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بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت جلنة العمل النيابية 
امس األربعــاء، تفاصيل جديدة 
الرعاية  رواتــب  زيــادة  بشــأن 
االجتماعية، داعية وزارة العمل 
لوضع خطة لشمول اكبر عدد 

ممكن من العوائل املتعففة.
وقال عضو اللجنة النائب ستار 
العتابي في تصريحات صحفية 
إنه "بحســب ما أقر في موازنة 

2021، مت شــمول نحو 400 ألف 
االجتماعية"،  بالرعايــة  عائلة 
مبيناً أن "نســبة زيــادة رواتب 
األُسر املشمولة بالرعاية يتراوح 

من 25 الى 100 ألف".
الرواتــب  "زيــادة  أن  واضــاف 
يعتمد على عدد افراد االسرة"، 
مشــيرا الى ان "هنــاك مبالغ 
من  وبالتالــي  مت تخصيصهــا 
خطة  وضــع  الــوزارة  واجــب 

اســتثمارها  لكيفية  واضحة 
ووضع اخلطة الالزمة لشــمول 
اكبر عــدد ممكن مــن العوائل 

املتعففة".
ان "االمــوال  العتابــي  وتابــع 
االضافيــة للرعاية االجتماعية 
في املوازنــة هي تريليونان و600 
خصصت  والتــي  دينار  مليــار 
لالســر اجلديــدة"، موضحاً أن 
"مخصصات االســر املشمولة 

يبلــغ عددها  والتــي  ســابقاً 
مازالت  أُسرة   360 وألفاً  مليوناً 

موجودة".
والشــؤون  العمل  جلنة  وكانت 
االجتماعية قد كشــفت ، في 
6 نيســان 2021، عــن زيادة في 
رواتب الرعاية االجتماعية تصل 
الى 75 الف دينــار، فيما أكدت 
شــمول 400 ألف عائلة ضمن 

قانون املوازنة بالرعاية.

داعية الى شمول اكبر عدد من العوائل المتعففة...العمل النيابية: 

ترليونان و600 مليار دينار األموال المضافة
في الموازنة للرعاية االجتماعية

عالوي يحذر من االستحواذ على مفوضية االنتخابات 
والمال السياسي والسالح المنفلت

بغداد - الصباح الجديد:
حــذر الدكتور اياد عــالوي زعيم 
الوطنية من ممارســات  ائتــالف 

سياسية قد تدفع الى زيادة في
عن  الشــعبي  العزوف  نســبة 
املقبلة  االنتخابات  في  املشاركة 
نتائــج كارثية، وحدد  الى  ويؤدي 
مبحــاوالت  املمارســات  هــذه 
مهمة  مواقع  على  االســتحواذ 
في مفوضية االنتخابات بطريقة 
غيــر مقبولــة، وحتريــك املــال 

السياسي والسالح املنفلت

وقــال عالوي في بيــان صدر عن 
مكتبــه امس وتلقــت الصباح 
في  “ظهرت  منه:  نسخة  اجلديد 
االونة االخيرة اجراءات وسلوكيات 
الشــعارات  مع  تتفق مطلقاً  ال 
الى  الوصول  رفعت ألجــل  التي 
انتخابات نزيهة ومســتقلة، من 
االســتحواذ على  خالل محاولة 
مواقــع مهمــة فــي مفوضية 
االنتخابات وبطريقة غير مقبولة 

مطلقاً”.
وأوضح، “كما بدأ املال السياسي 

واضحاً  دوراً  يلعــب  -كالعــادة- 
االنتخابــي فضالً  في املشــهد 
املنفلت  الســالح  فوضــى  عن 
واســتمرار التظاهرات التي تندد 
وصلت  الذي  املأســاوي  بالوضع 
اليــه العمليــة السياســية”، 
مضيفا “من هــذا املنطلق، جندد 
حتذيرنا من ان اجــراء االنتخابات 
في مثل هذه الظروف دون ايجاد 
يحقق  لن  املشــاكل،  لتلك  حل 
اي اصــالح منتظر، بل وســيزيد 
من نســبة العزوف الشعبي عن 

نتائج  الى  ويؤدي  فيها  املشاركة 
كارثية”.

البيئة  “توفيــر  أن  البيــان  واكد 
املناسبة واملناخ املالئم النتخابات 
قصوى،  ضــرورة  اصبح  نزيهــة 
وهو مــا يحتم علــى احلكومة 
والقوى  املوقــر  النواب  ومجلس 
السياسية الوطنية العمل على 
تهيئة االجواء املناسبة الجرائها 
بقدر مقبول من النزاهة، واال فال 
داعي الجراء انتخابات ستزيد من 
مأساة ابناء شعبنا ومعاناتهم".

بغداد - وعد الشمري:
أكدت كتلة ســائرون التابعة للتيار 
الصدري، أمس األربعاء، أن الســالح 
املنفلت يعــّد العائــق األكبر أمام 
االنتخابات املبكرة، وفيما لفتت إلى 
القانونية  املســتلزمات  إمتام كامل 
اخلاصة بإجرائها فــي موعدها، رأت 
بشأنها  مرسوم جمهوري  أن صدور 
في  الراغبني  أمــام  الطريــق  قطع 

تأجيلها.
وقــال النائب عــن الكتلــة رياض 
املسعودي، في حديث إلى "الصباح 
إجــراء  "خطــوات  أن  اجلديــد"، 
االنتخابــات املبكرة مــن الناحيتني 
انتهت  قد  والقانونية  الدســتورية 
من خالل إصدار مرســوم ينص على 

حتديد موعدها".
"الكــرة  أن  املســعودي،  وأضــاف 
احلكومة  ملعــب  فــي  أصبحــت 
ومجلس النــواب إلكمال اإلجراءات 
اخلاصــة  واللوجســتية  الفنيــة 
البطاقة  موضوع  السيما  باالقتراع، 
البايومترية، وإعداد السجالت ضمن 

التوقيتات احملّددة".
ولفت، إلى أن "اجلميع عرف بخارطة 
الطريــق، والشــعب العراقي أطلع 
على مــا حصــل بكل شــفافية، 
باالســتعدادات  والكتــل ســتبدأ 

لالشتراك في االنتخابات".
ونّوه املســعودي، إلــى أن "مجلس 
النــواب عندمــا اتخذ قــراره بحل 
نفسه في السابع من تشرين األول 
كان مشــروطاً بأن جتري االنتخابات 
بعــد ذلك بعــد ثالثة أيــام فقط، 
وبخالفــه فــأن اجمللس ســيواصل 

أعماله".
ومضى املســعودي، إلــى أن "اتخاذ 
لتحقيق  يأتــي  املشــروط  القــرار 
رغبتــني، األول لكي ال نكــون أمام 
فراغ دستوري في حال عدم التمكن 

والثانية  انتخابات مبكرة،  أجراء  من 
لكــي ال تتحــول احلكومــة إلــى 
تصريف مهام يوميــة وتنقص من 

صالحياتها".
النائــب األخر عن  من جانبــه ذكر 
إلى  الزيادي، في تصريح  بدر  الكتلة 
"الصباح اجلديد"، أن "صدور املرسوم 
لقطع  يعّد خطوة جيدة  اجلمهوري 
تأجيل  يريدون  الذيــن  أمام  الطريق 

االنتخابات املبكرة".
وتابع الزيادي، أن "الدور يأتي هنا على 
بكامل  للقيام  واملفوضية  احلكومة 
نتهيأ  لكي  بذمتهما؛  التي  األعمال 

لالنتخابات".
وأشــار، إلــى أن "عمليــة االقتراع 
تكون بشــكل شــفاف  أن  ينبغي 
ونزيــه، وبعيــدة عــن التدخــالت 
والضغــوط لكــي يدلــي املواطن 

بصوته وسط حرية كاملة".
وبني الزيادي، أن "املفوضية أكدت في 
أكثر من مناسبة قدرتها على إجراء 
االنتخابات وفق مــا مت اإلعالن عنه، 
ونحن نتطلع ألن تنجح في ذلك بعد 
أن وّفرنا كامل االســتعدادات املالية 

والقانونية".
الســالح  "موضــوع  أن  ويواصــل، 
على  التحديات  احــد  يعّد  املنفلت 

احلكومــة التــي عليهــا أن تضع 
للســيطرة عليه، وسحبه  خططاً 
من اجلماعات اخلارجــة عن القانون 

بأي طريقة كانت".
وانتهى الزيادي، إلى أن "بقاء الوضع 
وفــق ما هــو عليه حاليــاً، نعتقد 
ســتكون هناك صعوبــة في إجراء 
االنتخابات علــى النحو الذي نريده 
ونتطلع إليه، لكن سنرى خالل األيام 

على  للســيطرة  خططاً  املقبلــة 
السالح وفرض القانون".

رئيــس اجلمهورية برهم  أن  يذكــر 
صالــح كان قــد أصدر مرســوماً 
املبكرة  االنتخابات  موعــد  بتحديد 
وفق مــا ذهبت إليــه احلكومة في 
العاشــر من شــهر تشــرين األول 
املقبل، فيما قّرر مجلس النواب حل 

نفسه قبل ذلك بثالثة أيام فقط.

قالت إن صدور المرسوم الجمهوري قطع الطريق أمام الراغبين بتأجيلها"

سائرون: السالح المنفلت أخر التحديات
أمام الحكومة لتأمين االنتخابات

البالد تسلك طريق االستثمار بعد أشهر
6من أزمة الرواتب سيناريوهات من العقوبات القاسية واألسلحة 

4الرادعة تتنظر خطط روسيا تجاه أوكرانيا

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفع ســعر نفط خامي البصرة 
االربعاء  امــس  والثقيل،  اخلفيف 
، فيما ســجلت جميــع خامات 

منظمة اوبك ارتفاعا أيضا.
اخلفيف  البصــرة  نفــط  وارتفع 
املصدر آلســيا إلــى 63.49 دوالرا 
للبرميل مبقدار 0.53 دوالر وبنسبة 
%0.34 عن يوم امس األول الثالثاء، 
فيما سجلت اسعار خام البصرة 
للبرميــل  دوالرا   60.83 الثقيــل 

بارتفاع  بلغ نسبته 1.57%.

وســجل نفط البصــرة اخلفيف 
أعلــى ســعر مقارنــة بالنفوط 
األخرى لــدول منظمة اوبك التي 
ســجل  حيث  ايضا  هي  ارتفعت 
اخلفيف  العربــي  النفط  ســعر 
الســعودي 62.98 دوالرا للبرميل، 
اإلماراتي  مربــان  مزيج  وســجل 
62.17 دوالرا للبرميــل، وســجل 
مزيــج ســهران اجلزائــري 62.21 
دوالرا للبرميل، فيما ســجل بوني 
دوالرا،   62.56 النيجيــري  اخلفيف 

وجيراسول االنغولي 62.74 دوالرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
سجلت اسعار النفط اخلام امس 
بعد أن أظهرت  ارتفاعــاً  األربعاء، 
بيانــات صناعيــة أن مخزونــات 
النفط األمريكيــة تراجعت أكثر 
من املتوقع ورفعت أوبك توقعاتها 
للطلــب علــى النفــط، لكــن 
املكاســب حدتها مخاوف بشأن 

فيروس كورونا وزيادة اإلمدادات.
خلام  اآلجلة  العقــود  وارتفعــت 
برنت 42 ســنتا أو 0.6 باملئة إلى 
64.09 دوالراً للبرميل في الساعة 
أن  بتوقيــت غرينتش بعد   05:21
ارتفعت 39 ســنتا يــوم الثالثاء ، 

خلام  اآلجلة  العقود  صعدت  فيما 
غرب تكساس الوسيط األمريكي 
40 سنًتا أو ٪0.7 إلى 60.58 دوالرًا 
للبرميــل ، بعد ارتفاع يوم الثالثاء 

مبقدار 48 سنًتا.
االنتعــاش  عالمــات  وعــززت 
الصني  فــي  القوي  االقتصــادي 
املكاســب  املتحــدة  والواليــات 
 ، النفط  أســعار  فــي  األخيــرة 
لكن اخملاوف بشــأن توقف إطالق 
اللقاحات في جميع أنحاء العالم 
وارتفــاع عدد اإلصابــات بكوفيد 
19- في الهنــد والبرازيل حد من 

املكاسب.

بغداد - الصباح الجديد:
الكــردي ورئيس  النائب  كشــف 
شمس  سركوت  املستقبل  كتلة 
الدين امس االربعاء، وجود 12 ألف 
موظف يتســلمون رواتب درجات 
عليا وخاصة في اإلقليم بشــكل 

غير قانوني.
وقال شــمس الدين فــي تصريح 
اطلعــت عليه الصبــاح اجلديد: 
“نتيجة لفســاد األحزاب احلاكمة 
ونفوذها فأنهــا لديها اآلالف من 
تســتخدمهم  الفضائية  األرقام 

للحمالت االنتخابية”.
12 ألف موظف  وأضاف: “هنــاك 

اخملتلفة  واملؤسسات  الوزارات  في 
يتسلمون  كردســتان  إقليم  في 
رواتــب درجــات عليا فــي هيئة 
التقاعد داخل اإلقليم وغالبيتهم 
خارج البلد، ورواتبهم غير قانونية، 
لكن اجلهات الرقابية ال تستطيع 
من  اخلوف  بســبب  كلمتها  قول 

أحزاب السلطة ".
وكان النائب الكردي غالب محمد، 
كشــف في وقت ســابق، وجود 
اآلالف مــن املوظفني يتســلمون 
التي  األرقام  وأن  رواتب فضائيــة، 
تعلنها حكومة اإلقليم عن إيقاف 

رواتبهم، مجرد أحاديث إعالمية.

نائب كردي: 12 ألف موظف 
يتقاضون رواتب درجات خاصة 
ليست قانونية في اإلقليم 

كتلة سائرون "ارشيف"

ارتفاع سعر خام البصرة وبلوغه 
المستوى األعلى بين دول اوبك

أسعار النفط العالمية تعاود االرتفاع 
وبرنت يصل 64.09 دوالرًا للبرميل

الصباح الجديد - متابعة:
فيما أعربت دول اوربية عن قلقها 
من اعــالن ايران زيــادة تخصيب 
اليورانيــوم بنســبة تصل 60%، 
نائب في مجلس شــورى  هاجم 
الدولة اإليراني أجهزة امن الدولة 
على خلفيــة حادث تفجير موقع 
نطنز النووي، والذي تسبب بتدمير 
معظم منشــآت التخصيب في 

ايران – حسب النائب نفسه.
وكانت فرنســا وبريطانيا وأملانيا، 
أصــدرت بيانــا مشــتركا امس 
األربعــاء، جــاء فيه انهــا تتابع 
"بقلق شــديد" إعالن إيران البدء 
في تخصيب اليورانيوم بنســبة 
تصل إلــى %60، معتبرًة أن هذه 
اخلطوة اإليرانية "تطور خطير ألن 
التخصيب  اليورانيوم عالي  إنتاج 
يشــكل خطوة مهمة في إنتاج 

سالح نووي".
كما عّبرت الدول األوروبية الثالث 

عــن القلق من األنبــاء حول عزم 
إيــران تركيــب 1000 جهاز طرد 
مركزي إضافي في منشأة نطنز، 
مما سيزيد كثيراً من قدرتها على 

التخصيب.
واعتبر البيــان الثالثي إن "اإلعالن 
ألنه  وبخاصة  مؤســف،  اإليراني 
يأتــي في وقــت بدأ فيــه جميع 

النووي  االتفــاق  املشــاركني في 
املتحدة  والواليــات  فيينــا(  )في 

مناقشات جوهرية".
واعتبــر أن "التحــركات اإليرانية 

مع  تتعــارض  األخيرة  اخلطيــرة 
ما ظهــر من روح بناءة وحســن 
نوايا فــي احملادثــات األخيرة" في 

العاصمة النمساوية.
وأضاف البيان الثالثي: "نرفض كل 
إجراءات التصعيــد من أي طرف، 
العملية  تزيــد  أال  إيــران  وندعو 
الدبلوماســية تعقيداً"، مشدداً 
علــى أن طهــران "ليــس لديها 
تتطلب  مدنيــة حقيقية  حاجة 
هذا  إلى  اليورانيــوم  تخصيــب 

املستوى".
وكان عبــاس عراقجــي، كبيــر 
قد  اإليرانيني،  النوويني  املفاوضني 
قال أمس لوســائل إعالم إيرانية 
رسمية إن طهران ستبدأ األربعاء 
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

كما كشــف أن إيران ســترّكب 
1000 جهاز طــرد مركزي متطور 
)قدرته أعلــى بـ%50 من األجهزة 
احلالية( في منشأة نطنز النووية، 

"اآلالت  اســتبدال  عــن  فضــالً 
املدمرة" جــراء انفجار وقع األحد 
في هذا اجملمــع النووي الواقع في 

وسط إيران.
وأضاف عراقجي أن طهران أبلغت 
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
بهذيــن اإلجراءيــن في رســالة 
وجهتها للمديــر العام للوكالة، 
تطور  ان  غيــر  غروســي،  رافايل 
جديدا حدث امس ليربك املشهد، 
بعد ان وّجه رئيس مركز البحوث 
البرملانيــة في إيــران والنائب في 
مجلس الشورى علي رضا زاكاني 
انتقادات شــديدة  األربعاء،  امس 
اللهجــة إلى أجهــزة األمن في 
األخير  احلادث  على خلفية  البالد، 

في منشأة نطنز النووية.
وشــدد زاكانــي علــى أن احلادث 
تسبب في تدمير معظم منشآت 
التخصيب في البالد، وفقا ملصادر 

إعالم إيرانية.

بعد اعالن دول اوربية قلقها من تصعيد طهران للموقف

نائب إيراني: تفجير نطنز دمر معظم منشآت التخصيب
واالف من أجهزة الطرد المركزي

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:   
اعلنت وزارة التربية عن موعد 
الــدوام احلضــوري للمراحل 
حتديدها  مت  التي  الدراســية 
بقرار اللجنة العليا للصحة 
والسالمة الوطنية، مبينة ان 
يوم األحد املقبل سيكون اول 

ايام الدوام احلضوري .
ووجه وزير التربية  علي حميد 
الدليمي عقب اجتماٍع عقده 
بهــذا اخلصــوص، املديريات 
املدارس في  وإدارات  العامــة 
بضرورة  كافــة  احملافظــات 
تهيئة اجلداول اخلاصة بالدوام 

للمراحل التي مت حتديدها.
وذكر الوزير في اثناء االجتماع 
استمرار التعليم اإللكتروني 
ومــن  األخــرى  للمراحــل 
ضمنها التي ُشملت بالدوام 

احلضوري لبقية أيام األسبوع 
، الفتاً الى ان قرار دوام تالميذ 
الصفوف الثــالث األولى من 
املرحلــة االبتدائيــة جاء من 
أجــل اكتســابهم املهارات 
في  األساســية  العلميــة 
والعلوم  والرياضيات  )القراءة 

واالسالمية( . 
دور  علــى  الدليمي  وشــدد 
متابعة  في  التربوي  األشراف 
الــدوام احلضــوري والتأكيد 
اإلجــراءات  أتبــاع  علــى 
املدارس  الوقائية وخاصًة في 
أذ   ، واالهليــة  احلكوميــة 
ســيتم ســحب إجازة فتح 
اخملالفة  االهليــة  املدرســة 
لتلك الشــروط والتعليمات 
املعمــول بها حفاظــاً على 

سالمة الطلبـة.

وزارة التربية: 

االحد المقبل بدء الدوام 
الحضوري للمراحل الدراسية 

التي حددتها الصحة والسالمة

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مكتب “الصبــاح اجلديد” في 
أنشــطة كلية  من  جانبا  البصرة 
العلوم في جامعــة البصرة خالل 
بالتنسيق  احلالي  نيســان  شــهر 
والتعــاون مــع الزمالء فــي اعالم 

الكلية .

مشاركة كلية العلوم في 
معرض النتاجات العلمية

فقد شــاركت كليــة العلوم في 
جامعــة البصــرة فــي معــرض 
تزامنــاً مع  العلميــة  النتاجــات 
لتأسيس  واخلمسني  الرابع  الذكرى 

اجلامعة . 
وقال عميد كليــة العلوم الدكتور 
موفق فاضل الشــهوان  ملا تقدمه 
اجلامعة ومن خالل خريجيها بشتى 
واالنسانية  العلمية  االختصاصات 
ومــن دعــم اجملتمــع باملشــاريع 
واالبحــاث التطبيقيــة اخملتلفــة 
ومتيزها املتواصل فمــن الفخر  ان 
نحتفــل بذكــرى تاسيســها ملا 
قدمتــه طيلــة ســنوات عمرها 
اخلصب .. وكانت لنا هذه املشاركة 

املميزة في هذا املعرض . 
أما معاون العميد العلمي الدكتور 
عالء حسن عبد اهلل فقد أكد قائال 
لقد كان لكليتنا مشاركة متميزة 
في معرض النتاجات العلمية اذ مت 
عرض النشــاطات العلمية للعام 
٢٠٢٠ والتي تضمنت النشــاطات 
العلمية من بحوث منشــورة في 
مجــالت عاملية ومحليــة وبراءات 
مختلف  فــي  متميــزة  اختــراع 
التخصصات كمــا مت عرض بعض 
النمــاذج االثرية املهمــة املوجودة 
فــي كليتنا وقد أبدى املشــاركون 
اعجابهــم وتقديرهــم لكل هذه 

االجنازات 
وتضمــن املعــرض عرض بــراءات 
االختراع وبحوثا ضمن مستوعبات 
سكوبس كما شمل املعرض عرض 
والثالث  جمللة  الثاني  اصدار عددين 

علوم البصرة وعددا من الكتب .

تسجيل سالالت جديدة 
لطفيلي االكياس املائيه في بنك 

اجلينات
فــي كلية  بحثي  فريــق  ومتكــن 
العلــوم بجامعة البصــرة يتألف  
من الدكتور مســلم عبد الرحمن 
الطعمــة والدكتور كرمي هالل ثامر 
م.م.جعفــر حامد مناتي  والباحث 
سالالت  تســجيل  من  الشــمري 

جديدة من طفيلي األكياس املائية 
 Echinococcus granulosus
املعزولــة من األغنــام واالبقار في 
محافظة البصرة في بنك اجلينات 

.GenBank العاملي
ويعد هذا التسجيل االول من نوعه 
لهذا الطفيلي على مستوى العراق 
حيث مت تســجيل هذه الســالالت 
 C13.KT316341.1 اخلمــس 
و   EgC103 MT800801.1 و 
 G1nqnC و   EG24 JF513081.1
 .CE EF367289.1 و   GU980911.1
احلمض  تسلســل  خضع  وكذلك 
وتأتي  اجلينــي.  للتنميط  النــووي 
اهمية هذا التسجيل كون ان هذا 
الطفيلي مشــترك بني اإلنســان 
واحليــوان وتقوم الكالب الســائبة 
بنشر الطفيلي مع ملوثات البيئة 
إضافة الى ذلــك هنالك خلط بني 
الســالالت التي تصيب اإلنســان 
واألغنــام واالبقــار والتي ســجل 
ألول  املائية  باالكيــاس  إصابتهــا 
مرة على مســتوى احملافظة والبلد 
حيث وجد الباحثون من خالل هذه 

الدراســة وجود ســالالت محلية 
تختلــف جينياً عن تلــك املعزولة 
واملسجلة في بنك اجلينات العاملي 

واملعزولة من دول اجلوار.
.

عالقة فيروس االبشتاين – بار 
بالسرطانات اللمفية الصلبة

العلوم  كلية  في  دراسة  ونوقشت 
بجامعــة البصرة بعنــوان )عالقة 
فيروس االبشتاين – بار بالسرطانات 
دراسة  وتضمنت  الصلبة  اللمفية 
الباحــث ســلوى صباح شــهاب  
التعــرف علــى عالقــة الفيروس 
والتــي  اللمفيــة  بالســرطانات 
اللمفاوي  الدم  ســرطان  تضمنت 
الناضجة   B احلاد واضطراب اخللية 

واللمفوما من نوع الهودجكن, 
وقد مت اجــراء الفحوصات املصلية 
املضــادة  االجســام  باســتخدام 
VCA-IgG,V-  اخلاصة باملستضدات

 EBNA-IgGباالضافه الى ,CA- IgM
الفحوصات  الــى  إضافــة  هــذا 
اســتخالص  املتضمنة  اجلزيئيــة 
والقيام    DNA النــووي  احلامــض 

واجــراء   Nested PCR بعمليــة 
عملية السكونس . 

واســتنتجت الدراســة ان هنالك 
االختبارات  نتائــج  بــني  اختالفات 
Seroposi-  املصليــة واجلزيئية وان

tive هي من اكثر احلاالت املسجلة 
مت  واخيــرا  بالفيــروس  باإلصابــة 
املتأخر  الغشاء  بروتني  تشــخيص 
في %31.25 من العينات والذي يعد 
من الــدالالت على عالقه الفيروس 
مبسببات االورام, واوصت االطروحة 
بدراســة شــامله للتعبير اجليني 
املتأخر  الغشــاء  بروتني  من قبــل 
واملســؤول عن االورام واســتخدام 
تقنيات اخرى مثل FISH لدراســة 
التعبير اجليني للفيروس في اخلاليا 
امكانيه  الى  إضافة  الســرطانية 
دراســة التعبيــر اجلينــي لبروتني 
اخرى  عينات  في  املتأخر  الغشــاء 

مثل الدم ونخاع العظم .
.

معاجلة انواع مختلفة من املياة 
امللوثة

وناقشت الكلية الدراسة املعنونة 

معاجلــة انواع مختلفــة من املياه 
البوليمــر  باســتعمال  امللوثــة 
املركب - بولي اكريالمايد - كلوريد 

االملنيوم. 
وتهدف الدراســة  التــي قدمتها 
طالبة الدراسات العليا سارة عادل 
جاسب الى معاجلة مناذج من املياه 
امللوثة باستعمال بوليمرات مركبة 
عضوية-غيرعضويــة واجراء جتارب 
التجارب  بتطبيق تصميم  املعاجلة 
منهجيــة  باســتعمال   ”DOE“

.”RSM“ سطح االستجابه
كفــاءة  الدراســة  وأســتنتجت 
 ”AlCl3-PAM “ البوليمــر املركــب
في معاجلة نوعني من املياه امللوثة 
ومصادره.  التلوث  شــدة  باختالف 
، وأوصــت الدراســة بحث ســبل 
محطات  في  التقنية  هذه  تطبيق 
املعاجلــة احلاليــة وأضافة وحدات 
لزيادة  اليهــا  بالبوليمر  التلبيــد 

كفاءة احملطة
ونظمــت كلية العلــوم بجامعة 
البصــرة حلقه نقاشــيه بعنوان 
) الفايروســات املرتبطــه مبــرض 

السرطان ( لطالبة الدراسات العليا 
اسيل عبد احلســن كرمي ، وتهدف 
الدراسة الى التعريف بالفيروسات 
التي لهــا عالقة مباشــرة بتطور 
انواع مختلفة من مرض السرطان 
حسب  وتصنيفها  االنســان  عند 

نوع املادة الوراثية . 
مبرض  التعريف  الدراسة  وتضمنت 
السرطان وانواعه ومسبباته وركزت 
بعــد ذلك علــى دور الفيروســات 
من  الســرطان  مــرض  باحــداث 
عن  تاريخية  نبــذة  اعطــاء  خالل 
وربط  الفيروسات  هذه  اكتشــاف 
عالقتها بأنواع السرطانات اخملتلفة 
والتعــرف على صفاتهــا وطريقة 
انتقالهــا والتعــرف علــى بعض 
االليــات التي من خاللها حتول هذه 
الفيروســات اخلاليا الطبيعية الى 
التعرف  وكذلك  ســرطانية  خاليا 
على الطرق اخملتلفة املســتخدمة 
لتحديــد وجود هذه الفيروســات 
الســرطانية في مختلف العينات 
املباشر  ودورها  املرضى  املأخوذة من 

في تطور مرض السرطان.

كلية العلوم تنظم حلقات وندوات
 تخص المجتمع والمنهج الدراسي

مشاركة متميزة لها في معرض النتاجات العلمية لجامعة البصرة

 تم عرض 
النشاطات العلمية 

للعام ٢٠٢٠ والتي 
تضمنت بحوثا 

منشورة في مجالت 
عالمية ومحلية 
وبراءات اختراع 

متميزة في شتى 
التخصصات

رئيس جامعة البصرة يستمع من عميد كلية العلوم الى شرح عن مشاركة الكلية في معرض اجلامعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامة للخطــوط اجلوية 
العراقية احــدى تشــكيالت وزارة النقل عن 
الســعرية  التصنيفات  الطالق  اســتعدادها 
اجلديدة جلميع رحالت الناقل الوطني ابتداًء من 
يوم االثنني املقبل والتي تشــمل رحالت الناقل 

الوطني اخلارجية.
وقال مدير عام الشــركة الكابنت كفاح حسن 
تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل ستكون األسعار 
اجلديدة تنافســية مقارنة مع اسعار النواقل 
االخــرى والتي ســتتيح للمســافرين اختيار 
االسعار املناسبة لهم وفقاً لفترة طلب احلجز.

وتابع املدير العام بأمكان املسافر احلصول على 
اســعار مخفضة جداً عند حجز التذكرة قبل 
فترة مناسبة من تاريخ الرحلة املطلوبة على 
وفق الية احلجز املســبق الذي تتبعه الشركة 
فــي حجز واصــدار تذاكر الســفر في جميع 

مكاتبها الداخلية واخلارجية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقى وفــد الشــركة العامــة الدارة النقل 
اخلاص احدى تشــكيالت وزارة النقل محافظ 
ذي قار املكلــف عبد الغني االســدي لبحث 
سبل االرتقاء وتطوير واقع منظومة النقل في 

محافظة ذي قار خدمًة للمواطنني الكرام .
وقال مدير عام الشــركة كرمي اجلابري حسب 
توجيهات وزير النقــل ومتابعته احلثيثة على 
التنســيق املشــترك مع احلكومــات احمللية 
والدوائــر ذات العالقــة حللحــة املتعالقــات 
التي تواجه عمل منظومة النقل  واالشكالت 
بصورة عامة والنقل اخلــاص بصورة خاصة مت 
لقاء محافظ ذي قار لبحث اخر مســتجدات 
عمل الشركة واالرتقاء بواقعها اخلدمي خدمًة 

للصالح العام
واســتعرض اجلابري خالل اللقاء الذي عقد في 
مقر قيادة ذي قار املشاريع اخلدمية للنقل التي 
اجنزتها الوزارة والتي ســتنجزها الشركة من 
تطوير وصيانه واعادة تأهيــل للبنى التحتية 
للمرائــب بصــورة عامة خدمــة للمواطنني 

الكرام

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنـــت الشــركة العامة لِصناعــة األدوية 
إحدى  الطبيــة في ســامراء  واملُســتلزمات 
شركات وزارة الصناعة واملعادن عن مبيعاتها 

لِشهر آذار املاضـي . 
وأفـــادَ ُمدير عام الشــركة الصيدلي عبـــد 
احلميـد عبـد الرحمـن السالـم بأن الشركة 
وبرغــم صعوبــات وحتديات الوضــع الصحي 
إنتشــار فايروس كورونا أستطاعت  بِســبب 
حتقيق مبيعــات بلغــت ) ٢ ( مليارين و ) ٩٥٧ 
( مليــون دينار في شــهر آذار املاضــي والتي 
توزعت بــني وزارة الصحة والبيئــة والوكالة 
التســويقية التخُصصية املُتمثلة بِشــركة 
الناقــوس الفضي ومكتــب االكليل الفضي 
إضافة إلــى مبيعات مصنع بغــداد للغازات 
الطبية . واكد املدير العام ســعي الشــركة 
لِتحقيق منو في مبيعاتها ِخالل هذا العام من 
ِخالل إنتاج ُمستحضرات دوائية جديدة لِعالج 
والقلب  والُسكري  املُزمنة كالضغط  األمراض 
إلى جانب االســتمرار بإنتاج املُســتحضرات 
يُضاهي  وُمتطــور  بِشــكل حديث  النمطية 
األدوية األجنبية املُســتوردة من ناحية الفعل 

الِعالجي والشكـل .

كاظم الُعبيـدي
استبشــر ابنــاء ذي قــار بتعيني 
اخلفاجي  غنــي  احمد  الدكتــور 
الكفاءات  مــن  كونه  محافظــاً 
واملســتقلة  املعروفة  العلميــة 
ويعرف  احملافظــة  هــذه  ابن  وهو 
كل صغيرة وكبيــرة عنها ، كونه 
بتقنيــات  متخصــص  دكتــور 
القلب واالوعيــة الدموية ،وعاصر 
بجميــع  والتقــى  التظاهــرات 

احملتجني منهم .
الوزراء  رئيس مجلــس  اصدر  وقد 
مصطفى الكاظمــي امرا ديوانيا 
الدكتور  بتكليــف   129 بالرقــم 

احمد غني اخلفاجي محافظا لذي 
املرحلــة احلالية تتطلب  قار كون 
البنــاء واالعمار في هــذه املدينة 

املنكوبة .
ومنذ اســتالم مهــام عمله بدء 
وتعيني  اجلــاد  بالعمل  اخلفاجــي 
كادر لألعمــار واالطالع بنفســه 
على املشاريع املتلكئة واوعز ببدء 

العمل فيها .
وتقــدم “ الصبــاح اجلديــد” احر 
للدكتور  والتبريــكات  التهانــي 
،وســتقف  املهمة  هذه  اخلفاجي 
معه في نشــر كل النشــاطات 

والفعاليات التي يقوم بها . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجارة، اســتكمال 
الرمضانيــة من  احلصــة  جتهيــز 
التموينيــة  البطاقــة  مفــردات 
االساسية الزيت والسكر والطحني 

والرز فضال” عن طحني الصفر
وذكــرت الــوزارة فــي بيــان نقال 
ان”الوزارة  الرســمي،  الناطــق  عن 
استكملت جتهيز احلصة الرمضانية 
اربــع مواد اساســية  التــي متثل 
الصفر”.،  الطحني  مادة  الى  اضافة 
الــوزارة، ان”جــداول جتهيز  وأكدت 
املفردات من املراكز التسويقية في 
اســتكملت  قد  واحملافظات  بغداد 

بالكامل ونسب االجناز شارفت على 
االنتهاء”، مشــيرة الــى ان”فرقها 
الرقابية تتابع عمليات التجهيز في 

جميع محافظات البالد”.
واوضحــت، انها”ســبق وان قامت 
املتقــدم لها من  املــالك  بتوزيــع 
املدراء العامــني من خالل توزيعهم 
مشــرفني على احملافظــات كافة، 
لغرض االشــراف بشــكل ميداني 

ومباشر على عمليات التجهيز”.
من جهتها اعلنت الشركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية )اجلهة املعنية 
بتجهيز مفردات الســكر والزيت(، 
التجهيــز  عمليــات  اســتكمال 

محافظات  جلميع   100% بنســبة 
البالد، فيما اعلنت الشركة العامة 
العامة  والشــركة  احلبوب  لتجارة 
لتصنيع احلبوب اســتكمال جتهيز 
والطحني  والطحــني  الــرز  مادتي 

الصفر.
وحذرت الوزارة وكالء املواد الغذائية 
املواطنني  تأخير عمليات جتيهز  من 
مبفردات البطاقة التموينية  ، داعية 
املواطنني الى االبالغ عن اية حاالت 
تأخير او عدم توزيع ملفردات البطاقة 
التموينية عبر اخلطوط الســاخنة 
الــوزارة وصفحاتها على  وموقــع 

االنترنت.

النقل تعلن عن موعد انطالق 
التصنيفات السعرية الجديدة 

لرحالت الناقل الوطني

النقل تبحث مع محافظ 
ذي قار سبل االرتقاء بواقع 

عمل النقل الخاص

مبيعات أدوية سامراء 
ِلشهر آذار أكثر من 

ملياري دينار

محافظ ذي قار يطلق هاشتاك للبناء 
واالعمار والفعاليات التي يقوم بها

التجارة تعلن استكمال الحصة الرمضانية 
وتحذر الوكالء من عدم التجهيز
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال متحدث باسم اخلارجية األمريكية امس 
األول الثاثاء إن بــاده تعتزم املضي قدما في 
بيع األسلحة لإلمارات “حتى في الوقت الذي 
نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشــاور مع 
املسؤولني اإلماراتيني” فيما يتعلق باستخدام 

األسلحة.
وأكد املتحدث أن مواعيد التســليم املتوقعة 
للمبيعات، في حال تنفيذها، ســتكون خال 

عام 2025 أو بعد ذلك.
وأوضــح املتحدث في بيان أرســل عبر البريد 
اإللكترونــي أن احلكومة تتوقع “حــوارا قويا 

ومستداما مع اإلمارات” لضمان شراكة أمنية 
أقوى.

التأكيد مع  البيــان “ســنواصل  وأضاف في 
اإلمــارات وجميــع املســتفيدين مــن املواد 
أنه يجب  األمريكية على  الدفاعية  واخلدمات 
تأمني املعــدات الدفاعيــة األمريكية األصل 
واســتخدامها بطريقة حتترم حقوق اإلنسان 

وتتوافق متاما مع قوانني النزاع املسلح”.
وكانــت إدارة الرئيــس الدميقراطي قد علقت 
االتفاقات التي أقرها سلفه اجلمهوري دونالد 

ترامب من أجل مراجعتها.
وأبلغــت إدارة ترامب الكونغرس في تشــرين 

الثاني أنها وافقت على بيع األسلحة لإلمارات 
كصفقة جانبيــة لـ”التفاقيات اإلبراهيمية” 
وافقت  التي  أيلــول  أمريكية في  بوســاطة 
العاقات مع  اإلمارات على تطبيــع  مبوجبها 
إسرائيل. ومن بني ما تتضمنه الصفقة، التي 
تبلــغ قيمتها 23.37 مليار دوالر، 50 طائرة من 
طــراز إف35- اليتنينــغ 2، وما يصــل إلى 18 
طائرة مســيرة من طراز إم.كيو9- بي وحزمة 

من ذخيرة جو-جو و جو-أرض.
انتقــد بعض املشــرعني األمريكيني اإلمارات 
لضلوعهــا في حرب اليمن، التــي تعتبر من 
أسوأ الكوارث اإلنســانية في العالم، وعبروا 

عــن قلقهم مــن أن صفقة األســلحة قد 
تنتهــك الضمانات األمريكية بأن إســرائيل 
ستحتفظ مبيزة عسكرية في املنطقة. لكن 

إسرائيل قالت إنها ال تعارض الصفقة.
املبيعات  وفشلت محاولة تشــريعية لوقف 
في كانــون األول بعــد أن أيد زمــاء ترامب 

اجلمهوريون في الكونغرس خططه.
ثــم أمتــت إدارة ترامب الصفقــة الضخمة 
لإلمارات في 20 كانون الثاني، قبل نحو ساعة 

من أداء بايدن اليمني رئيسا للباد.
وأعلنت إدارة بايدن مراجعة الصفقة في أواخر 
كانون الثانــي، وقالت اإلمــارات إنها توقعت 

املراجعة ورحبت باجلهود املشــتركة لتهدئة 
التوترات واستئناف احلوار اإلقليمي.

وتراجــع إدارة بايــدن سياســتها للمبيعات 
العســكرية للســعودية، مبا في ذلك بعض 
صفقــات األســلحة التي أبرمــت في عهد 
ترامــب، في ظل ضلوع الســعودية في حرب 

اليمن ومخاوف أخرى تتعلق بحقوق اإلنسان.
ولم تصدر نتائج تلك املراجعة. وفي شــباط، 
قال مســؤولون أمريكيون لرويتــرز إن اإلدارة 
أثارت مخاوف  إلغاء صفقات ســابقة  تدرس 
بشــأن حقوق اإلنســان واقتصــار املبيعات 

املستقبلية على أسلحة “دفاعية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــا رئيس مجلس الوزراء الســوداني، عبد 
اهلل حمــدوك نظيريه املصــري، مصطفي 
األول  آبــي أحمد، امس  واإلثيوبي،  مدبولي، 
الثاثاء، الجتماع قمة ثاثي خال عشرة أيام 
لتقييم مفاوضات ســد النهضة اإلثيوبي، 

وفقا ملا أكدته وكالة األنباء السودانية.
وأشارت الوكالة إلى أن االجتماع يهدف إلى 
“التفاق على اخليارات املمكنة للمضي قدما 

في التفــاوض وجتديد االلتزام السياســي 
للــدول الثــاث بالتوصل حلل فــي “الوقت 
املناســب” وفقا التفاق املبادئ للموقع عليه 

بني الدول الثاث في 23 مارس 2015.
وقال حمدوك في رســالة وجهها لنظيريه 
“املفاوضات وصلت  إن  واملصــري  االثيوبــي 
لطريق مسدود، في وقت وصلت فيه أعمال 
تشييد السد ملرحلة متقدمة مما يجعل من 
التوصل التفاق قبل بدء التشــغيل ضرورة 

ملحة وأمرا عاجا”.
وجاء فــي الرســالة “إنه من املؤســف أن 
تنقضي عشرة ســنوات من املفاوضات دون 
التوصــل التفاق، وبالرغم من أنه قد مت إحراز 
تقــدم ملحوظ في جولــة املفاوضات التي 
توســطت فيها الواليات املتحدة األميركية 
والبنك الدولي فقد بقيت عدة نقاط خاف 

با حل”.
وقال حمــدوك إن هذه الدعــوة تأتي وفقا 

إلعان املبــادئ والتي تنص املادة العاشــرة 
منه على إحالة املوضوع لرؤســاء حكومات 
الدول الثاث إذا تعــذر التوصل التفاق على 
املتفاوضني، ومبا أن املفاوضات املباشرة وتلك 
التي متت برعاية االحتاد األفريقي قد فشلت 
فــي التوصل التفــاق فإن الســودان يدعو 
الجتمــاع مغلق افتراضي بني رؤســاء وزراء 

البلدان الثاثة، وفقا للوكالة.
ولم تفــض املفاوضات التــي رعاها االحتاد 

األفريقي، منذ يونيــو 2020، بدورها التفاق، 
مبا في ذلك االجتماعات الوزارية التي عقدت 
مؤخــراً في كينشاســا عاصمة جمهورية 
والتي فشــلت في  الدميوقراطية،  الكونغو 

وضع إطار للتفاوض مقبول لكل األطراف.
وقد رفضت إثيوبيا املقترح السوداني، الذي 
أيدته مصر، باالســتعانة بوســاطة دولية 
رباعية بقيادة االحتــاد األفريقي، رحبت بها 

اجلهات املدعوة للتوسط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رغم اجلــدل الذي ثار في اآلونــة األخيرة، أعلنت 
وكالة األنباء الوطنيــة في الصومال أن الرئيس 
محمد عبــد اهلل فارماجو وقع قانونا ميدد فترته 
الرئاسية عامني إضافيني من دون إجراء انتخابات.
وقــال بيان صدر في ســاعة متأخــرة من امس 
األول الثاثــاء: “وقع رئيــس اجلمهورية فخامة 
محمــد عبد اهلل فرماجو علــى القانون اخلاص 
بشأن االنتخابات على املستوى الفيدرالي، الذي 
أقره مجلس الشعب بالبرملان الفيدرالي االثنني 

املاضي”.
ومــن املتوقع أن تضع اخلطوة الباد في مســار 
تصادمي مع الدول املانحة، التي تعارض القانون 
الشيوخ الصومالي  رئيس مجلس  بشدة. وكان 
رأى، االثنني املاضــي ، أن تصويت مجلس النواب 
مخالف للدستور، حيث لم يتم مترير القرار أمام 
مجلس الشــيوخ، حسب اإلجراءات التشريعية 

املتبعة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت صحيفة “نيويورك تاميز” نقا عن مسؤول 
أمني إسرائيلي أن تل أبيب ال تخطط للرد على 
هجوم تعرضت له ســفينة تابعة إلســرائيل 

قبالة سواحل اإلمارات أمس األول الثاثاء.
وحســب الصحيفة، فــإن املســؤول قال إن 
إســرائيل ال تنوي تنفيذ هجوم انتقامي على 
سفينة إيرانية ألن الدولة العبرية تريد تهدئة 

الوضع في اخلليج.
كما نقل التقرير عن مسؤول أمريكي قوله إن 
إسرائيل طلبت في األيام األخيرة من واشنطن 
املساعدة في حماية سفينة شحن “هايبريون 
راي” )Hyperion Ray(، التــي تبحــر حتت علم 
جزر الباهاما، وتعرضت لهجوم بصاروخ قبالة 

سواحل إمارة الفجيرة في خليج عمان أمس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــر تقرير للمخابــرات األميركية، ليلة امس 
األربعاء، أن سعي الصني ألن تصبح قوة عاملية 
يعد التهديد األكبــر لألمن القومي األميركي 
النفوذ  لتقويض  بينما تشكل جهود روســيا 
األميركي وتصويــر نفســها باعتبارها طرفا 

رئيسا حتديا أيضا.
ويتضمن التقرير السنوي لتقييم اخملاطر لعام 
2021 وجهات نظر أجهــزة اخملابرات األميركية 
بشــأن قضايا األمــن اخلارجي الكبــرى التي 
يواجههــا الرئيس جو بايدن فــي عامه باألول 
باملنصب والتي زاد من تعقيدها تفشي جائحة 

كورونا والتغير املناخي عامليا.
وذكر التقريــر أنه بينما متثل الصني وروســيا 
وكوريا  إيــران  فــإن  الرئيســيني،  التحديــني 
الشــمالية ال تــزاال مصدر خطــر على األمن 
القومي األميركي. وستعقد جلنة اخملابرات في 
كل من مجلس النواب والشــيوخ اجتماعات، 
يومي األربعاء واخلميس، ملناقشة التقرير الذي 

أرسل إلى الكونغرس.

رئيس الصومال يقرر 
تمديد حكمه عامين 

بال انتخابات

“نيويورك تايمز: إسرائيل 
لن ترد على هجوم استهدف 

سفينة لها في خليج عمان

تقرير مخابراتي: الصين 
“التهديد األكبر”لألمن 

القومي األميركي

الصباح الجديد ـ متابعة:

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
األربعــاء، إن قرار إيــران تخصيب 
اليورانيوم بنسبة 60 في املئة بعد 
االنفجار في محطة نطنز هو “رد” 
بــاده على ما وصفــه بـ”اإلرهاب 

النووي” إلسرائيل.
وفي مجلس الــوزراء، قال روحاني 
“إنــه الرد علــى خبــث األعداء”، 
يســمى  فعلتموه  “مــا  مضيفا 
إرهابا نوويا وما نقوم به مشروع”، 
في إشــارة إلــى إســرائيل التي 
تتهمها طهران بتخريب مفاعلها 
لتخصيــب اليورانيــوم في نطنز 

بوسط إيران.
وفي نفس الســياق قال ســفير 
إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة 
النوويــة إن باده تنــوي بدء إنتاج 
يورانيوم مخصب بنســبة 60 في 
املئة اعتبارا من “األسبوع املقبل”.

غريبابــادي في  وكتــب كاظــم 
تغريــدة علــى تويتــر، ليل امس 
األربعاء، أن األعمــال التحضيرية 
لتنفيــذ هذا القرار بدأت مســاء 
الثاثاء، ونخطط لتكديس اإلنتاج 
الطرد  أجهــزة  من  )سلســلتني 
املركــزي اخملصصــة لليورانيــوم 
اخملصــب بنســبة 60 فــي املئة( 

األسبوع املقبل”.
ويأتــي هــذا اإلعان مــع اقتراب 
فيينا  فــي  محادثات  اســتئناف 
النووي  االتفــاق  إحيــاء  بهــدف 
املبرم عــام 2015 بني إيران والقوى 
الكبرى، والذي تعارضه إســرائيل 
بشــدة. وكان الرئيــس األميركي 
السابق دونالد ترامب انسحب من 

االتفاق قبل ثاث سنوات.
الدولية للطاقة  الوكالــة  وقالت 
الذرية التابعة لألمم املتحدة إنه مت 

إخطارها بالقرار اإليراني.
وفي واشــنطن، وصفت املتحدثة 
األبيض جني ساكي  البيت  باسم 

اإلعان اإليراني بأنه “اســتفزازي” 
وقالــت إن إدارة الرئيس جو بايدن 
يلقي  أنه  وأضافت  بالقلق.  تشعر 
بالشكوك حول جدية إيران بشأن 

احملادثات النووية.
إيران  أجــرت  املاضي،  واألســبوع 
والقوى العاملية ما وصفها اجلانبان 
بأنهــا محادثــات “بنــاءة” إلنقاذ 
االتفاق النووي الذي أوشــك على 
االنهيار مع انتهاك طهران للقيود 
التــي يفرضهــا علــى تخصيب 

اليورانيــوم، وهو األمر احلســاس 
ترامب فرض عقوبات  أعاد  أن  منذ 

قاسية عليها.
ويحدد االتفــاق درجة النقاء الذي 
أن تخصب به سادس  ميكن إليران 
فلوريــد اليورانيــوم، وهــو املادة 
األولية ألجهزة الطرد املركزي، عند 
3.67 في املئــة أي أقل بكثير من 
درجة 90 في املئة الازمة لتطوير 

أسلحة نووية.
من جهتهــا، قالت إيلي كوهانيم 

نائبــة مديــر مكتــب معــاداة 
الســامية بوزارة اخلارجية سابقاً 
في إدارة ترمب، )نشــأت وترعرعت 
في إيــران(، إن إدارة الرئيس ترمب 
“خرجــت من الســلطة وخّلفت 
إيرانيــاً ضعيفــاً، وذلك  نظامــاً 
التي  االقتصادية  العقوبات  بفعل 
فرضتهــا، وخّلفت اقتصــاداً في 
حالة يُرثــى لها وعملة أقل قيمة 
عملياً، لذا فــإن إدارة بايدن متتلك 
املفاوضات،  النفوذ في هــذه  كل 

وعليهم فقط استخدامها”.
وحّذرت كوهانيم من وجود الصني 
وروســيا في مفاوضات فيينا، ألن 
كل هذه البلدان تشّكل تهديدات 
لألمن القومــي ألميركا، على حد 
احلالية  اإلدارة  قولهــا، مطالبــًة 
بالضغط على إيران في ما يخص 
اإلنســان  حقوق  انتهاكات  وقف 
الشــنيعة، وذلــك قبــل أي رفع 
للعقوبات، وإطاق ســراح جميع 

الرهائن األميركيني واألجانب.

إدارة  تعترف  أن  “يجــب  وأضافت: 
بايدن بأن إيــران هي الدولة األولى 
الراعية لإلرهــاب في العالم، ذات 
أطماع الهيمنــة واإلمبريالية في 
الشــرق األوسط. لقد أثبتت إيران 
أنها تستخدم املوارد  مراراً وتكراراً 
لتمويل وكائها اإلرهابيني إلحداث 
عدم اســتقرار إقليمي، وال يوجد 
ســبب وجيه للدخول في صفقة 
مع النظــام اإليراني تضمن لهم 

ساحاً نووياً في الوقت املناسب”.

إيران ترد على ما اسمته اإلرهاب
 النووي برفع تخصيب اليورانيوم 60 %

قال سفير إيران 
لدى الوكالة الدولية 

للطاقة النووية إن 
بالده تنوي بدء إنتاج 

يورانيوم مخصب 
بنسبة 60 في المئة 
اعتبارا من األسبوع 

المقبل

مفاعل بوشهر النووي

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

قال مســؤول عــن اإلدارة األمريكية 
ليلة امــس األربعاء إن قوات باده في 
أفغانســتان ســتبقى هناك إلى ما 
بعد فاحت أيار ، على أن تنســحب “من 
دون شروط” بحلول 11 أيلول مبناسبة 
2001 فــي التي  ذكــرى اعتــداءات 

استهدفت الواليات املتحدة.
وصرح هــذا املســؤول للصحافيني: 
“ســنبدأ انســحابا منظما للقوات 
املتبقية قبل األول مــن أيار ، ونتوقع 
األمريكيــة  القــوات  كل  إخــراج 
العشــرين  الذكرى  قبــل  الباد  من 
)العتــداءات( 11 ايلــول “، مؤكدا أن 
“منسقا”  ســيكون  االنسحاب  هذا 
ومتزامنا مع انسحاب القوات األخرى 

التابعة حللف شمال األطلسي.
وأضاف “أبلغنا حركة طالبان من دون 
أي التبــاس أننا ســنرد بقوة على أي 
هجوم على اجلنــود األمريكيني خال 

قيامنا بانسحاب منظم وآمن”.
طالبان تشــترط انســحاب القوات 
بقمة  املشــاركة  قبــل  األجنبيــة 

إسطنبول
وجــاء القرار مــع إعــان تركيا أنها 

ستســتضيف مؤمتر السام الدولي 
حــول أفغانســتان في إســطنبول 
في الفترة من 24 نيســان إلى 4 أيار 
بحضور ممثلني عن احلكومة األفغانية 

وعن حركة طالبان.
لكن طالبان أعلنــت الثاثاء أنها لن 
تشــارك في القمة ما لم تخرج كل 

القوات األجنبية من أفغانستان.
وجــاء في تغريدة للمتحدث باســم 
مكتــب طالبــان في قطــر “إلى أن 
األجنبية من  القوات  تنســحب كل 
بادنا، لن نشارك في أي مؤمتر قد تّتخذ 

خاله قرارات بشأن أفغانستان”.
وقال املسؤول األمريكي “سنركز كل 
السام  لعملية  دعمنا  على  جهودنا 
اجلاريــة، لكننا لن نســتخدم وجود 

قواتنا كعملة مقايضة”.
ونبه الثاثاء إلى أن االنســحاب الذي 
قرره بايدن، علما أنه سيتطرق األربعاء 
إلى هذا امللف احلساس، سيكون “من 

دون شروط”.
وقــال إن “الرئيس يعتبــر أن مقاربة 
مشــروطة كما كان احلال عليه في 
للبقاء  املاضيني، كان سببا  العقدين 

في أفغانستان إلى األبد”.
ويلقي بايدن األربعــاء خطابا يتناول 
األمريكية  القــوات  انســحاب  فيه 

من أفغانســتان. وقالت جني ساكي 
في  غــدا  “الرئيــس ســيتحدث  إن 
البيــت األبيض عن املراحــل املقبلة 

خطته  وخصوصا  أفغانســتان،  في 
)تنفيذ(  الزمني مــن أجل  وبرنامجه 

انسحاب”.

وعلى غــرار دونالد ترامــب وبإجماع 
الرأي العــام األمريكي الذي ســئم 
من التدخــات الدامية واملكلفة في 

“بإنهــاء حروب”  بايدن  وعــد  اخلارج، 
أمريكا الطويلة.

في  حــذرت  طالبان  حركــة  وكانت 
اآلونة األخيرة واشــنطن من أي جتاوز 
ملوعد 1 أيار ، مهددة بالرد بالقوة فيما 
امتنعت عن أي هجــوم ضد القوات 
األجنبيــة منــذ االتفــاق املوقع بني 

الواليات املتحدة وطالبان.

اتفاق تاريخي
ومن أجــل إنهــاء أطول حــرب في 
التاريــخ األمريكــي، التــي أدت إلى 
مقتل أكثر من ألفي جندي أمريكي، 
وقعت واشــنطن إبــان والية ترامب 
اتفاقا تاريخيا مع طالبان في شباط/

فبراير 2020 في الدوحة. ونص االتفاق 
على ســحب كل القوات األمريكية 
واألجنبية قبل 1 أيار/مايو بشــرط أن 
يتصدى املتمردون لنشاط أي تنظيم 
إرهابي في املناطق التي يســيطرون 

عليها.
وشــكك البنتاغون أخيــرا في مدى 

التزام طالبان بهذا األمر.
ونــص االتفاق أيضا علــى وجوب أن 
تباشــر طالبــان مفاوضات ســام 
مباشــرة مع حكومة كابــول. لكن 
تــراوح مكانها منذ  هذه املفاوضات 

بدأت في أيلــول على أن يتم إحياؤها 
اعتبارا من 24 نيســان في إطار مؤمتر 
في إســطنبول رغــم أن طالبان لم 

تؤكد مشاركتها بعد.
وفي أوج انتشار اجليش األمريكي، كان 
هناك حوالي مئة ألف جندي أمريكي 
 .2010-2011 فــي  أفغانســتان  في 
الســابق  األمريكي  الرئيس  وخفض 
بــاراك أوباما عديده إلــى 8400 رجل 
عند نهاية واليته الثانية ثم أرســل 
الرئيس السابق دونالد ترامب تعزيزات 
وأصبح العــدد 14 ألفا فــي 2017. 
بانسحاب  القيام  لكنه تعهد الحقا 
 2500 تدريجي، ولم يعد هناك سوى 

جندي أمريكي في أفغانستان.
في املقابل تســتمر أعمــال العنف 
بشــكل كبير على األرض بني حركة 

طالبان والقوات األفغانية.
وتدخلــت الواليــات املتحــدة فــي 
أفغانستان غداة اعتداءات 11 أيلول/
مركز  برجــي  على   2001 ســبتمبر 
التجــارة العاملي فــي نيويورك ومقر 
وزارة الدفاع. وســرعان مــا أطاحت 
بنظــام طالبــان الذي اتهــم بإيواء 
تنظيم القاعدة اجلهادي املسؤول عن 
االعتداءات وزعيمه الراحل أسامة بن 

الدن.

طالبان تشترط انسحاب القوات األجنبية قبل “قمة إسطنبول”

الواليات المتحدة تعد بسحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 ايلول “من دون شروط”

جندي اميركي في افغانستان

إدارة بايدن تعتزم تنفيذ صفقة أسلحة مع اإلمارات بعد تعليقها

حمدوك يدعو الجتماع قمة ثالثي ألطراف ازمة سد النهضة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتهم وزير االتصال الناطق الرســمي للحكومة 
اجلزائرية، عمار بلحيمــر، امس األربعاء ، “أطرافا 
خارجية باســتعمال احلراك اجلديد كوسيلة في 

حربها على اجلزائر”.
وقال عمار بلحيمر جلريــدة “املوعد”، إن “الدولة 
اجلزائرية تعمل على توعية املنســاقني دون وعي 
وراء هذه الدعوات”، مشيرا إلى أن “هذه األطراف 
اخلارجية تلجأ لوسائل قذرة، وأن هذه األساليب 
أصبحت مكشوفة”، الفتا إلى ان اإلعالم الوطني 

“يقوم بدوره على أكمل وجه”.
وفي إطــار احلديث عن االنتخابات التشــريعية 
املزمع عقدها خالل شــهر يونيــو، أفاد بلحيمر 
بأنه قــد مت تقدمي كل التســهيالت والضمانات 
لفتح اجملال أمام النخب السياسية اجلديدة وأن 
الســلطة الوطنية املســتقلة لالنتخابات من 
شأنها ضمان نزاهة وشفافية هذا االستحقاق”.
وحول الشروع في تصنيع اللقاح الروسي املضاد 
لفيروس كورونا “ســبوتنيك V”  في اجلزائر، أكد 
الناطق باسم احلكومة اجلزائرية أن “هذه خطوة 
استراتيجية وسيتم الشروع في تصنيع اللقاح 

بداية من سبتمبر املقبل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفادت مصادر بأن جنــودا إرتيريني أطلقوا النار 
على مدنيني فــي منطقة تغيــراي اإلثيوبية 
التي تشــهد حربا، األمر الذي أدى إلى جرح 19 

شخصا.
وقال أطباء وشــهود عيان إن احلادث وقع مبدينة 
عــدوة. ونقلت وكالة “أ ف ب” الفرنســية عن 
طبيب طلب عدم ذكر اســمه: “سمعنا إطالق 
نار ومت استدعاؤنا على الفور إلى املستشفى”. 
وأضاف: “عندما وصلنــا كان هناك 19 مريضا، 
10 منهم مصابون بجــروح خطيرة و4 بجروح 

متوسطة اخلطورة و5 إصاباتهم طفيفة”.
وذكر شــاهد عيان طلب عدم كشــف هويته 
أن الرصاص استهدف مدنيني مصطفني أمام 
مصرف وآخرين كانوا في طريقهم إلى العمل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو، 
امس األربعاء، إن عالقات بالده مع مصر دخلت 
مرحلة جديدة، في أحدث إشارة على محاوالت 

التقارب مع القاهرة.
ونقلــت وكالة “األناضول” الرســمية التركية 
عن جاويش أوغلــو قوله: “مرحلة جديدة بدأت 
في العالقات بني تركيا ومصر، وقد تكون هناك 

زيارات ومباحثات متبادلة في هذا اإلطار”.
وأضاف أن هناك اجتماعا تركيا مصريا مرتقبا 
اخلارجية،  وزيــري  مســاعدي  مســتوى  على 

و”العمل جار لتحديد موعده”.
وكان وزيــر اخلارجية التركي اتخذ من شــهر 
رمضان مناســبة للحديث مع نظيره املصري 
ســامح شــكري، ليهنئــه بحلول الشــهر 

الفضيل.
ورأى مراقبــون في املكاملــة الهاتفية محاولة 

جديدة من جانب أنقرة للتقرب من مصر.
وبدأت تركيــا في اآلونة األخيرة تغيير لهجتها 
حيال عالقاتها مع مصر، بعد أن كانت ذات نبرة 
متوترة، وحتدثت عن وجود اتصاالت استخبارية 
ودبلوماســية مع مصــر، رغــم التقارير التي 

حتدثت عن تعثر هذه احملادثات.

الحكومة الجزائرية 
تتهم أطرافا خارجية 

باستخدام الحراك الجديد

إصابة 19 مدنيا جراء 
إطالق نار في تيغراي 

بإثيوبيا

وزير الخارجية التركي: 
مرحلة جديدة من 
العالقات مع مصر

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

حــذرت منظمــة الصحــة العاملية 
من التهاون فــي االحترازات الصحية 
املطلوبة، في وقت أقــّر فيه الدكتور 
أحمد املنظري، املدير اإلقليمي لشرق 
املتوســط فــي املنظمــة، بصعوبة 
املوجة  فــي  اإلصابات  حتديد حجــم 
الثالثة، كاشــفاً عن 4 لقاحات أخرى 
قيــد التقييم وينتظر املوافقة عليها 
في وقت قريب، في وقت تشــير فيه 
وتيرة اإلصابات إلى زيادة ملحوظة في 
أعداد املصابني خصوصاً مع اكتشاف 
التحورات اجلديدة في الفيروس والتي 

أدت إلى سرعة انتقاله وانتشاره.
وقال املنظري “مع اســتقبال شــهر 
رمضان يســاورنا القلــق واخملاوف أن 
يتكرر ما رأيناه في نهاية العام املاضي، 
أدَّت الفعاليات االجتماعية إلى  حيث 
زيادة حــادة في عــدد املصابني خالل 

األسابيع التي أعقبتها”. 
اللقاحات  وأضاف: “بخصــوص تلقي 

في رمضان، فهو أمر موكول بالهيئات 
الدينية املوثوقة”، مبيناً أنه “بناًء على 
الهيئات اإلســالمية،  فتاوى عدد من 
فــإن تلقي لقــاح )كوفيــد – 19( ال 
يُفِسد الصيام، ونشجع جميع األفراد 
ي التطعيم في إطار خطط  على تلقِّ

التطعيم في بلدانهم”.
األضرار املتوقعة

وللحــد مــن األضــرار املتوقعــة أو 
منعهــا إن أمكــن وفــق املنظــري، 
العاملية  أصــدرت منظمة الصحــة 
ثة بشأن  هذا األســبوع إرشادات محدَّ
املمارســات الرمضانيــة املأمونة في 
ظــل جائحة “كوفيد – 19” تشــتمل 
التباعد  تدابير  بشــأن  توصيات  على 
البدنــي الواجــب اّتباعها فــي أثناء 
والُعمرة،  اجلماعــي  واإلفطار  الصالة 
أو  االجتماعية  الفعاليات  وغيرها من 

الدينية.
تفضيل  على  أيضاً  املنظمة  وتشجع 
األماكــن املفتوحــة، إذا كان ال بــد 
فــإن ضمان  التجمعات،  إقامــة  من 
تدفق الهــواء والتهوية الكافيني أمر 

بالــغ األهمية، ألن األماكــن املغلقة 
واملزدحمــة التي ال تتوافر فيها تهوية 
كافية هــي بيئة تتيح لألشــخاص 
إلى  بسهولة  الفيروس  نقل  املصابني 
غيرهم إذا مكثوا معهم فترة طويلة 

من الوقت، واحلديث للمنظري.
ووفــق املنظــري، مــن املهــم ارتداء 
ر احلفــاظ على  الكمامــات إذا تعــذَّ
التباعــد البدني مبســافة ال تقل عن 
متر واحد، أو في األماكن املغلقة التي 
تفتقــر إلى التهوية اجليدة، مشــدداً 
على ضرورة التزام األفراد األكثر ُعرضة 
وخيمــة من مرض  بحالة  لإلصابــة 
“كوفيد – 19” بارتــداء كمامة طبية، 
في حني ميكــن لآلخرين ارتداء كمامة 
غير طبية أو قماشية مكوَّنة من ثالث 

طبقات.
3 ماليني وفاة

وعلــى صعيد حجم اإلصابــة عاملياً 
حتــى اآلن واجلديد بشــأن اللقاحات 
اجلديدة مــن حيث عددهــا وجناحها 
واستعمالها خالل شهر رمضان، قال 
املنظــري إنه جتاوز عدد حاالت اإلصابة 

حتــى اآلن أكثر من 136 مليون إصابة 
وبلــغ عدد الوفيــات 3 ماليــني وفاة 
وانتشــر الفيروس في 210 بلدان من 
أرقام  نــرى فهي  العالم. وكما  بلدان 

غير مسبوقة في التاريخ.
وتابــع: “حتــى اآلن وافقــت منظمة 
الصحــة العامليــة علــى 4 لقاحات 
لالســتخدام فــي حــاالت الطوارئ 
هــي )موديرنا، وفايزر، وأســترازينيكا، 
وجونســون(، وهناك أربعــة لقاحات 
أخرى قيد التقييــم وينتظر املوافقة 
عليهــا فــي وقــت قريــب. وإضافة 
لذلــك، فهناك كما نعلــم لقاحات 
وموافقات  تقييــم  علــى  حصلــت 
ويتم  أخــرى  دوليــة ومحلية  جهات 
تداولها في عدد من البلدان ولم يقدم 
اللقاحات ملفاتها بعد  مصّنعو هذه 
ملنظمة الصحــة العاملية لتقييمها 
اللقاحات  أن  ونوضــح  وترخيصهــا. 
التي حتصــل على ترخيص من هيئات 
بتطبيقها  ومعروفة  مرموقة  علمية 
للمعايير املشــددة في التقييم، هي 

لقاحات مأمونة وفعالة”.

مديرها اإلقليمي اربعة لقاحات جديدة بانتظار الموافقة

الصحة العالمية تحّذر من التهاون في تطبيق االحترازات خالل رمضان

دكتور احمد املنظري املدير االقليمي ملنظمة الصحة العاملية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات 
سرت اجلفرة، عبد الهادي دراه، لقناة احلرة، 
إن طائرتني مصريتني نقلتا أسلحة وذخائر 
ملدينة سبها جنوب غرب ليبيا، بينما جرت 
التغطية على األمر بإضافة مجموعة من 

األدوية، على حد زعمه.
املصــري  العســكري  املتحــدث  وكان 
قــال، امــس األول الثالثــاء، إن طائرتــي 
نقل عســكرية أقلعتا من قاعدة شــرق 
القاهرة اجلوية إلى مطار سبها في ليبيا 
“محملتان بأطنان من املساعدات الطبية 

املقدمــة مــن وزارة الصحة والســكان 
املصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة”.

وأضاف أن إرسال املساعدات الطبية يأتي 
“ تنفيذا لتوجيهــات الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، وفى إطار دعم وتضامن مصر 
مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف 
الظروف، وللمساهمة في تخفيف األعباء 

عن كاهل املواطنني الليبيني”.
لكــن دراه يقــول إنه رغم أن الشــحنة 
تضــم مجموعة من األدوية، فهي حملت 
أيضا أسلحة وذخائر مصرية لدعم قوات 
املشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا 

)اجليش الوطني الليبــي(، على حد قوله. 
بينمــا يظل وقف إطالق النــار الذي دخل 

حيز التنفيذ، اخلريف املاضي، صامدا.
وفي مارس املاضي، سلمت حكومة الوفاق 
الوطني -التــي كانت تســاندها تركيا- 
سلطتها التنفيذية إلى حكومة الوحدة 
الوطنية املؤقتة التي يتعني عليها توحيد 
ليبيا. وطرحت عملية تســليم السلطة 
تساؤالت بشأن دور ومستقبل حفتر الذي 
لم يشارك رسميا في احملادثات السياسية 
برعاية األمم املتحدة. وكانت وزارة الصحة 
التابعــة حلكومة الوحــدة الوطنية في 

ليبيا أعلنت، امــس األول الثالثاء، وصول 
شحنتني من األدوية واملستلزمات الطبية 
مقدمة من مصر إلى مطار سبها الدولي، 
بالتنســيق مع وزارة الصحــة بحكومة 

الوحدة الوطنية.
وأعرب اجلانب الليبي عن شكره “للجهود 
املبذولــة من مصر ، مؤكــدا على أهمية 
تلك املســاعدات فــي مســاندة قطاع 
التحديات  فــي مواجهة  الليبي  الصحة 
التــي يواجهها خاصة في ظل انتشــار 
فيــروس كورونا”، حســبما ذكر املتحدث 

العسكري.

وحتــاول ليبيا التي تشــهد فوضى ونزاعا 
منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي 
عام 2011، إنهاء االنقســام السياســي 
والوصول بالبالد إلى االنتخابات املقررة في 

نهاية العام اجلاري.
وال يــزال مرتزقة تابعــون جملموعة فاغنر 
الذين  الروســية اخلاصــة،  العســكرية 
أُرســلوا لدعم حفتــر، متحصنني حول 
سرت وفي أجزاء أخرى من البالد. ووُجهت 
لهم تهم بزرع ألغــام في مناطق مدنية 
جنــوب طرابلس لدى انســحابهم العام 

املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن الكرملني أن الرئيس الروســي فالدميير 
بوتني تلقى اتصاال هاتفيا من نظيره األمريكي 
جــو بايدن، بحثا خالله بصــورة معمقة حال 
العالقــات الثنائية بني البلدين، وبعض قضايا 

األجندة الدولية.
وأشــار بيان صدر عن الكرملــني إلى أن بايدن 
أكد دعوته الســابقة إلى الرئيس الروســي 
حلضور “القمة املناخية” عبــر نظام الفيديو 

كونفرانس يومي 22 و23 أبريل اجلاري.
وحســب البيــان فقد أعــرب اجلانبــان عن 

أهم  احلوار حــول  “ملواصلــة  اســتعدادهما 
مســارات ضمان األمن القومــي، مما ال يخدم 
مصالح روسيا والواليات املتحدة فحسب، بل 

ومصالح اجملتمع الدولي بأسره”.
وأعــرب بايدن عن “اهتمامــه بتطبيع الوضع 
علــى املســار الثنائي وبناء تعامل مســتقر 
وواضح حول قضايا ملحة بينها االســتقرار 
االســتراتيجي واحلد من التســلح والبرنامج 
أفغانســتان  في  والوضع  اإليرانــي  النــووي 

والتغير املناخي”.
وذكر الكرملني أن بايدن اقترح في هذا السياق 

“دراســة إمكانية عقد لقــاء ثنائي في األفق 
املنظور”.

وتابــع البيان أنه “خالل تبــادل وجهات النظر 
حول األزمة الداخلية األوكرانية” اســتعرض 
فالدمييــر بوتــني مواقــف مبادئ التســوية 
السياســية املعتمدة على اتفاقات مينسك 

حلل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا.
وختم بيان الكرملني باإلشارة إلى أن الرئيسني 
اتفقا على “توجيه املؤسسات املعنية مبعاجلة 
القضايا التي مت تناولها في االتصال الهاتفي”.

وقبل ذلك نشــر البيت األبيض بيانا له حول 

الرئيســني، جاء فيه  مضمون االتصــال بني 
أن الرئيســني ناقشــا “العديد مــن القضايا 
اإلقليميــة والعاملية، مبا فيها نيــة الواليات 
املتحدة وروسيا مواصلة احلوار حول االستقرار 

االستراتيجي”.
وأوضح البيان أن هذا احلوار يجب أن يشــمل 
التســلح  من  باحلــد  املتعلقــة  “املســائل 

واملشكالت اجلديدة في مجال األمن”.
وأشــار البيان إلى أن الرئيس األمريكي أعرب 
لبوتني عن قلق الواليات املتحدة إزاء “احلشــد 
املفاجئ للقوات العســكرية الروســية في 

القرم احملتلة وعلى حدود أوكرانيا، ودعا روسيا 
إلى منع التوتــر”، مضيفا أن بايدن جدد “دعم 
الواليــات املتحدة القــوي لســيادة أوكرانيا 

وسالمتها اإلقليمية”.
وجــاء في البيــان أيضا أن بايــدن تطرق إلى 
“التدخل الروســي” في االنتخابات األمريكية 
وهجمات الهاكرز ضد املؤسسات األمريكية، 
حيث أوضــح أن الواليات املتحدة “ســتكون 
حازمة في الدفــاع عن مصاحلهــا القومية 
ردا علــى حتــركات روســيا مثــل الهجمات 

اإللكترونية والتدخل في االنتخابات”.

الصباح الجديد ـ متابعة:

اتهمــت وزيــرة الدفــاع األملانية 
أنيغريــت كرامــب كارنباور امس 
األربعاء روســيا بـ”االستفزاز” عبر 
حشــدها قوات على احلــدود مع 

أوكرانيا.
لإلذاعة  وقالت كرامــب كارينباور 
العامــة األملانيــة “آ ار دي” قبــل 
واخلارجية  الدفــاع  لوزراء  اجتماع 
احللــف  فــي  األعضــاء  للــدول 
األطلسي “انطباعي هو أن اجلانب 
رد  الروسي يحاول كل شيء إلثارة 
لن  أوكرانيا  “مــع  فعل”، مضيفة 

يتم استدراجنا إلى هذه اللعبة”.
ويحشــد الرئيس الروسي فالدميير 
بوتــني قواته مرة أخرى بالقرب من 
احلدود األوكرانية، وصعدت وسائل 
عليها  يســيطر  التــي  اإلعــالم 
احلرب،  تهديــدات  مــن  الكرملني 
املتحدة  الواليــات  تشــعر  بينما 
من  بالقلق  األوروبيــون  وحلفاؤها 
أن هجوًما عسكريًا آخر للكرملني 

ضد أوكرانيا قد يكون وشيًكا.
دراسة بحثية  أوصت  احلرب،  ولدرء 
نشــرها اجمللس األطلســي صناع 
السياســة في الواليــات املتحدة 
األوروبي  واالحتاد  املتحدة  واململكة 
وبولنــدا واليابــان وكنــدا، الذين 
عملوا مًعا لفرض عقوبات وتدابير 
أخــرى على روســيا بعــد هجوم 
بوتني عام 2014 على أوكرانيا، إلى 
تطوير خيارات قابلة لالســتخدام 
أوكرانيا  أراضي من  في حالة ضم 

لروسيا أو غزوها. 
وقالت: “ميكن أن تكون بعض هذه 
اخليارات عســكرية؛ ليس بإرسال 
قوات لكن إرســال أســلحة إلى 
أوكرانيا مثل الطائرات بدون طيار”. 
كما ميكــن أن تتضمــن اخليارات 
تكون  جديــدة  عقوبــات  األخرى 
األذى،  يكفي إلحلــاق  مبا  قاســية 
لكنها ليست قوية بحيث ال ميكن 
اســتخدامها. “رغم أن العقوبات 
املفروضــة حاليا على موســكو 
أثرت على االقتصاد الروسي، فهي 
أقل بكثير من املستوى الذي ميكن 

فرضه”.
إذا هاجم  أنــه  الدراســة  وذكرت 
اجليش الروسي أوكرانيا، فسيتخذ 
األميركيون  السياســة  صانعــو 
واألوروبيون قراراتهم في ظل حرب 
برية حقيقية مع خســائر كبيرة 

ونزوح جماعي للمدنيني. 
وكانــت جــني ســاكي املتحدثة 
باسم البيت األبيض أشارت إلى أن 
وجود القوات الروسية في املنطقة 
أكبر مــن أي وقت مضى منذ عام 
2014، عندما غزت روسيا أوكرانيا، 
فضال عن تقارير مقلقة عن نشــر 
صواريخ بالســتية روســية على 

احلدود األوكرانية. 

وعلى اجلانب اآلخر، يحذر الكرملني 
من احلاجة إلــى حماية “املواطنني 
األوكرانيني  املواطنــني  أي  الروس” 
فــي منطقة دونبــاس األوكرانية 
الروســي  لالحتــالل  اخلاضعــة 
الفعلي منــذ عــام 2014، الذين 
حصل مئــات اآلالف منهم مؤخرا 

على جوازات سفر روسية. 
تقول دراســة اجمللس األطلســي: 
“إنه تهديد يُنظــر إليه بحق على 
أنه ذريعة محتملة لشــن روسيا 
هجــوم عســكري متجــدد ضد 

جارتها”.
بوتني.  نوايا  بشأن  احملللون  ويخلف 
يعتقد البعــض أن هذه التطورات 

هي رد فعل رئيس روسي محاصر، 
يتعامل مع رئيــس أميركي جديد 
وهو جو بايدن وكذلك االضطرابات 
احمللية احملتملة مــع تدهور صحة 
املســجون  املعارض  السياســي 

أليكسي نافالني.
بينما يرى آخرون خطر الضم أو غزو 
حقيقي من قبــل الكرملني الذي 
يريد صرف االنتبــاه عن التحديات 
الداخلية ورمبا االستفادة من اإلدارة 

اجلديدة في واشنطن. 
القدامى  احملاربــني  بعض  ويعتقد 
فــي إدارة بايــدن أن بوتــني يتبع 
قواعد اللعبة القدمية في اخملابرات 
إجراء،  باتخاذ  التهديد  الروســية: 

واحلفاظ على اخليــارات مفتوحة، 
وعدم توازن خصومك، واســتغالل 

الفرص التي قد تظهر.
املتحدة  الواليات  أن  الدراسة  وترى 
وحلفائهــا حتتاج إلى الرد من أجل 
منع تصعيد عســكري كبير في 
أسوأ األحوال، وعلى األقل إضعاف 
ميزة  بوتــني الكتســاب  جهــود 

سياسية من خالل التخويف.
وأضافت “النبأ الســار هو أن إدارة 
بايــدن لم تكن مكتوفــة األيدي. 
في خطــوة مصممة جيًدا في 31 
مارس، اتصــل فريق األمن القومي 
الرفيع بــاإلدارة بنظرائهم الروس. 
في 2 أبريــل، اتصل بايدن بالرئيس 

زيلينســكي  فولودميير  األوكراني 
للتعبير عن دعم الواليات املتحدة 
القادة  اتصــل  كمــا  ألوكرانيــا. 
الفرنســيون واألملان ببوتني، حيث 
طلبت املستشــارة األملانية أنغيال 
ميركل من بوتني فــي الثامن من 
أبريــل فك احلشــد العســكري 

الروسي”.
وتابعــت “هــذا جيد لكــن ليس 
كافيا. يتعني على الواليات املتحدة 
وحلفائها الرئيســيني أن يوضحوا 
لبوتني أن غزوًا روسًيا آخر ألوكرانيا 
أو ضــم أو االعتراف باألراضي التي 
تسيطر عليها روسيا في دونباس 

سيكون مكلًفا على الكرملني”.

سيناريوهات من العقوبات القاسية واألسلحة 
الرادعة تتنظر خطط روسيا تجاه أوكرانيا

يحشد الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين قواته 
مرة أخرى بالقرب من 

الحدود األوكرانية، 
وصعدت وسائل اإلعالم 

التي يسيطر عليها 
الكرملين من تهديدات 

الحرب

صواريخ بالستية روسية على احلدود االوكرانية

شكوك بشأن حمولة طائرتين مصريتين هبطتا في مطار سبها الليبي

الكرملين: بوتين وبايدن ناقشا مليا العالقات الروسية واألمريكية وبعض بنود األجندة الدولية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
اإليرادات  رئيــس وكالــة  ريتيج  قال تشــارلز 
الداخلية )مصلحة الضرائب( األمريكية اليوم 
إن الوكالة بحاجة إلى مزيد من التمويل الثابت 
للمساعدة في سد فجوة ضريبية رمبا تتجاوز 
تريليون دوالر من الضرائب املســتحقة قانونا 

وغير احملصلة كل عام.
ووفقا لرويترز أبلغ ريتيج اللجنة املالية مبجلس 
الشــيوخ أن مصادر جديدة للثروة نشأت منذ 
الفترة بني عامــي 2011 و2013، عندما أظهر 
آخر تقدير رسمي للفجوة الضريبية السنوية 
أنهــا بلغت 441 مليــار دوالر، وأن تلك املصادر 
تضمنت العمالت املشفرة واالستخدام املتزايد 

لدخول معقدة من مصادر أجنبية.
وقــال ريتيج: »إذا أضفت تلــك املصادر، أعتقد 
أنه لن يكون غريبا أن تقترب الفجوة الضريبية 
الفعلية من تريليــون دوالر أو تتجاوز ذلك على 

أساس سنوي«.
ومن شــأن املوازنــة املالية لعــام 2022 التي 
تطلبها إدارة الرئيس جو بايدن أن تعزز ميزانية 
وكالة اإليرادات الداخلية بنحو 1.3 مليار دوالر، 

أو 10.4 باملئة عن املستويات احلالية.
وستتضمن امليزانية املقترحة للوكالة والبالغة 
13.2 مليار دوالر 900 مليون دوالر إضافية إلنفاذ 
الضرائب في الســنة املالية 2022 والتي تبدأ 

في األول من أكتوبر تشرين األول.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أســعار صرف الدوالر، امس األربعاء، 
في البورصة الرئيسة في بغداد بعد ارتفاعه 

صباحا.
وقال مصــدر صحفي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد تراجع بشــكل 
تدريجي ليسجل 148000 دينار عراقي مقابل 

100 دوالر أمريكي.
فيما ســجلت بورصة الكفاح املركزية خالل 
افتتاحهــا صباح امس االربعاء 149200 دينار 

عراقي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
انخفضت ايضا في محال الصيرفة باألسواق 
احملليــة فــي بغداد حيــث بلغ ســعر البيع 
149000 دينــار عراقي، بينما بلغت اســعار 
الشراء 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير املوارد املائية مهدي رشيد احلمداني، 
امس االربعاء، املباشــرة بتنفيذ مشــروع ماء 
الســماوة الكبير في الـ 10 من الشهر املقبل 
والذي ســينهي معناة محافظــة املثنى من 

شحة املياه.
وقال احلمداني في بيان، اطلعت عليه “االقتصاد 
نيوز”، إن “املشــروع عبارة عن محطة ضخ ذات 
تصريف 3م3/ثا تنصب على اجلانب األيسر من 
شط الشامية في مقدم ناظم اخلورنق ترتبط 
بخط أنبوبي قطره )1٫40(م ناقل للمياه وبطول 
(58( كم حلني وصول امليــاه الى قضاء الرميثة 
مقدم محطة إســالة الرميثة وتتكون احملطة 
من )9( مضخــات عمودية تصريــف الواحدة 

منها )0٫5( م3/ثا”.  
واضــاف أنه “بعد تفاقم مشــكلة الشــحة 
فــي نهاية التســيعنيات قامــت وزارة املوارد 
املائيــة بأيجاد احللول لهذه املشــكلة متمثالً 
بتنفيذ مشروع تعزيز شــط الرميثة في عام 
2000 ولكن املشــكلة عادت للظهور بعد عام 
التجاوزات وعدم محاسبة  2003 بسبب كثرة 

التجاوزات في ذلك الوقت”.  

الفجوة الضريبية في 
الواليات المتحدة تتجاوز 

تريليون دوالر سنويا

تراجع أسعار الدوالر في 
السوق المحلية 

الموارد المائية : مشروع 
ماء السماوة الكبير سينهي 

االزمة في المحافظة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد جهاد آزور، مدير صندوق النقد الدولي 
ملنطقة الشرق االوسط وآسيا الوسطى، 
بتحقيــق  أمريــن سيســهمان  وجــود 
االســتقرار والدميومــة لالقتصــاد داخل 

العراق.
وقال آزور في تصريح ملوقع “ذي ناشــنال” 
االخباري، إن “إحراز التقدم واملواظبة على 
املالية ســتكون مبثابة عامل  التســوية 

جوهري لدميومة واســتقرار االقتصاد في 
العراق، وذلك رغم التحســن احلاصل في 

أسعار النفط”.
وأضاف، أن “ارتفاع اسعار النفط هو فرصة 
للتقدم في بعــض اإلصالحات الهيكلية 
التي ستســمح بتحقيق معدل أعلى من 

النمو الشامل في البلد”.
وذكر موقع “ذي ناشــنال” فــي تقريره، أن 
“العراق يستعد جلذب استثمارات أجنبية 

كبيرة إلــى قطاع الطاقــة، بالتزامن مع 
ارتفــاع اإليرادات املتوقعــة بعد قرار أوبك 
+ لزيادة اإلنتاج الذي سيســاعد في تعزيز 

وضعه املالي الضعيف”.
وبحســب التقريــر، فــإن “االقتصاد من 
املتوقــع اآلن أن ينمو بنســبة 1.1 % في 
عام 2021 مدعوما بتعافي أسعار النفط 
وارتفــاع بعــد االنكماش بنســبة 9.10 

%العام املاضي، حصص إنتاج أوبك+”.

وكان رئيــس مجلس الــوزراء، مصطفى 
الكاظمي، قد قال خالل جلســة مجلس 
الوزراء يومأمس: “جنحنا في زيادة احتياطي 
البنك املركزي من الــدوالر بعد اإلجراءات 
اإلصالحية التي قمنــا بها”. وخالل زيارته 
إلى محافظة البصــرة يوم األحد املاضي، 
أكــد الكاظمي، “ارتفــاع احتياطيالبنك 
املركزي من العمــالت األجنبية إلى أكثر 
مــن 60 مليار دوالر بعد ما كان 9.51 مليار 

لهذه  اإلصالحية  باإلجراءات  الشروع  قبل 
احلكومة”.

“الزيــادة جاءت  وأوضــح الكاظمــي، أن 
نتيجة اإلجراءات اإلصالحية التي اتخذتها 
احلكومــة بعد مــا راهن الكثيــرون على 
فشــلها وعــدم اســتمرارها”،ً  مضيفا: 
“جنحنا في إيقاف الهدروالفســاد الكبير 
املركزي ســيء الصيت  البنــك  في مزاد 

وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت خلية اإلعالم احلكومي، امس األربعاء، 
قيــام وزارة الصناعة واملعــادن بوضع خطة 
تهدف الــى إعادة احلياة لعــدد من املصانع 

املتوقفة.
وقالت اخللية في بيان اطلعت عليه “الصباح 
واملعادن أعدت  الصناعــة  “وزارة  إن  اجلديد”، 
خطة هادفة ضمن املشــروع الوطني العادة 
تأهيل وتشــغيل املعامل واملصانع املتوقفة 
في عموم البالد، بعد أن تبنت حملة لتحقيق 
الشــعار الذي رفعه رئيس مجلــس الوزراء 
مصطفى الكاظمــي )صنع في العراق( من 
أجل إعادة إحيــاء الصناعة العراقية وتعزيز 
اإلنتاج احمللي، من أجل إعادة إحياء الصناعة 

العراقية وتعزيز اإلنتاج احمللي”.   
وأشــارت اخللية إلى أن “وزارة الصناعة خالل 
الستة أشهر األخيرة من سنة 2020 حققت 

تقدم ملموس في تنفيذ منهاجها احلكومي 
وعــدد من اإلجنــازات للنهــوض بالصناعة 
العراقية وإنعاشــها من جديــد من خالل 
تنفيذ خطة تأهيل املعامل املتوقفة البالغة 
(83( معمــال، وعلى ثالث مراحــل، قصيرة 
االمد وتشمل )17( معمال ومتوسطة األمد، 
األمد، شملت  وبعيدة  )24( معمال  وشملت 
(42( معمــال، إضافــة إلى إنشــاء خطوط 
إنتاجية ومشاريع جديدة ودعم رواد األعمال 
واخلريجــني العاطلــني عن العمــل ومنح 
التأسيس وتخصيص قطع األراضي  اجازات 
للمشاريع الصناعية وتنويع وزيادة منتجات 
وزارة الصناعــة فضــال عن دعم املشــاريع 
والسعي  والصغيرة  املتوسطة  والصناعات 
لتفعيــل قوانــني حماية املنتجــات احمللية 
)صنع  معرض  وإقامــة  اجلمركية  والتعرفة 
في العراق( واعادة تقييم املشــاريع والعقود 

االستثمار  ودعم  وتشــجيع  االســتثمارية 
والشــراكة مــع القطاع اخلــاص املتمكن 
والكفوء وغيرها”. وأكدت على أنها “تواصل 
دعم املشــاريع الصغيرة واملتوسطة و تبني 
مشروع لدعم الشباب واخلريجني، من خالل 
حتويل األفكار الريادية للشباب اخلريجني إلى 
مشاريع إنتاجية بتبســيط اإلجراءات ملنح 
إجازات تأسيس املشــاريع الصناعية حيث 
مت منــح اجازة تأســيس لـ)416( مشــروعا 
صناعيــا مبختلــف اجملــاالت منهــا )131) 
مشروعا للشباب اخلريجني ومنح )8( قروض 
من خالل املصرف الصناعــي وتوفير املواقع 
لـ )7( مشــاريع صناعية بأجور رمزية واعادة 
تأهيــل وتشــغيل وافتتاح )11( مشــروعا 
صناعيا من اصــل )17( معمال ضمن اخلطة 
قصيــرة االمد شــملت خطــوط ومعامل 
إلنتاج الكرات الفوالذية وغاز األوكســجني 

واألنابيــب ومنظومات الــري بالرش احملوري 
واملنتجات األسفلتية في عموم  واالسمنت 

احملافظات وغيرها”.
واشــار البيان الى أن “هذا اسهم بتشغيل 
والــوزارة ماضية  فيهــا،  (608( موظفــني 
فــي تنفيــذ خطتهــا لتأهيل وتشــغيل 
باقــي املعامل ، كما حققت الــوزارة تقدماً 
ملحوظاً في توفير املنتجات احمللية من خالل 
شركاتها اخملتلفة والتي بلغت )816( منتجاً 
توزعت بواقع )356( منتجا في مجال األدوية 
و )311( منتجــا نســيجيا و )149( منتجــا 
متنوعــا ، كذلك اســتطاعت حتقيق تقدم 
في تنفيذ مشــاريع املــدن الصناعية حيث 
وصلت نســبة إجناز املدينــة الصناعية في 
محافظة ذي قار إلى )%98( وتنفيذ نســبة 
(%65( من مشــروع املرحلة األولى للمدينة 
الصناعية في محافظــة األنبار، فضالً عن 

نســب اإلجنــاز املتقدمة ملدينتــي البصرة 
ونينوى الصناعيتني”.    وذكر البيان أن “وزارة 
الصناعة عملــت  كذلك على إعادة تقييم 
واملتوقفة  املتلكئة  االســتثمارية  املشاريع 
وتفعيل العمل باملشــاريع االنتاجية لتوفير 
املنتجــات احمللية وتعظيم االيــرادات حيث 
نفذت الوزارة )145( مشروعاً، املستمرة منها 
(42( مشروعا و )24( مشروعا وصلت نسب 
إجنازهــا ما بني )50 – %90( و )43( مشــروعاً 
وصلت نســب إجنازها إلى أكثر من )%90( و 
(36( مشروعاً بنسب إجناز دون الـ )%50( فضال 
عــن تنفيذ خطط اخرى لالنتــاج من خالل 
تقليل املصروفات وزيــادة االيرادات ومعاجلة 
الفائضــني ودعــم الصناعــات التحويلية 
واالستراتيجية كالصناعات البتروكيمياوية 
وتشــغيل معامــل احلديد والصلــب وبناء 

القدرات واالصالح االداري وغيرها”.

بغداد ـ الصباح الجديد:

يندفع العراق الســتقطاب استثمار 
اجنبي واسع في قطاع الطاقة وذلك 
بالتزامن مع تصاعد متوقع بالعوائد 
املالية عقب قــرار اتفاق اوبك بالص 
بزيــادة اإلنتاج الذي سيســاعد في 

تعزيز وضعه املالي الضعيف.
ويّعد العراق عضوا مؤسسا في أوبك 
وثاني اكبر منتج للنفط فيها، يرسم 
طريقه قدما مع عدد من عقود قطاع 
عام وخاص تأمل احلكومة من خاللها 
دعم واســناد مواردها املالية بعد ان 
اضطرت العام املاضي لتقليل قيمة 

عملتها.
يتناقــض  االن  العــراق  واســتثمار 
العام  املالي  بشكل كبير مع وضعه 
املاضــي عندمــا كان اقتصاده على 
شــفا االنهيار، بقطــاع عام مترهل 
يســتهلك خمســة  مليارات دوالر 
شــهريا لتســديد مرتبات موظفني 
الصعب على  حكوميني، وكان مــن 

احلكومة توفيرها.
فيمــا تشــهد أســعار النفط االن 
بارتفاع بنســبة %50 مما كانت عليه 
قبل ســتة أشهر، وســمح للعراق 
النفطي، حيث  انتاجــه  بزيادة  ايضا 
تتطلع اوبك بالص الى ضخ 2 مليون 
برميــل باليوم اضافية الى الســوق 

بحلول متوز القادم.
واســتنادا الى صندوق النقد الدولي 
فان اقتصاد العراق انكمش بنســبة 
%10.9 العام املاضي وانه من املتوقع 
ان ينمو بنسبة 1.1 % خالل هذا العام 
مدعوما بوجود تعافي أسعار النفط 

وحصص انتاج اعلى في اوبك.
ويتوقع البنك الدولــي ايضا ان يزداد 
منو اقتصــاد البالد قليــال هذا العام 
بنســبة %1.9، ويتوسع اكثر بنسبة 

6.3 % عبر السنتني القادمتني.
وارتفاع اســعار النفط وزيادة حصة 
العراق مــن انتاج النفط وفقا التفاق 
اوبك بالص سيســاعدان فــي زيادة 
احتياطي البلد من العملة الصعبة 

التي تقلصت العام املاضي.
وقال االثنــني املاضي رئيــس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي ان احتياطيات 

العراق من العملــة الصعبة ازدادت 
الى اكثــر من 60 مليــار دوالر. وأكد 
مضاعفــة جهود حكومتــه النهاء 

الفساد.
فيما قال ملوقع ذي ناشــنال االخباري 
جهاد آزور، مدير صندوق النقد الدولي 
ملنطقة الشــرق االوســط وآســيا 
الوســطى،: “احراز التقدم واملواظبة 
مبثابة  املالية ستكون  التسوية  على 
عامل جوهــري لدميومة واســتقرار 
االقتصــاد فــي العــراق، وذلك رغم 
التحسن احلاصل في اسعار النفط”.

واضــاف آزور بقوله “ارتفاع اســعار 
النفط هي فرصة للتقدم في بعض 
االصالحات الهيكلية التي ستسمح 

بتحقيــق معــدل اعلى مــن النمو 
الشامل في البلد”.

ويــرى مســتثمرون اقليميــون الى 
العــراق بحــذر كواجهــة محتملة 
لالســتثمار هــذا العام. الشــركة 
البترولية  لالســتثمارات  العربيــة 
جتري تقييماتها حاليا الســتثمارات 
محتملــة في العــراق فــي قطاع 
الطاقــة وكذلك الطاقــة املتجددة 
التنفيذي،  ملديرهــا  اســتنادا  وذلك 

احمد علي عتيقة.
املتعددة  املصرفية  الشركة  وتتطلع 
العشــر  التي تعود ملكيتها للدول 
االعضاء في منظمة االقطار العربية 
املصــدرة للنفــط )اوبــك(، لتمويل 

مشــاريع في بلدان عربيــة منتجة 
للنفط شــهدت ظروفــا اقتصادية 
صعبة بعد احلرب مثل العراق وليبيا 
وتخطط النفاق ما يقارب من 2 مليار 

دوالر هذا العام.
وقال عتيقة في لقاء معه “العراق ال 
ميتلك ذلك الرصيــد املالي الضخم. 
لهــذا فعليه ان يفكر في خليط من 
املوارد التي ميكــن تعبئتها بضمنها 
الدعم املقدم من مؤسســات متويل 
يتعلق مبشارع  ما  متعددة، خصوصا 

ضخمة في قطاع الطاقة”.
واضاف انه يجب ان يكون استقطاب 
االكثر  “املصدر  اخلاصة  االستثمارات 
للحكومة  دميومة” من متويل ميكــن 

العراقية ان جتمعه.
اإلقليمي  الدعــم  ان  الــى  وأشــار 
حيوي جدا بالنســبة للعــراق، الذي 
يوفر اســنادا من خالل متويل ائتمان 
األجانب  للمســتثمرين  التصديــر 
املتطلعني للمشــاركة في مشاريع 

صناعة الطاقة املربحة في البالد.
وكان البرملــان قد صــادق بداية هذا 
الشــهر على ميزانيــة 2021 مبقدار 
89.65 مليار دوالر بعجر تقديري يصل 
الــى 19.79 مليار دوالر. ومت حســاب 
 45 قدرة اإلنفاق على اســاس سعر 
دوالرا للبرميــل بواقع معدل تصدير 

3.26 مليون برميل باليوم.
وتعتمد الدولة فــي ميزانيتها على 

النفطية  مــوارد صادراتها  من   97%
ان  الدولي  النقــد  ويتوقع صنــدوق 
يكون سعر برميل النفط لهذا العام 
بحــدود 58.52 دوالرا ومن املتوقع ان 
يكون العام القادم بسعر 54.83 دوالرا 
برميل  للبرميل. وكان معدل ســعر 
النفط العام املاضــي 41.29 دوالرا . 
وبينــت معلومات مؤسســة كيبلر 
للتحليــالت االقتصادية بان صادرات 
العراق لشهر شباط وصلت الى 3.4 
مليون برميل باليوم، بضمنه كميات 
النفط املصدرة عبــر ميناء جيهان، 
ولكن الصادرات قلت في شــهر آذار 
برميل  3.2 مليون  الى  الالحق لتصل 

باليوم .

بالتزامن مع تصاعد متوقع بالعوائد المالية

البالد تسلك طريق االستثمار بعد أشهر من أزمة الرواتب

 اعلن صندوق النقد 
الدولي ان اقتصاد 

العراق انكمش 
بنسبة %10.9 العام 

الماضي وانه من 
المتوقع ان ينمو 

بنسبة 1.1 % خالل 
هذا العام

مشاريع استثمارية في بغداد

النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد العراق بنسبة 1,1 في 2021 

الصناعة والمعادن تطرح خطة لتشغيل المصانع المعطلة

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

املشــفرة قمة  بيتكوين  بلغت عملة 
غير مسبوقة عند 62 ألفا و741 دوالرا ، 
لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 
وتبلغ ذروة جديدة قبــل يوم من إدراج 

أسهم شركة كوين بيس.
وبحســب “رويتــرز”، يعــد إدراج أكبر 
منصــة أمريكية للعمالت املشــفرة 
على مؤشــر ناســداك اليوم انتصارا 

تاريخيا ملناصري العمالت املشفرة.
وارتفعت أكبر العمالت املشــفرة في 
العالــم، التــي يتنامــى قبولها لدى 
التقليــدي باعتبارها  املالي  القطــاع 
للدفع، مبا  أداة لالســتثمار ووســيلة 
يصل إلى 5 في املائة أمس. كما بلغت 
منافستها الصغرى إيثيريوم ذروة عند 

2205 دوالرات.
كانت شــركات كبرى أبــدت قبولها 
العمالت املشــفرة أو استثمرت فيها، 
منها بــي.إن.واي ميلون وماســتركارد 

وتسال.
جتــاوزت “بيتكوين” حاجــز الـ60 ألف 
أوائل الشــهر املاضي بدعم من  دوالر 
شراء “تســال” عمالت مشفرة بقيمة 
1.5 مليــار دوالر مليزانيتها العمومية. 
وكان نطاق تداولهــا ضيقا على مدار 

األسبوعني األخيرين.
وكانت شــركة “كوين بيــس جلوبل”، 
وهي أكبر بورصة للعمالت املشــفرة 
فــي الواليــات املتحــدة، تقدمت في 
وقت ســابق بطلب لطرح أســهمها 
للجمهور عبر إدراج مباشر في بورصة 

ناسداك.
وطــرح “كويــن بيس” يعــد أول إدراج 
مباشر رئيس يتم في بورصة “ناسداك”، 
في حــني أُدرجــت جميع الشــركات 
“ســبوتيفاي  ذلك  في  مبا  الســابقة، 
تكنولوجــي”، و”ســالك تكنولوجيز”، 
في  تكنولوجيز”،  و”باالنتير  و”أســانا”، 

بورصة نيويورك.
أعمالها  بيس”  “كوين  وبدأت شــركة 
في عام 2012، إذ جمعت أكثر من 500 

مليون دوالر من داعمني منهم شركات 
“أندريسن هورويتز” ، و”وي كومبينيتور”، 
و”جرايلوك بارتنرز”، وفقا ملوقعها على 

اإلنترنت.
رت قيمة الشركة بأكثر من ثمانية  وُقدِّ
مليــارات دوالر فــي 2018 بعد جولة 
متويل بقيمــة 300 مليون دوالر بقيادة 

“تايجر جلوبل ماجنمنت”.
 .COIN وسُتدرج “كوين بيس” حتت الرمز
وتقــدم كل من “جولدمان ســاكس 
تشــيس  مورجان  بي  و”جــي  جروب”، 
و”سيتي  وشــركاه”،  و”ألني  وشركاه”، 

جروب” املشورة بشأن الصفقة.
يشــار إلــى أن الســلطات الكندية 
سمحت بإطالق أول صندوق استثماري 
لـ”بيتكويــن” في البورصة في العالم، 
ما مينح املستثمرين في جتارة التجزئة 
إلــى هذه  للوصول  أكبــر  إمكانيــة 

العملة الرقمية املزدهرة.
تأتي املوافقة في الوقت الذي أعلن فيه 
التعاون  “تويتر”  دورسي، مؤسس  جاك 
مع جــاي زي مغنــي الــراب، إلطالق 

مؤسســة ترمــي إلى متويــل تطوير 
“بيتكوين” لتصبح “عملة اإلنترنت”.

في  املاليــة  األوراق  “جلنــة  ومنحــت 
أونتاريو”، التي تشــرف علــى بورصة 
تورونتــو، املوافقــة على إطــالق هذا 
الصندوق للمؤشــرات املتداولة، الذي 
اقترحته شركة بربوس إينفستمنتس 

إنك.
مــن جهتها، قالت الشــركة “إن هذا 
الصندوق للمؤشرات املتداولة سيكون 
األول في العالم، الذي يستثمر مباشرة 
في عملة بيتكوين، التي تســتند إلى 
دعم مــادي وليس إلى مشــتقات، ما 
الوصول بسهولة  للمستثمرين  يؤمن 
وفاعليــة إلى فئة األصول الناشــئة 
للعمــالت اإللكترونيــة دون اخملاطــر 

املرتبطة مبحافظ رقمية”.
وســتكون منصة “جيميناي تراست” 
للعمــالت الرقمية، املشــرف الفرعي 
على الصندوق، الذي ستديره الكندية 
آي بي ســي ميلــون جلوبال  “ســي 

سيكيوريتيز”.

62.7 ألف دوالر

“بيتكوين عند قمة غير مسبوقة 
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شيء عن

نص

حالــة شــعورية حتتمــل معانيها كل 
التضمينات.

الكوكب  العائش في  املرء  بإمكان  ليس 
الرومانســي أن يتخلى عــن القصيدة 
فهي وسيلته للتواصل في عالم تهيمن 
املعادالت  داخــل  ويســجن  املادة  علية 

الرقميــة ، ذلــك أن شــاعر شــخص 
مختلف في تكوينه وأفــكاره ال يجيد 
اجلمــع والطرح والقســمة وال للضرب 
محل في قاموسه الشعري ، هو بالكاد 
التناقض وميتلــك موهبة  يعرف لغــة 
واألحداث  األشياء  في  املفارقات  التقاط 
واملراهنات ، فهكذا الشــاعر الذي ميثله 
عمار عبد اخلالــق ، ذلك املوهوب اجلانح 
واملكرور  واالعتيــادي  املقدس  إلى رفض 
، كونه نازع دوما إلى املثير  كتفســيره 
للجنون بوصفة فعــا إيجابيا ال مرضا 
عضاال يســلب اإلنســان عقلة ورشدة 
كعهدنــا بالتشــخيص الداللي خلالة 

اجملنون وطبيعته.
ذلــك هو ما مييز الشــاعر الــذي يقول 
في شــطر آخر من القصيــدة املذكور 
عنوانها ســلفا. أحواض نســائية من 
الزئبــق .. أضحك علــى خناجر أهازيج 
الكهنــة ، أضحــك من ســطح بيت 
لصائغي ســوق  الصفيــح مامســا 
 .. األخطبوط  فــم  داخل  الفيروســات 
سنلحظ بالتدقيق في اجلملة الشعرية 
تداخا ال منطقيا مــن  الوهلة األولى ، 
لكن غاية الشــعر والشــاعر هو ذلك 
اخلروج الامنطقــي بالعبارات إلى مدار 
املنطق الشعري الفلسفي اخلاص ، وهو 
التصرف الائــق بالصور ة اخملتزلة داخل 
املضمون فهي ال تخضع إال إلرادة كاتبها 
وما أوردة من سيقات جتدر بإبراز معناها 
فا يجوز التعامل مع اجلملة الشــعرية 
بقانون النثر اخلالص ، حيث لكل منهما 

خاصية.
يكتب عمــار عبد اخلالــق أيضا ما يدل 
علية كونه يحمل وجهة نظر سياسية 
إلى حد بعيد ويفوض في هذا اخلصوص 

قصائده لتقــول ما يريد قولة با قيد أو 
.. اجلارية تبيع خصات شعرها  شــرط 
علــى أوالد آدم بكيس طحني ، اإلشــارة 
هنا جليــة وواضحة فهو يعرض بالفقر 
الذي يــؤدي إلى اجلوع ومن ثم إلى املذلة 
، فاملقايضة ليست عادلة بني بيع جزءا 
من أنوثة املــرأة وجمالها مقابل القوت 
.. أو احلــد األدنــى من القوت إن شــئنا 
الدقة ، وهي قمة التراجيديا في الصورة 
الشعرية املستخلصة ، غير أن املقابلة 
في حد ذاتها جد قاســية وتســتوجب 
والفكرة  النــص  أمام  طويــا  التوقف 

الضمنية.
نعود إلى اجلرس املوســيقي في األبيات 
أو السطور الشــعرية املتجاوزة ملفهوم 
احلداثة التقليدي ، فاإليقاع هنا منضبط 
بحســب املعنى وداللتــه ، وبالقطع ال 
بعناية  اخملتارة  املفــردات  اجلمال  يجافي 
لتكون فــي موضعها الباغــي متاما ، 
فاإلحساس هو مؤشر اللحظة وعنوانها 
الدقيــق ، وهذا ما يجعــل النص غنيا 
بذاته عن ارتباطه بالقافية ، ألنه مدرك 
بالقوة والفعل أي أن الصوت املوسيقي 
املطلوب لإلطــراب وإيقاظ احلس متوفر 
في اجملاز واإليجاز وفلسفة املعنى وعمق 
الهدف .. تلك مزايا الشــعر املتحرر من 
قبضة املباشرة وغلو املزايدة وهو الرهان 
الصعب فــي قصيدة النثــر التي جنح 
الشــاعر عمار عبد اخلالق في تطويعها 

فصارت وافية بالغرض كافية للتعبير.

* كاتب من مصر

كمال القاضي*

تذهب قصائده وأبياته إلى ابعد مما ينبئ 
به احلــدس ، فهو مييل إلــى تلك الصور 
الغامضة نســبياً، ذلك الغموض املوحي 
بالفكــرة التي ينســج منهــا محتوى 
أشعاره .. انه الشــاعر عمار عبد اخلالق 
يقف دائما بني مفتــرق املعاني ليلتقط 
خيوط التعبير احلداثي ، ويضع في سلة 
والتٔامل  يُثير الشهية للقراءة  التذوق ما 
والبحث في مضمون الكلمات والتفتيش 

عن مكامن الرٔوية.
ثمة اشــتباك مع الواقع اجلديد وتٔاثيرات 
العالــم التكنولوجي يتعمده الشــاعر 
ليمزق غاالت التعتيــم عما جنهله من 
شــفرات التواصل اخملتصــرة في حروف 
الكيبورد والرســائل النصية التي صارت 
لغة التخاطب األساســية في منظومة 
اخلطوط الســاخنة بتيــارات األون الين 
املتخمة بالرســوم املتحركة واملوتيفات 
واجلمل احلوارية القصيرة والطويلة ، فهو 
يعطــف غالبا على التقنيــات ، ليبلغنا 
بســر اللغة اجلديدة ، إذ يرســم الشاعر 
في قصيدة أحواض نســائية من الزئبق 
، صــورة البليغة املقتضبــة ليدلنا عن 
مكامن الثراء فــي التفاصيل الصغيرة ، 
حيث يقول احليــاة مرض خطير ، عاجه 
أن تكــون مجنونا .. مجنون يحرق اجلملة 
املركبة .. كان وأخواتها .... وميضي معرجا 
علــى اللغــة والوصف كشــاعر ميتلك 
ناصيــة البيان ويؤمن باملــزج بني األدوات 
،  فالقصيــدة لديــه ليســت موضوعا 
لســجال ممتد أو حوار للنقــاش لكنها 

إحداثيات قصيدة النثر وحداثتها

علي لفتة سعيد

وما غبُت
لم يزل السؤال من فرط دهشته

يلوي عنق الصباح ليســقي وســادة الليل 
الطاهرة مبا أوتي من قّوة احللم

حتى إذا صاح مــدد.. تٔاتي إليه احلكايا مثل 
أوالدٍ يا فعني

يا أبِت
لم أعد أخشى احلضور

ال أعّدد من يزورني
فكل أبوابي مشرعة للبياض

وكّل مقبٍض يتلو موسيقاه عشًقا
يصعد ســماواٍت ســبًعا.. يجمع العسل 
رضاَب أحاٍم لم تسقط من فم النساء في 

حضرة زليخة
ولم يقطعن أزرار املساء نكايًة بالصبر

وال يقدن قميًصا من حبل الوريد استعدادًا 
لتدويٍن جديٍد يبحث من أين قّد كي تكتمل 

الفصول
داخلــي كلمات  روح في  احلروف  ســٔاقول/ 
أنتظُر صوتَك لنغّني.. نرمي جوانب الدروب 
مبا يفضي الى احلياة.. وال تقترب اخليانة من 

مهج احلروف.

إن الغياَب حضور.. حني يكّوره السؤال وحني 
يناجي رّبه/ أنك احلاضــر الدائم.. فامنحني 
صفة اإلجابة ألخــرج من ردن العافية ودنان 

احلمد
حينها

ال أرّدد/ أني سقيت امللحمًة كؤوس سيدوري
وما تركت خمبابا ســكرانًا كي يبتعد عن 

الغابات
وما قلت ألنكيدو/ إياك وحبل املسد.. أجمع 
خفايا الوداد واترك القلق يسقط من تلقاء 

اصفراره

أنا شيخ الصبر.. منغمس بالصدق
مدلهــم بصوفيتــي.. غــارق بعرفانــي.. 

مهووس بطرق أبواب الهيام
أمسك املعاني من حبل الوريد

وال قايــَض ما ترجتف به الشــفاء بحدٍس 
يخاف غيابه.. 

وال يعتصر قلــب الضمير وال يوارى خيبته 
ثرى املكوث

أنا حفنة قمٍح لم متر عليها سبٌع عجاف
واملسد حبل خياٍل با هوامش.. والتفاصيل 

جمعتها بقبضة الوضوء
والعشق بخور.. واحلروف نذور.. واملرايا تدور.. 

واملنايا نيران تنورٍ مسجور
والرحى صوت طعامي

قــل لها/ ما ملَع من القلب لم يكن بفطنٍة 
تائهة أو قبضٍة هائمة

ولم تكن قامتي مرفٔا سفٍن با ضوء
ال أخــاف الغــرق وال أحتــاج الــى تعّلم 

السباحة
يكفيني ذراعــني ولهفتني وحلٌم واحٌد في 

احلضور

يا ساكبة العطور
والشاي املهّيل من جمر الدروب املسندة
على سماحة الوجوه ولهفة العطشان

ورٔويــة يتيٍم وعــون معاٍق حني متســكه 
القصيدة

لم أغب كي أعود الى املرايا
لم أكن مسجونًا ألحّرر نفسي من البقاء

كل متيمٍة ال تهّزها العواصف
وال تخاف من غصٍن يسقط من علو

فالعصافير تطير
وحنجرتي تعّلمت اإلصغاء لصوت الرعد

فابحثــي عن قلبك فــي مكاني والعكس 

صحيح.. 
عــن إعرابي في جمــٍل مفيدة..عن إعرابيٍّ 
يحمل وسائده دوما.. وإن غّيبت العواصف 

خيمته
فصهيــل خيوله تــوّزع الشــموع وترّتب 

احلفلة كلما جمحت اخليول

أنا رجٌل ما فاض منه العشق
كي ميوت غارًقا

وال اكتملــت عنده جــدران النقصان كي 
يترك البناء

أنا بّناء
أحمل مصابيحي.. أوّزع الظال على أرصفٍة 
لتســتريح الــرِكاب من محنتهــا.. ترّتب 
األواني لعنتها ولعبتهــا.. تلّوح للمناديل/ 

تعال أيها الرجل لنكتمل في الغياب
تقول لألعــراِس/ خــذي الفوانيس معك.. 

فاجلميات ينتظرن على باب املدينة
كي يتحــّدث الضوء في وجه امرأٍة.. لعّلها 

تهب الريح جواز مرورها

لست يوســَف كي يوحى إلّي بالقصيدة 
خيااًل

وكلما دخلــت علّي محرابي وجدت األكّف 
سكاكينها

لذا
أخاف الغوص في الغزل.. فيضيع املعنى

أخــف الصاة قبل القصيــدة فٔاغيب عن 
العشق

أخاف العشق فيتلعثم اللسان

لست بنادٍل كي أسقي جروحي ما خّمرَ من 
ألِف عاٍم

حتى ال أكشف سّري
حينها أنفخ على ما اشــتعل من الرٔووس 

فتنطفئ اجلذوة

وال نادل يصيح/ هل من مزيد؟
فالعشق أوار.. واحلب دوار واملكوث أسوار 

وال تنفع الشمس إذا ما تصادم الليل
وال يــدور القمــر إذا ما غافــل مكوثه في 
الســطوع وال تدور الشــوارع إذا ما هربت 

االجتاهات

سٔاحمل معي كل املصابيح
أقول لك/ تلك الفتائل ال تشــتعل إاّل بزيٍت 

مقّطٍر من الشوق
وال شرارة تقدح إاّل من لهفة احلضور

وال تكّلمهــا إاّل زغاريــد الكلمات تراقص 
اجلمر إن حتّرك من كتف اجلبل

ويضحك الوادي إذا ما سقط عليه الوجع 
فا نتنازع عّما خّبٔانا في دنان الروح

وال جواريب الزمن وال على حافة الظال

جسدي دواة.. ور أسي فكرٌة تشرب القهوة 
كّلما اّتكٔا املغّنون على كتف املساء

وكّلما احتضن الغريب غيابه.. وكّلما انتزع 
اجلّمار لون رحيقه

سٔاطفق بالقول/ أيها األلم
ليس لك خاصة

لك ذات اجلنوب وذات الشمال
لك الشموس ولفهة احلراس

لك رحلة الطوير وشكل الفّزاعات
لك صوت السيوف وصوت الرصاص

لك صوت املكّبرات وصوت أجراس األعياد
أيها حللم/ تعال/ امتثل إلشارة ذراعيَّ

كي نغّني أو حتى نبكي
شرط

أاّل
نرحَل

إاّل 
للحب

غياب في آية الحضور

الغارقات في عتمة الماء*

ذلك هو ما يميز الشاعر 
الذي يقول في شطر آخر 

من القصيدة المذكور 
عنوانها سلفا. أحواض 

نسائية من الزئبق .. 
أضحك على خناجر 

أهازيج الكهنة ، أضحك 
من سطح بيت الصفيح 
مالمسا لصائغي سوق 

الفيروسات داخل فم 
األخطبوط

هدية حسين

بعد روايتها الشــهيرة »فتاة القطار« التي 
حصدت أعلى املبيعــات وحتولت إلى فيلم 
البريطانية باوال  ســينمائي، تعود الكاتبة 
هوكينــز لتتحفنا بروايتهــا اجلديدة »في 
روايتها الســابقة  املــاء« وكما في  عتمة 
فإنها تنحــو منحى بوليســياً، وهذه املرة 
ليس بسبب جرمية قتل غامضة، وإمنا حالة 
غدت ظاهرة جملموعة من النســاء مينت غرقاً 
من مكان بعينه، هو اجلرف الصخري بارتفاع 
خمسة وخمسني قدماً، وألن احلاالت تكررت 
فإن الضجــة واألقاويل لم تهــدأ، فجاءت 
إحــدى النســاء وتدعى نييل آبــوت، وهي 
كاتبة ومصورة ناجحــة، لتضع كتاباً تريد 
من خالــه أن تثبت أن موت النســاء غرقاً 
بفعل فاعل وليس انتحاراً كما يشاع، لكن 
مشــروع الكتاب لم يكتمل، ألن نييل آبوت 
غرقت هي األخرى قبل أن تصل إلى احلقيقة، 
ترى ما هــي احلقيقة التي كانت نييل آبوت 
تبحث عنها؟ وكيف تصرف رجال التحقيق 

إزاء هذه القضية؟ ومــا الدافع الذي يقف 
وراء موت هؤالء النساء بالطريقة نفسها؟

تلعب باوال هوكينز على العامل النفسي 
لشــخصياتها، حتللها وتفكك شــفرتها 
من خال مجموعة من الشــخصيات لها 
عاقة ببعضها وبحوادث الغرق، لكن األمر 
لم يكن سهاً خصوصاً مع الشخصيات 
التي لها ميول انتحاريــة أو مٔازومة، األمر 
مع نييــل آبــوت كان األصعــب ألن هذه 
الشــخصية، ومن خال ســلوكها الذي 
يعرفه اآلخرون تبدو متزنة وليس لها ميول 
ســوداوية، بل كانت تؤكد بعد كل حادثة 
بٔانها ليســت مع االنتحــار إن كان األمر 
انتحــاراً، وأن هناك طرقاً لتســوية األمور 
غيــر قتل النفس، وهذا مــا دفعها لوضع 
الكتاب الذي لم يكتمل، والذي سلمه أحد 
املفتشني إلى احملققة إيرين لعلها جتد فيه 

إجابة ملا يحدث.
 بعضهن كن يعانني من أمراض نفسية

ومن خال كتاب نييل ســنتعرف إلى أول 
قصــة غرق في هــذا املــكان، وهي قصة 
)ليبي( التي كما سمعت نييل بٔانها ألقت 

بنفسها في النهر من اجلرف الصخري أمام 
الغارقات  توالــت قصص  ابنها، ثم  عيني 
لدرجة ال ميكــن تصديق أنها حدثت بفعل 
االنتحار بســبب أنهن نســاء يائسات من 
احلياة، ومن خال ســير التحقيق تتشعب 
الكاتبة فــي البحث عــن أدق التفاصيل 
في حيــاة الضحايا، وتســلك طرقاً وعرة 
للوصــول إلى احلقيقة التــي ال تصل الى 
الشخصيات  ألن كثرة  بســهولة،  القارئ 
واختــاف أقوالها في التحقيــق للتعبير 
عــن وجهة نظرهــا ال يتيــح للمحققني 
اتخاذ قرار يشــٔان ما يحــدث، وبهذا تكاد 
تضيع اخليوط التي تٔاخذنا إلى أســباب ما 
حــدث للضحايا، لكن بــاوال هوكينز جتيد 
إدارة اللعبــة الروائية ومتســك بخيوطها 
فا تفلت، وهي في الوقت نفســه تتاعب 
بقارئها ليكون شــريكاً معها في البحث 

عن احلقيقة.
تكتــب بــاوال هوكينــز روايتهــا بتقنية 
اليوميــات املؤرخــة باأليام واألشــهر دون 
ذكر الســنوات، وتترك لشخصياتها حرية 
الكام للتعبير عن وجهات النظر اخملتلفة 

والزوايــا التي ترى فيها كل شــخصية ما 
يــدور حولها، وبالتٔاكيــد تتقاطع وجهات 
النظــر في األحــداث الكبيــرة التي تقع 
للنســاء تبعاً لنوع العاقــة التي كانت 
تربط هذه الشــخصية أو تلك بالضحية، 
ومنها ما جاء على لســان جوليا شقيقة 
نييــل، فقد كانتا على غير وفاق منذ كانتا 
صغيرتني، وتعمق الشرخ بينهما في سن 
املراهقة، ثم ابتعدتا في السنوات الاحقة، 
وحينما غرقت نييل كانت جوليا قد كذبت 
في التحقيق وقالــت بٔان عاقتهما كانت 
جيــدة، رمبا ألنها ال تريد مزيــداً من الثرثرة 
في األمر مع الشــرطة، لكن جوليا عندما 
تعود إلى بيت العائلة الذي كان يجمعهما 
تنثال الذكريات وحتدثنا عن التفاصيل التي 
ال يعرفهــا الكثيرون، ومنها أن نييل كانت 
خائفة من شــيء ما، كانت تترك رســائل 
صوتيــة ألختها جوليا فــا تكترث جوليا 
لتلك الرســائل، وكان آخرها الرسائل التي 
تركتها لها قبيل غرقها وتطلب فيها من 
جوليا أن تتصل بها ألمر ضروري، وكالعادة 
لــم تعبٔا جوليــا بتلك الرســائل، لكنها 

اســتعادتها بعد موت نييل وقرأتها جيداً 
وأحست من نبرة صوت نييل بٔانها خائفة، 
لقد وقــع االن ما وقــع لتحدثنــا جوليا 
بعد ذلــك عن الهوة الســحيقة بينهما، 
ونكتشــف غيرة جوليا مــن أختها التي 
كانت تتمتع بقوام ممشوق وذكاء حاد وحياة 
ال يخدشها شــيء، على العكس مما لدى 

جوليا، فهل لذلك كله عاقة مبوت نييل؟
تتوالد حكايات النساء، وتستعاد حياتهن 
قبل حــوادث الغرق، بعضهــن كن يعانني 
مــن أمراض نفســية، تلك طريقــة باوال 
هوكينز جلــر القارئ لكي يعتقد بٔان الغرق 
ليس مدبراً، فيتابع الرواية وكٔانه يركض ال 
ليقف على ذلك اجلرف الصخري ويشاهد 
موت النساء بل ليقف على ما وراء موتهن 
الفاجــع، ترى مــن كان يقــف وراء كل ما 
حدث لهــن، وما هي الدالئــل التي توصل 
لها التحقيق؟ كل ذلك ومبتعة وتشــويق 
ســتجده في رواية »في عتمة املاء« التي 
صدرت عن منشورات الرمل بترجمة احلارث 

النبهان 2017.
* عن ميدل أيست أون الين

حروفيات

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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احلان موسيقية من خيوط العنكبوت
كتــب علمــاء أميركيون مــن معهد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيا مقطعا موســيقيا بناء على خيوط شبكة 

العنكبوت.
وذكــر موقع »وريك الــرت« أن ماركوس بوليــر عالم املواد 
واملهندس في معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا قام 
مع عدد من زمالئه مبسح شــبكة العنكبوت الطبيعية 
باستعمال الليزر وتسجيل اهتزازات الشبكة الصادرة عن 

حركة العناكب.
وحاول العلماء التقــاط مقاطع عرضية ثنائية األبعاد ثم 
جلؤوا إلى خوارزميات الكمبيوتر إلعادة إنشاء شبكة ثالثية 
األبعاد وقامــوا بتخصيص ترددات صوتية مختلفة خليوط 
الشبكة ومن ثم إنشاء عالمات ودمجها في أمناط وحتويلها 
إلى قطعة موسيقية مدتها أكثر من دقيقة بقليل تشبه 

املوسيقا التصويرية لفيلم خيال علمي مخيف.
وقال بولير: »ميكن أن تكون هذه الشــبكات مصدرا جديدا 
لإللهام املوســيقي يختلف متاماً عن التجربة اإلنســانية 

املعتادة«.
وكان بولير ترجم العام املاضي بنية البروتني األساســية 

لفيروس كورونا إلى ترتيب موسيقي هادئ.

209 كرة مغناطيسية مبعدة طفل 
من الصعب القــول كيف وملاذا ابتلــع الطفل البالغ من 
العمر عامــني املغناطيس، لكن املعــدة حاولت بالفعل 

هضمه.
لم يستطع اجلهاز الهضمي التعامل مع مثل هذا املنتوج 
اخلطير وقد بدأ الولد يعاني من نزف الدم. والحظ الوالدان 
ذلك وســلما ابنهما إلى أطباء معهــد جراحة األطفال 

الطارئة في موسكو.
وأدرك األطباء أن الكرات املغناطيســية ما تزال في املعدة 
على الرغم مــن عددها الكبيــر، ويعني ذلــك أنه ميكن 
االستغناء عن التدخل اجلراحي، كما ميكن سحب الكرات 
املغناطيسية في أثناء عملية التنظير باستعمال يد آلية 

خاصة.
ولكن اتضح الحقا أن ذلك ليس باألمر السهل. وكان ميكن 
أن تقطع األطــراف احلادة للكرات التي تشــوهت نتيجة 

تعاملها مع عصير املعدة الغشاء اخملاطي.

ديناصورات عمرها 800 مليون عام
اكتشف فريق من الباحثني الصينيني، آثار أقدام ديناصورات، 
يطلق عليها علميــا »حلبة رقص الديناصــورات«، يبلغ 
عمرها 80 مليون عام، في محافظة »شانغهانغ« مبقاطعة 

فوجيان جنوب شرقي الصني. 
وقال شــينغ لي دا، عالم احلفريات بجامعة الصني لعلوم 
األرض وعضو فريق البحث إن »حلبة الرقص« كانت موقع 
تنقيب تبلغ مســاحته 100 متر مربــع، حيث مت حتديد ما 
يقرب مــن 200 أثر أقدام لديناصــورات، موضحا أن تركيز 
آثار أقــدام الديناصورات يشــير إلى أنه رمبا كان مســارا 
للديناصورات التي جتــوب املنطقة في فترة زمنية قصيرة 

نسبيا خالل أواخر العصر الطباشيري.
وأضــاف شــينغ أنــه مت رصد آثــار األقــدام ألول مرة في 
نوفمبر املاضي حيــث مت حتديد أكثر من 240 من آثار أقدام 
الديناصــورات املتحجــرة، ومت العثور علــى 364 أثرا آخر 
للديناصورات في أبريل اجلاري، حيث مت حتى اآلن اكتشــاف 

أكثر من 600 من آثار أقدام الديناصورات في املوقع.

ملونشريط

الصباح الجديد - متابعة:
 

من قبل بدء املوسم الرمضاني 
االعمــال  بــني  واملنافســة 
وساق،  قدم  على  واملشــكالت 
كل يوم نسمع ونقرأ عن خالف 
بني فنــان ومنتج او مخرج وبني 
املمثلني انفســهم وهناك من 
انسحب لسبب او لسبب اخر.

هنــاك اعمال انســحبت من 
املنافســة في رمضــان احلالي 
وعدم  الوقــت  ضيق  بســبب 
قدرة املنتج او اخملرج استكمال 
وهناك  املسلســل،  حلقــات 
ممثلني اصيبــوا بفيروس كورونا 
وتســببوا بتعطيــل التصوير 
واالنتهاء بالوقت احملدد لعرضها 

في رمضان.
مــن ضمن املسلســالت التي 

خرجت من املوسم احلالي:

»مقابلة مع السيد آدم 2« 
لظروف خاصة

شكل إعالن اخملرج فادي سليم 
الثاني من  عن خروج املوســم 
السيد  مع  »مقابلة  مسلسل 
آدم 2 » من الســباق الرمضاني 
انســانية  أنها  قال  ألســباب 
قاســية  مفاجــأة  تخصــه، 
للجمهــور الــذي كان ينتظر 
اجلزء الثاني بعد جناح املوســم 
األول مــن العمل البوليســي 

التشويقي .
وأعلن مخرج العمل أنه اضطر 
يوماً   15 ملــدة  التصوير  لوقف 

بســبب ظروف خاصة به وأنه 
سيســتكمل التصويــر خالل 
الفترة املقبلــة ليكون العمل 
جاهــزاً للعرض بعــد رمضان 
. والعمــل ن بطولــة غســان 
مســعود ، محمد األحمد ، رنا 

شميس .
داون تاون : » كورونا » السبب

أمــا مسلســل » دوان تــاون 
» للمخــرج زهير قنــوع فقد 
فالكــون   « شــركة  أعلنــت 

املنتجة له خروجه من  فيلمز« 
الســباق الرمضانــي قبل أيام 
قليلة لتعــذر اكتمال تصويره 
املناســب نتيجة  الوقــت  في 
إصابة عدد من جنومه بفايروس 
كورونا بشكل متتابع وانقطاع 
التصويــر لفتــرات متتاليــة 
ما حــال دون إكمالــه فأكدت 
الشــركة أن العمل ســيكون 
عمل العيد حيث سيتم عرضه 
في عيد الفطــر . والعمل من 

بطولة ســامر اسماعيل وأمل 
بوشوشة و ســتيفاني صليبا 

وآخرين . 

 » السنونو » يغيب لعدم 
اكتمال العمليات الفنية

بــدوره أعلن النجم الســوري 
عرض  عــدم  العظمة  ياســر 
في  »الســنونو«  مسلســله 
بســبب  الرمضاني  املوســم 
عدم انتهــاء العمليات الفنية 

وحاجتهــم لوقت أطــول وان 
انتهاء  بعد  ســيعرض  العمل 
شــهر رمضان املبارك .والعمل 
العظمة  ياســر  بطولــة  من 
وبشــار اسماعيل  وعابد فهد 

وفادي ابراهيم وآخرين . 

» دفا » لم يكتمل تصويره
ذلك خرج مسلسل  قبل  وكان 
ســامي  للمخــرج   « دفــا   «
الرمضاني  السباق  من  اجلنادي 

من إنتــاج املؤسســة العامة 
واإلذاعي  التلفزيونــي  لإلنتاج 
املنتجة  الشركة  اضطرار  بعد 
لتبديل عدد من املمثلني نتيجة 

انسحابهم وتغيير آخرين .
 

»رد قلبي« لغاية غير واضحة 
املعالم

ولغاية اآلن لم تتضح تفاصيل 
او اســباب خروج مسلسل »رد 
متيم  عمــار  للمخرج  قلبــي« 
وبطولة كل من جيني إســبر 
ورواد عليو وجوان اخلضر وإن كان 
قد خرج من السباق الرمضاني 
أم ال ولكــن لغاية اآلن لم يتم 
اإلعالن عن احملطات العارضة له 
وبالتالــي على األرجح قد خرج 

من السباق الرمضاني . 

» بروكار 2 » خارج السباق 
أيضاً

أعلن  مفاجئــة  خطــوة  وفي 
الفنان قاســم ملحــو خروج 
مسلســل البيئة الشــامية« 
بروكار » من السباق الرمضاني 
هــذا العام وتأجيــل عرضه ملا 
بعد ذلك دون إيضاح األســباب 
التــي دفعت لذلــك .والعمل 
من تأليف الراحل ســمير هزمي 
وإخــراج محمــد زهيــر رجب 
وإنتاج شركة » قبنض ميديا » 
ويشارك في بطولة العمل كل 
من ســعد مينة ، نادين خوري 
وعالء قاســم وقاســم ملحو 
ورنا  رمضان  ووائل  بارافي  وزينة 

األبيض وآخرين .

تعددت االسباب والخروج من السباق الرمضاني واحد

»عدسة: زياد متي«لقطة

شهد شهر رمضان الفضيل عبر الزمان العديد 
من األحداث، منها املتعلق باألديان الســماوية 

ومنها نوادر وطرائف ومفارقات غريبة.
ووفقاً ملا ذكره »ابــن كثير« في كتابه »البداية 
والنهايــة« فإن عــدداً من الكتب الســماوية 
أنزلت على األنبياء فــي رمضان، ومنها التوراة 
التي أنزلت على ســيدنا موسى عليه السالم 
في شهر رمضان، والزبور الذي أنزل على سيدنا 

داود عليه السالم بعد التوراة بـ482 عاماً.
وفي رمضان أنزل اإلجنيل على ســيدنا عيسى 
عليه السالم، وفيه بدأ نزول القرآن الكرمي، آخر 
الرساالت السماوية على سيدنا محمد صلى 

اهلل عليه وسلم.
وفي رمضان عام 571 هـ »انكسفت الشمس 
وأظلمت األرض حتــى بقي الوقت طوال اليوم 
كأنه ليل مظلم، وظهرت الكواكب، وكان ذلك 
ضحوة النهار يوم اجلمعة التاســع والعشرين 
منــه«، وفقاً ملا أورده »ابــن األثير، فظل الناس 
في حيــرة من امرهم النهم وبســبب الظالم 
لم يعرفوا متى تغيب الشمس وبالتالي موعد 
االفطار الصحيح خاصة ولم يكن هناك ادوات 

تكنلوجية تساعدهم في هذا«.
وفــي 27 رمضــان 1223 هـ غيمت الســماء 

مبنطقة الغربية في مصــر، وأمطرت برداً في 
مقدار بيض الدجــاج وأكبر وأصغر، »فهدمت 
دوراً وأصابت أنعاماً، وتسببت بخسائر كبيرة«.

وفي رمضان عام 597 هـ/1201م، دخلت مصر 
في مجاعة بعد أن يئس أهلها من زيادة النيل، 

وارتفعت األسعار وأصيبت البالد بالقحط.
ومــن غرائب مــا يحدث في رمضــان مواعيد 
االفطار والسحور في بعض الدول حيث يطول 

الصيام في بعــض البالد ويقصــر في أخرى. 
ففي فنلندا يصوم املســلمون، البالغ عددهم 
100 ألف، اليوم كامالً عدا ساعة وثالث دقائق 
يتسحرون فيها ثم يعودون للصيام من جديد. 
لذلك يلجأ بعض املسلمني هناك لفتوى تبيح 
الصيام وفقاً ملواقيت أقرب بلد إســالمي في 

حال تعدى الصيام أكثر من 18 ساعة.
فــي حني يصوم املســلمون فــي الدمنارك 21 
ســاعة، ثم الســويد، والنرويج، وآيســلندا، 

وغرينالند، 20 ساعة.
الثلوج وصعوبــة حتديد  وبســبب تســاقط 
مواعيــد الصيــام واإلفطار فــي النرويج يتم 
اللجــوء الختيار مواعيد دولــة أخرى لتعميم 
املوعد في مســاجد النرويج حتى نهاية شهر 

رمضان.
ويصوم املســلمون في أوغندا، بشرق أفريقيا، 
نصف اليــوم متاماً، حيث تبلغ عدد ســاعات 

الصيام 12 ساعة يومياً فقط.
ويعود السبب في ذلك لوقوع تلك الدولة على 
خط االســتواء، ما يجعل الليل يتســاوى مع 
النهار في جميع شــهور السنة، بغض النظر 
عن الفصول األربعة، وذلك منذ دخول اإلسالم 

البالد وحتى اآلن.

غرائب ما حدث ويحدث في رمضان

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:
أن تفشــي  حــذر خبــراء من 
مرض الزومبــي ميكن أن يحدث 
حقا، ولن يســتغرق األمر سوى 
تطور فيــروس أو طفيلي معني 

لتحقيق ذلك.
وتعــد هذه »الظاهــرة« واحدة 
البشــرية،  مخاوف  أعظم  من 
واملستوحاة من مجموعة كبيرة 
ويعتقد  هوليــوود،  أفــالم  من 
الزومبي  تفشــي  أن  العلمــاء 

ميكن أن يحــدث. وفي حني أنه 
سيكون من املستحيل تصديق 
أن املوتى ســينهضون ويتغذون 
على األحيــاء، يعتقد اخلبراء أن 
الطفيلــي ميكــن أن يؤثر على 
الدماغ، ومن املعروف أن طفيليا 
غوندي«  »توكسوبالزما  يسمى 
وميكن  القوارض.  أدمغة  يصيب 
للطفيلــي بعد ذلــك التالعب 
بســلوك القوارض، حيث ميتلك 
القدرة على جعل القارض يتجه 

نحو قطة حيث سيتم أكله.
ومع ذلك، فإن ما يقلق العلماء 
اجلــرذان  بني  التشــابه  مــدى 
والبشــر. ويُعتقــد بالفعل أن 
نصف البشــر في جميع أنحاء 
العالم لديهم نســخة خامدة 
من الطفيلي في أدمغتهم في 

شكل أكياس غير ضارة.
التي  إنغــام،  وينــدي  وتقــول 
شاركت في الدراسة، إن الفريق 
الفئران  الطفيلــي على  اختبر 

التي لم تتأثر في النهاية بوجود 
حيوان مفترس.

خطــورة  مــن  وحــذرت 
»قــام  التوكســوبالزما: 
التوكســوبالزما بعمل رائع في 
اكتشــاف أدمغة الثدييات من 
انتقالها من خالل  أجل تعزيــز 

دورة حياة معقدة«.
أن  آخــرون  خبــراء  ويعتقــد 
الفيروســات هي التي ستحول 
اجلنس البشري في النهاية إلى 

زومبي.
ويعتقــد الدكتور بــن نيومان، 
الفيروســات  علــم  أســتاذ 
بجامعة ريدينغ، أن فيروسا مثل 
داء الكلب ميكن أن يتطور ويغزو 

البشرية.
وقــال ملوقــع »ياهــو«: »هناك 
صنع  مــن  تقترب  طفيليــات 
الزومبي.  حول  الفعلي  التجول 
الغريبــة  الكائنــات  ولكــن 
احلقيقيــة احملتجــزة فــي قبو 

الفيروسات.  األم، هي  الطبيعة 
هنــاك فيروســات أكثــر ممــا 
سنكتشــفه علــى اإلطــالق 
أن شــيئا كهذا يحدث  وأراهن 
الطبيعة.  في مــكان ما فــي 
داء الكلب، جند  إلــى  إذا نظرت 
أنــه يغّير متامــا الطريقة التي 
يتصــرف بهــا الكلــب. الذي 
يؤدي إلى اجلنون والتشــنجات، 
وبالتالــي فهو ليس بعيد املنال 

حقا«.

خبراء يحذرون من إمكانية تفشي »الزومبي«
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العواصم ـ وكاالت:

حســم فريق تشيلسي اإلجنليزي 
صعــوده إلى نصــف نهائي دوري 
أبطال أوروبا برغم خســارته أمام 
البرتغالي بهدف من  بورتو  ضيفه 
دون رد في إيــاب الدور ربع النهائي 
من البطولة.أقيمــت املباراة على 
بيثخوان  رامون سانشــيز  ملعب 
اإلسبانية،  إشــبيلية  مدينة  في 
ومتكن تشيلســي مــن احملافظة 
علــى أفضليــة تقدمــه ذهابــاً 
ملعبه  خــارج  املاضي  األســبوع 
فترات  معظم  نظيفــن  بهدفن 
املباراة، حتــى متكن مهاجم بورتو 
اإليراني مهــدي طارمي  البديــل 
من إحراز هــدف الفوز لفريقه في 
الدقيقــة )90+4( والــذي لم يكن 
كافياً إلنقاذ الفريق البرتغالي من 

وداع املسابقة.
مــن جانب اخــر، أقصــى باريس 
سان جيرمان بايرن ميونيخ حامل 
اللقب مــن ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا رغم خســارته أمامه بهدف 
الثالثاء بهدف  اليوم  رد مساء  دون 
اريك ماكســيم  العبه الســابق 
تشــوبو موتينــغ،  ليبلــغ املربع 
الذهبــي للمســابقة األوروبيــة 
العريقة ألفضلية فوزه 3-2 ذهاباً.

وجنــح نــادي العاصمــة بالثــأر 
املاضي  املوسم  نهائي  خلســارته 
ليضرب موعداً في نصف النهائي 
مع املتأهل من مباراة مانشســتر 
ومضيفــه  اإلجنليــزي  ســيتي 
األربعاء. األملاني  دورمتوند  بوروسيا 
وخاض فريق املــدرب هانزي فليك 
اللقاء املصيري بغياب عدة العبن 
مصابــن على رأســهم الهداف 
البولندي روبرت ليفاندوفســكي، 
والعب الوسط الفرنسي كورنتان 
توليســو وزميله ليون غوريتسكا 
واملدافع نيكالس زوله، فيما أصيب 
ســيرج غنابري واإلســباني مارك 

روكا بفيروس كورونا.
وبعدمــا كان الشــك يحوم حول 
اإلصابة،  بســبب  مشــاركتهما 
بالفرنسين  اللقاء  فليك  استهل 
وكينغســلي  هرنانديز  لــوكاس 
كومــان الذي تعــرض لضربة في 
مبــاراة الــدوري نهاية األســبوع 
ضد أونيــون برلن لكنــه تعافى 

للمشاركة ضد فريقه السابق.
وفــي اجلهــة املقابلة، لــم توفر 
العاصمــة  فريــق  اإلصابــات 

الفرنســية، إذ غــاب عن ســان 
جيرمــان املهاجــم األرجنتينــي 
مــاورو ايــكاردي والظهير اليفن 
إلــى ماركينيوس،  كورزاوا إضافة 
ما دفــع باملدرب بوتشــيتينو إلى 
إشراك البرتغالي دانيلو بيريرا في 
قلب الدفاع الى جانب بريســنيل 

كيمبيمبي.
مــن جانبــه، أشــاد ماوريســيو 
بوكيتينــو، مــدرب باريس ســان 
جيرمان، بالعبيه بعد إقصاء بايرن 

ميونخ، مــن دوري أبطــال أوروبا.
 RMC وصرح بوكيتينــو عبر قناة
»أواًل أريــد تهنئة العبــي باريس، 
كل الفضل لهم، أنا ســعيد جًدا 
ورئيس  الفني  من أجلهم، واجلهاز 
الرياضي«.وأضاف  واملديــر  النادي 
الطبيعي  »من  األرجنتيني  املدرب 
أن يثق العبن كبار مثل كيميتش 
وتومــاس مولــر في أنفســهم، 
ويعتبــرون فريقهم هو املرشــح 

للتأهل«.

واســتدرك في ختــام تصريحاته 
»لكن كــرة القدم لعبــة مثيرة، 
بذلنا  لقد  نستســلم،  أال  ويجب 
أقصــى جهــد وعلينــا مواصلة 
العمــل«. وينتظر باريــس، الفائز 
وبوروسيا  من مانشستر ســيتي 
دورمتونــد، بعدما تفــوق 3-2 على 
بايــرن ميونخ في أملانيا، وخســر 

بهدف في حديقة األمراء.
ووجه ناصــر اخلليفي رئيس باريس 
رســالة محرجة  ســان جيرمان، 

لنجمــي الفريق، نيمــار وكيليان 
مبابــي، بعد بلوغ نصــف نهائي 
دوري أبطــال أوروبا، على حســاب 
بايرن ميونــخ حامل اللقب.وصرح 
»أتفق   RMC شبكة  عبر  اخلليفي 
ليظفر  اســتثمرنا كثيــرًا  أننــا 
باريــس بلقــب دوري األبطال، لذا 
نيمــار ومبابي ليــس لديهما أي 
كافة  »منلك  للرحيل«.وأضاف  عذر 
املقومــات التي تؤهلنا للفوز بكل 
البطوالت، نحن فريق رائع ونحترم 
كبــار أوروبــا، اآلن نتواجد معهم 
»لكن  املكانة«.وشــدد  نفس  في 
دوري األبطــال لم ينته بعد، يجب 
بالهدوء  والتحلي  العمل  مواصلة 
واالستمرارية، نحتاج للعمل أكثر 
يبقى  لكن  موجودة،  الثقة  يومًيا، 
الســر،  كلمة  هو  دائًمــا  العمل 

والتفاصيل تصنع الفارق«.
وتابــع »هدفنا الذهــاب إلى أبعد 
مدى ممكن، طموحنا بلوغ النهائي 
والظفــر باللقب، نركــز على كل 
مبــاراة مبفردها، كنــا رائعن أمام 
بايــرن ميونــخ، وكان بإمكاننا أن 
نسجل 3 أو 4 أهداف، لكننا تأهلنا 

في النهاية«.
وأكــد رئيــس النادي الباريســي 
»نشــعر بالتوتــر طــوال الوقت، 
لكن ثقتي في الفريــق لم تهتز، 
اخلبــرات،  من  املزيــد  نكتســب 
لقد فزنــا على برشــلونة وبايرن 
الكثير«.وأمت  يعنــي  وهذا  ميونخ، 
»جئنا لهذا الفريــق للفوز بدوري 
بباريس،  األبطــال، فخــور جــًدا 
املدرب ماوريسيو بوكيتينو واملدير 
بعمل  يقومان  ليونــاردو  الرياضي 
رائع، لقــد بذل الالعبون أقصى ما 
لديهــم، نفتقــد جماهيرنا التي 
ســاندت الفريق من أمــام فندق 
الفائز  باريس،  وينتظــر  اإلقامة«.. 
وبوروسيا  من مانشستر ســيتي 
دورمتونــد، بعدما تفــوق 3-2 على 
بايــرن ميونخ في أملانيا، وخســر 

بهدف في حديقة األمراء.

باريس سان جيرمان يقصي بايرن ميونيخ حامل اللقب

تشيلسي يصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

لقطة من مباراة سان جيرمان وبايرن ميونيخ

الرباط ـ وكاالت:
أعلن نادي الرجاء الرياضي املغربي عن التعاقد 
مع املدرب التونسي لســعد الشابي مبوجب 
عقد ميتد حتى نهاية املوسم قابل للتجديد.

ويتصدر الرجــاء مجموعته في بطولة كأس 
االحتاد اإلفريقي برصيد 12 نقطة، لكنه يأتي 
في املركــز الثاني في بطولة الــدوري خلف 
الوداد.ويبلغ الشابي من العمر 59 عاماً وكان 
للـاالحتاد الرياضي املنستيري  التونسي  مدرباً 

عام 2019.

مسقط ـ وكاالت:
أعلن الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش قائمة العبي 
منتخب عمان األول، الذي ســيدخل معســكرا 
تدريبيــا في دبي خالل املدة من 17 نيســان حتى 
5 أيار املقبل.ويســتعد منتخب عمان الستكمال 
مباريات تصفيات التأهل إلــى نهائيات بطولتي 
كأس العالم 2022 وكأس آســيا 2023.وســبق 
للمنتخب العماني أن خاض معســكرا في دبي 
الشــهر املاضي واجه خالله وديا منتخبي األردن 
والهند.واختــار برانكــو 29 العبا ملعســكر دبي، 
هم:فايز الرشــيدي ويوســف الشــيادي وأحمد 
الرواحــي وإبراهيــم اخمليني ومحمد املســلمي 
الصبحي وفهمي  اخلميســي، وعصــام  وأحمد 
دوربن وجمعة احلبســي وعبــد العزيز الغيالني، 

زاهر األغبري.
علــي البوســعيدي وأحمــد الكعبــي وعبس 
الهشــامي وعبد اهلل فواز وأرشد العلوي وحارب 
السعدي ويزيد املعشــني وأمجد احلارثي وصالح 
اليحيائي، وعمر الفزاري ومحســن جوهر وياسن 
الشــيادي وعبد العزيز املقبالي ومحمد الغافري 
وخالد الهاجري ومحسن الغساني وعمر املالكي 

وسعود احلبسي.

باريس ـ وكاالت:
اســتقال املدرب الفرنســي اخملضرم كلود لوروا 
من منصبــه مع منتخــب توغو لكــرة القدم، 
بعد فشــله بقيادته إلى كأس أمم إفريقيا 2021، 
بحســب ما ذكر لوكالة فرانس برس.قال صاحب 
عدد املشاركات القياسية في كأس إفريقيا: »لم 
نتأهل إلــى كأس إفريقيا املقبلة، فيما كانت كل 
األمور مصّممة حلــدوث ذلك، تعّلمــت الدروس 
وأســتقيل«.وحّل »صقور« توغو في املركز األخير 
البطولة  فــي تصفيــات  ضمــن مجموعتهم 
املؤجلة بســبب جائحــة فيــروس كورونا.وبعد 
وصوله إلى توغو في عام 2016، أشــرف لوروا )73 
عاماً( على ســادس منتخب إفريقي في مسيرته 
التدريبية مرتان الكاميــرون وجمهورية الكونغو 
الدميوقراطيــة، ومــّرة لكل من الســنغال، غانا، 

الكونغو وتوغو.

الشابي مدربًا 
للرجاء المغربي 

منتخب عمان 
يعسكر في دبي

استقالة لوروا من 
تدريب منتخب توغو

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

بات ســتيفن كوري أفضل مســجل 
فــي تاريــخ غولــدن ســتايت ووريرز 
متخطياً األسطورة ويلت تشامبرالين، 
بتســجيله 53 نقطة في مباراة الفوز 
على دنفــر ناغتــس 116 - 107، فيما 
اســتعاد فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
صدارة املنطقة الشرقية منفرداً بفوزه 
113-95 بفضل  داالس مافريكس  على 
جنمــه الكاميروني جويــل إمبيد، في 
احتاج كوري  األولــى،  املباراة  NBA.في 
إلى 19 نقطة فقــط من أجل تخطي 
رصيد أسطورة الستينيات تشامبرالين 
ونقاطه الـــ 17,783 بقميــص ووريرز 
محتفظــاً بالرقــم القياســي ألكثر 
من 50 عاماً، فنجح فــي الوصول إلى 
مبتغاه بعــد 10 دقائق فقط من الربع 

األّول، منهياً املباراة مع 53.
 ويعتبــر هذا املوزع العبقــري رمزاً في 
ووريرز منذ زمن طويل، بعدما قاده للفوز 
بلقب الدوري 3 مرات وإلى نهائين في 
 ،)2019-2015( أعوام  غضون خمســة 
وهو ما زال في سن الـ 33 عاماً شعلة 
على أرض امللعب.وهي املرة الســابعة 
ينجح فيها كوري في تســجيل على 
األقل 50 نقطة، منها 10 رميات ثالثية.

غير أن هذه األمسية الساحرة لكوري 
موراي  الكنــدي جمال  باصابة  انتهت 
في الركبة اليســرى، ما يشّكل ضربة 
موجعة لفريقــه ناغتس رابع املنطقة 
الغربية الذي سيفتقد جلهوده في حال 

غاب لفترة طويلة عن املالعب.
االرتــكاز  العــب  قــاد  داالس،  وفــي 
الكاميرونــي إمبيــد، املرشــح للفوز 
بلقب أفضل في املوسم العادي، فريقه 
فيالدلفيا ســفنتي سيكســرز للفوز 
على مافريكس بتســجيله 36 نقطة 
)10 من أصــل 17 من الرميات(، إضافة 
إلــى 7 متابعات فــي 26 دقيقة فقط.

أثنى مدرب ســفنتي سيكســرز دوك 
ريفرز على أداء العبه بالقول إنه »لعب 
بأســلوب هجومي طوال األمســية«، 
مــن دون أن يظهر أي عالمات إزعاج من 
دعامة الركبــة التي كان قال في وقت 
ســابق أنهــا تعيق لعبــه.وأردف »من 
أنه  اعتقد  أنه يعتاد عليهــا،  الواضح 
املباراة  بأســلوب هجومي طوال  لعب 
ولم يســتقر«. وختم مبدياً ســعادته 
من حتقيــق فريقه 3 انتصــارات في 4 
مباريات خــارج ملعبــه »كان من بن 
أهدافنا قبل بداية املوســم، وفي حال 
أردنــا أن نكون ما نحن عليه علينا اآلن، 
أن نكون جيديــن خارج ملعبنا«.وانفرد 
املنطقة  بصدارة  سفنتي سيكســرز 

و17 خســارة،  37 فوزاً  الشــرقية مع 
مستفيداً من تأجيل مباراة مينيسوتا 
متبروولفــز وبروكلن نتــس الثاني بعد 
مقتل شــاب أســود دانتي رايت أثناء 
استجوابه بالقرب من املدينة.وسيكون 

على سفنتي سيكسرز تأكيد زعامته 
للمنطقــة في لقاء قمــة أمام نتس 

امس.
الســلوفيني  حتمل  مافريكــس،  عند 
لوكا دونتشــيتش عــبء الهجوم في 

ظل غياب زميله الالتفي كريســتابس 
بورزينغيس للراحة، فسجل 32 نقطة، 
إال أنه وجد نفســه معزوالً على أرض 
الغربية  في  داالس سابعاً  امللعب.وظل 
)29-24( متقدمــاً على ممفيس غريزليز 

الثامن والفائز على شيكاغو بولز 101 
- 90، وعلى سان انتونيو سبيرز التاسع 
الذي تغلب على أورالندو ماجيك 120-

.97
وســقط يوتا جاز متصدر الغربية أمام 
واشنطن ويزاردز 121 - 125، على الرغم 
من أن جنمــه دونوفان ميتشــل حاول 
بفضل 42 نقطة و6 متريرات حاســمة 
تقليص فــارق وصل إلى 14 نقطة، في 
أن الضيف  الدقائق اخلمس األخيرة، إالّ 
قاوم ببســالة لينتزع الفوز. ويدين يوتا 
بهذا االنتصار إلى راســل وســتبروك 
الدقائق  صاحب ســلتن مهمتن في 
القاتلة، ســمحت له بتحقيق »تريبل 
- دابــل« للمــرة 23 هذا املوســم )25 
نقطة و14 متريرة حاسمة و14 متابعة( 
والـــ 169 في مســيرته متأخراً بفارق 
12 محاولــة فقط عــن صاحب الرقم 
روبرتسون.وبدوره،  أوســكار  القياسي 
تألق برادلي بيل تسجيالً مع 34 نقطة، 
ليضيــف املزيد من النقاط إلى رصيده 
التهديفي كأفضل مسجل في الدوري.
مــن ناحية جــاز، كان الصربي بوغدان 
في  تســجيالً  األفضل  بوغدانوفيتش 
صفوف اخلاســر مــع 33 نقطة، فيما 
سجل الفرنسي رودي غوبير 12 نقطة 
والتقــط نفس عدد املتابعات.وفشــل 
جاز في مجارة منافسه هجومياً، حيث 

جنح ويزاردز بنســبة 52,2 في املئة من 
رمياته.

وســمحت خســارة املتصدر يوتا مع 
40 فــوزاً مقابل 14 هزميــة، لوصيفه 
فينيكس صنز )38-15( بتشديد اخلناق 
عليه بعد فوزه على هيوســن روكتس 
اللقب  يتمكــن حامل  ولم   .120-126
لوس أجنليس ليكــرز من املتابعة على 
منــوال االنتصــارات ذاتــه بعد يومن 
من فوزه علــى بروكلن، من دون جنميه 
ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس بسبب 
االصابة، فسقط أمام نيويورك نيكس 
96-111.ولعب يوليوس راندل دور اجلالد 
أمام فريقه الســابق ليكرز بتسجيله 
34 نقطة إلى 10 متابعات، فيما أضاف 
زميــاله إلفريد بايتــون 20 وديريك روز 
األفضل  كان  اخلاســر،  نقطة.عند   14
األملاني دنيس شــرودر مع 21 نقطة و6 
متريرات حاسمة، فيما لم يفرض العب 
اإلرتكاز أندري دروموند نفسه هجومياً 
مكتفيــا بـــ 3 نقــاط و10 متابعات، 
بخالف مباراته أمام نتس حيث سجل 
20 والتقــط 11 متابعة.وحافظ ليكرز 
على املركــز اخلامس فــي الغربية مع 
33 فوزاً مقابــل 21 هزمية، فيما اقترب 
نيكس )28-27( بفوزه الثالث توالياً من 
املركز السابع الذي يحتله بوسطن في 

الشرقية )26-28).

كوري يصبح أفضل مسجل في تاريخ غولدن ستايت
في الدوري االميركي للمحترفين بكرة السلة

كوري يتفوق في الدوري السلوي

10:00 مساًء

8:45 مساًء

10:00 مساًء
10:00 مساًء

مفكرة اليوم

مان يونايتد ـ غرناطة

الدحيل ـ الشرطة

روما ـ أياكس
سالفيا براغ ـ أرسنال

الدوري األوروبي

دوري أبطال آسيا

العصوام ـ وكاالت:
جنحــت الالعبة التونســية أنس 
جابــر، فــي بلــوغ الــدور الثاني 
لبطولة ماســك هالث املفتوحة 
السويسرية  للتنس، على حساب 
جابر  أنس  فوجل.وفازت  ستيفاني 
على فوجــل، املصنفة 127 عاملًيا، 
مبجموعتن دون رد، بعد ساعة و7 
دقائق من اللعب، بواقع 6-4 و1-6.
وســتواجه أنس، في الدور الثاني، 
الالعبة األمريكية إليسيا باركس، 
املصنفة 313 عاملًيا.جتدر اإلشــارة 
إلى أن أنس جابــر تترأس القائمة 
األولى للبطولة، وحتتل حالًيا املركز 

27 عاملًيا.
وكســبت الالعبة التونسية أنس 
جابر، مركزًا في التصنيف العاملي 
للتنــس، وأصبحت حتتــل املرتبة 
27 عاملًيا، وهــو أفضل ترتيب في 
مســيرتها حتــى اآلن.وجاء تقدم 

أنــس جابــر، بعــد بلــوغ نصف 
نهائي بطولة فولفو شارلســتون 
املفتوحــة، مما رفــع رصيدها إلى 
أنــس،  نقطة.وســتواصل   2225
في  باملشاركة  األمريكية  جولتها 
املفتوحة،  هالث  ماســك  بطولة 

املنافســات مبواجهــة  وتفتتــح 
السويسرية ستيفاني فوجل.وفي 
نفس التصنيف العاملي للسيدات، 
حافظت املصرية ميار الشــريف، 
على املرتبة 121 عاملًيا برصيد 696 

نقطة.

العواصم ـ وكاالت:
عاد فابيو ياكوبســن إلى منافسات 
الدراجــات بعــد غياب أكثــر من 8 
في  اخلطيرة  إصابتــه  بعد  أشــهر 
ســباق بولندا وأكمل املرحلة األولى 
الهولندي  تركيا.واحتل  ســباق  من 
24 عاما  البالغ عمــره  ياكوبســن 
املركــز 147 متأخرا بـــ 10 ثوان عن 
الرئيســية لكن متسابق  اجملموعة 
كان  ستب  ديسونينك-كويك  فريق 
ســعيدا بالعودة.وقال ياكوبســن: 
وافتقدتها  دراجتــي  قيــادة  »أحب 
كثيرا، ولذلك أنا سعيد جدا بوجودي 

هنا«.
وتابع: »كان من اجليد أن تكون عودتي 
واالعتياد على  في مرحلة قصيــرة 
»يجب  أخرى«.وأضاف:  مرة  التسابق 
أن أعتــرف أننــي كنــت خائفا في 
البداية عند حترك اجملموعة الرئيسية 
إلى اليمن أو اليسار أو الكبح عدة 

مرات، لكن بعد ذلك ســارت األمور 
على ما يــرام وتقدمت إلى مقدمة 
إدخــال  الرئيســية«.ومت  اجملموعــة 
ياكوبســن في غيبوبة اصطناعية 
وخضع جلراحة لـ5 ساعات في املخ 
بعد اصطدامــه باحلواجز في حادث 

مع مواطنــه ديالن جرونفخن خالل 
املرحلــة األولى لســباق بولندا في 
آب املاضي.كمــا عانــى من إصابات 
خطيرة في الوجه واحتاج إلى زراعة 
عظام من أعلــى احلوض إلعادة بناء 

فكيه العلوي والسفلي.

ياكوبسن يعود لسباقات الدراجات بعد غياب 8 أشهرأنس جابر تتقدم في بطولة ماسك هالث

ياكوبسنأنس جابر

العواصم ـ وكاالت:
يونايتد  نادي مانشســتر  خســر 
اإلجنليــزي تصنيفــه كأحد أغلى 
ثالثــة أنديــة لكرة القــدم على 
مســتوى العالم، وفقــا لقائمة 
فوربس ألغلــى أندية العالم.وجنح 
نادي برشــلونة في اقتناص املركز 

األول في تلك القائمة ليحل محل 
غرميــه الدوري ريــال مدريد، وذلك 
بعد أن ســجلت القيمــة املالية 
للنادي الكتالوني 4.76 مليار دوالر.

وحــل يونايتــد رابعا فــي قائمة 
فوربــس ألغلى أنديــة كرة القدم 
في العالم في حــن انتقل بطل 

الــدوري األملانــي بايــرن ميونيخ 
إلى املركــز الثالــث ليحل محل 
األندية  حتتل  اإلجنليزي.كما  النادي 
ومانشســتر  ليفربول،  االجنليزية 
ســيتي، وتشيلســي، واألرسنال، 
وتوتنهــام أيضا مراكــز بن أغلى 
عشرة أندية كرة قدم في العالم .

وحتتل أندية إيفرتون، وويست هام، 
وليستر سيتي املراكز 15 و18 و19 
فوربس  فوربس.وأكدت  قائمة  في 
أن متوســط قيمــة النــادي في 
القائمة التــي تتكون من 20 ناديا 
لكرة القــدم ارتفعت بحوالي 30 
في املئة في العامن املاضين رغم 

انتشار فيروس كورونا.وأشارت إلى 
أن عائدات املباريــات تراجعت إلى 
441 مليــون دوالر، مما يشــير إلى 
هبوط بواقــع 9.6 في املئة مقابل 
املستويات املســجلة في موسم 

.18-2017
وبرغم تراجــع النادي اإلجنليزي في 

ترتيــب القيمة املاليــة بن أغلى 
أنديــة العالــم، ال يــزال يونايتد 
النادي صاحــب أعلى عائدات  هو 
التشغيل، إذ سجل ارتفاعا بقيمة 
167 مليــون دوالر فــي املوســم 
الكروي 2019-20 بإجمالي عائدات 

643 مليون دوالر.

مانشستر يونايتد يتراجع في قائمة أغلى أندية العالم



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

استعدادته  الشرطة  فريق  اكمل 
للدخول ضمن منافسات اجملموعة 
االســيوية الثالثة لــدوري ابطال 
باســلوب  ســتقام  التي  آســيا 
ويحتضنها  ملرحلتــن  التجمــع 
النادي االهلي السعودي، وسيالقي 
القطري  الدحيل  الشــرطة فريق 
في الســاعة الثامنة مساًء اليوم 
فريق  الشــرطة  اخلميس.ويالعب 
االســتقالل يوم األحد املقبل في 
الثامنــة والنصــف وفــي اللقاء 
الســعودي  االهلي  يواجه  الثالث 
في  املقبل  االســبوع  من  االربعاء 

العاشرة والنصف مساًء.
وقال اليتش مدرب الشرطة »البد 
من االســتفادة من املشاركة في 
إيجابية«. نتائج  وحتقيق  البطولة 
وأضاف مدرب الشرطة؛ ان »الفريق 
يضم عناصر جيدة، وكذلك ميتلك 
العبن محترفن بحجم املنافسة 
االســيوية، مثل الالعب البرازيلي 
والفنزويلــي  ســيلفا  رافائيــل 
العبي  جانب  إلى  ريفاس  جيليمن 

املنتخب العراقي الوطني«.
مازن  الشــرطة  فريق  وأكد العب 
فياض أن الفريق يواصل حتضيراته 
الســعودية  العربية  اململكة  في 
حتضيرا للمشاركة في دوري أبطال 
وقال  اليوم..  ستنطلق  التي  آسيا 
فيــاض إن الفريق يتطلع لتحقيق 
بدايــة جيدة أمــام الدحيل اليوم 
في مســتهل املشــوار اآلسيوي.
ولفت إلــى أن الوحدات التدريبية 
متواصلة والالعبون متحمســون 
لتحقيــق بدايــة طيبــة ترضي 
جماهير الشــرطة التــي تترقب 
نتائج مميزة.وبن أن اجملموعة الثالثة 
مجموعــة صعبة وتضــم أندية 
كبيرة ولديها خبرة في دوري أبطال 
آسيا.وأردف: »لكن هذا لن يضعف 
كذلك  فالشــرطة  عزميتنــا  من 

في  عالية  وطموحاتنا  كبير  فريق 
الشرطة  أن  إلى  البطولة«.وأشار 
لــن يكون صيدا ســهال في دوري 
خطف  »طموحنا  مبينا:  األبطال، 
إحــدى البطاقــات املؤهلة لثمن 
لتحقيق  النهائــي، وســنجتهد 
الكرة  منثــل  ألننــا  طموحاتنــا، 
العراقية«.يشــار إلى أن الشرطة 
يلعــب في اجملموعــة الثالثة إلى 
القطري  الدحيــل  أنديــة  جانب 
واالستقالل  الســعودي  واألهلي 

اإليراني.
إلى جدة  األحــد،  ووصلت، صباح 
بعثة فريــق الشــرطة العراقي؛ 
فــي  للمشــاركة  اســتعدادًا 
الثالثة بدوري  منافسات اجملموعة 

أبطال آســيا.كان في اســتقبال 
بعثــة الفريق العراقــي، عدد من 
العامــة  العالقــات  منســوبي 
والدولية باالحتاد الســعودي لكرة 
القدم، والذيــن رافقوا البعثة إلى 
جدة.ويلعب  فــي  إقامتهــا  مقر 
الشــرطة، في اجملموعــة الثالثة 
رفقــة أنديــة األهلــي، والدحيل 
طهــران  واســتقالل  القطــري، 

اإليراني.
وقد تكون خبرة الشرطة أكبر من 
األنديــة احمللية األخــرى من خالل 
مشــاركة الفريق في النســخة 
املاضيــة والتي ودع منافســاتها 
مــن دور اجملموعات.وقــدم حينها 
الشــرطة مواجهــات شرســة، 

وتافس على إحدى بطاقتي التأهل، 
البطولة بفارق األهداف  وغادر من 
بعد أن تساوى بالنقاط مع صاحب 
االســتقالل  الثانيــة  البطاقــة 
منحت  املباريــات  اإليراني.وتلــك 
فريق الشــرطة خبرة التعامل مع 
البطولة اآلســيوية، ال سيما وأن 
النســخة املاضية أقيمت كذلك 
العاصمة  فــي  التجمع  بطريقة 

القطرية الدوحة.
إليتش،  ألكسندر  الصربي  املدرب 
سبق وأن خاض منافسات املوسم 
املاضي مع الشرطة، قبل أن يكمل 
املهمة املدرب الوطني عبد الغني 
شــهد، لكن ألكسندر بات يعرف 
جيــدا تفاصيــل الفريق.وبالتالي 

عامل االستقرار حاضر واالنسجام 
بــن املــدرب والالعبــن بأفضل 
حاالته، وســيراهن الشرطة على 
إضافة  ليشــكل  الصربي  املدرب 
وأن  ســبق  وأنه  خصوصا  نوعية، 
قاد األهلي السعودي ويعرف جيدا 

منافسيه في اجملموعة.
اســتفاد الشــرطة من البطولة 
املاضيــة بكيفيــة التعاقــد مع 
العبن محترفن بحجم البطولة، 
حيث تعاقد في املوسم احلالي مع 
الالعب البرازيلي رافائيل ســيلفا 
والفنزويلــي جيليمــن ريفــاس.
جيدة  مبواصفات  الالعبان  ويتمتع 
في  لعب  الــذي  ريفاس  خصوصا 
الدوري السعودي حتديدا مع الهالل 

واالحتاد، وبالتالــي هو اآلخر يعرف 
ووجوده  الســعودية،  الفرق  جيدا 

يعد إضافة نوعية للفريق.
تضم تشــكيلة الشرطة خليط 
متجانــس بشــكل مميــز، ما بن 
الشباب واخلبرة، الذين اثبتوا خالل 
املوســم احلالي قدراتهم العالية.
وبرغم أن الفريق سيشــهد غياب 
3 العبــن لإلصابة وهــم محمد 
مزهر ومروان حسن وأحمد جالل، 
إال أن العناصر املتواجدة قادرة على 

التعويض وسد الفراغ.
ووضع االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
الالعــب العراقــي ابراهيم بايش، 
الذين  الشــباب  النجــوم  ضمن 
يســتحقون املتابعة في البطولة 
االســيوية.واصدر االحتاد االسيوي 
عدد  على  الضوء  تســلط  قائمة 
مــن النجــوم الشــباب املميزين 
الــذي يســتحقون املتابعة خالل 
دوري  في  اجملموعات  دور  منافسات 

ابطال آسيا 2021.
وشــملت القائمة العب املنتخب 
اجلوية  القــوة  ونــادي  العراقــي 
إبراهيم بايش، ملا قــام به من دور 
كبير في تأهل القــوة اجلوية إلى 
منذ  األولى  للمــرة  اجملموعات  دور 
عــام 2008، بعدما أرســل متريرة 
عرضية خــالل الوقت بدل الضائع 
الثاني، استغلها أمين  من الشوط 
في  التعادل  هدف  وسجل  حسن 
مرمــى الوحدة الســعودي، قبل 
أن يفــوز الفريق العراقــي بفارق 
بايش ضمن  الترجيح.وكان  ركالت 
تشــكيلة القوة اجلوية الذي توج 
بلقب كأس االحتاد اآلســيوي عام 
2017، وقد ســجل في نهائي تلك 
للفريق  الثاني  الهــدف  البطولة 
مبرمــى التن عســير التركماني.

يبلغ بايــش من العمر 21  وحالياً 
وقــد فرض حضــوره على  عاماً، 
املســتوى الدولــي مــع منتخب 
العراق منذ عــام 2019 حتت قيادة 

املدرب سريشكو كاتانيتش.

إبراهيم بايش ضمن ابرز العبي القارة

اليوم.. الشرطة يواجه الدحيل القطري 

وداعًا مالذنا االمن
اتصلت به ظهيرة يــوم اجلمعة املاضي وبدال 
من اســمع صوته وهو يرد )هلو أبو زينب( جاء 
الرد تفضل قلت انا أريد اســتاذ سعدون جواد 
أبا نزار فقال أنا أبنــه ماهر والدي مت نقله الى 
مستشفى اليرموك في حالة صحية صعبة 
جــداً , صعقت ولــم اعرف كيــف ارد عليه 
واســرعت بنشــر اخلبر في )الكروب( اخلاص 

بزمالئي في صحيفة املالعب .
وبعد ايــام نزل خبر رحيلــك عنا كالصاعقة 
وترك أملاً وحزناً كبيراً في نفوسنا ونحن نسمع 
صباح يوم االثنن برحيــل القامة الصحفية 
الكبيرة سعدون جواد متأثراً بفايروس كورونا 
اللعــن الــذي مــازال يحصــد ارواح االحبة 
واالصدقاء والزمالء واملقربن دون هوادة الواحد 
تلــو االخر وال حول وال قوة لنــا اال الدعاء إلى 

الرب الكرمي بالشفاء العاجل جلميع مرضانا.
لم يكــن معلمنا الكبيــر ابا نــزار احد رواد 
الصحافة الرياضية فحسب، بل كان الصديق 
الوفي للجميع شــبابا وكبارا وكان بالنسبة 
لي شــخصيا مالذي االمن الــذي طاملا كنت 
اتصل به عندما اشعر بأنني قد حلقني الظلم 
او احليــف في عملي وكنت اجده خير ســند 
وعون لي وهو يرشــدني ويعضني ويشد من 
ازري بكلماتــه اجلميلة التي مازال صوتها يرن 

باذاني لتطييب خاطري.
تعرفت على معلمي ابا نزار بعد عام 2003 بعد 
ان كنت اسمع به ولم اراه او التقي به اال عبر 
اختصت  التي  األســبوعية  )الكرة(  صحيفة 
باخبار كرة القدم فقط برفقة الزمالء محمد 
ابراهيم وعبد الوهاب النعيمي والراحل عباس 
العبد وكنت سعيدا جدا بالعمل معه لعدة 
اســباب منها اوال كان من جيل الرواد وكنت 
متشــوقا للعمل معه كي اتعلم منه ما لم 
الرياضية السيما  نعرفه في عالم الصحافة 
بعــد ان كنا نقرأ لهم مــا يكتبون من دون ان 
نراهــم او نلتقي بهــم . وكان معلمي ابا نزار 
كبيرا مبعنــى الكلمة عبر التوجيه الصحيح 
والنصيحة الســديدة التي ظلت ترافقنا في 
عملنا حتــى يومنا هــذا وكان دائما ما يثني 
على ما اكتبه من لقــاءات مع جنوم الرياضة 
العراقية )مدربن او العبن( وانقطعت االخبار 
بيننا بعد ان مت ايقــاف اصدار صحيفة الكرة 

األسبوعية ألسباب مالية .
وجمعتني الصدفة مع اســتاذي ومعلمي ابا 
نزار مــرة اخرى من خــالل صحيفة )املالعب( 
وموعد عموده االسبوعي حتت عنون )كل يوم 
اثنن( كان يأتي الى مقــر جريدتنا مبكرا في 
بعض االحيان ويبدأ بالسالم علينا الواحد تلو 
االخر وال فرق عنده بن الشــباب والكبار، كان 
يثني على كل منــا بكلمة جميلة يبعث من 
خاللها روح التألق واالبــداع لكتابة األفضل، 
لم يكن كالمه مجرد اطراء حســب بل يقول 
الحد الزمالء خبرك اعجبني الن فيه معلومة 
جديدة ويتحــدث مع االخر بــأن عموده كان 
جميال وجريئــا في الطــرح والتوجيه ويقول 
لالخــر بأن لقائــه مع املــدرب او الالعب كان 
رائعا في تفاصيله ثم ينهــي حديثه بالقول 
بأن الصحافة الرياضيــة امانة بن اقالمكم 
ان تكونوا حريصــن على صيانتها  وعليكم 

عبر الكلمة احلقة.
رحيلــك افجعنا يــا معلمنــا الكبير ونحن 
مازلنا في صدمة وغير مصدقن برحيلك عنا 
من دون وداع، بدورنا نقــول لك نحن تالميذك 
وزمالئــك ســنكون عند حســن ظنــك بنا 
وســتبقى كلماتك وتوجيهاتــك ونصائحك 
عنوانــا إلبداعنا . من قرير العــن ابا نزار فأنت 
عند رب كرمي لــم يظلم عنــده احد فكيف 
بك وانت البلســم الشــافي لكل جراحاتنا 
واملعلم الكبير الذي ارشدنا الى سكة الطريق 

الصحيح في عالم الصحافة الرياضية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أشادَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، 
بالنتائج التــي حققها املنتخب العراقي 
أللعاب القوى في منافســات اليوم األول 
من ســباقات اجلائزة الكبرى اآلســيوية 
اجلاريــة في مدينــة مشــهد اإليرانية، 

مبشاركِة )14( دولة.
وبَــنَّ الوزيــر درجال أن تصــدر املنتخب 
الفرق املشــاركة مدعاة  ترتيب  العراقي 
أربــع ذهبيات  فخر بعد حصولــه على 
وبرونزية، ما يؤكــد اخلطوات الصحيحة 
التي تتبعهــا الوزارة في تقــدمي الدعم 
واإلســناد لإلحتــادات الرياضية من خالل 
إلقامة  الرياضيــة  املنشــآت  توفيرهــا 
هذا  وسنواصل  والتدريبات،  املنافســات 
النهج مع رياضة اإلجنــاز العالي ليتعزز 

حتقيق النتائج اإليجابية.
من جانب اخر، زار وفد من وزارة الشــباب 
والرياضــة متمثــال بقســم الرياضــة 
البدنية  التربيــة  دائــرة  في  النســوية 
والرياضة، مديرية شــباب ورياضة بغداد 
– الرصافة والتقى مدير املديرية الدكتور 
خالد عبد علي الركابي, ملناقشــة الية 
تفعيل االنشــطة الرياضية النســوية.

وقالت مدير قسم الرياضة النسوية انوار 

طارق أنه مت مناقشــة العديد من االمور 
في مقدمتها بيان اهمية الرياضة واثرها 
على املرأة وابراز اهم املعوقات ملمارســة 
املــرأة للرياضــة ووضع اســتراتيجيات 
وخطط ما بن اجلهــات ذات العالقة في 

تنمية الرياضة النسائية في العراق.
واضافــت ان الزيارة هي باكــورة العمل 
والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة 
بواقع  للنهــوض  في جميــع احملافظات 
الرياضة النســوية وتفعيل االنشــطة 
املنتديــات  فــي  النســوية  الرياضيــة 
الشبابية التي من شأنها توسيع قاعدة 
رياضــة املرأة وملــا للرياضة مــن اهمية 
لصحة اجلسم وحتسن احلالة النفسية، 
مشــيرة الــى ان مدير مديرية شــباب 
ورياضة بغداد – الرصافة ابدى استعداده 
التام للتعاون مع قسم الرياضة النسوية 
من اجل تطبيق االمور التي مت مناقشتها 

على ارض الواقع.
إلى ذلك، تواصل دائرة العالقات والتعاون 
الدولي - قســم التعاون الدولي في وزارة 
اللغة  دورة  أعمــال  والرياضة  الشــباب 
يوم  انطلقت  التي  للمبتدئن  االنكليزية 
اخلميس املاضي وتستمر ملدة 7 ايام حتى 
الـ14 من شهر نيســان اجلاري، ملوظفي 
الساعة  والرياضة في متام  الشباب  وزارة 
التاسعة مساًء عبر برنامج زووم يقدمها 

نزار  الدولي  التعاون  املوظف في قســم 
عبد الزهرة.

وقال مدير قســم التعــاون الدولي على 
الدورات  الــدورة مــن  ان  محمد علــي، 
املهمة التي يقدمها القســم ملوظفن 
الوزارة وبأشراف مدير عام الدائرة محمود 
خلف، وهي ضمن اخلطة الســنوية التي 
تســتهدف فئة موظفن الوزارة لتطوير 
أدائهم ضمــن األعمال التي يقومون بها 
.. وبن احملاضر نزار عبــد الزهره أن الدورة 
تناولت في اليومــن األول والثاني دروس 
فيما  االنكليزية  اللغــة  في  أساســية 
يتعلق في بنية اجلملة وكيفيت تكوينها، 
وكيفية التعامل مع الصفة واالسم في 

بناء اجلملة بشكل صحيح.
وأقاَم مركز البحوث والدراسات الشبابية 
والرياضيــة في دائرة الدراســات وتطوير 
املــالكات والقيادات الشــبابية في وزارِة 
الشــباِب والرياضِة بالتعاوِن مع مديرية 
اإلرشــاد التربــوي التابعة إلــى مديرية 
التعليم العام واألهلي واألجنبي في وزارة 
التربية، ورشة عمل تدريبية حملت عنوان 
الشباب(  مع  التشــاركي  العمل  )بحث 
مبشــاركِة )٢٤( مشــارك ومشاركة من 
املرشــدين التربوين في املدارس الثانوية 
واإلعدادية في مديريــات بغداد الرصافة 
والكــرخ( وقدمها احملاضــر املوظف في 

قاسم  علي  والدراســات  البحوث  مركز 
حسن على مدى يومن في ست ساعات 

ألكترونية على منصة التليغرام.
وتأتــي إقامة هــذه الورشــة في ضوء 
تفعيل اتفاقية التعاون بن وزارة الشباب 
والرياضــة مــع وزارة التربيــة وفي إطار 
مشروع بحث العمل التشاركي للشباب، 
إذ تهدف الورشــة إلى متكن املرشــدين 
التربوين مــن املعارف الالزمــة لتنفيذ 
املشــروع، وتخللت الورشــة مناقشات 
ومجاميع عمل لتحليل أبرز املشــكالت 
التــي يُعاني منها طلبــة مرحلة الرابع 
اإلعدادي وخرجــت اجملاميع مبجموعة من 
الشــريحة  تواجه هذه  التي  املشــاكل 
األلكترونية  املواقــع  اســتخدام  ومنها 
وصعوبات اختيار التخصص والتســريب 
املدرســي، فضاًل عن مشــاكل التعليم 

األلكتروني.
االتفــاق على تفعيــل اخلطوات  كما متَ 
بتمكن  املشــروع  لتطبيــق  الالحقــة 
التربوين من تكوين اجملموعات  املرشدين 
الشــبابية وتوليد مســاحات شــبابية 
البحثية  واملشاركة  لالستقصاء  جديدة 
وصنع السياســات، فيما أبدى املرشدون 
بهذا  وإعجابهم  تفاعلهــم  التربويــون 
املشــروع لإلحاطة مبشــاكل شــريحة 

الشباب.

الوزير درجال يشيد بإنجاز ألعاب القوى في بطولة الجائزة الكبرى اآلسيوية 
وزارة الشباب والرياضة تناقش آلية تفعيل األنشطة النسوية

الوزير عدنان درجال

ديالى ـ رعد شريف:
قــال عضو الهيئــة  االداريــة لنادي 
الرياضــي الدكتــور ليث  شــهربان 
اســماعيل ابراهيــم ان نتائج فريق 
كرة الصاالت املشارك مبباريات الدوري 
املمتاز للموســم الثاني على التوالي 
جيدة ومشــجعة قياســا  بوضعه 
احلالي وهــو لم يقدم كل ما بجعبته 
من مســتوى فني وستشهد  االدوار 
املقبلة من البطولة تصاعد مستواه  

بشكل مستمر .
واضاف فــي حديث لرياضة ) الصباح 
اجلديــد ( ان مهمــة فريقــه صعبة 
وكبيــرة مقارنــة مبــا موجــود  من 
فرق مؤسســاتية  لها مــن الدعم 
املادي  واملعنــوي ما يؤهلها الن تكون 
بالصدارة ولكن ما قدمه خالل الفترة 
املاضية من مســتويات اثارت اعجاب 
العديد من النقاد واملتابعن   امام فرق 
الشرطة واجلنسية ومصافي الوسط  
ما يجعلنا نطمح باملزيد من النتائج 
خصوصا  وان معــدل  اعمار العبيه 
بن ) 20ـــ 22 ( عاما وقدموا مستوى  

نالت رضا الكادر التدريبي واالدارة .
: ونتيجة لهذه املســتويات   موضحا 
مت اســتدعاء ثالثة العبن من الفريق  
لالنضمــام الــى صفــوف املنتخب 
الوطني وهــم مصعب جمال  وحيدر 
رعد وحارس املرمى ليث غســان وهذا 

يعتبر اجناز حتقق لنــا كأدارة والعبن  
وجهــاز تدريبــي كوننا  مــن الفرق 
الفتية فــي البطولــة اضافة لتألق 
الالعبن االخرين وهــم صهيب وليد 
وبالل نهاد وحسن خالد ولطيف خالد 
وحســن ومحمد واحمد بســيوني  

وسجاد هيثم .
وعن الية اقامة الدوري اجاب ابراهيم  
ان هذه االليــة اتاحت الفرصة جلميع 
االندية  في اللعــب بطريقة الذهاب 
واالياب وهــي منصفة بــكل تأكيد  
لكــن التوقف الذي حصــل اثر على 
البدنية  الناحية  مــن  الفرق  معظم 
بســبب الظروف الراهنــة , فيما بن 
ان املستوى التحكيمي  كان متفاوتا 
من حكم الخر وظهــرت هناك  عدد 

مــن الكفــاءات التحكيميــة التي 
متكنت من قيادة الكثير من اللقاءات 
الى بــر االمان فيما يحتــاج البعض 
من احلكام الــى دورات صقل وتطوير 
المكانياتهــم الفنيــة .واســتطرد 
بالقــول ان ادارة ناديه قدمت  كل ما 
متلك في ســبيل استمرارية  مسيرة 
املمتــاز وضحت  بالــدوري  فريقهــا 
بعــدد من االلعــاب الرياضية االخرى 
لدميومة عطائه ورعاية جميع العبيه 
املادية وفي  ومنحهم استحقاقاتهم 
حدود ما متوفــر لديها من امكانيات 
والغاء شــمل  مما اضطرها لتقليص 
مجموعة  رياضات في النادي ..لكنها 
عملت جاهدة على املشــاركة بعدد 
اخر من االلعاب الى جانب  مشــاركة 
فريق الصاالت والتــي من املمكن ان 
احمللية  البطــوالت  في  نتائــج  حتقق 
واملركزيــة ومنها اجلــودو وتنس كرة 

القدم والسلة .
نادي شــهربان  ادارة  واختتم عضــو 
حديثــه بالتأكيــد على ان مســيرة 
الدوري املمتاز حتتاج للكثير من الصبر 
واحلكمــة ملواجهة املعرقــالت  التي 
قد حتدث ولكن من حســن حظنا اننا 
منتلك كادر تدريبي مميز متكن من قيادة 
الفريق في املواجهات الســابقة بكل 
حنكة واطالعه على كل مستجدات 

العمل التدريبي احلديث .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت جلنة املســابقات في احتاد 
اجلولة  مباريــات  مواعيد  الكــرة 
الثامنة والعشرين التي ستنطلق 
16 نيسان  يوم غد اجلمعة املوافق 
اجلاري، اذ ســتقام ثــالث مباريات 
النفط  فيلعب  اجلولة،  افتتاح  في 
والنجــف في ملعــب التاجي في 
الســاعة الرابعــة عصــرا، وفي 
التوقيــت ذاته يضيــف الديوانية 
فــي ملعب  وتقام  احلــدود،  فريق 
الشــعب الدولي في الســاعة 9 

مساء مباراة الطلبة والسماوة.
وجترى السبت ثالث مباريات ايضا، 
في  البصرة  ونفــط  زاخو  فيلعب 
ملعب األول في الساعة 4 عصرا، 
وفــي التوقيت ذاته تقــام مباراة 
القاســم والكهربــاء في ملعب 
الكفل، ويضيف ملعب فرانســوا 
حريــري مباراة اربيــل والكرخ في 
الســاعة 9 مســاء، وجترى االحد 
مباراتي امانة بغــداد والصناعات 
الكهربائــة في ملعــب األول في 
الزوراء  4 عصرا، ويلعب  الســاعة 
وامليناء في ملعب الشعب الدولي 
فــي الســاعة 9 مســا، في حن 
تأجلت مباراتي اجلوية والشــرطة 

الرتباطهما بدوري ابطال آسيا.
احتاد  في  املســابقات  جلنة  وقررت 

مباريات  تأجيــل  املركــزي،  الكرة 
الشرطة والقوة اجلوية في الدوري 
رئيس  املمتاز.وقال شــهاب احمد 
بســبب  جاء  التأجيل  إن  اللجنة، 
ارتبــاط القوة اجلوية والشــرطة 
مبنافسات كأس ابطال اسيا لكرة 
القدم املقــررة انطالقها في الرابع 
عشر من الشــهر احلالي ويستمر 

لغاية الثالثن منه.
خطف فريق الزوراء فوزا صعبا من 
الكهربائية  الصناعــات  مضيفه 
بهدف من دون رد، مساء اول امس 
علــى ملعــب الصناعــة، بختام 
اجلولــة 27 مــن الــدوري املمتاز.

ومنحــت جلنة املســابقات فريق 
وقتــا كافيا الســتعادة  الــزوراء 
جاهزيتــه، بعد خروجه من امللحق 
اآلسيوي بخســارته أمام الوحدة 
اإلماراتي، وبالتالي أجلت مواجهته 
أمــام الصناعات إلى مســاء اول 
في  منهكا  الــزوراء  وظهر  امس.. 
املباراة وعانى أمام الصناعات الذي 
أضاع العبــوه العديد من الفرص 
83، متكن  الدقيقة  اخلطيرة.وفــي 
عالء عبد الزهرة من تســديد كرة 
قوية ســجل منها هــدف املباراة 
الوحيــد.. ورفــع الــزوراء رصيده 
الثاني،  املركز  51 نقطة فــي  إلى 
الصناعات  رصيــد  في حن جتمد 

الكهربائية عنــد النقطة 27 في 
املركز السادس عشر.

الهيئة  ســمت  اخر،  جانــب  من 
املدرب  الكهربــاء  لنــادي  اإلدارية 
الشــاب أحمــد صــالح مدربــا 
للفريق خلفا للمدرب املســتقيل 
عباس عطية .وقــال مدير املكتب 
اإلعالمي خيــام اخلزرجي أن املدرب 
الســابق عباس عطية قدم اليوم 
وفسخ  طيبة  بأجواء  اســتقالته 
عقده بالتراضــي وقدمت له إدارة 
النادي الشكر له ولطاقمه الفني 
على اجلهود التــي بذلوها بالفترة 

املاضية.
وبن أن رئيس الهيئة اإلدارية علي 
األســدي أعلن عن تسمية املدرب 
الشاب احمد صالح مدربا للفريق 
خلفا للمدرب السابق وسيساعده 
في مهمته مازن عبد الستار، فيما 
وجود  على  النــادي  إدارة  حافظت 
مــدرب حراس املرمى بدر شــاكر.

وأشار إلى أن املدرب سيقود مساء 
اليوم الوحدة التدريبية األولى على 
ملعب النــادي حتضيرا للجولة 28 
من الــدوري والتي ســيواجه من 
إلى  القاسم.يشــار  فريق  خاللها 
أن فريــق الكهرباء يحتــل املركز 
السابع عشر برصيد 24 نقطة في 

الئحة الترتيب.

عضو ادارة نادي شهربان ليث اسماعيل:  
فريق الصاالت يقدم مستويات متميزة  

غدا.. بدء الجولة 28 لدوري الكرة 
باقامة 3 مباريات 

ليث اسماعيل



انتهــى الفنــان املصري 
مصطفــى قمــر انتهى 
من تصويــر حلقاته في 
برنامــج "املقالب خمس 
جنوم" والذي يعرض ضمن 
السباق الرمضاني، والذي 
يشارك فيه ايضا عدد من 
املشاهير من بينهم كرمي 
فهمي ومحمد الشرنوبي 
ونور وغادة عادل حســب 
احد الــوكاالت االخبارية 
يواصل  كمــا  الفنيــة. 
تصوير  قمــر  مصطفى 
مسلســله "فــارس بال 
االســابيع  جــواز" حتى 
االولى من شــهر رمضان 
والــذي يعود مــن خالله 
بحلقات  مجددا،  للدراما 

متصلــة منفصلة، تدور 
أحداث املسلســل بشأن 
لبعض  فــارس  تعــرض 
عن  اخلارجــة  الظــروف 
إرداته، والتي جتبره للبحث 
يشــارك  عروســة.  عن 
فــي بطولة املسلســل 
املمثلني بشــرى ومحمد 
ثروت وندى موســى ومن 

اخراج معتز حسام.

اللبناني  املمثــل  احتفل 
وســام حنا اليــوم بعيد 
من  بلغ  والــذي  ميــالده، 
بنشــره  عاماً،   40 العمر 
جلســة  مــن  صورتــني 
تصويــر خضع لهــا، بدا 
فيها مرتديا بدلة ســوداء 
أبيــض وظهر  وقميصــاً 
اريكة  على  جالسا  وسام 
 "cigarello" ويدخــن 

صغيراً أمسك به.
:"هيدا  وقال وسام معلقاً 
عمري  من  جلديــد  العقد 
، انــا ممنت لكل يــوم مرق 
بحياتي . اليوم صرت بعرف 
و متأكد انو يلي جاي بإذن 

اهلل رح يكون اكبر واجمل 
مــن يلــي قطــع . بإيام 
واجنازات.  مليانة جناحــات 
هيدي سنة جديدة تعيش 
انو  وسعيد  احالمي  فيها 
انتو موجوديــن فيها ورح 
تفاصيل  بكل  تشاركوني 

هاملشوار. بشكركم".

املصرية  املمثلــة  هنــأت 
ياســمني صبري متابعيها 
رمضــان  شــهر  بحلــول 
املبارك، عبر نشــرها صورة 
فيها  ظهــرت  لها  جديدة 
هي  خليجيــة،  بإطاللــة 
وحجاب  عبــاءة  عن  عبارة 
باللون األســود، ونســقت 
وحذاء  حقيبــة  معهمــا 
عالي الكعب باللون البيج، 
وعلقت عليهــا :"كل عام 
ونحن دائماً في خير وسالم 
وســعادة، رمضــان كــرمي 
لكن  جميعــاً".  عليكــم 
الالفت كان تقصد ياسمني 
اســتعراض مجوهراتهــا، 
وأبرزها خامت من املاس كبير 
ظهر في يدها اليسرى التي 

حملت فيها احلقيبة، فضالً 
وفيما  فاخرة،  ســاعة  عن 
على  اليمنى  يدها  وضعت 
احلجاب وبدا فيها سوار من 
وخامت. وانقسم  املاس أيضاً 
منتقدين  بــني  املعلقــون 
املاس،  خامت  الســتعراضها 
لها بحلول  باركوا  وبني من 
الشــهر الفضيل، وبجمال 

ونعومة إطاللتها.

مصطفى قمر

ياسمين صبري

وسام حنا

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تقوم ورشــة Prodution 3-2-1 الروســية بإنتاج نســخة 
معاصرة من مسلســل "آنا كارينينا" املستوحى من رواية 

ليف تولستوي املشهورة.
وقالت صحيفة "كوميرســانت" إن اتفاقية إنتاج النسخة 
الناطقة باإلجنليزية من مسلســل "آنا كارينيا" الروســي 
وقعت مع شــركة Netflix األميركية، بصفتها أكبر منصة 

فيديو)سترمينغ( في سوق املسلسالت التلفزيونية.
وعالوة على ذلك فإن شــركة Netflix جتــري حاليا محادثات 
مع شــركة "روسكوي" الروسية بشأن تصوير قصة درامية 
تدور أحداثها في تســعينيات القرن املاضي. وتولى الكاتب 
الروســي، ميخائيل شــبريتس، املعروف بتصوير مسلسل 

"املتفائلون" كتابة سيناريو الفيلم.
وجتــري محادثات مع اخملرجنْي الروســيني، كليم شــيبينكو 
وأدوارد أوغانيســيان، وشــركات "فودورود"، سريدا"، "ستار 
ميديــا"، بالك وايت" الســينمائية  وغيرها من الشــركات 

.Netflix  الروسية  بشأن العمل املشترك مع
يذكر أن شــركة Netflix كانت تشــتري ســابقا مشاريع 
سينمائية روســية جاهزة. وعلى ســبيل املثال اقتنت عام 
2020 حقوق عرض مسلســل "الوباء" الروسي الذي حصد 
1.5 مليون دوالر، ما يعد رقما قياسيا في سوق املسلسالت، 
ثم اشــترت حقوق عرض فيلم "الزالجات الفضية". وتعقد 
Netflix اتفاقيات مع الفنانني السينمائيني الروس والشركات 

السينمائية الروسية بشأن إخراج وإنتاج أفالم جديدة.

الصباح الجديد - وكاالت:
قد ال يجــد الكثيرون داع للتزيني في رمضان، لكن هذا فيه 
شــيء من اإلهمال، فزينة شهر رمضان عدا عن أنها تبهج 
النظر، لها تأثير نفســي كبير على األطفال، إليكم بعض 
مــا تفعله زينة رمضان في قلوب األطفــال، توردها مدربة 

األشغال اليدوية هانيا عيتاني.
1 – الزينــة تزيــد األطفال فرحــاً وبهجة بقدوم الشــهر 

الفضيل كل عام وعلى امتداد أيام الصوم الثالثني.
2 – تعّلم األطفال أن هذا الشهر مختلف عن بقية الشهور.

3 - هي واحدة من املظاهر احلضارية إلظهار الفرح، وكســر 
الروتني لدى الناس كما أنها تريح البصر.

4 – إضاءاتها تتعلق بإثارة الفــرح، وحتقق الترابط العميق 
بني أفراد العائلة.

5 – تزيد حماسة األطفال للصوم، فالزينة تعلن بدء رمضان، 
حيث تصبح كل بيوت احلي جميلــة ومليئة بالفرح، الذي 

يستمر حتى انتهاء اليوم الثالث من عيد الفطر السعيد.

فوائد زينة 
رمضان لألطفال

أكبر شركة فيديو أميركية 
تستثمر في إنتاج األفالم الروسية

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
الكثير من االشــخاص اليــوم وعلى 
مواقع التواصل االجتماعي يتساءلون 
ويســتنكرون موضوع حــل اخلالفات 
واملبــادرة بالصلح في شــهر رمضان 
حتديدا، وكأن بقية االشهر ال تستحق 
ان نباركهــا بافعال اخليــر والتواصل 

واحملبة.
وكــي نتعرف علــى االســباب التي 
انتظار  تدعو بعض االشــخاص على 
وانهاء  بالصلح  للبدء  شــهر رمضان 
خصومة، طرحنــا املوضوع على عدد 
من الرجال والنساء واخترنا من لديهم 
بالفعل خصومة مع احد وينوون حلها 

خالل رمضان او مع قدوم العيد.
نوال ام محمد تقول ان هذا الشــهر 
شهر بركات لكل فعل وكلمة واالجر 
االشــهر  بقية  عن  يكون مضاعفــا 
حســب قولها، واضافت: "كلنا نعلم 
ان شــهر رمضان شهر خير وبركة الن 
كل فعل خير يبــارك اهلل به اضعافا 
واحلســنات ايضا، لذلك فالصلح مع 
احد سيعيد العالقة ويبارك بها ويبعد 
او خالف مســتقبال.  اي فتــور  عنها 
فحتــى العبادات يكون بها خشــوع 
اكبر النه شــهر اهلل، شهر الطاعات، 
والصلح احد زوايــا الطاعات الن اهلل 

يحب التواصل بني عباده".
األستاذ اجلامعي حسن اجلبوري، باحث 
بعلم االجتماع يقــول: "املصاحلة مع 
االخر تبدأ مــن التصالح مع النفس، 
فمــن رضــي عن نفســه ســيكون 
مســترخيا بتعامله مع اآلخر، لذلك 
فمن النادر ان ينشب خالف بينه وبني 
احــد، ألنه بالضرورة يكــون متفهما 
والبيئة وســن الطرف اآلخر،  للظرف 
والتصالح مــع النفس يأتي من نقاط 
عــدة أولها االميان باننا جميعا بشــر 
لدينا ميزات وعيوب، فان كان بنا عيب، 
فال يعني اننا اشرار، بل يعني ان علينا 
البحث عن سبل كفيلة بإصالح هذا 
العيب، والتعامل مــع االخرين باملبدأ 

نفسه، ونحن بشر ولسنا مالئكة".
ويضيــف: "الكثيــر من االشــخاص 
ينــوون املصاحلــة بشــهر رمضان او 
العيد النهم ينتظرون مناسبة معينة 

يبادر بهذا  لتكون سببا للصلح فمن 
الفعل ميكــن ان يكون قد اخطأ بحق 
الطرف االخــر ويشــعر باالحراج في 
حــال التقاه حتت اي ظــرف، لكن في 
املناســبات الســعيدة خاصة يكون 
ففي  وجمالية،  للصلح خصوصيــة، 
شهر رمضان مثال يسعى الكل لفعل 
اخليــر وتقوية اواصر احملبــة والروابط، 
لذلــك فحتى من كان ناقما على احد 
مبجرد ان يجده مقبــال عليه مادا يده 
للمصاحلة ال ميكن ان يرفض حتى وان 
نوى هذا مســبقا، النه يجد ان رفض 
املصاحلــة حتديدا بهذا الشــهر ميكن 
ان تكون ذنبا يحاســب عليه وبالتالي 

فالصلح مضمون فيه".
يقــول رســول اهلل صــل اهلل عليه 
وسلم: "تفتُح أبواب اجلنة يوم االثنني 
ويوم اخلميــس، فيغفر لــكل عبد ال 
يشرك باهلل شيًئا، إال رجالً كانت بينه 

وبني أخيه شــحناء" فيقال: "أنظروا 
هذين حتى يصطلحــا، أنظروا هذين 
حتى  هذين  أنظــروا  يصطلحا،  حتى 
يصطلحــا"، فكيف ببعــض االخوة 
الذين قطعوا صالت ارحامهم بسبب 
خــالف ال يرتقي الى ان يكون ســببا 
لقطعها، وثمة بعض األبناء يقاطعون 
اباءهــم، او امهاتهم بســبب حدوث 

خالف فيما بينهم.
عقيل عبــد الواحد تخاصم مع قريب 
له السباب لم يذكرها وتصالح معه 
في رمضان من العــام املاضي، يقول: 
"حــدث خالف بيني وبــني احد اقاربي 
لســبب معني، وكان هــذا قبل حلول 
شــهر رمضــان بحوالي شــهرين او 
اكثر بقليل، وكنت اعرف انه سينهي 
اخلالف في شــهر رمضان، وصدقيني 
لو لم يأت الي كنت بــادرت انا النهاء 
اخلالف. رمضان له خصوصية بالنسبة 

الينا، نشعر ان كل فعل خير يتضخم 
فيه اخلير ال ادري رمبا النه شهر مبارك 
وشــهر الطاعات الذي يســعى فيه 
العبد الفعال اخلير بكل صورها. نحن 
نعلم ان فعل اخليــر واجب علينا في 
كل يوم لكن اخلير في رمضان يشــعر 

فاعله برهبة وفرحة وسكينة".
رمضــان مثله مثل أي شــهر، لكنه 
اكتسب سمة خاصة، وهي ان الصلح 
واجب فيه، وفرصة ملن يكابر كي يبدأ 
املبــادرة ويكون هو صاحــب الفضل 
واحلــق، فال يوجد خالف في هذه الدنيا 
يستحق ان يدوم أكثر من ليلة، علينا 
ان نتعلــم ونروض أنفســنا ان الفجر 
يعلن بداية يوم جديد، تصاحبه أفكار 
جديــدة، وروح جديــدة مقبلــة على 
احليــاة، وتنتظر مــن اهلل ان يبارك به، 
واملباركة ال تكون اال بنفس متصاحلة 

وراضية.

الصباح الجديد - وكاالت:
أثار رجل تايواني جدالً على وســائل 
التواصل االجتماعي بعد أن اشتكى 
من خفــض راتبــه لقضــاء وقت 
احلمـام خـالل ساعـات  طويل فـي 

العمـل.
املوظف الســاخط، عبر مؤخراً عبر 
فيس  االجتماعي  التواصــل  موقع 
بوك عــن إحباطــه وخيبــة أمله 
يعمل  التي  الشركة  بسبب حجب 

راتبه الشــهري، ألنه  بها جزءاً من 
قضــى وقتاً طويالً فــي احلمام في 

الشهر السابق.
واعترف الرجل بأنه يقضي حوالي 

احلمام كل  49.5 ساعة في 
يعادل حوالي  ما  شــهر 

ســاعتني فــي اليوم، 
لكنه قال إن صاحب 
بعدم  أخفق  العمل 
بإمكانية  إبالغــه 

اخلصــم من راتبه بســبب أخـــذ 
فتـــرات استراحـــة طويلـة فـي 

املرحـاض.
التايواني  الرجل  ونشــر 
موقع  علــى  قصته 
فيس بوك وطلب 
من  النصيحة 
ء  عضــا أل ا
يــن  آلخر ا
ن  بشــأ

التصــرف الصحيح جتــاه ما حدث 
معه في العمــل، وأوضح أنه عمل 
22 يوماً كمتدرب الشــهر املاضي، 
بإجمالي 195 ساعة وراتب الساعة 
160 يواناً ومــع ذلك في يوم الدفع، 
الحــظ أنه مت خصــم حوالي 4400 
يوان من األجر املستحق وهو 31200 
يـــوان، لذلـــك قررتصعيـد األمـر 
إلـــى قســـم املـــوارد البشريـة 

بالشركـة.

خصم من راتب موظف تايواني بسبب دخوله الحمام

الصلح خير في كل يوم فكل شهر هو شهر اهلل

الصباح الجديد - وكاالت:
وجهــت الفنانة روجينا بعد عرض احللقة 
األولى من مسلســل رمضان 2021 "بنت 
الســلطان" الذي ميثل بطولتها املطلقة 
األولى في الدراما املصرية، رســالة مؤثرة 
أكدت فيهــا أن العمل ميثل حلم عمرها، 
وانها ظلت طوال السنوات املاضية راضية 
بقدرها ومؤمنة مبوهبتها وتنتظر الفرصة 

املناسبة للنجاح.
روجينا اســتغلت تصدر أغنيــة "كان يا 
ما كان" للمطربة أصالة، تتر مسلســها 
"بنت السلطان" قائمة األكثر مشاهدة، 
الشخصي مبوقع  وكتبت عبر حســابها 
انســتغرام: "لكل مجتهــد نصيب، لم 
اســتكثر يوما نعمة على احد ولم انظر 
الى ما بيد غيري، كنــت راضية حتى في 
اصعب انكســاراتي، عملــت مبتهى اجلد 
واالجتهاد، كنت افرح بنجاح زمالئي وكان 

يكفي جملة )وجه اخلير(".
وتابعــت: "لم اطلب حاجة من بشــر بل 
كنت اطلبهــا من رب البشــر، اثق باهلل 
واثــق مبوهبتي واجلمهور احملــب، والداعم 
والذي كبرت بهم ومعهم، كانوا سند في 
كل ادواري، الــى ان بر اهلل بخاطري، وهذه 
الســنة وبعد شــوط طويل، احقق حلم 
عمري الذي لم اتخل عنه يوما فكان املي 

باهلل عظيم".
وجــددت روجينا الشــكر لزوجها نقيب 
قائلة:  زكــي  التمثيلية أشــرف  املهــن 
بشــكر أشــرف ذكي اللي اتعلمت منه 
كتير، اللي داميا فــي ضهري وأمي وبناتي، 
ودعوتهم ليا بشــكر كل من ساهم في 
أنــا فيها دلوقتي  اللي  وصولي للخطوة 
من أول دخولي املعهد، االســتاذة الكبار 
اللي اتعلمت على ايدهم، بشــكرك كل 
الناس اللي اشــتغلت معاهــم من أول 

مسلســل آلخر فرحة في مشواري 
النهاردة  السلطان(،  )بنت  مسلسل 
بإذن ربنــا أول حلقة في مسلســل 

ربنا،  )بنت السلطان(، وواثقة فى كرم 
بإذنك يــا رب جتعل رزقنــا النجاح من 

فضلك وكرمك من حيث ال 
نحتسب".

"بنــت  مسلســل 
يشارك  السلطان" 
فى بطولته النجوم 
باسم سمرة، أحمد 
وسوســن  مجدي 
فؤاد.  وبيومى  بدر 

أميــن  تأليــف 
سالمة وإخراج 

حمــد  أ
شفيق.

روجينا: أحقق حلم لم اتخل عنه يوما

الصباح الجديد - وكاالت:
تلقى رجل في والية جورجيا األميركية 
اخلدمة على شــكل  نهاية  مكافــأة 
بنســات منقوعة بالزيت من مشغله 

السابق.
وعثــر أندريــاس فالتــن فــي مدينة 
كومة  على  جورجيــا  بوالية  فايتفيل 
ضخمة مــن البنســات، أصغر وحدة 
في النقد املعدني األميركي، في املمر 

املؤدي ملنزله.
90 ألفا،  وكان عدد البنســات يتجاوز 
ما جعلهــا تبدو مثل كومــة كبيرة، 
وأرفقت النقود بعبارة "اللعنة عليك".

وقال فالتن لوســائل إعالم محلية إنه 
علم أن هذه األموال مســتحقاته من 
صاحــب متجر كان يعملــه لديه في 
الســابق. وكان رب العمل يرفض في 
ملوظفه  املســتحقات  منــح  البداية 

ولم  الســابق، 
عندمــا  إال  يرضــخ 

في  العمل  بدائــرة  فالتن  اتصل 
الوالية األميركية.

وبرغم أنه دفع املســتحقات صاغرا، 
إال أن صاحــب املتجــر أراد االنتقام 
على ما يبــدو بطريقته، فدفعها 
على شــكل يصعب استعمالها 

وفوق ذلك كلها أرفقها بشتيمة.
ووضع فالتــن الكميات الهائلة 
من البنسات في عربة بعجالت. 
باإلحباط  شــعر  إنــه  وقــال 
أن يحصــل على  والصدمــة 
عن  عالوة  هكذا،  مستحقاته 

تغطيسها بالزيت.
وبعدما انتشــرت قصة فالتن 
على نطاق واسع في جورجيا، 
جاء موظفو شركة تستعمل 
لتقــدمي  املعدنيــة  القطــع 
الشــركة  ودفعت  املســاعدة. 
1000 دوالر فقــط لقاء  مبلــغ 

احلصول على النقود الصغيرة.

صاحب متجر ينتقم من موظفه 
السابق بمكافأة غريبة

الصباح الجديد - وكاالت:
عرض سجن قدمي مشــهور بظواهر غامضة 

للبيع في والية فلوريدا األميركية.
وذكرت صحف أميركية، أن أكثر الســجون 

رعبا معروض للبيع مقابل 139 ألف دوالر.
واســتعمل الســجن في ترينتون من عام 
1928 إلى عــام 1968، ويحتوي املبنى على 
ثماني غــرف نوم وثمانيــة حمامات على 

أرض تبلغ مساحتها ربع فدان.
ويصف موقع مختــص باملمتلكات املبنى 
ترى  أن  بأنه "مســكون" قائال: "ميكنــك 
األشــباح تتجول في املنطقة خالل النهار 

ورمبا تتواصل معك قبل دخولك املبنى".
وأضاف املوقــع، "ليس من املســتغرب أن 
يكون املكان "مسكونا" فقد شهد العديد 

من الصراعات وحتى القتل".
يشار أيضا إلى أنه لم يجر بناء مكان إلقامة 
ضابط احلرس داخل الســجن حتى عام 1966 
وهذا يعني أن السجناء كانوا يبقون مبفردهم 
ملــدة 38 عاما في املبنى فكانــت حتدث بينهم 
مواجهات شــنيعة. وذكر موقع "جيل غوست 

هانترس"، أن رئيســي شــرطة قتال عندما حاوال 
إيقاف حادثتي ســطو وســرقة فــي املبنى خالل 

استعماله في القرن املاضي.  

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت منظمــة الصحــة العامليــة، حقيقة 
بفيروس  اإلصابة  الصيام الحتمــاالت  مضاعفة 

كورونا مع انطالق شهر رمضان.
ونفت املنظمة في تغريدة ملكتبها في القاهرة، 
وجود عالقة بــني الصيام وكورونــا، وقالت "ال 
يوجد أي دليل طبي على ما يتردد بشأن تسبب 
الصيام في زيادة احتمــاالت اإلصابة بفيروس 

كورونا املستجد "كوفيد19-".
وحســمت األمر بالقول: "طاملا صحتنا جيدة 

نقدر نصوم".
ونصحت املنظمة املصابني بالفيروس أو من ما 
تزال لديهم أعراض بعد التعافي بضرورة الرجوع 

إلى "أهل التخصص في الطب والدين".
وكانت شائعات قد انتشرت على مواقع التواصل 
تذهب إلى أن الصيام قد يزيد من احتمالية اإلصابة 
بفيــروس كورونا من دون ذكــر دالئل أو أدلة علمية 
طبية. وحذرت منظمة الصحة من نشر مثل هذه 

االخبــار من دون التأكد من صحتهــا بالرجوع الى 
اهل العلم واملواقع اخملتصة مبثل هذه املعرومات.

عرض سجن "مسكون باألرواح"
 للبيع في أميركا

"الصحة العالمية": ال عالقة للصيام 
بزيادة االصابة بكورونا
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