال عــن 21 وفاة إضافية خالل 
الـ24 ساعة املاضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات 

جراء الفيروس إلى 7552 حالة.
وفــي مواجهة تزايــد اإلصابات، قــرر دوغ فورد، 
رئيس وزراء املقاطعة التي تشــهد موجة ثالثة 
من اإلصابات املرتفعة، األســبوع املاضي، إغالق 
الشركات غير األساســية ملدة شهر، طالبا من 
ســكان أونتاريو البقاء في املنازل واخلروج فقط 

لتلبية احتياجاتهم األساسية.
وســجلت املقاطعة في املتوسط اليومي 3573 

إصابة جديدة خالل األيام السبعة املاضية.
وفي مقطــع فيديو على تويتر، حــذر الطبيب، 
مايكل وورنر، من أن مستشفيات أونتاريو تعاني 
نقصا فــي املمرضــات املَدرَّبات علــى العناية 
املركزة، وناشــد السلطات القيام مبا هو ضروري 

الستقدام تعزيزات من املقاطعات األخرى.
وســجلت كندا حتى امس االول األحد، أكثر من 
مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بداية اجلائحة 

و23313 حالة وفاة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفاد نادي األســير الفلســطيني، بأن القوات 
املاضية وفجر  الليلــة  اعتقلت  اإلســرائيلية 
امس االثنــني، 25 مواطنا في الضفة الغربية، 

من بينهم األسيرة احملررة منى قعدان.
وأكد نادي األسير أن االعتقاالت تركزت في بلدة 
تقوع، كما جرى اعتقال مجموعة من املواطنني 

في جنني، ورام اهلل والبيرة، واخلليل، والقدس.
ولفــت إلــى أن غالبية املعتقلني هم أســرى 
الســجون  في  أمضــوا ســنوات  ســابقون 

اإلسرائيلية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــرت بيانات وزارة الصحــة الهندية امس 
االثنني تسجيل 168912 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا خالل آخر 24 ســاعة، ممــا يدفع البلد 
لتجاوز البرازيل واحتالل املركز الثاني عامليا في 

عدد اإلصابات.
ووفقــا لبيانات “رويتــرز” يبلــغ إجمالي عدد 
اإلصابات بالهنــد حاليــا 13.53 مليون حالة 
وتؤكــد  بالبرازيــل.  مليــون   13.45 مقابــل 
إحصائيات جامعــة “جونز هوبكنز” األمريكية 
أيضا تقــدم الهند على البرازيل من حيث عدد 

الوفيات.
بتســجيل  القائمة  املتحدة  الواليات  وتتصدر 
31.2 مليون حالة عدوى.وســجلت الهند 903 
وفيات جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 

.170179

أونتاريو الكندية تسجل 
رقما قياسيا يوميا من 

اإلصابات بكورونا

القوات اإلسرائيلية 
تعتقل 25 فلسطينيا 

بالضفة الغربية

الهند تصبح ثاني بلد
في عدد إصابات كورونا

الصباح الجديد ـ متابعة:

متتلك واشنطن اآلن فرصة تشكيل 
“حتالف” لردع اســتخدام األسلحة 
الكيمائية في احلرب بســوريا، من 
خالل “عقوبات” تستهدف موسكو 
ودمشــق، بحســب حتليل نشرته 

مجلة فورين بوليسي. 
التحليل الذي أعده، أنتوني راغيدرو 
وأندريا ســتريكر، يقول أن روســيا 
تأخير  في  الســوري جنحا  والنظام 
عمــل منظمــة حظر األســلحة 
الكيميائية، حيث يعمل هؤالء على 
وقف أي جهد لفرض عقوبات على 

سلوكهم في هذا الشأن.
وذكر الكاتبان أن الرئيس األميركي، 
جو بايــدن، ميكنه تغيير هذا الواقع 
من خالل بنــاء “حتالفــات” تفرض 
عقوبــات في هذا الشــأن، وهو ما 
يتفق مع جهود السياسة اخلارجية 
اجلديــدة التــي ســتعتمد بنــاء 
التحالفات والشــراكة مع اجملتمع 
الدولي، بدال من التصرف بشــكل 

أحادي.
يقــول الكاتبــان إن مواجهــة في 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
التي ستحدد  األفق، وهي  تلوح في 
إن كانت دول العالم ســتعود إلى 
قاعدة منع اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة، أو الســير في االتاه 
الذي اتخذته روســيا عبر تسميم 
أو ما يجري في سوريا  املنشــقني، 
من استخدام الغازات السامة ضد 

املواطنني.
خــالل الشــهر احلالي، ســيعقد 
مؤمتر دولــي ألعضاء منظمة حظر 
األســلحة الكيميائية، حيث ميكن 
لواشــنطن أن تخلــق حتالفات مع 
دول مختلفة لســن مشــروع قرار 
يردع روسيا وســوريا من استخدام 

األسلحة الكيميائية.
ويشــير التحليــل إلى أن روســيا 

الكيميائية  “األسلحة  استخدمت 
أعداء  يستهدف  برنامج  من  كجزء 
النظام” فــي موســكو، إذ ال تزال 
مثل  األمر  بهــذا  معلقــة  قضايا 
قضية اســتخدام غــاز األعصاب 
نوفيتشوك ضد سيرغي سكريبال، 
وهو ضابط مخابرات روســي، عام 
2018”، ناهيــك عن اســتخدامها 
ضد أليكسي نافالني مطلع العام 
أثنــاء عودته للبالد، حيــث غادرها 

فيما بعد لرحلة عــالج في أملانيا، 
وعند عودته إلى موسكو مت القبض 
عليــه ومحاكمته بتهم مختلفة، 
حيث يقضي حاليا حكما بالسجن 

هناك.
لنافالني  األخيــرة  القضيــة  وفي 
األســلحة  حظر  منظمة  اكتفت 
الكيميائيــة بإدانة مــا تعرض له 
املعارض الشرس لبوتني، لكنها لم 
تقــم بخطوات عملية حملاســبته، 

وفق اجمللة.
ويذكــر التحليل أنه، على ســبيل 
املثــال، غاز األعصاب نوفيتشــوك 
احملظورة  املــواد  قائمة  فــي  مدرج 
اتفاقيــة  مبوجــب  لالســتخدام 
األســلحة الكيميائية منذ 1993، 
ولكنه لــم يتم رصد مخزون الدول 

منها خاصة روسيا.
وفي 2020 “ أصدر اجمللس التنفيذي 
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية، 

لالمتثال  لدمشــق  نهائيا  إنــذارا 
في  الكيميائية  األسلحة  التفاقية 
غضون 90 يوما أو مواجهة التعليق 
النهائي  املوعد  لكن  املنظمة”،  من 

مر من دون اتخاذ إجراءات.
وخالل العام املاضي وجهت منظمة 
الكيميائيــة  األســلحة  حظــر 
السوري،  للنظام  مباشرة  اتهامات 
باستخدامه أسلحة كيميائية في 
2017 في حماة، حيث مت استخدام 

غاز الســارين لقتل املواطنني، وهو 
نفته دمشق.

وادعت دمشق أنها دمرت ترسانتها 
 - “روســي  اتفاق  إثر  الكيميائيــة 
هجوم  إثــر   ،2013 عــام  أميركي” 
اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه 
وأودى بحياة مئات األشــخاص في 
الغوطة الشــرقية قرب العاصمة، 
وفــق تقرير ســابق لوكالة فرانس 

برس.

فورين بوليسي: العقوبات فرصة ينبغي اغتنامها لردع 
روسيا واألسد عن األسلحة الكيمياوية

خالل الشهر الحالي، 
سيعقد مؤتمر دولي 

ألعضاء منظمة حظر 
األسلحة الكيميائية، 

حيث يمكن لواشنطن 
أن تخلق تحالفات مع 

دول مختلفة لسن 
مشروع قرار يردع 
روسيا وسوريا من 
استخدام األسلحة 

الكيميائية

من االرشيف-بعد احدى الضربات الكيمياوية في سوريا

مواجهات بين الشرطة األمريكية ومتظاهرين احتجاجا على مقتل شاب 

بلينكن يوجه تحذيرات واضحة لروسيا والصين 

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

حني انطلق احلراك الشعبي في اجلزائر 
قبل عامني، حــرص املتظاهرون على 
“إبعاد”  بـ  املنادية  وضوح الشــعارات 
الشأن  عن  العســكرية  املؤسســة 
السياســي، بالقــول “دولــة مدنية 
وليست عسكرية”، والتأكيد على أنه 

حراك شعبي ال ميثل طيفا معينا.
ولتأكيد احترام احلراكيني ملؤسســة 
باعتبارها مؤسسة دستورية  اجليش، 
يرددون شعار:  كانوا  للوطن”،  “حامية 
أي  والشــعب خاوة خــاوة”،  “اجليش 
اجليش والشعب إخوة، في إشارة إلى 
أن االنتفاضة الشعبية، جاءت “فقط” 
على خلفية تدخل القادة العسكريني 
السياســية، وال سيما  الساحة  في 
السابق،  الرئيس  لترشــيح  دعمهم 
عبد العزيز بوتفليقة، لوالية خامسة، 
رغم أنــه كان ال يقوى ال على احلديث 

وال على احلركة.
األسبوعية  املسيرات  استئناف  وبعد 
اجلارية بعــد “هدنة  الســنة  مطلع 
فرضهــا وباء فيــروس كورونا” دخلت 
علــى احلــراك الشــعبي شــعارات 
جديــدة “أكثر تطرفا” وفق تعبير أحد 

املتابعني، حني يرى نشطاء من احلراك 
أنها “مغرضة” وتهدف غلى السيطرة 

على “صوت الشارع” اجلزائري.
وأصبح البعض يردد شــعارات تصف 
جهــاز اخملابرات بـ”اإلرهــاب” ، وهو ما 
يوحي بأن “بعض التيارات تريد ركوب 
موجة احلراك لتصفية حســابات مع 
السلطة” وفق ما قاله أستاذ العلوم 
يونســي خير  اجلزائري،  السياســية 

الدين.
الناطق الرســمي باســم احلكومة، 
عمــار بلحيمــر، علــق علــى تلك 
صحفي،  حديــث  فــي  الشــعارات 
“حتول  إن  بالقــول  املاضي،  الســبت 
الشــعارات من “جيش- شعب خاوة- 
خاوة” إلى “مدنية ما شي عسكرية” 
دليــل على خطــورة مــا يحاك ضد 

اجلزائر من مؤامرات.
ويقول يونســي خير الدين في حديث 
صحفي إن بعض األحزاب السياسية 
حاولــت “بالفعل ركوب موجة احلراك 
منذ بدايته، لكن الشــباب املتظاهر 

تفطن لتلك احملاوالت وأفشلها”.
وأضاف أن “هناك بعض التيارات التي 
ال تزال حتــاول وهي من يقف وراء هذه 

الشعارات املتطرفة”.
الباحث اجلزائري فــي علم االجتماع، 
مبــارك آيت مالك، أشــار إلى ظهور 

“شــعارات تعود ملرحلة التسعينيات 
خالل احلراك الذي انطلق في 2019”.

وقال آيت مالك فــي حديث صحفي 
إنه “من غير الطبيعي أن يردد شباب 
20 عاما شــعارات  ال يتعدى ســنه 
توحي مبا حدث في اجلزائر خالل مرحلة 

اإلرهاب”.
لعام  التشــريعية  االنتخابات  وخالل 
1991 فــاز حزب اجلبهة اإلســالمية 
لإلنقــاذ بأغلبيــة املقاعــد قبل أن 
يســتقيل الرئيس السابق، الشاذلي 
بن جديد، من الرئاســة وهو ما أوقف 

املسار االنتخابي ككل وأشعل فتيل 
حرب أهلية دامت أكثر من 10 أعوام.

يُذكــر أن أغلب القادة السياســيني 
الذين حاولوا املشاركة في التظاهرات 
األســبوعية وسط الشــعب، طردوا 
من املسيرات بشــكل “أوتوماتيكي”، 

وفق  آيــت مالك الذي يــرى في ذلك 
“وعيــا يؤكــد أن احلراك ال يــزال في 
أيدي الشــباب ولم يتمكن أي فصيل 

سياسي من ركوبه”.
أما عن تخوف السلطة من أن يخترق 
الشعبية  املسيرات  املتطرفني  بعض 
فيــراه أســتاذ العلوم السياســية 
يونســي خير الدين “أمــرا طبيعيا” 
الذي  “اجليوسياســي  الوضع  بحكم 

تعيشه اجلزائر واملنطقة عموما”.
يشــار إلى أن القضاء اجلزائري أعلن، 
الثالثــاء املاضــي، توقيف خمســة 
لتنفيذ  التحضير  بتهمة  أشــخاص 
هجمات “إرهابية” في كل من واليات 
تيزي وزو وبجاية مبنطقة القبائل أثناء 

التظاهرات األسبوعية.
وقالــت النيابة العامة فــي عزازقة 
)شمال شــرق( في بيان أوردته وكالة 
األنباء الرسمية إّن املّتهمني اخلمسة 
“خّططوا للقيام بعمليات إرهابية في 
قلب احلراك مبدينتي تيزي وزو وبجاية”.
وتلك ليســت املرة األولى التي تعلن 
فيها السلطات عن خطط لهجمات 

تستهدف احتجاجات احلراك.
وفي نهاية ينايــر 2020، أعلنت وزارة 
اجلزائر  انتحــاري قرب  اعتقال  الدفاع 
العاصمــة كان يريد تفجير نفســه 
بحزام ناســف خالل تّمع حاشد في 

وسط العاصمة لهذه احلركة املؤّيدة 
للدميقراطية.

وفي مطلع شهر مارس، كذلك، أعلن 
اجليش أنه أحبــط تفجيرا في اجلزائر 
ثالثة من  اعتقالــه  بعــد  العاصمة 
إرهابيــة” في تيبازة  أعضاء “جماعة 

غربي العاصمة. 
بينما تدعو الســلطات فــي اجلزائر 
إعادة  “جهود  في  لالنخراط  املواطنني 
جديدة  دســتورية  مؤسســات  بناء 
عن طريق االنتخــاب”، يدفع جزائريون 
رافضون لعملية االنتقال السياسي، 
رؤيــة الســلطة، لتصعيــد  وفــق 
وتشــجيع  األســبوعية  املظاهرات 
االنتخابيــة  للمواعيــد  املقاطعــة 

املقبلة.
اجلزائريــة  الســلطات  وتســتخدم 
إلى  لإلشــارة  “اإلرهابيني”  مصطلح 
املســلحني اإلســالميني الذيــن لم 
يتخّلوا عن السالح عند نهاية احلرب 

األهلية )1992-2002).
وعلــى الرغم مــن “ميثاق الســلم 
واملصاحلة الوطنية” الذي أقر في 2005 
لطّي صفحة “العشــرية الســوداء” 
التي أوقعت 200 ألــف قتيل، ال تزال 
هناك جماعات مســلحة نشطة، ال 
سيما في شــرق البالد، حيث تهاجم 

عادة قوات األمن.

أحزاب تحاول ركوب الحراك الجزائري بشعارات
 مغرضة والناشطون يتصدون لها

حراك مدني مستمر في اجلزائر
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الصباح الجديد ـ متابعة :

اربعــة  صحافيــن مينيــن  يواجــه 
عقوبة  احلوثي  لدى جماعة  محتجزين 
اإلعــدام بتهمة “التعاون مــع العدو” 
و”نشر أخبار كاذبة” إلضعاف امللشيات 
املدعومن مــن إيران، وفق ما نشــرت 

صحيفة “الغارديان”.
ودعا زمالء الصحافيــن األربعة الذين 
جنوا من التعذيب لسنوات في سجون 
الدولي للضغط على  احلوثين، اجملتمع 
املليشــيات لإلفراج عن زمالئهم الذين 

يواجهون عقوبة اإلعدام.
اعتقــل عبــد اخلالــق عمــران وأكرم 
الوليدي وحارث حامد وتوفيق املنصوري 
مع 6 صحافين آخرين خالل مداهمات 
في العاصمة صنعاء صيف عام 2015، 

بعد وقت قصير مــن تدخل التحالف 
الذي تقوده السعودية في اليمن.

ومتكــن الصحافيــون الســتة املفرج 
عنهم مــن مغادرة اليمن ويعيشــون 
اآلن برفقة عائالتهم في القاهرة. وبعد 
مرور عام على صدور احلكم، يقولون إن 
احلكومة اليمنيــة ال تفعل ما يكفي 
للتفاوض على إطالق ســراح زمالئهم 
الذين ال يزالون محتجزين لدى اجلماعة 

اخلارجة عن القانون.
يقــول الصحافيــون في بيان أرســل 
تعرضوا  إنهم  البريطانية،  للصحيفة 
للتعذيب والتجويــع واحلبس االنفرادي 
لســنوات قبل أن يقدموا للمحاكمة 
أمام قــاض تابع للحوثيــن في أبريل 
2020، حيث أطلق سراح الستة، بينما 

ُحكم على األربعة اآلخرين باإلعدام.
ولم يُســمح ألفراد األســرة ومحامي 

الدفــاع بحضــور احملاكمــة، ومت إلغاء 
االستئناف.

وقالت منظمة العفو الدولية في وقت 
سابق إن الصحافين العشرة اعتقلوا 

بتهم “ملفقة” لقيامهم بعملهم.
احلوثين  حقوقيــة  جماعــات  وتتهم 
بسجن وتعذيب املعارضن ومن يشتبه 
فــي جتسســهم لصالــح التحالف، 
حيث يُحتجز الرهائن عمدا في مواقع 
يُحتمل أن تكون هدفا لغارات التحالف 
الذي يســعى إلعادة احلكومة املعترف 

فيها دوليا.
وتوفــي صحفيــان مســجونان لدى 
جماعــة احلوثي، هما عبــد اهلل قابيل 
موقع  ُقصف  عندما  العيزري،  ويوسف 
عســكري في محافظة ذمــار )جنوب 

صنعاء( عام 2015.
وبحســب منظمة مراسلون بال حدود، 

فإن نحو 20 صحفيــا مينيا محتجزون 
لدى احلوثين أو تنظيــم القاعدة، في 
وقت حتتل فيه اليمن املرتبة 167 من بن 
180 دولة في مؤشــر حرية الصحافة 

الصادر عن املنظمة ذاتها لعام 2020.
قال عبد اهلل، شقيق الصحافي احملتجز 
توفيق املنصوري، إن أخيه أصيب مبرض 
الكلى  في  بســبب مشــاكل  خطير 
ومرض الســكري، وأن اجلماعة منعوه 

من العالج الطبي.
وأشــار إلى أن األســرة لم تتمكن من 
زيارته ســوى مرتن فقط في السنوات 

الثالث املاضية.
شــابا  أخي  “كان  املنصــوري:  وأضاف 
يتمتع بصحة جيدة عندما اعتقل ألول 
مرة”، مردفا: “ما زلنا ال نعرف ملاذا أطلق 
ســراح بعض الصحافين وحكم على 

آخرين باإلعدام”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أنتوني بلينكن،  قال وزير اخلارجية األميركــي، 
امــس االول األحــد، إن الفشــل الصيني في 
إفساح اجملال أمام خبراء الصحة العاملين أدى 
إلى تعقيد جائحة كورونا أكثر من الالزم، وشدد 
في مقابلة مع برنامج “Meet the Press” عبر 
قنــاة “NBC” على ضــرورة “التحقق” من أصل 

الفيروس املستجد.
وتعكس تصريحات بلينكن االنتقاد احلاد الذي 
توجهه إدارة الرئيــس األميركي. جو بايدن، ألن 
بكن جتنبت اتباع الشــفافية في األيام األولى 
من تفشــي الفيروس، عندمــا منعت وصول 

اخلبراء الدولين أو نشر معلومات أولية.
وقال الوزيــر األميركي إن بكن منعت احلصول 
بانتشــار مرض  اخلاصــة  املعلومــات  علــى 
كوفيــد19-، وأن هذا النهج “تســبب بخروج 
األمور عن الســيطرة بســرعة.. أعتقد أنه لو 
حصلنا على نتائج فعليــة وقتها فإن الوضع 

كان سيكون مختلفا للغاية”. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عقب زيارة زيــارة رئيس الــوزراء، اليوناني إلى 
طرابلــس، صرحت املتحدثة باســم احلكومة 
ليبيا  بــأن  بيلوني،  أريســتوتيليا  اليونانيــة، 
مســتعدة ملناقشة قضية ترســيم املنطقة 

البحرية مع اليونان.
وأفــادت املتحدثة اليونانية فــي تصريح أدلت 
به إلى إذاعة “ســكاي” احمللية، بأن السلطات 
االنتقالية الليبية اقترحت تشكيل جلنة فنية 
ملراجعة القضية. وانتقــدت بيلوني في نفس 
الوقت اتفاقية عام 2019 التي وقعتها حكومة 
الوفاق الوطني الســابقة مع تركيا، ووصفتها 
بأنها “ال أســاس لها” و”غير صاحلة”، مشــيرة 
إلــى أنها ألقت بظاللها على عالقات ليبيا مع 

اليونان وكذلك مع االحتاد األوروبي.
كيرياكــوس  اليونــان  وزراء  رئيــس  وكان 
ميتســوتاكيس، قد طالب خالل لقاء جمعه 
بنظيره عبداحلميد ديببة في طرابلس، الثالثاء 
املاضي، بضرورة إلغــاء االتفاقية البحرية مع 

أنقرة معتبرا إياها “غير قانونية”.
“بالطبع،  وقال ميتسوتاكيس في هذا الشأن: 
من املهم جدا بالنســبة لنا إلغاء الوثائق غير 
القانونية التي يتم تقدميها على أنها اتفاقات 
دولية ولكن ليس لها أي أساس قانوني مثلما 

صرح بذلك بوضوح مجلس أوروبا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعرب وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف عن 
دعم موســكو ملفاوضات دولية تصوغ وثيقة 

ملزمة قانونيا، متنع عسكرة الفضاء.
وقال الفروف في رســالة عبر الفيديو نشــرت 
على موقع وزارة اخلارجية الروســية مبناســبة 
مرور 60 عاما علــى أول رحلة إلى الفضاء في 
يوري  الفضاء الســوفيتي  رائد  التاريخ نفذها 
غاغارين: “ننطلق دائما مــن الفرضية القائلة 
إن منع اندالع سباق تسلح في الفضاء كفيل 
البشرية  بناءة لصالح  باســتخدامه ألغراض 

جمعاء”.
وأضاف: “موســكو تدعم بدء مفاوضات دولية 
لصياغة وثيقة ملزمة قانونيا ملنع نشر أي نوع 
من األسلحة في الفضاء، فضال عن استخدام 
أو التهديد باســتخدامها في الفضاء،  القوة 
ونقترح املشروع الروسي الصيني ملعاهدة منع 
عسكرة الفضاء املعلن في جنيف سنة 2014، 

أساسا لذلك”.

انتقاد اميركي حاد 
للصين لعدم شفافيتها 

في قضية كورونا

أثينا: طرابلس على استعداد 
لبحث قضية ترسيم 

المنطقة البحرية مع اليونان

الفروف يدعو 
لمفاوضات دولية 

تمنع عسكرة الفضاء

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املاروني بشــارة  البطريرك  أعــرب 
الراعي، عن خشيته من أن  بطرس 
احلكومة  تشــكيل  تعطيل  يكون 
يهدف إلى دفــع اللبنانين للقبول 
بتســوية ما، مؤكــدا أن “ال تدقيق 
جنائيــا قبل تأليــف حكومة في 

لبنان”.

يأتــي كالم الراعي، عقــب تأكيد 
أن  اللبناني ميشــال عون  الرئيس 
هنــاك مماطلة في إجــراء التدقيق 
اجلنائــي ملعرفــة أســباب األزمة 
املالية في لبنان، بهدف إســقاطه، 
معتبرا أن ســقوط التدقيق يعني 
دون  الفرنسية.. فمن  املبادرة  ضرب 
التدقيــق ال مســاعدات وال مؤمتر 

سيدر وال دعم عربي وال خليجي وال 
صندوق نقد”.

وفي هذا الســياق، قــال الراعي إن 
“جدية طــرح التدقيق اجلنائي هي 
بشــموليته املتوازية ال بانتقائيته 
املقصودة، وقــال: “ال تدقيق جنائيا 
قبل تأليــف حكومة، حري بجميع 
املعنيــن مبوضــوع احلكومــة أن 

يكفوا عن هذا التعطيل من خالل 
واجتهادات  ميثاقية  أعراف  اختالق 
دســتورية وصالحيــات مجازيــة 
وشروط عبثية، وكل ذلك لتغطية 
العقدة األم وهــي أن البعض قدم 
لبنان رهينة في الصراع اإلقليمي/

الدولي”.
ولفــت الراعي إلى أن “املســؤولن 

اللبنانيــن بينــوا للجميع داخليا 
وخارجيا أنهم ال يريدون تشــكيل 
حكومــة لغايــات خاصــة فــي 
مصلحة  في  فالتقوا  نفوســهم، 
وتركيع  التعطيل،  مشــتركة هي 
الشــعب من دون سبب، بتجويعه 
من  األمل  وانتــزاع  وإفقاره  وإذالله 
ما  “لكن  الراعــي:  وختــم  قلبه”. 

نخشــاه هو أن يكــون القصد من 
تعطيــل تشــكيل احلكومــة هو 
املســاعدات  تأتي  أن  دون  احلــؤول 
إلنقاذ الشــعب من االنهيار املالي. 
فالبعض يريد أن يزداد الوضع سوءا 
لكي يفتقر الشــعب أكثر ويجوع، 
فييأس أو يهاجر أو يخضع أو يقبل 

بأي تسوية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لويد  األميركي  الدفــاع  وزير  قال 
أوســن إن التــزام أميــركا جتاه 
إسرائيل “ثابت ومتن”، في تأكيد 
في  إلســرائيل  األميركي  للدعم 
ظل التوتر الذي يخيم على املناخ 
السياسي في إســرائيل ووسط 
تســاؤالت حول جهود إدارة بايدن 
النووية مع  املفاوضــات  إلحيــاء 

إيران.
األولى  أوســن،  محادثــات  تأتي 
في إســرائيل منذ توليــه قيادة 
البنتاغــون في ينايــر في الوقت 
الذي تسعى فيه الواليات املتحدة 
إلــى االســتفادة مــن التقــدم 
األوسط  الشرق  الدبلوماسي في 
التي  ترامب،  إدارة  الذي حققتــه 
لعبــت دور الوســاطة في توقيع 

اتفاقات سالم بن إسرائيل وعدة 
دول عربية.

لقائه  بعــد  اوســن  تأكيد  جاء 
غانتس  بيني  اإلسرائيلي  بنظيره 
خالل زيارة رســمية لتل أبيب يوم 

األحد.
وقــال “أردت أن أنقل التــزام إدارة 
بايدن-هاريــس القوي إلســرائيل 
وللشعب اإلســرائيلي. بصفتها 
شــريًكا اســتراتيجًيا رئيســًيا 
للواليــات املتحدة، فــإن عالقتنا 
الثنائيــة مــع إســرائيل علــى 
أساســية  تعتبر  اخلصوص  وجه 
في  واألمن  اإلقليمي  لالســتقرار 
للوزير  وأكدت  األوســط.  الشرق 
غانتس خالل االجتماع أن التزامنا 
جتاه إســرائيل مســتمر وصارم. 
املشــاورات  مبواصلة  وتعهــدت 

الوثيقــة، وأردت ضمــان التفوق 
إلســرائيل  النوعي  العســكري 

وتعزيز أمن إسرائيل “.
بايــدن  إدارة  ان  أضــاف  كمــا 

الوثيقة”  املشــاورات  “ستواصل 
مــع إســرائيل وضمــان التفوق 
للدولــة  النوعــي  العســكري 

اليهودية.

لم يشر أوســن إلى إيران، إال أن 
خالل  تصريحاته  في  ذكر  غانتس 
املؤمتــر الصحفي مع أوســن، إن 
بالده تنظر إلــى الواليات املتحدة 
“في  كامل  “شــريك  أنهــا  على 
التــي  التهديــدات”  مواجهــة 
تعــد إيــران أخطرهــا”. ولم يرد 
أي من املســؤولن على أســئلة 

الصحفين.
إســرائيل  أن  غانتــس  وأضــاف 
الواليات  ســتعمل عن كثب مع 
املتحدة لضمان أن يجعل أي اتفاق 
نووي جديد مع إيران املنطقة أكثر 
أمنا وليس - كما تخشى إسرائيل 

- أكثر خطورة.
للوزير  “أكــدت  قائال  واســتطرد 
إلى  تنظر  إســرائيل  أن  أوســن 
الواليات املتحدة كشــريك كامل 

في جميع التهديدات العملياتية، 
أخطرها.  إيــران  تشــكل  والتي 
تهديًدا  اليــوم  طهران  تشــكل 
استراتيجًيا لألمن الدولي للشرق 
إسرائيل.  ودولة  بأكمله  األوسط 
ســنعمل عن كثب مع حلفائنا 
أي  تأمن  لضمــان  األميركيــن 
اتفاقيــة جديــدة مع إيــران من 
اجــل املصلحة احليويــة للعالم 
اندالع  ومنع  املتحــدة،  والواليات 
سباق تسلح خطير في منطقتنا 

وحماية دولة إسرائيل “.
كما وجه غانتس الشــكر إلدارة 
احملكمة  قرار  بايدن على معارضة 
في  بالتحقيق  الدوليــة  اجلنائية 
جرائم حــرب محتملة من جانب 
عام  غــزة  إســرائيل خالل حرب 

.2014
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يــرى خبــراء أن إعــالن  جبهــة 
البوليســاريو مؤخرا عــن توجيه 
املغرب ضربة بطائرة مسّيرة قتلت 
أحد قادتهم العسكرين سيكون، 
إذا تأكــد، نقطة حتول فــي النزاع 
املمتــد منذ عقود فــي الصحراء 
الغربية. وقّدر الباحث السياســي 
املغربي محمد شــيكر اخملتص في 
شؤون القوات املســلحة املغربية 
أنه رغم “صعوبة إثبات” استعمال 
طائرة مسّيرة إالّ أن حجم العملّية 
التي نُفذت األربعاء “غير مســبوق 
منذ وقف إطالق النــار” املبرم عام 

1991 برعاية األمم املتحدة. 
وفي غياب معلومات من السلطات 
املغربية، ال تزال مالبسات الهجوم 
وموقعه وأســلوبه غيــر واضحة. 
يوجد أمر واحــد مؤكد، هو مقتل 
في  الوطني”  الدرك  “ســالح  قائد 
جبهة البوليســاريو الداه البندير 
املاضــي خــالل عملية  األربعــاء 
للقــوات املســلحة املغربيــة إثر 
توّغل لقــوات اجلبهة، وفق مصادر 
طريقة  نعلم  ال  لكــن  متطابقة. 
ومكان مقتله، هل حصل ذلك في 
الصحراء الغربية أم جنوب املغرب؟ 
بضربة لطائرة مسّيرة أم بطريقة 

أخرى؟ 
 اعتبر موقع “لوديســك” اإلعالمي 
الطائرات  إلــى  اللجوء  أن  املغربي 
املسّيرة “يعني أن املغرب بدأ ضربات 
املتحدة  الواليــات  مثــل  موّجهة 
انتقامي  منطــق  في  وإســرائيل 

حملاوالت توغل البوليساريو”. 
 مسيرات غير مسلحة

املغربي  اإللكتروني  املوقــع   حتّدث 
عن “عملّية مرّكبة بواسطة طائرة 
مســّيرة غير مســلحة من طراز 
هارفانــغ، إســرائيلية التصميم” 
“محّدد  بواســطة  الهدف  حّددت 
مدى ليزري” ثم تولت طائرة مقاتلة 
“تنفيذ الضربة”. ودان موقع “أجليري 
باتريوتيــك” )اجلزائر الوطنّية(، نقال 
البوليساريو،  عن معلومات جلبهة 
قاتلة”  مسّيرة  “طائرات  استعمال 
و”املساعدة التقنية” اإلسرائيلية.      
من جهته، أكد اخلبير العســكري 
املغربي عبــد احلميــد حريفي أن 

“املغــرب ال ميلك رســميا طائرات 
مســّيرة مســّلحة” لكنه “يحوز 
املســّيرة  الطائرات  من  مجموعة 
أحــدث  حتــوي  املســلحة  غيــر 
تكنولوجيا”. وأضاف “في املنطقة، 
املغرب رائد في استعمال الطائرات 
وحتديد  املعلومات  جلمع  املســّيرة 
األهداف”. لذلك يعتبــر اخلبير أنه 
“مــن املمكن أن يكــون اجليش قد 
مماثلة  اســتعمل طائرة مســّيرة 
لرصــد التحركات املشــبوهة في 

املنطقة العازلة” األربعاء. 
 تشــير معلومات تناقلها اإلعالم 
طائرات  ثالث  تســلم  إلى  املغربي 
مســّيرة من طــراز هارفانغ نهاية 
2020، إضافة إلــى تقدمي طلبيات 
للحصــول على طائرات مســّيرة 
وأخرى  بلوبيرد  إسرائيلية من طراز 
“إم كيو9- بي  أمريكية من طــراز 

ســكاي غارديــان” يبــدو أنها لم 
تلك  تزامنت  اآلن.  حتــى  تُســّلم 
املعلومات مع إعــالن إدارة الرئيس 
األمريكــي الســابق دونالد ترامب 
بســيادة  االعتراف   2020 نهايــة 
اإلسبانية  املستعمرة  على  املغرب 
الســابقة وتطبيــع العالقات بن 

اململكة وإسرائيل. 
أنه  على  يشــدد محمد شــيكر 
بوجود طائرات مسّيرة أو من دونها، 
فإن املغرب “يسيطر عسكريا على 
جميــع مناطق الصحــراء ولديه 
ترسانة أســلحة قادرة على ضرب 
أي حتــرك جلبهــة البوليســاريو”. 
الربــاط قدراتها  عمليــا، عــّززت 
األخيرين،  العامن  في  العسكرية 
لتتقدم من املرتبة 60 إلى 53 عامليا 
في تصنيــف “غلوبال فايــر باور” 

للجيوش. 

جدار رملّي
أشــارت مجلــة “جــون أفريــك” 
االنفصالين  أن  إلــى   2020 نهاية 
لم  بســالح  “مزودون  الصحراوين 
الثمانينيات  منــذ  قليال  إال  يتغير 
ويعتمدون كليا فــي جتديده على 
راعيهم اجلزائري”.  وفق “فار ماروك”، 
وهي صفحة فيس بوك غير رسمية 
للجيــش املغربــي، رّدت القــوات 
“حتركات  على  املغربية  املســلحة 
مشبوهة لقادة البوليساريو داخل 
املناطق العازلــة” ما أدى إلى “عّدة 
وفيات” بينها مقتل  قائد “ســالح 
الدرك الوطني” جلبهة بوليساريو. 

ونشرت “وكالة األنباء الصحراوية” 
الحقا،  ســحبته  اخلميس،  بيانــا 
أعلن أن القائد العسكري قتل في 
شمال  في  الواقعة  تيفاريتي  بلدة 
شرق املنطقة الصحراوية الواقعة 

إثر  وذلك  بوليساريو،  حتت سيطرة 
“عملّيــة عســكرية” خلف اجلدار 

الرملّي الذي أنشأه املغرب. 
وأشارت عدة وســائل إعالم إلى أن 
هجوم البوليســاريو والرّد املغربي 
حدثا فــي بلدة تويزكــي الواقعة 
جنوب املغرب قرب احلدود مع اجلزائر.  
وقال موقع “لو360” املغربي شــبه 
الرســمي إن “ذلك يعني أن اجلزائر 
بدخول  البوليساريو  جلنود  تسمح 
املغــرب مــن األراضــي اجلزائرية”.  
وكان اجليش املغربي قد أقام مؤخرا 
جــداره الرملّي فــي تلك املنطقة 
البوليســاريو  جبهة  أعلنت  التي 
أنها قتلت فيها ثالثة عســكرين 
8 شباط/ مغاربة خالل هجوم في 

فبراير لم تؤكده الرباط. 
وبعــد نحو ثالثة عقــود من وقف 
إطــالق النــار، جتــددت األعمــال 

واملغرب  البوليساريو  بن  العدائية 
الثاني/نوفمبر  تشــرين  منتصف 
بعد نشر قوات مغربية في أقصى 
لتفريق  الغربية  جنوب الصحــراء 
نشطاء انفصالين أغلقوا الطريق 
الوحيــد الرابط مع غــرب أفريقيا 

بزعم أنه غير قانوني. 
ويعلن “اجليــش الصحراوي” يوميا 
شــّن هجمات على طــول اجلدار 
األراضي  بــن  الفاصــل  الرملــّي 
واملناطق  ســيطرته  حتت  الواقعة 

التي يسيطر عليها املغرب. 
البوليســاريو  جبهــة  وتطالــب 
بتنظيــم اســتفتاء تقرير مصير 
قررتــه األمم املتحدة عام 1991، في 
حن يقترح املغــرب منح املنطقة 
التــي  الشاســعة  الصحراويــة 
يسيطر على 80 باملئة منها حكما 

ذاتيا ضمن سيادته.

قتل قائد في البوليساريو بطائرة مسيرة..
نقطة تحول في صراع الصحراء الغربية

المغرب بدأ ضربات 
موجّهة مثل 

الواليات المتحدة 
وإسرائيل في 

منطق انتقامي 
لمحاوالت توغل 

البوليساريو

قوات مغربية على تخوم الصحراء الغربية

البطريرك الماروني في لبنان: ال تدقيق جنائيا قبل تأليف الحكومة

إدارة بايدن تؤكد التزامها بتفوق إسرائيل العسكري وضمان أمنها

محتجزون لدى الحوثيين

 مطالبات باإلفراج عن اربعة  صحفيين يمنيين مهددين باإلعدام

صحافيون يتظاهرون من اجل زمالئهم 
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توقــع محللــون نفطيون اســتمرار 
اخلام خالل  النفــط  أســعار  تقلبات 
األســبوع اجلــاري، بعدمــا اختتمت 
تعامالت األسبوع املاضي على خسائر 
بنحــو 2 في املائة بســبب اإلغالقات 
وتسارع اإلصابات اجلديدة بوباء كورونا، 
ما جدد القلق من وتيرة تعافي الطلب 

العاملي على النفط اخلام والوقود.
ويدعم متاسك األسعار استمرار قيود 
املعروض من قبــل مجموعة “أوبك+” 
التي ســتعقد اجتماعا وزاريا جديدا 
بنهاية الشهر اجلاري لتقييم تطورات 
واخملزونات  والعــرض  الطلــب  أوضاع 
وأجواء السوق بشكل عام بعد اإلعالن 
عن العودة إلى زيادة اإلنتاج بنحو 500 
ألف برميل يوميــا بدءا من أيار املقبل 
وملدة ثالثة أشــهر عالوة على توقف 
التخفيضــات الطوعية الســعودية 

تدريجيا استجابة الرتفاع االستهالك 
صيفا.

“إن قرار  ويقول محللــون نفطيــون: 
أوبــك+ بالعودة إلى زيــادات تدريجية 
في اإلنتــاج جاء انطالقا مــن تقدير 
دقيق لتطورات السوق وأمال في تعاف 
كبير في الطلــب العاملي، إضافة إلى 
منو الطلب املوسمي املعتاد في أشهر 
الصيف في نصف الكرة الشــمالي”، 
الفتني إلى أن قرار زيادة اإلمدادات جاء 
مدروســا للغاية، وسط اطمئنان إلى 
أن اإلنتاج األمريكي لن يعود إلى وفرة 
اإلمدادات املقابلــة خالل العام اجلاري 

على أقل تقدير.
وفــي هذا اإلطار، يقــول روس كيندي 
العضــو املنتدب لشــركة “كيو إتش 
أي” الدوليــة خلدمــات الطاقــة: “إن 
أســعار النفط ســتواصل التقلبات 
خالل األســبوع اجلاري، بســبب حالة 
عدم اليقني املهيمنة على السوق في 
ضوء إشكاليات توزيع اللقاحات وجتدد 

اإلصابات واإلغالقات املرتبطة بجائحة 
كورونــا”، الفتا إلــى أن “أوبك+” تبذل 
جهــودا مكثفة وتعقــد اجتماعات 
شــهرية متالحقة من أجــل ضمان 
احلفاظ على اســتقرار السوق وتوازن 

العرض والطلب.
إنتاجية  زيــادات  وجــود  إلى  وأشــار 
متوقعــة خارج نطاق اتفــاق “أوبك+” 
ومنهــا اإلنتاج الليبي الذي يســابق 
احملادثات  إلى  إضافــة  للتعافي  الزمن 
اجلارية حاليا بشأن امللف االيراني التي 
ستســتكمل في فيينا يوم 16 أبريل 
اجلاري ومن احملتمل أن تشــهد تقدما 
بشــأن رفــع العقوبــات االقتصادية 
النفط  إنتاج  علــى  القيود  وتخفيف 

اخلام.
مــن جانبه، يقــول بيتر باخــر احمللل 
الشــؤون  ومختــص  االقتصــادي 
القانونيــة للطاقــة “إن فرص تراجع 
األسعار بشكل واسع صارت محدودة 
للغاية بسبب قيود أوبك+ التي تترافق 

أيضا مع توقعات مبحافظة استثمارات 
النفط الصخري في الواليات املتحدة 
اإلنفاق”،  انضباط  على  عام  بشــكل 
مشــيرا إلى أن احلفر جملرد احلفر أصبح 
ســمة ال تناســب الســوق في ظل 
حتديات املرحلة الراهنة، كما أن اإلنفاق 
الذي يتجاوز التدفقات النقدية أصبح 

شيئا من املاضي.
ولفت إلى أن أغلب شــركات الطاقة 
األمريكيــة تركز فى الوقــت الراهن 
املالية وتســوية  على تعزيز مراكزها 
املديونيــات إضافة إلى إعادة مزيد من 
األموال إلى املســاهمني، مشيرا إلى 
أن أغلب التوقعــات والتقارير الدولية 
ترجح أال يعود إنتاج النفط األمريكي 
أبــدا إلى الذروة األســبوعية البالغة 
13 مليــون برميل يوميــا قبل انهيار 
الســوق في أبريل من العــام املاضي 
حيــث يســتقر حاليــا بالفعل عند 
نحو 11 مليون برميل يوميا، بحســب 

إحصائيات إدارة الطاقة األمريكية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعــت أســعار الذهب امــس االثنني، حتت 
ضغط ارتفاع عائدات سندات اخلزانة األمريكية 
والدوالر عقب بيانات اقتصادية أمريكية أفضل 
من التوقعات زادت مــن احتمال ارتفاع معدل 

التضخم.
وهبــط الذهب في الســوق الفورية 0.4 باملئة 
إلى 1735.90 دوالر لألوقيــة )األونصة( بحلول 
الســاعة 0535 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب 
في التعامالت اآلجلة في الواليات املتحدة 0.4 

باملئة إلى 1737.10 دوالر لألوقية.
وقالت مارجريت ياجن اخلبيرة في ديلي فيكس “ 
تشــير البيانات التي جاءت أقوى من التوقعات 
إلى أن التضخم سوف يرتفع أسرع من املتوقع 
في األشهر املقبلة مما أدى الرتفاع في العائدات 

احلقيقية ضاغطة على الذهب”.
ويعتبر بعض املستثمرين الذهب أداة حتوط في 
مواجهة ارتفاع معــدل التضخم، ولكن زيادة 
عائدات ســندات اخلزانة األمريكية تقلص من 

جاذبية املعدن األصفر الذي ال يدر عائدا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اصطف الناس خــارج متاجــر التجزئة في 
جميــع أنحــاء إجنلترا امــس االثنني إلطالق 
العنــان لرغباتهــم املكبوتة في التســوق 
بعد ثالثة أشــهر من اإلغالق، في حني سارع 
البعــض لتنــاول املشــروبات أو حتى قص 
الشــعر مع إعــادة فتح املتاجــر واملطاعم 
تصفيف  وصالونــات  الرياضية  والصــاالت 

الشعر، بحسب ما نشرت “رويترز”.
وبعد فرض أصعب القيود في تاريخ بريطانيا 
في زمن الســلم، قال رئيس الــوزراء بوريس 
جونســون إن إعادة الفتح “خطــوة كبيرة” 
نحو احلرية لكنه حــث الناس على التصرف 
مبســؤولية ألن فيروس كورونــا ال يزال ميثل 

تهديدا.
ومع شــروق الشــمس، اصطف أناس أمام 
متجر براميارك في برمنجهام، ثاني أكبر مدن 
إجنلترا، وخارج جيه.دي ســبورتس في شارع 

أكسفورد في لندن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة الصناعة واملعادن في العراق، عن 
وجود خطة لتنشيط القطاع اخلاص، للنهوض 
بالصناعــة الوطنيــة لتحقيق زيــادة الدخل 

القومي. 
وقال مدير عــام التنمية الصناعية عزيز ناظم 
إن “املديريــة العامة للتنمية الصناعية لديها 
خطة لتأسيس املشاريع ضمن القطاع اخلاص 
ومبســاحة عريضة وواســعة من اإلعداد التي 
تشــمل نشــاطات متعددة غذائية وانشائية 

وكيمائية”.
وأضــاف “ناظم”، أن “تنشــيط القطاع اخلاص 
يأتي عبر دعم محدد ومعروف لدى الصناعيني 
وهو االنفتاح لتأسيس املشاريع وتوفير احلماية 
ورؤوس االموال، ودعم اســتيراد مكائن االنتاج، 
وكذلك تفعيــل قوانني حماية املنتج الوطني، 

واملنافسة وعدم االحتكار”.
وأشار إلى أن “هذه القوانني ستساند الصناعة 
الوطنية، التي ستحقق اشــياء مهمة منها 
تشــغيل الشــباب، فضال عن منــو االقتصاد 

الوطني وزيادة الدخل القومي للبالد”.

هبوط أسعار الذهب مع 
صعود عائدات السندات 
والدوالر تحسبا للتضخم

إعادة فتح المتاجر 
والمطاعم في إنجلترا مع 
تخفيف إجراءات العزل 

وزارة الصناعة 
...خطة لتنشيط 

القطاع الخاص

الصباح الجديد - متابعة:
األيام  الليبية هــذه  األســواق  تشــهد 
انتعاشــا كبيــرا مع قرب حلول شــهر 
رمضان، وذلك للمرة األولى منذ 6 سنوات.
وبدأت األســواق منذ أيام في االستعداد 
البضائع  باســتقبال  الكــرمي  للشــهر 
وســط  التجارية،  احملالت  داخل  وعرضها 

إقبال كبير من املواطنني.
ومنذ 6 ســنوات تقريبا لم تشهد املدن 
الليبيــة، خاصة غربي البــالد، مثل هذه 

التي جرت  االشتباكات  االنتعاش بسبب 
في املنطقة.

التاجوري  الليبــي محمد  املواطن  ويروي 
صاحب أحد احملالت التــي تبيع منتجات 
رمضــان في ســوق رشــيد بالعاصمة 
طرابلس، أنه “منذ 6 ســنوات تقريبا لم 
نشهد في األسواق إقباال كبيرا مثل هذه 

األيام”.
وأضــاف التاجــوري أن طرابلــس حتديدا 
شهدت منذ 6 سنوات اضطرابات أمنية 

كبيرة حيــث أن حرب عــام 2014 بدأت 
باألساس في شهر رمضان.

التي شهدتها احملالت  أن اخلســائر  وتابع 
التجار  منذ ذلــك احلني جعلــت كبــار 
البضائع  يغلقون محالتهم بسبب شح 
وضعــف اإلقبــال، فضال عــن عمليات 

السرقة والنهب.
وأشــار إلى أن املواطنــني زادت حركتهم 
علــى الســوق في ظــل أوضــاع أمنية 

مستقرة إلى حد ما اآلن.

مــن جانبــه، قــال التاجر الليبــي عبد 
احلميد الككلي، إن طرابلس لم تشــهد 
انتعاشــا اقتصاديا داخل األسواق منذ 6 
سنوات تقريبا، مشيرا إلى أن احلرب التي 
شــهدتها البالد أوقفت شحن البضائع 
وخفضت السيولة، األمر الذي ترتب عليه 
واملالبس وما حتتاجه  الغذائية  املواد  شح 

املنازل.
وأوضح الككلي أنه في السنوات املاضية 
أفلس جتار كثيرون بسبب األوضاع األمنية 

املترديــة في ليبيا، ما تســبب في إغالق 
عشرات احملالت وتراكم الديون.

وبنّي أن هذا العام “شهد انفراجة واضحة 
حيث إن البضائع وصلت منذ مدة طويلة 
قبل الشــهر الكرمي، وكانــت كافية كي 

تقضي حاجة التجار في األسواق”.
ولفت إلى أن املواطن أيضا أقبل بشــكل 
ملحوظ على شــراء املنتجات، مؤكدا أن 
البالد منذ ست سنوات لم تشهد حلول 

شهر رمضان أو أعياد دون اشتباكات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توّقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن تعود 
اقتصادات الدول التي بدأت تلقيحا مبكرا 
ضد فيروس كورونا في الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيا إلى مســتويات ما قبل 
الوبــاء العام املقبــل، وذلــك بعدما رفع 

توقعاته للنمو في املنطقة لعام 2021.
وشهدت املنطقة التي تضم جميع الدول 
العربيــة وإيــران تقّلص منو النــاجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي بنســبة 3,4 باملئة في 
عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط 
وعمليــات اإلغــالق ملنع انتشــار فيروس 

كورونا.
وقال صنــدوق النقد في وقت ســابق من 
هذا األســبوع إن منو الناجت احمللي اإلجمالي 
في املنطقة سيبلغ 4 في املئة هذا العام، 
في ارتفاع بنسبة بنسبة 0,9 في املئة عن 

التوقعات السابقة في أكتوبر.

التوقعات  وفــي تقريــره األخيــر حــول 
االقتصادية اإلقليميــة الصادر امس االول 
األحــد، توّقع الصنــدوق الدائــن أن تعود 
الناجت احمللي اإلجمالي للقاحات  مستويات 
املبكرة إلى مستويات عام 2019 في سنة 

.2022
باملقابــل، مــن املتوقع أن حتــدث عملية 
التعافي في الــدول البطيئة واملتأخرة في 

مجال التطعيم بني عامي 2022 و2023.
وقال مدير قسم الشــرق األوسط وآسيا 
الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد 
“التعافي يسير  أزعور لوكالة فرانس برس 
علــى مســار متباين حيث يلعــب تقدمي 
اللقاح ، دورا مهما في حتديد مدى فعالية 

وعمق التعافي”.
وأضاف أن “االنتعاش متعدد السرعات يدور 
الذين  أولئك  على مستويات مختلفة بني 
يسارعون في تقدمي اللقاح ليصلوا بسرعة 

إلى تلقيح كامل سكانهم أو 75 في املئة 
منهم، وأولئك الذين ســيكونون بطيئني 

في التطعيم أو سيتأخرون في ذلك”.
وأطلقــت العديــد مــن دول املنطقــة، 

العربــي، حمالت  وخصوصــا دول اخلليج 
تطعيــم واســعة النطاق بينمــا ال يزال 
يشــّكل الوصول إلــى إمــدادات اللقاح 
للعديــد من الــدول األخرى حتديــا كبيرا 

بسبب كميات اللقاح احملدودة والصراعات 
الداخلية وضعف املوارد املالية.

وبعد انكماش بنسبة 4,8 في املئة في عام 
2020، فإّنه من املتوقع أن حتّقق دول اخلليج 
الغنية بالنفط منوا بنســبة 2,7 في املئة 

هذا العام.
ولبنان، الذي يعاني مــن أزمات اقتصادية 
واجتماعية وسياســية، هو البلد الوحيد 
في املنطقة الذي مــن املتوقع أن يتقلص 
نشاطه االقتصادي هذا العام بعدما شهد 
انكماشــا كبيرا بنســبة 25 باملئة العام 

املاضي.
العاجــز منذ شــهور عن  البلد  وأجــرى 
تشــكيل حكومة جديــدة، محادثات مع 
العام  النقد بشــأن دعم مالــي  صندوق 
املاضي لكنها سرعان ما تعطلت بسبب 
االفتقــار إلــى توافق سياســي بشــأن 

اإلصالحات املطلوبة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

األمير  املالية علي عبد  وزير  تعهد 
عالوي، بتســديد الديــون املترتبة 

بذمة العراق إلى ايران، قريباً.
واستقبل وزير املالية العراقي علي 
عبــد االمير عالوي، وزيــر التعاون 
والعمل والرفاه االجتماعي االيراني 
محمد شــريعتمداري، في بغداد، 

وفقاً لوكالة ارنا االيرانية.
شــريعتمداري نّوه في هذا اللقاء 
الكثيرة  املشــتركة  بالقواســم 
وأسس حســن اجلوار بني البلدين؛ 
طهران  اســتعداد  علــى  مؤكداً 
في  الســيما  جتاربها،  لتقاســم 
اجملاالت املتعلقــة بالعمل والرفاه 

االجتماعي مع بغداد.
بــدوره، أشــار وزيــر املاليــة الى 
التي  والقيمة”،  اجليــدة  “التجارب 
تتمتع بها ايران في شــتى اجملاالت 
وخاصــة تطويــر وتدريــب املوارد 
باالستفادة من  البشــرية؛ مرحباً 
هذه اخلبرات بهدف النمو واالزدهار 

والنهوض باالقتصاد العراقي.
على صعيد آخر، تطرق عالوي الى 
الديون العراقية املستحقة مقابل 
ايران،  استيراد الغاز والكهرباء من 
بانه ســيتم تسديد هذه  مؤكداً 

الديون قريباً.
االيرانــي  اجلانبــان  واســتعرض 
والعراقــي في هذا اللقاء، ســبل 
تعزيز التعــاون الثنائي في مجال 
والضمــان  املعلومــات  تبــادل 
االجتماعــي والكمارك، الى جانب 
توقيع مذكــرة تفاهم حول “جتنب 

الضرائب املضاعفة” بني البلدين.
رضا  االيراني  الطاقــة  وزير  وأعلن 
أن  فــي وقت ســابق  أردكانيــان 
املســتحقات املاليــة املترتبة عن 
توريد الكهرباء للعراق تعادل نحو 

شهرين من التصدير.  
تصريح  فــي  اردكانيان،  وأوضــح 
“هناك  أن  ايرانية،  اعالم  لوســائل 
عقدين للنقــد األجنبي للكهرباء 

املترتبة  والديون  العراق،  مع  والغاز 
العــراق وفق اعالن شــركة  على 
)توانير( االيرانية لتوليد ونقل وتوزيع 
الكهرباء في اخلامــس من كانون 
الثاني تبلغ أقل من مســتحقات 
شــهرين”.   وأضــاف، “منذ 2004 
حتــى اآلن ايران تصــدر الكهرباء 
املستحقات  تسديد  ويتم  للعراق 
للجهات  دفعها  عبر  أو  مباشــرة 
املطالبــة بالقطاع اخلاص، ولذلك 
فإن مســتحقات قطاع الكهرباء 
الكبير”.    احلجــم  بذلك  ليســت 

وبنّي أن “ايران تصــدر الغاز للعراق 
الذي بدوره يســلمه للشــركات 
اخلاصــة بغية تشــغيل احملطات 
الصغــرى والكبرى وتقدمي الطاقة 
فإن  وبالتالي  للنــاس  الكهربائية 
ســلعتني  تعدان  والغاز  الكهرباء 
خلدمة شــعب هذا البلد”.   وتابع 
أن “التراكم يكمن في مستحقات 
صادرات الغاز اإليراني للعراق وهي 
تتكون من قســمني، االول مودعة 
بحساب الشــركة الوطنية للغاز 
و  العراقي  التجــاري  لدى املصرف 

الثاني لــم تقــم  وزارة الكهرباء 
العراقية بدفعها”.  

وقــال مســؤول فــي الســفارة 
“روسيا  وكالة  األميركية، بحسب 
اليوم”، إن اإلدارة األميركية وافقت 
علــى منح العــراق مهلة جديدة 
تبلــغ 3 أشــهر لالســتمرار في 

استيراد الغاز والكهرباء من إيران.
وكان العــراق أعلــن فــي حزيران 
400 مليون دوالر  املاضي تســديد 
للجانب اإليراني، كديون مستحقة 

لشراء الغاز والطاقة الكهربائية.

وال يوجــد رقم معلــن عن حجم 
أن يسددها  الواجب  املالية  الديون 

اجلانب العراقي إليران.
ميجاوات  ألــف   19 العراق  وينتج 
من الطاقــة الكهربائيــة، بينما 
االحتيــاج الفعلي يتجاوز 30 ألف 
في  ملســؤولني  وفقا  ميجــاوات، 

قطاع الكهرباء.
دول  مباحثات مع  العــراق  ويجري 
السعودية  رأسها  وعلى  خليجية 
ربط  الكهربــاء، منها  الســتيراد 
اخلليج،  منظومته مــع منظومة 

بعــد أن كان يعتمــد علــى إيران 
الســتيراد 1200 ميجــاوات مــن 
لتغذية  الغــاز  ووقود  الكهربــاء، 

محطات الطاقة احمللية.
أزمة نقص  العراق مــن  ويعانــي 
جراء  عقود،  منــذ  مزمنة  كهرباء 

احلصار واحلروب املتتالية.
ســنوات  منذ  الســكان  ويحتج 
املتكرر  االنقطــاع  علــى  طويلة 
للكهربــاء وخاصــة فــي فصل 
الصيــف، إذا تصل درجات احلرارات 

أحياناً إلى 50 مئوية.

توقيع مذكرة تفاهم حول تجنب الضرائب المضاعفة” 

العراق يتعهد بتسديد الديون االيرانية قريبًا

الديون المترتبة 
على العراق  على 

وفق اعالن شركة 
توانير االيرانية 

لتوليد ونقل وتوزيع 
الكهرباء تبلغ 

أقل من مستحقات 
شهرين

محطة غاز عراقية

ألول مرة منذ ست سنوات.. انتعاش “أسواق رمضان” في ليبيا

صندوق النقد يتوقع تعافي اقتصادات دول التطعيم المبكر بالمنطقة

اإلنتاج األمريكي لن يعود إلى ذروته .. 

شركات الطاقة تركز على تسوية مديونياتها

احدى منصات استخراج النط من اعماق البحار 
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متابعة

ثالثة شعراء يوقعون اإلبداع
ف بنـى تنكيريـة تعد أفعاال شـعرية  املعـرَّ
ثانيـا هـذا  واندثـارا واختفـاء  وانتثـارا  أوال 
ماجنـد مصاديقـه فـي عنـوان مثـل ،، مـن 
أجـل شـيء ،، البعيد عن املعرفـة والداخل 
فـي لعبـة التنكير بشـكل تـام ملـا توفره 
هـذه البنية مـن انتسـاب للكون األوسـع 
الكون العرفانـي وليس البياني أو البرهاني 
وذلـك بتضايفـات حققتهـا الشـاعرة في 
جملتهـا العتباتيـة مع محذوفـات رغبت 
بهـا مسـكوتا عنـه لعناصـر القتهـا في 
الريـح كونها فـي حلظتها التـي تتملكها 

/ حلظـة الشـعري
العتباتـي  العنـوان  مـن  ذلـك  يظهـر  أو 

الثاني  ،، سـكرات ضمير مجهـول  ،، الذي 
ميكـن حـدس بنيتـه علـى حذف أسـلوبي 
املتضايفـات  بهـذه  أو  للتنكيـر  معاضـد 
وهـي تقـع خبـرا لوجـود أو ابتـداء غائبـا . 
هـذا مايشـابه عتبتهـا الثالثـة التـي قد 
أتـت بها مضمخـة باحلذف أس شـعريتها 
وسـر وجودها املشـاكس لعالم تستبدله 
مبوجوداته بلحظة شـعر تنتمـي بكليتها 
إليهـا  ،، القصيدة العاشـقة ،، وماتضمره 
مـن حـذف لالبتداء  هـذا الفعـل الوجودي 
الغائـب واخملصـب لفعـل الشـعري الـذي 
يقـف بديـال خالـدا عـن ثوابـت وموجودات 

تضغـط علـى روح الشـاعرة. “
واضـاف أن انتقـال املعاينـة مـن العنوانات 
بعدهـا منظـورات عتباتيـة تنفتـح علـى 
عالـم النص فمنهـا ما يكـون أكثر ومنها 
مـا يكون متعـادل ومنها ما يكـون ناكصا 
عـن انثياالت الشـعري نكون مع الشـاعرة 
فـي مصاحلة حقيقيـة تنم عن حـذق ذات 
منتجـة ملعـادالت تليـق بخـروج عـن أزمة 
وجـود للحظـة تدويـن حلظية هاربـة ، هذا 
مـا مت تصديقـه مـن أسـلوبية اسـتعارية 
اعتمـادا على ظـن التدويـن ومجازاته التي 
تقتفـي مسـارين األول يسـعى لتحقيـق 
الشـرط اجلمالـي/ الفنـي  ، والثاني وجودي 
وشـخصي يسـعى إليجـاد نوافـذ تهـرب 
منهـا عينـا الشـاعرة فـي حلظـة دالالت 
مخالفـة ومشاكسـة ، متخلصـة بـكل 
ذلـك مـن املسـارين وذلـك بعـدم االنتبـاه 
يتأتـى  العوالـم  خلقهـا  كـون  للبالغيـة 
برغبـة صوفيـة تُوظـف فيـه العناصر ثم 
متحـى هـذا ما قدمتـه األنسـنة اآلتية من 
االسـتعاري  التشـخيص  أسـلوبية  فعـل 
النظـر مـن  لـكل مـا يقـع حتـت طائلـة 
إلـى  حسـي  مـن  أو  حسـي  إلـى  ذهنـي 
ذهني اسـتجابة للحظة الرؤية الشـعرية 
املوجبـة لـكل ذلك مـا جنـد مصاديقه في 
قصيدتهـا التـي حتـت عنـوان  ،، مـن أجـل 

شـيء ،، إذ تقـول  :
ومير الشعر على ليلتي 

يتسلل من بني حبات املطر 
يرتشف عطرا. 

مسترسـال املسـعودي “أن االستعارات هنا 
قـد حولت الذهني/ الشـعر إلـى دال يقوم 
اسـنادية  بعمليـات  األفعـال  تلـك  بـكل 

تصـل بالشـعر فنيـا إلـى غايتـه وللوجود 
وللـذات الشـاعرة إلـى مبتغاها مـن مثل 
،، ميضـي الشـعر ،، و ،، تبقـى الكلمات  ،، و 
،، بوحدتهـا تنطـق بالهمـس  ،، و ،، ترجتـف 

مـن البـرد. ،، و ،، ميضـي السـحر  ،، .

عنـوان   حتـت  جـاءت  قـد  قصيـدة  ومـن 
التخلـي  لعبـة  تكـون   ،، صـورة   إلـى   ،،
والتـرك واالنفضـاض عن واقـع مبحموالته 
العاطفيـة ومرجعياتـه الثقافيـة وثوابته 
وتابواتـه فتحا للذات اخلالصة والشـفافة 

خلقـا للحظـة الصفـاء الفريـدة  :
دنا وأخرج من جيبه الصورة 

فوقفت تائهة في مواله 
بني الوقفة والصورة 

موال آخر يجري في دمي. 
هنـا  الشـاعرة  “أن  املسـعودي  متوقفـا 
تتخلـص بلحظـة صوفية عـن مواضعات 
قـارة مـا يحقـق اخلـالص املنشـود والهرب 
احملبـب حتى عـن عناصـر تسـكن املقدس 
مـن  يأتـي  الـذي  اآلخـر  صـورة  الثقافـي/ 
اجلـب العميـق بإغـواء مـادي ممثلـة بفكرة 

االبـن اجلديـد  :
ابتسَم  في وجه ابنه اجلديد  معجبا

فابتسمت ُ لصورة 
غير هذه الصورة.”

شعرية املعنى واللغة
الشـيال  علـي  الشـاعر  قـرأ  أن  بعـد 
قصائـده أكد عمـار املسـعودي في حديث 
أن  رافـع  أحمـد  الشـاعر  مـن  متواصـل 
“الشـعرية ماهـي إال متظهرات فـي اللغة 
والشـعر كمـا يقـول املفكـر ريكـور فـي 
كتابـه) االسـتعارات احليـة (ليـس هـو إال 
نتشـكل  كـي  نحتـاج  كوننـا  الشـكل 
نائـني بذواتنا عـن ألعاب الفاعـل واملفعول 
والهامـش  املركـز  أو  واملعنـى  الشـكل  أو 
وصـوال للحظة مكاشـفة تبدأ مّنـا نائية 
عـن صـورة التابع الـذي يقف علـى مبعدة 
مـن هذا الكـون مكتفيا بسـحت سـخاء 

اآلخـر عـن حلظـة وصـف خاسـرة”
مضيفـا الدكتـور عمـار إن “ الشـاعر علي 
مغريـا  قصائـده   عالـم  يؤثـث  الشـيال 
بنسـقني  مقولتـه  أو  الشـعرية  جملتـه 
متوازيـني عالـم خارجي مبرجعيـات ثقافية 
متنوعـة األهمية مشـاركا فـي ذلك ذوات 
جمعيـة تقـع حتـت التأثيـر عينـه وعينتنا 
علـى ذلـك موضوعيـة احلـرب واحلـب مـع 
مـا تشـتمالن عليـه من حموالت نفسـية 
سـيف  ملعـة  أول  مـن  ابتـداء  وعاطفيـة 
كنايـة ماثلـة عـن املـوت وعـن ملعـة خـد 
حبيبـة غائبة تقـف دائما معـادال للحظة 
التحـدي الوجـودي للفناء كـون األنثى هي 
اخلصوبـة وهـي القلـب الراجـف والنابض 

مـا يقابـل بعنـاد حلظـة املـوت املاثلة”.

أحمد رافع

فـي أمسـية لنـادي وتريـات قصيـدة النثـر 
فـي  والكتـاب  لألدبـاء  العـام  االحتـاد  فـي 
“اجليـل  بعنـوان  جـاءت  والتـي  العـراق 
الشـعري اجلديـد”  أحتفـى النـادي بثالثـة 
علـى  ووقـف  مختلفـة  شـعرية  جتـارب 
قصائدهـم نقديا الدكتور عمار املسـعودي 
وبثـت عبر منصـة وتريات للعلـم واملعرفة.

أكد الشـاعر أحمـد رافع الذي أدار اجللسـة 
أن الشـعر حالـة حـب وانسـانية يجريـان 
افتتاحهـا  فـي  وأضـاف  الـروح  فـي عمـق 
األجـواء  القصيـدة  فـي  نسـتعيد  أننـا 
التـي سـرقت منـا ونعالـج مـن خاللها ما 
نـراه غيـر صائـب فـي اجملتمـع وكمـا يقول 
فريدريـك نيتشـه: »حـني يريد الشـعراء أن 
يلطفـوا حياة الناس، فإنهم إمـا أن يحولوا 
األنظـار عـن احلاضر املعـذب، وإمـا يضفون 
تشـع  جديـدة  ألوانـاً  احلاضـر  هـذا  علـى 
اجللسـة  بضيـوف  الرافـع  ورحـب  ضـوءاً« 
املسـعودي  عمـار  الدكتـور  مـن  ابتـداًء 
والشـاعر علـي الشـيال والشـاعرة عليـاء 

املالكـي والشـاعر عمـار عبـد اخلالـق.
متظهرات الشعري 

الدكتـور عمـار املسـعودي فـي سـؤاٍل من 
عليـاء  الشـاعرة  جتربـة  عـن  رافـع  أحمـد 
تشـفير  إلـى  “متيـل  أنهـا  أكـد  املالكـي 
معظـم عواملها الشـعرية إرضـاء لوجودين 
همـا التواجـد فـي الشـعر/ االجتيـاز وثانيا 
العوالـم  توفـره  الـذي  الزمنـي  التـوازن 
اخمللَّقـة التـي تعـود فـي مجمـل أنسـاقها 
للـذات الشـاعرة ابتداء مـن العنوانات وهي 
تتشـظى متسربة داخل جسـد القصيدة/ 
األمـل والوجـود اخملالـف واملشـاكس وصوال 
إلى لعبة الشـعر التي تسـيل من سـاقية 

الكلمـات.” 
العنوانـني  فـي  “أن  املسـعودي  مضيفـا 
األوليـني جندها قـد أجنزت تيههـا وضياعها 
احملبب عـن عالم بدليل واحـد متكرر ومعاد 
بقـوة  تذهـب  النافـرة  الـذات  يجعـل  مـا 
الوجـود اخملالـف إلى مـا يجعلهـا مطمئنة 

للحظـة التدويـن علـى أقـل تقديـر”. 
 “ أن  املسـعودي  عمـار  الدكتـور  وأكـد 
الشـاعرة فـي العنوانـني جهـزت لوجودهـا 

 أن انتقال المعاينة من 
العنوانات بعدها منظورات 

عتباتية تنفتح على عالم النص 
فمنها ما يكون أكثر ومنها 

ما يكون متعادل ومنها 
ما يكون ناكصا عن انثياالت 

الشعري نكون مع الشاعرة في 
مصالحة حقيقية تنم عن حذق 

ذات منتجة لمعادالت تليق 
بخروج عن أزمة وجود للحظة 

تدوين لحظية هاربة

قراءة

قصة قصيرةتشكيل

محمد حسين الراشد

التـي  الثوابـت  أو  احملظـور  هـو  التابـو 
احلمـر، خطوطهـا  عبـور  دون   ورثناهـا 

 فمن قال أّن امللحد ال يؤمن باهلل!
والنثر ال يكون شعراً!  

عنـه   واملسـكوت  حاضـر  فاحملظـور   
مكتـوب ٌو منطـوق واصبح الـذي  ال يقال 
مقـول بـكل متـرد..  وحـني نطالـع كتـاب 
»أدخـل بيتـي مثـل لـص« الفائـز بجائزة 
الرافديـن ٢٠١٩ والصـادر عن دار الرافدين / 
بيـروت سنكتشـف أن الشـعر  لدى علي 
الياسـري هكذا.. فشـعر الياسـري يتخذ 
مـن النثـر مسـاحًة  للتمـرد ومـن اخليال 
واقعاً  يشـبه قصيدته النثريـة، والصورة 
الشـعرية لديـه هـي املفارقـة واملفاجـأة 
جاءتـك  مفاجـأة  مـن  انتهيـت  كلمـا 
غيرهـا ، الدهشـة هـي الصـورة مبعنـى 
املشـاهدات احملجوبـة عـن رؤيتنـا، والتـي 
جعلهـا واضحـًة وهو يفتتـح الكتاب بـ :

»كثيٌر من اللصوص 
بكوا أثناء الصالة 
لكن واحداً فقط

سيبكي أثناء السرقة. )ص٥)
لكنـه ميـّوه منتقـاًل بـني السـري واملعلن 

يقول:  حـني 
»كيف متسكني اهلل والشيطان 

بيد ٍ واحدة!« )ص١١)
ثـم يتمـرد علـى الطبيعـي والشـائع إذ 
يسترسـل فـي قصيـدة« عائلـة ال يراها 

أحد«:
»تعالوا نقنع السيدة أن تتعرى ، 

من أجل الوالدة!
أعرف أّن االشياء ميكن أن

 تنبت مثل شجرة ٍ
وأن تضيع مثل ولد 

قالت ....
لـه  تنحـت  تضّيعـه/   / تطلقـه  وهـي 
ال..  يقـول  أن  أجـل  مـن  تربيـه  اسـماً/ 

بفٍم مجبول على نعم! )ص١٣)

فـي  منطـوق  عنـه  املسـكوت  نعـم.. 
»أدخـل بيتي مثـل لص«  والدهشـة هي 
الصـورة التـي لـن تراهـا .. ألنهـا ممنوعة 
ومحجوبـة، مهما بـدت واضحة وعلنية، 
املفارقة نفسـها، لـن تبـدو مفارقة، دون 
الشـاعر  هـو  فهـا  العميـق..  التدقيـق 

يغنـي ويجعلنـا نحتـار باألغنيـة:

»اهلل أغنية 
الشيطان أغنية 

مشكلتنا أننا نسمع كل األغاني.
أمُّ الشيخ الذي حرم الغناء 

كانت تغني له » دللول«
)ص١٥)

الياسـري تائـه ٌ لكّنـه  يعـرف مبتغـاه! 
يبقـى أن نتسـاءل دائما عـن معنى التيه 
الذي ينشـده الشـاعر ، فالتيه ال مُيسك. 
وحـني يرسـم الياسـري احملظـور فكأّنـه 
ينظـر إليـه شـيئا عاديـاً  لكنـه بحرفة 
احملظـور  بواسـطة  احملظـور  عـن  يسـأل 

! آلخر ا
كتابـه  تفـّرع  الـذي  الشـاعر  فهـذا    
الشـعري إلـى ثالثـة أبـواب هـي )أغنيـة 
القفـص( و )مـرارة هيغـل( و)الغـرق فـي 
الكتابـة(  يالمس  سـقف السـماء.. ألّن 

ال  حـدود خليالـه أو مفارقاتـه.
مهارة الشـاعر تتجلى هنا في األسـئلة 

التي ال جـواب عنها.. 
فها هو يقول :

ً »كيف بدا كل شيء واحدا
السالح واملعول والفالح 

وقلبي«    )ص١٩).

حريـة النـص لـدى علـي الياسـري هـي 
سـمة شـعره ولونه الذي أراده مكشوفا 

عنوانـه  هـو  االجتماعـي  ومحظـوره   ،ً
 . األدبي.

 كما لو انُه يعض الهواء!
ميكن مالحظـة ذلك فـي قصيدته »كما 

لو أنك تعـض الهواء:

»في املدن الكبيرة 
صوت ُبدوي يثأر في األغاني«  )ص٩٠)

-
»ليست حياة ً ؛ أنقاض ُحياة ٍ أخرى 

هواء معضوض ؛ 
قل : 

كما لو أّنك تعض الهواء«  )ص٩١)
-

محاولـة البقـال وهـو يرصـف الناضـج 
فـي املقدمـة 

ثـم يـدس ، بـني السـطور ، شـيئا ً ميتاً! 
)ص٩٢)

بتجربتـه  اسـتطاع  الياسـري  علـي 
الشـعرية  أن يجتـاز كل اخلطوط ليؤكد 
أكان  سـواء  النـص  فـوق  شـيء  ال  أّن  
محظـورا ً أم سـؤاالً مت تأجيـل جوابـه؟!

 الياسـري  لغتـه ُ حبـال ٌ لـّف عقدهـا  
 ُ فصيرتـه  املكثفـة؛  مبفرداتـه  بـذكاء 
حيـرة  فـي  ووضعتنـا   ً ماهـرا   ً صيـادا 

احملظـورة! نصوصـه  سـحر  بِشـباك 

رؤى  جاليـري  فـي  جنـار،  هيفـاء  تفتتـح 
معـرض  األردن،  عمـان،  للفنـون   ٣٢
أربعـة  فيـه  ويشـارك  »روحانيـات« 
احلديثـي،  حـارث  هـم:  عراقيـني  فنانـني 
وجاسـم محمد، وعمـاد الظاهـر، وعلي 
العبـادي. وذلـك بـني السـاعة ١١ صباح 
املوافـق ١٢ نيسـان/أبريل ٢٠٢١،  االثنـني 
مسـاًء.  اخلامسـة  السـاعة  ولغايـة 
اخلميـس  يـوم  املعـرض حتـى  ويسـتمر 
اجلاليـري  ويفتـح   .٢٠٢١ آيـار،  مايـو/   ٢٠
أبوابـه السـتقبال املهتمـني واملهتمـات 
بالفنـون ما بـني التاسـعة صباحاً وحتى 
اخلامسـة مسـاًء، مـا عـدا أيـام اجلمعة.

ويضـم املعـرض 7٣ عمـاًل منهـا لوحات 
توظـف احلـروف العربيـة التـي تختلـف 
ومحاوالتهـا  ورؤيتهـا،  أسـاليبها 
لتقـدمي مفاهيـم جديـدة لهـذه احلـروف 
وطاقاتهـا الكامنـة، ال سـيما مـن خالل 
األلـوان التـي تعانق احلـروف لتضفي إلى 
وكذلـك  أخـرى.  أبعـاداً  اخلـط  جماليـة 
منحوتـات الفنـان عمـاد الظاهـر التـي 

تتميـز بطاقـة إيجابيـة تعكـس اجلانب 
الروحانـي فـي أعماله.

الفنـان حـارث هشـام احلديثـي ولد في 
موهبتـه  ظهـرت   ،١٩7٣ سـنة  بغـداد 
الفنيـة منـذ الصغـر حيث قام برسـم 
عـام  منـذ  اجلداريـات  مـن  كبيـر  عـدد 
كليـة  فـي  العربـي  اخلـط  درس   .١٩٩١
مـن  بغـداد  جامعـة  اجلميلـة  الفنـون 
عـام ١٩٩4-١٩٩8. حاصـل على شـهادة 
العراقيـني  اخلطاطـني  جمعيـة  مـن 
العربـي  تخولـه ممارسـة مهنـة اخلـط 
عـام ١٩٩6 حاصـل على شـهادة من دار 
اخملطوطـات العراقـي بترميـم وصيانـة 

عضـوا  انتخـب   .١٩٩8 عـام  اخملطـوط 
للهيئـة االدارية في جمعيـة اخلطاطني 
العـام عـام ٢٠٠١.  املركـز   – العراقيـني 
دائمـة  فخريـة  عضويـة  علـى  حصـل 
فـي جمعيـة اخلطاطـني االردنيـني عـام 
٢٠٠٢. حصـل علـى اجازة ممارسـة اخلط 
العربـي مـن االسـتاذ عبـاس البغـدادي 
عـام ٢٠٠7. حصـل على جوائـز تقديرية 
للخـط  العاملـي  بغـداد  مهرجـان  فـي 
منـذ  االسـالمية  والزخرفـة  العربـي 
عـام ١٩٩6-٢٠٠٢. تتلمـذ على يـد كبار 
أسـاتذة اخلـط العربي فـي العالم وهما 
واالسـتاذ  ابراهيـم  سـلمان  الدكتـور 

البغـدادي. عبـاس 
أقـام سـبعة معـارض شـخصية فـي 
العـراق واألردن. وشـارك فـي العديد من 
املعـارض اجلماعيـة فـي العـراق واألردن 
وأميـركا وكنـدا. يقيـم فـي واشـنطن 

. ميركا أ

* عن ميدل أيست أون الين

نهلة كرم

سـأختار وظيفـة أخـرى، أفكـر أن أكون 
حارسـة علـى أحـالم مـن خـاب أملهم 
فـي احلـب، أسـهر طـوال الليـل بجـوار 
السـابقني  احملبوبـني  ألمنـع  رؤوسـهم 
مـن التسـلل لتكديـر أحالمهـم، ومـن 
يصـر منهـم علـى الدخـول سـأضلله، 
سأرسـله حللـم آخـر يتأخـر فيـه عـن 
أخـرى  مـادة  ذاكـر  الـذي  االمتحـان 
أحدهـم  غافلنـي  مـا  وإذا  مادتـه،  غيـر 
وضبطتـه متسـلاًل، سأرسـله إلى حلم 
يكـون عاريًـا فيـه، ليظـل طـوال نومـه 
يبحـث عن شـيء يرتديـه. لن أقبـل أبًدا 
أي رشـوة منهـم، حتـى لـو طلـب مني 
أن  مقابـل  للحلـم  يدخـل  أن  أحدهـم 
مينحنـي عطلـة في اليـوم التالـي، بعد 
أن يسـبب أرًقـا ملـن أحـرس نومـه، أبـًدا 
لـن أتخلى عـن اخملذولـني، فمن لـم ينج 
مـن احلـب، ينجو على األقل فـي أحالمه. 
فـي حياة قادمة، سـيكون نهـاري طوياًل 
جـًدا، أطـول مـن أن أقضيـه فـي انتظار 
موعـد عملـي الليلـي، إذا مـا متكـن من 
أحـرس نومهم من التغلـب على أرقهم 
االنفصـال،  مـن  األولـى  املرحلـة  فـي 

وظيفـة  فـي  جديًـا  أفكـر  لذلـك 
بلياقتـي  احتفظـت  مـا  إذا  صباحيـة، 
البدنيـة مـن حياتـي احلاليـة، سـأتقدم 
لوظيفة مسـاعدة »كيوبيـد«، أنا واثقة 
أنـه فـي حاجـة منذ فتـرة إلى مسـاعد 
يحمـل عنـه قوسـه وسـهامه، لكنـه 
يطلـب.  وال  ذلـك  مـن  باخلجـل  يشـعر 
سـأخبر من حولـه أنني سأسـاعده في 
تنظيـف أجنحته حـني يكون منشـغاًل 
بإلقـاء السـهام، لكن حني نكـون وحدنا 
سـأخبره بصراحـة: »أنا هنـا إلصالح ما 
أفسـدت«، سـيعترف لـي أن نظـره صار 
األشـخاص  مييـز  يعـد  ولـم  ضعيًفـا، 
الذين يرشـقهم بسـهامه، كما أن يديه 
اللتـني ضعفتـا بسـبب عـدم ممارسـة 
إرسـال  حتتمـالن  تعـودا  لـم  الرياضـة 
سـأتولى  بعيـدة،  ملسـافات  السـهام 
املهمـة بـداًل منـه، سـأحمل السـحاب 
مئـة مـرة فـي اليـوم لتقويـة عضالتي 
قبـل أن أذهـب إلـى العمل، حتـى يذهب 
كل سـهم إلـى صاحبـه، فيتـوزع احلب 
بعدل بـني اجلميع، سـأغير أيًضا املوردين 
الذيـن كان يتعامـل معهـم »كيوبيـد«، 
سـأبحث عن مـورد ال يغش فـي صناعة 
التـي  السـهام، ال مزيـد مـن السـهام 
فينتهـي  سـريًعا،  صالحيتهـا  تنتهـي 

مفعولهـا مبجـرد أن ألتفـت إلـى اجلهة 
األخـرى، »العمل بـذكاء وليـس بجهد«، 
هـذا مـا ينقـص العمـل فـي احلـب. في 
حيـاة قادمـة، رمبـا أفتـح أيًضـا متجـرًا 
صريحـة  سـأكون  القلـوب،  لتصنيـع 
بـكل  سـأخبرهم  عمالئـي،  مـع  جـًدا 
شـفافية: »هذا قلـب من زجـاج، يرى أي 
شـيء وكل شـيء، مـن داخـل الداخـل، 
ألنـه  أيًضـا  بسـهولة  ينكسـر  لكنـه 
يـرى كل شـيء«.. »هذا قلب مـن حديد، 
يسـتقبل  ال  لكنـه  لالنكسـار،  مضـاد 
طويلـة،  حيـاة  سـيعيش  شـيء،  أي 
لكـن مـن دون حركـة بداخلـه«، »هـذا 
قلـب مـن مطـاط، يقفـز طـوال الوقت، 
يعـرف  ال  لكنـه  للحظـات،  يسـتمتع 
متعـة اللحظـات العاديـة والسـكون«. 
ذات يوم سـيختار جميـع زبائني القلوب 
الزجاجيـة، لـن يفكر عاشـق في كسـر 
منـه  ينتقـم  ال  قلـب معشـوق، حتـى 
سـيخاف  يكسـره،  مبـا  قلبـه  فيقـذف 
كل شـخص علـى قلـب اآلخـر كمـا لو 
كان قلبـه، ذات يـوم سـينتهي كل هـذا 
العمـل الشـاق ليـاًل ونهـارًا، سـيصبح 
عملـي كلـه صباحًيـا، ولن تكـون هناك 
أحـالم سـيئة تضطرنـي للوقـوف على 

رؤوس أصحابهـا ليـاًل.

التابوهات لدى »علي إبراهيم الياسري«.. التائه الذي يعرف الطريق

أربعة فنانين عراقيين يضيئون معرض 
»روحانيات« بعّمان*

حياة قادمة

عمار املسعودي
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من  االشــخاص  من  عدد  يعاني 
زيادة وزنهم خالل شــهر رمضان 
يتم  التي  االكل  نوعية  بســبب 
التركيز عليها في هذا الشــهر 
الفضيــل خاصة فيمــا يتعلق 
باحللويــات والتي صــار وجودها 
رمضان  موائد  مــن  جزء  باملائدة 
الرئيســة وشــراءها جــزء من 

طقوسه.
احللويــات فان وجبة  الى  اضافة 
الســحور التي يتنــاول البعض 
فيهــا كل ما ميكن ان يتســبب 
بزيادة الــوزن من نشــويات الى 
ســكريات الــى كربوهيــدرات. 
باملقابل هناك اشــخاص يعانون 
مــن فقدانهــم للــوزن بصورة 
ما  غالبا  ألنهم  ومزعجة.  كبيرة 
الوقت  بسبب  الشهية  يفقدون 
الــذي ميتنعون فيه عن  الطويل 
الطعــام. والذي يصل احيانا الى 
15 ساعة، ما يؤثر على تقبلهم 
الطعام بعد فترة اجلفاف بسبب 

عدم االكل والشرب ايضا.
ويسبب استهالك عدد قليل من 
الســعرات احلرارية فــي وجبتي 
اإلفطار والســحور فقدان الوزن، 
وللصيام فوائــد صحية عديدة، 
أبرزها املســاعدة على حتســن 
القلب  الدمــاغ، وصحة  وظائف 
واألوعيــة الدموية، كما ميكن أن 
يكون فتــرة جدّية إلنقاص الوزن، 
إذا مــا متَّ اتباع األنظمة الغذائية 
يتسبب  ال  بدوره  وهذا  الصحية. 

بزيادة او فقدان الوزن.
ويعود فقدان الــوزن في رمضان 

إلى تقليل عدد السعرات احلرارية 
االمتناع  عن  والناجت  املستهلكة، 
عن تناول األطعمة واملشــروبات 
لســاعات طويلــة يوميــاً )من 

الفجر وحتى املغرب(.
وأوضحت الكثير من الدراســات 
واألبحــاث أن الصيــام يعزز من 
يلجأ  الوزن، ألنَّ اجلســم  إنقاص 

إلى حرق مخــزون الدهون لديه، 
كي يحصل علــى الطاقة التي 
الطاقة  وهذه  اجلسم،  يحتاجها 
هي اجللوكوز أو الســكر املوجود 
فــي الطعام، لذا مــن الضروري 
أن يتم تعويض هــذا اخملزون من 
تناول كمية طعام صحية  خالل 
اإلفطار  وجبتي  خالل  مناســبة 

والسحور.
ولتجنــب فقدان الــوزن في هذا 
اوزانهم  ملــن  الشــهر خاصــة 
باالصل خفيفة. يجب مراعاة ما 

يلي:
على  اإلفطــار  وجبة  تنــاول   1-
مرحلتــن، والبدء بتنــاول التمر 
وفــي  والشــوربة،  والســلطة 

الطبق  تنــاول  الثانية  املرحلــة 
الرئيــس الذي يجــب أن يحتوي 
غنية  غذائيــة  عناصــر  علــى 
كما  واملعــادن،  بالفيتامينــات 
الدســمة  الوجبات  جتّنب  يجب 
اشــخاص  فهناك  والدهنيــة. 
ينصبــون مائــدة عامــرة مبا لذ 
وطاب في وجبة االفطار ويحرص 

على ان يأكل ما وجود باملائدة من 
دون مراعاة ان املعدة حتتاج الى ان 

تتهيأ الستقبال الطعام.
-2 احلرص على شرب املاء بكميات 
اإلفطار  وجبتــي  بن  مناســبة 
والسحور، لتعويض الكمية التي 
ساعات  خالل  اجلســم  يفقدها 
الضــروري جتّنب  ومن  الصيــام، 

شرب املاء أثناء تناول الطعام.
-3 عــدم إغفــال تنــاول وجبة 
السحور، ألنها ذات أهمية كبيرة 
وتســاعد في احلفاظ على ثبات 
أن تكــون وجبة  الوزن، بشــرط 
متنحــك  ومتوازنــة  متكاملــة 
احلرص  مع  بالشــبع،  الشــعور 
على احتوائها علــى اخلضراوات 
أو الفواكه. وتعد وجبة السحور 
اذ تؤثر على حالة الصائم  سنة، 
طوال فترة الصيــام، لكن هناك 
القيام وحتضير  يتكاسل من  من 
وجبة الســحور او حتــى تناول 

االكل في هذا الوقت.
-4 احلّد من شــرب السوائل قبل 
وفي أثناء تنــاول وجبتي اإلفطار 
والســحور، حتى ال متتلئ املعدة 
وبالتالي يشعر الصائم بالشبع. 
يفضل تأخير تناول السوائل إلى 
الطعام وشــربها  تناول  بعد  ما 
على فترات وليــس دفعة واحدة 

حتى قبل أذان الفجر.
-5 احلرص على ممارســة الرياضة 
املعتدلة التي ال تتطلب مجهودًا 
والتي تساعد  املشي،  بدنًيا مثل 
على حتســن الصحة، كما أنها 
الســعرات  الكثير من  ال حتــرق 
احلرارية خالل أيــام الصيام مثل 
غيرها مــن الرياضات التي حتتاج 

إلى مجهود بدني كبير.

تجنب فقدان الوزن في رمضان بخطوات بسيطة
طبيب فلسطيني ينقذ طفلة من املوت

 تداولت حســابات على تويتــر، مقطع فيديو يظهر 
والديها  برفقــة  فلســطينية مختنقــة  طفلــة 
املذعورين، خالل حلظة إنقاذها على ما يبدو في مركز 

صحي محلي.
ووفقا ملوقع »وكالة سوا اإلخبارية« احمللي، فإن احلادثة 
وقعت في بلــدة قباطية، بالقرب مــن مدينة جنن 

الفلسطينية.
وبحسب املوقع، فقد مت إنقاذ الطفلة بعد أخذها إلى 
طبيب يدعى مجاهد نزال، في وقت متأخر من الليل.

وكان نزال قد وضح عبر حســابه على فيس بوك أن 
والد الطفلة أتى إليه مذعورا، وكان يصرخ بأن طفلته 

»ماتت ماتت مخنوقة«، وأن »البنت ما بتتحرك«.
وأشــار الطبيب إلى أن الطفلة عمرها سنة وأربعة 

أشهر.

خطر اإلفراط في شرب املياه
أكدت طبيبة أمراض الكلى، آنا كوروبكينا أن فائض 

املاء ميكن أن يؤثر سلبا على صحة اإلنسان.
وأشــارت الطبيبة إلى أنه في حالة تسمم املاء قد 
ينخفــض تركيــز اإللكتروليتات التــي تعزز حركة 
العناصر الغذائية في خاليا اجلسم وإخراج املنتجات 

األيضية منها.
وقالت لقناة »زفيزدا« الروســية: »على سبيل املثال، 
قد تنخفض كمية الصوديوم في الدم. هناك حاجة 
للحفاظ على توازن السوائل داخل اخللية وبن اخلاليا. 
إذا كنت تشــرب الكثير من املاء مرة واحدة، فسوف 
تبدأ السوائل في التراكم خارج األوعية الدموية. قد 
التالية: غثيان وتشنجات واضطراب  تظهر األعراض 

في التنسيق.
وأضافــت أن الرياضيــن معرضــون للخطر ألنهم 

يشربون الكثير من املاء مرة واحدة.

هالميات بحرية تغلق مفاعلني نوويني 
الهالميات البرميلية كائنات بحرية هالمية شفافة 
تشبه قناديل البحر ويبلغ ارتفاعها أقل من 10 سم. 
تســببت هذه اخمللوقات الصغيــرة بإغالق مفاعلن 

نووين في كوريا اجلنوبية مؤخرا.
وذكــرت وكالة بلومبرغ أن مئات مــن هذه الكائنات 
عرقلت أنظمة املياه املســتعملة في تبريد مفاعلن 
في محطة للطاقة النووية في كوريا اجلنوبية للمرة 

الثانية في أقل من ثالثة أسابيع.
وتســببت املرتان بإغالق املفاعلــن الذين توقفا عن 
إنتــاج الطاقة ملدة أســبوع األمر الــذي يحتاج إلى 

تكاليف باهظة لتعويض مقدار الطاقة املفقودة.
ووفقــا للمحلل أوليمــب ماتييال، ســيتطلب هذا 
شــحنة مبقدار 60 ألف طــن من الغــاز الطبيعي 

بتكلفة حوالي 21.8 مليون دوالر لتعويض الطاقة.
وبحســب يون ســيوك هيون، الباحث فــي املعهد 
الوطني لعلوم املصايد في كوريا اجلنوبية: »ال ميكننا 
حتى اآلن حتديد ما إذا كان انتشار السالالت ناجتا عن 
تغير املناخ أو عوامل أخــرى. ينبغي اعتبارها ظاهرة 
مؤقتة ما لم نشهد زيادة مستمرة على مدى العقد 

املقبل«.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
أوفت الفنانة نيللي بوعدها جلمهورها 
مطلع العــام احلالــي، بالظهور عبر 
أحد برامج التوك شــو، وحلت ضيفة 
على احــد البرامج الــذي يقدم على 
حلقة  فى  املصرية  الفضائيات  احدى 
كشــفت فيها الكثير من الكواليس 
واألسرار عن عالم الفوازير وسر غيابها 
الفنى منذ العام 2002، وأكدت أن دنيا 
ســمير غامن الوحيدة من جنمات اجليل 

احلالي القادرة على تقدمي الفوازير.

بســبب  األنظار  نيللــى  وخطفــت 
احتفاظهــا بجمالهــا وخفة ظلها 
وروت الكثير مــن املواقف الكوميدية 
التــى حدثت معها فــي أثناء تصوير 
فوازير رمضان، وأكدت إن أصلها يعود 
لعائلة »لئيم باشا«، موضحة أن سر 
غيابها الطويل عن اجلماهير أنها تريد 
أن »توحشــهم«، مضيفة: »هو لئيم 
وأصال مش باشــا وال حاجة، ويابخت 
من زار وخفــف.. أنا قدمــت حاجات 

معتزة بيها وكفاية.

وأكــدت نيللــي أن فتــرة عملها فى 
فوازيــر رمضــان تعد مــن أحلى أيام 
حياتها، وقالت: كنت بنام ربع ســاعة 
بس فى اليوم، وكانت فترة على قلبى 

أحلى من العسل.
املواقف  بعــض  نيللــى  وكشــفت 
الكوميدية التى تعرضت لها في أثناء 

تصويرها حلقات فوازير رمضان
وردا على ســؤال من األنسب لتقدمي 
نيللى:  قالــت  اآلن  فوازيــر رمضــان 
الوحيــدة اللى شــايفاها تقدر تقدم 

الفوزاير دنيا سمير غامن، وعلق زوجها 
املذيــع رامي رضوان مقــدم البرنامج 
قائال: أنا نفسي طبعا، وعدد كبير من 

اجلمهور نفسه دنيا تقدم الفوازير.
يذكــر أن نيللي غائبة عــن األعمال 
الفنية منذ العام 2002 عندما قدمت 
مسلســل »آلو رابع مرة« مع النجم 
الراحلة  والفنانــة  فهمي  مصطفى 
شــويكار والفنان الراحل أحمد راتب، 
وما زالت مشــاركتها االستعراضية 
في فوازير رمضان حتقق أعلى نســب 

مشاهدة عند إعادة عرضها.
بعدما  بحثــا  األكثر  ترنــد  وتصدرت 
عادت للظهور بعــد غياب طويل عن 
األضواء وابتعاد كامل عن املشــاركة 
في األعمال الفنية، وتوقف عدد كبير 
من رواد مواقــع التواصل االجتماعي 
أمــام احتفاظهــا بجمالهــا املعتاد 
ورشــاقتها، ومت تــداول صورتهــا مع 
اإلعالمية بوسي شلبي مع تعليقات 
تذكــر بأدائها املدهش لفوازير رمضان 

قدميا.

نيللي: دنيا سمير غانم األنسب لتقديم فوازير رمضان

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطن بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبن الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتن أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بن زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
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لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
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7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

مــع ان كل واحد منا في فصل الشــتاء 
انه  القصوى يشــعر  البــرد  اوقات  وفي 
يعيش في ابرد مدينة بالعالم، لكن عند 
التعرف على املدن االكثر برودة رمبا جند اننا 

في مدن دافئة شتاء باملقارنة. 
»هاربن« هــي املدينة االكثــر برودة في 
الصــن وايضا موطــن اكبــر مهرجان 
للجليد في العالم والذي يقام ســنويا. 
قد تصل درجات احلرارة لـ ناقص 38 درجة 

مئوية.
لوجنييربــن في النرويــج مدينة تقع في 
أقصى شــمال الكرة األرضية تشــتهر 
لكونها موطن مرفق االمم املتحدة لتخزين 
البذور. قد تصــل درجات احلرارة لـ ناقص 

46 درجة مئوية.
بــارو في االســكا مدينة فــي الواليات 
املتحدة تقع في والية االسكا تعد املدينة 
االكثر برودة في البــالد. قد تصل درجات 

احلرارة لـ ناقص 47 درجة مئوية.

وينيبيغ في كندا
مدينة تشتهر بطقس بارد للغاية بحيث 
تترواح دراجات احلرارة فيها من 20 الى 22 
درجة حتت الصفر خالل شــهر يناير. قد 
تصــل درجات احلرارة لـــ ناقص 47 درجة 

مئوية.

يلونايف في كندا مدينة يعيش فيها 20 
الف نســمة تعد من افضل االماكن في 
العالم ملشــاهدة االضواء الشمالية. قد 
تصــل درجات احلرارة لـــ ناقص 51 درجة 

مئوية.
دودينــكا في روســيا مدينــة ذات مناخ 
قاس بحيث ان دراجات احلرارة تصل فيها 

باستمرار الى 20 درجة مئوية حتت الصفر 
في فصول الشتاء. قد تصل درجات احلرارة 

لـ ناقص 61 درجة مئوية.
نوريلســك في روســيا. مدينة اخرى في 
روسيا لم يسبق ان كان لها مناخ معتدل 
في فصل الشتاء ودائما ما تكون مناخها 
قاسيا للغاية. قد تصل درجات احلرارة لـ 

ناقص 64 درجة مئوية.
ياكوتســك فــي روســيا. مدينــة في 
جمهورية ســاخا تشــهد فصل شتاء 
قاســي كما ان وقت بداية الفصل يكون 
ابكر مــن بقية مدن العالــم. قد تصل 

درجات احلرارة لـ ناقص 64 درجة مئوية.
فيرخويانســك في روســيا. مدينة يقدر 
عدد ســكانها بـ 1100 شــخص فقط 
35 درجة حتت  ملناخها القاسي مبتوسط 
الصفر. قد تصل درجات احلرارة لـ ناقص 

67 درجة مئوية.
أويامكون في روســيا. هي املدينة االكثر 
بــرودة على كوكب االرض مبتوســط 50 
درجــة مؤوية حتــت الصفر فــي فصل 
25 حتت الصفــر تعد  الشــتاء، درجــة 
فــي املدينة على انها درجــة دافئة نظرا 
لتكيف السكان على دراجات اسوأ منها. 
قد تصل درجات احلرارة لـ ناقص 71 درجة 

مئوية.

ابرد عشر مدن على كوكب االرض

الثالثاء 13 نيسان 2021 العدد )4637(

Tue. 13 Apr. 2021 issue )4637(



رياضة الثالثاء 13 نيسان 2021 العدد )4637(10

Tue. 13 Apr. 2021 issue (4637(

لندن ـ وكاالت:

قلــب مانشســتر يونايتد تأخره 
بهدف إلــى انتصار مثيــر )1-3) 
توتنهام  مضيفه  حســاب  على 
هوتسبير، مســاء اول امس، في 
قمة مباريات اجلولة 31 من الدوري 
اإلجنليزي املمتاز.. وســجل ثالثية 
يونايتــد فريــد )57( وإدينســون 
كافانــي )79( وماســون جرينوود 
)90(، و ســجل هــدف توتنهــام 
الوحيــد هيوجن مني ســون)40).. 
رفع مانشســتر  النتيجة  وبتلك 
يونايتــد رصيده إلــى 63 نقطة 
فــي املركز الثانــي، وجتمد رصيد 
توتنهام عند 49 نقطة في املركز 

السابع.
فإن  »أوبتــا«،  أرقــام  وبحســب 
توتنهــام فقــد 18 نقطــة من 
موضع االنتصار فــي البرمييرليج 
هذا املوســم، كثاني أكثر الفرق 
خســارة للنقــاط بعــد التقدم 
 20( برايتون  خلــف  النتيجة  في 
نقطة(، وهو أكبر عدد من النقاط 
يفقده فريق يدربه جوزيه مورينيو 
من موضع االنتصار في موســم 
تكبد  بالبرمييرليج.كمــا  واحــد 
مورينيــو 10 هزائم فــي الدوري 
األولى طوال  للمرة  واحد،  مبوسم 

مسيرته التدريبية.
يونايتــد  مانشســتر  وواصــل 
مسيرته اخلالية من الهزائم خارج 
أرضه في الدوري، والتي وصلت إلى 
23 مباراة متتاليــة )15 انتصارا - 
8 تعادالت(، وهي املســيرة التي ال 
يتفوق عليها ســوى آرسنال بـ27 
بعيًدا  دون هزمية  مباراة متتاليــة 
عن ملعبه بني شــهري نيســان 
2003 وأيلول 2004.وأصبح ماسون 
جرينوود بعمر 19 عاًما و129 يوًما 

أول مراهق يسجل ويصنع كالعب 
بديل ملانشستر يونايتد في مباراة 
كريســتيانو  منذ  بالبرمييرليــج، 
 2003 الثاني  رونالدو في تشــرين 

أمام بورتسموث.
وسجل إدينسون كافاني 7 أهداف 
في البرمييرليج هذا املوســم، من 
بينها 5 أهداف من ضربات رأسية، 

وال يتفــوق عليــه فــي األهداف 
بضربــات الرأس ســوى دومينيك 
كالفيــرت ليوين )6(.. أمــا فريد، 
فســجل ثاني هدف في مسيرته 
هدفه  سجل  بعدما  بالبرمييرليج، 
األول فــي ســبتمبر 2018 أمــام 
وولفرهامبتــون، لينهي مســيرة 
من 73 تسديدة في املسابقة دون 

أهداف.
الكوري  افتتــح  اخــر،  جانب  من 
اجلنــوب ســون هيوجن مــني، جنم 
توتنهام، التســجيل للسبيرز في 
ويعتبر  يونايتد،  مانشستر  شباك 
الثالث لسون في  الهدف هو  هذا 
شــباك مانشســتر يونايتد هذا 
املوســم، بعد أن ســجل هدفني 

في لقاء الــدور األول، الذي فاز به 
توتنهام بنتيجة )1-6).. 

»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فإن ســون هو أكثر 
العب سجل في شباك مانشستر 
 3( واحد  يونايتد خــالل موســم 
أهداف(، منذ موسم )2015/2014(، 
عندما سجل األرجنتيني سيرجيو 

أجويرو، جنم مانشســتر سيتي، 3 
أهداف أيًضا.

وأضافت الشبكة، أن هذا املوسم 
هو الرابع لســون في البرمييرليج 
 5 الذي ينجح خالله في تسجيل 
أهداف على األقــل بكلتا قدميه، 
5 أهداف  حيث ســجل حتى اآلن 
بقدمــه  و8  اليســرى،  بقدمــه 
اليمنى.أما شــبكة »ســكواكا« 
لإلحصائيــات، فقد أشــارت إلى 
أن ســون صاحب الـ28 عاًما، هو 
أول العــب يســجل في شــباك 
مانشستر يونايتد ذهابًا وإيابًا هذا 

املوسم.
قلب نيوكاســل، تأخره بهدف في 
الشــوط األول إلى فوز ثمني )1-2) 
علــى مضيفه بيرنلي، واســتعاد 
نيوكاســل، نغمة االنتصارات في 
4 تعادالت و3هزائم  املسابقة بعد 
فــي املباريات الســبعة املاضية، 
ورفــع رصيده إلــى 32 نقطة في 
املركز السابع عشر ، وجتمد رصيد 
بيرنلي عنــد 33 نقطة في املركز 

الـ15.
وأنهــى بيرنلــي، الشــوط األول 
لصاحله بهدف سجله ماتي فيدرا 
في الدقيقة )18(، ورد نيوكاســل 
فــي الشــوط الثانــي بهدفــني 
جاكــوب  متتاليــني ســجلهما 
وأالن ســانت ماكسيمني  ميرفي 

في الدقيقتني )59، 64).
يونايتد على ضيفه  وفاز وستهام 
ليســتر ســيتي 3-2 .. وســجل 
ثنائية  لينغــارد  جيســي  للفائز 
48، فيما  44، وجــارود بويــن   ،29
سجل لليستر ســيتي النيجيري 
و   70 إيهياناتشــو  كيليتشــي 
90.ورفع فريق املدرب االسكتلندي 
ديفيــد مويز رصيــده إلى 55 في 
الثالث  ليستر  الرابع، خلف  املركز 

بنقطة واحدة.

سون يعادل رقم أجويرو المميز

يونايتد يقلب تأخره إلى انتصار مثير على توتنهام

العبو مانشستر يونايتد

روما ـ وكاالت:
اقترب إنتر مســافة إضافية من لقبه األول في 
الدوري اإليطالي منذ عــام 2010، بفوزه احلادي 
عشــر توالياً على حســاب ضيفــه كالياري 
-1صفر بصعوبة، فــي املرحلة الثالثني.وبتمرير 
حاســمة من البديل املغربي أشــرف حكيمي 
ملسّجل الهدف الوحيد ماتيو دارميان )77(، رفع 
إنتر رصيده إلى 74 نقطة، مقابل 63 مليالن جاره 
وأقرب مطارديه الفائز الســبت على مضيفه 
بارمــا 3-1، ليقترب من إنهاء احتكار يوفنتوس 
للقب الســكوديتو، قبل ثمانــي مباريات من 
ختام املوسم اجلاري.وأصبح إنتر أول فريق يفوز 
فــي أول 11 مباراة من دور اإلياب، متخطياً رقم 

ميالن في موسم 1990-1989.

عمان ـ وكاالت:
أعلن معان األردني، تعاقده مع املهاجم املصري 
عمــرو شــحادة، ليمثل فريق كــرة القدم في 
املوسم احلالي.وأكد املوقع الرسمي للنادي، أن 
الالعب وقع رسمياً على كشوفاته، متمنياً أن 

يشكل االضافة الهجومية املطلوبة.
وكان معــان قد تأخــر في إجنــاز تعاقداته مع 
احملترفني األجانب نظراً للظروف املالية الصعبة 
التي مير بها.واستهل معان مشواره في بطولة 
دوري احملترفني، حيث خســر أمام احلســني إربد 
بهدف من دون رد.ويســتعد معان بقيادة مديره 
الفني ديان صالح، خلــوض ثاني مواجهاته في 
الدوري حيث ســيواجه سحاب يوم 18 نيسان 

اجلاري على استاد األمير محمد بالزرقاء.

ميونيخ ـ وكاالت:
عاد شــالكه متذيل فرق الدوري األملاني لكرة 
القدم واملهدد بشــكل كبيــر بالهبوط إلى 
الثانية، إلى ســكة االنتصــارات بفوزه على 
-1صفــر أول أمس، في  ضيفه أوغســبورغ 

مباريات املرحلة 28.
وأنهى ســوات ســيردار فترة عجاف فريقه 
وقاده الى انتصاره الثاني فقط هذا املوســم 
بتســجيله الهــدف الوحيد فــي الدقيقة 
الرابعة.ولــم يــذق شــالكه طعــم الفوز 
فــي مبارياته الـــ 13 األخيرة فــي مختلف 
املســابقات، منها 12 في الدوري وواحدة في 
ثمن نهائي الكأس )خســر أمام فولفسبورغ 
بهدف نظيــف(، وحتديــداً منذ فــوزه األول 
في الدوري هذا املوســم وكان على حســاب 

هوفنهامي برباعية نظيفة في املرحلة 15.
وحقق الفريق الذي يقبع في قاع الترتيب خالل 
هذه الفترة 3 تعادالت مقابل 10 هزائم، قبل أن 
تتوقف هذه السلســلة أمام أوغسبورغ.ورفع 
شالكه رصيده إلى 13 نقطة في املركز الثامن 
عشر األخير، فيما جتمد رصيد أوغسبورغ عند 

32 في املركز احلادي عشر.

إنتر يقترب من لقب 
الكاليتشيو 

معان يعزز هجومه 
بالمصري شحادة

شالكه يعود لالنتصارات 
بعد 13 مباراة

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

أحرز جايســون تاتوم 53 نقطة، وهو 
أعلى معدل له طوال مسيرته، ليقود 
فريقه بوســطن ســيلتيكس للفوز 
علــى ضيفه مينيســوتا تيمبرولفز 
145-136 في الوقــت اإلضافي.وأحرز 
تاتوم 35 نقطة فــي النصف الثاني 
الفريق صاحب  املباراة، ليعــوض  من 
األرض تأخره بفارق 17 نقطة ويحقق 

الفوز في دوري السلة األمريكي.
وبذلك أصبــح تاتوم البالغ من العمر 
23 عاما و37 يوما، أصغر العب ســنا 
طوال تاريخ بوسطن، يحرز 50 نقطة 
أو أكثر في مبــاراة واحدة.وإلى جانب 
الكبيرة، ســيطر  النقاط  حصيلــة 

تاتوم على 10 كرات مرتدة.
وأسهم جايلن براون في فوز أصحاب 
األرض بتســجيل 26 نقطــة، بينما 
أضــاف زميله ماركوس ســمارت 24 
نقطــة، ومرر ثماني كرات حاســمة 
أفضل  أنطوني  كارل  لزمالئــه.وكان 
مســجلي مينيســوتا برصيــد 30 
12 كرة  نقطة، كما ســيطر علــى 
مرتدة ومرر 7 كرات حاسمة لزمالئه.

فاز واشــنطن  وفي مواجهات أخرى، 
ويــزاردز خــارج أرضه علــى جولدن 
ســتيت وريــورز 110-107 وفاز لوس 
أجنليس كليبرز 126-109 على ضيفه 

هيوستون روكتس.         
وواصل لوس أجنليس كليبرز انطالقته 

وضغطــه على يوتا جــاز في صدارة 
مجموعــة الغــرب من خــالل فوزه 
/ 109 على هيوســن   126 الكبيــر 
روكيتس..وســجل كاوهي ليونارد 31 
نقطة وأضاف زميله ريجي جاكسون 
26 نقطــة ليقــودا فريقهما كليبرز 
انتفاضة  إحبــاط  بعد  الثمني  للفوز 
روكيتس فــي الربع الثالث من املباراة 
والذي سجل فيه الضيوف 37 نقطة 

مقابل 27 نقطة لكليبرز.
وكان روكيتس تفوق بفارق عشر نقاط 
)36 / 26( في الربع األول ، ولكن كليبرز 
سحق ضيفه في الربع الثاني وسجل 
41 نقطة مقابل عشــر نقاط فقط 
الفريــق صاحب  ليمهد  لروكيتــس 
الذي أمته  الفــوز الكبير  األرض لهذا 
في الربع األخير بتســجيل 32 نقطة 

مقابل 26 نقطة لروكيتس.
والفوز هــو الرابع على التوالي والـ36 
مقابل 18 هزمية في املســابقة حتى 
بالهزمية  روكيتــس  فيمــا مني  اآلن 
الـــ38 مقابل 14 انتصــارا فقط في 
املسابقة حتى اآلن ليحتل املركز قبل 

األخير في مجموعة الغرب.
وفــي مباريات أخرى مســاء اجلمعة 
)صباح الســبت(، فاز نيويورك نيكس 
على ممفيس جرايزلس 133 / 129 بعد 
التمديد لوقــت إضافي ، ونيو أورليانز 
بيليكانــز على فيالدلفيا ســيفنتي 
سيكســرز 101 / 94، وأتالنتا هوكس 
على شيكاغو بولز 120 / 108 ودينفر 
ناجتس على ســان أنطونيو ســبيرز 

121 / 119 وبوسطن سلتيكس على 
مينيسوتا تيمبروولفز 145 / 136 بعد 
التمديد لوقت إضافي.كما فاز إنديانا 
بيسرز على مضيفه أورالندو ماجيك 
111 / 106 وشــارلوت هورنيتس على 
مضيفــه ميلواكــي باكــس 127 / 
119 وواشــنطن ويزاردز على مضيفه 

جولدن ستيت واريورز 110 / 107.   
وأحــرز دونوفان ميتشــل 42 نقطة، 

ليصبح يوتا جــاز أول فريق في دوري 
كرة الســلة األمريكــي للمحترفني 
يصل إلى 40 انتصارًا هذا املوسم بعد 
112( على ســكرامنتو   128--( فوزه 
كينجــز في ســولت ليك ســيتي..
26 نقطة، وجو  وأضاف مايك كونلي 
إجنليس 20 نقطة، وســجل الالعبان 
5 ثالثيات ليساعدا جاز على تعويض 
تأخره بفارق أكثــر من 10 نقاط أمام 

 24 انتصاره  بذلك  جاز  كينجز.وحقق 
11 في  على التوالي مبلعبــه، والفوز 
أول  13 مباراة.وأصبح ميتشــل،  آخر 
العب من جاز يســجل 35 نقطة في 
3 مباريات متتاليــة منذ كارل مالون 

عضو قاعة مشاهير كرة السلة.
وأحــرز دي آرون فوكــس 30 نقطــة، 
وأضــاف ريشــون هوملــز 25 نقطة 
لصالح سكرامنتو الذي لم يستطع 

احلفــاظ علــى تفوقــه بفــارق 11 
مــن كينجز  املباراة  نقطة.وأفلتــت 
سكرامنتو  واســتغل  النهاية.  قرب 
تســجيله 11 نقطــة مقابل نقطة 
األخير،  الربــع  واحدة فــي منتصف 
بعد 17 نقطــة مقابل نقطة واحدة 
املباراة  لصالح جــاز، ليعود ألجــواء 
وتقدم 105-104 بعد ســلة ساحقة 
من هاريســون بارنز قبل ست دقائق 

وخمس ثوان على النهاية.
لكن العب جاز البديل جورج نياجن سجل 
ثالثية ليطلق إشــارة بدايــة النهاية 
وتولى ميتشــل وكونلي  يوتا.  لصالح 
زمام األمور واســتغل جاز تسجيله 19 
نقطة مقابل أربع ليقلب املباراة رأســا 
على عقب في اللحظات األخيرة.وتفوق 
يوتا على ســكرامنتو بنتيجة )47-69) 

في الشوط الثاني.
 11 أونيل  وســجل رودي جوبير ورويس 
نقطة معا فقط، لكن أونيل استحوذ 
على 14 كرة مرتدة وجوبير على 11 كرة 
27 نقطة  إمبيد  مرتدة. وسجل جويل 
ليقود فيالدلفيا ســيفنتي سيكسرز 
للفوز 117-93 على أوكالهوما ســيتي 
املباراة  ثاندر.وأنهــى فرقان كوركمــاز 
مســجال 20 نقطة لصالح فيالدلفيا، 
في حني أضاف بن ســيمونز 13 نقطة. 
13 كرة  دوايت هاوارد على  واســتحوذ 
مرتدة فــي أقل مــن 15 دقيقة.ولعب 
فيالدلفيــا بــدون اثنــني مــن العبيه 
األساســيني، إذ غاب توبيــاس هاريس 

وداني جرين بسبب اإلصابة.

واستعاد ثاندر في املقابل العبني اثنني 
من اإلصابة، حيث تعافى داريوس بازلي 
من إصابة في الكتف عقب غيابه عن 
16 مباراة متتالية بينما عاد لوجوينتز 
دورت بعد غيابه عن آخر سبع مباريات 
بازلي  االرجتاج.وتصدر  بروتوكول  بسبب 
العبي ثاندر وســجل 17 نقطة وأضاف 
فيالدلفيا  نقطة.ويتقاســم   15 دورت 
صدارة القســم الشــرقي برصيد 36 
انتصارا و17 هزمية متساويا مع بروكلني 
نتس الذي خســر 126-101 أمام لوس 

اجنليس ليكرز.
من جانب اخر، اقترب جنم البيســبول 
الســابق أليكس رودريجيــز وامللياردير 
مارك لوري، من االســتحواذ على فريق 
بدوري  املنافس  تيمبرولفز  مينيســوتا 
للمحترفني،  األمريكــي  الســلة  كرة 
الفريق.ودخل  ذكر متحدث  بحســبما 
الثنائي فــي مفاوضات مع جلني تايلور 
مالــك تيمبرولفــز لالســتحواذ على 
الفريق.وأثيــرت تكهنــات منــذ عدة 
أشهر بشأن استعداد تايلور لالستماع 
للعروض املقدمة لشــراء فريقه، لكن 
يبدو أن صفقة االستحواذ في طريقها 

للتحقق.
وحــال متت صفقــة االســتحواذ، فإن 
تيمبرولفز لن يخضع لتغييرات جذرية 
على الفور، حيث سيبقى تايلور املالك 
املســيطر حتى عام 2023 مع امتالك 
رودريجيــز ولــوري حصــة جزئية من 
الفريق، قبل أن يســتحوذا على الفريق 

بشكل كامل في غضون عامني.

 بوسطن يهزم مينيسوتا في ليلة تاريخية لجايسون تاتوم
كليبرز يفوز على روكيتس في دوري السلة للمحترفين

بوسطن يحقق الفوز

10:00 مساًء
10:00 مساًء

مفكرة اليوم

تشيلسي ـ بورتو
سان جيرمان ـ ميونيخ

دوري أبطال أوروبا 

لندن ـ وكاالت:
بلغت التونسية أنس جابر نصف 
نهائــي بطولــة تشارلســتون 
بفوزهــا  للتنــس  املفتوحــة 
الصعب علــى األميركية كوكو 
نظيفتني. مبجموعتــني  غــوف 

من  متكنت  التونســية  النجمة 
فرض ســيطرتها على مجريات 
اجملموعة األولى التي حســمتها 

بستة أشواط لثالثة.
لتنهي  تقّدمها  واصلت جابر  ثم 
املباراة بالفــوز باجملموعة الثانية 
بســتة لثالثــة أيضــا وتضرب 
دانــكا كوفينيتش  مــع  موعدا 
مــن مونتينيغرو والتــي تغّلبت 
يوليــا  الكازاخســتانية  علــى 
6-7 )2-7( و7-5 و6- بوتينتسيفا 

.1
وحققت اإلسبانية املغمورة باوال 
بادوسا مفاجأة من العيار الثقيل 
بفوزها على األســترالية آشلي 
 4-6 أولــى عامليا  بارتي املصنفة 
و6-3 في الــدور ربع النهائي.ولم 
التي  بادوسا حجم االجناز  تصدق 
حققتــه بالفوز علــى املصنفة 
أولى عامليــا بقولها "ال زلت حتت 
الصدمــة. ال أصــدق ما يحصل 
بصراحة".وأضافت "أنا ســعيدة 

جدا من املبــاراة التي قدمتها ال 
ســيما أنني سيطرت فيها على 
أعصابي ألنــه في بعض األحيان 
من الصعب حسم هذا النوع من 

املباريات".
في   4-5 اإلســبانية  وتقدمــت 
اجملموعة األولــى لكنها تخلفت 
حوزتها  في  واإلرســال  صفر40- 
قبــل أن تفوز بالنقــاط اخلمس 
التاليــة لتفــوز بهــا. وتبادلت 

الالعبــات كســر اإلرســال في 
اجملموعة الثانيــة قبل أن تنجح 
اإلسبانية في كسر إرسال بارتي 
لتواصل  الســابع  الشــوط  في 
املباراة. تقدمها  حتــى نهايــة 
نصف  فــي  بادوســا  وتلتقــي 
النهائي مع الروســية فيرونيكا 
علــى  الفائــزة  كودرميتوفــا 
 3-6 األميركية سلون ستيفنس 

و4-6. 

مدريد ـ وكاالت:
العالم ســت  بطــل  ســيعود 
مرات في ســباقات موتو جي بي 
للدراجات النارية، اإلسباني مارك 
احللبات  عــن  الغائب  ماركيــث 
حادث  بســبب  املاضي  متوز  منذ 
أدى إلى كسر في ذراعه اليمنى، 
إلى املنافســات بعــد أن حصل 
على الضــوء األخضر من اجلهاز 
الطبي التابع ملستشــفى »روبر 
إنترناشــونال« كما أعلن فريقه 

هوندا ريبسول اول امس.
الوضع  بأن  الطبي  اجلهاز  واعتبر 
جدا«  »مطمئن  للدراج  الصحي 
مشــيرا إلى »تطــورات واضحة 
الذراع«.وكتب  عظمة  متكني  في 
على  علــى صفحتــه  الــدراج 
انســتاغرام »موعدنا األســبوع 
املقبل في بورتيماو« في البرتغال 
حيث تقــام اجلولــة الثالثة من 
نيســان.  18 في  العالم  بطولة 

التسعة  األشهر  »كانت  وأضاف 
أوقات  مــع  صعبــة،  املاضيــة 
وصعود  شــكوك  مع  ترافقــت 
وهبــوط. لكني اآلن أســتطيع 

ممارسة شغفي من جديد«.
بيانا  فأصدر  ريبســول  فريق  أما 
أكد فيه بأن »ماركيث يستطيع 

العودة إلى املنافســة آخذين في 
املنطقي  اخلطــر  االعتبــار  عني 
املرتبــط مبمارســته اختصاصه 
الرياضــي«.وكان ماركيــث عاود 
أذار وأشــار  متارينــه منتصــف 
الياباني تيتســوهيرو كواتا الذي 
يشرف عليه في فريق هوندا، بأن 
الدراج اإلسباني يهدف دائما إلى 
حتقيق االنتصارات في ســباقات 
ماركيث  الكبرى.وتــوج  اجلائــزة 
بطال للعالم عامي 2013 و2014 
تواليا،   2019 إلــى   2016 ثم من 

وقد تعّرض لكســر فــي ذراعه 
19 متوز عام  اليمنى حتديدا فــي 
الكبرى  إسبانيا  جائزة  في   2020

على حلبة خيريث.
من  اجلديــد  املوســم  وافتتــح 
النارية  للدراجات  العالم  بطولة 
بســباقني اســتضافتهما قطر 
على حلبة لوســيل فــي 28 آذار 
احلالي  والرابع من نيسان  املاضي 
مافريكس  اإلسباني  فوز  وشهدا 
فينياليــس والفرنســي فابيــو 

كوارتارارو تواليا.

أنس جابر تواصل التألق 
وبارتي تغادر دورة تشارلستون

موتو جي بي: السماح لماركيث 
بـ«العودة إلى المنافسة«

انس جابر

ماركيث



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:  

اجرى رئيس مجلس الوزراء السيد 
مصطفى الكاظمــي، اول امس، 
زيــارة الى املدينــة الرياضية في 
محافظة البصــرة،  واطلع على 
ملعب جذع النخلة الذي يتســع 
متفرج،  الف  وســتني  خلمســة 
وملعب الفيحاء ) ١٠( االف متفرح 
والســاحات التدريبية، كما جتول 
في باقي مرافق املدينة الرياضية.

اهتماما  الكاظمي  السيد  وابدى 
كبيرا باستمرار العمل في مرافق 
املدينة الرياضية التي تعد صرحا 
رياضيــا كبيرا ، وايضــا مواصلة 
الرياضية في  املنشــآت  تطويــر 
التي  البصــرة عموما،  محافظة 
الســتضافة  مؤهلة  اصبحــت 
واألنشــطة  الفعاليات  مختلف 
الرياضيــة في مقدمتها خليجي 
٢٥، مؤكدا حــرص احلكومة على 
تقــدمي كل الدعم واالســناد من 
اجل اجناح البطولة واســتضافة 

االشقاء في البصرة الفيحاء.
وكشف وزير الشــباب والرياضة، 
عدنان درجال، عن توجيهات رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن 
وقال   .25 خلليجــي  االســتعداد 
درجال فــي بيــان ان« الكاظمي  
وجــه مبضاعفــة العمــل فــي 
مشروع ملعب نادي امليناء األوملبي 
ســعة )30( ألف متفــرج، وذلك 
خــال زيارتنا حملافظــة البصرة«.

واضاف« كما وجه بتذليل جميع 
جميع  وإكمال  إلجنــازه  العقبات 
لبطولة  ليكون جاهــزًا  مرافقه، 
خليجي ٢٥، التي يســعى العراق 
الســتضافتها فــي محافظــة 
البصرة«.واشار درجال الى« تاكيد 

الكاظمي حــرص احلكومة على 
إكمــال كل ما يتعلق بهذا امللف 
الــذي يعكــس ســمعة العراق 
ويظهــر قدرتــه علــى تضييف 
والفعاليات  األنشــطة  مختلف 

الرياضية«.
من جانبه، أكد حميد شــيباني، 
األمــني العــام لاحتــاد اليمني 
لكــرة القدم، ورئيــس جلنة احتاد 
نســبة  أن  العربي،  اخلليج  كأس 
االســتعدادات العراقية خلليجي 

25 بلغت 70%.

وقال رئيس جلنة احتاد كأس اخلليج 
العربي«هنــاك جهــود متفانية 
لتلبية اشــتراطات  العــراق  من 
االســتضافة، وخــال الزيارة زرنا 
»كما  والفنــادق«.وزاد:  املاعــب 
التقينا بالقيادات الرياضية وقيادة 
باالستضافة،  املعنية  السلطات 
واســتمعنا منهم كام مطمئن 
وعن  للبطولة،  االستعدادات  عن 
وكيفية  لتنظيمها  تصوراتهــم 

العمل على إجناحها«.
النخلة  ملعبــي  »زرنا  وأضــاف: 

والفيحــاء وهما جاهــزان متاما، 
املينــاء في طور  ويبقى ملعــب 
اإلجناز، وتلقينــا تطمينات بإجنازه 
قبل املوعــد املقتــرح للبطولة، 
نهاية كانــون األول 2021 وبداية 

كانون الثانى 2022«.
وبشأن ضمان إقامة البطولة في 
الزيارة،  العراق على خلفية نتائج 
باإلطاع  مكلفة  »اللجنــة  قال: 
ورفــع تقريرها إلى مؤمتر رؤســاء 
احتادات كرة القدم في دول اخلليج 
والعراق واليمــن«.وأمت رئيس جلنة 

احتــاد كأس اخلليج العربي: »وهم 
من سيقررون األمر بشكل نهائي، 
انعقاده في  املقــرر  في مؤمترهم 
شهر  من  والعشــرين  الســابع 

نيسان اجلاري«.
إلى ذلــك،  ذكرت تقارير صحفية 
اول امس، أن بطولة كأس اخلليج 
 )25 العربي لكرة القدم )خليجي 
تواجه شــبح التأجيل.. وبحسب 
صحيفة »البيان« اإلماراتية اليوم 
األحد فــإن بطولــة خليجي 25 
تعيــش مأزقاً جديــداً، مع وجود 

اجتاه قوي لتأجيــل البطولة ملدة 
عام بعدما كان من املقرر إقامتها 

في كانون أول املقبل.
وأشــارت »البيان« إلى تزايد فرص 
لتزامنها  نظــرا  البطولة  تأجيل 
مع النســخة اجلديدة من بطولة 
كأس العرب، التي تقام خال املدة 
مــن األول وحتــى 18 كانون أول 
2021، مبشاركة 22 منتخباً عربياً، 
ووجود تركيز كبير على منح تلك 
النســخة اهتماماً كبيــرا، ومن 
الصعــب إقامة بطولة »خليجي 
25« بعدها مباشرة نظرا لظروف 
لــكأس  املنتخبــات  اســتعداد 

العالم.
اجلمعيــة  عقــد  املقــرر  ومــن 
العموميــة الحتــاد كأس اخلليج 
العربــي لكرة القدم 26 نيســان 
اجلاري، من خــال تقنية االتصال 
املرئي عن بُعد، ملناقشــة موقف 
بطولة خليجــي 25، بعد اعتذار 
قطر عن عدم االستضافة، وقيام 
جلنة التفتيش اخلليجية بزيارة إلى 
مدينة البصرة العراقية في األيام 
املاضية، لتفقد منشآت وماعب 

العراق الستضافة البطولة.
وســيتم عرض تقرير شــامل عن 
عمل اللجنة، في اجتماع اجلمعية 
العموميــة، ومخاطبــة االحتــاد 
العراقــي رســمياً باملاحظــات، 
ســعياً لتداركهــا قبــل إعــان 
جهوزية العراق الحتضان البطولة 
املرة الثانية ، بعدما اســتضافت 
بغداد نسخة عام 1979، وفي حال 
عدم اكتمال التجهيزات العراقية، 
سيتم تقييم املوقف وفتح الباب 
من جديد أمــام الدول الراغبة في 
االستضافة، بعد أن مت إلغاء نظام 
الدور، واالعتماد على نظام ملفات 

التنظيم.

الكاظمي من المدينة الرياضية في البصرة : 

حريصون على تضييف وإنجاح خليجي 25
نفط الوسط يتمسك 

بصدارة الصاالت

أحمد صالح مدربًا 
جديدًا للكهرباء

الشاطئية تحدد 
موعد األدوار النهائية 

الطلبة يفسخ عقدي 
سامال ومصطفى

بغداد ـ الصباح الجديد:
جرت ســبع مواجهات فــي الــدوري املمتاز لكرة 
الصــاالت، أول أمس، ضمن منافســات اجلولة 21 
من الدوري.وفاز فريق نادي الشرقية على فريق نادي 
اوروك 6-3، كما فاز فريق نادي مصافي اجلنوب على 
بلدية الناصرية 7-2، وتغلب فريق نادي غاز اجلنوب 

على فريق نادي اجلنوب 1-4.
كذلك فاز فريق نادي شــهربان على فريق نادي غاز 
الشــمال 5-3، وحقق فريق نادي مصافي الوسط 
فوزاً ثميناً على فريق نادي نفط البصرة 10-5، وجنح 
فريق نادي الشــرطة بالفوز على فريق نادي القوة 
اجلوية 1-0، وفاز نفط الوسط على اجلنسية 3-11.
ويتصدر فريق نفط الوســط بعد انتهاء اجلولة 21 
ترتيب الفــرق برصيد 52 نقطة، والشــرطة ثانياً 
برصيد 49 نقطة، ومصافي الوســط ثالثا برصيد 

38 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ت الهيئة اإلداريــة لنادي الكهربــاء، املدرب  ســمَّ
الشــاب أحمــد صــاح، مدربًــا للفريــق، خلًفا 
للمســتقيل عباس عطية.. وقــال خيام اخلزرجي، 
مدير املكتــب اإلعامي: »املدرب الســابق عباس 
عطية قدم اليوم استقالته بأجواء طيبة، وفسخ 
عقده بالتراضي وقدمت له إدارة النادي الشكر له 
ولطاقمه الفني على اجلهود التي بذلوها بالفترة 

املاضية«.
وبني أن رئيس الهيئة اإلدارية علي األسدي أعلن عن 
تسمية املدرب الشاب احمد صاح مدربًا للفريق، 
وسيســاعده في مهمته مازن عبد الستار، فيما 
حافظت إدارة النادي على وجود مدرب حراس املرمى 
بدر شاكر.وأشــار إلى أن املدرب ســيقود الوحدة 
التدريبية األولى للفريق مســاء امس، على ملعب 
النادي حتضيــرًا للجولة الـ28 من الــدوري، والتي 
ســيواجه خالها فريــق القاســم.يذكر أن فريق 
الكهربــاء يحتل املركز الـ17 برصيد 24 نقطة في 

الئحة الترتيب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامت جلنة كرة الصاالت والشــاطئية، اول امس، 
في مقر احتاد كــرة القدم قرعــة األدوار النهائية 
لدوري الكرة الشــاطئية الذي ينطلق بعد شــهر 
رمضان املبارك، بحضــور رئيس الهيأة التطبيعية 
إيــاد بنيان، واألمــني العام محمــد فرحان ورئيس 
اللجنة وأعضائها. وقســمت الفرق املتأهلة على 
مجموعتني، ضمت األولى فــرق )أم قصر والنجدة 
واملعقل وجبيلة ومصافي الوسط(، وتألفت الثانية 
من فرق )احلدود والهاشــمية واجليــش ومصافي 
اجلنــوب والكفل(.وحددت اللجنــة ماعب االحتاد 

مسرحا للمنافسات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت الهيئة اإلدارية املؤقتة لنادي الطلبة الرياضي، 
استبعاد الاعبني سامال سعيد ومصطفى كرمي 
من الفريق، وفسخ التعاقد معهما بشكل نهائي، 

وتوجيه إنذار نهائي إلى بقية الاعبني.
وذكر بيان رســمي للنــادي، أن اإلدارة قــررت إبعاد 
ســامال ومصطفــى، لتغيبهما عــن التدريبات، 
وتوجيه إنذار لبقية الاعبــني، من أجل منع حالة 
التمرد.يشــار إلى أن عددا من الاعبني في صفوف 
الطلبة، أضربوا عن التدريبات بســبب تأخر صرف 

مستحقاتهم املالية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت جلنة املســابقات في احتاد الكرة 
املركــزي، تأجيــل مباريات الشــرطة 
والقــوة اجلوية فــي الــدوري املمتاز.
اللجنة،  رئيــس  احمد  وقال شــهاب 
إن التأجيل جاء بســبب ارتباط القوة 
كأس  مبنافســات  والشــرطة  اجلوية 
ابطــال اســيا لكــرة القــدم املقررة 
انطاقها في الرابع عشــر من الشهر 
احلالي ويســتمر لغايــة الثاثني منه.

وافقت  املســابقات  ان  احمد؛  واضاف 
والصناعات  الــزوراء  لقاء  تأجيل  على 
الكهرباء ضمن اجلولــة الـ27 الى يوم 
غد الثاثاء بدال من أمس التاحة فرصة 
من  بطلب  لاعبني  والتأهيــل  الراحة 

ادارة الزوراء.
مــن جانبه، وصف مــدرب الصناعات 
الكهربائية عبــاس عبيد، أن مواجهة 
فريقه فــي اجلولة الـ27 أمــام الزوراء 
املقرر لهــا اليوم الثاثــاء في ملعب 
الصناعة، بالصعبة.وقال عبيد »الزوراء 
برغم ظروفه التي مير بها، لكنه يبقى 
فريًقــا مرعًبا، وهذا لــن ينتقص من 
قيمتــه الفنية«.وأضــاف: »ما ميلكه 
الــزوراء من تاريخ وقاعــدة جماهيرية 
يضعه دائما علــى اعتاب العودة بقوة 

في أي مباراة«.

وأشــار إلى أن الصناعات الكهربائية 
ســيفتقد خلدمــات العبــني مهمني 
هما أســعد عبد اهلل بسبب اإلصابة 
لإليقاف.وأردف  سعيد  محمد  واملدافع 
عبيد قائا: »مع ذلك نثق مبا منلك على 
دكة البدالء لتعويض الغائبني ونطمح 
للخــروج من املبــاراة بنتيجة جيدة«.
وأكمــل: »الفريق ســيلعب بتكتيك 
يناســب قوة الفريق املنافس ونخطط 
ملفاجئة الــزوراء، خاصــة أن املباريات 
املتبقية مهمة وحاســمة بالنســبة 

لنا«.
املركز  الــزوراء يحتــل  أن  إلى  يشــار 
الرابع برصيــد 48 نقطة فيما يتواجد 
الصناعــات الكهربائيــة فــي املركز 

السادس عشر برصيد 27 نقطة.
واعلنــت جلنة املســابقات فــي احتاد 
الثامنة  اجلولة  مباريات  مواعيد  الكرة 
والعشرين التي ستنطلق يوم اجلمعة 
املقبل املوافــق 16 نيســان اجلاري، اذ 
ستقام ثاث مباريات في افتتاح اجلولة، 
فيلعــب النفط والنجــف في ملعب 
التاجــي في الســاعة الرابعة عصرا، 
الديوانية  ذاتــه يضيف  التوقيت  وفي 
فريق احلدود، وتقام في ملعب الشعب 
الدولي في الســاعة 9 مســاء مباراة 

الطلبة والسماوة.
ايضا،  الســبت ثاث مباريــات  وجترى 
فيلعب زاخو ونفط البصرة في ملعب 

4 عصــرا، وفي  األول فــي الســاعة 
التوقيــت ذاته تقام مباراة القاســم 
والكهرباء في ملعب الكفل، ويضيف 

ملعب فرانســوا حريري مبــاراة اربيل 
9 مساء، وجترى  والكرخ في الســاعة 
االحد مباراتي امانة بغداد والصناعات 

الكهربائة في ملعب األول في الساعة 
4 عصــرا، ويلعب الــزوراء وامليناء في 
 9 الدولي في الساعة  ملعب الشعب 

مســا، في حني تأجلت مباراتي اجلوية 
ابطال  بدوري  الرتباطهما  والشــرطة 

آسيا.
من جانبهــا، قررت ادارة نادي امليناء في 
اجتماع عقد يوم السبت، اعفاء املدرب 
عادل ناصر من مهام عمله.وذكر النادي 
فــي بيان ان االدار قررت إعفاء ناصر من 
مهمتــه كمدرب للفريــق األول لكرة 
القدم و تكليف الكادر املساعد بقيادة 
الفريق حلني تســمية مدربا للسفانة.
واضاف البيــان؛ ان االدارة قررت عطفا 
انضمام  قبول  القضائــي  القرار  على 
جليل حنون و هاني عبد وليد كأعضاء 

هيئة ادارية في النادي.
هذا و أكدت جلنة املسابقات في الهيأة 
التطبيعيــة أن دوري الكــرة املمتــاز 
سيستمر من دون توقف خال اجلوالت 
جلنة  عضو  للمســابقة.وقاَل  املقبلة 
املسابقات، علي عبيس: »إن منافسات 
الدوري ستســتمر من دون تأجيل، وان 
والعشــرين  الثامنة  اجلولة  مباريــات 
ستنطلق في السادس عشر من الشهر 
احلالي«.وأضــاَف عبيــس: »ان مباريات 
القوة اجلوية والشرطة ستؤجل فقط 
خال خوضهما مباريــات دوري أبطال 
آسيا، فيما تواصل بقية األندية خوض 
مبارياتها من دون توقف«.واختتَم قائا: 
الدوري في توقيته احملدد  إنهاء  »هدفنا 
من دون أي تأثير على األندية املشاركة 

في املســابقة، ملا لذلك من انعكاس 
الوطني  املنتخب  على مشوار  إيجابي 

في التصفيات اآلسيوية املزدوجة«.
في حني أوضــح مدرب زاخو ســامي 
بحــت، أن املباريــات التــي يخوضها 
الفريــق ضد الفرق املهــددة بالهبوط 
تعد مباريات معقدة، في ظل االندفاع 
إنقاذ  الفرق من أجــل  لتلــك  العالي 
الهبوط.وقــال بحت:  نفســها مــن 
»املباريــات التي نخوضهــا ضد الفرق 
املهددة بالهبوط تعد مباريات معقدة 
كونهــا تبــذل كل جهدهــا من أجل 
النقاط إلنقاذ موســمها من الهبوط، 
وأضاف »فريــق الكهرباء جيد وصعب 
على ملعبه وبالتالي ســيدخل باحثا 
عن النقاط التي ميكن أن تنعش آماله 
في االرتقاء ملركز بعيــد عن الهبوط، 
بينمــا نبحث نحن عن نقاط املواجهة 

والتقرب أكثر من املركز اخلامس«.
وتابع »الفريق ســيعاني مــن غيابات 
كثيــرة، حيث ســيغيب كل من عمر 
جبار واحمد اياد بســبب اإلصابة فيما 
يغيــب أحمــد محمد بســبب ظرف 
عائلي ويغيب عصام ياســني ألسباب 
أملنــا كبيرة  ذلــك  مع  شــخصية، 
باعبينا للظفر بنقاط املباراة«.ويحتل 
فريق زاخو املركز الســادس برصيد 37 
نقطة فيمــا يحتل الكهربــاء املركز 

السابع عشر برصيد 24 نقطة.

المسابقات تطلق الجولة 28 لدوري الكرة الجمعة باقامة ثالث مباريات 
عباس عبيد يصف الزوراء بـالمرعب برغم الظروف

لقطة من مباريات دوري الكرة املمتاز

الرياضيــة  االوســاط  ودعــت 
الزميل  أمس،  والصحفية، صبــاح 
الصحفي الرياضي ســعدون جواد، 
العراقيني  الصحفيني  نقيب  ونعى 
مؤيد الامــي ، الصحفي الرياضي 
ســعدون جواد ، احد رواد الصحافة 
، الذي توفي  الرياضية في العــراق 
جراء مضاعفــات اصابته بفيروس 
كورونا .وقال الامي في تغريدة على 
تويتر :" فقدنا احدى الشــخصيات 
البــارزة فــي العمــل الصحفــي 
الرياضــي واحــد رواد الصحافــة 
الكبيــر االســتاذ  العراقيــة االخ 
ســعدون جواد الذي وافتــه املنية 
صباح امس بعد تدهور صحته جراء 
، تغمده  مضاعفات فيروس كورونا 
اهلل بواســع رحمتــه والهم اهله 
وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا 

هلل وانا اليه راجعون".
مــن جانبه، قــال رئيــس االحتاد 

الرياضية،  للصحافــة  العراقــي 
الصحفــي  ان  جاســم،  خالــد 
ســعدون جواد اصيب بالفايروس 
ايام، وبعد ان تدهورت  قبل عشرة 

نســبة  وانخفضــت  حالتــه 
إلى مستشفى  نقل  األوكسجني 
اليرمــوك إلســعافه إال ان املوت 
خطفه بعد مضاعفات الفايروس.
وكان الراحــل قــد عمــل رئيس 
حترير لصحــف رياضية عدة منذ 
عمل  صحيفة  واخر  السبعينات، 
بها هي "املاعب" الناطقة باسم 

اللجنة األوملبية العراقية.
والرياضة،  الشــباب  وزيــر  وقدم 
عدنان درجال التعازي إلى الوسط 
الرياضي واإلعامي واسرة الراحل، 
في حني نعتــه نقابة الصحفيني 
العراقيــني في بيــان، كما قدمتا 
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
والهيــأة التطبيعيــة الحتاد كرة 
القدم، التعازي إلى اســرة الراحل 
سائلني الباري جل وعا ان يتغمده 
وان يلهم اهله  الواسعة  برحمته 

وذويه الصبر والسلوان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدخــل فريــق اجلوية لكــرة القدم، 
في الســاعة التاســعة من مساء 
يوم غد االربعاء، اجــواء دوري أبطال 
آســيا ضمن اجملموعة الثانية عندما 
يواجهون مضيفهم فريق الشــارقة 
اإلماراتي مضيــف مباريات اجملموعة 
التــي تضم ايضا فريقــي باختاكور 
األوزبكــي وتراكتور ســازي اإليراني.
في  واثقة  لبدايــة  الصقور  ويتطلع 
البطولة التي تأهل إلى دور اجملموعات 
فيها بعد فوزه على مضيفه الوحدة 
اجلــزاء  ركات  بفــارق  الســعودي 
الترجيحية بعد التعادل بهدف ملثله 

في الوقت االصلي.
ويلعــب اجلوية مباراتــه الثانية في 
الســاعة 6 من مســاء يوم السابع 
عشر من شهر نيســان اجلاري امام 
فريق باختاكــور األوزبكي، ثم ياقي 
فريــق تراكتــور ســازي اإليراني في 

20 نيسان  6 مســاء يوم  الســاعة 
اجلاري، ثم يعود ملواجهة فريق تراكتور 
ســازي يوم 23 منه في الســاعة 6 
مســاء، ويواجه فريق الشــارقة يوم 
26 نيســان في الساعة 9 مساء، ثم 
يختتم مبارياته بلقاء فريق باختاكور 
في الساعة 6 من مساء يوم التاسع 

والعشرين من هذا الشهر.
من جانبها، سارعت إدارة نادي اجلوية 

إلى التعاقد مع املدرب أيوب أوديشو 
ملدة 3 ســنوات بعــد انقطاعه عن 
التدريبــات اعتراضا على عدم صرف 
مبالغ عقــود الاعبــني ومرتباتهم 
الشــهرية، ووصل وفــد اجلوية إلى 
اإلمــارات علــى منت طائــرة خاصة 
التفاؤل  يســودها  اجــواء  وســط 
بتحقيــق نتائج ايجابيــة في دوري 

أبطال آسيا 2021.

االوساط الرياضية والصحفية 
تنعى الراحل سعدون جواد

غدا.. الجوية يتطلع لبداية 
قارية واثقة امام الشارقة 

سعدون جواد

اجلوية في مباراة قارية سابقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
القوى  املركــزي أللعاب  االحتاد  صادق 
على 5 أرقام عراقية جديدة، حتطمت 
في بطولــة األندية التــي أختتمت 
منافســاتها علــى مضمــار كلية 
التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضة 

املدير  زيــدون جواد،  اجلادرية.وقال  في 
التنفيــذي لاحتاد، إن مجلــس إدارة 
5 أرقام  االحتاد صادق رســميا علــى 
عراقية حتطمت فــي بطولة األندية 
التي شــهدت مشــاركة 103 أندية 
في مختلف الفئــات املعتمدة لكا 

اجلنسني.
وأضاف أن األرقام القياسية التي متت 
املصادقة عليها بفئة الرجال، حسني 
علي ناهي 100 متر فــي زمن 10.32 
ثانية وهو قريــب من الرقم التأهيلي 
للــدورة األوملبيــة حيــث كان الرقم 

السابق باسمه أيضا 10.42 ثانية.
وتابــع »وفــي فئة النســاء حققت 
200 متر في  الاعبة دانــة حســني 
زمن 23.24 ثانية وهو قريب من الرقم 
التأهيلــي للــدورة األوملبيــة الرقم 
ثانية«.وأشار   24.11 باسمها  السابق 

جواد إلــى أن الرقــم الثالث لاعبة 
جاوان بهــاء الدين، الوثبــة الثاثية 
11.73 متر.الرقم السابق باسم شهد 
قاســم 11.55متر، الرقم الرابع بفئة 
الناشــئات حطمته الاعبــة ديرين 
بختيــار 100متر حواجــز في 15.14 

مسجا  الســابق  الرقم  ثانية.وكان 
15.46ثانية،  بامو  باسم كوردســتان 
الاعبة هوندا  باسم  اخلامس  والرقم 
رفعــت 400 متر حواجز في زمن قدره 
السابق  الرقم  وكان  دقيقة،   1.07.47
باسم ضحى حسني 1.07.98 دقيقة.

اتحاد العاب القوى يصادق على 5 أرقام عراقية جديدة



اللبناني  املمثــل  كتــب 
يوسف اخلال في صفحته 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي  التواصــل 
قائالً: "يا أما كلنا املمثلني 
من تركيا و سوريا للبنان 
منشــبه بعضنــا يا أما 
أنــا هيــك حســيت.. ع 
فترة  صرلــي  حــال  كل 
اشتقت شــوف حالي ما 
ما  باألحرى  أو  بشبه حدا 
بيشبهني..  حدا  شــوف 
حلقنا.. هات لنشــوف"، 
متابعيه  يوســف  وفاجأ 
بصــورة ظهــر فيها من 
دون شاربني ما أثار إعجاب 
يوســف  وكان  متابعيه. 
نشر مؤخراً صورة له من 

جتمعه  الطفولة  مرحلة 
يوسف  الشــاعر  بوالده 
اخلال والسياســي شارل 
مالــك، علــى حســابه 
موقــع  علــى  اخلــاص 
االجتماعــي.  التواصــل 
يذكر جملة من  أن  ومتنى 
أحاديثهم، لكنه استدرك 
قائــالت "اكيــد هنــاك 

ذكريات بعقلي الباطن".

اللبنانــي  الفنــان  أطــل 
متابعيه  على  عياش  رامي 
بجلســة تصوير نشــرها 
على  اخلاصة  صفحته  في 
موقع التواصل اإلجتماعي، 
خطف فيها أنظار متابعيه 
بوســامته وأناقته الالفتة 
ونظارات  بيضــاء  ببدلــة 
شمســية ســوداء اللون. 
يذكــر أن عياش كشــف 
شخصيته  مالمح  مؤخراً 
الذي   ،2020 مسلسل  في 
يطل فيه ضيفاً بشخصية 
األحداث  مجرى  تغّير  بارزة، 
وتبّدل من مســار احلكاية. 
و املسلســل مــن بطولة 
وقصي  جنيم  نسيب  نادين 

وفادي  لبس  وكارمن  خولي 
رنده  ومبشــاركة  إبراهيم، 
الدين،  شرف  وفؤاد  كعدي 
بالل شــحادات  من كتابة 
فيليب  إخراج  جابر،  ونادين 
أســمر، وإنتــاج شــركة 
ومــن  إخــوان"،  "صبــاح 
املقرر عرضه في املوســم 

الرمضاني احلالي.

املصرية  الراقصــة  طالبت 
دينا في صفحتها الرسمية 
للتواصــل  موقــع  علــى 
متابعيهــا  االجتماعــي 
بالدعــاء للممثــل املصري 
تعرضه  بعد  النبــوي  خالد 
وإدخاله  لوعكــة صحيــة 
وكتبت  املستشــفى.  إلى 
بصورة  إياه  مرفقة  منشوراً 
للنبــوي جــاء فيــه :"ربنا 
يا رب.  يشــفيك و يعافيك 
جلمهــورك  و  ترجعلنــا  و 
ارجــوا من  بألف ســالمة. 
كل حبايبــي الدعاء للفنان 
احملترم". وكان مصدر مقرب 
من خالد النبوي نفى ما تردد 
عن خضوعه جلراحة جديدة 

في القلب، مؤكدا أن النبوي 
دخل بالفعل العناية املركزة، 
ولكن بســبب معاناته من 
داهمه  الذي  كورونا  فيروس 
انخفاض  من  وعانى  بشدة، 
الدم،  نسبة االكسجني في 
القلب،  عضلة  ضعف  ومع 
كان ال بد أن يخضع لرعاية 

صحية شديدة.

يوسف الخال

دينا

رامي عياش

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
أطلق مرشــح لالنتخابات البرملانية في املكســيك، حملته 
االنتخابية، بطريقــة غريبة، حيث بــدأ بالترويج لبرنامجه 

االنتخابي من داخل نعش.
وقال كارلوس مايورغا املرشــح البرملاني عن حزب "إنكوينترو 
سوليداريو" في والية شيواوا شمال املكسيك، إنه يعّبر من 
خالل هذه اخلطوة عن رسالة مفادها أن الناس ميوتون بسبب 

"ال مباالة" السياسيني.
وأضاف أن الساســة "التزموا الصمت إزاء املعدالت املرتفعة 
للجرمية املنظمة. وقد بقوا صامتني حيال الفوضى الناجمة 

عن كوفيد".
ويهدف مايورغا لتســليط الضوء علــى األرواح التي تزهق 
باآلالف في البالد من جّراء جائحة كوفيد19-، وأعمال العنف 
املرتبطــة بالعصابات. ووصــل مايورغا داخــل نعش باللون 
الذهبي إلى جتمع انتخابي على جســر حــدودي بني مدينة 
سيوداد خواريث احلدودية وإل باسو بوالية تكساس األميركية.
ورافق مايورغا مساعدون يرتدون بزة واقية من فيروس كورونا، 
ويحملــون باقات زهر للفت االنتباه إلى احلصيلة املأســاوية 
للوفيات الناجمــة عن كوفيد19-، التــي تخطت 200 ألف 

حالة، وهي من األعلى عامليا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

الصباح الجديد - وكاالت:
يراهن الفنان املصري يوســف الشــريف دائما على أعمال 
درامية مختلفة احملتوى، حيث يخوض سباق رمضان 2021 

مبسلسل "كوفيد 25".
املسلسل من تأليف إجني عالء وإخراج أحمد نادر جالل ومن 

إنتاج شركة سينرجي.
تدور قصة املسلســل في إطار يجمــع بني اخليال العلمي، 

والدراما االجتماعية التي تعتمد على التشويق واإلثارة.
ويجسد يوسف الشريف في مسلسله اجلديد، شخصية 
"يوتيوبر" يحاكي تطور وباء كورونا من خالل قصة خيالية 
ودرامــا اجتماعية جتمع بني املشــاهد املؤثرة واألكشــن 

والتشويق.
ورصدت شركة ســينرجي املنتجة للعمل ميزانية كبيرة، 
وجلأت الكاتبة إجني عالء لتكثيــف األحداث في 15 حلقة 

فقط.
ويضــم مسلســل "كوفيــد 25" نخبة كبيــرة من جنوم 
التمثيل في مصر بجوار يوســف الشريف، ومنهم أحمد 
صالح حســني وأينت عامــر وإدوارد وإيناس كامــل وراندا 
البحيــري وميدو عادل وأمير صالح الديــن وميرنا نور الدين 
وديانا هشام وإسالم جمال وزكي فطني عبد الوهاب، وعماد 

رشاد.

دراما رمضان 2021.. "كوفيد 
25" يحاكي تطور وباء كورونا

أغرب حملة انتخابية 
في العالم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
مع ان فعل اخلير ال يحدد بوقت او زمن، 
اال ان النــاس عادة يحرصــون ويركزون 
على اداء افعــال اخلير التي ترضي اهلل 
والعباد في شهر رمضان الكرمي، شهر 

العبادة.
وفعل اخلير ال يحدد بامر معني، فهو كل 
ما يسهم باشاعة الفرح والراحة في 
نفوس االخرين، سواء بتقدمي املساعدة 
والزكاة  التصدق  او  املادية للمحتاجني 
وغيرها من االمور التــي دعا اليها رب 

العاملني في كل كتبه السماوية. 
قلوبهم  لنــا  فتحوا  اشــخاص  عدة 
ليعلنوا عــن فعل اخلير الــذي ينوون 
تقدميه في هذا الشهر، ومن ضمنهم 
ماجد العابدي "ناشــط مدني"، قال: 
"يشــهد علي اهلل اني اسعى لفعل 
اخليــر كل يــوم، لكــن هذا الشــهر 
وخصوصية  جمالية  يضفي  الفضيل 
لكل امــر يحمل بني ثنايــاه اخلير بأي 
صــورة من صــوره. في رمضــان هذا 
العام قررت ان اشــتري "كشك" الحد 
ابناء عمومتي ليســاعده على لقمة 

العيش".
واضاف: "لــدي منظمة غيــر ربحية 
تقــدم املســاعدات للمحتاجني، وقد 
قمنا بزيــارة الكثر من دار للمســنني 
قدمنــا لهم بعــض مــا يحتاجونه، 
ايتام من  ثالثة  رعاية  اتولى  وشخصيا 
اقاربنا منذ اربع سنني تقريبا بعد وفاة 
والدهم الذي كان املعيل الوحيد لهم. 
لكن في هذا الشهر ساحرص على ان 
ال مير يوم اال وقد مددت يد املســاعدة 
حملتاج، وهــذا نذر عاهــدت ربي عليه 
لقضائه حاجة لي قبل عدة اشــهر، 
اذ ســأقدم مبلغا ماليا جيدا ألي احد 
اصادفــه على الطريق من املعوزين في 
كل يوم جمعة واثنني من كل اســبوع 

خالل هذا الشهر وادعو ان يوفقني اهلل 
لفعل اخلير دائما".

اما سهيلة الياسري فذكرت انها قررت 
في هذا الشــهر تقدمي مبادرة الصلح 
بينها وبني زميلة لها في العمل وقالت: 
"حدثت مشــكلة بيني وبني زميلة لي 
بالعمل، وبرغم اني لم اخطيء بحقها، 
لكني في كل عام وفي رمضان انهي اي 
خالف يحدث قبله، ال ميكن ان يهل علّي 
العيد وانا متخاصمة مع احد، وال افكر 
ابدا مبن بدأ اخلصام او افتعل املشــكلة 

فانــا واجبي انهاء اخلــالف كي تصفى 
القلــوب وكي يكون صيامــي مقبوال 

ويأتي العيد بقلوب محبة سعيدة".
تقدمي الســالت الغذائية مبــادرة عادة 
تقوم بها اجلمعيــات اخليرية، لكن في 
رمضــان هذا العام قرر ســالم اجلنابي 
ان يقــوم بهــذه املبــادرة بتمويل ذاتي 
بحــت وقال: "في كل عــام اتابع اخبار 
تتعلق باعمال اخلير املتمثلة بالســالت 
الغذائية التي تقــدم للعائالت املعوزة. 
وهذا العام جلســت مــع زوجتي في 

بداية شهر شــعبان، لنحسب تكلفة 
كل ســلة حتتوي على املــواد الغذائية 
العائلة في  التي حتتاجها  االساســية 
رمضــان ووجــدت ان املوضوع يســير 
بالنســبة الي ولدي القدرة على تنفيذ 
املبادرة، فقررت تقدمي 100 سلة غذائية 
لعائــالت فقيرة، وســتحتوي على الرز 
والزيت  والتمــر  والشــعرية  والعدس 
تكفي  بكميات  وســتكون  والســكر 
شهرا كامال وامتنى ان يقدرني اهلل على 

فعل اخلير دائما".

الصباح الجديد - وكاالت:
 Crossland بعد أشهر من ظهور سيارة
اجلديدة فــي أملانيا وعدد من بلدان أوروبا، 
وبعد اكتســاب املركبة شــهرة كبيرة، 
قررت أوبل أن تطرحهــا في بلدان اخرى 

وعلى رأسها روسيا.
ومن بني األشــياء التي أكســبت هذه 
بسرعة،  الناس  بني  شــعبيتها  املركبة 
الذي جمع  اخلارجــي  التصميم  أناقــة 
بالوقت  التطور  البساطة وملســات  بني 
الداخلي  التصميم  عن  نفســه، فضال 
الذي متت مراعــاة كل نقطة فيه لتوفر 
للركاب معايير الراحة، إضافة إلى احلجم 
اســتهالك  في  واالقتصادية  املناســب 
الوقود، ما يجعل من Crossland  مركبة 

عائلية ممتازة بجدارة.
بتصميم  اجلديدة  السيارة  متيزت  كذلك 

انســيابي، طولــه اربعــة أمتــار و21 
ســنتيمترا، وصندوق خلفــي لألمتعة 
تصل سعته إلى 520 ليترا، ولوح معدني 
واألجزاء  احملرك  الهيكل حلماية  أســفل 

املهمــة مــن الصدمات 
التي قد  والعوامــل 

تؤثر على أدائها.
أمــا القمرة فيها 
بواجهة  فجهزت 

مميزة  قيــادة 
صممــت 

لتميــل 
فيهــا 

العدادات 
شة  شا و

العرض بشــكل يجعلها مريحة للرؤية 
بالنسبة للسائق.

وزودت السيارة بأنظمة لتثبيت السرعة 
على الطرقات الســريعة، وأنظمة ملنع 
املنحدرات، وحساســات  علــى  االنزالق 
وكاميــرات  واملطــر،  للضــوء 
مســافات  قياس  وحساســات 

أمامية وخلفية.
فــي   Crossland وســتطرح 
األوروبيــة  األســواق  األســواق 
مبحــركات  واآلســيوية 
اقتصادية بســعة 1.2 ليتر 
 110 يعــادل  عزما  تولــد 
هذه  وســتعمل  أحصنة، 
سرعة  علب  مع  احملركات 
بســت  أوتوماتيكيــة 

سرعات.

أوبل تطرح Crossland الجذابة في أسواق جديدة

رمضان... فعل الخير يسبق حتى الصوم احيانا

الصباح الجديد - وكاالت:
النجمــة  اجتمعــت 
دوا  الشــهيرة  البريطانية 
ليبــا بالنجــم البريطاني 
ونشرت  جون  إلتون  الكبير 
صــورة لها وهي تعانقه في 
صفحتهــا الرســمية على 
االجتماعي  للتواصــل  موقع 
:"انظــروا  عليهــا  وعلقــت 
مــن التقيت بــه أخيــرًا اليوم في 
البروفات! انا متحمسة للغاية ملشاركة 
التون جون في حفل ما قبل االوســكار 
يوم 25 ابريل والذي تدعمه مؤسســة 
التون ملســاعدة الشــباب املصابني 
واملتعايشــني مــع فيــروس نقص 
االصابة  املعرضني خلطر  او  املناعة 

به".
عندما  ُصدمت  :"لقــد  وتابعت 

علمت أن هناك 1600 حالة إصابة جديدة 
بفيــروس نقــص املناعة البشــرية بني 
الشباب كل يوم، لذا يرجى االنضمام إلي 
فــي زيادة الوعي حتــى نتمكن من إنهاء 
املتعلقة بفيــروس نقص  العــار  وصمة 
املناعــة البشــرية. اطلع علــى خاصية 
القصــة لدّي واســتعلم للحصول على 

التذاكر".
أعلنوا هذا األسبوع  وكان منظمو احلفل 
أن املغنية البريطانية دوا ليبا ســتتصدر 
حفلة ما قبل حفل توزيع جوائز األوسكار 
إلتــون جون  األغاني  وكاتــب  للمغنــي 
اإليدز  لدعم مرضى  لصالح مؤسســته 

.Elton John’s AIDS Foundation
وســيقام احلدث قبل ساعة من بدء حفل 
توزيع جوائز األوسكار تقريباً في 25 أبريل 
نيل  األميركي  املمثــل  وسيســتضيفه 

باتريك هاريس.

دوا ليبا تغني في حفل 
ما قبل األوسكار لدعم 
مرضى نقص المناعة

الصباح الجديد - وكاالت:
حدد خبيــر التغذيــة والدكتور رامي 
العالجية،  التغذية  صالح استشــاري 
األطعمــة املمنوعة واألخرى الضرورية 
خالل وجبة السحور في شهر رمضان. 
وقال إن وجبة الســحور ال تقل أهمية 

عن وجبة اإلفطار.
وأشار إلى ان هناك نوعني من األشخاص 
الذين يتناولون وجبة السحور، أحدهما 
يأكل ثم يخلد إلى الفراش، واآلخر يبدأ 
يومه بعد الســحور ويذهب ملمارسة 
عملــه املعتاد، والقاســم املشــترك 
بينهمــا تناول كمية وافــرة من املياه 
اإلفطار،  على فتــرات متباعدة منــذ 

إضافة إلى الزبادي.
الزبادي يســاعد على عدم  أن  وأوضح 
الشــعور بالعطش، أقلــه حتى فترة 
الظهيــرة، كما يحــول دون حدوث أي 
أو  الهضمي،  اجلهــاز  في  مشــكالت 

البكتيريا النافعة للقولون.
ونصح صالح من يبــدأون يومهم بعد 
الســحور، بتناول مقدار من البروتيني، 

سيما الفول والبيض.
لكنه قــال إن اجلمع بينهما قد يحدث 

مشــكلة في الهضم على املدى 
األفضل عدم  لــذا مــن  البعيد، 
والبيض خالل  الفــول  بني  اجلمع 

وجبة السحور.
أمام بالنســبة للنوع الثاني من 
النــاس، الذي يأوى إلــى الفراش 
بعد الســحور فنصح صالح بأن 
تتضمن وجبته إضافة إلى الزبادي 
فاكهــة حتتــوي على الســوائل 
واحدة  )شــريحة  البطيخ  سيما 

تعادل من -6 7 مكعبات( والكنتالوب 
)شريحتني من -7 8 مكعبات(.

البيض  أو  الفــول  وحذر من تنــاول 
والنوم بعدها مباشــرة كون ذلك 

هضم  سوء  في  سيتســبب 
في  كبيــرة  ومشــكلة 

اجلهاز الهضمي.

أطعمة ضرورية وأخرى 
ممنوعة في السحور

الصباح الجديد - وكاالت:
2021 كان عامــا حزينــا، أعلن 
فيه وفاة عدد من املمثلني 
ينتهوا  أن  قبــل 

مــن أعمال كانوا يشــاركون فيها، وكان 
مخطط لها العرض في شهر رمضان.

وبرغــم أن الفنانني لــم يكملوا أدوارهم 
في هــذه األعمــال، إال أن اخملرجيني قرروا 
إظهارهم فــي هذه األعمــال، ومعاجلة 

مسألة غيابهم املفاجئ.
من بــني النجوم الذيــن يظهرون في 
يوســف  الراحل  املمثــل  رمضــان 
شــعبان، وظهر في مشــاهد من 
إخراج  اجلدعنة"،  مسلسل "ملوك 
أحمــد خالد مرســي، ويجســد 
شــعبان في املسلسل شخصية 
كبيــر احلــارة الــذي يلجــأ إليه 

شبابها.
كذلك يظهر املمثل الراحل هادى 

اجليار في عدد قليل من مشاهد مسلسل 
"االختيار 2"، ولم تكن له مشاهد كثيرة، 
وصورها قبل إصابتــه بفيروس "كورونا". 
وعالج مخرج العمل بيتر ميمي اختفائه 
مــن األحــداث، بإنهاء ظهــوره بطريقة 

خاصة.
وكان اجليار شــارك أيضا في مسلســل 
"موسى"، بطولة محمد رمضان والفنانة 
سمية اخلشاب، لكن لم يتضح بعد ماذا 
سيفعل مخرج العمل في مشاهد اجليار.
اجلريتلي،  أحالم  الراحلــة  املمثلة  وتظهر 
التي توفيت في 28 فبرايــر العام اجلاري، 
في مسلســل "لعبة نيوتــن" مع منى 
زكي ومحمد ممــدوح، تأليف وإخراج تامر 

محسن.

ممثلون غيبهم الموت يشاركون
 في موسم رمضان الحالي

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت منصة "فيس بوك" مجموعة من 
األدوات اجلديدة ملســاعدة املستعملني 
على االحتفال بشــهر رمضــان الكرمي، 
الــذي يتأثر مــرة أخرى بقيــود فيروس 

كورونا في جميع أنحاء العالم. 
عبــر  املوجــودة  امليــزات  وتكتســب 
التطبيقات االجتماعية أهمية متزايدة 
في تســهيل االتصال واالحتفال خالل 
الشهر الكرمي في ظل وجود العديد من 
األشــخاص الذين ما يزالون غير قادرين 

على التجمع جسديًا.
بوك"  "فيس  عبر  األشــخاص  وساهم 
بجمع   2020 عــام  في  و"إنســتغرام" 
تبرعات متعلقة بشــهر رمضان مبقدار 

ضعف ما ساهموا به في عام 
.2019

وتدعو فيس بــوك هذا العام 
أكثــر مــن ملياري شــخص 
على  رمضان  بشهر  يحتفلون 

الشهر  لتكرمي  العالم  مستوى 
الكرمي من خالل وسم شهر اخلير 

.MonthofGood#
أعمالهم  أيًضا مشاركة  للناس  وميكن 
اخليرية والتواصل مع األصدقاء والعائلة 
خالل الشــهر الفضيــل، وتبًعا لذلك 
أطلقــت "فيس بــوك" دليــالً جديًدا 
االحتفال بشهر  الناس على  ملساعدة 
رمضــان، مع 30 فكرة ملبادرة شــهر 

اخلير. 

فيس بوك تحتفل برمضان 
بميزات جديدة
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