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بغداد ـ الصباح الجديد: 
اوضحت وزارة التربية ان سبب فرض 
الصفوف  علــى  احلضــوري  الدوام 
الثالثة االولى واملنتهية في الدراسة 
الثاني  الفصــل  فــي  االبتدائيــة، 
والكورس  الثاني من العام الدراسي 
احلالي 2020 – 2021، يعود الى عدم 
تلقي تالميذ هــذه املراحل التعليم 
االنتقال  من  الذي ميكنهم  املطلوب 

الى صفوف ومراحل اعلى.
وقال املتحدث باســم الوزارة، حيدر 

فــاروق في تصريح رســمي: "خالل 
اليومــن املقبلــن ســتصدر وزارة 
التربيــة تعليماتها الــى مديرياتها 
العامة، بشأن عودة الدوام احلضوري 
املســتلزمات  جميــع  وتهيئــة 
الواجبــة واحلفــاظ علــى الوقاية 
التعفير  من  واالرشــادات  الصحية 

والكمامات".
وبــن املتحــدث ان "دوام املرحلــة 
الصفوف  جلميع  ستكون  االبتدائية 
وهذا  واخلامــس،  الرابع  باســتثناء 

سيفســح اجملال بشــكل اكبر بان 
دوام فــي كل مرحلة  يكون هنالك 

دراسية".
وأضاف فاروق ان "القــرار اتخذ بناء 
على مقترح ُقدم الى اللجنة العليا 
للصحة والسالمة، والسبب منه ان 
املراحل االبتدائيــة األولية لم تتلق 
التعليم بشكل جيد خالل العامن 
جائحة  ظــروف  بســبب  األخيرين 
كورونــا وهذه تشــكل مشــكلة 
مســتقبلية لهذا حرصــت الوزارة 

على ان يكون تعليمهم جيداً".
وتابع "بالنســبة للمراحل املنتهية، 
فيجب ان يكون هنالك منهج ومادة 
علمية تؤهل الطالــب الى املرحلة 

املقبلة والعبور اليها".
ان "القــرار ال يبحث عن  وأوضــح، 
الطلبــة األكبــر عمــراً بخصوص 
الدوام احلضوري، بل نتحدث على كل 
من لم يتلق معلومة جيدة وان يكون 
والتهجي،  قادرا على معرفة احلروف 

لذلك حرصنا الى تلقي املعلومات.

طالب بتدشين مرحلة جديدة التربية توضح: 

عدم تلقي التعليم المطلوب في الصفوف 
االبتدائية االولى دفعنا الى الدوام الحضوري

رئيس االقليم: بغداد هي العمق االستراتيجي 
إلقليم كردستان

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
في مســعى منها العــادة العالقة 
وانهاء مسلسل  الى سابق عهدها 
اخلالفــات والتوتر الــذي كان يعتري 
العالقة بن اقليم كردستان، وبغداد 
تدفــع االدارة االميركيــة وبريطانيا 
وانهاء  العالقــات  تطبيــع  باجتــاه 
املشــاكل بــن حكومــة االقليم 

واحلكومة االحتادية.
رئيس  االثنــن  االول  امــس  واختم 
اقليم كردســتان نيجيرفان بارزاني 

زيارة اجراها الى بغداد، فور عودته من 
زيارة اجراها الى العاصمة الفرنسية 
باريــس التقــي خاللهــا بالرئيس 
ووزير  ماكرون،  امانوئيل  الفرنســي 
اخلارجية الفرنســية، بحث خاللها 
اهم التطورات في كردستان والعراق 
واالتفاق الذي توصلت اليه حكومة 
االقليم مــع احلكومة االحتادية حول 

املوازنة وحصة االقليم. 
وقــال رئيــس إقليــم كردســتان 
نيجيرفــان بارزاني وفقــا لبيان عن 

رئاســة االقليــم تلقــت الصباح 
اجلديد نســخة منه، انه اكد خالل 
اجتماعاته مع القيادات السياسية 
العراقيــة، "علينا جميعــاً العمل 
االنتقالية  املرحلــة  إنهــاء  علــى 
وتدشــن مرحلة جديدة في العراق 
واســتعادة موقعــه ومكانته على 
املســتوين اإلقليمــي والعاملــي"، 
داعياً الى لتوصــل القوى واألطراف 
السياســية ومكونــات العراق إلى 
رؤية وفهم مشــتركن ملســتقبل 

والتعايش  االستقرار  تضمن  العراق 
وقبــول اآلخــر. واضاف البيــان، ان 
رئيــس االقليم بحث خــالل زيارته 
الى بغــداد التي اســتغرقت ثالثة 
ايام واجتمــع فيها مع قادة االحزاب 
والقوى السياسية، اخر املستجدات 
البالد،  فــي  واألمنية  السياســية 
وعالقــات  املبكــرة،  واالنتخابــات 
إالقليــم مــع احلكومــة االحتادية، 
واحلوار من أجل حل املسائل العالقة 

بن بغداد واربيل.

بغداد - وعد الشمري:
أكد مســؤولون في البصرة، أمس 
الثالثــاء، أن كلفــة مينــاء الفاو 
بأرصفته اخلمســة تبلــغ نحو 5 
مليــارات دوالر، مشــيرين إلى أن 
اجنــازه ســيكون في عــام 2024، 
مشــددين علــى أن املشــروع له 
عوائد اقتصادية كبيرة ويوفر فرص 
للعاطلن عن العمل في احملافظة.

وقــال معــاون محافــظ البصرة 
حســن النجــار، في حديــث إلى 
الفاو  "مليناء  إن  اجلديد"،  "الصباح 
للعراق  بالنسبة  كبيرة  أهمية  له 
بشــكل  وللبصرة  عام  بشــكل 

خاص".
أن "موضوع هذا  النجــار،  وأضاف 
امليناء ال يرتبط فقط بكونه ميناء، 
إمنا يســهم في إحياء الســياحة 
في قضاء الفاو الــذي تعرض إلى 
آثار ســلبية كبيرة نتيجة احلروب 

السابقة".
مالية  "عوائــد  أن  إلــى  وأشــار، 
كبيرة ســتعود بفضل هذا امليناء 
إلــى اخلزينــة االحتاديــة، كما أنه 
يوفر مصــدر رزق ألعداد كبيرة من 
العاطلن عن العمل من محافظة 

البصرة وباقي مناطق العراق".
وأوضح النجــار، أن "اإلدارة احمللية 
ومســاندة  املتابعــة  ســتتولى 
احلكومــة االحتادية مــن أجل اجناز 
املشــروع وفــق املواقيــت التي مت 
حتديدهــا فــي العقد املبــرم مع 

شركة دايو الكورية".
وشــدد، على أن "اجلهــة املعنية 
النقل  وزارة  امليناء هــي  بإنشــاء 
من خــالل التعاقد مع الشــركة 
احمللية سوف  اإلدارة  لكن  الكورية، 
تتابــع االجنــاز ألن احملافظــة هي 

املستفيدة منه".
ومضــى النجار، إلــى أن "املوازنة 

خصصت  احلالي  للعــام  االحتادية 
أمواالً جيدة وقدرها 400 مليار دينار 
إلنشــاء امليناء ونأمــل بان ننتهي 

منه وفق ما مت االتفاق عليه".
من جانبهــا، ذكرت عضو مجلس 
النواب عن محافظة البصرة زهرة 
البجاري، في تصريح إلى "الصباح 
إبرامه  الذي مت  أن "العقد  اجلديد"، 
هــو على خمســة أرصفة فقط، 

وهنــاك 85 رصيفــاً ســوف تأتي 
بعد ذلك تباعاً، بحســب دراســة 
مت إعدادهــا ســابقاً من شــركة 

إيطالية".
وتابعت البجــاري، أن "املدة احملددة 
إلجناز املشــروع هي في عام 2024 
وبكلفــة، مــع كاســر األمــواج 
 5 الشــرقي والغربي، تصــل إلى 

مليارات دوالر".

وفيمــا بينت، أن "املشــروع واعد 
وســيكون لــه األولويــة علــى 
املســتوى العاملــي، إذا مت اجناز 90 
أن  إلى  نوهت  بالكامــل"،  رصيفاً 
"ما مت االتفاق عليــه حالياً بوجود 
وعلى  أرصفــة غير متكامــل،   5
احلكومة مســؤولية أجناز املشروع 

بطاقته االستيعابية الكاملة".
أن "العراق  البجاري،  وأســتطردت 

أخذ وقتاً قدره عشرة أعوام فقط 
لينجز كاســر األمواج الشــرقي 
والغربــي، رغم أن ذلــك يعّد من 
األساسيات االبتدائية للمشروع". 
وانتهت البجــاري، إلى أن "أهمية 
ســتكون  كبيــرة  اقتصاديــة 
للمشروع، الذي سيوفر فرص عمل 
ألهالــي قضاء الفــاو الذين ليس 
لديهــم في الوقت احلالي ســوى 

مهنة الصيد".
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وكان 
مصطفــى الكاظمــي، قد أجرى 
إلى البصرة بداية األســبوع  زيارة 
احلالــي، وبدأهــا بوضــع احلجــر 
األساس خلمســة مشاريع تخص 
على جدية  الفاو، مشــدداً  ميناء 
احلكومــة في إكمالــه من خالل 

توفير التخصيص املالي املناسب.

وفرت له الموازنة 400 مليار دوالر وانجازه في 2024.. مسؤولون بصريون:

 85 رصيفا ستنشأ تباعا في ميناء الفاو بعد 
االرصفة الخمسة التي تضمنها عقد دايو

العراق يخطط لبناء 10 غيغا واطات من 
6مشاريع الطاقة الشمسية تحّرك يوناني لترسيم الحدود البحرية 

3التركية الليبية ومصر تتجاهل” 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكــد رئيــس هيئــة املنافــذ 
الدكتور عمر  اللــواء  احلدودية 
الوائلــي، اســتئناف العمــل 
بنظــام الترانزيــت في بعض 
املناطــق احلدوديــة مع خمس 
دول، مشــيرا الى ان هذا االمر 
يعد من اخلطوات املهمة لزيادة 
إيرادات الدولــة وتفعيل موقع 

البالد املهم.
جــاء هذا اثــر اجتمــاع عقد 
في وزارة النقــل امس الثالثاء 
برئاســة وزير النقــل، وحضور  

احلدودية  املنافــذ  هيئة  رئيس 
الوائلي،  عمــر  الدكتور  اللواء 
العالقه  ذات  الدوائــر  وممثلــي 
االجتماع  خــالل  جــرى  حيث 
حســم موضــوع الترانزيــت 
املطلوبة  الضوابــط  ووضــع 
له واســتئنافه بدءا من اليوم 
األربعــاء من منافــذ )زرباطية 
واملنذرية  وطريبيــل  والقائــم 
وســفوان وعرعر( وهي ســتة 
منافذ حدودية مع خمسة دول، 
من اجل نقل البضائع )ترانزيت(

عبر العراق لدول اجلوار .

بغداد - الصباح الجديد:
اكدت وزارة التجــارة ان اللجنة 
الشركة  في  للتسويق  املركزية 
احلبوب، حددت  لتجــارة  العامة 
يوم غد اخلميــس موعدا لفتح 
ابواب مراكزها لتســلم احلنطة 

احمللية من الفالحن واملزارعن .
واوضــح مديــر عام الشــركة 
املهندس عبدالرحمن اجلويبراوي 
ان اللجنــة املركزية للتســويق 
حددت موعد بدء موسم تسويق 
احلنطــة لهذا العــام وقررت ان 
ابواب املراكز التسويقية  تفتتح 
رســميا امام فالحي محافظات 
اجلنوب و الوسط اعتبارا من يوم 

غد اخلميس  .
املركزية  اللجنــة  الــى  واضاف 
املوسم  هذا  اعتمدت  للتسويق 
ثمانــن مركز تســويق موزعة 
من البصرة وحتــى زاخو ، حيث 
التســويقية  املراكــز  توزعــت 
حســب معدل االنتاج احمللي من 
احلنطــة لــكل محافظة  فقد 
و  البصرة  حــددت محافظــات 
كربــالء و املثنى مبركز تســويق 
واحد ومحافظة واســط كانت 
اعتمدت  التــي  احملافظات  اكثر 
فيها مراكز تســويق بواقع احد 

عشر مركز تسويقي .
تفصيالت اوسع ص2

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أفاد مصدر مطلع بان ضغوطا 
سياســية يتعرض لهــا وزير 
املاليــة علي عــالوي من أجل 
إعــادة مديــر عــام مصــرف 
علي  حســن  املقال  الرافدين 
الى  بالفساد  املتهم  محيسن 

منصبه في ادارة املصرف.
نيوز،   الفرات  وكالة  وحســب 
أن مصدرهــا صرح لهــا  بان 
الســابق  الرافديــن  "مديــر 
عقود  وتوقيع  بالفساد  متهم 

اســتثمارية مع شركات ومن 
دون ضمانات مما تســبب بضرر 

كبير ملصرف الرافدين".
وكان وزيــر املالية، علي عالوي، 
آذار املاضي، أمراً   9 أصدر فــي 
بســحب يد مدير عام مصرف 
علي  وكالة حســن  الرافدين 
محيسن وإحالته الى التحقيق 
عقد  بتوقيع  لقيامــه  "وذلك 
مــع إحــدى شــركات الدفع 
اســتكمال  دون  االلكترونــي 

االجراءات القانونية".

ضغوط سياسية على وزير المالية 
إلعادة مدير الرافدين العام  المتهم 

بالفساد الى منصبه

ميناء الفاو "ارشيف"

المنافذ تستأنف الترانزيت
عبر البالد لدول الجوار 

غدا .. التجارة تباشر تسلم 
الحنطة المحلية من الفالحين

الصباح الجديد ـ متابعة:
تعزيز  على  الكرملــن  يعمل 
فــي  الروســية  الدفاعــات 
القطب الشمالي الذي وصفه 
الرئيــس فالدمييــر بوتن بأنه 
منطقــة حيويــة للمصالح 
الروســية بعد أن جعل تغير 

املناخ الوصول إليه أسهل.
ووفقا ملــا نقله موقع ديفنس 
نيوز عن مســؤولن ومحللن 
األوروبي،  مــن دول الشــمال 
فــإن التعزيزات العســكرية 
فــي  املســتمرة  الروســية 
حتفز  قد  الشــمالي  القطب 
دول حلف شــمال األطلسي 
)الناتــو( على منــح املنطقة 
أهمية خاصة في تخطيطها 

الدفاعي.
ويرى ديفنس نيــوز أن "ارتفاع 
درجة حرارة القطب الشمالي 
يؤدي إلى فتح جبهات جديدة 

من املنافســة فــي املنطقة 
درجة  –إلــى  باملوارد  الغنيــة 
عن  البعيدة  الصن  مشاركة 
املنطقــة– األمر الــذي ميكن 

أمنية  إلى مشــكلة  ميتد  أن 
للتحالف". 

وإذا حدث ذلك، يجب أن يكون 
لدى حلف الناتو استراتيجية 

قائمة إلدارة الصراع.
قالت آنا ويزالندر، مديرة برنامج 
للمجلس  التابع  أوروبا  شمال 
في ســتوكهولم،  األطلسي 

"هنــاك  نيــوز:  لديفنــس 
كالســيكية  أمنية  معضلة 
الشمالي.  القطب  في  تتزايد 
األمر ال يتعلق بوضع املزيد من 
العسكرية  واملنشآت  القوات 
هناك؛ بل باحلصول على فهم 
مشترك لكيفية التعامل مع 
ذلــك، وإيجاد طــرق للمضي 
قدمــا، إذا كان ذلك ممكنا، مع 

الروس ".
وحــذرت النرويــج، العضــو 
في حلف شــمال األطلسي، 
مشتركة  حدودا  متتلك  والتي 
التعزيزات  مــن  روســيا،  مع 
العسكرية الروسية في شبه 
موطن  القريبة،  كــوال  جزيرة 
لروسيا،  الشمالي  األسطول 
وفي نفس الوقت ســعت إلى 
عالقات حســن اجلــوار فيما 
يتعلق بإدارة مصايد األسماك 

وتعاون خفر السواحل.

أوســلو جميع  ورغم قطــع 
روسيا  الدفاعية مع  عالقاتها 
بعد ضم األخيرة شبه جزيرة 
 ،2014 أوكرانيا عام  القرم من 
العســكري  املقــر  حافــظ 
النرويجــي ومقر األســطول 
مــن  بالقــرب  الشــمالي 
مورمانسك على خط ساخن.

وقــال وزير الدفــاع النرويجي 
مؤمتر  في  باك-جنسن،  فرانك 
19 مارس،  افتراضي، عقد في 
األطلســي"  اجمللس  نظمــه 
"نحن نعمل على حوار مفتوح 

مع روسيا". 
النرويجين  املســؤولن  لكن 
متزايــد  بشــكل  يخافــون 
مــن الصواريخ بعيــدة املدى 
اجلديدة  واألسلحة  الروسية، 
البحرية  واملناورات  املياه،  حتت 
التي تقترب أكثر من سواحل 

حلفاء الناتو. 

"أسلحة جديدة تحت المياه" 

"ملجأ" روسيا في القطب الشمالي يدفع الناتو الى التفكير 
بستراتيجية جديدة 

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
صادقت محكمــة التمييز على 
االتصال  شــركات  عقود  جتديد 

العاملة في العراق .
وكانــت محكمــة اســتئناف 
 23 بغداد/ الكــرخ، حكمت في 
كانــون األول املاضي بعدم وجود 
مانــع قانوني مــن جتديد رخص 

شركة الهاتف النقال.
وثيقة  فــي  احملكمة  واعتبــرت 
صــادرة عنهــا، ان هيئة االعالم 
واالتصــاالت مســتقلة وهــي 
مســؤولية  وحدهــا  تتحمــل 
وتنظيــم خدمــات  تراخيــص 
االعالم واالتصــاالت في العراق، 
وال عالقــة جمللس الــوزراء بهذه 

املسألة.
وتابعــت: "ال مانــع قانوني من 
جتديــد رخص شــركة الهاتف 
إلى قرار مجلس  النقال استناداً 
األمناء واملتخذ في اجللســة 13 

في 2020/11/24".
لرئاسة  يكون  ان  احملكمة  ونفت 
على  املوافقة  صالحيــة  الوزراء 
النقال،  الهاتف  تراخيص  جتديد 
التجديــد  طلــب  ان  معتبــرة 
واالشتراط  للمفاوضات،  يخضع 
واالحكام  الشروط  جميع  بتوفر 
املبينة فــي العقد االصلي وهذا 

مالم يتحقق.
ويلــزم قرار احملكمة الشــركات 
املرخصة بدفع كافة املستحقات 
املترتبة عليها،  املاليــة  والديون 
قبل توقيــع العقد علــى ان ال 
تتجاوز الفتــرة احملددة في قانون 

متويل العجز املالي.
وفي 15 تشــرين الثاني املاضي، 
محكمــة  رئاســة  أعلنــت 
اســتئناف بغداد/ الكرخ الثانية 
إبطــال جتديد رخص شــركات 
الهاتــف النقال، علــى خلفية 

دعوى قضائية رفعت ضدها.

 تسدد جميع ما بذمتها
التمييز تنقض حكم 

االستئناف وتصادق على تجديد 
عقود شركات االتصال

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات2

عامر عبدالعزيز 

اكدت وزارة التجارة ان اللجنة املركزية 
للتســويق في الشركة العامة لتجارة 
يوم غد اخلميس موعدا  احلبوب، حددت 
لفتح ابواب مراكزها لتســلم احلنطة 

احمللية من الفالحني واملزارعني .
واوضــح مدير عام الشــركة املهندس 
عبدالرحمــن اجلويبــراوي ان اللجنــة 
املركزيــة للتســويق حــددت موعــد 
بدء موســم تســويق احلنطــة لهذا 
العام وقــررت ان تفتتح ابــواب املراكز 
التســويقية رســميا امــام فالحــي 
محافظات اجلنوب و الوسط اعتبارا من 

يوم غد اخلميس  .
واضاف الى اللجنة املركزية للتســويق 
مركز  ثمانــني  املوســم  هذا  اعتمدت 
تســويق موزعة مــن البصــرة وحتى 

املراكز التسويقية  ، حيث توزعت  زاخو 
حسب معدل االنتاج احمللي من احلنطة 
لكل محافظة  فقد حددت محافظات 
البصرة و كربالء و املثنى مبركز تســويق 
واحــد ومحافظة واســط كانت اكثر 
مراكز  فيها  اعتمــدت  التي  احملافظات 
تسويق بواقع احد عشر مركز تسويقي 

 .
وتوزع عدد املراكز حسب كل محافظة 
كاالتــي محافظــات ) ديالــى وبابل ( 
اعتمدت 3 مراكز تســويق ومحافظات 
) النجــف واالنبار وميســان و ذي قار ( 
اعتمدت 4 مراكز تسويق ، ومحافظات 
) بغــداد و كركوك ( اعتمد فتح خمس 
مراكز تســويق ، ومت اعتمــاد 8 مراكز 

تسويق في محافظة الديوانية . 
فقد  اقليم كردســتان  اما محافظات 
حدد عدد املراكز التســويقية في اربيل 
اعتمد فتــح مركزان و دهــوك ) ثالثة 

مراكز ( واخيرا الســليمانية مت اعتماد ) 
6 ( مراكز تسويقية .  

وبني الى ان اللجنة املركزية للتســويق 
التســويق في  بــدء  ســتحدد موعد 
بقية احملافظــات االخرى على ضوء بدء 
عمليات احلصاد في تلك احملافظات من 
خالل تقدمي او تاخير موعد بدء التسويق 

.
وكانــت اللجنــة املركزية للتســويق 
قد اعلنت في اجللســة التاسعة انها 
اعتمدت على خطة متكاملة لتسويق 
واستالم محصول احلنطة من الفالحني 
تتناســب وحجــم الكميــات املتوقع 
تســويقها حســب اخلطــة الزراعية 

املعتمدة من قبل وزارة الزراعة .
وبني مدير عام الشركة إلى أن األقسام 
اإلجراءات  كافــة  أجنزت  العالقــة  ذات 
واخلطوات من أجل إجناح خطة التسويق 
وفــق الضوابط والتعليمــات  ، وركزت 

على ضرورة االلتزام باجــراءات الوقاية 
الصحية وإرشادات خلية االزمة اخلاصة 
بجائحة )كورونا ( مع جتنب االختالط مع 
الفالحني واملراجعني ملكاتب العمل قدر 
اإلمكان وعدم الســماح لهم بالدخول 
مجتمعــني و االبتعاد عــن التجمعات 

وااللتزام ارتداء والكمامات للجميع .
وأكد املديــر العام أن  الضوابط أعطت 
للفالح و املزارع حق االختيار في تسويق 
حاصله إلى صوامع و مخازن الشــركة 
العامة لتجارة احلبوب مبوجب تسعيرة 
احلنطة املعتمدة من عدمه .، كاشــفا 
ان خطة تســويق احلنطــة لعام ٢٠٢١ 
خالل  املعتمــدة  املواصفات  ناقشــت 
عمليــات تســويق واســتالم احلنطة 
من الفالحــني و واملزارعني لعام ٢٠٢١ ، 
والتي اعدت مبوجب املواصفة العراقية 
املركزي  اجلهــاز  قبــل  من  والصــادرة 

للتقييس والسيطرة النوعية .

البصرة ـ سعدي السند:

أكّد مديــر عام الشــركة العامة 
للنقل البري مرتضى الشــحماني 
وطني  كناقل  الشــركة  استعداد 

معتمد لدعم ميناء الفاو الكبير.
الشــحماني لقد أكدنا هذا  وقال 
األســتعداد في أثناء استقبال وزير 
النقــل للوفــد احلكومــي الرفيع 
الوزراء  رئيس  الذي ضم  املســتوى 
مليناء الفــاو الكبير مبعّية محافظ 
البصرة وعدد من مدراء التشكيالت 
ومدير قســم الشركة في البصرة 
وطني  كناقل  الشــركة  استعداد 
معتمد لدعم مينــاء الفاو الكبير 
، هذا الصــرح العمراني الذي يعد  
مــن اكبــر املوانيء املطلــة على 
اخلليج العربــي حيث تصل طاقته 
االنتاجيــة الــى )٩٩( مليــون طن 
حســب التصاميم التي وضعتها 
االســتثمارية  تكيتــال  شــركة 

االيطالية.
وبني املدير العام  ان هذا املشــروع 
يعد الشــريان احليوي وبوابة احلياة 
االقتصادية للبالد ، إذ إنه ســيكون 
الشــرق  منطقة  بني  وصل  حلقة 
االوســط واوروبا عبر العراق وتركيا 
 ، وسوريا عن طريق القنوات اجلافة 
وينبغى ان تأخذ جميع تشــكيالت 
الوزارة دورهــا الريادي في دعم هذا 
للنقل  وسيكون   ، التأريخي  املنجز 
البــري دور مهم وفعــال في تعزيز 
قدرات وزارة النقل إلجناز املشــاريع 
املهمة والكبيرة ومنها ميناء الفاو 

الكبير.

أسطول النقل البري يباشر 
مبناقلة)7500(  طنا من احلنطة 

احمللية
وبنّي مدير عام الشــركة : في ضوء 
توجيهــات وزير النقل  بتســخير 
اجلهد البــري لوزارة النقل في دعم 
املنتج  ودعم  اخلدميــة  القطاعات 
الوطني واغراق السوق احمللية باملواد 

الغذائية االساسية... 
إنطلق عدد من شاحنات االسطول 
لنقــل )7500( طنــا مــن احلنطة 
احمللية اضطلعت بها فروع الشركة 
)التاجي ، النهروان، جسر ديالى( من 
مدينة ســامراء الى مدينة كربالء 

املقدســة ضمن بنود العقد املبرم 
مع وزارة التجارة. 

وان أســطول النقــل البري يعمل 
األن بكامل طاقته من أجل ايصال 
االساسية  الغذائية  واملواد  السلع 
وزارات  اخملتلفــة مع  العقود  ضمن 
)الكهرباء،التجارة  اخلدميه  الدولة 
واملناقــالت   ) الزراعة،الصناعــة   ،

التجارية اخملتلفة.. 
وقد أعرب ســائقو الشــركة عن 
العمل في  إســتعدادهم ملواصلة 
الظروف احلرجــة التي مير بها بلدنا 
العزيــز خلدمة املواطنــني وااليفاء 
بقية  مــع  الشــركة  بالتزامــات 

القطاعات.
وقد قمنــا ومعنا االخــوة معاون 
وعدد  التشغيل  ومدير  العام  املدير 
من مدراء الفروع باألشراف ميدانيآ 

من مدينة ســامراء علــى عملية 
انسيابية حركة  التحميل لضمان 

الشاحنات العاملة ضمن احملور.

نقل أكثر من ألف طنا من مادة 
أالسمدة والرز احمللي

الشركة  رتل من أســطول  وباشر 
العامــة للنقل البــري بنقل مادة 
األسمدة من معمل خور الزبير في 
البصرة بحمولة أكثر من )700( طن 
بإجتاه احملافظات  ( نقلة   20( وبواقع 
الوســطى والشــمالية على وفق 

العقد املبرم مع وزارة الزراعة .
فيما قام رتل أخــر مكون من )10( 
شــاحنات بنقل مادة الرز احمللي من 
ســايلو )أبو صخير( في محافظة 
النجــف األشــرف بحمولة بلغت 
أكثر من )360( طناً بإجتاه محافظة 

ذي قــار لصالح الشــركة العامة 
لتجــارة احلبــوب التابعة لــوزارة 

التجارة ...
ويأتي ذلك على وفق توجيهات وزير 
ملفاصل  امليدانية  واملتابعات  النقل 
العمل وٓالية حتميل الشاحنات في 
معمل خور الزبيــر وميناء أم قصر 
لتذليل  املســوولني  مع  واللقاءات 
العقبات التي تعترض سبيل عمل 
أسطول الشــركة وسرعة حتميل 
الشــاحنات وتأمــني إســتمرارية 
العمــل مع اجلهــات املتعاقدة مع 

الشركة ...
وأكــد الشــحماني علــى ضرورة 
العمــل اجلماعي وتعزيز مســيرة 
عمل الشــركة في مجــال النقل 
البري وتقدمي خدماتها مبا ينسجم 
وطمــوح اإلدارة العليــا في تنويع 

قــدرة  وزيــادة  التعاقــد  منافــذ 
البضائع  شــحن  في  األســطول 

واحلموالت.

أسطول الشركة باشر بنقل 
مادة الرز احمللي

أسطول  ان  الى  الشحماني  واشار 
الرز  نقل  يواصــل  البــري...  النقل 
احمللي ) العنبر (  ، معلنا انه تنفيذاً 
لتوجيهات رئيس الوزراء وبإشــراف 
مباشر من لَدن وزير النقل استأنف 
أســطول الشــركة بنقل كميات 
احمللي  الــرز  مــادة  من  مفتوحــة 
بعد ترأســنا لغرفــة عمليات في 
مقر فرع الكوفــة بعضوية )مدير 
قســم التشــغيل ومــدراء فروع 
ديالى(  وجســر  والنهروان  الكوفة 
لإلشــراف علــى عمليــات النقل 

والتنســيق والعمل املشــترك مع 
ممثل وزارة التجارة من جهة و مدراء 

السايلوات من جهة اخرى. 
وأوضــح إن عمليــات النقل التي 
نفذهــا االســطول متحــورت من 
/ النجف/الكوفــة  ســايلوات 
الديوانية الى مخازن بغداد.. ديالى... 

الرمادي.. صالح الدين 
وبنَيّ ان عمليات النقل مستمرة ليالً 
نهاراً ألجــل توفير هذه املادة ضمن 
التموينية لسلة  البطاقة  مفردات 
رمضان الغذائية ، فيما أشاد مدير 
عام الشــركة باجلهود اجلبارة التي 
يبذلها السائقني مبتابعة ومساندة 
االقســام ذات العالقة لتوفير هذه 
املادة احليوية الى جميع مخازن وزارة 
التجارة املنتشرة شماالً وجنوباً في 

عراقنا العزيز.

شركتنا مستعدة كناقل وطني
 معتمد لدعم ميناء الفاو الكبير 

مدير عام الشركة العامة للنقل الري للصباح الجديد :

يعد المشروع الشريان 
الحيوي وبوابة الحياة 
االقتصادية للبالد ، إذ 

إنه سيكون حلقة وصل 
بين منطقة الشرق 

االوسط واوروبا عبر 
العراق وتركيا وسوريا 

عن طريق القنوات 
الجافة

مدير عام النقل البري يشرف ميدانيا على عملية التحميل في أحد محاور العمل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير الزراعة، املهندس محمد اخلفاجي أن 
العراق ســيحقق االكتفاء الذاتي من الدجاج 
احلي بعد نحــو 15 يوماً، مبينا ان العراق حقق 

االكتفاء الذاتي في البيض بنسبة  % 80.
وكشــف اخلفاجي، عن انه وجــه برفع دعوى 
قضائيــة ضد قائــم مقام الرمــادي لدعوته 
إلــى مقاطعة الدجاج احمللــي، الفتا الى وجود 
حتفٍظ على استيراد الدجاج في الوقت احلاضر، 
جراء تفشــي انفلونزا الطيور في إيران وتركيا 

وسوريا.
واكد اخلفاجي، إن أكثر من 6 ٓاالف حقل دواجن 
دخلت االنتاج بعــد العمليــات األخيرة التي 
أطلقتهــا احلكومة لضبط احلــدود ، موضحا 
ان االنتاج احليواني مر بأصعب الظروف نتيجة 
االستيراد الطائش بفعل عدم السيطرة على 

املنافذ. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلــع مدير عــام الشــركة العامة لفحص 
وتأهيل املنظومات الكهربائية املهندس أحمد 
طالب احلبوبي على ســير العمل في محطة 
كهرباء املسيب احلرارية ، التابعة الى الشركة 
العامة ألنتــاج الطاقــة الكهربائية ملنطقة 
الفرات األوســط، يرافقه السيد معاون املدير 
لشــوون التأهيل املهندس عبد الرحمن جابر 
عســكر، مع مجموعة من املالك املتقدم في 

الشركة.
وفــور وصوله إلتقــى مبدير احملطــة املهندس 
أحمد الشــمري، وجرى خالل اللقــاء التداول 
حول مجمل أعمــال الصيانات التي تقوم بها 
مالكات احملطــة حالياً، إضافة إلى مناقشــة 
التعاون املشــترك ما بني احملطة وبني الشركة 
العامة لفحص وتأهيل املنظومات الكهربائية، 
خصوصــاً وأن أغلب الوحــدات التوليدية في 
الفترة  احملطات الكهربائية، تشــهد في هذه 
إجراء الصيانات الدورية لالســتعداد ملوســم 
الصيــف، لغرض زيــادة إنتاجيتهــا ودميومة 

عملها.

واسط  - الغانم:
وضع محافظ واســط الدكتور محمد جميل 
املياحي حجر االساس ملشروع تطوير منطقة 
املردان فــي ناحية تاج الدين العزيزة ، شــمال 

احملافظة .
وقال املياحي إن املشروع يتضمن اعمال تطوير 
شوارع صب مع تبليط مع ارصفة وأعمال مد 
شــبكات مجاري مياه امطــار وثقيلة إضافة 
الى اعمال مد شــبكات مــاء صافي واعمال 
اناره وتشــجير كذلك اعمال شبكة اتصاالت 
.، موكدا أن الناحية ســوف تشهد تنفيذ عدد 

ٓاخر من املشاريع اخلدمية ضمن موازنة 2021.
على صعيد متصل ضمن جوالته امليدانية بني 
مختلف املشاريع في احملافظة تفقد محافظ 
واســط مراحل اكســاء مجموعة من الطرق 
الريفيــة في ناحيــة الدبونــي ، وتأهيل أحد 

االحياء في اطرافها .. 
وقال احملافظ نعمــل بجدية إلنصاف أهلنا في 
االقضية واالريــاف املترامية ، على مســتوى 
اخلدمــات والطرق ، التي هم بأمس احلاجة لها 
ومنها هذه املشــاريع التي تنفــذ في ناحية 
الدبوني  ، مضيفا ســنعمل على ادخال مزيد 
من الطــرق واملناطق الريفية بخطط التطوير 

ضمن موازنة 2021 . 

الصبــاح  ـ  الديــن  صــاح 
الجديد:

رئيس جامعة  بتوجيه مباشر من 
تكريت الدكتور وعد محمود رؤوف 
تكريت  ميثل جامعة  وفد  شــارك 
في الدورة التدريبية التي اقامتها 

االفريقيــة  العربيــة  املنظمــة 
للعمــل االنســاني بالتعاون مع 
)ادارة  بعنــوان  دهــوك  جامعــة 
التعليميــة ووضع تصور  االزمات 
مقترح الدارتها من منظور عاملي( 
النجاح  )صناعة  الثانيــة  والدورة 
مهارات لتطويــر الذات و الطرائق 

الذهنيــة فــي تنميــة التفكير 
ومتكــني التعليــم وفــق امنــاط 
شــخصية املتعلمني( . وشاركت 
العديد من اجلامعات العراقية في 
الدورتني والتي اســتهلت بكلمة 
افتتاحية ترحيبية القاها الدكتور 
رئيس  دهوكــي  ســعيد  مصلح 

جامعــة دهوك وكلمــة الدكتور 
االساســية  التربية  كلية  عميد 
احملاضرات من قبل  القيت  وبعدها 
واختتمت   . املشــاركني  االساتذة 
الــدورة فعالياتهــا بتوزيــع دروع 
التقديرية  والشــهادات  التميــز 
مع  احلضــور  املشــاركني  علــى 

للدورة   نهائية  بتوصيــات  اخلروج 
مــن شــأنها االرتقــاء بالعملية 
التعليمية في اجلامعات العراقية 
بالذكر فقد  اجلديــر  ومــن  كافة 
مثل جامعــة تكريت في الدورتني 
التخصصيتــني كل مــن أ.د.نهى 
ســليم محمد علي مدير قسم 

ضمــان اجلــودة واالداء اجلامعــي 
وأ.م.د.كفــاح صابر رشــيد /كلية 
العلوم االســالمية، و د.ردينة عبد 
التربية  /كليــة  الكميت  الــرزاق 
للبنــات ، ود.حنان خطــاب عمر/
كليــة التربية للبنــات  وعدد من 

اساتذة اجلامعة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 تـرأَس وزير الصناعة واملعادن منهـل 
عزيـــز اخلبـــاز اجللســة االعتيادية 
الثانيــة لِهيئة الرأي للعــام احلالي 
بِحضور وكيل الوزارة الفني املُهندس 
عـــادل كريـــم واملُدراء العامني في 
مركــز الــوزارة وشــركاتها العامة 
القضايا  مِلُناقشــة عدد مــن  كافة 
الوزارة  التــي تُهم عمـــل  وامللفات 
والفقرات املُدرجة على جدول أعمال 
اجللسة  ِخالل  الوزير  اجللسـة.وأبـدى 
املاُلحظات منهــا أهمية  عدد مــن 
ُمنتجات  بُِطرق تســويق  االهتمــام 

ُمبتكرة  بأســاليب  وعرضها  الوزارة 
تُســهم في لفــت أنظــار اجلهات 
أو  بِجهات  واإلســتعانة  املُستفيدة 
املُنتجات  هذه  لِتســويق  شــركات 
.وشدد الوزير على أهمية اإلستعانة 
بِشــركة ُمتخصصة إلعداد ملفات 
اســتثمارية جِلــذب املُســتثمرين ، 
وحَث شــركات الوزارة كافة بالعمل 
على وفق أنظمتهــا الداخلية وإجناز 
مع  واملُتلكئة  املُتوقفة  مشــاريعها 
بإعداد  أمــرَ  األخــرى حيث  الوزارات 
جــدول تفصيلــي بِهذه املشــاريع 
ونســب إجنازها املادي والفني لِغرض 

الوزراء  رئاســة  إلى  موقــف  تهيئة 
مِبُفاحتة موسسات  ، وأوعزَ  بِشــأنها 
الدولة اخملتلفــة باإلمكانيات املُتاحة 
لدى شــركات الوزارة كافة واخلدمات 
املُتوفرة  واملُنتجــات  تُقدمهــا  التي 

لديهـا . 
وتناولـــت اجللســة عرض الفقرات 
املطروحــة ِضمــَن جــدول األعمال 
نِظام  منها  والتصويت  للُمناقشــة 
موازنــة املــواد الحتســاب التلــف 
السنوي لِعام ٢٠٢٠ حيث وجه الوزير 
بِتشــكيل جلنــة ُمكونة مــن دوائر 
واالقتصادية  والفنيــة  التخطيــط 

الصناعــي  والتنظيــم  والتطويــر 
والشركة العامة للفحص والتأهيل 
الهندســي إلعادة احتســاب نِسب 
التلــف لُِكل شــركة من شــركات 
اجتمــاع ُخطط  وتقريــر   ، الــوزارة 
الشــركات العامة حيــث مت اإلتفاق 
على املُضي باإلجــراءات املُتخذة مع 
التي  املاُلحظات  اإلعتبار  بِنظر  األخذ 
مت طرحهــا ِخالل اجللســة ، واعتماد 
ٓالية شراء املواد األولية من ِخالل حث 
املُدراء العامني على اإلســراع بإعداد 
اللوائــح اخلاصة بإجــراءات التعاقد 
علــى وفــق الصالحيــات املمنوحة 

ِضمــَن النظام الداخلي وإرســالها 
إلى وزارة التخطيط من ِخالل قسم 

العقود في مركز الوزارة .
كما متَ ِخالل اجللســة حث الشركات 
على ما مت عرضه بشأن اخلزين الراكد 
من ِقبل الدائــرة االقتصادية ، وإدراج 
الوزارة  قانون  ِضمــَن  الثقافي  املركز 
واملُصادقة على النظام الداخلي املُقر 
ســابقاً وإعداد املوازنة التخطيطية 
ووجــوب   ،  ٢٠٢١ للعــام  للمركــز 
للصناعات  العامة  الشــركة  إلتزام 
الهيدروليكية بِســداد مبلغ القرض 
العامة  الفداء  إلى شــركة  املمنوح 

املُدمجة وحســب اجلدولة املُعتمدة 
واملُصــادق عليهــا من ِقبــل الوزير 
وإلزام  التحقيقية  اللجنة  وتوصيات 
باقي الشــركات املُقترضة في سداد 
القــروض التي بذمتها إلــى الدائرة 
االقتصادية ، والعقد املُبرم بني شركة 
هورميســا اإلســبانية والشــركة 
العامة للصناعات النحاسية ، وحث 
نظام  بإعتمــاد  العامة  الشــركات 
لتثبيت  املوظفني  لِكافــة  البصمة 
واقعة الدوام الرسمي وتقدمي موقف 
مِبركز  واملالية  اإلداريــة  الدائــرة  إلى 

الوزارة باإلجراءات املُتخـذة .

وزير الزراعة يعلن تحقيق 
االكتفاء الذاتي من بيض 

المائدة بنسبة 80 %

مدير عام المنظومات 
الكهربائية يطلع على 

احتياجات محطة المسيب

محافظ واسط يضع حجر 
األساس لمشروع تطوير 

منطقة المردان 

جامعة تكريت تشارك في دورتين حول االزمات التعليمية وتمكين التعليم

وزير الصناعة يؤكد أهمية تعريف دوائر الدولة بمنتجات شركات الوزارة 

تقرير
اعتمدت ) ٨٠ ( مركزا تسويقا موزعة من البصرة حتى زاخو

غدا .. لجنة التسويق تفتح ابواب مراكزها لتسلم الحنطة المحلية من الفالحين
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة اخلارجيــة األميركية، 
امــس االول االثنني، أنها سترســل 
مســؤوال رفيعا إلى لبنــان، لينقل 
“قلق” واشنطن حيال تدهور األوضاع 
السياســية واالجتماعيــة في هذا 

البلد.
وقالت الوزارة في بيان إن وكيل وزارة 
دافيد  السياسية  للشؤون  اخلارجية 
هيــل، وهو ثالث أعلى مســؤول في 
اخلارجية، ســيزور بيروت من الثالثاء 

إلى اخلميس.

وأضاف البيان أن هيل “سيشدد على 
مخاوف الواليــات املتحدة مع تدهور 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية في 
جميع أنحاء البالد، واملأزق السياسي 
الــذي يســاهم فــي هــذا الوضع 

املتدهور”.
وجــاء في بيان اخلارجيــة األميركية 
أن “هيل ســيضغط على املسؤولني 
اللبنانيني وزعمــاء األحزاب للتعاون 
وتشــكيل حكومة قــادرة وملتزمة 
بتنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة 

واإلدارية”.

 2019 منذ صيــف  لبنان  ويشــهد 
انهيارا اقتصاديا فقدت خالله الليرة 
اللبنانيــة أكثــر مــن 85 باملئة من 

قيمتها.
وتخلفــت الدولة في مــارس 2020 
عن دفع ديونهــا اخلارجية التي تقدر 
باملليــارات، ثم بــدأت مفاوضات مع 
صنــدوق النقد الدولــي حول خطة 
نهــوض مت تعليقها الحقا بســبب 
خالفات بــني املفاوضــني اللبنانيني 
حول حجم اخلســائر وكيفية وضع 

اإلصالحات قيد التنفيذ.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نفــى مجلس النــواب األردني وقوع 
الوزراء،  أي مشادات نيابية مع رئيس 
املغلق  االجتماع  في  اخلصاونة،  بشر 
الذي عقد، امس االول االثنني، وتناول 
األمير  الســابق،  العهد  ولي  قضية 

حمزة بن احلسني.
مجلس النواب األردني ينفي حصول 
مشــادات بــني النــواب واخلصاونة 
مشــادات وشــتائم وحتذيــرات من 
“كوهــني”.. اإلعالم يكشــف فحوى 
لقاء اخلصاونــة بالنواب حول قضية 

األميــر حمــزة وأكد اجمللــس أن ما 
حدث هو مداخــالت نيابية بعضها 
كانت على شــكل تســاؤل وأخرى 
تؤكد أهميــة التكاتف الوطني ووأد 
الفتنة التي سعت إلى زعزعة األمن 
ما  بحسب  اململكة،  في  واالستقرار 
أكد تلفزيون اململكة األردني. وكانت 
وســائل إعالم أردنية ذكرت، أن لقاء 
اخلصاونة مع النواب شهد مشادات 
كالميــة، ومغادرة عدد مــن النواب 
خالل  اخلصاونة  وأوضــح  القاعــة. 
اللقــاء مع النواب أن باســم عوض 

اهلل كان على اتصال مع األمير حمزة 
وينســق معه منذ أكثر من ســنة، 
وكان هناك حديــث عن حتريض ضد 
متحدثا  الدســتور،  ومخالفة  امللك 

عن حتركات وزيارات لألمير.
كما أكــد اخلصاونة أن املدعي العام 
القضية وستكون  بدأ حتقيقاته في 
فــي يــد القضــاء، وأن املتهمــني 
املدعي  إلــى  ســيحالون  بالقضية 
العام باســتثناء األميــر حمزة الذي 
التعامل معــه داخل إطار  ســيتم 

العائلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن الصندوق الروسي لالستثمارات املباشرة أن 
الهند وافقت على اســتخدام لقاح “سبوتنيك 
V” الروسي املضاد لفيروس كورونا للتطعيم به 

ضد الفيروس في البالد.
وأشــار الصندوق الروسي إلى أن الهيئة العامة 
الهنديــة للرقابة على األدوية ســجلت اللقاح 
الروســي لتصبح الهند البلد الـ60 في العالم، 

الذي يسجل اللقاح الروسي.
وأضــاف الصنــدوق أن الهند هــي البلد األكبر 
من حيث عدد الســكان، بني البلدان الـ60 التي 
الروسي، ويبلغ  اللقاح  وافقت على اســتخدام 
إجمالي عدد الســكان في تلــك البلدان نحو 3 

مليارات نسمة.
وأكد الصندوق الروســي لالستثمارات املباشرة 
أنه عقد صفقات مع 5 شــركات هندية إلنتاج 
أكثر من 850 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك 

V” في السنة على األراضي الهندية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت هيئة البث اإلســرائيلية “كان” بأنه بعد 
إلغاء الســودان قانون مقاطعة إسرائيل، جتري 
هــذه األيام اتصــاالت متقدمــة لترتيب زيارة 
بعثة أمنية من الســودان إلى إســرائيل خالل 
السودانية  احلكومة  وصادقت  القادمة.  الفترة 
االنتقالية في جلســتها األسبوع املاضي على 
إلغاء قانــون مقاطعة إســرائيل لعام 1958، 
ومــن املتوقع أن يتــم إلغاء القانون بشــكل 
نهائي في جلســة مشــتركة جمللس السيادة 
واحلكومة الســودانية.  وفي يناير املاضي زارت 
بعثة إسرائيلية برئاسة وزير االستخبارات إيلي 
كوهني، اخلرطــوم، حيث اجتمع أعضاء البعثة 
مع مســؤولني ســودانيني مــن بينهم رئيس 

مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وكالــة األنباء الســعودية )واس( إن امللك 
ســلمان بن عبد العزيز تلقى اتصاال هاتفيا، من 
أمير قطر الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني، مشيرة 
إلى أنهما تبادال التهنئة مبناســبة حلول شــهر 
رمضان. وهــذا هو االتصــال األول رســميا بني 
اجلانبني منذ “قمة العــال”، التي عقدت في يناير 

املاضي، وأعلن فيها بيان املصاحلة اخلليجية.
وكان أمير قطر قد أرسل برقية للعاهل السعودي، 
فبرايــر املاضــي، لتهنئته على “جنــاح العملية 
اجلراحية” التــي أجراها ولي العهــد، محمد بن 
ســلمان. وأجرى أمير قطر أول اتصال هاتفي منذ 
املصاحلة بولي العهد الســعودي، فبراير املاضي، 
تناول آخر املســتجدات اإلقليمية والدولية، وفق 

بيان للديوان األميري القطري.
وقطعت الســعودية واإلمارات ومصر والبحرين، 
في يونيــو 2017، العالقات مع قطــر واتهمتها 
بدعم مجموعات إســالمية متشــددة، وهو أمر 

نفته الدوحة، وأخذت عليها تقّربها من إيران.
واتخذت الدول األربع إجراءات ملقاطعة قطر، بينها 
إغالق مجالهــا اجلوي أمام الطائــرات القطرية، 
ومنع التعامالت التجارية مع اإلمارة ووقف دخول 
القطريني أراضيها، ما تسبب بفصل أفراد عائالت 

من جنسيات مختلطة بعضهم عن بعض.

الهند...البلد الـ60 
الذي يختار لقاح 

“سبوتنيك V”الروسي

اتصاالت متقدمة لزيارة 
بعثة أمنية سودانية 

إلى إسرائيل

أمير قطر يجري 
اتصاال هاتفيا بملك 

السعودية

الصباح الجديد ـ متابعة:

مع وصول أزمة ملف سد النهضة 
اإلثيوبــي واملفاوضــات حوله، إلى 
طريق مســدود، وإعالن الســودان 
عدم ثقته في أديس أبابا، بدأ حديث 
مصري عن أنــه ال خيار أمام دولتي 
املصــب إال اللجوء إلــى محكمة 
األمن  ومجلــس  الدولية  العــدل 
قبل بــدء امللء الثاني للســد، في 
يوليــو القادم، والذي ســيكون له 
تداعيات ســلبية خطيرة، بحسب 
مــا عكســته مخــاوف اخلرطوم 

والقاهرة. 
باســتخدام  مصري  تلويــح  ومع 
القوة العسكرية، كان آخرها، امس 
االول االثنــني، من قبل الرئيس عبد 
الفتاح السيســي في حديثه مع 
وزير اخلارجية الروســي، ســيرغي 
الفروف، حيث شــدد على أن “عدم 
حل قضيــة “ســد النهضة” من 
شــأنه أن يؤثر بالســلب على أمن 
بالكامل”، ُطرح  املنطقة  واستقرار 
املنظمات  إلى  باللجــوء  آخر  خيار 

الدولية.
وتســتعد أديــس أبابــا للمرحلة 
الثانية من ملء السد بـ13.5 مليار 
متر مكعــب من مياه نهــر النيل 
ليصبح حجم املياه املتجمعة أمام 

السد 18.5 مليار متر مكعب.
وكانت إثيوبيا، قــد أعلنت في 21 
يوليــو املاضي، إجناز مــلء املرحلة 
األولى لســد النهضة، على الرغم 
من عــدم توصلها التفــاق دولتي 

املصب، مصر والسودان.  
املبني  النهضة”  ويشــكل “ســد 
في شــمال غرب إثيوبيــا بالقرب 
النيل  من احلدود مع السودان على 
األزرق الذي يلتقــي بالنيل األبيض 
في اخلرطوم، مصدر توتر بني الدول 
الثالث منذ وضع حجر األساس له 

في أبريل 2011. 
تريد مصر والســودان التوصل إلى 
اتفاق ثالثي بشــأن تشغيل السد 
قبــل ملئه، لكن إثيوبيــا تقول إن 
هــذه العملية جــزء ال يتجزأ من 

بنائه وال ميكن تأجيلها. 

تهديد عسكري.. وسياسة حافة 
الهاوية

ويقول مدير معهد البحوث العربية 
واألفريقية في مصر، مجدي اجلمال، 
إن “مصر قبل أن تلجأ إلى مجلس 
باخليار العسكري، وفي  تلوح  األمن 
تتبع سياسة حافة  إثيوبيا  املقابل 
الهاوية، مبعنــى أن تصدر مبادرة أو 
تعلن قبولها بحل وســط عندما 
تصــل األمــور إلى مداهــا األخير 

إلحداث الفوضى”. 

ويرى املستشــار الســابق بالبنك 
الغويل، في حديثه  الدولي، حافظ 
مع موقــع “احلــرة” أن الذهاب إلى 
محكمة العدل الدولية أو مجلس 
األمن أو كليهما معا هو أمر أفضل 
مــن ضرب الســد الــذي يهدد به 
بعض املصريني أو الدخول في حرب 

كما يحذر السيسي.
وأضــاف “هي خطــوة أعتقد أنها 
إيجابيــة وأفضل مــن التهديدات 
بأننا ســنضرب  التي ســمعناها 
تفكير  فيهــا  األقل  الســد، على 
ســلمي، ألن التصعيــد الكالمي 
مواجهات عسكرية  إلى  سينتهي 
ال يحمد عقباها لكل األطراف، بل 
ســيمتد إلى دول أخرى مثل إريتريا 

وتنزانيا”. 
أيضا،  قد حــذر  السيســي  وكان 
األســبوع املاضي، من تأثر استقرار 
املنطقــة برد فعل مصــر على أي 
مســاس بإمداداتها من املياه التي 

وصفها بـ”اخلط األحمر”.
في املقابل، يصــف احمللل اإلثيوبي، 
جمال بشــير، في حديثه صحفي 
حديث السيســي بـ”اخلطير جدا”، 
ويرى أن “اجملتمع الدولي لن يسكت 
القضية  التعامل مــع  عنــه، ألن 

بالقوة هو أمر مرفوض دوليا”. 

“تأخر” في اللجوء إلى املنظمات 
الدولية

ويقــر اجلمــال بوجــود ضغــوط 
دولية على مصــر بعد التهديدات 
جانب  مــن  “خاصة  العســكرية، 
الواليات املتحدة التي تغير موقفها 
أصبحت  والتي  اجلديدة  اإلدارة  بعد 
في موقف احلياد بني الطرفني بعد 
أن كانت تقف إلى جانب القاهرة”. 

ولذلــك يــرى الغويــل أن القاهرة 
واخلرطوم “تأخرتا فــي اللجوء إلى 
املنظمات الدولية حتى أصبح امللء 
الثاني قاب قوسني أو أدنى، مشيرا 
فــي الوقت ذاته إلــى أن محكمة 
العدل الدولية قد تصدر قرار بعدم 
حدوث امللء الثانــي إذا وجدت فيه 
ضررا كبيــرا على دولتــي املصب، 

حتى الفصل في القضية”. 
التأخر في اللجوء  لكن اجلمال عزا 
إلــى املنظمــات الدولية بســبب 
موقف الســودان الذي وصفه بأنه 

“كان متخاذال”.  
وأضــاف أن “الســودان لــم يغير 
موقفــه إال منذ نحو ثالثة أشــهر 
فقــط، وحتــى اآلن ال يــزال هناك 

بعض من اجلناح املدني في السودان 
موال إلثيوبيا، لكن التعنت اإلثيوبي 
وأزمة احلدود جعلتهم يتراجعون”. 

وزيــر اخلارجيــة املصري، ســامح 
شــكري، بدوره قال إن اللجوء إلى 
املنظمات الدولية سيأتي في وقته 
وقال “اللجوء إلى املنظمات الدولية 
كلها يتم في إطار خطة موضوعة 
مسبقا ويتم تنفيذها وفق جداول 

وبرنامج زمني محدد”. 
ويرجح اجلمال أن تلجأ مصر مجددا 
إلــى مجلس األمن وقد ال تلجأ إلى 
محكمة العدل، التي قد تأخذ وقتا 

إلصدار قرار في القضية. 
ويعتقد الغويــل أن “مجلس األمن 
بدوره سيكّون جلنة لدفع التفاوض 
بــني الــدول الثــالث أو ســيحدد 
العدل  مبعوثا خاصا، أما محكمة 
فتســتطيع أن تصدر قرارا قانونيا 
دوليا يجب احترامه من قبل الدول 

الثالث”. 

“أمل كبير”
األســبق  املائية  املــوارد  وزير  لكن 
السيد،  للســودان، خضر قســم 
قــال في حديثه مــع موقع “احلرة” 
إنه ال يــرى بأن املفاوضــات بلغت 

طريقا مسدودا، مضيفا “لدي أمل 
كبير فــي الوصول إلى حل، خاصة 
أنه مت االتفــاق علــى 90 في املئة 
من القضايــا اخلالفية، ولم يبق إال 
وأهمها صياغة  املئة،  عشــرة في 

اتفاق قانوني ملزم لكل األطراف”. 
أنه متت  أكد  اخلارجية املصري،  وزير 
صياغة اتفــاق قانوني بالفعل في 
العام  أميركية  برعاية  واشــنطن 
املاضــي، وبتوافق بني الدول الثالث، 
أديس  بعدم حضور  فوجئنا  “لكننا 
أبابا حني حان وقت التوقيع عليه”. 

وال يرى الوزير الســوداني الســابق 
ضرورة للذهــاب إلى مجلس األمن 
أو محكمــة العــدل الدولية “ألنه 
ليس فــي يدهما احلل الســحري 
لألزمة”، مشيرا إلى أن “احلل يكمن 
في التوصل إلى حلول وسطى بني 

الدول الثالث”. 
أكبر  الســودان  في  “لدينا  وأضاف 
املعلومات،  تبــادل  هي  مشــكلة 
املســتمر،  اجلفاف  والتخــوف من 
وإثيوبيــا أعربت عن اســتعدادها 
لتبــادل املعلومات، لكننا نريد ذلك 

فقط في اتفاق ملزم”. 
“نغمة جديدة”

ويشــير اجلمال إلى “نغمة جديدة 

حاليا  املصريــة  الســلطات  لدى 
مفادهــا أن امللء الثانــي لن يضر 
لدينــا مخزونا  بشــكل كبير ألن 
في بحيرة ناصــر يكفينا ملدة ثالث 
سنوات حتى لو تدخل ملصر نقطة 

واحدة من املياه”.
واعتبــر أن هذا “يوضــح عدم جلوء 
مصر إلــى املنظمات الدولية بقوة 
حتى اآلن، ألنها غير ممســكة بكل 
اخليــوط التي يؤكد علــى جناحها 
في حني إحالــة امللف إلى مجلس 
األمن أو محكمــة العدل الدولية، 
كما أنها غير مطمئنة إلى موقف 
اجملتمــع الدولــي خاصــة الصني 

وروسيا والواليات املتحدة”. 
مبعهد  الســالم  بناء  برنامج  مدير 
حقــوق اإلنســان فــي جامعــة 
كولومبيــا في الواليــات املتحدة، 
فــي حديثة  يرى  فيلبــس،  ديفيد 
“إبقاء  صحفــي  أن األفضل هــو 

املفاوضات على املستوى الفني”. 
ويوضح أن “إحالة امللف إلى مجلس 
األمــن الدولــي أو محكمة العدل 
الدوليــة ســيؤدي إلى تســييس 
القضية وقد يجعــل من الصعب 
حتقيق حل بسبب انعدام الثقة بني 

األطراف الثالثة”. 

في قضية سد النهضة.. 

اللجوء إلى المجتمع الدولي انجع من التهديد بالعمل العسكري

تستعد أديس أبابا 
للمرحلة الثانية من 
ملء السد بـ13.5 

مليار متر مكعب من 
مياه نهر النيل ليصبح 

حجم المياه المتجمعة 
أمام السد 18.5 مليار 

متر مكعب

سد النهضة

مسؤول أميركي بارز يزور
 لبنان “للضغط على حكومته”

مجلس النواب األردني ينفي حصول 
مشادات بين النواب والخصاونة

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة :

غادر وزير اخلارجيــة األميركية، أنتوني 
بلينكن، ليلة امس الثالثاء ، العاصمة 
واشــنطن، متوجهــاً إلى بروكســل 
إلجراء مشــاورات مع أعضــاء الناتو 
وممثلني أوروبيني تركز في رأس أولوياتها 
علــى تطورات األوضاع بني موســكو 

وكييف.
إلى بروكســل،  الزيــارة  وتأتي هــذه 
والتي تترافق مع احلشــود العسكرية 
الضخمة التي تقوم بها روســيا على 
األوكرانية، بعد ثالثة أســابيع  احلدود 
مــن زيارة مماثلة قام بهــا بلينكن إلى 
الناتــو للتأكيــد على متانــة احللف 

والتزام الواليات املتحدة بتعزيزه.
وحــول هذه الزيارة قال مســاعد وزير 
اخلارجية بالوكالة للشــؤون األوروبية، 
األميركي  اخلارجية  “وزير  إن  ريكر،  فيل 
الدفاع  وزير  برفقة  مشاورات  سيجري 
األميركي، لويد أوســن، مع الشركاء 
واحللفــاء في حلف األطلســي حول 

العديــد مــن القضايــا مــن بينها 
التطورات املتعلقة بأوكرانيا”.

وأعرب عن “قلــق الواليات املتحدة إزاء 
تصعيــد التوتر من قبل روســيا ضد 
أوكرانيا عبر احلشــود في جزيرة القرم 
وعلــى احلدود األوكرانيــة والهجمات 
التــي تقودها القوات الروســية على 

خطوط التماس في شرق أوكرانيا”.
وأثنــى ريكر “على مواصلــة أوكرانيا 
االســتفزازت  وجه  في  النفس  ضبط 
الروسية”، مضيفا أن “الواليات املتحدة 
تراقب الوضع عن كثب هناك وتتشاور 

مع احللفاء والشركاء”.
وأشار ريكر إلى أن “الناتو وعقد جلسة 
جمللس أوكرانيا واحللف األطلسي، امس 
أوكرانيا  وزير خارجية  الثالثاء، بحضور 
للتشاور حول نشــاطات روسيا التي 

تصعد التوت في املنطقة”.
وأوضــح أن املشــاورات فــي الناتــو 
ســتتطرق إلى الوضع في أفغانستان 
اســتكماال  املقبلــة  واخلطــوات 
للمشــاورات الســابقة مع أمني عام 

احللف واالعضاء اآلخرين.

وأضــاف ريكر أنه و”كمــا قال الرئيس 
بايــدن إنه في حــال تصرف روســيا 
بشــكل عدوانــي فســيكون هناك 
تكلفة وعواقب لذلك. وما نركز عليه 
واجتماعاتنا مع  اآلن في مناقشــاتنا 
احللفاء والشركاء وآخرين قلقون بشأن 
الوضع، هو استخدام أدوات كمنظمة 
األمن والتعاون في أوروبا حملاولة معاجلة 
هذه اخملــاوف لتخفيف حدة التوتر من 
قبل روســيا، ليس فقط مــن ناحية 
التهديدات العســكرية إمنا أيضاً من 

ناحية التضليل اإلعالمي واخلطاب”. 
وحول خلفيات روسيا من وراء احلشود 
العســكرية، قــال ريكــر: “أعرف ما 
الســبب ولكن ال ميكنني أن أشاطره 
مع الصحافيني، ولكننا نراقب الوضع 
عن كثب ونريد التشــاور مع حلفائنا 
وشــركائنا مبــا في ذلــك األوكرانيني 
وندعــو الــروس كي يصبحــوا العباً 

أفضل”. 
وكان وزراء خارجية الدول األعضاء في 
مجموعة السبع دعوا روسيا، في وقت 
سابق االثنني، إلى وقف “استفزازاتها” 

وبدء “نزع فتيل التصعيد” على احلدود 
األوكرانية حيث حتشد قواتها.

واعتبروا أن “حتريــك تلك القوات على 
نطاق واســع، ومن دون إخطار مسبق، 
يشــكل تهديــدا وعامــال لزعزعــة 
االســتقرار”، داعني موسكو أيضا إلى 
“الشــفافية على صعيــد التحركات 
العســكرية” بناء على التزامها داخل 

منظمة األمن والتعاون في أوروبا.
وتخشــى أوكرانيا أن تبحث موسكو 
عن ذريعة ملهاجمتها، واتهمت روسيا 
بحشــد أكثر من ثمانــني ألف جندي 
وفي شــبه  الشــرقية  قرب حدودها 
جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 

.2014
وحذرت الواليات املتحدة، األحد املاضي 
روســيا، من أي اعتداء علــى كييف. 
ونبه وزير اخلارجيــة األميركي إلى أنه 

“ستكون ثمة عواقب” لذلك.
ومن املتوقــع أن يلتقي بلينكن نظيره 
الذي اجته  األوكراني، دميتــرو كوليبا، 
باملشاورات  للمشاركة  بروكسيل  إلى 

األوروبية في مقر احللف األطلسي.

التطورات الروسية األوكرانية.. 

وزير الخارجية األميركي يعتزم مشاورة أعضاء الناتو في االوضاع بين كييف وموسكو

وزير اخلارجية األميركية، أنتوني بلينكن
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الصباح الجديد ـ متابعة:

الوحدة  رئيــس حكومــة  زيــارة  في 
الليبية اجلديدة، عبد احلميد  الوطنية 
الدبيبــة، لتركيا، أكد على اســتمرار 
االتفاقيتــني املثيرتني للجــدل اللتني 
عقدتهمــا حكومة الوفاق، في 2019، 
مع أنقرة حول ترسيم احلدود البحرية 

والتعاون األمني. 
وفي نفــس الوقــت الــذي كان فيه 
الدبيبة يــزور تركيا برفقــة 14 وزيرا، 
وزير خارجية  دينديــاس،  نيكوس  كان 
اليونان، التي تشــهد توترا مع أنقرة، 
في بنغازي، ثانــي كبرى املدن الليبية، 
حيث أجرى محادثــات مع نائب رئيس 
حكومــة الوحدة الوطنيــة اجلديدة، 
يلتقي  أن  علــى  القطراني،  حســني 
رئيس مجلس النــواب، عقيلة صالح، 

في وقت الحق. 
االتفاقيتان األمنية والبحرية بني تركيا 
أثارتــا غضب جيران  وليبيا، كانتا قد 
ليبيا في شرق البحر املتوسط، ونددت 

بهما مصر واليونان وقبرص. 
حتدد االتفاقية البحرية التي ال تعترف 
الدول األخرى املطلة على شــرق  بها 
البحر املتوســط، احلدود البحرية بني 
بالغاز  وليبيا في منطقة غنية  تركيا 
الطبيعــي. وتعتمد تركيــا على هذا 
النــص لتبرير أنشــطة التنقيب عن 

الغاز الذي تقوم به فــي مناطق تقع 
نظريًا فــي اجملال البحــري لليونان أو 

قبرص.
الدبيبــة مــن جهته قال فــي املؤمتر 
الصحفــي مــع الرئيــس التركــي، 
رجــب طيــب إردوغان: “فيمــا يتعلق 
باالتفاقيات املوقعة بني بلدينا وخاصة 
تلك املتعلقة بترسيم احلدود البحرية، 
فإننا نؤكد أن هــذه االتفاقيات تقوم 
على أسس صحيحة وتخدم مصالح 

بلدينا”.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، أبو 
بكر بعيرة، في تصريحات صحفية إن 
الوضع ال يزال غامضــا حتى اآلن “وال 
أحد يعرف مــا إذا كانت االتفاقية في 
احلقيقة هي في مصلحة ليبيا أم ال”.  
ورأى مديــر معهد البحــوث العربية 
واألفريقية، مجدي اجلمال، في حديثه 
صحفي أنــه ليس من حــق الدبيبة 
وحــده أن يقرر إذا ما كان سيســتمر 
فــي هــذه االتفاقية مع تركيــا أو ال. 
هناك برملــان أيضا كما أنه ال يعبر عن 
من  مباشرا  انتخابا  منتخبة  حكومة 

الليبيني”. 
وأضاف “قد تكون ورقــة يضغط بها 
تركيا من أجل ســحب  الدبيبة على 
أنقرة لبالده  الذين أحضرتهم  املرتزقة 
خاصة وأن األخيــرة متباطئة في هذا 

امللف”. 
وعلى الرغــم من انتهــاء القتال بني 

طرفي النــزاع منتصف العام املاضي، 
وصمود اتفــاق وقف إطالق النار، إال أن 
ليبيا ال تزال تقوضهــا صراعات نفوذ 
ووجود قوات أجنبيــة ومرتزقة، وتكرر 
السلطات اجلديدة واألمم املتحدة وقوى 
دولّية املطالبة بانسحابهم “الفوري”.

ويبلغ عدد القــوات األجنبية واملرتزقة 

في ليبيا نحو 20 ألفاً، بحســب األمم 
املتحدة.

ويقول احمللل السياسي الليبي، أحمد 
زيارته  الدبيبة يسعى من  إن  املهدوي، 
لتركيا إلى عقد التعاون االستراتيجي 
التركي الليبي الــذي مت االتفاق عليه 

في 2014”. 

لكن ما لفت انتباه املهدوي أن الدبيبة 
عندما قال إن هدف الزيارة هو الدعوة 
إلى احتــرام الســيادة الليبية وعدم 
التدخل في الشأن الداخلي الليبي إنه 
كان “مغايرا جــدا لتصريحات إردوغان 
التي رأيناها منتهكة للسيادة الليبية 
عندما يوجه كالمه بأنه سيساعد في 

إعادة هيكلة اجليش الليبي وأن هدفه 
الوطنية  الوحدة  حكومة  مســاعدة 
على بســط ســيطرتها على كامل 
التراب الليبي، هذا شــأن داخلي ليبي 
ال عالقــة لتركيا وال إلردوغــان به وال 

لغيرهم”. 
وأبرمت أنقــرة هذه االتفاقية البحرية 
مع حكومة الوفاق الليبية الســابقة 
التي كانت حتظى باعتراف األمم املتحدة 
ومقرهــا طرابلــس، عندمــا واجهت 
األخيرة هجوًما لقوات يقودها املشير 
خليفة حفتر، الرجل القوي في شــرق 

ليبيا.
وبعد ســنوات من النزاع وبرعاية األمم 
املتحدة، ُشــكلت فــي ليبيا حكومة 
الدبيبــة مكلفة  موحــدة يقودهــا 
بقيادة املرحلة االنتقالية حتى تنظيم 

انتخابات وطنية في نهاية ديسمبر.
ويرى املهدوي أنه “عندما مت االتفاق بني 
الليبيني، كان بناء علــى رغبة جميع 
األطراف الليبية في وقف احلرب وإعادة 
االســتقرار إلى ليبيا وليس بناء على 

رغبة تركيا”. 
لكن أستاذ العالقات الدولية التركي، 
ســمير صاحلة، يشــير إلــى أن بالده 
هي الدولة الوحيــدة التي وقفت مع 
ليبيا،  الشــرعية في  الوفاق  حكومة 
“وهو ما قلب كل التعامالت مع امللف 

الليبي وأدى إلى هذا املسار اجلديد”. 
وأكد في مقابلة صحفية أن النقطة 

األساسية التي تهدف إليها تركيا، هو 
وقطع  البلدين  بني  التنسيق  استمرار 
الطريــق علــى محاولة اســتهداف 
املصالح التركية في ليبيا، مشيرا إلى 
تركيا بشكل  الليبي طالب  اجلانب  أن 
مباشــر بالعودة إلى إكمال املشاريع 
االســتراتيجية التي بدأتها في املدن 

الليبية. 
ووقع إردوغــان والدبيبــة، امس االول 
االثنني، سلســلة من االتفاقيات التي 
تهدف إلى تعزيــز التعاون، وخصوصا 

االقتصادي، بني بلديهما.
اليونان تبحث عن مصاحلها

في املقابل، شدد وزير اخلارجية اليوناني، 
زيارته لبنغازي، على ضرورة خروج  في 
املرتزقــة من ليبيــا، قاصداعلى وجه 
اخلصــوص، أولئك الذيــن أحضرتهم 
أنقرة إلــى ليبيا للتصدي حلفتر، الذي 

تسانده روسيا باملرتزقة أيضا. 
اليونانــي،  الــوزراء  رئيــس  وكان 
توجه  قد  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس 
إلــى العاصمــة الليبيــة، طرابلس، 
األسبوع املاضي، حيث أعلن إعادة فتح 

سفارة بالده.
وتطرق ميتسوتاكيس عقب محادثاته 
مع نظيره الليبي إلى اتفاقية ترسيم 
احلدود البحريــة التركية الليبية التي 
أغضبت أثينا واالحتاد األوروبي، ال سيما 
بالنسبة إلى مسألة احتياطيات الغاز 

في شرق املتوسط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جتاوز عدد الوفيات في أوروبا بســبب فيروس 
كورونا عتبة املليون وفاة منذ ظهور الفيروس 
في الصني في كانــون األول من العام 2019، 
وذلــك بحســب إحصــاء قامت بــه وكالة 
األنباء الفرنســية استنادا إلى أرقام قدمتها 

السلطات الصحية في كل دولة.
وبلــغ عدد الوفيــات في 52 بلــدا ومنطقة 

وصوال إلى الشــرق حتى أذربيجان وروســيا 
مليونــا و288 وفاة مــن 46 مليونا و496 ألفا 
و560 إصابة، فيما ســجلت أمريكا الالتينية 
والكاريبــي 832 ألفا و577 وفــاة )26 مليونا 
و261 ألفا وســت إصابات( والواليات املتحدة 
وكندا 585 ألفــا و428 وفاة )32 مليونا و269 
ألفا و104 إصابات( وآسيا 285 ألفا و824 وفاة 
(19 مليونا و656 إلفا و223 إصابة( والشــرق 

األوسط 119 ألفا و104 وفيات )سبعة ماليني 
و11 ألفا و552 إصابة( وأفريقيا 115 ألفا و779 
إصابــة )أربعة ماليني و354 ألفا و663 إصابة( 

وأوقيانيا 1006 وفيات )40 ألفا و348 إصابة(.
لكن االجتاهات مختلفة داخل الدول األوروبية. 
فبعدما ســجلت اململكة املتحدة ما يصل 
إلى 8700 وفاة خالل أسبوع في نهاية كانون 
الثاني/يناير، شــهدت تراجعــا كبيرا للوباء: 

238 وفاة في األيام السبعة األخيرة. والسبب 
على األرجح أن ســتني في املئة من سكانها 
الراشدين قد تلقوا اجلرعة األولى من اللقاح. 
في املقابــل، تواجه دول أخــرى موجة ثالثة 
من الفيروس على غــرار إيطاليا )3200 وفاة 
منذ الثالثاء الفائت( وروســيا )2500( وفرنسا 

.(2200)
الفرنســية  األنباء  وكالــة  أرقام  وتســتند 

إلى محصالت يومية تنشــرها الســلطات 
الصحيــة في كل بلد. لكنهــا تبقى تقديرا 

جزئيا للعدد الفعلي للوفيات.
وســبق أن جتاوزت أوروبا عتبــة نصف مليون 
وفــاة في 17 كانــون األول ، بعد أحد عشــر 
شــهرا على إعالن أول وفاة فــي الصني في 
كانــون الثاني 2020. وقضــى نصف مليون 

شخص آخرين في أقل من أربعة أشهر.

ومنذ نهايــة آذار اســتقر مســار الوفيات. 
واحصت أوروبــا 27 ألفا و36 وفاة األســبوع 
الفائــت، أي ما معدلــه 3900 وفــاة يوميا، 
في رقم أدنى بكثير مما ســجل في األسبوع 
الذي شــهد أكبر عدد من الوفيات في القارة 
العجوز. فبــني 14 و20 كانــون الثاني 2021 
أحصي أربعون ألفا و178 وفاة، أي نحو 5700 

وفاة يوميا.

الحدود البحرية التركية الليبية.. 

تحّرك يوناني لترسيم الحدود البحرية التركية الليبية ومصر تتجاهل” 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعد نحو 10 ســنوات على كارثــة طبيعية 
أحدثت تبعــات خطيرة، أعلن رئيــس الوزراء 
الياباني يوشيهيدي ســوغا، امس الثالثاء، أن 
حكومته وافقت على خطــة لتصريف أكثر 
من مليون طن مــن املياه املعاجلة من محطة 

فوكوشيما النووية في احمليط الهادئ.
ومن املرجــح أن يبدأ تصريف هــذه املياه في 
غضــون عامني، لكــن القرار ســرعان ما أثار 
حفيظة الصيادين احملليني في املنطقة إضافة 

الى بكني وسيول، وفق “فرانس برس”.
وتؤكــد احلكومة اليابانيــة تؤكد أن تصريف 
امليــاه “آمن”، حيث تتم معاجلتها إلزالة جميع 

العناصر املشعة منها.
وتلقى اخلطة دعــم الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة، التــي تعتبر عملية تصريــف  املياه 
املعاجلة من مفاعل فوكوشــيما مشــابهة 
لعمليات أخرى في منشآت نووية حول العالم.
وقال ســوغا للصحفيني: “احلكومة اليابانية 
اتبعت سياســات أساســية لتصريف املياه 
املعاجلة في احمليط، بعد ضمان مستوى سالمة 
امليــاه ، في الوقت الذي تتخــذ فيه احلكومة 

إجراءات ملنع أي أضرار بسمعتها”.
وبلغ مخزون املياه امللوثــة في احملطة النووية 
املنكوبــة، التي تعطلت بعــد كارثتي الزلزال 

والتسونامي عام 2011، نحو 1.25 طن.
وتشــمل اخلطة التخلــص من امليــاه التي 

إلى مياه  لتبريد احملطة، إضافــة  تســتخدم 
األمطار التي تتسرب اليها.

وســتتم معاجلة املياه بنظــام متقدم وإعادة 
ضخها في احمليط، لكــن تعاونيات الصيادين 
التي أمضت ســنوات حتاول اســتعادة الثقة 
بالثروة السمكية التي تستخرج من املنطقة 

ستعارض املشروع.
وقال كاجني تاشيا، الذي يرأس تعاونية محلية 
لصيد األســماك في فوكوشــيما: “قالوا لنا 
إنهم لن يصرفوا املياه فــي البحر بدون دعم 
الصيادين”. وتابــع:”ال ميكننا دعم هذه خطوة 

تخلف هذا الوعد وتصّرف املياه في البحر من 
جانب واحد”.

وأثار القــرار معارضة إقليميــة حتى قبل أن 
يصبح رســميا، حيــث أعرب وزيــر خارجية 
كوريا اجلنوبية، امس االول االثنني، عن “أسفه 
الشــديد لهذا القرار الذي قد يكون له تأثير 
مباشــر أو غير مباشر على ســالمة شعبنا 

والبيئة احمليطة في املستقبل”.
الصينية  اخلارجيــة  باســم  املتحدث  وحض 
تشــاو ليجيان اليابان على “التصرف بطريقة 

عقالنية” بشأن تصريف املياه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف الوزير بحكومة دولة جنوب السودان 
الوساطة التفاق سالم السودان،  وعضو جلنة 
ضيو مطــوك، عن اتفاق بني أطراف الســالم 
في الســودان على جمع كل قــوات احلركات 

املسلحة في معسكرات خارج اخلرطوم.
وتصاعد اجلدل في السودان مؤخرا بعد دخول 
أعداد كبيرة من قــوات تابعة لبعض احلركات 
املســلحة، ملقــار ومواقع مدنية فــي أماكن 

استراتيجية في اخلرطوم واملدن الكبرى. 

واحتــدم اجلدل أكثر بعد اقتحــام مجموعة، 
مــزودة بأســلحة ثقيلة ومضــادات طائرات، 
مقر اللجنة األوليمبية الســودانية في قلب 
العاصمة، ما دفع باللجنة إلخالء املقر وسط 
مخاوف بــأن يهدد احلــادث بتجميــد كامل 

للنشاط الرياضي بالسودان.
وبــات وجــود قوات احلــركات املســلحة في 
املواقع املدنية في قلب اخلرطوم أمرا ملحوظا 
ومثيرا للمخاوف. وأكد مطوك في تصريحات 
واحلكومة وشــركاء  الوســاطة  أن  صحفية 

اتفقوا على معاجلة اخلروقات األمنية  السالم 
التي حدثت مبلف تنفيذ اتفاق السالم، مشيرا 

إلى أنه مت تكوين جلنة إلدارة هذا امللف.
وأوضح أن الوســاطة اجتمعت بأعضاء اتفاق 
“مسار الشرق” ملعاجلة االختالالت التي حدثت 
للوصــول لتقريب وجهــات النظــر لتنفيذ 
إلى  املصلحة،  ألصحاب  السالم  استحقاقات 
جانب عقد عدد من االجتماعات مع مســاري 
الوســط والشــمال للوصول حللول في ملف 

تقسيم السلطة والثروة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير األشــغال العامة فــي لبنان توقيع 
املتنازع  البحريــة  املنطقة  لتوســيع  تعديل 
عليها مع إســرائيل، ما يرفع سقف املطالب 

اللبنانية خالل مفاوضات ترسيم احلدود.
التعديل على مطالبة لبنان األصلية املقدمة 
إلــى األمم املتحــدة ســيضيف حوالي 1400 

كيلومتــر مربع إلــى منطقتــه االقتصادية 
اخلالصة.

وبدأت مفاوضات بني لبنان وإسرائيل في أكتوبر 
حملاولة حل اخلالف حول حدودهما البحرية الذي 
أعاق التنقيب عــن النفط والغاز في املنطقة 

التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
وقد توقفت احملادثات بعد أربع جلسات عقدت 

في مقر األمم املتحدة جنوب لبنان، عندما رفع 
اجلانب اللبناني سقف شروطه.

وكان وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينيتز 
وجه رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون 
دعاه فيها إلى لقاء مباشــر في دولة أوروبية 
للتفاوض حول ترســيم احلــدود البحرية بني 

البلدين.

اليابان تضع خطة التخلص
من مياه فوكوشيما”

أطراف السالم في السودان تتوصل 
التفاق بشأن الحركات المسلحة

لبنان يعلن توقيع تعديل لتوسيع المنطقة 
البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل

سفينة تركية  في البحر املتوسط

أوروبا تتجاوز عتبة المليون وفاة من جراء كورونا
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، انطالق عمليات 
احلصاد حملصولي احلنطة والشعير في عدد من 

احملافظات.
وذكرت وزارة الزراعة في بيان صدر امس الثالثاء 
أن “عمليــات احلصــاد انطلقت فــي عدد من 
احملافظات ومنها البصــرة و ذي قار والديوانية 
و محافظــة ميســان حيث مت توفيــر وتهيئة 
االســتعدادات واملســتلزمات الالزمة إلكمال 
موســم احلصاد والتســويق حملصولي احلنطة 

والشعير”.
وأضافت ان “الكوادر الفنيــة ملديريات الزراعة 
باشــرت بعمليات املتابعة واإلشراف لعمليات 
حصــاد محصول احلنطة والشــعير للحقول 

واملساحات املزروعة في احملافظات”.
وأشارت الوزارة الى أن “عمليات احلصاد حملصولي 
احلنطة والشعير جتري وبوتيرة متصاعدة فضالً 
عن تهيئــة متطلبات العمــل كافة من أجل 
اجناح املوسم التسويقي لهذه احملاصيل املهمة 
والتي متثل هوية العراق الزراعية”. وشددت على 
“إجناح اخلطة الزراعية الصيفية والية توزيعها 
بــن احملافظات حســب املســاحات الزراعية 
وتوفير البذور واالســمدة وبأســعار مدعومة 
لغــرض تطوير املنتــج احمللي ورفد االســواق 
مبختلف احملاصيــل الزراعية بضمنها احملاصيل 

االستراتيجية كاحلنطة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
خلصت حســابات أجرتها رويترز اعتمادا على 
بيانات اجلمــارك الصينية امس الثلثاء إلى أن 
املتحدة  الواليات  التجاري مــع  فائض الصن 
بلغ 21.37 مليار دوالر في مارس انخفاضا من 

23.01 مليار دوالر في فبراير، وفقا لـ”رويترز”.
كان الرئيس األمريكي جو بايدن قال الشــهر 
املاضي إن بالده ال تســعى إلــى مواجهة مع 
الصن فيما يتعلق باخلالفــات حول التجارة، 
وحث نظيره الصينــي على االلتزام بالقواعد 

الدولية.
يتزايد التوتر التجاري بــن البلدين مع تعهد 
الصن باتخاذ خطوات لدعم حقوق ومصالح 
شــركاتها بعد أن وضعت الواليــات املتحدة 
كيانات صينية للحوسبة الفائقة على قائمة 

اقتصادية سوداء.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع ســعر نفط خام البصرة اخلفيف، امس 
الثالثاء، بينما انخفض سعر نفط خام البصرة 

الثقيل.
وارتفع نفط البصرة اخلفيف املصدر آلسيا إلى 
62.96 دوالرا للبرميل مبقدار 0.18 دوالر وبنسبة 
%0.29 عن يوم امس االول االثنن، فيما سجلت 
اســعار خــام البصــرة الثقيــل 59.89 دوالرا 

للبرميل بانخفاض  بلغ نسبته 0.81%.
وســجل نفط البصرة اخلفيف أعلى االسعار 
اوبك  بالنفوط األخرى لــدول منظمة  مقارنة 
العربي اخلفيف  النفط  حيث ســجل ســعر 
السعودي 62.07 دوالرا للبرميل، وسجل مزيج 
مربان اإلماراتي 61.60 دوالرا للبرميل، وســجل 
مزيج ســهران اجلزائري 61.70 دوالرا للبرميل،، 
فيما ســجل بوني اخلفيــف النيجيري 62.20 

دوالرا، وجيراسول االنغولي 62.38 دوالرا. 
وكانت أسعار النفط العاملية قد ارتفعت اليوم 
ليصــل خام برنت على 63.47 دوالرا، وخام غرب 

تكساس االمريكي على 59.87 دوالرا. 

الزراعة تعلن انطالق 
عمليات الحصاد لمحصولي 

الحنطة والشعير

فائض تجارة الصين 
مع أمريكا يتراجع إلى 

21.3 مليار دوالر 

ارتفاع خام البصرة 
الخفيف وانخفاض 

الثقيل

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع الــدوالر عن قاع قرابة ثالثة أســابيع 
مقابل العمالت املنافســة الرئيسية امس 
الثالثاء ، مدعوما بارتفاع في عائدات سندات 
اخلزانــة األمريكية، وذلك فــي الوقت الذي 
يترقــب فيه املســتثمرون بيانات التضخم 
األمريكيــة التي حتظى مبتابعة وثيقة والتي 
من املقرر صدورها في وقت الحق اليوم، وفقا 

لـ”رويترز”.
كان الدوالر قد عاود التراجع شــأنه شــأن 
عائدات السندات األمريكية هذا الشهر بعد 
ارتفاع إلى قمة عدة أشهر بدعم توقعات بأن 
املالي الضخم إلى جانب استمرار  التحفيز 
النقدي ســيحفزان منوا اقتصاديا  التيسير 
أسرع في الواليات املتحدة يرفعان التضخم.
وارتفع مؤشــر الــدوالر 0.2 فــي املائة إلى 

92.281 في جلســة التعامالت اآلســيوية، 
ليبتعد عن املســتوى املنخفض الذي بلغه 
يوم اخلميس عند 91.995، والذي كان األدنى 
منذ 23 مارس. وكان قد صعد إلى قمة نحو 
خمســة أشــهر عند 93.439 في آخر أيام 
مارس. صعد عائد سندات اخلزانة األمريكية 
القياسية بنحو نقطتي أساس إلى 1.6926 
في املائــة اليوم، لكنها ال تزال متداولة عند 

ما يقل كثيرا عن مستوى 1.7760 في املائة 
الذي بلغته في 30 مارس، والذي كان األعلى 

في أكثر من عام.
ومقابــل اليورو، ارتفع الــدوالر 0.2 في املائة 

اليوم إلى مستوى 1.18890 دوالر.
املائة  0.3 في  وارتفعت العملة األمريكيــة 
إلــى 109.73 يــن بعد التراجع إلــى ما دون 
مســتوى 109 في األســبوع املاضي للمرة 

األولــى منــذ 25 مــارس. وهبــط الدوالر 
األســترالي 0.3 في املائة إلى 0.75990 دوالر، 
في حــن تراجع اجلنيــه اإلســترليني 0.1 
فــي املائة إلــى 1.37305 دوالر.وعلى صعيد 
العمالت املشفرة، ارتفعت بتكوين قليال إلى 
60 ألفــا و369.01 دوالر، لتكون أكثر قربا من 
أعلى مستوياتها على اإلطالق عند 61 ألفا 

و781.83 دوالر التي بلغتها قبل شهر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتقرت أســعار الذهب، امس الثالثاء ، 
إذ واصل املشــاركون في عمليات السوق 
اإلحجام عن التعامالت قبيل صدور بيانات 
التضخم فــي الواليات املتحدة، والتي من 
املتوقع أن تســلط مزيدا من الضوء على 

التعافي في أكبر اقتصادات العالم.

ولــم يطرأ تغيــر يذكر علــى الذهب في 
املعامالت الفورية، ليكون بحلول الساعة 
03:54 بتوقيت غرينتش عند 1731.69 دوالر 
لألونصة، فيما ينال صعود عائدات سندات 
اخلزانــة األميركية من الدعــم القادم من 
التوقعات بارتفاع التضخم. كما استقرت 
العقــود األميركية اآلجلــة للذهب عند 

1732.80 دوالر لألونصة.
هذا وخلص مســح نشــره الفدرالي في 
نيويــورك إلــى أن توقعات املســتهلكن 
األميركين للتضخــم ارتفعت من جديد 
في مــارس آذار بعد زيــادات تدريجية في 
الشهور األخيرة، وأنها صارت أكثر إيجابية 

حيال سوق العمل.

وقال إنز “مــن الصعب تصــور أن الذهب 
لن يرتفع اليوم إذا أظهــرت البيانات زيادة 
التضخم، لكن هناك احتمال كبير الرتداده 
عن هذا املسار في وقت الحق هذا األسبوع 
إذا جاءت بيانات مبيعات التجزئة إيجابية 

يوم اخلميس”.
ومما ضغط على الذهــب، ارتفعت عائدات 

ســندات اخلزانة األميركية، ممــا يزيد من 
تكلفــة فرصة حيازة املعــدن الذي ال يدر 
النفيســة  عائــدا. وبالنســبة للمعادن 
24.83 دوالر  األخرى، استقرت الفضة عند 
لألونصة، بينمــا ارتفع البالديوم %0.2 إلى 
2680.20 دوالر لألونصــة، وهبــط البالتن 

%0.2 إلى 1168.13 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال تقرير آفاق االقتصاد للشــرق األوسط 
وآسيا الوسطى من صندوق النقد الدولي 
التيسيرية  والسياســة  التحفيز  إن حزم 
خففت آثــار اجلائحة، وإن التطعيم املبكر 

النمو ملســتويات  اخلليج ســيعيد  بدول 
2019. هذا وتوقع الصنــدوق ارتفاع النمو 
في املنطقة بنسبة %4 هذا العام، وارتفاع 
النمو بالقوقاز وآســيا الوسطى %3.7 في 
2021، و توقــع أيضا اســتمرار النشــاط 

فــي البلــدان منخفضة الدخــل بـ 4 % 
حتى 2022. وأضــاف الصندوق أن اجلائحة 
رفعت حاجة التمويــل بـ1.1 تريليون دوالر 
للعامــن القادمــن، وأن املنطقة عرفت 
تدفقات رأســمالية بـــ 490 مليون دوالر. 

هذا وقال صندوق النقد الدولي في تقريره 
عن آفاق االقتصاد للشــرق األوسط وآسيا 
الوسطى إن سحب الدعم من السياسات 
ســيثقل كاهل القطاع اخلاص، وقد يؤدي 
إلفالســات وقد يرفع البطالة. ومن جهته 

أشــار الصندوق أت 2021 هــو عام صنع 
السياسات لتســريع التعافي، وأن الدعم 
املقدم للمنطقــة فاق 17 مليار دوالر على 
شكل متويل، ويجب التخفيف من مخاطر 

التمويل لضمان االستقرار املالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:

مع تنامي حاجات سكانه وقطاعاته 
العراق  يسعى  اخملتلفة،  االقتصادية 
الى االســتثمار في قطــاع الطاقة 

املتجددة، سيما الشمسية منها.
النفط إحسان عبد اجلبار  وقال وزير 
في بيــان اطلعت عليــه “الصباح 
اجلديــد”، إن العــراق منح ســبعة 
الطاقة الشمسية  مشاريع لتوليد 
كجزء من خطة إلنتاج 10 غيغا واط 
من الطاقة الشمسية بنهاية العام 

.2030
وتنتشر مشاريع الطاقة الشمسية 
في جميع أنحاء البالد وســتولد ما 
مجموعه 750 ميغا واط، بحســب 
الذي لم يكشــف  الــوزارة،  بيــان 
عن أســماء الشــركات التي فازت 
بالعقــود، لكــن مــن املرجــح ان 
تكون أكبر محطــة إلنتاج الطاقة 
النظيفــة فــي محافظــة كربالء 
بطاقة تصميميــة تبلغ 300 ميغا 
واط، فضــال عــن محطــات أخرى 
ستكون في محافظات بابل واملثنى 

وواسط.
ويســعى العراق، ثانــي أكبر منتج 
فــي منظمــة البلــدان املصــدرة 
للبتــرول )أوبــك( ، إلــى توليد 20 
اإلنتاجية  طاقته  إجمالي  من  باملئة 
الكهرباء من مصــادر متجددة  من 
الضغط  تخفيف  في  للمســاعدة 
التي  الكهربــاء،  علــى محطــات 
الهيدروكربونية في  بالطاقة  تعمل 
العراقية  املــدن  تزال  ال  البالد،بينما 
التيار الكهربائي  تعاني من انقطاع 
لعــدة ســاعات كل يوم، الســيما 
مع قــرب حلــول فصــل الصيف 
الذي يشــهد انهيارات في إمدادات 
الكهرباء، وتبلغ حاجة البالد الكلية 
نحو 25 الف ميغا واط وتنمو احلاجة 
بشكل سنوي الى 4 % تقريبا بفعل 

النمو السكاني املتزايد.
وقال عبــد اجلبار، إن العــراق يجري 
مناقشات مع شــركات دولية مثل 
توتــال إس إيــه وبعــض املطورين 
من مشاريع  املزيد  لبناء  النرويجين 
الطاقة املتجددة فــي البالد، وأبدت 

شــركة توتال اســتعدادها للعمل 
املتجددة في  الطاقة  في مشــاريع 

العراق.
الكهربــاء  وزارة  واعلنــت  هــذا 
االســبوع املاضــي ، عــن تفاصيل 
جولــة التراخيص األولــى للطاقة 
الشمســية في خمس محافظات، 
مشيرًة إلى عقد اتفاق شبه مبدئي 
مع شركة فرنسية إلنشاء محطة 
بطاقــة 1000 ميغاواط من الطاقة 
الشمســية. وقال الناطق باســم 
الــوزارة احمد موســى، في حديث 
اكمال  نت  املوازنة تضمَّ إن  صحفي، 
الصيانــات الدورية ونصب محطات 
بة فــي بعض محطات  الدورة املركَّ

الناقلة  اخلطــوط  وإنشــاء  اإلنتاج 
للطاقة إضافة الى نصب وتشــييد 
والثانوية إضافة  التحويلية  احملطات 
الــى فــكِّ االختناقات للشــبكات 
ومنهــا تأهيــل مناطق شــبكات 
مناطق محددة بالكامل إضافة إلى 

شراء العقود للمحطات اإلنتاجية.
وأضاف أن األموال اخملصصة للموازنة 
اســتثمارية  مشــاريع  نــت  تضمَّ
ــمت على قطاعات  وتشغيلية ُقسِّ
يحضرنا مجمل  لــم  ولكن  اإلنتاج 
مــا خصص من أمــوال الــى وزارة 
الكهرباء”، موضحاً أن “الوزارة أحالت 
جولــة التراخيص األولــى للطاقة 
الشمســية في خمس محافظات 

هي )كربالء وواسط وبابل والديوانية 
755 ميغاواط بعد  واملثنى(، بواقــع 
دراسة العروض املقدمة جتارياً وفنياً.

وأكــد أن الوزارة وقَّعــت على اتفاٍق 
شــبه مبدئي من خــالل صالحيات 
مجلس الطاقة مع شركة فرنسية 
إلنشــاء 1000 ميغاواط من الطاقة 
“هــذا  أن  الشمســية”، موضحــاً 

االتفاق مبدئي غير ملزم للكهرباء
وتابــع ،أنه”من املفترض أن تشــرع 
اجلولة األولى بالعمل في محافظات 
الســماوة والديوانية وبابل بالتعاون 
مــع احملافظــن لتخصيــص قطع 
الطاقــة  مشــاريع  ألن  األراضــي 
الشمسية التي حتتاج إلى مساحات 

مــن األراضي لكل ميغــاواط أربعة 
أن  موضحــاً  األرض”،  مــن  دوامن 
أعمالها  مبزاولــة  بدأت  الشــركات 
التي سوف تنشئ  التربة  بدراســة 

عليها تلك املشروعات.
التنازلي  العد  مرحلة  العراق،  ودخل 
من  املواطنن  احتياجــات  لتوفيــر 
الطاقــة الكهربائية، اذ ستشــهد 
البــالد معاناة كبيــرة خالل فصل 
املشكلة  بسبب عدم حل  الصيف، 
وتســوية اخلالفات املالية بن العراق 

وايران.  
ويحتاج العراق إلى 29 الف ميغاواط 
لتوفير التيــار الكهربائي على مدار 
24 ســاعة، ممــا يعني وجــود عجز 

يبلــغ 7 االف ميغــاواط، وفي حالة 
تهديد اجلانــب اإليراني بقطع الغاز 
والكهربــاء بســبب عدم تســوية 
األمــوال ممــا يعني فقــدان 5 االف 
ميغاواط أخرى، ويصبح انتاج العراق 
اقل من 17 الف ميغاواط في اليوم.

وحتى اآلن لم يربط العراق، كهربائه 
مع أي دولة مثــل األردن ومصر ودول 
اخلليــج، لتنويــع اســتيراداته من 

الكهرباء.
وبــدأت احلكومة العراقيــة، بإيجاد 
حلول جديــة ملعاجلة ازمة الغاز عبر 
إلنتاج  املصاحــب  الغاز  اســتثمار 
النفط باإلضافة إلى اســتيراد الغاز 

من قطر.

يسعى باستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

العراق يخطط لبناء 10 غيغا واطات من مشاريع الطاقة الشمسية

منح العراق سبعة 
مشاريع لتوليد 

الطاقة الشمسية 
كجزء من خطة 

إلنتاج 10 غيغا 
واط من الطاقة 

الشمسية بنهاية 
العام 2030

احدى محطات انتاج الطاقة الكهربائية

الدوالر يرتفع بدعم عائدات سندات الخزانة و”بيتكوين” 

الذهب يستقر مع ترقب األسواق لبيانات التضخم في أميركا

صندوق النقد الدولي: السباق بين الجائحة والتطعيم سيحدد التعافي في 2021
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كتابة

قصة قصيرةنص

دراسة

األفواه املكشــوفة؟ وصلت إلى مكتبة 
عاّمة، قصد إعادة كتب استلفتها قبل 
أن تصل اجلائحــة، فوجدت املوّظفة قد 
عزلت نفســها خلف زجاج، وجتّنبت أن 
متسك الكتب التي ينوي القراء إعادتها، 
بل اكتفت باإلشــارة إليهم أن يتركوها 
على طاولــة، في زاويــة معزولة، وهي 

تستعجلهم االنصراف.
لقد جنحت اجلائحة فــي هدم كثير من 
القيــم املثالية التي آمــن بها، كهدم 
فرضية عيش مشــترك بني البشر، بات 
اليوم كّل واحد ال يتمّسك سوى بعيشه 
اخلوف وشيئاً  إلى  املنفرد. استســلمنا 
فشيئاً سوف نستسلم إلى عدم الّثقة 

في بعضنا بعضاً. وقد نصل عما قريب 
إلى مــا حّذر منه فيليــب روث، فاخلوف 
إلى جبناء، واجلبناء يشيخون  سيحّولنا 
قبل األوان. بتنا فعــًا نتصّرف مثل من 
تقّدم به الّزمن ويشــعر بأن أجله سوف 

يدنو منه في أّي حلظة.
ولكن هل للخوف تبعات أخرى؟ ألن يعّزز 
هذا اخلوف مشــاعر كراهية الّناس جتاه 
بعضهم؟ لقد جاءت اجلائحة في الوقت 
اليمني  املناســب كي ترفع من مقــام 
املتطــّرف، ولنا في حالة هنغاريا منوذجاً، 
لقد عّززت هذه احلالة املرضية من معاداة 
األجانب، السيما اآلسيويني منهم، صار 
كّل غريب حاماً لشــّر مضمر في ناظر 
ســاكنة البلد األصليني، وعندما سوف 
يعلن عن نهايــة الفايروس فا يجب أن 
نندهش أن اليمــني املعادي لألجانب قد 
تقّدم خطــوات لألمام، كان ســيعجز 

عليها في حاالت طبيعية وصحّية.
منذ األّيام األولى لهذه اجلائحة، انطلقت 
الفاسفة،  بعض  بني  خصومة كامية 
ســارع ســافوي جيجك إلى الّتبشير 
بعودة الّشــيوعية، وأن شــيوعية أممية 
ستنقذ البشر، من جهته هّلل ميشال 
أونفــري بنهاية احلضارة املســيحية – 
يا لها من أصولّية فلسفية!  اليهودية، 
االثنان اســتغّا الّظرف كي يرّوجا ملا ورد 
في كتب ســابقة لهما، كســبا لعبة 
الّتشــهير والّترويج ولكن ال واحدة من 
نبوءاتهما وقعت، فالغرب لم يتخّل عن 
تقاليده، وليس يبدو عليه أنه ســيفعل 
ذلك، تفّرق فاســفة آخــرون، كّل واحد 
منهم يريد أن يثبت أنــه األكثر نضجاً 
تفســير  وتناســينا  بزمائه،  مقارنــة 
كورونا  فجائحــة  بحكمــة،  الوضــع 
األولى،  بالدرجة  مســؤوليتها،  يتحّمل 
منط عيشنا املعاصر، تتحّمل مسؤوليته 
مجازفتنا في حتويــل العالم إلى عالم 

تكنولوجي.
لن نختلف إذا قلنا أن كورونا »استعمرنا« 
الّنقل اجلّوي  الّطيران، فحركــة  بفضل 
كانت سبباً في تسارع انتشارها، وسوف 
يدفع هذا القطاع الّضريبة األعلى. منذ 

أكثر من شهرين خّفت حركة الّطيران، 
ولســنا نعلم متى ســوف تعــود إلى 
ســابق عهدها، ويليها قطاع الّسياحة 
الذي ســيكون ثاني أكبر املتضّررين. في 

الّســابق كان اإلنسان يخّطط ألسفاره 
ووجهاته، بحسب ما يتوّفر عليه حسابه 
بل  بالواجهة،  يبالــي  البنكي، لم يكن 
يسأل فقط عن الّتكلفة، أما اآلن وغداً، 

فســوف يخّطط خرجاته باالّتكاء على 
منه  فقد سلبت  اجلائحة«،  »جغرافيات 
نزعة املغامرة، بات خانعاً مثلما أسلفنا 
الّذكر، خائفاً ومستســلماً للّشائعات، 
لن تكون إيطاليا وجهــة محّببة، كما 
كانت في الّســابق، ولن تكــون الّصني 
الّشــنطة وأصحاب شركات  قبلة جتار 
والّتصدير، ستنخفض حركة  االستيراد 
نظيرتها  لصالــح  اخلارجية  الّطيــران 
اإلنســان  الّداخليــة، هكذا ســيلتزم 
مبحليته أكثر، ســوف يراجع نفسه، ال 
خيار آخر له ســوى االنطواء على ذاته، 
وبدل الّسفر خارج احلدود سوف يكتفي 

بترحال داخل احلدود ال أكثر.
جائحــة كورونــا لــم تكن وبــاًء على 
اجلميع، بــل هناك من اســتفاد منها، 
السيما بعض األنظمة الّسياسية، في 
فأسقطوا  الوضع  اســتغلوا  كوسوفو 
البرازيل  ونابت عنها أخرى، في  حكومة 
بعدما ســخر جاييــر بولســونارو من 
الفايروس، دفع البلد فاتورة عالية، مبئات 
الّضحايا واآلالف من املصابني، أقال وزير 
صّحة أول ثم ثاٍن وعنّي عســكرياً وزيراً 
فــي ذات املنصب، أما فــي اجلزائر فقد 
اكتظت الّســجون، في الفترة األخيرة، 
بشــباب احلراك، ومما يصلنا من أنباء في 
أكثر من مكان فإن الغضب سوف ينوب 
عــن اخلوف، ولــو حلظياً، في األســابيع 
القادمة، غضب شعبي ضّد فشل بعض 
احلكومات في تســيير األزمة. لكن إلى 
ذلك احلني سيظّل إنسان ما بعد كورونا 
مســتكيناً إلى عزلته، وكرهه لآلخرين، 
مطّوراً فوبيا جتــاه اجلماعات، وليس من 
باب التشاؤم أن نقول إنها سوف تطول.

* عن مجلة اجلديد

سعيد خطيبي

أفرزت األسابيع األخيرة التي عّمت فيها 
اجلائحــة إنســاناً جديداً، مثلمــا تطّور 
الفايروس، ونّوع فــي وظائفه فقد تطّور 
إنســان ما بعد كورونا أيضــاً، صار أكثر 
قابليــة للّطاعة، أكثر إذعانــاً ورضوخاً، 
يتذّلل من أجل خبر سار، وال بأس أن يكون 
شــائعة، يوحي بأن اجلائحة في تناقص 
وأن عــدد الذين جنوا مــن الفايروس في 
تزايد، فإنســان ما بعــد كورونا ال يحلم 
الّضئيل، ليــس ميّني  بالّشــيء  ســوى 
نفســه التوّصل إلى لقــاح أو إلى دواء 
حاســم، فكّل احملاوالت التي بّشــر بها 
األطباء انتهى أمرها إلى الفشل، واقتنع 
اإلنسان اجلديد أن املأساة جماعية، بينما 
اخلــاص منها لن يكون إال فردياً، ال يهّمه 
أن يُصاب جار له وال قريب منه، بل يهّمه 
أن يســتيقظ صباحاً خاليــا من أعراض 
املــرض، أن يقيس نبضــات قلبه، ويداوم 
على شــهيق وزفير، دون حرج، أن يقيس 
حرارة جســمه، وال تتعدى الّرقم املّتفق 
عليه، هكذا بات اإلنســان في هذا العام 
منزاحاً إلى خلوتــه، ومدافعاً عنها، وفي 
نظره أن جناته هي انتصار له، وكّلما شعر 
أنــه راوغ الفايروس فّكر في اخلروج قلياً، 
أحيانــاً لُيحس بأنه ال يــزال حياً وأحيانا 
أخرى كي يثبــت لآلخرين أنه أفضل حاال 
منهم، وأنه قد حّقق ما عجز عنه اآلالف 
من غيره، أن املرض لم يصبه، وينفي عن 
نفســه تهمة اخلنوع، أّنه يخرج في حتّد 
للمرض ولألوامر احلكومية التي حّدت من 

حركة الّناس.
أقيم في مدينة رفع عنها احلجر املنزلي، 
قبل فتــرة وجيزة، ولم يكــن اليوم األّول 
من خروج الّناس إلى الّشــارع سهاً، بدا 
املشــهد كما لو أنها بروفــة من يتدّرب 
على فيلم عبثي. اخلوف طغى على وجوه 
ويخفضون  كمامات،  الّناس  يرتدي  املاّرة. 
رؤوسهم وهم ميشون. هل نتفق أن األفواه 
التي تغطيها كمامة أكثر شــعرية من 

إنسان ما بعد كورونا*

علوان السلمان

النــص الشــعري، التقــاط اللحظــة 
بدينامية حركية وتسجيلها،  املشهدية 
لتحقيــق فعلهــا علــى نافــذة ادراك 
مســتهلكها، فيتأملهــا مســتنطقا 
عواملها الصورية التي تعــد من املعايير 
الفنية التي تكشف عن اصالة التجربة 
الشــعرية على صعيد الفكــرة والبنية 
النصية التــي تعلن عــن انفتاح داللي 
ملنتج)شــاعر( مســتجيب اليقاع احلياة 

املكتظة باملشاهد اجملازية برؤية واعية...
وباستحضار واستنطاق عوالم اجملموعة 
الشعرية)ضوء على حافة العتمة(..التي 
نسجتها انامل منتجها الشاعر اسامة 
القيسي، واسهمت دار االبداع للطباعة 
نشــرها  في  والتوزيــع/2020  والنشــر 
وانتشــارها، كونها تتميز بتشــكاتها 
البصرية ومضمونها االنساني، مع عمق 
داللي يتداخل والســياق اجملتمعي بقدرة 
تعبيرية تســتنطق اللحظة الشعورية 
بلغة قــادرة على توليد حقولها الداللية 
العنــوان  مــن  برؤيــة جمالية،ابتــداء 
العامــة الســيميائية الكاشــفة عن 
النفســي  والبعد  يتداخل  دال مكانــي 
بفونيماته االربعة التي شــكلت جملة 
الداخلية  العنوانات  اسمية مستلة من 
املوازية،املقترنة باإلهداء والدعوة املوجهة 

للمستهلك)املتلقي(..

للوقت عند  نزهــة  القــارئ..  )صديقي 
املغيب ميسك الليل خاصرته..يتلوى من 
شدة التيار املتدفق في جنمه املمتد من 

جرحي اليه..(..
الليل أوحش يا سياب في بلــــدي
أرى به حلما..نايا بـــــــــا طرب

حتى الصباح هنا يغتالــــــهم علنا
واصبحوا تهما في غايــــة الطلب

ُهُم الفناجني كم ُمّرا بجـــــــــوفهم
وآية الطني ان مروا على القصب

 فالنص يتسم بسمات فنية وجمالية 
اتكأ عليها املنتج)الشاعر(..منها السرد 
الشــعري وتذويب الذاتي في املوضوعي 
والتركيز على الوجداني بلغة مشحونة 
،تأثيرية ،مع اعتماد  بشــحنة عاطفية 
التناص الشــعري كإجراء تقني وثقافي 
التواصــل والتفاعل املعرفي،انه  يحقق 
)متثيــل عدة نصــوص يقــوم بها نص 
مركزي يحتفظ بزيادة املعنى..( على حد 
تعبيــر لوران جيني، اذ انه يتضح تناصه 
ونص الســياب)غريب على اخلليج( حني 

يقول:
الشــمس اجمل في بادي من سواها..

والظام
حتى الظام هناك اجمل.. فهو يحتضن 

العراق
لكن بصورة معكوســة ناقلة لواقعها 
اليومي)الليل اوحش يا سياب في بلدي(
علنا(.. يغتالهــم  هنا  الصبــاح  )حتى 
فيكشــف عــن املضمر في النســيج 

خطني  فــي  يســير  االجتماعي،وهــو 
الذاتية  واحلوارية  متداخلني:الوصفيــة 
الذات  ســايكولوجية  عن  الكاشــفة 
املنتجة التي هي جزء من الذات اجلمعي 

اآلخر..
كانت أمي تغــزل العفن املمتد من زوايا 

غرفتها املثقوبة
كانت حتلم في وطن من اربعة جدران..

اليرعبها راس الشهر
كانــت تكنــس كل همــوم الليــل بـ 

)جرغدها(
كانت حتسب كل ضلوع الرب من خلف 

ثيابه
كنا نســمعها تغنــي: )أنــا عصفورة 

الشجن // مثل عينيك با وطن(
أبي كان شاعرا يعرف ترتيب اآلهات

يعزف سمفونية وجع احلرب
حني فقــد ظله في حفل النصر املزعوم 

لم تكن السيجارة اال نايا في فمه
ثمــاُن ســنني لم يعشــق غيــر وجوه 

القتلى..
ثمان سننٍي اختنق الضوء بعينيه

كان ابي يشــع حبا وساما..لكنه دائما 
يردد)احنه مشــينه للحــرب( /ص50 ـ 

ص51
  فالشاعر يستحضر املاضي من الزمن 
عبر تقنية االســترجاع بــكل واقعيته 
عليه  ويســقطها  الفكرة  فيستوحي 
تعبير  حد  الدهشــة(على  فيعيد)حس 
غاستون باشار، فينتج نصا متيز بعمقه 

الداللــي وادانته للحروب اخلاســرة في 
اال االنســان  كل االحوال وما ضحيتها 
الــذي كرمــه تعالى)وكرمنــا بني آدم( 
الوجود،ببناء  فــي  االثمن  القيمة  ..ألنه 
متماســك ولغة يومية فيكشــف عن 
جتربــة مكتنــزة بفكرتها االنســانية، 
الواقعيــة بتوظيــف تقنيــة الوصف 
اللفظي املركز املقترن باملوروث الشعبي 
الذي يحمل دالالته البيئية)اجلرغد/اخملدة/
اسهمت  كاروك/دللول/ياحرمية...(والتي 
في تطوير البناء الدرامي للنص، اضافة 
الى اعتماده اسلوب التضمني الشعري 
اجلزئي كما في)انا يا عصفورة الشجن//
مثل عينيك با وطن(من اجل تشــكيل 
قيمة مضافة لقيمة النص الشــعري 
ألنــه مرتبــط بالذاكــرة اجلمعية عبر 
االنشودة)احنه  له، وهناك  فيروز  غنائية 
مشينه للحرب(باعتماد تكنيك الفاش 
بــاكflash back وهــو ميهــد لانتقال 
يعني  الفعل)يردد(..وهذا  بوساطة  اليها 
ان النصوص صارت شــاهد عصر وهي 
تعتمد رؤيتني شــعريتني: اولهما الرؤية 
االجتماعية واالنهيــار اجملتمعي نتيجة 
االنســانية،  الرؤية  وثانيهمــا:  احلروب، 
بلغة متيل الى االيقاعية النابضة باحلياة 
والتي اضفت على النصوص انســيابية 
في اختراقها لذهنية متلقيها واستفزاز 

عواطفه ونبش ذاكرته..

التشكالت البصرية في »ضوء على حافة العتمة«

 خطأ السيد واتسابشراع من الريح

أقيم في مدينة رفع 
عنها الحجر المنزلي، قبل 

فترة وجيزة، ولم يكن 
اليوم األوّل من خروج 

النّاس إلى الشّارع سهاًل، 
بدا المشهد كما لو أنها 

بروفة من يتدرّب على 
فيلم عبثي. الخوف طغى 

على وجوه المارّة. يرتدي 
النّاس كمامات

سالم مكي

أريــد أن اطهــو اصابعي فــي مقاة اهلل 
الكئيبة 

أو أدخن الطريق املؤدي اليه
أريد ان تتلون احشائي بالدخان 

حتى يضحك املسعفون من شدة السعال
وتتوقف خراطيم االسئلة عن التدفق 

أريد ان اتكور كأنثى قنفــذ، تنتظر ليلتها 
األولى 

على سرير من الغبار والنسيان 
مرآة ثملة، ترتدي قفازات من الضباب

تفتــش في فم عجوز عن ســن يأســها، 
لتقطفه.!

 زقاق يترصد الصبية الهاربني من الكآبة 
يتذكــرون بيوتهم التي اذابتها الشــمس 

واالجساد 
أحامي ال تتخطى ظلــي، وظلي ال يغطي 

سوى اصابعي املبتورة
أنا، سّرك البعيد.. أنت، أملي القريب 
أرتدي كل أطرافك الغائبة وال أتدفأ 

محمد بنعزيز

ختم األستاذ تسجيل الدرس عن »الوضع 
وحاول  الليل،  منتصف  قبيل  البشــري« 
واتساب،  عبر  الصوتي،  التسجيل  إرسال 
إلى تاميذ السنة الثانية بكالوريا. تعذر 
التواصل، فأعاد األستاذ الشاب االستماع 
للدرس املســجل، وفيه تعريــف لهوية 
اإلنسان  ملاضي  وحتليل  والغير،  الشخص 
واآلخر  الــذات  بــني  املعقدة  والعاقــة 
والتاريخ. أعاد األســتاذ محاولة اإلرسال، 
فأخبره السيد واتســاب أنه قد مت حظر 
رقــم هاتفه بعد عدة باغات تشــتكي 
من إزعاج الغير، ومن اســتخدام ســيء 
للمعطيــات. تعجب األســتاذ من هذه 
الهرطقة، فكتب والنوم يغالبه رســالة 
للسيد واتساب يشرح له فيها أن هناك 
خطأ في هذا احلظر، وطالب بالســماح 
لرقم هاتفه باستخدام التطبيق الفعال. 
جاء اجلواب حاســًما: هناك تبليغات عن 
إســاءات تســببت في احلظر. في اليوم 
املوالي، وقف األســتاذ قــرب باب فصله، 

وطلــب من فوج التاميــذ األول الدخول 
مع االلتزام بالتباعد االجتماعي، واحلفاظ 
على مســافة األمان للوقاية من كوفيد 
19، أو علــى األقــل إبطاء انتشــاره إلى 
أن تتمكــن أميركا من تلقيح نفســها 
فتتفــرغ لتلقيح العالم. في مســتهل 
الدرس، أخبر األستاذ تامذته في الفصل 
الدراســي أنه قد تعذر عليــه إخبارهم 
مبوعد الفرض، وأيًضا إرسال الدرس اجلديد 
مكتوبًا ومشــروًحا في تسجيل صوتي. 
ســرت همهمة في الفصل، وُســمعت 
ضحكات. أعاد األســتاذ الفلسفة شرح 
الدرس، مذكرًا بقول جون لوك في تعريفه 
لهوية الشخص بكونه كائًنا عاقًا قادرًا 
الهمهمة  والتأمل. تكررت  التفكير  على 
والضحــكات. كان األســتاذ يتحدث من 
القانونية،  باملسافة  يلتزم  خلف مكتبه، 
يقف فــي مكانه، وال يتجول في الفصل، 
كما كان يفعل قبــل زمن اجلائحة. كان، 
كالعادة، يتحدث من دون ميكروفون، لذا 
فصوت حنجرته مبحــوح ومجروح. بعد 
ذلك، طرح األستاذ أســئلة عن املسافة 
بــني األنا واآلخــر، فتلقى أجوبــة حبية 

حول الذات وعدوانية حول الغير. ســجل 
األســتاذ خطاطة للدرس على السبورة، 
بإرسال التسجيل الصوتي للدرس  ووعد 
لكل األفواج... وتأسف ألن السيد واتساب 
قــد ارتكب خطأ جســيما حــني حظر 
رقــم هاتفه بناء علــى تبليغات خاطئة 
زائفة كاذبة. ـ أســتاذ، السيد واتساب ال 
يخطئ. هذا ما قالتــه تلميذة متفوقة. 
سألها األستاذ: ـ كيف عرفت؟ مسحت 
الفصل بنظرة كأنها تستشير التاميذ، 
وأجابت: ـ أســتاذ... احلظر سببه التبليغ 
ضدك. لقد بلغ التاميُذ عن رقمك لكي 
ال يتلقوا الدروس ليكتبوها رغم الوباء. ـ 
ياه. قال أحد التاميذ: مت القصف بنجاح. 
شرحت تلميذة أخرى: أستاذ ال حتزن، ألنك 
لست وحدك، لقد حصل هذا التبليغ ضد 
أرقام هواتف كل األساتذة الذين يرسلون 
لنا الدروس. تهاوى األســتاذ في كرسيه، 
أمســك رأســه بني كفيه، بعد حلظات 
شبك أصابعه فوق رأسه ومتتم: ـ سأخبر 
االستثنائي  الفعل  بهذا  واتساب  السيد 
املغربي، لعله يرفع احلظر عن رقم هاتفي. 

رّن اجلرس.

كبحر يلتحف سفينة تائهة بني صيحاته 
أوقظك مــن صحوتك األبدية، حتى تهيئ 

لي سريرا من الذكريات 
يكفي، ألوقــد وردة بيضاء، تلثم شــفاه 

العتمة
###################

أنا مئذنة، آيلة للموت، سادني يفتش عن 
آليتيه اجلافتني في املقاهي والسراديب 

أجراسي كثديي عذراء، تشتهيان الصراخ 
في اول الفجر 

جدراني تفترشان السماء منذ اميال 
الصدأ يضاجع مدخنتي، وال دخان ينتفض! 

زبائني هاربون من زوجاتهم  
وطقوسي، لم يعد يؤديها أحد

أنا لم  أر البرق وهو يكتب رسالته االخيرة 
على غيمة يابسة 

والريح تبللهــا، حتى تتحــرر كأي قطرة 
طائشة

وأرضي  بالغمــام،  كانت ســمائي حبلى 
معبدة بالبذور 

الطوفــان بعيدا، ولكــن اهلل قريب  كان 
كيدي 

فآثرت النوم في هذا الضجيج
وما دريت أنه سيقطفك كأي زهرة 

ما ملوســم القطاف، يزورني با استئذان؟ 
يستل أثمن ما في احلديقة

ويترك فيأهــا ألتذكر! وهل ينســى؟ هل 
ينسى املؤثث قلبه بالندوب؟ 

هل يُنسى جرٌح يتحدث، واجلسد ال يجيد 
االستماع 

انا أجيد االستماع اليك، حتى لو لم يتسع 
فمك الصغير للكام

سأســمع صمتــك.. كلماتــك املبعثرة، 
اسئلتك..

أسمع التال وهي تندب حليها 
وشهقة طريق، لم تعد ترتديه 

أيها الزائر الثقيل كصخرة: لو تسكب من 
جناحيك قطرة من الريش
تعجز بعدها عن املسير..

لو تكتفي بالذين ايقظتهم 
لو ان ريحا، تلتهم شراعك، وترميه ألقرب 

بحر جائع
لو ان اهلل أيقظك كما أيقظه. لو تكترث 

بي؟ 
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إنتاج النفط من أعشاب البحر
طريقة جديدة لتربية أعشــاب البحــر »الطحالب البنية« 
في احمليطات مبا يتيح استعمالها إلنتاج الوقود احليوي على 

نطاق واسع.
ويقوم الباحثون اليوم من معهد ريغلي للدراســات البيئية 
في جامعــة كاليفورنيا اجلنوبية، علــى وفق ما ذكر موقع 
املائية تســمح  للزراعة  تقنيــة  »ســبرينغوايز«، بتطوير 
باســتعمال األعشــاب البحريــة وقودا حيويــا منخفض 

الكربون. 
وعمــد الباحثون بغية حل املشــكلة املتعلقــة ببطء منو 
الطحالب إلى تطوير ما يســمى »مصعد أعشاب البحر«، 
الــذي يرفع ويخفض الطحالب الطافية لتحســن معدل 
منوها. وحتتاج أعشــاب البحر لكي تنمو ألن توجد في مياه 
مغمورة بأشعة الشمس ال يزيد عمقها على 60 قدما. أما 
في منطقة البحر املفتــوح فتفتقر الطبقات األقل عمقا 
وتعرضا ألشعة الشمس للعناصر الغذائية لتلك املوجودة 

في األعماق.

اول فرقة سعودية للغناء اجلماعي 
كشــفت هيئة املوسيقى الســعودية إنشاء فرقة وطنية 
للغنــاء اجلماعي ســتكون األولــى من نوعها فــي تاريخ 
اململكــة، التي عكفت منذ ســنوات قليلــة على تطبيق 

سياسة انفتاح على الثقافة والفنون.
وقالــت الهيئــة احلكوميــة: إن الفرقة ســتضم مغنن 
ســعودين من اجلنسن، وســيتمتع أفرادها مبهارات عالية 
في األداء والغناء، وينتظمون في تناغم وانسجام ليشكلوا 

صوتاً واحداً مميزاً«.
وستشارك الفرقة االحترافية في احملافل املوسيقية محلياً 

وعاملياً لتمثيل اململكة.
وفتحت هيئة املوســيقى باب التسجيل أمام الراغبن من 
املغنن واملغنيات السعودين عبر منصة إلكترونية جديدة 

للفرقة الغنائية.
وســيتعلم أفرادها على عدد من اآلالت املوســيقية، بينها 
الكمان والتشــيلو والكونترباص والعــود والقانون والناي 
والساكســفون والبيز جيتار واجليتار الكهربائي والكيبورد 

واإليقاعات الشرقية والدرمز.

أسرار التواصل بني حيوان الغوريال
أكد علماء أملان الفرضية القائلة بأنه كلما زاد حجم هيكل 
وبدن الغوريال، زادت لكماته على صدره، ما يوصل رسالة إلى 

األصدقاء واألعداء بشأن قدراته البدنية.
ووجدت دراسة أجراها معهد »ماكس بالنك« لألنثروبولوجيا 
التطورية في اليبزيغ، أن الصــوت العالي لضربات الغوريال 

يرمز إلى قوة البدن والهيكل الكبير.
كما تســمح هذه األصوات لإلناث بتقدير الشــريك، وفي 
الوقت نفســه تكون حتذيرا للذكور اآلخريــن. ويعد ضرب 
الصدر وســيلة اتصال ممتازة في الغابات املطيرة الكثيفة 
حيــث يعيش هــذا النوع من القــرود، ميكن ســماع هذه 

الضربات على بعد كيلومتر واحد.
وأوضح عالم األنثروبولوجيا، إدوارد رايت، تعني هذه الضربات 
بالنسبة لذكر الغوريال أنه يريد القول »انظروا كم أنا كبير 
وقوي«، وبالنســبة لألنثى تعني »أنا كبيــرة جًدا وقوي، رمبا 

تريدون أن تختاروني كشريك«.
ووفًقــا له، ميكن للعلماء اآلن أن يقولــوا بثقة أن الضربات 
على الصدر هي إشارة موثوقة بشأن حجم اجلسم للذكر.

ملونشريط

الصباح الجديد - متابعة:
 

على مر الزمــن واالبتكارات فيما 
يخص تشكيل اللوحات تدهشنا 
بافــكار خالقة وغريبــة، لكن ان 
اصناف  مــن  اللوحات  تشــكل 
االكل؟ فهذا احدث ابتكار لتقدمي 
لوحــة يســتطيع الزبــون اكل 

تفاصيلها ويشعر بطعمها!
فنانة موهوبة من هيروشيما في 
ماتســورا،  ميكي  تدعى  اليابان 
النــاس  الكثيــر مــن  أذهلــت 
علــى اإلنترنت بصور مدهشــة 
بتفاصيل دقيقــة صاحلة لألكل 

على خلفية من األرز األبيض.
األكثر  الشــكل  بينتــو،  نــوري 
اخلفيفــة  للوجبــات  شــيوعاً 
اليابانية، لكن ماتســورا متكنت 
من حتويل الوجبة الكالســيكية 
البســيطة إلى شكل فني مثير 

لإلعجاب.
وحرصت ماتســورا على ان تكون 
الشــعبية هــذه مغايرة  االكل 
بالشكل لكل ما تقدمه املطاعم 
االخــرى، ما يشــعر الشــخص 
انه يتناول اكلــة جديدة بطعم 
مختلف بسبب تشكيلها لوحة 
حتى  مدهشة،  دقيقة  بتفاصيل 
ان البعــض علــق علــى بعض 
التي تنشرها على مواقع  الصور 
ال  بانها  االجتماعــي  التواصــل 
تصــدق، وان من ينظــر اليها ال 

ميكن له ان يتخيل نفسه يأكلها. 
وعلــق احدهم »موري تشــينغ« 
ان  بان االمر يشــبه  على الصور 
ناكل لوحة لدافنشي او بيكاسو.
وتقوم ماتســورا بنحت الطبقة 
بدقة  لألكل  الصاحلة  الســوداء 
الصور  تبــدو  شــديدة بحيــث 
الناجتــة وكأنها مرســومة على 
الرز األبيض بقلم رصاص أســود، 
مثل شخصيات املاجنا وغيرها من 

الرسومات البديعة.
الرسامة صوراً  بينما تنشر  لكن 
التواصل  وســائل  علــى  لفنها 
االجتماعــي، فإنها ال تصنع هذه 
املأكــوالت خصيصاً للترفيه عن 
النــاس او تضعها ضمن خيارات 
غذاء   كوجبــة  ولكن  مطعــم، 

لزوجها.
تقــول ماتســورا أن زوجها يدير 
مصنعاً محلياً في هيروشــيما، 

ودائمــاً حتزم لــه صندوقــاً من 
الطعام وحترص أن يكون شــكله 

جميل ومبتكر.
من املثير لالهتمام أن ماتســورا 
كانت دائماً مهتمــة بهذا الفن 
املعقــد، حيــث حاولــت جتهيز 
وجبة الغذاء إلبنها التي يأخذها 
إلي املدرســة بشــكل جيد قدر 
اإلمــكان، لكن فــن البينتو لم 
يكن أنيقاً فــي ذلك الوقت مثل 

املتقن  احلالي  للشكل  ما طورته 
بشدة.

التي  الفنية  العملية  وشــرحت 
تقوم بها في مقابلتها مع مجلة  
Spaاالميركية، لكن حاجز اللغة 
بالنســبة لهم  كان قويــاً جداً 
لفهم كيــف ميكنها حتقيق هذا 
التفاصيل  املســتوى املذهل من 

في فنها الصالح لألكل.
كل مــا نقلتــه الصحفية أنها 

ترســم التصميــم على قطعة 
من الورق ومتكنت بطريقة ما من 
نقل التصميم إلى ســطح األرز 
وحتصل على اللون األسود الداكن 

باستعمال فحم اخليزران.
وعلــى الرغم مــن أنهــا بدأت 
مبشــاركة فن بينتــو اخلاص بها 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
من أجل املتعة ومشــاركة فنها 
مــع املتابعــن، إال أن فن ميكي 
ماتســورا الصالح لألكل انتشر 
فــي النهاية على نطاق واســع 
حتى جــذب انتباه املؤسســات 
احمللية، التي طلبت منها إنشــاء 

صناديق بينتو لشتى املناسبات.
كمــا طلــب متحــف الفن في 
مــن  ياماغوتشــي  محافظــة 
ماتسورا أن تصنع صندوقاً خاصاً 
املأكــوالت لفيــل ريكو من  من 
 »Ryusei Kishida« معرض  أجل 
األخيــر والذي أصبح أحد القطع 

املفضلة للفنانة على اإلطالق.
إنها حتب االهتمام  وقالت ميكي 
الــذي يحصل عليــه فنها على 
اإلنترنــت ولكن قبل كل شــيء 
بتصميمات  زوجها  مفاجأة  حتب 
جديــدة كل يــوم، إضافــة إلى 
أعمالها الفنية املســتوحاة من 
املسلســالت التلفزيونية، والتي 
جاء ذكرها في احلديث مع زوجها 
من قبل، فتضع له شــخصياته 
لتتضاعف  طعامه  في  املفضلة 

املتعة.

لوحات صالحة لالكل.. اخر ابتكارات فن الطعام

»عدسة: زياد متي«لقطة

يشــير مصطلــح  علــم النفــس الى 
مجموعــة مــن الدراســات والتحليالت 
االنســان من طريقة  املوجهة لســلوك 
تفكيــره وردود افعالــه ويعــد من اعقد 
العلــوم في تاريــخ احلضارة االنســانية 
لكونه موجه لالنســان بشــكل خاص، 
والذي يوصــف بكونه الكائــن الغامض 
والذي ال ميكن توقعه وتفســيره بالكامل. 
وظلت النفس البشــرية الــى يومنا هذا 
لغزا كبيرا لدى العلماء اخملتصن في هذا 
اجملال فيكفي قول ان املنطقة االوسع لدى 
نفسية االنسان هي الالوعي التي تشكل 
تقريبا تســعن في املئة بينما يشــكل 
الوعي العشرة باملئة البقية. وهنا يظهر 

لنا مدى عمق االمر.
ومن احلقائق العلميــة التي تتعلق بعلم 
النفس والتي ال يعرفهــا الكثير منا ورمبا 
ســتدهش البعــض او تصدمهــم عند 

معرفتها:
* اثبتت دراسات بان بعض االشخاص حول 
العالم يســتطيع االستيقاظ في الوقت 
احملدد الــذي يريده مــن دون تدخل العالم 
اخلارجــي اي مــن دون ان يوقظنا احد وال 
حتى منبه الساعة مبعنى اخر لديه منبه 

طبيعي في داخله، وتقول الدراسات ايضا
   ان هؤالء االشــخاص لديهم احســاس 

مضاعف عن غيرهم باملسؤولية.
* تشــير معلومــات مثيــرة علمية بان 
االشــخاص الذين يتشكون ويتذمرون من 
الذين  االشــخاص  ظروف حياتهــم هم 
يعيشــون طويال مقارنة مــع الصامتن 
نظرا الن التذمر يفرغ قلبك من الضغوط 

الداخلية ويخفف من التوتر.

* من غرائب علم النفس ان هناك اشخاص 
حول العالم يحتفظون باشياء وال يريدون 
التخلص منها وان كانــت بال قيمة ظنا 
منهم انهم قد يحتاجونها يوما ما وهذه 

احلالة تسمى باالكتناز القهري.
* حينما نكون في حالة شــعور مبشــاعر 
احلزن او القلق تكون قدرتنا على التحكم 
في النفس ضعيفة ما يــؤدي الى ارتفاع 

نسبة اتخاذ قرارات خاطئة.
* معظم االشخاص حينما يقرأون بصمت 

يتخيلون صوتا اخر.
* وتقول دراســة ان زيادة عــدد متابعيك 
مرتبط  االجتماعي  التواصــل  مواقع  في 
بزيادة نســبة توترك، كما تقول احصائية 
ان خمســة في املئة من البشر على هذا 
ردود  الميتلكــون  او  اليشــعرون  الكوكب 
فعل عاطفية اوحماسية جتاه سماعهم 

للموسيقى.
* حســب دراســة اخرى فان بعض الناس 
يولــدون ومعهــم قــدرة وموهبــة في 

الرياضيات والبعض االخر العكس.
* باحثون يقولون بان الغناء يسهم بابعاد 
النظــر عن جمالية  والقلق بغض  التوتر 

الصوت.

حقائق في علم النفس مدهشة

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

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

العناد لن يفيدك.

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

عند أول اختبار.

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

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

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

عليك الكثير من املشكالت.

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

وتبدو واثقاً بنفسك.

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

اخلطأ.

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

بايجابية أكبر في املستقبل. 

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

اإليجابية.

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

تضع نفسك في موقف حرج.

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

بينكما بعد سوء التفاهم.

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

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

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

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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الصباح الجديد - وكاالت:
قبل ساعات قليلة من بدء عرض 
احللقــة األولــى من مسلســله 
»كله باحلــب«، أعلن الفنان أحمد 
من  نهائيا  انســحابه  السعدني 
بطولــة العمل الــذي وصفه بـ 
»املهزلة« مؤكدا تقدمه بشكوى 
إلــى نقيــب املهــن التمثيليــة 
لدى  حقوقــه  علــى  للحفــاظ 
الشــركة املنتجة بعــد إخاللها 
االتفــاق عليه في  بــكل مــا مت 

التعاقد بينهما.
عبر  االنسحاب  أعلن  الســعدني 
حســابه مبوقع فيس بــوك قائال: 
انسحابي  رســمي  بشكل  أعلن 

من املسلســل )املهزلة( وتقدمي 
بشكوى رسميه للنقيب الدكتور 
االنتاج  ذكي ضد شــركة  أشرف 
للخــرق الواضح للعقد املوقع مع 
الشركة متمسكاً بكافة حقوقي 
املادية واســف لإلزعاج مره اخري 

ورمضان كرمي.
وســبق أن صــدم الفنــان أحمد 
أملح  الســعدني جمهوره، بعدما 
في األسبوع األخير من شهر مارس 
املاضــي، الحتمال انســحابه من 
موسم دراما رمضان 2021، ورجح 
السبب إصابته  أن  وقتها  البعض 
مع مطلع  ولكن  كورونا،  بفيروس 
شهر أبريل اجلاري تقدم السعدني 

باعتــذار مــن كل محبيــه بعد 
موافقته على مشــاركة النجمة 
زينــة بطولــة مسلســل »كله 
باحلب« املقرر عرضه في موســم 
رمضان 2021، وكشــف ألول مرة 
عن األزمات التي تصادفه بســبب 
إخالل الشــركة املنتجة باتفاقها 
معه فيما يخص الدعاية للعمل، 
وإنفــراد زينة مبفردهــا بتصميم 

البوسترات واالعالن التشويقي.
وطرح على جمهوره فكرة التوقف 
عن اســتكمال التصوير واللجوء 
لنقابة املهن التمثيلية للحصول 
على حقوقه، أو استكمال العمل 
حرصا علــى مصالح زمالء املهنة 

من ممثلــن وفنيــن، وقــال عبر 
منشــور مطول عبر حسابه على 
موقــع الفيس بــوك: احلقيقة أنا 
عمري مــا عملت مشــكلة في 
اختلفت مع  ما  شــغلي، وعمري 
زمايلي، إمنا أنا اللي بيحصل معايا 
في املسلســل اللي شــغال فيه 
٢٤ ســاعة مبروحش بيتنا عشان 
يلحــق العرض والواحد ســاكت 
وبيعــدي بــالوي عشــان الزنقة 

والظروف.
فــي  متربــي  أنــا  وأضــاف: 
واللي  أنــا  كبرنا  اســتوديوهات، 
عليهم  بيتقــال  كان  اللــي  زيي 
أبنــاء الفنانــن كإنها شــتيمة 

على احتــرام مهنتنــا مواعيدنا 
للشــغل،  وحتضيرنا  ومذاكرتنــا 
احترامنــا للكلمة قبــل العقد.
ملتزمتش  اإلنتاج  شركة  لألسف 
معايــا باتفاقهــم إللــي علــى 
أساســه وافقت أشــتغل، وكان 
شــرط أســاس لقبولي الشغل 
معاهم، واحلقيقة أول مرة أشوف 
فني من  دعاية عمــل  تصميــم 
أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في 
العمل طــول عمري كنت فاكرها 

من اختصاص شركة اإلنتاج.
في  أنــا ضهري  احلقيقة  وتابــع: 
بالعبث  وأقبــل  أكمــل  احليــط 
ده عشــان باقي الزمــال الفنانن 

العمل  في  املشــاركن  والفنين 
اللي ملهمــش ذنب وإال أقعد في 
بيتنا وأكتفي باللي صورته وأطلب 
من النقابة جتيبلي حقوقي املادية.
كل  في  قائــال:  حديثه  واختتــم 
األحــوال أنا بعتذر ألي شــخص 
بيحبنــي عــن تواجدي فــي هذا 
العمل، ألن احلقيقة اللي بيحصل 

ده مهزلة.
والالفــت أن عدد كبير من جمهور 
السعدني حرضه  أحمد  وأصدقاء 
على وقف التصوير، بينما نصحه 
عدد آخر باستكمال العمل حرصا 
على جهــده، وعدم تكــرار جتربة 
التعاون مع هذا الفريق مرة أخرى.

أحمد السعدني يفجر أول أزمة في مسلسالت رمضان: أعلن انسحابي من المهزلة
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العواصم ـ وكاالت:

األملاني  دورمتوند  بوروسيا  يستقبل 
نظيره مانشستر سيتي اإلجنليزي، 
األربعاء على ملعب  اليوم  مســاء 
ســيجنال إيدونا بارك، في إياب ربع 
أوروبا.وحســم  أبطال  دوري  نهائي 
مانشســتر ســيتي لقاء الذهاب 
على أرضه األسبوع املاضي بنتيجة 
بيب جوارديوال،  ويأمل مدربه   ،)1-2(
في التأهــل لنصف النهائي للمرة 
األولى رفقة الفريق اإلجنليزي.وميلك 
املالعب  على  مميزًا  جوارديوال سجاًل 
األملانية فــي دوري األبطال، يحفزه 
لتجاوز عقبة دورمتوند املقبلة.وأتت 
أولى مباريات جوارديوال على املالعب 
األملانية فــي دوري أبطال أوروبا، في 
موســمه األول رفقــة برشــلونة 
ميونخ  بايرن  2009(، ضــد   2008-(
في ربع النهائي.وفاز برشلونة ذهابا 
في كامب نو 4-0، وتعادال في أليانز 
أرينا )1-1(، ليتأهل لنصف النهائي.
في املوســم التالي )-2009 2010) 
واجــه جوارديوال رفقة برشــلونة، 
فريــق شــتوجتارت فــي دور الـ16، 
وتعادال خارج ملعبه ذهابًا )1-1(، ثم 
حســم التأهل لربع النهائي بفوزه 

إيابا في كامب نو 0-4. 
وحقق بيب انتصاره األول في أملانيا، 
موسم )-2011 2012( عندما واجه 
بايــر ليفركــوزن رفقة برشــلونة 
في دور الـــ16، إذ فــاز ذهابًا )1-3(، 
قبــل أن ينتصر فــي ملعب كامب 
تدريب  إلــى  انتقاله  7-1.ومــع  نو 
مانشســتر ســيتي، واجه في أول 
مونشنجالدبخ  بوروسيا  مواسمه 
في مرحلة اجملموعات من موســم 
)-2016 2017(، وحينها تعادل خارج 

أرضه )1-1(..وجتدد املوعد مع األندية 
األملانية في مرحلة اجملموعات أيًضا 
ولكن في موســم )-2018 2019(، 
وحينهــا تغلب خــارج أرضه على 
هوفنهــامي بنتيجــة )2-1(.. وفــي 
دور الـ16 من نفس املوســم واجه 

الفــوز ذهابًا  شــالكة، ومتكن من 
خارج أرضــه بنتيجة )3-2(، قبل أن 
يحقق على ميدانه انتصارًا عريًضا 
باإلياب بنتيجــة )7-0( ليتأهل إلى 

ربع النهائي.
 2020-( اجلاري  املوســم  وواجه في 

2021(، بوروســيا مونشــنجالدبخ 
فــي دور الـ16 مــن جديد وجنح في 
الفــوز ذهابًا خارج أرضه )2-0( وكرر 
االنتصــار في اإلياب علــى ملعبه 
بنفــس النتيجة ليتأهــل إلى ربع 

النهائي.

وبالتالي ميلــك جوارديوال محصلة 
إيجابية أمــام األندية األملانية على 
وأن واجههم  أرضها، حيث ســبق 
7 مرات من قبــل، حقق خالل تلك 
وتعادل  انتصــارات   4 املواجهــات 
3 مرات ولم يخســر فــي أي لقاء.

وبالنظر إلى ســجله على املالعب 
األملانيــة فــي األدوار اإلقصائيــة، 
5 مباريات مــن قبل حقق  فخاض 

خاللها 3 انتصارات وتعادلني.
ويحفز ذلك السجل جوارديوال قبل 
مباراة اإلياب أمام بوروسيا دورمتوند 
بعد فوزه ذهابًــا )2-1( على ملعب 
االحتاد، فكل ما يريده بيب هو تفادي 
الهزميــة للتأهل لنصــف النهائي 
للمــرة األولــى رفقة مانشســتر 
ســيتي.ويعرف جوارديــوال جيــًدا 
كيفية تفادي الهزمية على األراضي 

األملانية.
ريال  نظيره  ليفربول،  يســتضيف 
مدريد، مســاء اليــوم األربعاء، في 
إياب ربع نهائــي دوري أبطال أوروبا، 
علًما بــأن امللكي فاز ذهابًا بنتيجة 
»مونــدو  صحيفــة  3-1.وذكــرت 
فالفيردي  فيــدي  أن  ديبورتيفــو«، 
خطر  يواجه  مدريــد،  ريــال  العب 
الغياب عن مبــاراة ليفربول، حيث 
لم يتعاف من اإلصابة التي تعرض 
لها في الكالسيكو أمام برشلونة.
وأضافــت أن فالفيــردي قام بعمل 
محــدد وبســيط داخل منشــآت 
تدريــب النادي، لكنه لم يشــارك 
مشــيرة  اجلماعية،  التدريبات  في 
إلى أن مشــاركته أمــام ليفربول 
في محل شــك.وتابعت أن الظهير 
دانــي كارفاخــال، رمبــا يغيب عن 
في  الالعب  تــدرب  حيــث  املباراة، 
صالــة األلعاب الرياضيــة، وأجرى 
تدريبــات علــى العشــب مبفرده.
إيدين  أن  إلى  الصحيفة  وأشــارت 
في  تدرب بشــكل طبيعي  هازارد، 
التدريبات اجلماعية دون مشــاكل، 
لكن تواجده في قائمة ريال مدريد 
مــن عدمه، أمر في يــد املدرب زين 

الدين زيدان.

ثالثي ريال مدريد مهدد بالغياب أمام ليفربول

سجل ناصع يدعم جوارديوال لتخطي عقبة دورتموند

محمد صالح في محاولة لتخطي راموس ضمن لقاء سابق لليفربول امام الريال

لندن ـ وكاالت:
أنعش وست بروميتش ألبيون آماله الضئيلة 
بالبقاء في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
بفــوزه الكبير علــى ضيفه ســاوثهامبتون 
-3صفر اإلثنني في املرحلــة احلادية والثالثني.

وضرب وست بروميتش ألبيون بقوة في الشوط 
ماتيوس  للبرازيلــي  بثنائية  األول وحســمه 
بيريــرا )32 من ركلــة جزاء( واإلســكتلندي 
ماثيو فيليبس )35(، قبل أن يضيف االيرلندي 
كالوم روبنســون الهدف الثالث في الشوط 
الثاني )69(.. وأهــدر جيمس وارد-براوس ركلة 
جزاء لساوثهامبتون في الدقيقة الرابعة من 
الوقت بدل الضائع تصدى لها احلارس ســام 

جونستون.
وهو الفوز الثاني على التوالي لوست بروميتش 
بعــد األّول علــى تشيلســي 5-2، واخلامس 
هذا املوســم فرفع رصيده إلى 24 نقطة في 
املركز التاسع عشــر قبل األخير بفارق ثماني 
نقاط خلف نيوكاســل صاحب املركز السابع 
عشــر وآخر الناجني من الهبوط الى الدرجة 
األولــى )الثانية عمليــاً(.. فــي املقابل، مني 
ساوثهامبتون بخسارته اخلامسة عشرة هذا 
االربع االخيرة  والثالثة في مبارياته  املوســم 
فتجمــد رصيــده عند 36 نقطة فــي املركز 
الرابع عشر.وجاءت خسارة ساوثهامبتون قبل 
مواجهته ليستر سيتي في نهاية االسبوع في 
نصف نهائي مسابقة كأس االحتاد االجنليزي.

وفي ختام املرحلة ذاتها تعادل برايتون من دون 
أهداف مع ضيفه إيفرتون ورفع برايتون رصيده 
إلى 33 نقطة في املركز اخلامس عشر، بينما 
أصبح رصيــد إيفرتون 48 نقطة وعزز موقعه 

في املركز الثامن.

المنامة ـ وكاالت:
تلقى االحتــاد البحريني لكرة القــدم، خطابًا 
رســمًيا من االحتاد اآلســيوي، بتكليف احلكم 
الدولي البحريني عمار محفوظ، للمشــاركة 
في إدارة اجملموعة اخلامسة بدوري أبطال آسيا.
وتقام منافســات اجملموعة اخلامســة، بنظام 
التجمــع في مدينة جــوا الهندية، خالل املدة 
من اليوم االربعاء 14 وحتى 29 نيســان اجلاري.
وسيشــارك احلكم الدولي عمار محفوظ، في 
إدارة مباريــات اجملموعة التــي تضم أندية جوا 
الهنــدي، الريــان القطري، الوحــدة اإلماراتي 

وبيرسبوليس اإليراني.
ويأتي اختيــار محفوظ، تأكيــًدا على املكانة 
للصافرة البحرينية على جميع املســتويات مبا 
فيها اآلســيوية، حيث سبق للحكم، التواجد 
في بطوالت آســيوية عديــدة، وهو من حكام 
النخبة في القارة اآلسيوية للعام احلالي 2021.
وإلــى جانب محفوظ، فقد وقــع اختيار االحتاد 
اآلســيوي لكرة القدم على 5 حكام للساحة، 
باإلضافة إلى 8 حكام مساعدين، كما مت اختيار 
مراقبني اثنــني للمباريات و3 مقيمني للحكام، 

عالوة على مدرب لياقة بدنية للحكام.

وست بروميتش 
ينعش آماله بالبقاء

تكليف آسيوي 
للصافرة البحرينية 

بدوري االبطال

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

تابع لــوس أجنليــس كليبــرز اقترابه 
من وصافــة املنطقة الغربيــة، فيما 
أوقف بوســطن ســلتيكس سلسلة 
لدنفر  متتالية  انتصــارات  ثمانية  من 
ناغتس، في دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني.
وحقق كليبرز فوزه اخلامس توالياً على 
ضيفــه ديترويت بيســتونز 124-131، 
رافعاً رصيده إلى 37 فوزاً و18 خســارة 
في املركز الثالث ضمــن الغربية، وراء 
)37-15(، فيما ال يزال  فينيكس صنــز 
املفاجأة يوتا جاز متربعا على الصدارة 
)40-13(.. وفيما جنح بيستونز بالتقّدم 
أكثر من مّرة على كليبرز، جنح الثنائي 
بــول جــورج )32 نقطــة و9 متريــرات 
حاسمة( وماركوس موريس )33 نقطة( 
فــي لعــب دور هجومي منــح الفوز 
ألصحاب األرض على ملعب ســتيبلز 
إراحــة كليبرز جنمه  ســنتر، في ظل 

كواهي لينارد.
ونســي الفريقان أن يدافعــا في هذه 
املباراة، نظراً لنسبة التسجيل الكبيرة 
لبيســتونز(.  و52,9%  لكليبرز   62,5%(
ولدى الطرف اخلاســر، ســجل جوش 
بي  وصديــق  نقطــة   26 جاكســون 
25.وفي املباراة الثانية، سّجل جايسون 

تايتوم 28 نقطــة و10 متابعات ليقود 
بوســطن ســلتيكس إلى قلب تأخره 
وإيقاف سلســلة ناغتــس )87-105).. 
وبعدمــا كان متخلفاً بفارق 14 نقطة 
في الربع الثالث، ســّجل الفريق الزائر 
بوســطن 31 نقطة مقابــل 3 فقط 
خلصمــه، ليقلــب النتيجــة ويحقق 
فوزا عزيزا علــى رابع املنطقة الغربية.
قال تايتوم »اعتقد أننــا جنحنا بتعزيز 
قّوتنــا. تواصلنا بشــكل أفضل. بدأنا 
نتبادل املواقع أكثر وهذا ما ســاعدنا«.
أضــاف »كان )فوزاً( كبيراً. ألنه كان من 
املمكن أن يهــرب مّنا«.وأتى أداء تايتوم 
اجلّيد، بعد يومني من تســجيله أعلى 
رصيد في مسيرته، بلغ 53 نقطة ضد 
الشّك  وكان  تيمبروولفز.  مينيســوتا 
يحوم حول مشــاركة تايتــوم املريض 
وجايلــن بــراون املصــاب بركبته قبل 
مباراة األحد. أضاف براون 20 نقطة و8 
متابعات، فيما سّجل كل من ماركوس 
سمارت وكيمبا ووكر 14 نقطة واضاف 
العب االرتكاز روبرت وليامس 10 نقاط 

و8 متابعات.
ولدى اخلاســر الذي ال يزال ينتظر عودة 
جنمــه الكنــدي جمال مــوراي، حقق 
يوكيتش  نيكــوال  الصربي  العمــالق 
تريبل دابل )عشر أو أكثر في ثالث فئات 
إحصائية( مــع 17 نقطــة، 11 متريرة 
مايكل  واضاف  متابعات،  و10  حاسمة 

بورتــر 22 نقطــة و11 متابعــة، فيما 
سجل األرجنتيني فاكوندو كامباتسو 

14 نقطة وويل بارتون 13.
وقبل ثانية على نهاية مواجهة ســان 
أنتونيــو ســبيرز مع مضيفــه داالس 
مافريكس، ســجل دميار ديروزان ســلة 

الفــوز لــأول 119-117، واضعــاً حداً 
ديروزان  توالياً.وأنهى  خلمس خســارات 
املباراة برصيــد 33 نقطة، فيما أضاف 
25 نقطة ولوني ووكر  ديجونتي موراي 
13 لســبيرز الذي يســافر إلى فلوريدا 
ملواجهة أورالندو .. قال غريغ بوبوفيتش 

مدرب ســبيرز »دميار مســّجلنا. حتّمل 
هو  السنة.  كثيرة طوال  مســؤوليات 
شــجاع. يهدر البعض ويسجل سالت 
أخرى، مثل كل الالعبــني. لكنه يعود 
ويحاول«.ولدى داالس، ســّجل العمالق 
الالتفــي كريســتابس بورزينغيس 31 

نقطة 15 متابعة، والنجم السلوفيني 
الشــاب لوكا دونتشــيتش 29 نقطة 
29.وخســر  ريتشاردســون  وجــوش 
مافريكس، سابع املنطقة الغربية )29-

23( مرتني في آخر ثالث مباريات.
عادل داالس األرقــام 117-117 قبل 19 
ثانية بتسديدة جميلة من دونتشيتش، 
لكــن دقة ديــروزان لعبــت دورها في 
اللحظــة احلاســمة، ليرفع ســبيرز 
رصيده إلى 25 فوزا مقابل 26 خســارة 

في املركز التاسع ضمن الغربية.
وجنــح دفــاع وصيف املوســم املاضي 
ميامي هيت في إغالق املســارات على 
النجم داميــان ليــالرد والتغلب على 
103-87.اكتفى  باليــزرز  ترايل  بورتالند 
وأضاف  نقطــة   12 بتســجيل  ليالرد 
ســي جاي ماكولــوم 17.وقــّدم فريق 
والية فلوريدا الذي غــاب عنه فيكتور 
أوالديبو الصابتــه، أداء متوازنا وملتزما، 
وســاهم بفوزه بام أديبايو )20 نقطة( 
أمام لوس  املاضي  املوسم  وجنم نهائي 
أجنليس ليكرز جيمي باتلر )18 نقطة(.. 
وبعــد ثالث هزائــم متتاليــة، تنفس 
ميلووكي باكس الصعــداء بفوز على 

أورالندو ماجيك 87-124.
ولعــب باكس للمرة اخلامســة تواليا 
مــن دون أفضل العب في الدوري مرتني 
اليوناني يانيــس أنتيتوكومنبو املصاب 
بركبته.وســجل كريــس ميدلتون 21 

نقطة و8 متابعات و5 متريرات حاسمة 
للفائــز صاحــب املركــز الثالــث في 
املنطقة الشرقية )33-20(.. قال مدرب 
باكس مايك بودنهولتسر عن ميدلتون 
إلى  رفــع رصيده في مســيرته  الذي 
ألف رميــة ثالثية »هو محترف بامتياز، 
ثابت، مسّجل كبير، ويقوم بذلك بطرق 

متنوعة«.
وزرع الصربــي بوغدان بوغدانوفيتش 8 
ثالثيات ليســجل 32 نقطة ويساهم 
في تفّوق أتالنتا هوكــس الغائب عنه 
تــراي يونغ وااليطالــي دانيلو غاليناري 
بسبب االصابة، على مضيفه تشارلوت 
هورنتس 105-101.أضاف العب االرتكاز 
السويســري كلينت كابيال 20 نقطة 
و15 متابعة لهوكس الذي اصبح رابعا 
في الشرقية فيما تراجع تشارلوت إلى 

السادس.
وفي كليفالند، ســّجل الشــاب زيون 
وليامسون 38 نقطة، ليقود نيو اورليانز 
علــى كافالييرز  الفوز  إلــى  بيليكانز 
ترجمة  في  وليامسون  116-109.وجنح 
16 محاولــة مــن أصــل 22 واضاف 6 
رميات حرة، فيما ساهم زميله براندون 
نقطة وسّجل   27 بتســجيل  إينغرام 
املبتدئ ناجي مارشــال أعلى رصيد له 
هذا املوســم مع 15 نقطــة، لينجح 
بيليكانز بالتغلب على كافالييرز للمرة 

السادسة تواليا.

كليبرز يطارد وصافة الغربية وبوسطن يوقف سلسلة دنفر
في دوري السلة للمحترفين

كليبرز يتألق في دوري السلة للمحترفني

10:00 مساًء

9:00 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

ليفربول ـ ريال مدريد

الشارقة ـ الجوية

دورتموند ـ مان سيتي

دوري أبطال أوروبا 

دوري أبطال آسيا

العواصم ـ وكاالت:
قــال االحتاد الدولــي للتنس، إن 3 
مدن ستستضيف نهائيات كأس 
ديفيز لفرق الرجال في 2021، بعد 
إضافة تورينو اإليطالية وأنسبروك 
عاصمة  مدريد  إلى  النمســاوية 
الضيافة.وتقرر  صاحبة  إســبانيا 
أيًضا إقامــة النهائيات على مدار 
11 يوًما وليس في 7 أيام، كما كان 

في السابق.
واستضافت العاصمة اإلسبانية، 
النســخة املعدلــة األولــى من 
البطولــة فــي 2019. وفي العام 
بســبب  البطولة  تأجلت  املاضي 
نفس  كورونا.ومبشــاركة  جائحة 
الفــرق )18(، ســتنطلق نهائيات 
البطولــة في 25 تشــرين الثاني 

املقبل.
من جانب اخر،  شــعر جنم التنس 
األســترالي املعتزل ليتون هيويت 
ســابقا  عامليــا  األول  املصنــف 
بالفخر والسعادة عندما توج ابنه 
كروز بلقبي الفــردي والزوجي في 
للتنس  الوطنية  أستراليا  بطولة 
للناشــئني حتــت 12 عامــا على 
املالعــب الرملية فــي العاصمة 

كانبيرا.
وفاز االبــن كــروز )12 عاما( على 
 1-6 ديكنبرج  إيليجاه  منافســه 
و6-2 في املباراة النهائية ملنافسة 
لنفس  الزوجي  بلقب  وفاز  الفردي 
الفئة مع شــريكه آشر براونريج 
األحد.وطــوال الدورة لم يخســر 

أي مجموعــة خالل خمس  كروز 
مباريات.وعبــر موقع إنســتجرام 
نشر هيويت صورة لزوجته املمثلة 
األســترالية بيك والبنه كروز مع 
بلقب  يتوج  )كروز هيويــت  عبارة 
املالعب  على  الوطنيــة  البطولة 

الرملية(".
هذا وســيتواجد اســم املصنف 
األول عامليــا بــني العبــي التنس 
احملترفني ســابقا ليتــون هيويت 
قاعة مشــاهير  في  العــام  هذا 
بحســبما  وذلك  الدولية،  التنس 
التنس،  محترفي  رابطــة  أعلنت 
وسيتواجد هيويت، الذي حقق 30 
بطولة طوال مســيرته الرياضية 
وأمريــكا  مبــا فيهــا وميبلــدون 

املفتوحــة، في القاعــة في فئة 
الالعبني.وقال املصنف األول عامليا 
عقب  كبير  بفخر  "أشعر  سابقا: 
تسّلم هذا التكرمي. عندما تنافس 
التدريب  ينصب كل تركيزك على 
أو  األســبوع  هذا  فــي  ونتائجك 
هذا العام وفــي احلقيقة ال تفكر 
مســتقبال في أمر كهذا. هذا هو 
التكرمي النهائي ألي العب ولذا أنا 

فخور للغاية".
وجنح األسترالي، الذي كان املصنف 
80 أســبوعا في  األول عامليا ملدة 
الفتــرة ما بني 2001 و2003، أيضا 
في بلوغ نهائي أستراليا املفتوحة 
2005 وفوزه بكأس ديفيز في  عام 

مناسبتني.

العواصم ـ وكاالت:
فاز جان-إيريك فيرن، سائق دي.إس 
تكيتاه، بالســباق األول من اثنني 
العالم فورموال  ببطولة  روما،  في 
بعدما  الكهربائية،  للسيارات  ئي 
تســبب حادث قرب النهاية على 
احللبــة الزلقة، في خــروج ثنائي 
مرســيدس، وإنهاء السباق خلف 
الســائق  األمان.وعبــر  ســيارة 
الفرنسي، الفائز ببطولة فورموال 
فوزه  والــذي حقــق  ئي مرتــني، 
البطولة،  في  بســباق  العاشــر 
خط النهايــة متفوقا على ثنائي 
بيرد  ســام  البريطاني  جاجــوار، 
والنيوزيلندي ميتش إيفانز.وحصل 
إيفانز، وهو مثله مثل بيرد ســبق 
لهما الفــوز في روما، على نقطة 

لفة. أســرع  بعد حتقيق  إضافية 
 43 برصيد  البطولة  بيرد  ويتصدر 
نقطة، من ثالثة سباقات، متقدما 
بتسع نقاط على الهولندي روبرن 

فيرجني  إنفيجن  فريخنز، ســائق 
ريســنج، كمــا يتصــدر جاجوار 
73 نقطة،  وله  الصانعني،  بطولة 

مقابل 40 نقطة لتكيتاه.

القاهرة ـ وكاالت:
بــدأت اللجنــة الثالثيــة املكلفة 
بــإدارة االحتاد املصــري لكرة القدم، 
تعزيــز قرارها بشــأن تعيني حكام 
مصريــني إلدارة مبــاراة القمة بني 
األهلي والزمالك، املؤجلة من اجلولة 
احتاد  خاطبــت  للدوري.اللجنــة   4
توفير  أجل  والتليفزيون، من  اإلذاعة 
15 كاميــرا، لنقل مبــاراة القمة، 
وذلك لتقليل األخطاء التحكيمية، 
املباراة  الفار.وتقام  غرفــة  ومعاونة 
يــوم األحــد املقبل في التاســعة 
والنصف مساء على ستاد القاهرة 
الدولي.جديــر بالذكــر أن احلكــم 

املصري محمود البنا يعد املرشــح 
األبرز إلدارة املباراة.

من جانبه، قال عمرو الدردير، رئيس 
إن  بالزمالك،  اإلعالميــة  املنظومة 
قررت  النادي،  بإدارة  املكلفة  اللجنة 
عدم مشــاركة فريق الشــباب في 
املباراة الفاصلــة أمام األهلي، التي 
املصري،  الكــرة  احتاد  عنهــا  أعلن 
ملواليد  اجلمهورية  بطولة  حلســم 
1999، واملقررة يوم 20 نيسان اجلاري.

وشــدد الدردير على أن إدارة النادي، 
الزمالك  تتويــج  باعتماد  طالبــت 
بالبطولة، وفقا لالئحة التي أرسلها 
احتاد الكــرة لــكل األندية.وأضاف: 

اللجــوء ملركز  النــادي قررت  ”إدارة 
التســوية والتحكيــم، إذا لم يتم 
اعتماد تتويج الزمالك.. كما ستلجأ 
للمحكمة الرياضيــة الدولية، في 
النادي،  حال عدم احلصول على حق 
وســتتخذ كل اإلجــراءات الالزمة 
من أجــل ذلك«.واختتــم املتحدث 
الرســمي للزمالك تصريحاته، بأن 
وتنصف  وصريحة  واضحة  الالئحة 
النــادي األبيض.وتســاوى األهلــي 
والزمالــك في النقــاط، على قمة 
جدول ترتيب دوري الشباب، ويتفوق 
األخيــر بفــارق األهــداف، في حني 

يتفوق األول باملواجهات املباشرة.

ثالث مدن تستضيف نهائيات كأس 
ديفيز لفرق الرجال

فيرن يفوز بسباق روما لفورموال ئي

االتحاد المصري يساند حكام القمة بإجراء جديد
كاس ديفز للتنس

فيرن



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يســتهل فريــق القــوة اجلويــة 
أبطال آسيا  دوري  مشــاركته في 
في الســاعة التاسعة من مساء 
اليــوم األربعاء ، بلقــاء فريق نادي 
الشارقة االماراتي.وتضم اجملموعة 
إلــى جانــب فريــق نــادي القوة 
اإليراني  تركتور سازي  فرق:  اجلوية، 
وباختاكــور األوزبكــي، فضال عن 
أصحاب الدار الشارقة.واكد مدرب 
تصريح  في  اوديشو  أيوب  الصقور 
»الفريق جاهز نفسياً  ان  صحفي؛ 
وفنيا وبدنيا لتقدمي مســتوى جيد 
وحتقيق نتائــج ايجابية تليق بكرة 
النادي العريــق«، مبينا أن »النادي 
االسيوية  رحلته  خالل  ســيواجه 
فرقاً على مســتوى عــال وقوية، 
واملنافسة ستكون قوية بني الفرق 
للحصول على بطاقة الترشــيح 

للمرحلة املقبلة«.
وكشــف نــادي القــوة اجلويــة، 
أحــد العبيه في  اعتقال  حقيقة 
دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة.

وقال املكتب االعالمي لنادي القوة 
اجلوية الرياضي في بيان إن »الالعب 
يتواجد حاليا مع  ابراهيــم  احمد 
الفريــق، وأن خبر اعتقاله الصحة 
له بل يوجد هناك إشكاالت إدارية 
تخص الفيــزا واإلقامــة مت حلها 

بشكل رسمي«.
واعلن نادي القوة اجلوية، غياب ثالثة 
العبني في مشــواره بدوري أبطال 
 2020 احلالي  للموســم  آســياي 

املكتــب االعالمي  .وقــال   -2021
للنادي في بيان  ان  »الثالثي »كرار 
علي بري ومحمد قاســم نصيف 
وعلي بهجت« سيغيبون عن دوري 
ابطال آسيا بسبب االصابة وعدم 

اجلاهزية«.
وضمت قائمة فريق اجلوية بقيادة 

املــدرب أيــوب أوديشــو 25 العبا 
هــم محمد صالــح وفهد طالب 
وعبد اهلل فيصل وســامح سعيد 
معن  ومصطفى  حداد  واحســان 
وحسن رائد وأحمد إبراهيم وميثم 
جبار وعلــي كاظــم وميثم وعد 
وعلي محسن  عبود  علي  ومحمد 

وكرار نبيل ولــؤي العاني ومحمد 
زامل وحســني جبار وشريف عبد 
الكاظــم وهمام طــارق وإبراهيم 
بايش وسيف رشــيد وجيفرسون 
وأمجد راضي وأمين حسني وحمادي 

أحمد.
في حني يواصل الشرطة تدريباته 

ألولى  مواجهاتــه ضمن اجملموعة 
ستقام  والتي  الثالثة  االســيوية 
ملرحلتــني  التجمــع  باســلوب 
االهلــي  النــادي  ويحتضنهــا 
الدحيــل  مبواجهــة  الســعودي، 
الساعة  في  اخلميس  غد  القطري 
الشرطة؛  مســاًء.ويالقي  الثامنة 

فريق االســتقالل يوم األحد املقبل 
في الثامنــة والنصف وفي اللقاء 
الســعودي  االهلي  يواجه  الثالث 
االربعــاء من االســبوع املقبل في 

العاشرة والنصف مساًء.
»البد  الشرطة  اليتش مدرب  وقال 
من االســتفادة من املشاركة في 
البطولــة وحتقيق نتائج إيجابية«.

وأضاف مدرب الشرطة؛ ان »الفريق 
يضم عناصر جيدة، وكذلك ميتلك 
العبني محترفني بحجم املنافسة 
االســيوية، مثل الالعب البرازيلي 
والفنزويلــي  ســيلفا  رافائيــل 
جيليمن ريفــاس إلى جانب العبي 

املنتخب العراقي الوطني«.
مــن جانــب اخــر، اســند االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم، مهمة قيادة 
االولى  اجملموعتــني  فــي  مباريات 
والرابعة اللتني تقامان في اململكة 
العربيــة الســعودية، ضمن دوري 
أبطال آســيا 2021 إلى خمســة 
حكام عراقيني »نخبة آسيا« وهم 
علي صباح ومهند قاسم للوسط، 
وامير داود وحيدر عبد احلسن وواثق 

مدلل حكام مساعدين.
االولــى  اجملموعــة  وتتكــون 
نادي  بضيافــة  ســتكون  التــي 
الهــالل الســعودي، مــن الفريق 
دوشــنبه  واســتقالل  املضيــف 
الطاجيكستاني واجمك األوزبكي 
وشــباب االهلي دبي اإلماراتي، في 
حني تتالف اجملموعــة الرابعة من 
اندية النصر الســعودي املضيف، 
القطري  والسد  األردني  والوحدات 

وفوالذ خوزستان اإليراني.

خمسة حكام عراقيين لمباريات في المجموعتين االولى والرابعة

الجوية يدشن شوطه القاري اليوم بلقاء الشارقة اإلماراتي
العراق يشارك في 

كأس العرب للصاالت

البحري يتوج بلقب 
دوري الطائرة الممتاز

التطبيعية تشكل 
لجنة »كشافي المواهب«

الوطني يالعب طاجكستان 
تحضيرًا للتصفيات المزدوجة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وافقت الهيأة التطبيعية على مشاركة املنتخب 
الوطنــي لكرة الصاالت في بطولــة كأس العرب 
التي ســتقام في مصر، للمدة ما بني 20 و 30 أيار 
املقبل، وتدخل البطولة ضمن استعدادات املنتخب 
الوطنــي لالســتحقاقات املقبلة.وأعلنت ســتة 
منتخبــات موافقتها على املشــاركة في بطولة 
كأس العــرب، وهي اإلمارات واملغرب والســعودية 
والبحرين بجانب الدولة املستضيفة مصر، فضال 
عن العراق.وكانت الهيأة التطبيعية تلقت الدعوة 
الرســمية من اللجنة املنظمة للمشــاركة في 
بطولــة كأس العرب، وجــاءت املوافقة في خطوة 
لتوفير أفضل ســبل التحضير ألســود الرافدين 
للبطــوالت الدوليــة املقبلــة، لالســتفادة من 
االحتكاك املباشــر مع املنتخبات العربية القوية 

في القارتني اآلسيوية واإلفريقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توج فريق النادي البحري بلقب دوري الطائرة املمتاز 
للكرة الطائرة للموسم 2020 - 2021 بعد ان هزم 
في ديربي البصرة املثير، منافسه غاز اجلنوب بثالثة 
أشــواط مقابل شــوط وحيد، وانتهت األشواط 
بواقــع )31-29( )23-25( )25-19( )26-24(.. كمــا 
الفوز على الشــرطة بثالثة  البيشــمركة  حقق 
أشواط لشوط وحيد بواقع )22-25( )19-25( )21-

.)21-25( )25
وقال عباس هندي املنسق االعالمي الحتاد الطائرة 
لوكالــة شــفق نيــوز ان النادي البحري حســم 
النتيجة بفارق الفوز واالشواط لكن من غير تتويج 
موضحا ان التتويــج بانتظار مباراة غاز اجلنوب مع 

الشرطة لتحديد املركزين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت الهيأة التطبيعية تشــكيل جلنة كشــافي 
املواهــب فــي دوري الفئــات العمرية فــي بغداد 
الختيار الطاقــات الواعدة التي يتــم رصدها في 
الدوري من أجل ضمها إلــى املنتخبات الوطنية.. 
وذكرت اللجنــة في بيان ان »اللجنــة تألفت من 
داود العزاوي رئيســا، وعضوية كٍل من: عبد الكرمي 
جــواد كاظم وكاظم فليح وعبد احملســن محمد 
اللجنة  سيالن ورياض سالم«.واضافت« سبق وان 
الفنية والتطوير في الهيأة التطبيعية شــكلت 
جلانا الكتشاف املواهب واخلامات املوجودة في دوري 

الفئات العمرية في جميع احملافظات«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقت الهيــأة التطبيعية لالحتــاد العراقي لكرة 
القدم موافقــة االحتاد الطاجيكــي لكرة القدم 
على خــوض مباراة وديــة بني املنتخــب الوطني 
ومنتخب طاجكســتان خالل الشهر املقبل، وذلك 
املنتخبني للتصفيات اآلســيوية  ضمن حتضيرات 
املشــتركة والتي ستســتأنف في حزيران املقبل.
وســتقام املباراة الودية في الرابع والعشــرين من 
شهر أيار املقبل على ملعب البصرة الدولي، وذلك 
في ختام معسكر أســود الرافدين في محافظة 
البصرة قبل الســفر إلى البحرين خلوض مباريات 

التصفيات اآلسيوية. 
وخاطبــت الهيأة التطبيعية عــددا من االحتادات 
اآلســيوية لتأمني مبــاراة ودية ثانيــة للمنتخب 
الوطنــي في البصرة، وذلك حســب املنهاج الذي 
وضعه املدرب السلوفيني )ستريشكو كاتانيتش( 
لتحضيــر املنتخب ملباريات احلســم في اجملموعة 

الثالثة.
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قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي

تواصل مالكات قسم األنشطة والبرامج 
في دائرة التربية البدنية والرياضة عملها 
إلدامــة ملعبي املرحومــني علي كاظم 
وعلي حســني في املدينة الشبابية قرب 
ملعب الشــعب الدولي ليكونا جاهزين 
الحتضــان تدريبات املنتخبــات ولكافة 

الفئات العمرية وجلميع الفعاليات.
وقال مدير القســم الدكتــور جنم عبد 
األنشطة  إن موظفي قسم   : مطشــر 
والبرامج اســتثمروا توقف األنشــطة 
بســبب جائحة كورونا وعملــوا طوال 
األســابيع املاضية لكــي تظهر املالعب 
والقاعــات بحلة جميلة عند صدور بيان 
من خلية األزمة باســتمرار األنشــطة 

عليها.
وأضــاف أن حمــالت اإلدامة مســتمرة 
للملعبــني اللذين يســتقبالن تدريبات 
منتخبات األشــبال والشباب والنسوي 
والصــم و البكم وقصــار القامة لكرة 
القدم واملعاقني ومنتخبات ألعاب القوى 
وجلميع الفعاليات، فضاًل عن األنشــطة 
والبطوالت التي يُقيمها قسم األنشطة 
والقسم  واملعاقني  والكشافة  والبرامج 

النسوي على القاعات واملالعب.

من جانب اخر، أقاَم قســم شؤون برملان 
والرياضِة  الشــباِب  وزارِة  الشــباب في 
بالتعاوِن مع منظمة العالم احلر للتنمية 
االجتماعية، ندوًة إلكترونية تعريفية عن 
 )Fcc( االنتخابية( عبــر تطبيق  )النظم 
مبشاركِة شريحة من الشباب والشابات 
وقدمها  الشــباب،  برملان  أعضــاء  ومن 

احملاضر داود سلمان خضير. 
وتناول احملاضر تعريف النظم االنتخابية، 
مبيًنــا أن النظــام االنتخابــي هو ذلك 
اجلزء من قانون االنتخابات املتعلق بآلية 
حتويل األصوات التــي أدلى بها الناخبون 
إلــى مقاعد في النظــام االنتخابي، ثم 
تطرق إلى معايير النظم االنتخابية، وأن 
يكون النظام ســهل للمواطنني ويراعي 
مســتويات التعليم فــي كل دولة، وأن 
الدول التــي حتتوي نســبة أمية عالية 

الينفع معها النظام املركب واملعقد.
وأوضَح خضير أن النظام يجب أن يكون 
دائم اليتغيــر من انتخابــات إلى أخرى 
ويكون محفزًا على املشــاركة ويشجع 
املواطنــني علــى االنتخابــات من خالل 
املواطنني  وحتفيــز  اإلجراءات  تســهيل 
على املشــاركة في عملية االقتراع، وأن 
عملية اختيار النظام االنتخابي هي من 
أهم القرارات السياسية ألي بلد ومنها 
العــراق، وأن عائالت النظــم االنتخابية 

واخملتلطة  األغلبيــة  نظــم  من  تتكون 
والتمثيل النســبي، متطرًقا إلى كيفية 
توزيع النظــم االنتخابية فــي العالم. 
وفــي ختاِم النــدوة فتح باب األســئلة 
احملاضر  عليها  أجاب  التي  للمشــاركني 

بشكٍل وافي.
برملان  إلى ذلك، اختتم قســم شــؤون 
الشباب في وزارِة الشباِب والرياضِة ، دورة 
بناء الســالم واملواطنة احلاضنة للتنوع 
بالتعــاوِن مع شــبكة تثقيــف االقران 
مصطفى  احملاضــر  قدمها  والشــباب، 
القشــعمي.تطرَق القشعمي في اليوم 
األخيــر للدورة إلــى املكونــات الدينية 
األقليات  العراق وحقوق  في  واالختالفات 
العراقي وكيفية ممارسة  الدســتور  في 

الطقوس لكل األديان.
مبيًنــا أنواع احلــوار مع اآلخــر والتي 
قســمت إلى احلــوارات السياســية 
والدينيــة والقومية وحوارات حســب 
احلاجة املعرفية وغيرهــا من احلوارات، 
كما وضح أساسيات احلوار ومستوياته 
وكيف ميكــن أن يكون احلــوار مفيًدا، 
فضاًل عــن قواعده وأنواعه الســلبي 
الــدورة فتح باب  واإليجابي.وفي ختاِم 
املناقشة والسؤال أمام املشاركني، مع 

توزيع شهادات مشاركة.
هذا واختتمت رسمًيا فعاليات »تونس 

عاصمة الشباب العربي لسنة 2019« 
وتسلم وزير الشــباب والرياضة عدنان 
رايــة بغداد عاصمة الشــباب  درجال 
العربــي 2021 مــن وزيــرة الشــباب 
التونســية  املهني  واالدماج  والرياضة 
السيدة ســهام العيادي ، على هامش 
حفل أُقيَم باملناســبة باملركز الثقافي 
والرياضــي للشــباب فــي العاصمة 
، وذلــك بحضور األمــني العام  تونس 
املســاعد رئيس مركــز جامعة الدول 
العربية بتونس الســيد محمد صالح 
العراق  جمهورية  وســفير  عيسى  بن 
بتونس السيد ماجد اللجماوي والوفد 
املرافق لهم و وجمهور غفير من ممثلي 
املنظمات والهيئات الشبابية العربية.

وَعبــرَ الوزيــر درجــال في كلمــة لُه 
باملناسبة عن سعادتِه بهذه امللتقيات 
وما يشــكله العنوان من أهميٍة بالغة 
ملدننــا وشــبابنا وحتفيزهــم لإلبداع 
والعمــل والتضامن الشــبابي، فضاًل 
عن أهمية  الدور اإلســتراتيجي الذي 
يضطلع به الشــباب العربي في بناء 
وحتقيق  األوطــان  ومســتقبل  حاضر 
التنمية املســتدامة ، مؤكًدا أن بغداد 
العرب ســتكون على عهدها مضيف 
مشــرع األبواب أمام الشــباب العربي 

وطروحاتهم وأفكارهم.

التربية البدنية تواصل عميلة اإلدامة لملعبي المرحومين علي كاظم وعلي حسين 
تستثمر توقف االنشطة بسبب جائحة كورونا

تأهيل ملعب الراحل علي حسني شهاب

بغداد - ميثم الحسني*
حصد منتخب العراق املركز األول 
األسيوية  الكبرى  اجلائزة  لبطولة 
والتــي أقيمت علــى مدى يومني 
في مدينة مشــهد اإليراني بعد 
أن حصد 14 وساما متنوعا ليحل 
في الترتيب األول في أول مشاركة 
أللعــاب القوى بعد إغــالق املدن 
جراء اجتيــاح جائحة كورونا منذ 
مشــاركة  وجاءت  املاضي،  العام 
وافر  بأرقام مميــزة وحصاد  العراق 

مكنه من تصدر جدول األوسمة.
بدأ العبوا املنتخــب احلصاد  في 
سباق ٤٠٠م وكانوا على موعد مع 
الفعالية،حيث  هذه  في  وسامني 
حقق طه حسني ياسني ميدالية 
ذهبية بزمن ٤٦.٢٢ثا، بينما حصد 
زميله محمد عبد الرضا جنجون 
امليدالية البرونزية لنفس السباق 
100م  ســباق  ٤٧.٣١ثا.وفي  بزمن 
متكن الالعب حســني علي ناهي 
بزمن  الذهبي  الوسام  من خطف 
قدر ١٠،٤٥ ثانية، وحلقه زميله في 
سباق 110 م حواجز محمد سعد 
ليخطف الذهبية هو األخر بزمن 

١٤،٠٨ ثانية.
للتابع  العــراق  العبــوا  وحقــق 
٤×١٠٠م املؤلــف مــن فالح عبد 
الزهــرة وأكثم يونس وحســنني 
ناهي  علــي  وحســني  حســني 
الوســام الذهبــي وختم الالعب 
املنتخب  حصــاد  فالح  حســني 
بخطــف برونزية الوثــب العالي 
بعد أن قفز االرتفاع 2،15م لتكون 
احلصيلة لليوم األول أربع ذهبيات 

وبرونزيتني.
شــهد اليوم الثانــي حصاد وافر 
حيــث أفتتــح املشــوار الالعب 

حســني ثامر ليخطــف برونزية 
رمــي املطرقــة، بعــد أن بلغت 
ثم حلقها  رميته مسافة 58،66م 
طه حســني بذهبية سباق 200م 
20،98ثانية  بزمن  املسافة  وقطع 
ثم خطــف الرياضــي أمير فالح 
ذهبية القفــز بالزانة بعد أن قفز 
ليتوج   أمتــار   5 البالغ  االرتفــاع 
بالذهبية حلقها العب العشــاري 
عبد الســجاد ســعدون بذهبية 
العشــار وجمــع 7270 نقطــة 
خطف  فيما  بالذهب  ليتوشــح 
محمــد عبد اهلل فضية ســباق 
3000م موانــع وحلقها وســامني 
ضي وبرونزي في رمي الرمح حيث 
حل يونس محســن ثانيا بعد أن 
بلغــت رميتــه 76،82مفيما حل 
زميله كرار رعد ثالثا برمية بلغت 
72،25م وختــم منتخبنا احلصاد 
بســباق 4× 400م عبــر الالعبون 
واحمد  علي  وياســر  حسني  طه 

فاضل ومحمد عبد الرضا، ثمانية 
العراق  .لتكون حصيلة  أوســمة 
8 ذهبيات وفضيتــان و4 برونزيات 
وضعت العــراق في صدارة جدول 

األوسمة.
من بــني االجنازات التــي حققها 
العبونــا هي حتطيــم ثالثة أرقام 
عراقية في البطولة، حيث حطم 
الرقم  األسمر طه حسني  العداء 
العراقــي في ســباق 200م برقم 
بلــغ 20،89ثانية ليشــهد والدة 
رقما جديــدا، فيما حطم الالعب 
يونس محسن الرقم برمي الرمح 
بلغت  جديــدة  مســافة  وحقق 
76،82م وفي سباق العشاري متكن 
الســجاد سعدون  عبد  الرياضي 
حتطيم الرقم بعد أن جمع 7270 

نقطة ناسخا الرقم السابق.

* الناطــق اإلعالمي الحتاد ألعاب 
القوى

بغداد ـ سمير خليل:
االيام  النســوية في  الكرة  عاشــت 
املاضية نشــاطا وحيويــة ملفتة اذ 
توزعــت الفرق النســوية بــني دوري 
كرة الصاالت النســوي ودوري املالعب 
املكشوفة النسوي للموسم الكروي 
اللجنة  اقامتها  التــي   -2021  2020
النسوية في الهيأة التطبيعية الحتاد 
كرة القــدم املركزي،  وكان مســك 
اخلتام اقامة املبارتني النهائيتني لدوري 
اول  الصاالت والســاحات املكشوفة 
امس االثنــني حيث تــوج فريق نادي 
القــوة اجلوية بطال لــدوري الصاالت 
الزوراء بثالثية  بعد تغلبه على غرميه 
نظيفة في املبــاراة التي احتضنتها 
قاعــة نــادي االعظمية فــي بغداد، 
بينما احرزت نساء نادي نفط الشمال 
بطولــة دوري املالعــب املكشــوفة 
نظيراتهن من  علــى  تغلبهــن  بعد 
نادي فتــاة املوصل علــى ادمي ملعب 
ثقيلة  بنتيجــة  الدولــي  الشــعب 
قوامها ســبعة اهداف مقابل هدف 
يتيم في املباراة التي حضرها السيد 
عدنان درجال وزير الشــباب والرياضة 
ورئيس الهيــأة التطبيعية الحتاد كرة 
القدم املركزي اياد بنيان وأمني الســر 
للهيــأة التطبيعية محمــد فرحان 
واعضاء اللجنة النسوية في الهيئة 
باالضافة للسيد حسني العنكوشي 
الديوانية  رئيس الهيئة اإلدارية لنادي 
توزيــع اجلوائز على  الرياضي حيث مت 
الصاالت  الدوريــني  فــي  الفائــزات 

والساحات املكشوفة.
الدكتورة أزهار محمود رئيسة اللجنة 
النسوية في الهيأة التطبيعية الحتاد 
كــرة القدم املركزي ابدت ســعادتها 
ملسيرة مباريات الدوريني اللتان اقيمتا 
علــى مرحلتــني واضافت:مســتوى 

دوري الصــاالت يبشــر بخيــر، لدينا 
العبات ذات مســتوى عال ونستطيع 
من خالله تشــكيل منتخب  نسوي 
للمشــاركة في البطوالت اخلارجية،  
النســوي للمالعب  الــدوري  اما في 
املكشــوفة فكان  هنــاك تفاوت في 
يحتاج  الدوري  الالعبات،هذا  مستوى 
الــى الكثير كونــه يقــام الول مرة،  
يحتاج إلى تدريب اكثر بسبب فصل 
الالعبات بــني اللعبتني بعد ان كانت 
نفــس الالعبــة تلعب كــرة صاالت 
ومالعب مكشــوفة،  حاليا اليسمح 
لالعبة املالعب املكشــوفة ان تلعب 
فئة الصــاالت وبالعكــس ومع ذلك 
جنحنا باقامــة مباريات الدوريني ذهابا 
واملفرح   : وملرحلتني«.واضافــت  وايابا 
كما ذكــرت عن مســتوى الالعبات 
االعجاب العبات  اثــارت  فقد  والفرق 
ماهــرات  كطيبة ســليم  من نادي 
الزوراء ودرين  شوخان من غاز الشمال 
وزينب عباس مــن القوة اجلوية،  ومن 
الفرق التــي اعجبت بهــا فريق غاز 
الشــمال  في دوري الصــاالت ونفط 
املكشــوفة«.  للمالعــب  الشــمال 
وختمــت :أوجــه شــكري وتقديري  

ملعالي وزيرالشــباب والرياضة عدنان 
درجال  والى رئيس الهيئة  التطبيعية 
في  لدعمهما  ابنيــان  اياد  االســتاذ 
تفعيل دور العنصر النسوي للنهوض 
الكابنت  امــا  النســوية«.  بالرياضة 
ســجاد بســام مدير موقــع الكرة 
مباريات  تابع  والذي  العراقي  النسوي 
البطولتني فقال:االندية التي شاركت 
في دوري الصاالت كانت ، القوة اجلوية 
و الــزوراء و غاز الشــمال و البلدي و 
بالدي، اما االندية التي شــاركت في 
دوري الســاحات املكشــوفة فكانت 
الشمال  ونفط  املســتقبل  شــباب 
وفتاة نينوى وبالدي، في دوري الصاالت 
توج الفريــق اجلــوي بالبطولة وحل 
غاز الشــمال وصيفــا متقدما على 
الزوراء الذي حل ثالثــا والبلدي رابعا 
والــذي ختــم مبارياتــه بالفوز على 
بالدي الذي حل خامسا باربعة اهداف 
لهــدف وحيد، واحــرزت العبة الزوراء 
طيبة ســليم لقب االفضل في دوري 
الصاالت والهدافة االفضل شــوخان 
نور الديــن من غاز الشــمال برصيد 
26 هدفا ، اما افضل حارســة مرمى 

فكانت فائزة جالل من اجلوية«.

ألعاب القوى بطال لسباقات 
الجائزة الكبرى األسيوية 

سيدات الجوية ونفط الشمال بطالت 
دوري الصاالت والمالعب المكشوفة

العاب القوى يحصد اجلائزة الكبرى اآلسيوية

العبات اجلوية يتوجن بلقب الصاالت »عدسة: سجاد عصام«



باشر الفنان اللبناني ورجل 
جورج  املغتــرب  األعمــال 
دفونــي، بتقــدمي أعمالــه 
فترة  بعد  بشــكل مكّثف 
مــن الغياب عــن تقدمي أي 
جديــد، إذ أطلــق منذ أيام 
"إنــِت  اجلديــدة  أغنيتــه 
مواقع  عبــر  لــي"  بتعني 
التواصــل اإلجتماعي، بعد 
اخــر عمــل أطلقــه منذ 
شــهرين. األغنيــة كتبها 
الشــاعر أحمد عبد النبي 
وحلنها الفنان اللبناني ربيع 
بــارود، ومت تســجيلها في 
ســتوديو "موزار" بتوزيعها 
موسيقياً، وهي مبنزلة هدية 
وزوجته  خاصة لشــريكته 
ملناســبة  أولغا،  الســيدة 

أعلن  ميالدها.وقــد  عيــد 
حفالته  ريــع  تقدمي  دفوني 
يســاعد  خيرية،  ألعمــال 
مــن خاللهــا دور األيتــام 
ومؤسســات عالج سرطان  
األطفال في لبنان والواليات 
املتحدة األميركية، كما بدأ 
تأســيس جمعيته اجلديدة 
 George" للمســاعدة 

."dfouni foundation

الســوري  الفنان  إحتفل 
بتحقيق  زيتــون  ناصيف 
أغنيته "تكة" 100 مليون 
قناتــه  عبــر  مشــاهدة 
اخلاصــة علــى "يوتيوب" 
صفحتــه  عبــر  وذلــك 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
التواصل اإلجتماعي، وهي 
مــن كلمات ضياء أشــا، 
وأحلان عمــر اخليار، وتوزيع 
موســيقي عمــر صباغ. 
اجلديــر ذكــره أن ناصيف 
مؤخــراً  حصــل  زيتــون 
الذهبية  اإلقامــة  علــى 
من دولة اإلمارات، ونشــر 
فــي صفحتــه اخلاصــة 
علــى موقــع التواصــل 
ظهر  صــورة  اإلجتماعي، 

بطاقــة  حامــالً  فيهــا 
اإلقامــة، وأرفقها بتعليق 
شــكر فيه اإلمارات، كما 
مت االعالن عن غناء ناصيف 
شارة مسلسل "للموت"، 
من بطولة ماغي بو غصن 
ودانييال  األحمــد  ومحمد 
مغنية،  وباســم  رحمــة 
واملقــرر عرضه فــي هذا 

الشهر.

املصرية  الفنانــة  عّبرت 
اشتياقها  شــريهان عن 
حلول  مــع  للجمهــور 
شــهر رمضان الكرمي، اذ 
حب  رسالة  لهم  وّجهت 
أيرز مــا جاء فيهــا: "أنا 
إنســانية  حلظة  بعيش 
إنحناءة  حلظــة  صادقة، 
شــكر من قلبي وعمري 
لكــم جميعــاً ومن دون 
إســتثناء،  وال  ترتيــب 
كثيراً  انتظرتهــا  حلظة 
رقبتي من  لرد جميل في 
سبتمبر 2002، مشاعري 
لكن  متلخبطه  كلهــا 
"في  وأضافت:  سعيدة". 

هذه األيــام الكرمية وهذا 
العظيم، عايزه  الشــهر 
اقولكــم أنا متشــكرة 
حبتوني  جــداً.  من  أكتر 
احتضنتوني  احترمتوني 
ودعائكــم  وبحبكــم 
ولســه  شــفيتوني 

بتشفوني .

جورج دفوني

شريهان

ناصيف زيتون

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
قرر املمثل األميركي ويل ســميث وزميلــه اخملرج أنطوان 
فوكوا، نقل إنتاج فيلمهما الضخم عن حقبة العبودية، 
والذي يحمــل اســم "إميانسيباشــن" أو "التحرر" من 
جورجيــا، احتجاجا على قيود التصويــت اجلديدة املثيرة 

للجدل في الوالية.
ويأتي ذلك ضمن تداعيــات اقتصادية عديدة، أعقبت قرار 
حاكم جورجيا اجلمهوري بريان كيمب واجمللس التشريعي 
للوالية الذي يســيطر عليه احلزب اجلمهوري، مترير لوائح 
جديــدة يقول النقــاد إنها ترقى إلى حــد قمع الناخبن 

وتهدف للحد من إقبال امللونن على اإلدالء بأصواتهم.
وقال مخرج الفيلم فوكوا في بيان مشــترك مع سميث: 
"ال ميكننا بضمير حي أن نقدم الدعم االقتصادي حلكومة 
تســن قوانن تصويت رجعية مصممــة لتقييد وصول 
الناخبــن"، وأعربا عن أســفهما الضطرارهما إلى "نقل 

أعمال إنتاجنا السينمائي من جورجيا إلى والية أخرى".
وتقف وراء الفيلم شــركتا "فوكوا فيلمز"، و"وستبروك" 
اإلعالميــة التابعة لســميث، وقــد بيع لشــركة "آبل 
ســتوديوز" في صفقة قيل إن قيمتها بلغت 120 مليون 

دوالر.
ومــن غيــر الواضح إلى أين ســتنتقل أعمــال التصوير 
واإلنتاج، وما إذا كان قرار سميث وفوكوا سيشكل ضغطا 
على شــركات إنتاج ســينمائي وتلفزيوني أخرى لتوقف 

تصوير أعمالها في جورجيا.

الصباح الجديد - وكاالت:
أقــدم لصوص على ســرقة أضخم أرنب فــي العالم من 
حظيرة فــي مدينــة ســتولتون مبقاطعة ورسترشــاير 
البريطانية، في حن أعلنت مالكته عن مكافأة ملن يتمكن 
من إعادته إليها. ويبلغ طوله 129 ســم ويدعى "داريوس"، 
وسرق من حظيرة في حديقة منزل صاحبته وفقما ذكرت 

صحيفة "غارديان" البريطانية.
وأعلنت مالكة األرنب آنيت إدواردز، مكافأة قدرها ألف جنيه 
إســترليني مقابل عودة حيوانها الضخم، املســجل في 
موسوعة "غينيس" لألرقام القياســية عام 2010 لكونه 

األكبر من نوعه.
وأعربت إدواردز عن أســفها لفقدان األرنب، وقالت إنه "يوم 
حزين للغاية"، وعبر حســابها مبوقــع "تويتر"، طلبت من 
الذين ســرقوا "داريوس" إعادته، قائلــة: "أرجوكم. أعيدوه 
إلى حظيرته". وقال متحدث باسم الشرطة: "نحن نناشد 
اجلميع باإلبالغ عن أي معلومات تتعلق باألرنب بعد سرقته 

من منزله".

سرقة "أضخم أرنب في العالم".. 
ولمن يعيده مكافأة كبيرة

ويل سميث ينتفض ضد "قوانين 
جورجيا".. ويلغي تصوير فيلمه

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
تختلف عادات الشــعوب االســالمية 
مــن حيث طــرق احتفالهــا برمضان 
والطقــوس التــي يحرصــون علــى 
التي  ااملتنوعة  واالكالت  فيه  ممارستها 
تخفل بها املائــدة الرمضانية، وجتتمع 
مثــل صالة  دينية  بطقــوس  كلهــا 

التراويح.
فــي ظل كورونــا تغيــرت الكثير من 
العادات وفي شهر رمضان حتديدا هناك 
حرص على ان جتتمع العائالت واالقارب 
على موائد االفطار والسحور لكن ومع 
احلظر القائم هل ستتغير تلك العادة 

مبرور الزمن؟
في العــراق عادة وحتــى بعد جائحة 
كورونا يحرصون على شراء املستلزمات 
الضروريــة للمائــدة الرمضانية مثل 
العــدس واللحم والتمــر والـ "نومي 
بصــرة" والبقالوة. كذلك بــدأ الناس 
بوضع نشــرات ضوئية او ورقية خاصة 
بشهر رمضان، بعد ان كنا نلحظ هذه 
العادة في بعض الدول العربية وخاصة 

مصر.  
هنــاك املســحراتي او الدمــام  كما 
نطلق عليــه والذي يقرع الطبول او اي 
اداة ميكــن ان تصدر صوتا عاليا اليقاظ 
الناس وتنبيههم بان وقت السحور قد 

حان.
الفوانيــس ايضا صــار لها حضور في 
رمضان بتعدد اشكالها والوانها. لكن 
العدوى  والتخوف من  بســبب كورونا 
حتجمت عادة تبــادل املوائد الرمضانية 
العالــم املاضي، والكثير  منذ رمضان 
من الســيدات حتدثن عن تخوفهن من 
االمــر اذ قالت احداهن: "ال اســتطيع 
تقبــل اي طعام من اي احــد، فان لم 
على  فخوفــي  نفســي  علــى  اخف 
عائلتي، املشكلة ان من طبخ الطعام 
قد يكون مصابــا بكورونا وال يعلم اما 
النــه ببدايته او عن جهل او ان اعراضه 
ال تظهر عليه، فتجنبا للخوف والقلق 

قررت ان ال استقبل اي طعام ".
فــي مصر حتدثــت احدى الســيدات 
"نهــاد عبــد احلكيم" عــن عاداتهم 
التي ميارســونها في رمضــان وقالت: 
"هنــاك العديد من العــادات املوروثة 
التي تتعلق بشــهر رمضان، حيث يتم 

تزين الشــوارع وامليادين العامة بزينة 
رمضانية والفوانيس التي متأل االسواق، 
خاصة في بعض االحياء الشعبية مثل 
السيدة زينب وشــارع املعز لدين اهلل 
وبعض  احلســن،  ومنطقة  الفاطمي 

املناطق األثرية الشهيرة"
باملائــدة  يتعلــق  "فيمــا  وتابعــت: 
الرمضانيــة فتحــرص العائــالت في 
مصر على شــراء اللحــوم والدواجن 
ووضعها فــي البراد وهنــاك احللويات 
الشــرقية واهمها القطايــف. ولدينا 
املســحراتي الذي حسب ظني موجود 
في كل الدول املسلمة ومهمته ايقاظ 
الناس لتحضير وجبة الســحور ويردد 
العبارات،  بعــض  عندنا  املســحراتي 
أشــهرها »أصحى يا نائم وحد الدائم 

رمضان كرمي".
في لبنان تقول اليســار مجد ان هناك 
عادات كانت وما زالــت موجودة منها 
"نستقبل شهر رمضان بالطبل والدف 

ليكون مبنزلة بشــارة للنــاس بقدوم 
شــهر اخلير ويرتدي الرجــال واالطفال 
الزي التقليدي املكون من عباءة وشال 
بلون احمر ومطرز، اضافة الى ان املطبخ 
اللبناني وبسبب انفتاحه على املطابخ 
العاملية فهو شهي ومنوع وفي شوارع 
بيروت غالبا جند بعض االكشــاك التي 
تخبز السمبوســك وتقليــه وتبيعه 
النابلسية  الكنافة  الى  اضافة  للمارة 
التي تشــتهر جدا هنا، وال ندري ان كنا 
سنحافظ على تلك العادات ام ال بعد 
كورونا والوضع االقتصادي املتأزم الذي 
وضــع العديد مــن العائالت حتت خظ 

الفقر".
ومــن املغرب حتدثــت عاليا جــالل ان 
اهم عــادة في رمضــان تتمثل بضرب 
النفير عند السحور سبع مرات  صوت 
البوق بعض  الة تشــبه  متتالية وهي 
"عواشر  عبارة  ترديد  ويرافقها  الشيء، 
مبروكــة". اما املائــدة املغربية فتكاد 

تكون اكثر مائدة عربية منوعة وشهية 
وهذا بشهادة كل من زار املغرب وليس 

حتيزا". 
وفي ســوريا يتم اطالق االلعاب النارية 
احتفاال برمضان وقالــت "منى حمزة: 
"في ســوريا يتم تزين الشوارع بزينة 
رمضــان، وهنــاك من يضع نشــرات 
مكتوب عليها عبــارات تهنئة بحلول 
الشــهر الكرمي، ومتتليء االسواق بانواع 
شهية من احللويات الشرقية املعروفة، 
في هذا العام ال ادري كيف سيكون احلال 
بسبب كورونا والتحذيرات املشددة منه 
لكن سنحافظ على بعض التقاليد الن 
هذا الشهر له خصوصية ال نستطيع 

ان جنعله مير كأي شهر اعتيادي". 
وهناك عــادات غريبة في اجلزائر تتمثل 
ادوات  بدهان واجهــات املنازل وشــراء 
واحلرص  الطعام  لتقدمي  مطبخ جديدة 
على اشــعال عيدان البخور كنوع من 

البركة للمنازل في هذا الشهر.

الصباح الجديد - وكاالت:
مبشــاركة كورال "غاردينيا" النسائي، 
بقيــادة مغنية األوبرا املايســترو غادة 
حرب، انطلقت ليالي املهرجان الغنائي 
اإللكتروني "ما زلت أغني"، الذي أقامه 
مهرجان "لون كلمة نغم" الســياحي 

الدولي في األردن، في دورته السابعة.
وانطلق مهرجان "لــون كلمة نغم"   
فــي الثاني مــن أبريل اجلــاري، ومازال 

مستمرا حيث جمع بن الطرب والفن 
التشكيلي والشــعر من شتى الدول 
العربية، بهــدف التعرف على الثقافة 

والتشــجيع على السياحي 
باململكة.

كــورال  وأعــاد 
 " ينيــا د ر "غا

ئي  لنســا ا
ء  غنــا

شــارات مسلســالت الكرتون احملببة 
لألجيال اخملتلفة فــي البلدان العربية، 
وقــدم عروضــه الغنائية في ســوريا 
اإلنترنت  وعبر  ولبنــان،  واإلمارات 

في اململكة األردنية.
"غاردينا"  وغنت 
أغنية   18

لشارات مسلســالت كرتونية وبرامج 
أطفــال، هي افتح يا سمســم، وبيل 
وسيباستيان، وحكايات عاملية، وببيرو، 
وســنان، وجزيــرة الكنــز، وميمونــة 
وبسمة  أوســكار،  وليدي  ومســعود، 
ورميي، وساســوكي،  وفلونة،  وعبــدو، 
والرجــل احلديدي، وغراندايــزر، وعدنان 
ولينا، وجونكر، وتوم ســوير، وســاندي 

بيل.

كورال نسائي يعيد إحياء شارات مسلسالت الكرتون القديمة

عادات رمضان في الدول العربية بظل كورونا

الصباح الجديد - وكاالت:
ريهام  النجمة  جنحت 
حجاج بتسجيل رقم 
قياســي ملسلسلها 
مــا  "وكل  اجلديــد 
عرضه  املقرر  نفترق" 
رمضان  موســم  في 
2021، حيــث تعاقدت 
الشــركة املنتجــة مع 
فضائية  قنــوات  عشــر 
ليصبح  املسلسل،  لعرض 
العمــل الكثر تواجــدا على 
األبرز  املوســم  في  الفضائيات 

للمسلسالت املصرية.
ريهام نشــرت بوســتر املسلسل 

ويتضمــن صورتهــا مبفردها، مع 
شــعارات القنوات العشــر التي 
حصلت على حقوق عرض العمل، 
وعلقت عبر حسابها مبوقع فيس 
بوك: "بسم اهلل الرحمن الرحيم.. 
)إن اهلل يــرزق مــن يشــاء بغير 
العظيم..  اهلل  صدق  احلســاب(.. 
كل ســنة وأنتم طيبن ورمضان 

كرمي".
مسلســل "وكل ما نفترق" ميزج 
وعالم  الصعيديــة  الدرامــا  بن 
وتطــل  الشــعبية،  األســاطير 
الفنانــة ريهام حجــاج من خالل 
املسلسل على جمهورها بشكل 
جديــد ومختلــف حيث جتســد 

دور مــزدوج وهو شــقيقتان توأم، 
إحداهــن تــزن األمــور باحلكمة 
متاما  واألخــرى مختلفة  والعقل، 
تقع  التمرد.  إلــى  ومتيل  مندفعة 
التي  املفارقات  مــن  العديد  لهن 
تؤثر في حياتهما، وتتوالى األحداث 

في إطار اجتماعي مشوق ومثير.
حجاج  ريهام  بطولة  املسلســل 
وأحمد فهمــي وأينت عامر وعمرو 
عبد اجلليل ورانيا يوسف ومحمد 
وأحمد  خطاب  وسلوى  الشرنوبي 

صيام.
راضى،  أمــن  محمــد  وقصــة   
وسيناريو وحوار أحمد وائل وياسر 
عبد اجمليد ومن إخراج كرمي العدل.

ريهام حجاج تحقق رقمًا
 قياسيًا في رمضان 2021

الصباح الجديد - وكاالت:
تتحضر شــركة Great Wall الصينية 
إلطالق مناذج جديدة من سيارات البيك 
آب التي ســتكون منافســة ألشــهر 
املركبات األميركيــة رباعية الدفع من 

هذه الفئة.
وكانــت الشــركة اســتعرضت منذ 
مدة في الصــن امنوذجها األحدث من 
مركبــات Pao ، حيث جــاء هذا البيك 
آب مبظهر يوحــي بالقوة، أوحت جميع 

عناصر التصميم فيه بأن هذه السيارة 
صممــت لتكــون مركبة دفــع رباعي 
بامتيــاز، وتلبــي جميــع االحتياجات 
املطلوبــة التــي يرغــب بها عشــاق 
املغامرات في الطبيعة ومحبي رحالت 

الصيد أو السفاري.
ومتيزت السيارة بهيكل كبير يزيد طوله 
عن خمسة أمتار، مزين بواجهة أمامية 
عمالقــة وممتصات صدمــات معدنية 
بارزة، ومنظومات إضاءة إضافية مثبتة 

 LED على السقف تعمل بتقنيات
توفر إنــارة ممتازة في أثناء الرحالت 

الليلة، فضال عن عجالت كبيرة 
الطرق  مخصصة الجتيــاز 

الوعرة.
قمــرة  وجهــزت 

بصفن  املركبــة 
املقاعــد  مــن 
خملصصـــــــة  ا
ركاب،  خلمســة 
قيادة  وواجهــة 
مجهزة  متطورة 
أنظمة  بأحــدث 
 ، يــا لتيميد ملو ا
شــتن  شا و
قبالة  إحداهمــا 
واألخرى  الســائق 
املنتصــف  فــي 
باللمــس  تعمــل 
خاللها  مــن  ميكن 
بأنظمة  التحكــم 
ومراقبــة  املالحــة 
املركبة عبر  محيط 

الكاميرات.

الصباح الجديد - وكاالت:
أفــالم احلركة  قــال جنــم 
األميركي، دواين جونســون، 
امللقــب بالصخرة "ذا روك"، 
انتخابات  ســيخوض  إنــه 
حالة  في  األميركية  الرئاسة 

واحدة.
عاما(،   48( جونســون  وأضاف 
ونقلتها  اليوم  بُثت  مقابلة  في 
أمل  "لــدي  "رويتــرز":  وكالــة 
بتوحيد هذا البلد، وأشــعر أيضا 
أنه إذا كان هذا مــا يريده الناس، 

فسوف أفعله".
ولم يحدد املصارع احملترف السابق 
أو متــى  أي احلزبــن ســيمثله، 
االنتخابي  الســباق  يخــوض  قد 
الرئاســي. لكنه قال إنه ســيفعل 
ذلــك إذا أحس بأنه يتمتــع بالتأييد 
الكافي بن مواطني الواليات املتحدة.

جاءت تصريحاته في أعقاب استطالع 
للــرأي العام عبــر اإلنترنت نشــرته 
شركة "بيبلســاي" لقياس توجهات 

املســتهلكن، األسبوع املاضي، ووجد 
أن %46 من األميركين سيفكرون في 

التصويت جلونسون.
وينضم جونســون إلى قائمة طويلة 
من املشاهير الذين خاضوا االنتخابات 
بينهم  ومن  سياســي،  منصب  على 
الرئيس الســابق دونالــد ترامب جنم 

تلفزيون الواقع سابقا.
قائمة مجلة  السابق  املصارع  وتصدر 
"فوربس" للممثلــن األعلى دخال في 
العالم للعــام الثاني علــى التوالي. 
وقالت اجمللــة إنه حصــل على 89.4 
مليــون دوالر في الفترة مــن حزيران/ 

يونيو 2018 إلى حزيران/يونيو 2019.

الصباح الجديد - وكاالت:
لويزيانا  واليــة  شــرطة  اعتقلت 
إنفاذ  األميركية موظفــة مبكتب 
باريش،  جيفرسون  مبدينة  القانون 
بسبب رفضها إعادة أكثر من 1.2 
مليــون دوالر مت إيداعها عن طريق 

اخلطأ في حسابها.
أن  احمللية  اإلعالم  وســائل  وذكرت 
املوظفة كلن ســبادوني البالغة 
السرقة  بتهمة  اعتقلت  عاما   33
غير  والتحويل  املصرفي  واالحتيال 

القانوني لألموال.
مبدينة  احمللية  الســلطات  وقالت 
جيفرســون باريش في تصريحات 

"إندبندنت"  صحيفــة  نقلتهــا 
البريطانية، إن خطأ كتابيا تسبب 
بقيام شــركة "تشــارلز شواب"، 
بإيداع املبلغ في حســاب املوظفة 
بدال من حتويل 82 دوالرا فقط لها.

وأضاف البيان أنــه عندما حاولت 
الشركة مخاطبة البنك السترداد 
األموال، مت رفض الطلب ألن األموال 
لم تكن متوفــرة، حيث مت حتويلها 
على الفور مبجرد دخولها حلســاب 

آخر.
واضطرت شركة "تشارلز شواب" 
رفع دعوى قضائية ضد ســبادوني 
بعدما حاولت الشــركة االتصال 

بها عدة مرات الســتعادة 
لم  لكنها  احملولــة  األموال 

تنجح.
الشــرطة في  وجنحت قوات 
علــى ســبادوني  القبــض 
ومت احتجازهــا فــي مركــز 
إصالحية جيفرسون باريش، 
ووقعت على ســند قيمته 
مت  بعدمــا  دوالر،   50000
األموال  من   75% اســترداد 
احملولــة إليهــا، فيمــا لم 
تسترد الشركة بقية املبلغ 
بعد أن أنفقته املوظفة على 

شراء سيارة ومنزل جديد.

سيارات بيك آب صينية بقدرات 
جبارة ستكتسح األسواق قريبا

"ذا روك" يوافق على الترشح لرئاسة 
أميركا بشرط واحد

اعتقال موظفة رفضت إعادة أكثر من 
مليون دوالر أودعت في حسابها بالخطأ
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