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بغداد ـ الصباح الجديد: 
تيار  املتحدث باســم  كشــف 
احلكمة الوطنــي امس الثالثاء 
نوفل أبو رغيف ان رئيس الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، توقف عن 
فكرة تشــكيله حزب سياسي 
واملشــاركة فــي االنتخابــات 

النيابية املبكرة.
تصريح  فــي  رغيف  أبــو  وقال 
متلفز بثته الفــرات الفضائية 
فجر امس الثالثاء ان  "الكاظمي 
جاء كشخص مستقل وطرحنا 

عادل  كبديل عن سلفه  اسمه 
عبــد املهدي كونه شــخصية 

مناسبة إلطفاء احلرائق".
التيار  باســم  املتحدث  وأضاف 
"داعمون للكاظمي والشــروط 
التي وضعت بها وهو يُذكر بها 
وهي عدم  يوميا  ويعاتب عليها 
تشــكيل حزب سياسي وعدم 
امليل جلهة واجراء االنتخابات في 

موعدها".
وأشــار أبــو رغيــف الــى، ان 
"الكاظمــي ألتفت للنصيحة 

انباء  وان  مبكــراً  السياســية 
انضمامه حلزب توقف وان يبقى 
انه سيبقى  مســتقال واعتقد 
مســتقال وليــس متخندقا او 

مشكالً حلزب سياسي".
وقــال ان رئيس الــوزراء "ينفي 
لم  انــه  واضح  بشــكل  لنــا 
يشكل حزبا سياسياً او يطمح 
لذلك". وبني أبــو رغيف "لدينا 
مالحظات سياسية على رئيس 
الــوزراء ولكــن خطواته حتمد 
ولديــه اجنــازات وفريقه اخلاص 

ايجابي وميثل مصداقاً للمرحلة 
العراق  لتلخليص  االستثنائية 

من منزلق خطير".
مصطفى  الــوزراء  رئيس  وكان 
الكاظمــي قال خــالل اجتماع 
13 نيســان  مجلس الوزراء في 
اجلاري انه "جاء خلدمة املواطنني 
وجتــاوز التحديــات التي مير بها 
سياســي،  لهدف  وليس  البلد 
لدينا مســاحات جنحنــا فيها 
الى  حتتــاج  اخرى  ومســاحات 

متابعة وعمل متزايد".

الكاظمي يتخلى عن فكرة تشكيل حزب
والبقاء مستقال

خبير اقتصادي: الفقر أعلى بكثير مما تعلنه 
وزارة التخطيط وتخطى نسبة 35 %

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد اخلبير االقتصادي عبد الرحمن 
املشهداني امس الثالثاء، أن نسبة 
الفقر في البالد جتاوزت الـ%35 بعد 
رفع ســعر صرف الدوالر االمريكي 

مقابل الدينار العراقي.
وقال املشهداني في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، إن  "احصاءات وزارة 
التخطيــط في ما يخص نســب 
الفقر جميعها غير رسمية"، الفتا 
الى أن "نســبة الفقر بعد ارتفاع 
سعر صرف الدوالر اعلى بكثير من 

التي اعلنتهــا وزارة التخطيط، إذ 
انها تصل الى اكثر من 35%".

أن  االقتصــادي،  اخلبيــر  وأضــاف 
مقارنــة  التضخــم،  "مؤشــرات 
بالوضــع احلالي غير دقيقة، كونها 
تقــاس على ســنوات ســابقة"، 
مســتدركا بالقول: "من املفترض 
ان يقاس التضخم في نهاية العام 

املاضي او بداية العام احلالي".
واشار املشــهداني الى أن "الوضع 
يســير نحــو اجملهــول، واحلكومة 
تفتقــر الى احللــول والــى البنى 

الســوق  غزو  الى  اضافة  التحتية 
باملســتورد وانعدام املنتج الوطني  
وهــذا بدوره ادى الى شــحة فرص 

العمل وزيادة الفقر".
املتحدث  اوضــح  يومــني،  وقبــل 
باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة 
لوكالة  حديــث  فــي  الهنــداوي 
}الفرات نيوز{ أن "مؤشــرات الفقر 
سجلت ارتفاعا من  %25 الى 27% 

كمؤشرات اولية".
وكانت وزارة التخطيط، قد أعلنت 
آذار املاضي، انخفاض  16 مــن  في 

 25 إلى  البــالد  الفقر في  نســبة 
باملائة من مجموع السكان، بعد أن 

كانت 31.7 باملائة عام 2020.
وبني املتحدث باسم الوزارة حينها، 
إنه خالل "املرحلــة األولى لظهور 
األول  النصف  جائحة كورونا فــي 
من العــام 2020 ارتفعت نســبة 
الفقــر إلــى %31.7، إال أنها عادت 
للتراجع بفضل إجراءات رفع حظر 
التجوال وعودة العمل واألنشــطة 
لوضعها الطبيعــي التي أدت إلى 

انحسار النسبة إلى 25 باملائة".

بغداد - وعد الشمري:
كشف نواب، أمس الثالثاء، عن أبرز 
التعديــالت املقترحــة على قانون 
االنتخابــات احمللية، نافني وجود نية 
املبكرة،  االنتخابــات  مع  لدمجها 
مشددين على وجود توجه لتقليص 
عــدد أعضاء مجالــس احملافظات 
واعتماد النظام البايومتري حصراً.

الدوبرداني،  شــيروان  النائب  وقال 
اجلديد"،  "الصباح  إلى  تصريح  في 
العليا نظرت  االحتادية  إن "احملكمة 
في أولــى جلســاتها الطعن في 
قرار مجلس النواب بشأن مجالس 
الدعوى  تأجيل  وقــد مت  احملافظات، 

إلى الشهر املقبل".
"التوقع  أن  الدوبردانــي،  وأضــاف 
ألوانه،  أمر سابق  القضائي  بالقرار 
فــإذا كان بإعادة تلــك اجملالس، أو 
مت رد الدعوى، فــأن مجلس النواب 
ســيواصل جهــوده في تشــريع 
تعديــالت على قانــون االنتخابات 

احمللية".
وأشــار إلى أن، أن "مســألة حتديد 
موعــد االنتخابــات احملليــة كما 
مت الترويــج له في بعض وســائل 
اإلعالم بأنه سيكون مع االنتخابات 
هو  النواب  املبكرة جمللــس  العامة 

غير صحيح
وشــدد الدوبرداني، على أن "حتديد 
املوعد من صالحية مجلس الوزراء 
بالتنســيق مع املفوضيــة العليا 

املستقلة لالنتخابات".
وأورد، أن "مجالــس احملافظات هي 
اجلهــة الوحيدة اخملولــة بانتخاب 
ولهــا صالحيات  احملافظ،  وإقالــة 
احملليــة  اإلدارات  ضمــن  رقابيــة 

ومصدرها الدستور".
"ســبب  أن  الدوبرداني،  ويواصــل 
تكون  لكي  التعديــل  إلى  اللجوء 
فقــرات قانون االنتخابــات احمللية، 

تتناســب التوجه احلالي الوارد في 
قانون االنتخابات العامة".

ومضــى الدوبرداني، إلــى أن "أهم 
املقترحات التي ميكن اللجوء اليها، 
والنظام  املتعــددة  الدوائر  اعتماد 
البايومتري حصــرا وحصول الفائز 
على أعلى األصوات ، وتقليص عدد 

أعضاء مجالس احملافظات ".
ياســر  النائب  ذكــر  جانبــه،  من 

املســعودي، فــي تصريــح إلــى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "القــوى 
السياســية املهمــة والرئيســة 
متتلــك رؤى مختلفة حــول أعداد 

أعضاء مجالس احملافظات".
وأضــاف املســعودي، أن "هنــاك 
إجماع على ترشــيق هذه اجملالس، 
لكي تكون مقبولة لدى الشارع وال 

ترهق اخلزينة العامة للدولة".

تشــريع  "إعادة  عن ضرورة  وحتدث 
بعض املهام املوكلة لهذه اجملالس؛ 
كون عملها الســابق كان ينطوي 
على عدد من املشكالت أثرت على 
املســتوى اخلدمي، وهناك خالفات 
ظهرت مع احملافظــني ما يقتضي 

معاجلتها".
ومضى املســعودي، إلى أن "وجود 
توجــه أيضــاً لدى بعــض الكتل 

احملافظ  اختيار  جلعل  السياســية 
بشكل مباشر من الناخبني، وليس 
من خالل مجلس احملافظة، كما هو 

الوضع في القانون النافذ".
النائبــة زهرة  ذلــك، ذكــرت  إلى 
البجاري، فــي حديث إلى "الصباح 
األعم من  "الغالــب  أن  اجلديــد"، 
مجلس  داخل  السياســية  القوى 

النواب مع عودة اجملالس احمللية".

وزدات، أن "العــودة تكون من خالل 
إجراء تعديل على قانون انتخاباتها، 
وهو ما ســيتم العمل عليه داخل 

مجلس النواب".
يذكــر أن مجلس النــواب كان قد 
صوت علــى قانون ينهــي أعمال 
مجالس احملافظــات وإيكال مهمة 
الرقابة على أعمال احملافظني لنواب 

كل محافظة.

بعد التصويت على قانون انهى اعمالها

توجه نيابي الى إعادة مجالس المحافظات
مع تقليص عدد اعضائها

مستشار الكاظمي : انفتاح السوقين 
6الُعمانية والعراقية من دون عوائق  الخرطوم تدعو مجلس األمن للتدخل

3 ووقف الملء الثاني “لسد النهضة”

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الكتريك  جنــرال  شــركة  أعلنت 
إدخال ثالث محطات  الثالثاء،  امس 
في  الكهربائية  للطاقــة  حتويلية 

محافظتي بغداد وكربالء.
وقــال مديــر العمليــات حللــول 
الشــبكات لــدى شــركة جنرال 
إلكتريــك فــي اخلليــج العربــي 
والعراق محمد بنودي في بيان وردت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، ان 
"تلك احملطات وزعــت بواقع واحدة 
والصحفيني  زيونــة  مــن  في كل 
في العاصمة بغداد واخرى شــمال 

محافظة كربالء".
ولفت بنودي إلى أن "العمل استمر 

وبالتعــاون مع  احملطــات  في هذه 
والشركات  الكهرباء  وزارة  مالكات 
احمللية حتى في ظل جائحة كورونا 
ومــا رافقها من إجــراءات صحية 
متثلت بحظر التجول وغيرها، حيث 
اتخذ الفريق أعلى معايير السالمة 
املهندســني  صحة  على  للحفاظ 

والكوادر العاملة".
وأضاف أن "تلك احملطات تســاهم 
في توزيع الكهربــاء من نظيراتها 
املنتجة على املدن وفك االختناقات 
وزيــادة اســتقرار الشــبكة ممــا 
زيادة  علــى  ايجابــا  ســينعكس 
ساعات جتهيز الكهرباء في املناطق 

التي وضعت فيها".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تكــون  ان  التربيــة  وزارة  قــررت 
املعدل  حتســني  طلبة  امتحانات 
الذين لم يــؤدوا امتحانات نصف 
 –  2020 الدراسي  للعام  الســنة 
2021 مع الطلبــة املؤجلني التي 
ســتنطلق في الـ25 من شــهر 

نيسان اجلاري  . 
"املديرية  ان  للــوزارة  بيــان  وذكر 
العامــة للتقــومي واالمتحانــات 

أصــدرت تعميماً يُلــزم املديريات 
احملافظات  للتربية فــي  العامــة 
كافة / عــدا إقليم كردســتان ، 
باجــراء امتحانات طلبة حتســني 
املعدل للذيــن لم يؤدوا امتحانات 
نصف السنة مع الطلبة املؤجلني 
الـ25  املصــادف  االحد  يوم  وذلك 
من شهر نيسان اجلاري"، متمنية 
بالوقت نفسه "النجاح واملوفقية 

جلميع الطلبة".

بغداد - الصباح الجديد:
النواب، صباح  قدم عضو مجلس 
الساعدي امس الثالثاء، طلباً الى 
رئاســة مجلس النواب لتشكيل 

جلنة مؤقتة تراقب تنفيذ املوازنة.
مواقع  تداولتها  وثيقة  وحســب 
ووكاالت إخباريــة عــدة، جمــع 
أعضاء في مجلــس النواب اكثر 
من ســبعني توقيعا طالبوا فيها 
 24 نيابية تضم  بتشــكيل جلنة 
عضــوا من اللجــان النيابية ذات 
العالقــة مثــل اللجنــة املالية 
وجلنــة النزاهة وجلنــة االقتصاد 
والتخطيــط  واالســتثمار 
الستراتيجي ومراقبة تنفيذ األداء 

احلكومي وغيرها.
وجاء في حيثيــات الطلب: " بعد 
إقرار قانون املوازنة العامة االحتادية 
لعام 2021 ودخولها حيز التنفيذ، 
وألهمية هذا القانــون الذي يأتي 
يعيشها  اســتثنائية  ظروف  في 
االزمة  العراقي بسبب  الشــعب 
األســعار  وارتفاع  العاملية  املالية 
والغالء واالحتكار للسلع الغذائية 
واالســتهالكية وغيرهــا نطالب 
نحن املوقعون ادناه بتشكيل جلنة 
) مؤقتة ملراقبــة تنفيذ املوازنة ( 
ملراقبة حســن تنفيــذ احلكومة 
لبنــود املوازنة ووضعها مبوضعها 

الصحيح واحملدد مبوجب القانون.

أكثر من سبعين نائبا
يطالبون بتشكيل لجنة
لمراقبة تنفيذ الموازنة

مجلس النواب "ارشيف"

ثالث محطات تحويلية للكهرباء 
تدخل الخدمة في بغداد وكربالء

التربية: األحد المقبل امتحانات 
طلبة تحسين المعدل لنصف 
السنة مع نظرائهم المؤجلين

الصباح الجديد - متابعة:
شــدد وزير اخلارجية اإلسرائيلي 
غابي أشــكنازي، علــى ضرورة 
منع إيــران من امتــالك قدرات 

نووية.
نقاش مع  وأضاف في جلســة 
البريطاني  الدولة  شــؤون  وزير 
امللف  مايكل غــوف بخصوص 
اإليرانــي، أن علــى العالم منع 

طهران من امتالك سالح نووي.
كمــا أكــد أن إيــران تقــوض 
االســتقرار في الشرق األوسط 
بأســره، واعتبر أن على اجملتمع 
الدولي أن يعمل على منع إيران 
امتالك  على  القدرة  امتالك  من 
أســلحة نووية اليوم وليس في 

املستقبل.
اجلدير ذكــره أن غوف كان وصل 
إلى إســرائيل في زيارة قصيرة 
استجابة  عن  مسؤوالً  بصفته 
املتحــدة  اململكــة  حكومــة 

لفيروس كورونا.
اخلارجيــة  وزارة  وقالــت 

ناقشا  الوزيرين  إن  اإلسرائيلية، 
بني  التعــاون  االجتمــاع  خالل 
اململكة املتحدة وإســرائيل في 
مكافحــة اجلائحــة وإمكانية 
إنشــاء ممر ســفر أخضــر بني 
البلدين في ضوء التقدم الكبير 

احملرز في حمــالت التطعيم في 
إسرائيل واململكة املتحدة.

انعقــدت  اللجنــة  وكانــت 
الثانية  اجلولــة  بدء  منذ  مرتني 
األولى يوم اخلميس  للمباحثات، 
والثانيــة يوم الســبت املاضي، 

وذلك من أجل إطالع املشاركني 
علــى التقــدم الذي أحــرز وإن 
املفاوضات  تلــك  خالل  طفيفا 
التــي أكد معظم املشــاركني 
فيها أنها لن تكون سهلة على 

اإلطالق.

باسم  املتحدث  شدد  بالتزامن، 
احلكومة اإليرانيــة علي ربيعي 
اليوم أيضا على أن بالده والوفد 
يعطي  لن  فيينــا  في  املفاوض 
االتفاق  إطــار  خارج  امتيــازات 

النووي.
إال أنــه رأى أن هنــاك إمكانية 
فنيــة لرفع جميــع العقوبات 
التي تنتهك االتفــاق، من أجل 
إحيائه بالكامل في وقت قصير.
يذكر أن مســؤول السياســة 
األوروبي  اخلارجيــة في االحتــاد 
أمس  أشــار  بوريل كان  جوزيب 
االثنــني إلى أنه يــرى رغبة في 
إنقاذ االتفاق املتهاوي، مشــيرا 
إلى حدوث تقــدم في محادثات 
فيينــا تهدف إلعــادة الواليات 
"أعتقد  وقــال  إليــه.  املتحدة 
أن هناك رغبة جيــدة بني إيران 
للتوصل  املتحــدة  والواليــات 
ســارة"،  أنباء  وهذه  اتفاق،  إلى 
لكنه لم يخض في التفاصيل، 

بحسب ما أفادت "رويترز".

كمــا أضــاف "أعتقــد أن كال 
الطرفني مهتمان حقا بالتوصل 
إلــى اتفاق، وهمــا ميضيان من 
القضايا العامة إلى تلك األكثر 
تفصيــال، والتي هــي بوضوح، 
العقوبات  من جانب تخص رفع 
ومن اجلانب اآلخر تتعلق بقضايا 
وااللتزام  االنتهاكات  العودة عن 

باالتفاقية".
بدوره، أكد الســفير الروســي 
للمنظمــات الدولية في فيينا 
مقابلة  في  أوليانوف،  ميخائيل 
العربية مســاء أمس، أن  مــع 
إال  املفاوضات،  في  تقدما  هناك 
أنه شــدد على أن أحدا ال ميكنه 
التنبــؤ بتاريخ اإلعالن عن اتفاق 
ما حول تلك املسألة الشائكة.

والقوى  إيــران  أن  إلــى  يشــار 
العامليــة اجتمعت فــي فيينا 
منــذ أوائل أبريــل للعمل على 
اتخاذها  يتعــني  التي  اخلطوات 
إلى  وواشــنطن  طهران  إلعادة 

االلتزام الكامل باالتفاق.

إسرائيل تشدد على ضرورة منع إيران من امتالك سالح نووي
تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنــت وزارة النفط العراقية، 
الثالثــاء فوز شــركة  امــس 
"ســينوبيك" الصينية بعقد 
الغازي  املنصورية  تطوير حقل 

في ديالى.
وقالــت الــوزارة، فــي بيــان 
الصباح  تســلمت  مقتضب، 
اجلديد نسخة منه، إن "شركة 
فازت  الصينيــة  ســينوبيك 
بعقد تطويــر حقل املنصورية 

الغازي في محافظة ديالى".
وحســب البيــان اكــد د وزير 
النفــط احســان عبداجلبــار 
اســماعيل ان مــن اولويــات 
الصناعــة  تطويــر  الــوزارة 
الغازيــة و االســتثمار االمثل 
تطوير  الــى  باالضافة  للغــاز 
والتكرير  التصفيــة  قطــاع 
فــي البــالد ، واليوم نشــهد 
حدثا مهما ســيتم من خالله 
الغازي  املنصورية  تطوير حقل 

واهمية  ديالــى  محافظة  في 
تطوير  هــذا احلقل تكمن في  
انه يستهدف  استثمار  الغاز 
احلر فيه واالســتفادة منه في 
من  الوطني  االنتــاج  تعظيم 
الغــاز باضافــة 300 مقمــق 
باليوم وهــي الطاقة املتوقعة 
واخملطط لها ، فضالً عن توفير 
توليد  الى محطــات  الوقــود 

الطاقة الكهربائية .
الغت  املاضــي  العــام  وخالل 
غــاز  حقــل  عقــد  الــوزارة 
املنصورية في محافظة ديالى، 

والذي أبرم مع شركة تركية.
وقال عبد اجلبار في 15 تشرين 
النفــط  ،إن "وزارة   2020 األول 
ألغت عقد حقل غاز املنصورية 
املبرم مــع حتالف الشــركات 
الثالث املكون من شــركة )تي.
بــي.أي.او( التركيــة و)كوكاز( 
انرجــي(  و)كويــت  الكوريــة 

الكويتية".

سينوبيك الصينية 
تفوز بعقد تطوير حقل 

المنصورية الغازي 

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

تنوعت أنشطة وفعاليات  جمعية 
العراقيــة ومقرها في  الفــردوس 
البصرة، مــا بني نــدوات وحلقات 
نقاشية ودورات تخصصية  وبرامج 

مجتمعية وورش عمل.
وقالت الســيدة فاطمة البهادلي 
: لقــد تضمنت  مديــرة اجلمعية 
الفترة املنصرمة اقامة العديد من 
األنشــطة ومنها ورشة عمل مع 
احتاد ســيدات األعمال في البصرة 
وبالتعاون   ، السياسات  رسم  حول 
والتنسيق مع مديرية الدفاع املدني 
سلسلة  عقدت  حيث  البصرة  في 
من اجللســات احلوارية حول قضايا 
أســرية وتدريبات حول اإلسعافات 

األولية 
كما حققتت زيارة الى مركز حماية 
اهم  ملناقشــة  والطفل  االســرة 
األســري  العنف  ملناهضة  اآلليات 
وحظيت جمعية الفردوس العراقية 
بزيارة مباركة من راعي االبريشــية 
في البصرة واجلنوب املطران حبيب 
هرمز النوفلي لاطــاع على اهم 
االعمــال التي تقــوم بها جمعية 

الفردوس العراقية 
كما شاركت اجلمعية في احتفالية 
أقامتها  التي  األوائل  الطلبة  تكرمي 
لها  التركية وكان  ايشــق  مدارس 
التي  العمل  ورشــة  في  مشاركة 
نفذها قسم متكني املرأة في ديوان 
محافظة البصــرة والتي اختتمت 
بشــهادات  املشــاركني  بتكــرمي 
جلمعية  االبــداع  وبــدرع  تقديرية 
الفردوس العراقية من قبل محافظ 
البصرة املهندس اسعد العيداني .

شباب ضمن مشروع
 )سفراء حتاور(

وزار عدد من شباب البصرة ضمن ) 
مشروع سفراء حتاور( قصر الثقافة 
العاقات  لدائرة  التابع  البصرة  في 
الثقافة  وزارة  في  العامة  الثقافية 

والسياحة واآلثار .
وبينت البهادلي هــذه الزيارة التي 
تعّد واحــدة من سلســلة زيارات 
لشــباب هــذا املشــروع الوطني 
القصر  بناية  فــي  جولة  تضمنت 
التي  التراثيــة  القصــور  من  وهو 
يتخذهــا قصر الثقافــة مقرا له 
والتي شــيدت أوائل القرن املاضي ، 
بدأت بعد ذلك جلسة حوار مع ادارة 

الشــباب أسئلتهم  ووّجه  القصر 
وتلقوا كل األجابات من ادارة القصر 

.
وتضمنت أســئلة الشباب ماأرادوا 
التعــرف عليــه مما يخــص الدور 
التراثية في البصرة القدمية وحتديدا 
وأمكانية  )نظــران(  منطقــة  في 
صيانة أعداد منها بســبب قدمها 
الثقافة  وزارة  بــان  األجابة  وجاءت 
وبالتنسيق مع  واآلثار  والســياحة 
احلكومة احمللية في البصرة أطلقت 
أوائل العام احلالي مشــروع تاهيل 
مجموعة من هــذه الدور بالتعاون 
مع اليونســكو وبتمويل من اإلحتاد 
األوربي وستشمل في البدء املرحلة 
األولــى من أعمــال التاهيل ٕاعمار 
مقطع مــن نهر العشــار املار في 
املنطقــة التراثية مع دار الشــيخ 
خزعــل الكعبي ودار عائلة النقيب 
ودار  املنديــل  عبداللطيــف  ودار 
عبدالســام املناصيــر ودار الوالي 

العثماني كما يشمل املشروع في 
مراحلــه الاحقة جعــل منطقة 
القدمية منطقة  والبصــرة  نظران 
حفــاظ تراثي واعمار 150 من الدور 

التراثية املميزة واملسجلة.
وتواصلــت أســئلة الشــباب عن 
التراثية  املنطقة  يخص  مما  الكثير 

مع عدد من األسئلة الثقافية

مد اجلسور بني ٔاطياف
 اجملتمع العراقي

وأكــدت مديرة اجلمعيــة :ويتكون 
مشــروع حتاور من أكثر من 4 االف 
ســفير ل )حتاور( في احملافظات في 
ســبيل مد اجلســور بــني أطياف 
العراقي اخملتلفــة تعزيزا  اجملتمــع 
للهوية الوطنية واملواطنة احلاضنة 
للتنوع ونحن نشــرف على شباب 
مشــروع حتاور بالتعاون مع اجمللس 

الثقافي في البصرة
)حتاور( سلسلة  وقد حقق مشروع 

التــي تتضمن حوارا  اللقاءات  من 
مع القــادة الدينيني واالجتماعيني 
التنفيذيــني  واملســوولني 
انحاء  مختلف  في  والتشــريعيني 
العراق، وتضمنت لقاءات مع كل من 
وزعامات  واجلمهورية  الوزراء  رئسي 
دينية في كل مــن اجملمع الفقهي 
لعلماء العــراق واحلوزة في النجف 
االشرف وزيارة الى الكاردينال لويس 
ساكو في بغداد، ويخطط السفراء 
للقاء مع الزعماء الدينيني لكل من 
في  واملندائيني  اللش  في  اإليزيديني 
بغداد.  من اجلدير بالذكر ان مشروع 
ٕابرز النخب الشــابة  حتاور يضــم 
املتعلمــة في محافظــات العراق 
أنشــطة تطوعية  وقاد مجموعة 
وثقافية من خال أندية حتاورية في 
مختلف أنحاء العــراق ومن كافة 
مكوناته لتعزيز التعايش السلمي 

واملواطنة. 
بنوادي  الشــباب  اآلف  التحق  وقد 

املشــروع التي تربو علــى الـ 100 
نادي، تلتقي النوادي في مســتوى 
احملافظة لعدة أشــهر قبل أن تبدأ 
لقاءات على مســتوى  سلســلة 
العراق، ويتم انتخاب )سفراء حتاور( 
ليمثلــوا مناطقهم فــي حوارات 
والروح  باجلدية  تتسم  أقرانهم  مع 

النقدية.
وفي املراحل املتقدمة من املشروع, 
يخوض الشــباب حوارٓا مجتمعيا 
بالقادة  يلتقــي  حيــث  عموديــا 
التنفيذيني  والسياسيني  الدينيني 
والتشــريعيني ليعبروا عن أصوات 
أقتراب  مع  ال سيما  مجتمعاتهم، 
البرملانيــة،  االنتخابــات  موعــد 
وٕاســتعداد البــاد خملــاض جديد 
يكون فيها للشباب دور ومشاركة 
سياســية أكثر فعاليــة و يهدف 
مشــروع حتــاور الى بناء الســام 
الوطنية  الهويــة  أســتعادة  عبر 
الثقافية  القواســم  وأكتشــاف 

واجملتمعيــة الضاربة فــي التاريخ، 
وهما أحد أهم أهداف مشروع حتاور 
الذي ينفذ في عــدد من أهم املدن 
العراقية، كاملوصل وبغداد والبصرة 
وكركــوك  والنجــف  والفلوجــة 

ودهوك. 

األطفال في ٔاحتفالية مميزة
وأشــارت مديرة اجلمعية : كما هو 
الســليمة  التنشــئة  ان  معروف 
على مفهــوم احترام االنســانية 
هي أساس االحترام حلقوق كل فرد 
بغض النظر عن اي متييز ٓاخر مهما 
كان شــكله ونوعه وهذا ماعملت 
عليه جمعيتنا من ترسيخ مباديء 
حقوق االنســان ومفاهيم السام 
االطفال  بني  الســلمي  والتعايش 
الذين شــاركوا املرأة يومها العاملي 
باللون  بالونــات  وهــم يحملــون 
وابتسامة  غامر  بفرح  البنفسجي 

بريئة في احتفالية جميلة .

تنفيذ العديد من أألنشطة والفعاليات المجتمعية 
في ندوات وحلقات نقاشية وورش عمل متنوعة

جمعية الفردوس العراقية في البصرة

عقدت جمعية 
الفردوس العراقية 
العديد من األنشطة 
ومنها ورشة عمل 

مع اتحاد سيدات 
األعمال حول 

رسم السياسات ، 
وبالتعاون والتنسيق 
مع مديرية الدفاع 
المدني في البصرة

جانب من احدى فعاليات جمعية الفردوس العراقية في البصرة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحــث وكيــل وزارة العمــل والشــوون 
العلواني  االجتماعيــة احمــد حميــد 
منسق مجموعة العمل من اجل العودة 
مع ممثل منظمة اوكســفام البريطانية 
مواضيع  في  املشــترك  التعاون  ســبل 
دعم االســتقرار في مناطــق العودة في 
محافظات الوســط والشــمال ومتكني 
اقتصادياً  النــزوح  بعد  العائدة  العائات 

واجتماعياً. 
وبني وكيل الوزارة ان الــوزارة اولت ملف 
النازحــني االهتمام البالغ في ســياقات 
الى اخمليمات  الوصــول  عملها من خال 
الوزارة  املستحقني المتيازات  وتشخيص 
مشــيراً الــى ان املرحلــة املقبلة يجب 
ان تشــهد نهضة في مجالــي الزراعة 
والصناعــة لتوفير فرص عمل للعاطلني 
ودعم املنتج الوطني لاســتقطاب نحو 

القطاع اخلاص. 
هــذا وجرت خــال االجتماع مناقشــة 
املواضيع املتعلقة بامكانية اقامة دورات 
العائدة  العائات  من  للشــباب  تدريبية 
وشــمول املســتحقني باعانــة احلماية 
االجتماعيــة وتنفيــذ برامــج التدريب 
املهني وتعزيز اواصر التواصل مع اجلهات 

ذات العاقة في الوزارة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير املوارد املائية املهندس مهدي 
رشــيد احلمداني فــي مكتبه مع عدد 
من ممثلي الشــركات الصينية الراغبة 
بتنفيــذ املشــاريع الكبــرى واخلاصة 

بالوزارة .
الوزير  رحــب  اللقــاء  وفي مســتهل 
مبمثلي الشــركات مستعرضا الوضع 
املائي في البــاد وخطط الوزارة بتامني 
احلصص املائية جلميع احملافظات الجناح 
املوســم الزراعــي لهذا العــام وزيادة 
الغلــة الزراعية ، موكــدا على ضرورة 
والتنسيق املشترك مع جميع  التعاون 
الشــركات العاملية الرصينة والراغبة 
واملتمثلة  الكبــرى  املشــاريع  بتنفيذ 
بقناة البدعة االنبوبية وسد مكحول .

بغداد ـ الصباح الجديد:
وّقــع رئيس مجلــس املفوضني القاضي 
جليل عدنــان خلف مع ووزيــر التجارة، 
مذكرة تفاهم بني املوسســتني في مقر 
الدعم للمفوضية  التجارة، لتقدمي  وزارة 
االنتخابات  في مجال اســتكمال ٕاجراء 

وتثقيف الناخبني.
اســتمرار املفّوضية بعملية تســجيل 
األحزاب والتنظيمات السياســية، جرى 
منح ٕاجــازة تاســيس لـــ ) 253( حزبًا 
سياسيًّا، كما بلغ عدد طلبات التسجيل 
لألحــزاب التي هي قيد التاســيس نحو 

)63( طلًبا.

بابل ـ الصباح الجديد:
الهندســية  املــاكات  تســتمر 
املديريات  فــي  العاملــة  والفنيــة 
لاتصاالت  العامة  للشركة  التابعة 
املميــزة  بجهودهــا  واملعلوماتيــة 
املقدمة  اخلدمات  لدميومــة  الرامية 
احلكومية  واملوسســات  للمواطنني 
وحتســني جودتها، فاعمــال صيانة 
القطوعات جتري على قدم وساق دون 
كلل او ملل وحتــت أصعب الظروف، 
اتصاالت بابل حترص على تقدمي أفضل 
اخلدمات ملواطني محافظتهم، حيث 
قامــت املــاكات اخملتصــة باعمال 
الضوئي  الكابــل  مســار  صيانــة 

)مســيب - كرباء(، ومتثلت األعمال 
بحفــر ومد كابل ضوئي ســعة )٢٤ 
شعيرة ( مســافة )٣كم( من بدالة 
املسيب باجتاه كرباء، لغرض حتسني 
املشــاريع  واقع اخلدمات وتشــغيل 

 .)ciena( اجلديد ومنها مشروع
البنى  كما قامــت ماكات قســم 
التحتية/ شعبة التراسل في مديرية 
اإلتصاالت واملعلوماتية في محافظة 
املهنــدس علي  وباشــراف  كركوك 
صاح مدير القســم باصاح عارض 
على املسار احللقي الذي يربط بدالة 
تسعني ببدالتي الواسطي والرشيد، 
حيث مت تبديل كابل مبســافة )١٠٠٠ 

متر( ذو ســعة )٢٤ شــعيرة(، كونه 
تعــرض للقطع نتيجــة اعمال بناء 
نفــق ســاحة االحتفــاالت ونفــق 
اجلامعة، واســتمرت أعمال الصيانة 
ملدة يومــان حتى عــادة اخلدمة الى 

وضعها الطبيعي. 
وليــس ببعيد عــن مديرية كركوك، 
قامــت املاكات اخملتصة في قســم 
البنــى التحتيــة التابــع ملديريــة 
االتصاالت واملعلوماتية في محافظة 
ديالى، وبإشراف املهندس أثير جميل 
مهدي مدير القســم بصيانة كابل 
)٢٤ شــعيرة( ملسار  ضوئي ســعة 

)بعقوبة - الطوز(،

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أعلنــت وزارة النفــط، اجناز مراحل 
متقدمة من مشــروع أنبوب الوقود 
املغذي حملطة كهربــاء صاح الدين 
احلرارية، التي سترفد املنظومة قبل 

الصيف بـ 650 ميغاواط.
وقــال الناطق باســم وزارة النفط 
عاصــم جهاد امــس الثاثــاء، ٕانَّ 
النفطية  املشاريع  شركة  “ماكات 
املاضية  القليلة  االيام  متكنت خال 
من اجناز مرحلــة عبور أنبوب الوقود 
املغذي حملطة كهربــاء صاح الدين 
احلراريــة فــي منطقة اجلالســية 
بهدف رفد وتعزيز شــبكة الطاقة 

الوطنية اضافة ٕالى جتهيز الكهرباء 
ٕالى احملافظة ومناطق شمال بغداد”.

وأضاف أنَّ “املاكات متكنت من مترير 
أنبوب العبــور 12 عقــدة عبر نهر 
دجلة بطــول 400 متر وبعمق جتاوز 
6 أمتار ممتداً أســفل قاع النهر، ومبا 
املائية  املوارد  دائرة  ومتطلبات  يتفق 
في سامراء وحتت ٕاشراف ماكاتهم 
األنابيب  خطوط  شــركة  وماكات 
من  املنتفعــة  اجلهــة  النفطيــة 

املشروع”.
وأوضــح أنَّ “العمل أجنز باملواصفات 
املثاليــة وبجهــد متواصــل بغية 
التغلب على تضاريس األرض وجريان 

االحتياطات  أخــذ كامــل  مع  املاء 
األمنيــة فــي مناطق ســاخنة، ٕاذ 
متكنــت مــاكات الشــركة فــي 
بغداد من  تشكيلها هيئة مشاريع 
املطلوبة متغلبني  األعمــاق  حتقيق 
علــى طبيعــة التربــة الصخرية 
واحلصويــة وملدة مــن احلفر جتاوزت 
ثاثة أشهر من العمل املتواصل لياً 

ونهاراً”.
وأكد جهاد أنَّ “هذا األنبوب من شانه 
أْن يغذي احملطة، التي ســوف تدشن 
الوحدة األولى بطاقة 630 ميغاواط 
25 ألف برميــل يومياً من  وبكمية 

مزيج النفط األسود والنفط اخلام .

العراق وبريطانيا يبحثان 
التعاون في مجاالت دعم 

شؤون النازحين

العراق والصين يبحثان 
تنفيذ المشاريع 
االروائية الكبرى

المفوضية تؤكد 
10/10 موعد إجراء 

االنتخابات البرلمانية 

حملة لصيانة مسارات الكابل الضوئي في بابل.. 
وإصالح عارض في كركوك ومثله في ديالى

النفط: انجاز مراحل متقدمة من أنبوب 
الوقود المغذي لمحطة صالح الدين 

واسط ـ الصباح الجديد:

الدكتور  حضــر محافــظ واســط 
االجتماع  املياحــي  جميــل  محمد 
الذي عقد في مجلس النواب برعاية 
النائب االول لرئيــس مجلس النواب 
حســن كرمي الكعبي وبحضور وزيري 
ٕالى  ٕاضافة   .. واملاليــة  التخطيــط 

احملافظني . 
وقــال املياحــي ٕان االجتمــاع ناقش 
اقرارها  بعد  موازنة2021  تنفيذ  ٓالية 
العمل  اجراءات  تســهيل  وكيفية   ،
مبوجبها ، ومعاجلة املشاكل التي لم 

تعالج فيها ..
وأضــاف نحــن كمحافظــني نثمن 
واملالية  التخطيط  وزارتــي  ٕاجراءات 
اخلاصة مبوضوع احالة وٕادراج وٕاكمال 
املشاريع املتوقفة او املشاريع اجلديدة 
، واستمرار العمل باملشاريع احلالية ، 

وضمان عدم توقفها ..
كذلــك نثمــن جهود النائــب االول 
لرئيس مجلس النواب االستاذ حسن 
الكبير على  وحرصــه  الكعبي  كرمي 

اجناح عمل احملافظات..

كذلك أشــاد محافظ واســط بدور 
وزارة التخطيــط ومهنيتها العالية 
فــي التعامل وحل جميع املشــاكل 
وتســهيل اجراءات التنفيذ .. ٕاضافة 
الــى وزارة املالية فان دورها كان جيدا 

لكننا، نطمح ملزيد من التعاون
تنفيذ  ٕالى  والتطلــع  احلرص  موكدا 
والعمرانية  اخلدميــة  خطتنا  كامل 

للنهوض بواقع احملافظة ،
ودعا الى التعــاون املرجو من األهالي 
خاصة الشــباب  في واسط ونطمع 
خلدمة  معنــا  والوقوف  مبعونتهــم 

احملافظة ..
وأضار الى أن استقرار احملافظة عامل 
مهم في اجناز املشاريع وتنفيذ اخلطة 
واســط   لعموم  الطموحة  اخلدمية 
وهــذا مايتطلب مشــاركة اجلميع 
في صنع القــرار احمللي وصوال لتقدمي 

خدمات نوعية للمواطنني .  
على صعيد اخر اعلن محافظ واسط 
عن انطاق موسم احلصاد والتسويق 
حملصولــي احلنطــة والشــعير على 
مســاحة تزيد عن مليون و200 ألف 
دومن ، وفيما توقــع أن يصل مجموع 
انتاج احملافظة من كا احملصولني الى 

مليون و200 ألف طن يســوق منها 
نحو 700 ألف الى املراكز التسويقية 
ٕاما  الفاحني  بحــوزة  الباقي  ويكون 

ألغراض  أو  املقبــل  للموســم  بذور 
الطحن ، أكــد أن كوادر وزارة التجارة 
هيات ثمانية مراكز الستام الكميات 

املسوقة من الفاحني واملزارعني.
 وقال املياحي “ نعلــن اليوم عن بدء 
موســم احلصاد والتسويق حملصولي 

احلنطة والشــعير ومبشــاركة نحو 
400 حاصدة مت توزيعها بني الوحدات 
االدارية حسب الكثافة الزراعية بعد 
تامني مستلزماتها من الوقود والزيود 

من قبل دائرة املنتجات النفطية.”
وأضاف أن “ املوســم احلالي يبشــر 
باخليــر الوفير ونتوقــع حصول زيادة 
في غلة الدومن الواحد مما يرفع سقف 
االنتــاج هذا العام ليصــل الى نحو 
مليون و200 ألف طن من محصولي 
والشــعير ســيتم تسويق  احلنطة 
أكثــر من 700 ألف طــن الى مخازن 
قبل  من  التجــارة  وزارة  وســايلوات 
الفاحــني واملزارعــني فيما يحتفظ 
االنتاج كبذور  باملتبقي من  الفاحني 
للموسم الاحق بالتعاون والتنسيق 
مع شــركة مابــني النهريــن إلنتاج 
البــذور أو ألغــراض الطحن لســد 

متطلبات عيشتهم.”
وقــال ٕان “ اللجنة الزراعيــة العليا 
في احملافظــة ومن خال التنســيق 
مع الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
قامت بتوسيع منافذ استام كميات 
احلبوب التي يتم تســويقها من قبل 
الفاحني خال املوسم اجلديد بافتتاح 

ناحية  فــي  تســويقي جديد  مركز 
الدبونــي على الطريــق العام بغداد  
الكوت يســتوعب كميات كبيرة من 
احلبوب تصــل الى 120 ألف طن بعد 
أن مت تهيئته بشــكل جيــد وتامني 
الكوادر االداريــة والفنية الكافية مما 
الكثافة على  يســاعد في تخفيف 
الســايلوات ومراكز االستام االخرى 
“املركز  أن  في احملافظــة.” موضحــاً 
اجلديد يستلم الكميات املسوقة من 
والعزيزية   النعمانية  قضائي  فاحي 
ٕاضافة الى الدبونــي وبعض املناطق 
القريبة ومن  شانه أن يخفف الزخم 
علــى املراكــز التســويقية األخرى 

خاصة مركز استام النعمانية .”
احلكومة  واســط  محافــظ  ودعــا 
االحتادية الى “ تامــني املبالغ الازمة 
لدفع مستحقات الفاحني واملزارعني 
وعدم تاخيرها كما حصل في املوسم 
السابقة  االخرى  واملواســم  املاضي 
حيث مــازال عدد كبيــر من فاحي 
ومزارعــي احملافظــة لم يســتلموا 
كامل مســتحقاتهم املالية مما ينذر 
املراكز  الى  التســويق  بعزوفهم عن 

احلكومية هذه السنة.”

تقرير
بحضور وزيري المالية والتخطيط 

محافظ واسط يحضر اجتماع المحافظين مع نائب رئيس البرلمان
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بالشــاك أن 
القيادة األوروبية للقوات املســلحة األمريكية 
نقلت إلى بولندا عشرات من الطائرات املقاتلة 

في إطار »تدريبات عسكرية«.
وكتب بالشاك على »تويتر«، امس االول االثنني: 
»وصلــت إلى بولنــدا اليوم عدة عشــرات من 
16« األمريكيــة.   – 15« و«إف   – طائــرات »إف 
املســلحة  للقوات  األوروبية  القيــادة  وتتدرب 
األمريكية على نقل ســريع للقوات اجلوية في 

أوروبا مع استخدام املطارات البولندية«.
وأضاف الوزير أن التدريبات املشــتركة تسمح 

بتعزيز أمن أوروبا الوسطى والشرقية.
من جهته، قال املتحدث باسم البنتاغون جون 
كيربــي إن نقل املقاتالت مت فــي إطار »تدريبات 
عادية«، مضيفا أنه »ال يعتبر ردا على ما يحدث 

على حدود أوكرانيا أو في القرم«.
ويأتــي ذلك علــى خلفية تصعيــد التوتر في 
منطقــة النزاع فــي دونباس بشــرق أوكرانيا 
وتعبيــر الــدول الغربية عن قلقهــا إزاء حترك 

القوات الروسية قرب احلدود الغربية لروسيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت وسائل إعالم روسية رسمية أن موسكو 
تعتــزم إغالق أجــزاء من البحر األســود أمام 
السفن العســكرية وسفن الشحن األجنبية 

ملدة ستة أشهر.
ووصفت اخلارجية األمريكية امس االول االثنني 
هذه التقارير عن خطط روســية حلظر املالحة 
في أجزاء من البحر األســود بأنه »تصعيد بال 
مبــرر«، خاصة وأن مثل هــذا اإلجراء يؤثر على 

دخول السفن إلى املوانئ األوكرانية.
وهــذه اخلطوة في حال دخولهــا حيز التنفيذ 
ميكــن أن تؤثر على وصول الســفن إلى املوانئ 
األوكرانيــة في بحر آزوف الــذي يرتبط بالبحر 
االســود عبر مضيــق كيرتش، عنــد الطرف 
الشــرقي لشــبه جزيرة القــرم التي ضمتها 

روسيا عام 2014.
وقال املتحدث باســم اخلارجية نيد برايس في 
بيان »هذا ميثل تصعيدا آخر بال مبرر في حملة 
موسكو املســتمرة لتقويض أوكرانيا وزعزعة 

استقرارها«.
وأضــاف أن »هذا التطور مثير للقلق بشــكل 
خاص وســط تقارير موثوقة عن حشد روسيا 
لقواتها في شــبه جزيرة القــرم احملتلة وقرب 
احلــدود األوكرانيــة اآلن إلــى مســتويات لم 

نشهدها منذ الغزو الروسي عام 2014«.
وجتــددت التوتــرات بني روســيا والغــرب في 
األســابيع األخيرة عقب تصاعد املواجهات بني 
اجليش األوكراني واالنفصاليني املوالني لروسيا 

في شرق أوكرانيا.
وحشدت موسكو عشــرات اآلالف من قواتها 
على طــول احلــدود الشــمالية والشــرقية 
ألوكرانيا، وكذلك في شــبه جزيرة القرم التي 
ضمتها، ما اســتدعى حتذيرا من حلف شمال 
األطلسي. وعلى صعيد آخر حثت إدارة الطيران 
االحتادية األمريكية شركات طيران على توخي 
»احلــذر الشــديد« عند التحليــق بالقرب من 
احلدود األوكرانية الروسية مشيرة إلى مخاطر 

محتملة تتعلق بالسالمة.
وفي إشــعار أُرســل إلــى شــركات الطيران 
األمريكيــة، أشــارت اإلدارة إلــى »التوتــرات 
اإلقليمية املتصاعدة بني روسيا وأوكرانيا والتي 
قد تؤدي إلى اشــتباكات عبر احلدود دون سابق 
إنذار وزيادة األنشــطة العسكرية و   /   أو نشوب 

صراع«.   

الواليات المتحدة 
تنقل عشرات الطائرات 

الحربية إلى بولندا

واشنطن تعتبر حظر موسكو 
للمالحة في أجزاء من البحر 
األسود »تصعيدا غير مبرر«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعا رئيس وزراء الصني السابق إلى 
واإلنســانية  والعدالة  اإلنصاف 
واحلرية في مقال اســتذكر فيه 
فترة الثورة الثقافية التي يحاول 
في  احلاكم  الشــيوعي  احلــزب 

البالد نسيانها.
وفقا لشبكة “ســي إن إن”، فإن 
رئيس الوزراء الصيني الســابق، 
ون جيا باو، نشر مقاال بصحيفة 
غامضة في مكاو، ما يشير إلى 
أنه لــم يحصل علــى موافقة 

للنشر داخل صحف بالده.

فــي عهــد الرئيس شــي جني 
بينــغ، اعتاد القــادة الصينيون 
الســابقون على إبقاء رؤوسهم 
منخفضــة، إال أن كلمــات ون 
التواصــل  وســائل  اقتحمــت 
إعادة  التي  الصينية  االجتماعي 
من  اآلالف  مئــات  املقال  نشــر 
املرات قبل تدخل السلطات ملنع 

الناس من النشر.
وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى 
أن ثاني أعلى مســؤول في البالد 
قبل عقد من الزمان لم يستطع 
الهروب من رقابة الصني املتزايدة 

الصرامــة. وتولــى ون جيــا باو 
رئاســة الوزراء في الصني خالل 
الفترة من 2003 إلى 2013، حيث 
كان يُنظر إليه على نطاق واسع 
ليبرالية  شــخصية  أنــه  على 
وإصالحية نســبيا داخل القيادة 
التي  لوالدته  وتكرميا  الصينية.  
توفيــت فــي ديســمبر، تطرق 
إلى كيفيــة تعرض  ون  مقــال 
لالضطهاد  مــدرس،  وهو  والده، 
السياســية  االضطرابات  خالل 
الثقافية  للثــورة  واالجتماعية 
لعقد  التي استمرت  الصني  في 

من الزمان.  وخــالل تلك الفترة، 
ُوضع والد ون قيد اإلقامة اجلبرية 
وحشــي  الســتجواب  وخضع 
وتوبيخ وضرب، وكتب ون أنه بعد 
والده  املبــرح، كان وجه  الضرب 
منتفخا لدرجة أنه حجب بصره.

يجب  رأيــي،  “فــي  ون  وكتــب 
مليئة  دولــة  الصني  تكــون  أن 
أن  “يجب  واإلنصــاف.  بالعدالة 
يكون هناك دائمــا احترام إلرادة 
النــاس واإلنســانية وطبيعــة 
البشــر. يجب أن يكــون هناك 
دائما شباب وحرية وروح كفاح”.

وقال احمللل السياسي في بكني، 
املناخ  إلى  “بالنظر  وو تشــيانغ: 
السياســي، فإن حديثه )ون جيا 
باو( في حد ذاته يعد عمال هاما 

وانتقادا مبطنا للزعيم شي”.
وليســت هي املــرة األولى التي 
للقضايــا  ون  فيهــا  يتطــرق 
اإلصالحيــة، ففــي مقابلة عام 
2010 مع شبكة “ســي إن إن”، 
قــال ون إن حريــة التعبيــر “ال 
غنى عنها” وأن رغبات الشــعب 
الصيني في الدميقراطية واحلرية 

“ال تقاوم”. 

وبعد االنتشــار السريع، حذفت 
الســلطات الصينيــة فيديــو 

املقابلة من اإلنترنت الصيني.
التعليقات،  تلــك  وباملقارنة مع 
فــإن مقــال ون هذا األســبوع 
لهجته،  في  اعتــداال  أكثر  كان 
لكــن املنــاخ السياســي تغير 
بشــكل كبير، حيــث تعرضت 
حريــة التعبيــر وأي تطلعــات 
لضربة  واحلريــة  للدميقراطيــة 
كبيرة في عهد الزعيم الصيني 
شــي جني بينغ الذي يقود البالد 

منذ 2013.

الصباح الجديد ـ متابعة:

السودانية  اخلارجية  وزيرة  اعتبرت 
مرمي املهدي اخلطط اإلثيوبية مللء 
بحيرة “سد النهضة” اعتداء على 
بالدها، وهدماً ألسس حسن اجلوار 
وتهديداً  البلديــن،  بــني  القائمة 
ألكثــر مــن 20 مليون ســوداني، 
القومي  لألمن  صارخــاً  وانتهاكاً 
األمن  مجلس  ودعت  الســوداني، 
الدولــي، للتدخل الفعال من أجل 
الثاني  املــلء  وديــة ووقف  حلول 
“لســد النهضة”، ووقف التهديد 
اإلقليميني،  واألمن  بالسلم  احملدق 
والعودة فوراً للتفاوض وإبرام اتفاق 

شامل ونهائي. 
رســالة  فــي  املهــدي  وقالــت 
للصحافيــني إن اإلثيوبيني اعتدوا 
على السودان، وعلى أسس حسن 
التــي أجروا بها  بالطريقة  اجلوار، 
املــلء األول لبحيرة الســد العام 
املاضي، وهددوا أكثر من 20 مليون 
ســوداني، فضال عن تهديد األمن 
التي  بالطريقة  للسودان  القومي 
أعلنوا بها تنفيذهم للملء الثاني 
وأرفقت  املقبلــني.  وآب  متــوز  في 
دراسة  نص  الرســالة  مع  الوزيرة 
مقدمة للمجتمع الدولي واإلقليم 
حددت فيها موقف الســودان من 
النهضة، ووصفته  مشروع ســد 
بـ”الثابت منذ البداية حتى اليوم”، 
ودعت فيها حلماية حق احلياة ألكثر 
من 20 مليون ســوداني يعيشون 

على ضفاف النهر، يهدده السد. 
الســودانية  املســؤولة  وانتقدت 
اتبعتها  التــي  الطريقة  بشــدة 
املــلء األول من جانب  إثيوبيا في 
واحد ودون اتفاق، وأشارت إلى تعثر 
املفاوضات اجلارية منذ بدء تشييد 
السد في 2020. وأشارت إلى اخملاوف 
التصرفات  مــن  بالدها  تراود  التي 
األحادية اإلثيوبية. وقالت الدراسة 
املقدمة من “اخلارجية” إن السودان 
أحاط مجلس األمن الدولي مبوقف 
املفاوضات مــع إثيوبيا، التي جتري 
برعايــة االحتاد األفريقــي، وإصرار 
أديس أبابا على تنفيذ امللء الثاني 
للســد في يوليو املقبل من جانب 
واحــد ودون اتفاق، مبا يعمق األزمة 
ويفــوت فرصــة الوصــول حللول 
ودية. ودعا السودان مجلس األمن 

للتدخل الفعال إلخراج اإلقليم من 
املأزق، وفتح اجملال أمام حلول ودية، 
عن طريق تشــجيع األطراف على 
االمتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية، 
مبــا في ذلك بــدء التعبئة الثانية 
للســد قبل التوصل التفاق، أو أي 
إجراء آخر يعرض الســلم واألمن 
مع  للخطر،  والدوليني  اإلقليميني 
واملصرية،  السودانية  اجلهود  دعم 
لتوســيع املفاوضات حــول ملء 
والعودة  النهضة”،  وتشغيل “سد 
للمفاوضــات فوراً وبأســرع وقت 
ونهائي.  اتفاق شامل  وإبرام  ممكن، 
إثيوبيا  السودانية  اخلارجية  ودعت 
السودان، مثلما  لالعتراف بحقوق 
يعتــرف هــو بحقها فــي تنمية 
مواطنيها  لصالح  املائية  مواردها 
ورفاههم، مع ضمان عدم مواجهة 
الســودان ألي آثــار محتملة، وأن 
بشــكل  معاجلتها  علــى  تعمل 
التخفيف  أجــل  مــن  صحيــح 

من حدتهــا، عن طريق التشــاور 
والتنسيق بني دول املصب.

في غضون ذلك، ســعت القاهرة 
أفريقي  دعــم  حشــد  إلى  أمس 
ملوقفها فــي األزمة، إذ بــدأ وزير 
شكري،  سامح  املصري،  اخلارجية 
أفريقية موســعة  أمس، جولــة 
لـ5 من دول القارة “حامالً رســائل 
الفتاح  املصــري عبد  الرئيس  من 
السيســي إلى أشــقائه، رؤساء 
وقــادة هذه الدول، حــول تطورات 
ملف ســد النهضة وموقف بالده 
في هذا الشــأن”، وفق ما أفاد بيان 

رسمي مصري.
وقال رئيس الوزراء اإلثيوبي، أول من 
أمس، في تغريدات، إن “امللء الثاني 
ســيتم خــالل الهطــول الغزير 
للمطــر في يوليو وأغســطس”، 
معتبــراً أن “هذا )امللء( ســيمنع 

حدوث فيضانات في السودان”. 
واخلرطــوم  القاهــرة  وتعتــرض 

علــى مــا تصفــه بـ”التصرفات 
األحاديــة” ألديس أبابــا، في إطار 
مســاعيها مللء السد “دون اتفاق 
محادثات،  وفشلت  ملزم”،  قانوني 
اســتضافتها الكونغــو )الرئيس 
الشــهر  األفريقي(، مطلع  احلالي 
احلالي، في التوصل التفاق، وبينما 
إشراك  إلى  والسودان  مصر  تدعو 
وســطاء دوليــني )األمم املتحــدة، 
األفريقي،  واالحتاد  األوروبي،  واالحتاد 
املفاوضات،  في  املتحدة(  والواليات 

ترفض إثيوبيا ذلك التوجه. 
وبدأ شــكري، جولته مســاء أول 
من أمــس، بالتوّجه إلى العاصمة 
الكينية نيروبي، ومن املقرر أن يزور 
كذلك كالً من “جزر الُقُمر، وجنوب 
الدميقراطية،  والكونغــو  أفريقيا، 

والسنغال، وتونس”.
وتونس هي العضو العربي الوحيد 
فــي مجلس األمــن راهنــاً، وفي 
10 نيســان احلالــي، زار الرئيــس 

القاهرة  ســعيد  قيس  التونسي 
لعدة أيام، وعقــد قمة ثنائية مع 
رفض  عن  املصري، معربــاً  نظيره 
املائي  باألمــن  لـ”املســاس  بالده 
ملصر” وقــال إن “موقف مصر في 
أي محفــل دولي حــول املياه هو 
وّجه  وقبل أسبوع  تونس«.  موقف 
وزير اخلارجية املصري خطابات إلى 
كل من سكرتير عام األمم املتحدة 
ورئيــس مجلــس األمــن ورئيس 
اجلمعيــة العامة لــألمم املتحدة، 
مســتنداً  “تعميمهــا  وطلــب 
رســمياً مت من خالله شرح جميع 
ومراحل  النهضة  أبعاد ملف سد 
التفاوض اخملتلفة وآخر التطورات”.

إلــى ذلك، قــال الســفير أحمد 
حافظ، املتحدث الرســمي باسم 
اخلارجية املصرية، إن جولة شكري 
“تأتــي انطالقاً من حــرص مصر 
على اطالع دول القــارة األفريقية 
املفاوضات  علــى حقيقة وضــع 

حول ملف سد النهضة اإلثيوبي، 
ودعم مســار التوصــل إلى اتفاق 
قانوني ُملزم حول ملء وتشــغيل 
الســد، على نحو يراعي مصالح 
الدول الثالث، وذلك قبل الشــروع 
في عمليــة امللء الثاني واتخاذ أي 

خطوات أحادية”.
اخلارجيــة  “متحــدث  وأضــاف 
املصرية”؛ تستهدف الزيارة كذلك 
“التأكيــد علــى ثوابــت املوقف 
املصــري الداعي إلطــالق عملية 
وفّعالة تسفر عن  تفاوضية جادة 

التوصل إلى االتفاق املنشود”. 
واخلرطــوم  القاهــرة  وتتهــم 
وإفشــال  بـ”التعنت  أبابــا  أديس 
الرئيــس  وصّعــد  املفاوضــات”، 
املاضي، من  الشهر  أواخر  املصري، 
أن  معتبراً  األزمــة،  حيال  لهجته 
“مياه مصر خط أحمر” لن يسمح 
بتجاوزه، ومشدداً على أنه “ال أحد 

بعيد عن قدرات بالده”.

يمثل تهديدًا ألكثر من 20 مليون سوداني

الخرطوم تدعو مجلس األمن للتدخل
 ووقف الملء الثاني “لسد النهضة”

إصرار أديس أبابا 
على تنفيذ الملء 

الثاني للسد في يوليو 
المقبل من جانب واحد 

ودون اتفاق، يعمق 
األزمة ويفوت فرصة 
الوصول لحلول ودية 
بينها من جهة وبين 
القاهرة والخرطوم 

من جهة اخرى

سد النهضة

الصين تحجب مقاال لرئيس الوزراء السابق يدعو فيه للحرية والعدالة

تقرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

بالرغــم مــن أن الواليــات املتحدة 
وإسرائيل تتفقان في تقييم التهديد 
النووي اإليرانــي والتهديد اإلقليمي، 
أيًضا  بشــدة  ملتزمتان  أنهما  كما 
بنفس الهدف املتمثل في منع إيران 
من امتالك أســلحة نووية، لكن لم 
تقسم أي قضية السياسات والقادة 
اإلســرائيليني واألميركيني أكثر من 
النــووي، وفقا جمللــة فورين  االتفاق 

بوليسي.
وترى منظمة قادة أمن “ CIS”، وهي 
حركة غير حزبية تضم أكثر من 300 
من القادة الســابقني للمؤسســة 
األمنية اإلســرائيلية، أن االختالفات 
بــني احلكومتني في هــذه القضية 

يجب جتاوزها. 
وأوصت احلكومة اإلسرائيلية بضرورة 
دعم استراتيجية إدارة بايدن املكونة 
مــن مرحلتني، تركــز األولى منهما 
على إحياء خطة العمل الشــاملة 
املشــتركة، بينما تهدف الثانية إلى 
الوصول إلــى متابعة “أطول وأقوى” 
لالتفــاق، والتعــاون بشــكل وثيق 
وتنفيذ  واشــنطن في تصميم  مع 

كليهما. 
كان الهــدف مــن االتفــاق النووي  

ضمان عدم متكــن إيران من احلصول 
على مواد انشــطارية لسالح نووي 
في أقل من عام، وهو اإلجراء املعروف 

باسم وقت االختراق. 
ومــع ذلك، فإن اإلخفــاق في تنفيذ 
البنــود األساســية، إلــى جانــب 
انتهاكات إيــران منذ خروج الواليات 
املتحدة من االتفاقيــة، مبا في ذلك 
ســعيها للحصــول علــى أجهزة 
طرد مركزي ســريعة الدوران واملزيد 
التخصيب،  عالــي  اليورانيوم  مــن 
جعل إيــران قريبة من حيــازة املواد 
االنشطارية املســتخدمة في صنع 
األســلحة في غضون ثالثة أو أربعة 

أشهر.

ال يوجد برنامج بديل
إســرائيل  حكومة  املنظمة  وحثت 
املتحدة  الواليــات  جهود  دعم  على 
لالنضمام إلى االتفاق النووي اإليراني 
الصلة  ذات  العقوبــات  وتخفيــف 
مقابــل اســتئناف إيــران االمتثال 

الكامل لالتفاق النووي. 
الرغم من  أنه علــى  إلى  وأشــارت 
أوجــه القصــور فــي الصفقة، ال 
يوجد برنامج دبلوماسي بديل متاح 
وأكدت  الفورية.  األزمة  للتعامل مع 
أن عودة الواليات املتحدة إلى وضعها 
الســابق كطرف فــي خطة العمل 
قدرتها  املشتركة ستعيد  الشاملة 

على حتديد متى يتم إلغاء العقوبات 
مرة أخــرى، وبالتالي يعيــد قدرتها 
على التأثيــر على القرارات املتعلقة 
وردود  التفتيــش  بكفــاءة عمليات 

الفعل لالنتهاكات عند اكتشافها. 
وأوضحت أن أوجه القصور في اتفاق 
2015 تتطلب اســتراتيجية جديدة 
أحد مكوناته، هــو هدف إدارة بايدن 

إلنتاج اتفاقية جديدة “أطول وأقوى” 
ومعاجلة قضايــا مبا في ذلك برنامج 
الصواريــخ اإليرانيــة باإلضافة إلى 
ســلوك البالد املزعزع لالستقرار في 

املنطقة. 
وقالــت املنظمــة: “مــن احملتمل أن 
يكون هــذا اجلهد معقــًدا وطويل 
للسعي  الســماح  ينبغي  ال  األمد. 
لتحقيق هذه األهداف طويلة األجل 
بتأخير أو تعريض األهداف املباشــرة 
اختراق  تقليل وقــت  املتمثلة فــي 
إيران واســتعادة نظام مراقبة قوي، 
وكالهما ميكــن حتقيقه في املرحلة 

األولى، من خالل االتفاق النووي”. 
الهدف من هذه  وأضافت: “نظرًا ألن 
الثانية هــو معاجلة قيود  املرحلــة 
االتفــاق النووي اإليرانــي والقضايا 
التي  األخــرى  امللحــة  اإلقليميــة 
مت اســتبعادها مــن خطــة العمل 
نصحنا  فقد  املشــتركة،  الشاملة 
حكومــة إســرائيل بدعــم جهود 
املتابعة التي تقودها الواليات املتحدة 
أيًضا والعمل عن كثب مع إدارة بايدن 

على تصميمها وتنفيذها”. 

اتفاقية املرحلة الثانية
إلى أسلوب  بالنظر  أنه  إلى  وأشارت 
التفــاوض اإليراني، فإنــه قد ال يتم 
التوصل إلى  اتفاقية املرحلة الثانية 
مع إيران التي تعالج بشكل مناسب 
مخاوف التسليح ودعم امليليشيات 
الشيعية وغيرها في أي وقت قريب. 
لتحســني  أنه  املنظمــة  وذكــرت 
احلالية  املفاوضــات  جناح  احتماالت 

واملســتقبلية، يجــب اســتكمال 
عاجلــة  برســالة  الدبلوماســية 
أنه  وواضحــة إليــران مضمونهــا 
املتحدة وحلفاؤها  الواليات  “ستظل 
إيــران مــن امتالك  ملتزمــني مبنع 
أســلحة نوويــة. ويجــب أن يكون 
اســتخدام القوة دائًمــا خيار املالذ 

األخير”.
وتابعــت أنه “يجب إخطــار طهران 
سيتخذون  وشركائها  واشنطن  بأن 
وجهة نظر قامتة بشــكل خاص إذا 
أسلحتها  برنامج  إيران  اســتأنفت 
النووية، أو واصلــت جهودها لتزويد 
وكالئها اإلقليميني بصواريخ دقيقة 
أو  وأنظمة أســلحة متطورة أخرى 

نشرهم خارج أراضيها”. 
وأعرب القادة األمنيون عن سعادتهم 
أن الواليات املتحدة وإسرائيل قد أحيا 
من جديد وسوف يعقد قريباً منتدى 
والذي  بإيران  املتعلق  الرفيع  التشاور 
مت تشــغيله خــالل إدارات كلينتون 

وبوش وترامب.
وقالــوا “فــي هــذا املنتــدى ميكن 
املعلومــات  وتبــادل  اآلراء،  تبــادل 
ذات  والتقييمــات  االســتخباراتية 
لزم  وإذا  املواقف،  وتنســيق  الصلة، 
األمــر، العمليات املنســقة  كلها 
تتم بشــكل مهني وصريح وسري 
مبا يتناســب مع مثل هــذه األمور 

احلساسة واأللفة بني احللفاء”.

دعوات في إسرائيل لدعم إدارة بايدن بشأن االتفاق النووي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قرر مصرف الرشــيد، امس الثالثــاء، إلغاء 
شــرط رهــن العقــار للســلف املمنوحة 

للقضاة.
وقــال املكتب اإلعالمــي للمصرف في بيان 
اطلعت عليه »الصبــاح اجلديد«، إنه »تقرر 
منح الســلفة والبالغة )100( مليون دينار 
بكفالة قاض مســتمر في اخلدمة ويكفي 
الشــهري لتغطية  راتبه  (٪50( من صافي 
أن  الشــهرية«.وأضاف  والفائدة  القســط 

»مدة السلفة )10( سنوات وبفائدة )5 %(«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضت أســعار الذهب امس الثالثاء ، 
بعدما سجلت أعلى مستوى في سبعة 
أسابيع في اجللســة السابقة إذ رجحت 
األمريكية  السندات  تعافي عائدات  كفة 
أمــام دعم متثــل فــي ضعف الــدوالر 

األميركي.
وهبط الذهب في الســوق الفورية 0.1% 
1768.01 دوالر لألونصــة بحلــول  إلــى 
الســاعة 07:11 بتوقيت غرينتش بعدما 
سجل 1789.77 دوالر يوم االثنني وهو أعلى 

مستوى منذ 25 فبراير شباط.
وهبط الذهب فــي التعامالت اآلجلة في 
الواليــات املتحدة %0.1 إلــى 1769 دوالرا 

لألونصة.
هذا وجتــاوزت عائــدات ســندات اخلزانة 
األميركية ألجل عشر سنوات %1.6 بعدما 
هوت ألقل مســتوى في خمسة أسابيع 
األسبوع املاضي لترفع من تكلفة فرصة 

حيازة الذهب الذي ال يدر عائدا.
وتلقــى املعدن األصفر بعــض الدعم، إذ 
تراجع مؤشــر الدوالر إلى أدنى مســتوى 
في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، 
مما يقلص تكلفة الذهب حلائزي العمالت 

األخرى.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أوليغ  الكبير،  الروسي  رجح رجل األعمال 
ديريباســكا، تأثير اليوان الصيني الرقمي 
على مكانة الــدوالر في التجارة العاملية، 
وتوقع أن تشهد العملة الصينية الرقمية 

اجلديدة إقباال كبيرا.
وقال ديريباسكا في تصريحات صحافية، 
إن اليوان الرقمي سيســاعد روســيا في 
اخلــروج من دائــرة العقوبــات املفروضة 
عليها، مبينا أنه “بشكل عام من الواضح 
أن اليــوان الرقمي ســيؤثر علــى الدوالر 
بجدية في التجارة العاملية، مما سيساعد 

روسيا في اخلروج من دائرة العقوبات”.
وأضــاف أن الصــني يحق لهــا أن تكون 
عملتهــا الرقميــة عملة رئيســية في 
العالم، مشيرا الى أنه”لديها احلق بذلك، 
الصني ثانــي أكبر اقتصاد فــي العالم، 
وســجلت أعلــى معدالت منو فــي الربع 
األول )2021( مبعدل %17، ويبدو أن الصني 
ســتصل إلى املركــز األول بحلــول عام 

.2026″
وأمس أعلن البنــك املركزي الصيني، أنه 
يعتزم الســماح لألجانب بتــداول اليوان 
2022، وقال:  الرقمي فــي العام املقبــل 
“خالل دورة األلعاب األوملبية الشتوية في 
بكني سيتمكن الرياضيون األجانب، وليس 
فقط الســكان احملليون، من اســتخدام 

اليوان الرقمي للدفع”

الرشيد يلغي شرط رهن 
العقار لسلف القضاة

 الذهب يهبط عن ذروة 7 
أسابيع مع تعافي عوائد 

السندات األميركية

رجل اعمال روسي: 
اليوان الصيني سيؤثر 

على مكانة الدوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال محللو بنك االستثمار األمريكي 
جولدمان ساكس جروب إن االقتصاد 
الصينــي فــي طريقه إلــى العودة 
ملعــدالت النمــو الطبيعيــة بعــد 
التعافي الســريع مــن الركود الذي 
تعــرض له نتيجــة تداعيات جائحة 
العام  في  املســتجد  كورونا  فيروس 

املاضي.
وبحســب تقرير أعده محللو البنك 
األمريكي وبينهم هوي شــان ونشر 
اليوم فإن “االقتصاد الصيني يبدو أنه 
عبر نقطة حتول... تركيز السياســة 
)االقتصاديــة والنقديــة( في الصني 
حتــول أيضا من مســاعدة االقتصاد 
على التعافي من التباطؤ الناجم عن 

جائحة كورونا إلى معاجلة مشكالت 
االستقرار والنمو على املدى الطويل”.

وأشارت وكالة بلومبرج لألنباء إلى أن 
اقتصاد الصني وهو ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم سجل خالل الربع األول من 
العام احلالي منوا مبعدل 18.3 في املائة 
مقارنة بالربع األول من العام املاضي 
الذي كان قد شهد ما يشبه الشلل 

بســبب  الصيني  لالقتصاد  الكامل 
إجراءات اإلغــالق الرامية إلى احتواء 
جائحة فيروس كورونا املستجد. ومع 
معدل النمو االقتصادي املرتفع هناك 
تباين كبيــر بني معدالت منو مختلف 
الصناعــات ومع حتول مســتمر في 
محركات النمو االقتصادي بحســب 

تقرير جولدمان ساكس.

وقال محللو جولدمان ســاكس في 
تقريرهــم إنه عند املقارنــة ببيانات 
االقتصاد الصيني عام 2019 لتجنب 
انهيار  الناجمــة عــن  التشــوهات 
النشــاط في العــام املاضــي ، فإن 
الصــادرات ومبيعــات العقارات هي 
األفضل أداًء بشكل واضح ، في حني 
كان أداء قطاع بناء املساكن اجلديدة 

واالستثمار الصناعي دون املستوى.
ورغم حتسن بيانات مبيعات التجزئة 
في الصني خالل مــارس املاضي، فإن 
احملللــني ال يتوقعــون قفــزة كبيرة 
فــي اإلنفاق االســتهالكي في ضوء 
اســتمرار معدالت االدخــار العالية 
للمســتهلكني خالل الربع األول من 

العام احلالي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
للجمارك  العامــة  االدارة  اعلنت 
عن  الثالثــاء،  امــس  الصينيــة 
انخفاض صادرات العراق النفطية 
الى الصني مبقدار %35 خالل شهر 
اذار مقارنــة بنفس الشــهر من 
العــام املاضي، اال انه احتل املرتبة 
الثالثة بالصــادرات النفطية من 
بــني الدولة املصــدرة اليها خالل 
ثالثة أشــهر ماضيــة اعتبارا من 
كانون الثاني ولغاية شهر اذار بعد 

السعودية وروسيا.
وأظهرت بيانــات صادرة عن اإلدارة 
ان  الصني  فــي  للجمارك  العامة 
تراجعت  العراقيــة  “الصــادرات 

لشهر اذار مبقدار %35.3 لتصل الى 
3,619,676 مليون طن او ما يعادل 
(25 مليونــاً و337 الف برميل( اي 
ما يعادل 844 الــف برميل يوميا. 
ليحتل املرتبة اخلامســة بعد كل 
من السعودية وروســيا والبرازيل 

وعمان”.
واضافت ان “العــراق احتل املرتبة 
الســعودية  من  كل  بعد  الثالثة 
الصــادرات  مبجمــوع  وروســيا 
النفطية الــى الصني خالل ثالثة 
االشــهر املاضية ابتداء من شهر 
كانــون الثاني ولغاية شــهر اذار 
حيــث صــدر 13.672.443 مليون 
طن او ما يعادل ) 95 مليوناً و707 

الفاً و101 برميل(” .
واشارت الى ان “السعودية احتلت 
املرتبة االولى بصادراتها النفطية 
الى الصني خالل شهر اذار وبواقع 
7.84 مليون طــن او ما يعادل )54 
مليون و895 الف برميل(، مبا يعادل 
1.85 مليون برميــل يومًيا، تلتها 
روســيا بـــ 7,439,263 طن او ما 
يعادل ) 52 مليون و74 الف برميل(.

ان الصني اســتوردت  واوضحــت 
النفــط اخلام خــالل شــهر اذار 
من عشــر دول شــملت كل من 
الســعودية وروســيا والبرازيــل 
وعمان والعراق والكويت واالمارات 

وامريكا وماليزيا وانغوال.

الصباح الجديد ـ وكاالت
اعلن سوق العراق لألوراق املالية، 
امس الثالثاء، عن تداوله أكثر من 
بقيمة مالية  883 مليون سهم 
بلغت أكثر من 720 مليون دينار.

وقال الســوق في تقرير صحفي 
، إن “عــدد الشــركات املتداولة 
أســهمها خالل اليــوم بلغ 31 
شركات   103 أصل  من  شــركة 
مدرجــة فــي الســوق”، مبينا 
أن “عــدد الشــركات املوقوفــة 
بقرار هيئــة االوراق املالية لعدم 
التزامهــا بتعليمــات اإلفصاح 

املالي بلغ 19 شركة”.
واضاف ان “عدد األسهم املتداولة 

بلغ 883 مليون و664 ألف سهم 
مليوناً   720 بلغت  مالية  بقيمة 
و209 الــف دينار”، مشــيرا الى 
املتداولة  األســعار  “مؤشــر  أن 
 590.80 علــى  أغلــق   ISX60
نقطة مسجالً انخفاضا بنسبة 
%0.91 عن إغالقه في اجللســة 

السابقة”.
املشتراة  “األسهم  ان  إلى  وأشار 
العراقيني  من املســتثمرين غير 
بلغــت 3 مليون ســهم بقيمة 
دينار من  17 مليون  بلغت  مالية 
8 صفقــات على  خــالل تنفيذ 
أســهم شــركة واحــدة، فيما 
بلغت األســهم املباعة من غير 

العراقيني في الســوق 36 مليون 
 34 ســهم بقيمة مالية بلغت 
مليون دينــار من خالل تنفيذ 16 

صفقة على أسهم 6 شركات”.
العــراق لألوراق  يذكر ان ســوق 
املاليــة قــد اســتخدم انظمة 
التــداول االلكترونــي واإليــداع 
املركزي منــذ عام 2009، وينظم 
خمسة جلسات تداول أسبوعيا 
من األحد الــى اخلميس، ومدرج 
مســاهمة  شــركات   103 فيه 
عراقية متثــل قطاعات املصارف 
واالتصــاالت والصناعة والزراعة 
املالــي  واالســتثمار  والتأمــني 

والسياحة والفنادق.

الصباح الجديد ـ متابعة:

أكد املستشــار املالي لرئيس الوزراء 
مظهــر محمد صالح أن الســوقني 
على  منفتحتان  والعراقية  الُعمانية 
بعضهمــا مــن دون عوائــق نتيجة 
التي  املتينة  الدبلوماسية  العالقات 

تربط البلدين الشقيقني.
ووصف صالــح العالقات الُعمانية ـ 
العراقية بـــ “التاريخية”، موضًحا أن 
البلدين الشقيقني تربطهم عالقات 
تاريخية راســخة منذ أن اســتقبل 
العراق في ســتينيات القرن املاضي 
الوافديــن مــن الطلبــة الُعمانيني 
للدراســة فــي املــدارس والكليات 
واجلامعات العراقيــة وانتهاء بقبول 
ســوق العمــل الُعمانيــة باخلبرات 

العراقية من مختلف اجملاالت.
ولفت صالح فــي تصريحات لوكالة 
“الصباح  تابعتها  الُعمانيــة،  األنباء 
اجلديــد “، إلى أن “هنــاك تكامال بني 
قانون االستثمار العراقي في تشجيع 
اخلارجــي  واالســتثمار  االســتثمار 
من جهــة وبني تطــور العالقات بني 
العــراق ومحيطه العربــي وجيرانه 
من األشــقاء من جهة أخرى، حيث 
التكامــل والتعــاون وفــق أولويــة 
يتقدمها االستثمار كمحور ترسيخ 
ومتتني للعالقات بني العراق وجواره من 
العراقي الصحيح  املناخ  خالل توفير 
لتدفــق املصالح االســتثمارية إلى 

الساحة االقتصادية العراقية”.
مــن جانب آخــر، تطرق املستشــار 
املالي لرئيس الــوزراء في حديثه إلى 
اإلجراءات احلكوميــة املتخذة للحد 
التي مير  مــن االزمــة االقتصاديــة 
“املوازنة  أن  إلى  العراق، مشــيرًا  بها 
العامة االحتاديــة للعام 2021 تبقى 
صمــام األمــان لنهضة النشــاط 
االقتصــادي لكــون اإلنفــاق العام 

يشــكل قرابة 50 باملائة من تكوين 
الناجت احمللي اإلجمالي في العراق وما 
زال االقتصاد احلكومي هو املشــغل 
الرئيس لنشــاط االقتصــاد الكلي 
البالد. وأوضح أن إطالق املشاريع  في 
االســتثمارية احلكوميــة من جهة 
وتعاظم النشاط االئتماني املصرفي 
املقدم الى اقتصاد الســوق العراقية 

بدعم ومؤازرة البنك املركزي العراقي 
بدأت تشــكل خريطة طريق جديدة 
تشجع االســتثمار األهلي من خالل 
احلكومية  املالية  الرافعة  تســهيل 
صوب تشغيل قطاع األعمال وتقليل 
مستويات البطالة. وأردف أنه بالرغم 
الدينار  صــرف  ســعر  تعديــل  من 
تتعلق  ألسباب  بالتخفيض  العراقي 

بعجز احلساب اجلاري مليزان املدفوعات 
وعجز املوازنة احلكومية فإن أســعار 
الســلع واخلدمــات حافظــت على 
ثباتها دون تغيير ما يعني اســتمرار 
الدعم احلكومي إضافة إلى التوسع 
التي  التموينية  البطاقة  برنامج  في 

تستهدف الطبقات األكثر فقرا.
أنه هناك سياســات  وأكد صالــح 

فورية للتصدي للفقــر وتوفير املواد 
الغذائيــة والضرورية التي تناســب 
معيشة الطبقات املنخفضة الدخل 
في العراق ممن هــي حالًيا على خط 
الفقر واحلفــاظ على إدامتها حياتّيا، 
اذ تتحرك العــراق إلى تطوير برنامج 
لتوجيههــا  التموينيــة  البطاقــة 
والفقيــرة  املهمشــة  للشــرائح 

واحملرومة من حيــث الكميات اجملهزة 
الضرورية  الغذائيــة  الســلع  مــن 
وانتظامهــا وعددهــا إضافــة إلى 
مراجعة التعريفــات اجلمركية على 
أقل  لتكون  الضرورية  الغذائية  املواد 
ما ميكن لضمــان تلبية الطلب على 
املواد الغذائية من خالل توافر العرض 

الكافي وباألسعار املستقرة.

نتيجة العالقات الدبلوماسية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين 

مستشار الكاظمي: انفتاح السوقين 
الُعمانية والعراقية من دون عوائق

تبقى الموازنة 
العامة االتحادية 

للعام 2021 صمام 
األمان لنهضة 

النشاط االقتصادي 
لكون اإلنفاق العام 

يشكل قرابة 50 
% من تكوين الناتج 

المحلي

 املستشار املالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح

“جولدمان ساكس” يتوقع عودة نمو االقتصاد الصيني إلى المعدالت الطبيعية

صادرات النفط العراقية تنخفض الى 
الصين بمقدار 35 %

البورصة العراقية تتداول اسهمًا 
بأكثر من 720 مليون دينار

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

أظهــرت دراســة أجرتهــا شــركة 
“إرنســت  االقتصادية  االستشــارات 
آند يــوجن” أن كبرى شــركات تصنيع 
الســيارات في أملانيا جنت على أفضل 
وجه من أزمة كورونــا، مقارنة ببلدان 

أخرى العام املاضي.
وجاء في الدراسة، أن شركات: “داميلر” 
و”فولكس فاجن” و”بــي إم دابليو” مع 
املائة،  10 في  اإليــرادات  انخفاض في 
وانخفاض فــي املبيعات 14 في املائة، 
وانخفاض في األرباح التشــغيلية 26 
في املائة، كان أداؤها أفضل بكثير في 
املتوسط من شــركات كبيرة من دول 

أخرى.
وبحسب الدراســة، انخفض إجمالي 
إيــرادات أكبر 17 مصنعا للســيارات 
على مســتوى العالم 13 فــي املائة، 
العــام املاضــي. وتراجعــت مبيعات 
ســيارات األفراد 16 فــي املائة، وأرباح 
التشــغيل بنســبة تصل إلى 37 في 

املائة.

ووفقــا للدراســة، تضررت شــركات 
وجه  علــى  الفرنســية،  الســيارات 
اخلصوص، من تداعيات اجلائحة، حيث 
انخفضت إيراداتها 20 في املائة، بينما 
انخفضــت املبيعــات 24 فــي املائة، 

وأرباح التشغيل 84 في املائة.
كما تخلفت شــركات السيارات من 
الواليــات املتحدة واليابــان أيضا عن 
الثالث.  الفئات  في  األملانية  الشركات 
وأنقذ النشاط اجليد في الصني، على 
وجه اخلصــوص، امليزانيات العمومية 
األملانية  لشركات صناعة الســيارات 

إلى حد ما.
39.4 في  وبوجــه عــام، مت تســليم 
املائــة، من الســيارات اجلديــدة من 
“فولكسفاجن” و”بي إم دبليو” و”داميلر” 
إلى عميل صينــي العام املاضي، وفي 
2019 كانت حصة الصني من إجمالي 
 35.3 تبلغ  األملانية  الشركات  مبيعات 
فــي املائــة، وكانت أقل فــي األعوام 

السابقة.
وبالنظــر إلى جميع كبرى شــركات 
17، انخفض  السيارات في العالم الـ 
إجمالــي مبيعات ســيارات من هذه 

الشركات في الصني 4 في املائة فقط، 
بينما كانت االنخفاضات أكثر وضوحا 
في الواليــات املتحدة 14 فــي املائة، 

وأوروبا الغربية 25 في املائة.
تعتزم شــركة  متصل،  وفي ســياق 
صناعة الســيارات األملانية العمالقة 
“داميلر” توفير نحــو ألف فرصة عمل 
ملبرمجــني فــي مصنعهــا إلنتــاج 
أملانيــا  فــي  “إس-كالس”  ســيارتها 
لتطويــر نظــام التشــغيل اخملطط 
للسيارات الكهربائية، حسبما ذكرت 

مجلة “أوتوموبيل فوخه”.
ومــن املتوقــع أن يتــم طــرح نظام 
“إم بــي أو إس” مــن “داميلــر”، الــذي 
فقط،  الكهربائية  املركبات  سيشغل 
فــي األســواق فــي 2024. وكان أوال 
كالينيوس، املدير التنفيذي لشــركة 
داميلــر، قد قــال األســبوع املاضي إن 
اجلديدة  املتميزة  الكهربائية  سيارتها 
ستدر  الشهيرة  مرسيدس  لعالمتها 
عوائــد معقولة منــذ البداية، حيث 
تتميز الســيارة بأنها مــزودة بأحدث 

وسائل التكنولوجيا.
وقــال كالينيــوس، فــي مقابلة مع 

أجلماينــه  “فرانكفورتــر  صحيفــة 
ســيارة  إن  األملانيــة،  تســايتوجن” 
“مرســيدس إي كيو إس”، التي سيتم 
طرحها، ســتحقق أرباحا مغرية، غير 
التي  أقل من عوائد شــقيقتها  أنها 
تعمــل مبحــرك احتراق الوقــود “إس 
املرتفعة  للتكاليــف  نظــرا  كالس”، 

ملكونات السيارة الكهربائية.
قال  لألنباء،  “بلومبيرج”  لوكالة  ووفقا 
كالينيوس إن “املنطق ال يزال كما هو، 
القطــاع األعلى يعــد بهوامش أرباح 

أفضل”.
وقالــت “بلومبيــرج” إن “مرســيدس 
إي كيــو إس” ســتكون أول ســيارة 
مخصصة  بدعامــات  إنتاجها  يتــم 
يشــكل  ما  الكهربائية،  للســيارات 
التجارية  للعالمــة  فارقــة  عالمــة 
األملانيــة، التــي تعرضــت لالنتقــاد 
للبدء  للغاية  وقتا طويال  الستغراقها 
بإنتــاج ســيارات كهربائيــة. ووفقا 
لكالينيوس، ستتميز السيارة بالسير 
ملسافة 770 كيلو مترا )478 ميال(، ما 
يضعها في مقدمة ســباق السيارات 

الكهربائية.

هبوط إيرادات أكبر مصانع السيارات في العالم بنسبة  13 %
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قراءة

قصة قصيرة

روفير » ٔانها تفجر الطاقة اخلالقة ولعلها 
ســتعتبر ذات يوم مرحلة المثيل لها في 
اخلصوبة مربها ٔاي كاتب ٔاميركي ٓاخر » ...
وهنــا البد لنــا ٔان نتٔامل الصــورة التي 
ٔاراد فوكنر جتســيدها في) نــور في اب ( 
والدالالت التي يريــد الكاتب ٔان يظهرها 
على السطح، فالضوءوالنور هما مبعث 
الوضوح والضياء وحتطيم خيوط العتمة 
والظالم، وملاذا ٔاراد لهما هذا التوافق األزلي 
وزجهما في ٔاجواء ٔاب الالهبة التييتسرب 
منها خيط احلرارة ٕالى ما يشبه اشتعال 
األشياء ومن ثم البحث في حيثيات الظل 
الذي يوضح الصورة ٔاكثــر فٔاكثر....وملاذا 
كل هذاالوصف املريب....وهل يريد فوكنر 
ٔان يذهــب بالقارىء بعيــدا حيث ضنك 
احلياة واملاساة التي يعيشها إالنسان بني 
تلك الرموز كون ٔان) الصورة تعمق الثيمة 
بٔاعتماد اللون، احلركة واملوسيقى..( ..ام ٔان 
عنوان الرواية جاء محض صدفة خرج بها 
الكاتب من بني مخاضهاالعسير..فكانت 

الصور  ) نور في اب ( ..
ٕاال ٔان الباحث الروضــان ئوكد لنا عكس 
ذلــك وبان العنوان في روايــة) نور في اب 
( ميثل ومضــة، ٔاي صــورة خاطفة متنح  
القــاريء صورةللتناقــض التكاملي بني 
ٓاب  الدفق وســخونة شهر  النور،الضوء، 
الالفحة...ويرمــز الروأيــي بــوالدة رضيع 
»ليناكروف » ٕاحدى األبطال االساسينفي 

الرواية في هــذا اجلو اجملــدب اخلالي من 
الرحمة  .

الرواية تســتهل  ٔان  ٕالى  وجتدر إالشــارة 
مســيرتها بتداعــي البطلــة البيضاء 
ليناكروف وهي حتمل جنينها في بطنها، 
ٔانها حتدث نفســها) جٔيــت مناالباما...

مسافة طويلة (.
واليفوتنــا ان نذكر بــٔان الروأيــي ٔاراد ٔان 
يعيد ٕالى األذهــان الصورة ذاتها باملقارنة 
وبٔاســلوب التداعــي ) الفــالش بك ( » 
القطار ميكــن ٕايقافــه برايةحمراء لكن 
األمر املعتــاد هو ٔان القطــار يظهر بني 
التالل اخملربة بفجاءة الشبح ويعول عويل 
السعالة التي تنذر الناس باملوت، مارا عبر 
القصبةاالصغر حجما من قرية، فكٔانها 
خرزة منسية سقطت من خيط مقطوع 

... «
الداللي  بنية السرد  الغرأيبية في  وبهذه 
لتحركات شخوص فوكنر واحاديثم التي 
التســأوالت  من  ملتهبة  مبناخات  جاءت 
القاريء  التي خلفتشــعورا لدى  والريبة 
بٔان الكاتــب ٔاراد  توصيف عربات القطار 
وهي تبدو ككتل داكنة تشبه ٕالى حد ما 

التالل) اخملربة( ..
ٕالى  الروضان  الباحث سعيد  وهنا يقودنا 
ٔارادها وليم  التــي  امللحمة  تلــك  ٔاجواء 
فوكنــر ٔان تكون هكــذا ) نور فــي اب ( 

الالهب احلارق واجلاف ..
تناول  الروضان علــى  وقد شــمل بحث 
الفرنســية  الرواية  في  الصورة  موضوع 
احلديثــة والذي فيــه يبني ٔانــه لم يتم 
تناول موضوع الصــورة فيالرواية ٕاال من 
قبل العالم ســتيفن اوملان الذي ٔامضى 
عمره في بريطانيا وكتب في األســلوب 
والــدالالت وبقــي في الظــل بعيدا عن 
الدارســينوالنقاد فــي جميــع ٔانحــاء 
العالم...وهذا مااكده الناقد محمد ٔانقار 
في مقدمة كتابــه » الصورة في الرواية 
الفرنســية احلديثة » بٔان إالجتاهالبنيوي 
في فرنسا خسر الكثير عندما لم يقدم 
على ترجمة كتب بالغية يراها ٔاساسية 
في ســياق النقد الروأيي.. يذكر ٔان اوملان 
تناول فيدراسته ٔاعمال ٔاربعة من الروأييني 
الفرنسيني وهم ٔاندريه جيد والبير كامو 
منطلقا  بروست،  مارسيل  فورنييه  وآالن 
مــن ٔاهمية الصورة النثرية فيســياقها 

الروأيي... 
وتعد الصورة النثرية ٔاو الشعرية في بناء 
الرواية الفني من ٔاهــم مقومات العمل 
الدرامي ٔاو السردي املشحون بتراجيديات 
ٕاحساسا  ٔاكثر  لديالقاريء  الذأيقة  جتعل 
بالنشــوة واملتعة في تواصــل القراءة ٔاو 
تكرارها في بعض األحيــان ..مثل روايات 
الساعة اخلامسة والعشرونلكونستانس 
جيبو جيــو واعترافات رجــل من اجلنس 
األبيض لهمبرت همبرت واملرٓاة املكسورة 
الجاشــا كرســتي ..وقد جنــح في ذلك 
الباحثواملترجم الكبير ســعيد الروضان 

فــي ٕاضافــة معطيــات ودالالت كثيرة 
الروأيي ذات  وواضحة بشٔان تطور العمل 
الطابع النثري ٔاو ما يتقارب بلغة الشعر 

املركز ٔاو مايسمى بالنثر..
العراقية  الرواية  في  مدخل)الصورة  وفي 
( ...يقــول الروضان بٔانــه ال يختلف رٔايان 
بندرة تناول دارسي ونقاد الرواية والقصة 
العراقيني ملوضوعــة) الصورة في الرواية  
النقدي  النشــاط  ذروة  ابــان   ) العراقية 
فــي اخلمســينيات والســتينيات مــن 
القرن املنصرم  ألســباب معروفة منها..

تٔاخر ظهورهذا املنجــز عامليا، والضعف 
الترجمة وضعف  الواضح فــي حركــة 
التواصل االجتماعي والثقافي في العراق 
مع دول العالــم املنتجة للثقافةوالتنوير 
الدميقراطية  احلريات  تفاقم كبت  كذلك 
ومــا رافقه من هجــرات اعــداد كبيرة 
من املثقفــني وانكفاء العديــد ممن بقوا 
تســميتها ب  والتييمكن  الداخــل  في 
)الهجــرة الداخليــة( بعيدا عــن الهم 
الثقافي...احلصــار إالقتصادي الذي فرض 
على الشــعب العراقي ومــا رافقه من 
ٕانهيارللطبقة الوسطى التي متثل املعني 

وبحســب  العراقية  للثقافة  األســاس 
وصف الباحث...

وفق الروضان في هذا املدخل ٕاذ تطرق ٕالى 
موضوعات غاية فــي األهمية ٕاال وهي ٔان 
حركــة الثقافة في البالد قد تٔاثرت كثيرا 
القاهرة  الوضعالعام والظروف  بتداعيات 
والعصيبــة التي كلفت النــاس الكثير 
مــن اخلســأير املاديــة واملعنوية..ولعلي 
ٔاتذكر كلمات معبرة للناقد الدكتور عبد 
جاسمالساعدي يقول فيها) ٔان استعادة 
ذاكرة املاضي وحدها ماحلق بها من جراء 
إالحتــالل األميركي واحلــرب على العراق 
تثير الفــزع وترســم صورادراماتيكية ٓال 
تزال قأيمة في احاديث الناس وحواراتهم 

ومشاهد الرعب التي يشكلونها..(. 
وفي احلديــث واملقارنة مــع الصورة في 
الروايــة العراقية بعــد ٢٠٠٣ وكنموذج 
روايــة الكاتب طــه حامد الشــبيب » 
عن الشــيء يحكي » والتــي يقولعنها 
الباحث الكبير سعيد الروضان ٔانها رواية 
تزخر بالصور املوحيــة واحململة بالدالالت 
البالغية ويصل العدد الكلي ٕالى ٔاكثر من 
مأيــة صورةوالميكننا اجلزم هل ٔان الكاتب 

ٔاطلع على منجــزات الصورة في الرواية، 
ٔام ٔانــه كتــب روايته بســليقة وحنكة 
روأيية عالية وهو الذي ٔاجنز ٔاكثر منخمس 

عشرة رواية. 
(والتي  يحكــي  الشــيء  رواية)عن  لكن 
يتعامل بها كاتبها طه حامد الشــبيب 
بلغة وســطى بني الفصحــى والعامية 
ذات اجلذور الفصيحة ٔاوالعامية العراقية 
التــي ٔاضفت على الروايــة احمللية، ميكن 
ٔان تصل بها ٕالــى الغرأيبية التي اذهلت 
القراء فــي جميع ٔارجــاء املعمورة كما 
فعلماركيز)وكالهمــا مــن تالمذة وليم 
فوكنر (يلجٔا الكاتب ٕالى ٔاســلوب مبتكر 
تدوال  وتكنيك جديــد متاما، من خــالل 
بطل الرواية األعمــى » حمادي« كلمات 
فصيحــة تلقاها على يد شــيخه الذي 

حفظ القرٓان الكرمي في مجالسهم..   
ويتبني لنا ٔان الكاتب طه حامد الشبيب 
قد تٔاثر مبا كتــب من روأيع عاملية ابتكرت 
فيها ٔاســاليب جديدة فــي البناء الفني 
القصصــي والروأييحيث الســرد املتٔاني 
الســرد  وليس  والســيناريت  باحملادثــة 
املتالحق او السريع الوصف بحيث يجعل 
من القاريء يلهــث وراء معرفة النهايات 
التييريد ٔان يوصله لها املٔولف مثل رأيعة 
ماركيز)مٔيــة عام من العزلــة ( و ) احلب 
في زمن الكوليــرا ( ..ٔاو) مدينة البهأيم ( 
اليزابيل الليندي وهــي رواية) ميتزج فيها 
والطبيعة  والدعاية  املغامرة  مع  السحر 
حيث تغوص في ٔاعماق إالنسان من خالل 
شــخصيات مغامرة تنتمــي ٕالى ٔاجيال 

امزجةمتباينة..(..
وفي باب ) الصورة التشخيصية( ..يوضح 
لنــا يتضح لنا بــٔان الروأيــي طه حامد 
الشــبيب قد تعمد الســير فــي هكذا 
آالفاق  ٕالئابعد  دهاليز ليذهب بشخوصه 
وهــي املصاعب والويالت التــي واجهها 
الناس جراء احلروب املتالحقة والصدامات 
الداخليــة والفوضــى واخلــراب والدمار 
الذي طالكل شــيء بعد ٔان فقدت احلياة 
خاصيتها لدى اجلميع فراحوا يعيشــون 
في ٔاجواء مشحونة باحلقد وحب إالنتقام 
التحرر  الفراغاتوشبح  في محاولة لسد 
الزأيف...وهذا مايتضح جليا في ٔان تختم 
الرواية بتضحيــة كلبة حمادي) درة( هي 
وجرأيها اخلمســة التي ٔاحرزت خمســا 
منالصور التي ساهمت في ٕاغناء العمل 
الوفــاء حلمادي والدفاع  الروأيي بلمحات 
عنه لــدرء هجوم املســلحني...وصورتها 
األخيرة وهي تنازعوجرأيها االرماق األخيرة 

وسط دمأيها الغرثى...
الكبير  والناقد  واملترجــم  الباحث  ٔاغنى 
ســعيد الروضــان صورتــه وحتليلة في 
جوانــب مهمة من الروايــة واملقارنة بني 
فيســاحة  وشاســعني  كبيرين  قطبني 
القاريء  إالبداع مبا يكفي ٕالشــباع رغبة 
والدارس من املعرفــة والدراية بهذا الفن 

الفريد.

محمود خيون 
 

لقد عودنا الباحث واملترجم والناقد الكبير 
موضوعات  تناوله  على  الروضان  ســعيد 
ذات ٔاهميــة كبيــرة وخصوصيــة ٔادبية 
تستحق العناية والتركيزفي التمعن بكل 
محتوياتيها إالبداعية والفنية واملهنية، ٕاذ 
ٔان اختيارات الروضان تٔاتي  بدراية مسبقة 
ودراسة معمقة لتلك األعمال املرادالوقوف 
عندهــا فــي مجــاالت الشــعر والقص 
والرواية، نالت ٕاعجاب واستحسان الكثير 
من املهتمني والدارســني ومن بينهم من 
صار علما منٔاعالم الفكر العربي ٔاو الغربي 
تتميز بشخوصها  ٔاصبح مدرســة  حتى 
ودالالتها املثيــرة للجدل وإالعجاب ومنها 
من نال جوأيــزا عاملية مثــل نوبلوغيرها 
...واليوم ونحن نتٔامل منجز الباحث سعيد 
الروضان )الصــورة في الروايــة من وليم 
فوكنر ٕالــى طه حامد الشــبيب امنوذجا 
(...نرى ٔانهٔاختار شــخصيتني مثيرتني في 
ثرأيها األدبي وإالبداعــي.. الروأيي العراقي 
األميركي  والكاتب  الشــبيب   طه حامد 
وليم فونكر، الذي يعد من بينالرموز كٔاحد 
رواد القصة والروايــة األميركية  احلديثة، 
والتي استوحى النقاد العديد من ٔاعماله 
لدراستها وتقييمها وحتليلها من مختلف 
الزواياواملنظــورات كغيرها مــن األعمال 
األدبية...واستلهم) فوكنر معظم ٔاعماله 
من مســقط رٔاسه، ميسيســبي، حيث 
يعد ٔاهــم كتــاب األدب اجلنوبيبالواليات 
ٕاليه في  املتحــدة األمريكيــة،  ينظــم 
نفس القأيمــة مارك توين روبرت بني وارين 
وتوماس وولف وهاربرلي، وينتيسي ويليامز 

وفالنرياوكونور..
ومن اجلديــر بالذكر ٔان فوكنــر كان قليل 
الشهرة قبل فوزه بجأيزة نوبل لٓالداب لعام 
١٩٤٩ بالرغم من ٔان ٔاعماله نشــرت منذ 
عام ١٩١٩ وفيعشرينيات وثالثينيات القرن 
العشرين، وهذا يعتبره البعض آالن ٔاعظم 

روأيي في التٔاريخ (....
ومن ٔاشــهر مٔولفاتــه) راتب جنــدي ( و) 
الصخب والعنف( و) بينما ارقد محتضرة ( 
و) نحو النجوم( و) وردة ال مبلي( واللصوص 

والبعوضوغيرها....
وفــي بحثه ٔاكــد الناقد الكبير ســعيد 
الروضان ٔان تطور الصورة عند فوكنر جاءت 
في مرحلة عدت) باملرحلة األولى الناضجة 
( ومنها رواية) نورفي اب ( كنموذج من بني 

الروايات األخرى...
ويشير الروضان ٔان رواية) نور في اب ( والتي 
صدرت عــام ١٩٣٢ ٔانها تقتــرب ٔاكثر من 
ســابقاتها من واحدة من ثيمات الكتاب 
الرٔييســية االوهي سقوط الرجل األبيض، 
ينبع من عجزه عن مســاعدة الزجني  في 
ظهور  لالنســان...وكان  إالنسان  معاملة 
هذه الرواية في مرحلة من تدفقالعبقرية 
كالســيل...والتي وصفها الناقد ريتشارد 

من وليم فوكنر الى طه حامد الشبيب انموذجا 
للباحث سعيد الروضان

قراءة الصورة في الرواية 

بسام شمس الدين

دخلت األســتاذة املعيــدة القاعة، انتفض 
قلبي الغافي، واشــتدت دقاته، جعلت ٔاتابع 
املنســابة كمياه  الناعمة  نبرات صوتهــا 
اجلداول.. ٔاراقبها وهي تشرح درس االتصاالت 
بإالصغاء، لكن حواسي  الرقمية، متظاهرًا 
وانثناءات جسدها  جميعها تالحق حتركات 
البض، ؤانظــر ٕالى وجهها اخلالي من الزينة 
واملساحيق، ؤاتســمر عند شامتها النابتة 
فوق عارضها األيســر، يا اهلل كم تسحرني 
هذه الرابية السوداء الصغيرة، التي تتقلص 
وترقص كلما ابتسمت األســتاذة، ٔاو زمت 
شفتيها الزهريتني، واحلقيقة ٔانني لم ٔافهم 
شئًيا من الدرس، وما عرفته هو ٔانني عاشق.

في طريقي ٕالى املنزل، حاولت ٔان ٔاســتخف 
بقلبي، ؤاهزٔا من خفقانه وجنونه، لكن ذلك 
كان ضربًا من العبث.. لــم ٔاكن ٔأومن ٔانني 
في يوم ســٔاخفق فــي التحكم بعواطفي 
ومشاعري، كانت تقودني كرًها ٕارادة عمياء 
نحو هــذه املــرٔاة التي تشــكلت من قوى 
اجلاذبية والســحر. لم ٔاالحــظ ٔاحًدا غيري 
منجذبًا ٕاليها، وٕان كان بعض ممن ناقشتهم 
ئوكــد بٔانها تثير ٔاخيلته اجلنســية، ولكن 
ا، ٔاو  هذا ال يكفي ألقتنع بٔاني مثار جنســيً
ما شــابه. بل ٕانني مصعوق بها، ومهووس 
بٔاوصافها وروأيحها وعيوبها ٔايًضا.. هي ٔاكبر 
مني بعشــرة ٔاعوام على األقــل، ومتزوجة 
كمــا علمت من طبيب، ولها طفلة عمرها 
ســنتان، وكل هذه األشــياء املقدسة في 
حياتها لم تعن لي شــئًيا، كنت ٔاعرف ٔانها 
جنمة معلقة بني السماء واألرض، والوصول 
ٕاليها يحتاج ٕالى ماليني الســنني الضؤيية، 
واالرتقاء ٕاليها، ٔاو عدمه، يعنيان الشيء ذاته، 
ويحمالن إالخفاق بٔابهى صوره ؤاشــكاله.. 
لكن العاشــق ال يلقي بااًل لكل االحتماالت 

والقوانني الكونية.. ومن ثم يركب فوق دابة 
عرجاء باغًيا االرتقاء نحو السماء.. والغريب 
ٔان احليــل واألفكار الشــريرة تبزغ في ذهن 
العاشق كإالشعاعات السامة، ؤاول فكرة 
واتتني هــو ٔان ٔالفت انتباه األســتاذة ٕالى 
ما يكنه لها قلبــي من ٕاثم، وال ٔادري كيف 
ٕالى  الوظيفي، واجتهت  فطنت ٕالى ملفها 
قســم األرشيف، ورشــوت املوظف مببلغ 
من املــال كنت في عوز ٕاليه، ؤالقيت نظرة 
على تاريــخ ميالدها، وكان عيــد ميالدها 
قريًبا ، وهذا مــن املصادفات التي ال تتكرر 
بٔاي حال. وبالكاد ٔاتى يوم االثنني، ؤاتيت ٕالى 
الكلية ٔاحمل باقة ورد بحثت عنها طوياًل، 
ورٔايت مثلها في فيلم ســينمأيي، ودخلت 
قســم االتصاالت، وكان شكلي مضحًكا 
ؤانا ٔاحملهــا، واقتربت من مكتبها مرتديًا 
ٔاجمل مالبسي، ملصًقا بشفتي ابتسامة 
ســينمأيية تدربت عليها ٔامام املرٓاة حتى 
ٔاجدتها، وتــرددت قلياًل، ثــم قرعت الباب 
بهــدوء ودخلــت. كانــت جالســة على 
مكتبها كٔاميرة في حكاية شعبية، ورٔايت 
الذهول مرتسًما على مالمحها املالٔيكية، 
وسارعت تقول بتوتر: ما هذا يا بسام؟ قلت 
جملة ٔاعددتها ومترنت على قولها: ٔاستاذة، 
ٔامينة، اسمحي لي. مبناسبة عيد ميالدك 
ٔان ٔاخبرك ٔاني ٔاحبك، ؤاقدم لك باقة الورد. 
احمرَّ وجهها، وخجلت، وقالــت ٔاخيرًا: ٓاه، 

شكرًا.
كيف عرفــت عيد ميالدي؟ قلــت بنبرات 
شيطانية: هذا سر يا ٔاستاذة.. وضحكت.. 
ورٔايتها تبتسم بلطف. ثم جتهمت فجٔاة، 
وقالت بحدة: ٕاســمع، كما تــرى، ٔانا امرٔاة 
متزوجة، ؤاحذرك ٔان تدنس رباطنا املقدس 
بٔاالعيبك الصبيانية.. ٔانا ٔاستاذتك وحسب.. 
ٔاتفهــم؟ قلت ؤانا ٔاوشــك علــى اخلروج 
والبكاء: ٔاي رباط مقــدس ٔاقوى من احلب. 
ثــم ٔاترين زوجك يجهد نفســه بتهنٔيتك 

مبكاملة علــى الهاتف. ٔاحبك، غصًبا عني.. 
ٔاهذا ذنب ال يغتفر؟ وخرجت مداريًا دموعي 
املنهمرة التي عجزت عن ٕامساكها.. ورٓاني 
بعض األصدقاء، وحاولوا مواســاتي، وهم 
ٔان عالماتي في مادتها منخفضة،  يظنون 
ولكن مادتها ســهلة ومحبوبة، عشقتها 
واســتعذبتها، وحرصــت ٔان ٔامنحها جل 
اهتمامــي. وفــي اليــوم التالــي، دخلت 
األستاذة ٔامينة القاعة بانكسار مٔولم، ولم 
تنظر في اجتاهــي، وهذا ٓاملني وهز كبريأيي 
اجلريــح.. تتحاشــاني ٔامينتــي.. وكــدت 
دميته..  اختطفت منــه  ٔانشــج كطفل 
وغبت فــي اليوم التالي، مرضت، ٔاو تعللت 
باملرض.. وسرت ٕالى عيادة زوجها الطبيب، 
وباملناســبة هــو طبيب ٔامراض نفســية 
وعصبية. رجل طويل وناحل ذو وجه متكبر 
كوجوه الفراعنة القدماء، وسجلت اسمي 
وحني  وانتظرت..  االستقبال،  موظفة  عند 
نودي باســمي دخلت ٔاجر خيبتي معي، ال 
ٔاعلم هل ٔاشكو فعاًل من االكتٔياب، ٔاو ٔانني 
تعمدت رٔوية هذا الــزوج الذي يحول بيني 
وبني ٔاســتاذتي احلبيبة، وكنــت قد ٔاخذت 
عنــوان عيادته من عامل اتصــال الكلية 
الذي يدون عناوين ٔاقارب األساتذة، لالتصال 
بهم عند احلاجة. جلست على مقعد ٔامام 
مكتبه، واحلقيقة ان الزوج بدا يعاني ٔاكثر 
منــي من االكتٔياب، ألنه لم يبتســم كما 
يليــق بطبيب ٔامراض نفســية. والحظت 
قســماته اجلامــدة، ونظارتــه املأيلة عن 
عينيه فوق ٔانفــه اخملروطي املدبب، وفكرت 
ٔان الســماء غير محايدة البتة، حتى متنح 
ٔامينــة البشوشــة لهذا الرجــل الذي ال 
يطــاق. وفكرت ٔاني لســت محايًدا، ولعل 
نظري يغشــني ومشاعر البغض تدفعني 
لعــدم النزاهة.. ولكن ما ٔالبث ٔان ٔاشــعر 
ناحيته باملقت، وســمعته يسٔالني ببرودة 
ٔاعصاب: ما مشــكلتك؟ قلــت بعصبية: 

نعم، مشــكلتي ٔاني ٔاعشــق ٔاســتاذتي 
بجنون.. ؤاتعذب بشــدة. لم ٔاســتطع ٔان 
ٔاقاوم هذا احلب اللعــني، ؤاود ٔان ٔاعرف هل 
اســتطاع الطب ٔان يبتكر شئًيا يحد من 
هذا األمر البغيض. ورٔايت شــبح ابتسامة 
تفتر عن شــفتيه الذاويتني، وقال بتهكم: 
ٔاهذا كل شــيء؟ قلت بحنق: نعم، ٔاليس 
هذا بشًعا وكافًيا؟ ٕان ٔاعصابي تظل متوترة 
طوال الوقت. وذهني مشوش على الدوام.. 
الذ بالصمت، وانكب على ورقة يكتبها، ثم 
رفع بصره فجٔاة وسٔالني: هل ئوثر هذا على 
شهيتك؟ قلت بنزق: بل ئوثر على ٔاعصابي، 
ويــكاد يدمرني.. ٔاال تفهم؟ صحيح، ٔان كل 
طويل ميتــاز بالبله.. لم يتٔاثر بشــتيمتي 
وحنقي، ويبدو ٔانه اعتاد على ســماع ٔالوف 
ومد  العصبيــني..  املرضى  من  الشــتأيم 
لي بورقــة حتوي الدواء، وحــدد لي طريقة 
استخدامه، وطلب مني ٔان ٔاعود ٕاليه بعد 
شهر.. وســٔالته قأياًل فجٔاة: تبدو مكتٔيًبا 
تعاني من مشــكلة؟  ٔايًضــا.. هــل  ٔانت 
لكنه  وغضبه،  جسده،  بانتفاض  وشعرت 
ٔامسك ٔاعصابه ؤاجاب بفتور: نعم، األطباء 
يعانــون ٔايًضا.. قلت بانقباض: مشــكلة 
عأيلية؟ انتفض جســده ثانيــة، ثم التزم 
الهدوء، ؤاجاب ناظرًا ٕالى ســاعته: ال تبدد 
وقتي، اطمٔين، لدي مشــكلة، مشــكلة 
تافهة حول عيد ميــالد زوجتي.. ال تهتم.. 
وال ٔاعرف كيف داهمني السرور، حتى ٔانني 
ضحكت بوقاحة، وقلــت بانفعال: ٔانت ال 
تســتحقها.. احلياة ظاملــة ٔاليس كذلك؟ 
وخرجت في احلال منتشــًيا، وقذفت ورقة 
الدواء في ٔاقرب ســلة ٔاوراق، ومضيت نحو 
الكليــة ال ٔالوي على شــيء، ويوم انفصال 
ٔاتيت حامــاًل باقة ورد كبــرى، كتبت على 
ٔامينة،  ٕالى ٔاســتاذتي وحبيبتي  بطاقتها: 

مبناسبة عيد االستقالل.
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مصر حتذر من فيروس نيباه اجلديد
رت ســلطة الطيران املدني املصــري جميع العاملني  حذَّ
مبحطات الشــركة الوطنية »مصر للطيران« في مناطق 
جنوب شرق آسيا من ظهور فيروس »نيباه« اجلديد، املنتشر 

في كل من الهند وماليزيا وسنغافورة وبنغالديش.
وقالت ســلطة الطيران املدني، في منشــور توعوي لها 
بشــأن الفيروس، موضحــة أنه فيروس حيواني املنشــأ 
ينتقل من احليوان إلى اإلنســان، وميكن أيضا أن ينتقل عن 
طريق الطعام امللوث أو مباشرة بني شخص مصاب وآخر 

سليم.
وأشارت سلطة الطيران، في منشورها، إلى أن طرق عدوى 
اإلصابــة بفيروس »نيبــاه«، االتصال املباشــر باحليوانات 
املصابة مثل اخلفافيش أو اخلنازيــر، او عن طريق االتصال 
الوثيق بشــخص مصاب إضافة إلى استهالك املنتجات 
الغذائية امللوثة بســوائل جســم احليوانات املصابة مثل 

)عصارة النخيل أو الفاكهة امللوثة(.
وتبــدأ األعراض على املصاب بالظهور خالل 3 إلى 14 يوما 
بعد التعرض للعدوى، وأقصــى فترة حضانة للمرض 45 

يوما.

ايطالية تكتشف ان ابنها اخملطوف اماراتي
ادعت سيدة إيطالية أن ابنها، الذي اختطف قبل نحو 40 
عاما عندما كان عمره ستة أعوام، أصبح اآلن رجل أعمال 

عربيا ثريا يسكن اإلمارات.
 Corriere« وقالت الســيدة بيانكا كولياني لصحيفــة
della Sera« اليوميــة اإليطالية إن ولدهــا ماورو رومانو 
هو نفســه محمد احلبتور )52 عاما(، جنــل رجل األعمال 

اإلماراتي خلف احلبتور.
وأضافت كولياني أنها تأكدت من ذلك بعد رؤيتها لندوب 
موجودة في جســد محمد احلبتور، واحــدة على حاجبه 

واألخرى على يده اليمنى.
وقالــت الصحيفة إن احلبتور رفض إجــراء اختبار احلمض 

النووي لغاية اآلن من أجل حل لغز هذه القضية.
ووفقا للصحيفة فإن أقــارب الفتى اخملتطف يخططون 
للذهــاب إلى دبــي إلجبار احلبتــور على إجــراء االختبار 

مبساعدة القنصلية اإليطالية هناك.
وقالت كولياني لوكالة »أنسا« اإليطالية “امتنى أن يكون 
هو )ولدي(، ألن ذلك يعنــي أنه ال يزال على قيد احلياة ولم 

يتم قتله.

أول قطار خال من كورونا
بدأت سكك احلديد اإليطالية، بتشــغيل قطارات عالية 
السرعة »خالية من كورونا« بني روما وميالنو، مع إلزامية 
القيام باالختبار السلبي باعتباره شرطا أساسيا للصعود.

وسيشــهد الطريــق األكثــر ازدحاما فــي إيطاليا، بني 
العاصمة روما، وثاني أكبر مدينة، ميالنو، عمل قطارين من 
دون توقف في كل اجتاه في اليوم. وستبلغ سعة القطارات 

٪50 من قدرتها االستيعابية االعتيادية للمسافرين.
ويتعني علــى الــركاب واملوظفني إظهار نتيجــة اختبار 

سلبية لفيروس كورونا، قبل الصعود إلى منت القطار.
وقالت وســائل إعالم إيطالية، نقال عن مشغل القطارات 
ترينيتاليــا، إن االختبار يجب أن ال يتجاوز 48 ســاعة قبل 
موعد الرحلة. وميكن للمســافرين أيضا إجــراء االختبار 

مباشرة قبل املغادرة في مناطق الفحص في احملطتني.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:

»املــرآة الصامتة« العنــوان الذي 
اختــاره الفنــان املغربــي مبارك 
اجلديــد  ملعرضــه  بوحشيشــي 
بالــدار   »21 »أتولييــه  بــرواق 
 23 البيضــاء، واملتواصــل منــذ 
مارس املاضي ويســتمر إلى غاية 
26 أبريــل اجلاري، ويقــدم فيه 23 
لوحة تشــكيلية، بأحجام كبيرة 
تضم  وغالبيتهــا  ومتوســطة، 
بورتريهات ألجســاد سوداء: نساء 
من  وأطــراف  وأطفــال،  ورجــال 
اجلســم، بخلفيات صفــراء على 
أوراق املطــاط، تســلط الضــوء 
باألسئلة  ضج  الذي  املعرض  على 
األسود  اجلســد  بشــأن  املقلقة 

احلاضر الغائب ومتثله باملغرب.
وعن االشتغال على اجلسد األسود 
في لوحاته، يقــول الفنان املغربي 
نابع من  إنه  مبارك بوحشيشــي 
قناعته األساسية بضرورة إماطة 
املوضوع املسكوت  اللثام عن هذا 
عنه فــي املغرب، والتســاؤل عن 
أســودا  إنســانا  تكون  أن  معنى 
اليوم باملغرب، الســؤال الذي راوده 
منذ زمان فــي بلدته »أقا« بإقليم 
طاطا جنوب املغرب، ابتدأه مبعرض 
عام 2015 بالرباط بعنوان »األيادي 
الســوداء« ثــم معــرض »ذاكرة 
املادة«، وهي املعــارض التي تنبش 
وفي متثيالته  األســود  في اجلسد 

باجملتمع املغربي.
ويضيــف بوحشيشــي: »نحــن 
بحاجة إلى رسم صورنا، واالبتعاد 
ما أمكن عن تلك الصور النمطية 
اجلسد  قدمت  التي  الكولونيالية 
فظيع،  فولكلوري  بشكل  األسود 

لهذا فأنا أحاول خلق هذه الصور، 
وأنطق بلسان مجموعة من الناس 
الالمرئيني، الذين يحسون بالغربة 
وال معنــى ملفاهيــم تســتعمل 
ما  ونحن  التســامح،  مثل  بكثرة 
زلنــا ال نعرف كيــف نعيش معا، 
وال نعترف مبشــكالتنا احلقيقية، 
وال ننظــر إلى أنفســنا في املرآة. 
مازال املغاربة الســود يعانون من 
»اخلفــاء«، ومازالــوا غير حاضرين 
في الفضاء والنقاش العام، ال في 
السياسة وال في التلفزيون، وهذا 
األمر غير طبيعــي، فهو يجردهم 
مــن ذواتهم، ويجعلهــم عرضة 

للتمييز والعنصرية«.

ويشــير الفنان التشكيلي مبارك 
بوحشيشــي إلى أن املعرض دعوة 
إلى العودة إلى اجلــذور اإلفريقية 
وعدم  وتاريخنــا،  وإلــى هويتنــا 
املتوســطي،  لالمنوذج  االنصيــاع 
على  كبيــر  بشــكل  عمل  الذي 
نــزع املغرب عــن »إفريقيته« عبر 
تبييض تاريخه وهويته، مع العلم 
بشــخصيات  يحبل  تاريخــه  أن 
مهمة ذات بشرة سوداء، من مثل 
يوســف  املرابطية  الدولــة  أمير 
بن تاشــفني، والســلطان موالي 
العلوية،  األسرة  إسماعيل سليل 

وآخرين.
وألنــه اتخذ من التشــكيل مادة 

للترافع عن اجلســد األسود، فقد 
جعل مــن املادة املســتعملة في 
للبحث  زاويــة  أيضــا،  لوحاتــه 
املطاط،  أال وهــي  واالســتنطاق، 
الذي يستخرج من إفريقيا، ويصنع 
في أوروبا، شــأنه شأن الكثير من 
املــواد، مثل القهوة والشــوكوال 
املســتخرجة من الكاكاو، ويقول 
ذات أصول  املــواد كلهــا  تلك  إن 
إفريقيــة، ولكنها بفعل الهيمنة 
يتــم تبييضها، ولهــذا اختار أن 
يســتعمل أوراق املطاط الصفراء 
كخلفيــة للوحاته، ألن هذا اللون 
»ميكن أن يحذرنا من شيء ما، ومن 
الصــور النمطية ومــن التعليب 

وكل  بانانيــا،  ملاركــة  املركــب 
األشــكال والصور التــي قدم من 
خاللها اجلســد األسود، واستغل 

فيها أبشع استغالل«.
ويؤكد بوحشيشــي أن املادة التي 
اســتعملها في معرضــه جاءت 
للتنديد بتلك الصور النمطية التي 
األسود،  اإلفريقي  اجلسد  بها  قدم 
الكليشــيهات  تلك  علــى  والرد 
الكولونياليــة عبــر تقــدمي صور 
جديدة يحضر فيها التعدد اإلثني 
والغنــي الذي مييز املغــرب، والذي 
»أقا«  مــن  منذ صغره،  عايشــه 
موطن الرأس إلى »تاحناوت« حيث 
وتكسير  اآلن،  ويعمل  الفن  يُدرس 

األسود،  باجلســد  احمليط  الصمت 
الذي اختــار له خلفية صفراء من 
املطــاط التي تلقــي الكثير من 
البشرة، بهدف  الضوء على سواد 
وحمولتنا  له،  نظرتنا  »مســاءلة 
الثقافية لهذا اجلســد الذي أريد 
له في وقت مــن األوقات أن يغيب 
أو يُغيب، لغاية طمس أحد عناصر 
هويتنا اجلماعيــة املتعددة. ولهذا 
أتســاءل من خالل معرضي:  فأنا 
)إفريقيتنا(  نقــدم  أن  كيف ميكن 
أو انتماءنا اإلفريقي اليوم؟ وكيف 
ميكن جتاوز هذه اإلفريقية املرتبطة 

باللون؟«.
وقــد كان هذا الهاجــس والبعد 
اإلفريقــي حاضرين أيضا لديه في 
»األفارقة«،  بعنوان  جماعي  كتاب 
الذي صدر عام 2016 ويشــير إلى 
أن الكتاب يتحدث عن اخلفاء، وعن 
تغييب احلضور، وفيه مت اإلعالن أن 
»الهوية اإلفريقية ال تتمحور فقط 
بشأن لون البشرة، بل تتجاوز هذا 
التعريف الشــكلي، وأن علينا أن 
نعمل جميعا، ومعــاً، على إعادة 

حتديد وتعريف هذه الهوية«.
وجتدر اإلشارة إلى أن الفنان مبارك 
بوحشيشي، من مواليد مدينة أقا 
)إقليم طاطا جنوب املغرب( سنة 
1975، حاصل على الباكالوريا في 
الفنون التشكيلية، وقام بتدريس 
منذ  التشــكيلية  الفنــون  مادة 
املاضي  القرن  تسعينيات  أواسط 
وتاحناوت، ساهم  تزنيت  من  بكل 
في معــارض جماعيــة وبيناالت 
باملغرب واخلارج، من بينها  بينالي 
عام  بدمار  املعاصر  اإلفريقي  الفن 
2018، ومتحــف احلضارات بأوروبا 
عام  املتوســط  األبيض  والبحــر 

.2017

فنان مغربي يتحدى العنصرية.. ويكسر الصمت عن »الجسد األسود«

»عدسة: زياد متي«لقطة

اعتاد املسلمون جيل بعد جيل إنارة منازلهم 
وشــوارعهم وإهداء أطفالهــم الفوانيس 
خالل شــهر رمضان املبارك خاصة في مصر 
واليوم صار عادة متارســها العراقيون واغلب 
الدول العربية، حتى أصبح الفانوس أيقونة 
الذي  بالشــهر  لالحتفال  ورمــزاً  رمضانية 
ينتظره املسلمون في العالم أجمع عام بعد 
عام ويستعدون له بطقوس وتقاليد خاصة.

ويتســابق اجلميع لشــراء القنديــل أو ما 
يعرف بالفانــوس، أو يصنعونه يدوياً لتزيني 
بالشــهر  ترحيباً  ومنازلهــم  شــوارعهم 

املعظم، لكن ما هي قصة فانوس رمضان؟
أصــل احلكاية يعود إلى مصــر، وهناك أربع 
قصص تروى عــن بداية هذا التقليد، لكنها 
جميعــاً دارت في عصر الدولــة الفاطمية 

909- 1171م.
القصة األولى تتحدث عن تاريخ دخول املعز 
لدين اهلل الفاطمــي القاهرة في منتصف 
القرن الرابع الهجري وبالتحديد في عام 358 
هجرياً، حيث اســتقبله حشــد على رأسه 
قائد اجليش جوهر الصقلي - الذي أرســله 
املعز لدين اهلل على رأس جيش لالســتيالء 
على مصر من العباسيني - مبصابيح تشبه 

الفوانيــس احلالية، ووافق هذا االســتقبال 
الوقت  منتصف شــهر رمضان، ومنذ ذلك 
اســتمر اســتعمال الفوانيــس لإلنارة في 

رمضان.
القصة الثانية تقــول إن اخلليفة الفاطمي 
كان يســتطلع هالل شــهر رمضان، وخرج 
معه األطفال في الشوارع حاملني فوانيس 

لإلضاءة، فأصبح طقساً سنوياً.
والقصة الرابعة تقول إن النساء كان يسمح 
لهن مبغادرة منازلهن مساًء، فقط في شهر 
رمضان، وكان يخرج معهن غلمان يحملون 
فوانيس لتكون إشــاره للرجال ليبتعدوا عن 

الطريق حتى ال يروا النساء.
فإن  عام،  تشــير وبشــكل  األربع،  الروايات 

إلى أن ارتباط الفوانيس بشــهر رمضان جاء 
بشكل عفوي، لكن التقليد استمر وأصبح 
الناس حتى يومنا هذا يعلقون الفوانيس في 
منازلهم وشــوارعهم ويهدونها أطفالهم 
احتفاالً بقدوم شهر الصيام. بحسب موقع 

عربي بوست.

أصل كلمة فانوس
ويعــود أصــل كلمة فانــوس إلــى اللغة 

اليونانيــة، املشــتقة من كلمــة »فناس« 
القدمية، والتي كانت تســتعمل  اإلغريقية 
للداللة على إحدى األدوات املســتعملة في 

إضاءة الشوارع.
النمام،  العرب باســم  الفانوس عند  وُعرف 
وفقاً ملــا ذكره الفيــروز آبادي فــي كتابه: 
القاموس احمليط، الستعمال البعض له ليالً 

بغرض التلصص.
وفي اآلونة األخيرة، غمرت الصني األســواق 
العربيــة بألعــاب تصدر أنغامــاً رمضانية 
أطلقت عليها اسم الفانوس، لكن الفانوس 
املصري القدمي بشــكله التقليــدي ما يزال 

محتفظاً ببريقه.
الذي  واحلضاري  التكنولوجي  التطور  وبرغم 
شــهده العالم،حافظــت الــدول العربية 
على روحانيات الشــهر الكرمي، باســتعمال 
الشــموع  اســتبدلوا  كانوا  وإن  الفوانيس 
باملصابيــح التــي تعمــل بالبطارية. لكن 
دائما القدمي يحمل عبــق الذكريات واحلنني، 
لذلك فان الفانوس بشكله القدمي واضاءته 
بشمعة مرغوب اكثر من غيرها، مع ان هناك 
فوانيس في الوقت احلاضر تفوقه جماال من 

حيث الشكل وااللوان.

حكاية فانوس 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:
 أثارت بعــض النجمــات اللواتي 
يشــاركن فــي ســباق الدرامــا، 
جدالً كبيراً علــى مواقع التواصل 
في  أشكالهن  بسبب  االجتماعي 
املسلســالت الدرامية. وما نقلته 
بعض املمثالت كان عكس الواقع، 
األمر الذي ضعــف من مصداقية 
املمثلــة والشــخصية املعروضة 

على الشاشة.

وأثــارت الفنانة غــادة عبدالرازق، 
جدالً كبيراً علــى مواقع التواصل 
االجتماعي قبل عرض مسلسلها 
»حلــم غــزال«، إذ كانت تشــارك 
صفحتهــا  علــى  جمهورهــا 
الرســمية مبوقــع تبــادل الصور 
والفيديوهات إنستغرام، بصور لها 
في أثناء تصوير املسلسل، وجتسد 
شخصية سيدة حتاول كسب املال 
اللحوم في األسواق  من خالل بيع 

التي  شقيقتها  برفقة  الشعبية، 
جتســد دورها الفنانة مي سليم. 
تســريحة  اجلمهــور  واســتنكر 
شــعرها ومالبسها وماكياجها اذ 
وجدوا انها ال تناسب الشخصية. 
الذي ضعف من الشخصية  األمر 
الذي  التمثيل  بالرغم من مجهود 

ظهر من الشخصيتني.
الفنانــة جنالء بــدر في  وتلعــب 
دور  االغراب«  »نســل  مسلســل 

راقصة في الصعيــد أو ما تعرف 
باســم غازيــة، إذ وجــه اجلمهور 
بعــض االنتقــادات لها بســبب 
الزائدة  التجميل  مســتحضرات 
التي ال تشــابه الدور التي جتسده 
بضعف  املتفرج  يشــعر  وبالتالي 
األداء. اذ وجد البعض انها تشــبه 
عرائس املولد مباكياجها املبالغ به.

وتقــع الفنانــة مــي عمــر في 
املسلسل نفسه في دائرة االنتقاد 

التجميل  مســتحضرات  بسبب 
أيضاً، إذ يــرى رواد مواقع التواصل، 
أن طريقــة وضع مســتحضرات 
متاماً،  الوجــه  وصفاء  التجميــل 
يعد من األمور التي ال تشبه املرأة 

الصعيدية في الواقع.
باملقابل حازت الفنانة أمينة خليل 
على إعجاب الكثيرين على مواقع 
من  خاصة  االجتماعــي  التواصل 
وضعها  عــدم  نتيجة  الفتيــات، 

الكثير من مستحضرات التجميل 
من  طبيعي  بشــكل  وظهورهــا 
دون تكليــف، األمــر الــذي جعل 
ويتفاعلون  يصدقون  املشــاهدين 

مع أداءها التمثيلي.
منى  الفنانة  خليــل  امينة  ومثل 
زكي من املمثالت التي حترص على 
الواقع. ما  اختيار شــكل يحاكي 
حرصت على تقدميه في مسلسل 

لعبة نيوتن.

مكياج عرائس وابتسامة هوليود: نجمات الدراما يتعرضن للنقد 
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العواصم ـ وكاالت:

القدم  الدولــي لكرة  االحتاد  أّكد 
)فيفــا( في بيان رســمي رفضه 
دوري  إلقامة  والصريــح  الكامل 
إنشاؤه  املزمع  األوروبي  الســوبر 
لصالح  بحزم  وقوفه  إلى  مشيرا 
التضامن في كــرة القدم ومنوذج 
إعادة التوزيــع العادل الذي ميكن 
القدم  أن يساعد في تطوير كرة 

كرياضة،
وجاء في البيان » يوضح فيفا أنه 
يقف بحزم لصالح التضامن في 
كرة القدم ومنــوذج إعادة التوزيع 
أن يســاعد  الــذي ميكن  العادل 
في تطوير كــرة القدم كرياضة، 
ال سيما على املســتوى العاملي، 
القدم  اللعبــة. كرة  منذ تطوير 
العاملية هي املهمة األساســية 

للفيفا«.
البيان »مــن وجهة نظرنا،  وتابع 
ووفًقا لنظامنا األساسي، فإن أي 
مســابقة كرة قدم سواء كانت 
وطنية أو إقليمية أو عاملية، يجب 
أن تعكس دائًما املبادئ األساسية 
للتضامن والشــمولية والنزاهة 
وإعادة التوزيع املالي العادل. عالوة 
السلطات  على  يجب  ذلك،  على 
الكرويــة أن تســتخدم جميــع 
الوســائل القانونيــة والرياضية 
استمرار  لضمان  والدبلوماسية 
ذلك. على هــذه اخللفية، يرفض 
فيفــا إقامــة »دوري انفصالــي 
كرة  هياكل  خارج  مغلق«  أوروبي 
القــدم الدوليــة وعــدم احترام 

املبادئ املذكورة أعاله.
وختــم فيفا في باينــه: »يدافع 

فيفا دائًما عــن الوحدة في كرة 
جميع  ويدعــو  العاملية  القــدم 
األطراف املشاركة في املناقشات 
الســاخنة إلى الدخول في حوار 
هــادئ وبنــاء ومتــوازن لصالح 
اللعبة وبــروح التضامن واللعب 
بالطبع،  فيفا  سيقوم  النظيف. 

بكل ما هو ضروري للمســاهمة 
فــي طريقة منســقة للمضي 
قدًما فــي املصالح العامة لكرة 

القدم.
إلى ذلك، أكد رئيس االحتاد األوروبي 
لكــرة القدم )يويفا( ألكســندر 
تشــفيرين حرمان العبي األندية 

املشاركة في السوبر األوروبي من 
اللعب مع منتخباتهم الوطنية.

وأضــاف رئيــس يويفــا إن هذا 
احلرمان سيشــمل بطولة أوروبا 

وكأس العالم.
ووصف تشفيرين إنشاء البطولة 
بأنــه اقتراح ُمخٍز مــن قبل عدد 

قليل من األندية يقودهم اجلشع 
علــى حــد وصفه، كمــا واصل 
رئيــس االحتاد األوروبــي هجومه 
الالذع على البطولة واصفا إياها 
بالصفعة في وجه عشــاق كرة 
بعد  تشفيرين  ..جاء كالم  القدم 
إعالن 12 نادياً أوروبياً كبيراً إطالق 

الدوري السوبر األوروبي فجر أمس 
األول.

أعلــن االحتاد  من جانــب اخــر، 
األوروبي لكرة القدم »يويفا« زيادة 
عــدد الفرق املشــاركة في دوري 
أبطال أوروبا من 32 إلى 36 فريًقا 
اعتبارا من عــام 2024.وأوضح أن 
الفرق ســتخوض عددا أكبر من 
املباريــات، وذلك فــي حتد خلطط 
منفصلة حتت  بطولــة  إطــالق 
األوروبي«. السوبر  »دوري  مسمى 
وتقضــي اإلصالحات فــي دوري 
األبطــال مبنح الفــرق املزيد من 

املباريات في دور اجملموعات.
ومن املقــرر أن تضاف 100 مباراة 
وضع  ستشــهد  التي  للبطولة 
جميــع الفــرق فــي مجموعة 
واحــدة وســيخوض كل فريــق 
10 مباريــات أمــام فــرق أخرى 
يحددها التصنيــف، فيما يعرف 
السويسري«،  »النموذج  باســم 
بعدها تنطلق منافســات األدوار 

اإلقصائية.
وأعلن 12 ناديا من إجنلترا وإيطاليا 
وإسبانيا في وقت سابق أول أمس، 
عن خطــة إلطالق بطولــة دوري 
 20 مبشــاركة  األوروبي  الســوبر 
فريقا على أن يكــون 15 من هذه 
الفرق أطراف دائمني في البطولة.

وكان اليويفــا قــد وجــه حتذيرا 
صارمــا لألنديــة األحــد، وقــال 
اليويفا  رئيس  سيفرين  ألكسندر 
اليــوم االثنــني إن الالعبني الذين 
البطولة  سيشــاركوا في هــذه 
ســيجرى حرمانهم من املشاركة 
مع منتخبات بالدهم واملشــاركة 
فــي البطوالت مبا فــي ذلك كأس 

العالم.

تشفيرين: حرمان العبي األندية الـ 12 من اللعب مع منتخباتهم

فيفا يؤكد رفضه الكامل إلقامة دوري السوبر األوروبي

تشفيرين

لندن ـ وكاالت:
ســيدفع نادي توتنهــام 15 مليون إســترليني )17 
مليون يورو( للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد 
إقالته يوم اول أمس. وذكــرت صحيفة »إندبندنت« 
البريطانية، أن املــدرب البرتغالي الــذي يتبقى له 
موســمني في عقده، ســيحصل علــى 15 مليون 
إســترليني كتعويض عــن إقالته.ويحتل توتنهام، 
املركز الســابع في الدوري االجنليزي املمتاز على بعد 
5 نقاط من املراكز األربعة األولى، ما يصعب مهمة 
الفريق في التأهل املوســم املقبل لــدوري األبطال 

األوروبي.

أمستردام ـ وكاالت:
توج أياكس أمســتردام بطال لــكأس هولندا، إثر فوزه 
القاتــل والدرامي على فيتيســه آرنهيــم )2-1(، في 
النهائي الــذي احتضنه ملعب )دي كويب( في روتردام، 
أول أمس.. وانتهى الشوط األول بهدف في كل شبكة، 
حيــث تقدم أياكــس في الدقيقــة 23، بفضل العب 

الوسط الشاب ريان جرافينبيرش.
لكن فيتيســه أدرك التعادل ســريعا بعــد 7 دقائق، 
عن طريق املهاجم البلجيكي الشــاب، إيكوما لويس 
أوبيندا.وفي الدقيقة 86، لعب فيتيســه منقوصا من 
العب إثر طــرد جاكوب راسموســني، ببطاقة حمراء 

مباشرة.

العواصم ـ وكاالت:
يعلن االحتاد األوروبــي لكرة القدم يوم بعد غد اجلمعة 
قراره النهائي حول املدن املضيفة لكأس أوروبا املؤجلة 
مــن الصيف املاضي إلــى 11 حزيران املقبل بســبب 
فيروس كورونا، فيما قد يُســحب حق االستضافة من 
ميونيخ، بلباو ودبلن بحال رفضها استقبال املشجعني 

على املدرجات.
وقال السلوفيني ألكسندر تشفيرين رئيس يويفا في 
مؤمتر صحافي »أّجلنا اتخاذ قرارنا النهائي« إلى اجلمعة 
لتشاور أخير »مع املدن الثالث التي ميكن استبعادها«.  

إقالة مورينيو تكلف 
توتنهام 17 مليون يورو

أياكس بطًل
 لكأس هولندا 

الجمعة قرار البت 
بالمدن المضيفة لليورو 

11:15 مساًء

11:00 مساًء

10:15 مساء

مفكرة اليوم

الشرطة ـ األهلي

قاديش ـ ريال مدريد

أستون فيال ـ مان سيتي

دوري أبطال آسيا

الدوري اإلسباني 

الدوري اإلنجليزي

نيويورك ـ وكاالت:
أهدى بام أديبايو فريقه ميامي هيت 
وصيــف البطل فــوزاً فــي الثانية 
األخيرة على ضيفــه بروكلني نتس 
109-107 أول أمــس فــي دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني.. وكان 
من املفترض أن يطلــب أديبايو وقتاً 
مستقطعاً لكي مينح مدربه إيريك 
سبويلســترا فرصــة التخطيــط 
لكيفيــة اســتخدام االســتحواذ 
األخير، لكنه اتخذ القرار بأن يختبر 
مراراً  تخيلــه  حظه في ســيناريو 
وتكــراراً وقرر تنفيذه مســاء األحد 
ضد أحــد أفضل فرق الــدوري هذا 
لنفسه "هذه  أديبايو  املوســم.قال 
حلظتك"، وكان محقاً، فتوغل يساراً 
ثم شاهد تســديدته تدخل السلة 
مع انتهاء الوقت، واضعاً بذلك حداً 
لهزائــم وصيف البطــل عند ثالث 

مباريات متتالية.
بالنسبة لسبويسلترا: "لقد تصرف 
بالشكل الصحيح. لقد نظر باجتاه 
دكــة البــدالء وفي هــذه اللحظة 
قلت  البعض...  بعضنــا  إلى  نظرنا 
لنفســي، مــن األجــدى أن تكون 
التســديدة األخيرة في املباراة، وهي 
كانــت كذلك".وأنهى أديبايو اللقاء 
بـــ21 نقطــة مــع 15 متابعة في 
مبــاراة تخلف خاللها هيت بفارق 6 
نقاط خــالل الدقائق األخيرة قبل أن 
نقاط مقابل   10 بتسجيله  ينهيها 

اثنتني فقط لضيفه.

وساهم السلوفيني غوران دراغيتش 
في الفوز التاسع والعشرين لوصيف 
البطل )مقابل 28 هزمية( بتسجيله 
18 نقطة، وأضــاف كندريك نان 17 

وتريفور أريزا 15.
وبغيــاب جيمــس هــاردن مجدداً 
إلصابــة عضليــة وخــروج كيفن 
دورانت فــي الربع األول مــن اللقاء 
األيسر،  الفخذ  في  إصابة  بســبب 
كان النــدري شــاميت األفضل في 
نقطة،   30 بتسجيله  نتس  صفوف 
فيما ساهم كايري إيرفينغ بعشرين 
لكن ذلك لم يكــن كافياً لتجنيب 
التاســعة عشرة  الضيوف الهزمية 
في 57 مبــاراة حتى اآلن.وكشــف 
مدرب نتس الكندي ستيف ناش أن 
دورانت "يعاني مــن أوجاع لكننا ال 

نعلم حتى اآلن حجم اإلصابة".
وكان اللقاء الذي افتقد خالله هيت 
الكاحل  باتلــر اللتواء فــي  جيمي 
للمباراة  الى غيابه  أدى  األيســر ما 
السادســة عشــرة هذا املوســم، 
متقارباً جداً إذ لم يتقدم هيت على 
ضيفه ألكثــر من 7 نقاط، فيما بلغ 
أكبر فارق لصالح نتس خمس نقاط 
الدقائق األخيــرة حني حول  حتــى 
 99-105 تقدم  الــى   99-92 تخلفه 
بتسجيله 13 نقطة متتالية.. لكنه 
فشــل بعدها في محاوالته اخلمس 
الى  ما سمح لهيت بالعودة وصوالً 

خطف الفوز بفضل أديبايو.
وعوض لوس أجنليس كليبرز خسارته 

مباراتــه املاضيــة أمــام فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز متصدر املنطقة 
في  الثامن  فوزه  وحقق  الشــرقية، 
آخــر تســع مباريــات بتغلبه على 
ضيفه اجلريح مينيســوتا متبروولفز 

بسهولة تامة 105-124.
ومرة أخرى، كان بــول جورج أفضل 
العبي كليبرز الذي عزز مركزه الثالث 
في املنطقة الغربية )40 فوزاً مقابل 
19 هزمية(، بتسجيله 23 نقطة مع 
7 متابعات و5 متريرات حاسمة، فيما 
ســاهم كواهي لينارد بـ15 نقطة 

مع 11 متابعة و8 متريرات حاســمة، 
وماركوس موريس بـ19 نقطة مع 6 

متابعات.
لوكا  الســلوفيني  جهــود  وبرغم 
دونتشــيتش الذي سجل 37 نقطة 
مع 8 متابعات و4 متريرات حاســمة، 
منــي داالس مافريكــس بهزميتــه 
الرابعة توالياً في ملعبه وجاءت على 
يد ســاكرامنتو كينغــز 121-107.

لهزائمه  حــد  بوضع  كينغز  ويدين 
املتتاليــة عند تســع مباريات الى 
ديارون فوكس الذي سجل 30 نقطة 

هاريســون  وأضاف  متابعة،   12 مع 
بارنز 24 نقطة وتيرينس ديفيس 23.

وقاد جوليوس راندل نيويورك نيكس 
واحلادي  تواليــاً  الســادس  لفــوزه 
والثالثني هذا املوسم بتسجيله 33 
10 متريرات حاســمة و5  نقطة مع 
متابعات ضــد نيو أورليانز بيليكانز، 
بعد  فريقه  حســمها  مبــاراة  في 

شوط إضافي 112-122.
وأحلق تورونتو رابتورز بقيادة الكندي 
)31 نقطــة مع  كريــس بوشــيه 
أوكالهوما  بضيفــه  متابعــة(   12
ثاندر الهزمية العاشرة توالياً  سيتي 
بالفوز عليــه 112-106، فيما أوقف 
تشارلوت هورنتس مسلسل هزائمه 
عند أربع مباريات بفوز على بورتالند 
ترايل باليزرز 109-101 بفضل جهود 
تيري روزيير )34 نقطة مع 8 متابعات 

و10 متريرات حاسمة(.
نتائجه  أتالنتــا هوكــس  وواصــل 
اإليجابيــة بتحقيقه فــوزه الثامن 
في آخر 10 مباريات والســابع عشر 
في 23 مباراة خاضها بقيادة مدربه 
املوقت نايت ماكميالن، بينها تسعة 
من أصــل 11 خاضها فــي ملعبه، 
وجاء على حســاب إنديانا بيســرز 
129-117 بفضل جهــود تراي يونغ 
)34 نقطة مع 11 متريرة حاســمة( 
 25( والسويســري كلينــت كابيال 
نفطة مــع 24 متابعــة( والصربي 
بوغــدان بوغدانوفيتش )23 نقطة( 

وكيفن هيورتر )23 أيضاً(.

القاهرة ـ وكاالت:
بــدأ اجلهــاز الفنــي ملنتخب مصر 
بقيادة حســام البــدري في اإلعداد 
إلى  املؤهلة  التصفيــات  ملواجهات 
كأس العالــم في قطر 2022، والتي 
تنطلق مع التوقــف الدولي املقبل، 
واملقرر له خــالل املدة مــن 31 آيار 

وحتى 14 حزيران.

وبحسب مصدر في املنتخب املصري 
فإن حسام البدري املدير الفني، منح 
جهازه املعــاون، 18 مباراة ملنتخبات 
منافســي  وأجنوال،  واجلابــون  ليبيا 
بتصفيات  مجموعته  في  الفراعنة 
املونديال.وطلب البدري من معاونيه 
مشــاهدة املباريات وإعــداد تقارير 
مفصلة عــن كل منتخب من أجل 

القوة والضعف  الوقوف على نقاط 
والتحضيــر جيًدا قبل بدء مشــوار 
البدري  املونديــال.وكان  تصفيــات 
أبدى رغبته في خــوض مباراة ودية 
على األقل، قبل بدء تصفيات كأس 
وزيادة  الالعبــني  لتجهيز  العالــم، 

التجانس بينهم داخل امللعب.
يســتهل منتخب  أن  املنتظر،  ومن 

في  مبواجهتــني  مشــواره  مصــر 
حزيران، حيث جاء جدول التصفيات 
األولــى.. مصــر  كالتالي:-اجلولــة 
وأجنوال بالقاهــرة، أحد أيام 5 أو 6 أو 
8 حزيران.. واجلولــة الثانية.. اجلابون 
ومصر »خارج القاهرة« أحد أيام 11 
أو 12 أو 13 أو 14 حزيــران.. واجلولة 
الثالثة.. مصــر وليبيا، أحد أيام 1 أو 

2 أو 3 أو 4 أيلول 2021.
واجلولة الرابعة .. ليبيا ومصر »خارج 
القاهــرة«، أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أيلول 
2021.. واجلولــة اخلامســة .. أجنوال 
ومصر »خارج القاهرة«، أحد أيام 6 أو 
7 أو 8 أو 9 تشرين أول 2021.. واجلولة 
السادسة .. مصر واجلابون، أحد أيام 

10 أو 11 أو 12 تشرين أول 2021.
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أديبايو يهدي هيت الفوز على نتس بسلة قاتلة
في دوري المحترفين

هيت يحقق الفوز في دوري السلة للمحترفني

العواصم ـ وكاالت:
صعد الروســي آندري روبليف للمركز 
الســابع عامليا في التصنيف العاملي 
اجلديد الصادر أول أمس لالعبي التنس 
احملترفــني، ليحل مكان السويســري 
اخملضــرم روجيه فيدرير الــذي تراجع 
للترتيــب الثامن، وذلــك بعد بلوغه 
نهائي بطولة مونت كارلو لألساتذة.

لـ"املايسترو"  أقل تصنيف  ويعد هذا 
منــذ 6 آذار 2017 حني هبط للترتيب 

العاشر.
ديوكوفيتش  نوفــاك  الصربي  واليزال 
يليه  العاملي،  التصنيف  يحتل صدارة 
الروسي دانييل ميدفيديف واإلسباني 
رافائيل نادال.في حــني يحل اليوناني 
بطل  تسيتســيباس،  ســتيفانوس 
مونت كارلــو، في التصنيف اخلامس، 
خلــف النمســاوي دومينيــك تيم.

ويكمل قائمة أفضل عشــرة العبني 
كل مــن األملاني ألكســندر زفيريف 

سادســا، وبعــده روبليــف وفيدرير، 
ثــم األرجنتيني دييجو شــفارتزمان 

واإليطالي ماتيو بيريتيني.
تسيتســيباس  دفع  إضافي  ســبب 

حلصد لقب مونت كارلو
مــن جانــب اخــر، حتــدث اليوناني 
وجود  عن  تسيتسيباس،  ستيفانوس 

ســبب إضافــي كان يدفعــه للفوز 
على منافســه أندريه روبليف األحد، 
والتتويج بلقــب بطولة مونت كارلو 
احلــرص على  التنس، وهو  ألســاتذة 
الســير على خطى والدتــه في هذه 

البطولة.
خســر  كارلــو،  مونــت  وقبــل 
تسيتســيباس أول مباراتني نهائيتني 
له فــي بطوالت األســاتذة لكنه فاز 
أمس 6-3 و6-3 علــى روبليف، ليحزر 
لقب البطولة التي تقام على املالعب 
الرملية دون خسارة أي مجموعة.وقال 
كان  إنه  للصحفيني  تسيتســيباس 
في السادســة من العمــر عندما زار 
نادي مونت كارلو للتنس للمرة األولى 
مع والدته يوليا سالنيكوفا التي فازت 
النادي في  بلقب للناشئات في نفس 
االحتاد  أيًضا،  والدته  مثلت  1981.كما 
السوفيتي الســابق في كأس االحتاد 

ووصلت للمركز 130 عامليا.

لندن ـ وكاالت:
منافسه  ســيتي  ليستر  أقصى 
ســاوثمبتون من نصــف نهائي 
مسابقة كأس اجنلترا لكرة القدم 
بفــوزه عليه 1 صفــر أول أمس، 
األولى منذ  للمــرة  النهائي  وبلغ 
52 عامــاً ملالقاة تشلســي.وكان 
مســعى  أفســد  »البلوز«  فريق 
مانشســتر ســيتي نحو رباعية 
مــن نصف  وأقصــاه  تاريخيــة 
للدولي  وحيــد  بهدف  النهائــي 
املغربــي حكيم زياش الســبت.
ويأمل ليستر أن يثأر من خسارته 
بالذات  أمام تشلسي  أرضه  على 
صفر 1 في ربع نهائي املســابقة 

العام املاضي.
ليســتر  بني  املباراة  واكتســبت 
إضافية  أهميــة  وســاوثمبتون 
كونها أقيمت على ملعب وميبلي 
في العاصمة لنــدن أمام 4 آالف 

مشــاهد بعد فتــرة طويلة من 
أبواب موصدة  املنافســات خلف 

بسبب فيروس كورونا.
وُحدد العدد املسموح به بـ4 آالف 
شخص تناثروا على املدرجات التي 
تتسع أصالً لتسعني ألف متفرج، 
السكان  من  غالبيتهم  وستكون 
في  العاملني  واملوظفــني  احملليني 
اخلدمة الصحيــة الوطنية وليس 
اختيار  الفريقــني.ومت  ملشــجعي 
املباراة لتكون حدثًا اختباريًا متهيًدا 
املالعب  الــى  املشــجعني  لعودة 
يســتقبل  أن  املتوقع  مــن  حيث 
امللعب 21 ألف مشجع في املباراة 

النهائية املقررة في 15 أيار.
ولم يســبق لفريق ليستر املتوج 
بلقب الــدوري عــام 2016، أن فاز 
بالــكأس احمللية علــى الرغم من 
خسارته ألربع نهائيات أعوام 1949 
و1961 و1963 و1969.فــي املقابل، 

فاز ساوثمبتون باللقب مرة واحدة 
عام 1976 أمام مانشستر يونايتد 
1 صفر، وخســر في نهائي أعوام 
1900 و1902 و2003 )أمام أرسنال 
ليســتر  نظيف(.وعوض  بهــدف 
سيتي، ثالث ترتيب الدوري املمتاز، 
والذي أقصى مانشســتر يونايتد 
من ربــع النهائي، خســارته أمام 
وست هام )3 2(، منافسه املباشر 

على املراكز االربعة االوائل.
وغاب عــن صفوف فريــق املدرب 
رودجرز  براندن  الشمالي  االيرلندي 
كل مــن هارفــي بارنــز، جيمس 
جاسنت وويســلي مورغان بسبب 
االصابة.فيما افتقد ســاوثمبتون 
الذي يشرف على تدريبه النمسوي 
الثالثي  رالف هاســنهاتل، جلهود 
أوبافيمــي  ميكايــل  اإليرلنــدي 
ومواطنه ويل سمالبون واإلسباني 

أوريول رومو لإلصابة.

روبليف يخطف مكان فيدرير 
في التصنيف العالمي للتنس

ليستر يقصي ساوثمبتون لملقاة 
تشلسي في نهائي كأس إنجلترا

روبليف
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعب في الساعة احلادية عشرة 
االربعاء  اليوم  والربع من مســاء 
الثالثة  مباراته  الشــرطة  فريق 
أبطال  دوري  ضمــن منافســات 
آســيا عندما يالقــي فريق أهلي 
جــدة الســعودي فــي اململكة 
حلســاب  الســعودي  العربيــة 
اجملموعة الثالثــة التي يتصدرها 
اســتقالل طهران اإليراني وله 6 
نقاط، ثــم الدحيل القطري بـ 4 
وله  السعودي  واهلي جدة  نقاط 
نقطة واحدة واخيرا الشرطة من 

دون نقاط.
اولــى  خســر  الشــرطة  وكان 
القطري  الدحيل  امــام  مبارياته 
بهدفني من دون رد، ثم خسر امام 
بثالثية  اإليراني  طهران  استقالل 
نظيفــة، وهــو االمر الــذي ترك 
عالمات استفهام كثيرة عن االداء 
الفنــي العام الــذي قدمه فريق 
الشرطة في مباراتيه السابقتني، 
اذ يضــم الفريــق االخضر اغلب 
العبي املنتخب الوطني ويقودهم 
مدرب محتــرف، إلى جانب وجود 
العبــني محترفني فــي صفوفه، 
كما انه يلقــى دعما ماليا كبيرا 

من إدارة النادي الشرطاوي.
من جانــب اخر، أكد املدرب صادق 
األندية  ســعدون، أن مشــاركة 
احمللية في دوري أبطال آســيا دون 
مســتوى الطموح.وقال سعدون 
في  العراقية  األندية  »مســتوى 
البطولة اآلسيوية غير جيد، رغم 
التي  الثانية  اجملموعة  ســهولة 
القوة  يلعب ضمن منافســاتها 
اجلويــة، لكنه فــي مباراتني لم 
نتائجه  وننتظر  الفوز  يســتطع 

في املباريات املقبلة«.
وأضاف: »أما نادي الشــرطة فال 
طعم وال لون، مع األســف ليس 
هنــاك دور إداري على مســتوى 
عاٍل وال فني يســتطيع الوصول 
ولو بنســبة بســيطة  بالفريق 
الســم وتاريخ أنديتنــا في مثل 
ســعدون  بطوالت«.وحدد  هكذا 
سبب تراجع النتائج لعدة اسباب 
منهــا الفــارق الفنــي الواضح 
واألندية  العراقيــة  األنديــة  بني 

املنافسة في البطولة اآلسيوية، 
باإلضافة إلى نقص اخلبرة، كذلك 
والعدد  العراقي  الــدوري  ضعف 
الكبير لألندية املشاركة بالدوري 
املمتاز و املالعب الســيئة وعدم 
االحتراف احلقيقي.وشدد  تطبيق 
املشاركة  ســعدون على ضرورة 
بهــذه البطولة لكســب اخلبرة 
والتعلــم منها خاصة أن األندية 
العراقية منذ فتــرة طويلة جدا 

بعيدة عنها.
مــن جانبهــا، أعلنــت االحتــاد 
اآلســيوي لكــرة القــدم، عــن 
التشــكيلة املثالية فــي تاريخ 
بطولــة كأس االحتاد اآلســيوي.

مدار  على  البطولة  وقد شهدت 
تاريخهــا تتويج 10 أبطال جنحوا 
فرض  فــي  الســنني  مدار  على 
ليؤكدوا  وسطوتهم  حضورهم 

مكانتهم بني نخبة قارة آسيا.
االســتعداد النطــالق  وضمــن 
نســخة عام 2021 قــام املوقع 
االلكتروني في االحتاد اآلســيوي 

هــذه  بإطــالق  القــدم  لكــرة 
أفضل  تكرمي  أجل  السلسلة من 
النجوم في الســنوات السابقة.

وفيمــا يلي التشــكيلة املثالية 
التي اختارتها اجلماهير:

حراســة املرمــى/ فهــد طالب 
)العراق(.. األنديــة: القوة اجلوية . 
اإلجنازات: الفوز بلقب كأس االحتاد 
اآلســيوي )2016، 2017، 2018(.. 
لعب فهد طالب في ثالث نســخ 
من كأس االحتاد اآلسيوي وساهم 
فــي فوز فريقه بلقــب البطولة 

ثالث مرات على التوالي.
)ماليزيا(،  صفوان  عيديل  الدفاع: 
نيغري سمبيالن، جوهور  األندية: 
دار التعظيــم، اإلجنــازات: الفوز 
بلقــب كأس االحتــاد اآلســيوي 
دار  نــادي جوهور  تــوج   ..)2015(
االحتاد  بلقــب كأس  التعظيــم 
اآلسيوي عام 2015، وكان املدافع 
عيديل صفوان من ضمن النجوم 
الذين ســاهموا فــي صنع هذا 

اإلجناز.

األنديــة:  )األردن(..  عقــل  حــامت 
راس. اإلجنــازات:  ذات  الفيصلــي، 
االحتاد اآلسيوي  بلقب كأس  الفوز 
 ..)2007( الوصافة  و2006(،   2005(
جنح نــادي الفيصلــي األردني في 
بلوغ نهائــي البطولة ثالث مرات 
عامي  باللقب  وتوج  التوالي،  على 
جنــم  كان  حيــث  و2006،   2005
الدفاع حــامت عقل من بني النجوم 

الذين برزوا بقوة في هذا اجملد.
اجليش،  األندية:  الصالــح/  أحمد 
الشرطة، العربي، العهد، اإلجنازات: 
االحتاد اآلسيوي  بلقب كأس  الفوز 
)2019(.. الالعب الوحيد من سوريا 
التشــكيلة  دخول  في  جنح  الذي 
املثالية هــو أحمد الصالح، والذي 
ميتلك تاريخــاً طويالً في البطولة 
توجه بتحقيــق اللقب عام 2019 

مع نادي العهد.
بواز سالوسا )إندونيسيا(.. األندية: 
بيرســيبورا جايابورا، األهداف في 
كأس االحتاد اآلســيوي: 16.. ميتلك 
بواز سالوســا القدرة على اللعب 

فــي أكثر مــن مركــز هجومي، 
وقد ســجل 16 هــدف على مدار 
24 مباراة في تاريــخ كأس االحتاد 

اآلسيوي.
حسن عبدالفتاح )األردن(، األندية: 
الوحــدات، الكرامــة، الكويــت، 
األهداف في كأس االحتاد اآلسيوي: 
23، شــارك حســن عبدالفتــاح 
األدوار اإلقصائية  خمس مرات في 
من البطولة، وقد سجل 23 هدفاً 
جعلت منه واحداً من أبرز النجوم 

في تاريخ البطولة.
نغوين كوانغ هاي )فيتنام(، األندية: 
هانوي، األهداف فــي كأس االحتاد 
الفيتنامــي  زال  ال   ،2 اآلســيوي: 
نغويــن كوانغ هاي ميتلك الفرصة 
خلــوض املزيد من املشــاركات في 
كأس االحتــاد اآلســيوي، ولكنــه 
فــي الفترة القصيــرة لغاية اآلن 
تألــق بقوة مــع فريقــه هانوي.. 
ريكو ســيماجنونتاك )إندونيسيا(، 
األندية: بيرسيجا جاكرتا، األهداف 
في كأس االحتاد اآلسيوي: 10، جنح 

اإلندونيســي ريكو سيماجنونتاك 
في صنع 10 أهداف في 24 مباراة 
لعبها بالبطولة، وقد حصل على 
نسبة عالية من أصوات اجلماهير 

املشاركني.
حمــادي أحمــد، األنديــة: القوة 
اجلوية، األهداف فــي كأس االحتاد 
اآلســيوي: 27، اإلجنــازات: الفــوز 
بلقب كأس االحتاد اآلسيوي )2016، 
 2016( العب  أفضل   )2018  ،2017
حقق   ..)2016( الهــداف  و2018(، 
أحمد  حمادي  العراقــي  املهاجم 
إجنازات كبيــرة في تاريخ البطولة 
في غضون ثالث سنوات، حيث فاز 
على  مرات  ثــالث  البطولة  بلقب 
التوالي مــع نادي القــوة اجلوية، 

حيث سجل 27 هدفا.
محمــد غــدار )لبنــان(، األندية: 
النجمــة، كيالنتــان، طرابلــس، 
األهداف في كأس االحتاد اآلسيوي: 
26، اإلجنــازات: وصافة كأس االحتاد 
اآلسيوي )2005(، الهداف )2007(.. 
الالعبني  من  غــدار  يعتبر محمد 
القالئــل الذيــن تألقــوا في كال 
جانبي قارة آســيا، وقد سجل 26 
هدف في تاريــخ البطولة، وخاض 
نهائي عام 2005 مع نادي النجمة.. 
األندية:  )املالديف(،  أشــفق  علي 
فالنسيا، نيو راديانت، آدو، تي سي 
سبورتس، األهداف في كأس االحتاد 
اآلســيوي: 29، خاض علي أشفق 
أول مباراة في تاريخ البطولة عام 
2004 واستمر في التألق حتى عام 
العالية  بقدراته  واشــتهر   ،2020
على استغالل الفرص أمام املرمى 

من خالل تسجيل 29 هدف.
املــدرب، نــزار محروس )ســوريا(، 
األندية: شــباب األردن، الفيصلي، 
أربيل، طرابلــس، اجلزيرة، اإلجنازات: 
االحتاد اآلسيوي  بلقب كأس  الفوز 
)2012(، ميتلك  الوصافــة   ،)2007(
املدرب السوري نزار محروس خبرة 
كبيرة في املالعــب القارية، حيث 
أشــرف على تدريب خمسة أندية 
اآلسيوي،  االحتاد  كأس  بطولة  في 
وبلــغ النهائي مرتــني مع فريقني 
مختلفني.وجنح محروس في الفوز 
2007 مع  البطولة عــام  بلقــب 
شــباب األردن، ثم عاد بعد خمس 
ســنوات للدور النهائــي مع نادي 

أربيل.

في ثالث مبارياته ضمن دوري أبطال آسيا

اليوم.. الشرطة يالقي أهلي جدة السعودي 

السوبر األوروبي 
حرب األثرياء! 

مابعد كورونا.. ليــس كما قبله، الفيروس 
التاجــي تغلغل في مناحــي احلياة وضرب 
األكثر  اللعبة  العاملــي مبقتــل،  االقتصاد 
شــعبية كان لهــا النصيــب األكبر من 
الكساد االقتصادي، األندية الكبرى تعاني، 
مدرجات فارغة ، صفقات خجولة وخسائر 
ماليــة  فادحة. كــرة القــدم تتجه نحو 
االنهيــار واملعضلة األخطــر ال يوجد زمن 
محدد ألســدال الســتار عن هذه الكارثة 
الفايروســية صاحبــة البطــل الواحــد 

)كوفيد- 19(.
ومبا ان القوة ملــن ميتلك املال ، اجتهت أندية 
أوروبا الكبرى في تكتل غير مسبوق برئاسة 
احلوت األبيض رئيــس امليرينغي فلورنتينو 
بيريز ونائبيه  اندريا انييلي رئيس الســيدة 
العجــوز وجويــل جليــزر األميركي مالك 
اليونايتــد اإلجنليزي وبقيادة عمالقي الكرة 
اإلســبانية ريال مدريد وبرشلونة وموافقة 
من اندية أوروبا العظمى بتمويل يصل إلى 
6 مليــارات دوالر ودعم فوري يصل إلى 350 
مليون يورو مبجرد املشــاركة الســتحداث 
بطولة قارية تسمى دوري السوبر األوروبي 
املمتاز ســتغير وجــه كرة القــدم عامليا 
كما يقول صناع حدثها. التكتل يشــمل 
أكثر مــن 12 فريقا مــن أكبــر 5 دوريات 
أوروبية في إجنلترا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا 
وإسبانيا على أمل انطالقها بحلول 2022.  
)ألكسندر تشيفرين( رئيس االحتاد األوروبي 
صرح في شــباط 2019  إن “دوري السوبر” 
لن يخرج إلــى النور ما دام رئيســا لالحتاد 
األوروبي، تهديد تشيفرين لم يقتصر على 
األندية بل شــمل الالعبني  بحرمانهم من 
اللعب مع   منتخباتهم الوطنية في حال 
مشاركتهم بدوري السوبر املمتاز  ووصف 
األمــر انه اقتــراح مخز من بعــض أندية 

يتملكها اجلشع.
املشــروع ليس وليد اليــوم مت طرح فكرة 
إقامة بطولة الــدوري األوروبي املمتاز على 
مــدى 20 عاما لكــن )اليويفــا( عارضها 
بشــدة. واعتبرها حرب أهلية وانقالب ضد 
الشــرعية الكروية الدوليــة. اجتاه األندية 
األوروبية الكبرى )للفيفــا(  وجتاهله ألحتاد 
قارته العجوز ورئيســه الروسي ينذر بأزمة 
خطيرة خاصــة ان كانت اصابــع )جياني 
لالحتاد  الســابق  العام  االمــني  إنفانتينو( 
األوروبي والرئيس احلالي لالحتاد الدولي حترك 
اخليــوط من حتت الطاولة مــع بيريز رئيس 
الريال ونائبيه انييلي مالك السيدة العجوز 

وجليزر مالك نادي مانشستر يونايتد.
كورونا وحمم بركانــه الذي أصاب عصب 
اســتثمارات االندية العاملية بالشلل حرك 
املاء الراكــد وكان الشــرارة التي اطلقت 
نار هادئة تنذر بهياج قــادم يحرق األخضر 
واليابــس ويحتاج مدة ليســت بالقصيرة 
الدولي)فيفا(  االحتاديــن  ان  برغم  الخماده، 
واألوروبي )يويفا( علقــا على هذه االقتراح 
مبا يشبه االتفاق لرفض الفكرة متاما لكن 
هذه الهدنة ، أشبه ما تكون بسالم األخوة 

األعداء. انها حرب األثرياء.

* مدرب محترف وناقد رياضي

األربعاء 21 نيسان 2021 العدد )4643(

Wed. 21 Apr. 2021 issue )4643(

الشرطة.. طموح التعويض في دوري ابطال آسيا

11

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

حــددت جلنة املســابقات فــي االحتاد 
املركــزي لكرة القدم يوم 27 نيســان 
اجلــاري موعدا لبدء اجلولــة 29 لدوري 
اذ  3 مباريات،  باقامــة  الكرة املمتــاز 
يلتقــي فــي ملعب النجــف الدولي 
فــي الســاعة الرابعة عصــرا فريقا 
النجف والطلبة، وفــي التوقيت ذاته 
مبلعب التاجي تقام مبــاراة الكهرباء 
ميســان  ملعب  ويضيف  والديوانية، 
االوملبي في الســاعة 10 مساء مباراة 
اليوم  نفط ميسان والنفط.وتقام في 
التالــي مباراتان، ملعب كربالء الدولي 
وفي الساعة 10 مساء يضيف مباراة 
نفط الوسط واحلدود، وملعب الفيحاء 
فــي محافظة البصرة فــي التوقيت 

ذاته يضيف مباراة امليناء وأربيل.
وجترى يوم اخلميس 29 نيســان اجلاري 
الصناعة يضيف  مباريات، ملعــب   3
وزاخو  الكهربائية  الصناعــات  مباراة 
في الســاعة الرابعة عصــرا، ملعب 
مسرحا  ســيكون  الدولي  الشــعب 
ملواجهة تقام في الســاعة 10 مساء 
بني فريقي الــزوراء وأمانة بغداد، وفي 
التوقيت نفســه في ملعب الفيحاء 
مبحافظة البصرة يلعب نفط البصرة 
والقاسم.ي حني تأجلت مباراتي الكرخ 
والشرطة والســماوة واجلوية الرتباط 
الشــرطة واجلوية في املشاركة ضمن 

بطولة دوري أبطال آسيا.
ويقف اجلوية في صدارة ترتيب الدوري 
املمتــاز برصيد 59 نقطة ثــم الزوراء 
برصيد 52 نقطة والنجف ثالثا وله 51 

نقطة، وفي صــدارة الهدافني يواصل 
امين حســني العب اجلويــة افضليته 
متقدمــا برصيد 14 هدفــا، تاله ثالثة 
العبني ولكل منهــم 11 هدفا، هم ) 
مهند عبد الرحيم من الزوراء ومحمد 
جفال مــن الطلبة ومنــار طه العب 

احلدود(.
إلى ذلك، متسكت إدارة نادي الصناعات 
الكهربائيــة باملــدرب عبــاس عبيد 
وجهــازه الفنــي املســاعد، ورفضوا 
االستقالة التي تقدم بها بعد خسارة 
الفريق أمــام أمانة بغــداد )2-1(، في 
اجلولــة 28 مــن الــدوري املمتاز.وقال 
مصدر مقرب من النادي إن املساعدين 
حيــدر عبيــد وعلي حســني رحيمة 
ســيقودان الوحــدة التدريبية أمس، 
ملنــح الوقت الكافــي للمدرب عباس 
عبيد بعد أن أعلنت اإلدارة متســكها 
باملدرب وسيقود اجلهاز الفني الوحدة 
املدرب.وأشــار  التحاق  حلني  التدريبية 
إلى أن قرار عباس عبيد باالســتقالة 
جــاء نتيجة الضغط النفســي بعد 
خســارة الفريــق أمام أمانــة بغداد، 
وأن اإلدارة تقدر اجلهــود الكبيرة التي 
قدمها املدرب وحقق مع الفريق نتائج 

مميزة.
وأضاف: »اخلســارة أمام بغداد ال تعني 
نهاية املطــاف واملدرب قادر على قيادة 
الفريق للتعويض في اجلوالت املقبلة«.

وواصــل: »اإلدارة تنتظر عــودة املدرب 
بعد أن منحتــه راحة ليوم واحد على 
مســيرته  ويكمل  بالفريق  يلتحق  أن 
اآلمنة  املناطــق  إلى  الفريــق  لقيادة 

واالبتعاد عن شبح الهبوط«.
من جانبه، أكد عبــاس عبيد، أن قرار 

اســتقالته مــن تدريــب الصناعات 
الكهربائية، ال رجعــة فيه، طالًبا من 
اإلدارة البحــث عــن بديل.وقال عبيد، 
رجعة  وال  نهائــي  اســتقالتي،  »قرار 
فيه، وعلــى اإلدارة أن تفكر في البديل 
واختصــار الزمن واحلفــاظ على وضع 
الفريق بعــد أن تقدمنا عــدة مركز، 
وأصبحنــا بعيدين عــن الهبوط في 

الوقت احلالي«.
في  الكهربائية  »الصناعــات  وأضاف 

مأمــن. كل مــا يحتاجــه الفريق 6 
نقاط من املواجهــات املقبلة وأعتقد 
أن الفريق قادر علــى جمعهم«، الفتا 
إلى أن اســتقالته ليســت هروبًا من 
املسؤولية على العكس عندما قبلت 
املهمة كان الفريــق في املركز األخير، 
ووضعه صعب جًدا، ومع ذلك جنحنا في 
انتشــاله.وأوضح أن سبب االستقالة 
هو أنه يشــعر باأللم عندما يصحح 
األخطاء التي ترافق الفريق وتتكرر من 

مباراة ألخرى، مــا يعني أن الالعب لم 
يستوعب، وأنه يشعر بالتعب واإلرهاق 

جراء تكرار تلك األخطاء«.
أن  الكــرخ،  ثائــر أحمد مــدرب  أكد 
النقاط الثالث التــي حصدها الفريق 
مــن الفوز على أربيــل، منحته دفعة 
الئحة  فــي  للتقدم  كبيــرة  معنوية 
الترتيب.وقال أحمــد، »أربيل فريق مميز 
ويلعب كرة جميلة ولم يكن ســهال 
باملرة، خصوصا أن املباراة في ملعبه«.

وأضاف: »متكنا من حتقيق الفوز بالتزام 
الالعبني بالواجبات املطلوبة، وحصدنا 
3 نقاط مهمة ومؤثرة في املنافســة 

على املراكز املتقدمة«.
وتابع: »هناك تنافس شرس في املراكز 
من الســادس إلــى العاشــر، والفوز 
علــى أربيل منحنا فرصة املنافســة 
للوصول إلى املركز الســادس«.وختم: 
املقبلة ســتكون مؤجلة مع  »املباراة 
الشــرطة النشــغال األخيــر بدوري 
أبطال آســيا، وبالتالــي لدينا الوقت 
الكافي لالستشفاء والراحة، ومن ثم 
التحضيــر للجولة 30 مــن الدوري«.
يشار إلى أن الكرخ بالفوز على أربيل، 
رفــع رصيده إلــى 36 نقطــة باملركز 

العاشر.
مــن جانبــه، اختــار موقع كــووورة، 
تشــكيلة األســبوع وفق املستويات 
الالعبــون خالل مباريات  التي قدمها 
اجلولة., وضمت حلراســة املرمى ، عبد 
العزيز عمار: حــارس الكرخ، تألق أمام 
أربيل، وتصــدى للعديد مــن الكرات 
منها ركلة جزاء، وكان ســبًبا في فوز 

فريقه على أربيل.
وفي اخلط الدفاعي، يوسف األلوسي: 
قلب دفــاع أمانــة بغــداد، مثَّل دور 
املراقبــة في مبــاراة الصناعات  برج 
عديدة،  هجمات  وأبعــد  الكهربائية، 
األمــان لفريقه.. ومناف  وكان صمام 
يونس: جنــم الكرخ، الالعب الشــاب 
املوهــوب الذي برز بشــكل الفت في 
جدارًا حصيًنا  وكان  احلالي،  املوســم 
في وجه هجمات أربيل.. وعباس بديع: 
مدافع امليناء، كان شعلة من النشاط 
أمــام الزوراء، والتــي انتهت بالتعادل 

اإليجابــي )1-1(، وأمن بشــكل جيد 
اجلانب األمين.

وأمجــد وليــد: مدافع زاخــو، فرغم 
خســارة فريقه أمام نفــط البصرة، 
إال أن جهوده كانت مميــزة في اجلانب 
الدفاعي وإسناد الهجمات من اجلانب 

األيسر.
وفي خط الوسط، حيدر سالم: ارتكاز 
نفــط البصرة، حيث جنــح في تأمني 
منطقــة العمليات خــالل مواجهة 
زاخو بفضل حتركاته املميزة وحســن 
متركــزه وقدرتــه على ربــط خطوط 
اللعب.. وبسام شــاكر: العب النفط 
املهــاري الــذي أتعب فريــق النجف، 
وامتاز فــي االحتفاظ بالكــرة، وكان 
مصدر إزعاج لدفاعات النجف بفضل 

مهاراته الفردية.
وأحمد فرحان: جناح ميني نفط البصرة، 
ومفتــاح لعبه األبــرز لفريقه، العب 
حرك ميأل امللعب بحيويته سجل هدف 
فريقه األول في شــباك مرمى زاخو.. 
وعلي خليل: جناح يســار الســماوة، 
وواحد من الركائز املهمة التي حققت 
مفاجأة كبيرة بإسقاط فريق الطلبة 

في إستاد الشعب الشعب.
الهجومي، حســام جاد  اخلــط  وفي 
اهلل: مهاجــم النفط الذي قاد فريقه 
إلســقاط النجف وتألق في استثمار 
كرة ســجل منها هدف منح فريقه 
النقاط الثــالث وإيقاف نتائج النجف 
املميزة.. وعلي سعد: مهاجم السماوة 
مواجهة  فــي  الذي كــرس خبرتــه 
الطلبة، وسجل هدف التقدم بفضل 
ليخرج  التهديفــي  وحســه  متركزه 

فريقه فائز )1-2(.

المسابقات تحدد 27 نيسان الجاري موعدا لبدء الجولة 29 لممتاز الكرة 
الصناعات يتمسك بخدمات المدرب عباس عبيد

لقطة من مباريات الدوري املمتاز

بغداد ـ روح الورد صاحب:
إلعادة  العطــاء  فريــق  اقــام 
احلياة برئاســة الدكتورة سنار 
وزارة  إلــى  جولــة  الياســري 
الشــباب والرياضة ضمن اطار 
عملها لتعزيز ودعم الشــباب 
ومســاندتهم وإلتقــت رئيس 
فريــق العطــاء بالعديــد من 
ومن  األكادميية  الشــخصيات 
بينهــم مدير مديرية شــباب 
/الرصافــة  بغــداد  ورياضــة 
الدكتــور خالــد عبــد علــي 
الركابــي، إلى جانب مســؤول 
شعبة الثقافة والفنون شهاب 
عبــد الــرزاق أحمــد اخلضري 
والدكتــور صاحب جياد مخرج 

ومســرحي واحد أعضاء نقابة 
الفنانني العراقيني.

عدة  على  الياســري  واطلعت 
فعاليــات اقامتهــا مديريــة 
الشــباب والرياضــة بالتعاون 
الفنية لدعم  مع فرقة وطــن 
الشــبابية،  والطاقات  املواهب 
الياســري  أكــدت  وقد  هــذا 
وســتبذل  متعاونــه  بأنهــا 
قصارهــا جهدها فــي تنمية 
وتطويــر الطاقات الشــبابية 
لدعــم مواهبهــم ألنهم هم 
لبنــة اجملتمــع وليصبحوا في 
كفؤيني  اشــخاص  املستقبل 
قادرين على ان يكونوا هم قادة 

اجملتمع.

هــذا ومــن جهة فقــد صرح 
الدكتور خالد عبد علي الركابي 
انه ســيعمل على ماهو  قائالً 
مطلــوب ألجل هــذه النخبة 
الشــبابية والرياضيــة وألجل 
توفير مستقبل زاهر لهم، وفقا 
منه  الهدف  متكامل  لبرنامج 
توســيع قاعــدة العمل ودعم 

الطاقات الشبابية الواعدة.
كمــا افــاد الدكتــور صاحب 
بأن  جياد، وهو مخرج مسرحي 
املستقبل  الشــباب هم جيل 
وعلينا ان نســاندهم ليكملوا 
ويتســلقوا  النجــاح  طريــق 
شــعبنا  أبناء  فهــم  األعالي 
العراقي ومــن حقنا ان نفتخر 

بهم ملــا يقدمونــه من عطاء 
الشــبابي  الصعيدين  على  ثر 

والرياضي.
كمــا اكد مســؤول شــعبة 
الثقافة والفنون شــهاب عبد 
الــرزاق أحمــد اخلضــري على 
ضرورية االخذ بأيدي الشــباب 
وتوجيههــم علــى الطريــق 
على  ليحافظــوا  الصحيــح 
قدراتهــم اإلبداعيــة وعــدم 
االستغناء عنها لفترة او حتى 
ننمي من  أن  بل يجــب  تركها 
مهاراتهم وأفكارهم اإلبداعية 
وجعلهم يكتسبون ثقة عالية 
بأنفســهم ألن احليــاة بهــم 

تستمر واملستقبل يعمُر.

تعاون لفريق العطاء ومديرية شباب الرصافة 

فريق العطاء في جولته مبديرية شباب الرصافة



--1
اذا كان شــهر رمضــان ربيعــاً 
للقرآن فال ينبغي لالنسان املؤمن 
أْن يحرم نفســه من أْن يرتع في 
رياِضِه ، واْن يطيل التأمل في ما 

يزخر به من جمال وجالل ...

--2
ونقرأ في كتاب اهلل العزيز قوله 

تعالى :
" َمْن ذا الــذي يُقرض اهلَل قرضاً 
أضعافاً  له  فيضاعفه  حســناً 
كثيــرًة واهلُل يقبُض ويبســط 

وإلَْيِه ترجعون " 
البقرة /245 

وقد جاء في التاريخ :
اّن أبا الدحــداح حني نزلت هذه 

اآلية قال :
ِفداَك أبي وأمي يا رسول اهلل !

اّن اهلل يسَتْقرُضنا وهو غنيٌّ عن 
القرض ؟

قال :
" نعم 

يريد أْن يدخلكم اجلّنَة به "
قال :

فانــي إْن أقرضــُت ربــي قرضاً 
يضمن لي به وَلِِصبيتي اجلَّنة ؟

قال :
" نعم " 

قال :
َفَناوِلِْني يدك ،

فناولــه رســول اهلل )ص( يده ، 
فقال :

إّن لــي حديقتــني : احداهمــا 
بالسافلة واألخرى بالعالية ،

واهلل ال أملك غيرهما ،
قد جعلتهما قرضاً هلل تعالى 

قال رسول اهلل )ص( :
" اجعــل احداهما هلل ، واألخرى 

دعها معيشًة لك ولعيالك "
قال :

فاشــهدك يا رسول اهلل أني قد 
جعلُت خيرهما هلل تعالى ،

وهو حائط فيه ستمائة نخلة 
قال :

" اذا يجزيك اهلل بِِه اجلنة " 
فانطلق أبــو الدحداح حتى جاء 
أمَّ الدحداح وهــي مع صبيانها 
فــي احلديقة تدور حتــَت النخِل 

فأنشأ يقول :
هداِك ربي ُسبَل الرشادِ 
الى سبيِل اخليرِ والَسدادِ
بِيِني ِمَن احلائِط بالودادِ 

فقد مضى قرضاً الى التَّنادِ
االّ رجاَء الِضْعِف في املَعادِ 

فارحتلي بالنفس واألوالدِ 
والِبّر الشك فخيُر زادِ 
قّدَمُه املرُء الى املعادِ 

قالت أم الدحداح :
ربح بيُعك ، 

بارك اهلل لك فيما اشتريُت، ثم 
أجابته وأنشأت تقول :

بشّرَك اهلُل بخيٍر وَفرَْح 
ِمْثلَُك أّدى ما لديِه وَنََصْح 
قد مّتع اهلل عيالي وَمَنْح 

بالعجوِة السوداِء والزهو الَبلَْح 
والعبُد يسعى وَلَُه ما قد َكَدْح 

طول الليالي وعليه ما اجترَْح
ثــم أقبلــت أمُّ الدحــداح على 
صبيانها تُخرج ما في افواههم 
، وتنفض ما في أكمامهم حتى 

أفضت الى احلائط اآلخر ...
واملهم هنا :

اوالً :
ســرعة املبادرة واالستجابة ِمْن 
ِقَبِل أبــي الدحداح الــى البذل 
واالنفــاق في ســبيل اهلل، وهو 
دليــل االميان الصــادق، وهذا هو 

املأمول مّنا جميعا .

ثانيا :
وقوف زوجتِه الصاحلة الى َجْنِبه 

دون اعتراض أو ممانعة .
وهكذا ينبغــي أْن تكون الزوجُة 
االســرة  ربَّ  يرون  واالوالد حــني 
مسارعاً  ألعمال البر واالحسان .

ثالثاً :
رأفة الرسول )ص( بأبي الدحداح 
االحتفــاظ  نحــو  وتوجيهــه 
بالبســتان األخر لئــال يقع هو 

وعائلته في ضيق وعسر ...
ولقد كان )ص( رحمة للعاملني 

رابعاً :
الدحداح قد ســارع  أبو  اذا كان 
( مــا ميلــك،  الــى تقــدمي )كلِّ
فاملطلوب مّنــا أْن نقّدم في هذا 
الشــهر الفضيل ) بعــَض( ما 
منلك ، السيما مع تضخم أعداد 
األرامــل واليتامى واملســاكني ، 
ووقوع املاليني من العراقيني حتت 

خط الفقر .
بالرسول )ص( في هذا  والتأسي 
الى  الشــهر العظيــم يدعونا 
مواساة  في  الفعلي  االســهام 

الضعفاء والفقراء .
العظيم )ص(  الرسول  لقد كان 
جواداً ولكّنه كان أجود ما يكون 

في شهر رمضان .
خامساً : 

في اآلية املباركة اشارات واضحة 
الــى أنَّ مــا يُنفق في ســبيل 
االيجابية  مردوداتــه  تكون  اهلل 

مضاعفة أضعافاً كثيرة .
هذا في الدنيا فضالً عما ينتظره 

في اآلخرة من نعيم اجلنان .

 َمْن ذا الذي ُيقرض اهلل ؟

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

النجمة  معركة  تستمر 
والدها  بريتني سبيرز مع 
جيمي سبيرز في قضية 
إذ  عليهــا،  الوصايــة 
بريتني  محامو  سيطلب 
مرة أخــرى من محكمة 
في لوس أجنلس الشــهر 
املقبل، أن يكون إستبعاد 
والدها قراراً رسمياً، فيما 
بالســيطرة على  يتعلق 
الشــخصية  شــؤونها 
واملاليــة. وقال محاميها 
صامويل إجنام في جلسة 
قضائيــة إنه ســيطلب 
مونتغمري،  جودي  تعيني 
التي اختيــرت عام 2019 
شؤون  على  موقتاً  وصياً 

الشــخصية،  بريتنــي 
كمــا  دائمــة،  بصفــة 
في  اإللتماس  ســيقدم 
نيسان/أبريل   27 جلسة 
املقبل. وتولت مونتغمري 
املهمة مــن جيمي، والد 
عانى  أن  بعــد  بريتنــي، 
مــن إعتالل فــي حالته 

الصحية.

نشــرت املمثلة الهندية 
لها  صورة  شوبرا  بريانكا 
فــي صفحتهــا اخلاصة 
التواصل  موقــع  علــى 
فيها  اإلجتماعي، ظهرت 
بكامــل أناقتهــا برفقة 
وأرفقتها  لهــا  صديقة 
فيه  عايدتهــا  بتعليــق 
ميالدها،  عيد  مبناســبة 
شــوبرا  إطاللة  والقــت 
إعجــاب عــدد كبير من 
شوبرا  وكانت  متابعيها 
اجلــدل في  أثــارت  قــد 
بعد  متابعيها  صفــوف 
صور  مجموعة  نشــرها 
الفنان  زوجهــا  برفقــة 
جونس،  نيــك  األميركي 
فــي صفحتهــا اخلاصة 
التواصل  موقــع  علــى 

وظهــرت  اإلجتماعــي، 
بالصــور مرتدية جاكيت 
وبنطال بشــكل شروال 
باللــون األبيــض، وأثارت 
إطاللتها إعجاب البعض 
والبعض اآلخر إعتبر أنها 
وأن  بإطاللتها،  تتوفق  لم 
بهذا  جاكيــت  إرتدائها 
لم  الالئق  غير  التصميم 
إطاللتها  مع  يتناســب 
واصفني إياها بـ"اجلريئة".

الفنــان املصري عمرو  أثار 
دياب جدالً كبيراً عبر مواقع 
بعد  اإلجتماعي،  التواصل 
أن إنتشر مقطع فيديو من 
حفل له يُظهر حني طلب 
أحــد احلضــور غناء  منه 
أغنية "فاكرنــي يا حب"، 
ليرد عمــرو ممازحاً: "بالش 
فضلت  حــب..  يا  فاكرني 
أقول أكرمني يا حب حلد ما 
الدنيا خربت". وأشار بعض 
املتابعني فــي تعليقاتهم 
فــي  عمــرو  علــى كالم 
أنــه قد يكون  الى  احلفل، 
يقصــد املمثلــة املصرية 
دينا الشــربيني، خصوصاً 

بعد إنفصالهما قبل مدة، 
نتيجــة خالفــات بينهما 
حتى  أســبابها  تُعرف  لم 
االن. وكانت مجلة فوربس 
عمرو  إختــارت  العامليــة 
مؤخــراً علــى رأس قائمة 
أكثر الفنانني إستماعاً في 

الشرق األوسط.

بريتني سبيرز

عمرو دياب

بريانكا شوبرا

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت دراسة جديدة أن اســتبدال نغمة املنّبه الصباحي 
األساســية بأغنيتك املفضلة ميكن أن يجعل التغلب على 

اخلمول الصباحي وصعوبة االستيقاظ ايسر.
ويقول باحثون من جامعة RMIT في أستراليا، إن استعمال 
املنبهات اللحنية - تلك التي ميكن أن تغني معها - ميكن أن 

يكون إجراء سهال لتعزيز اليقظة العقلية خالل اليوم. 
باالستيقاظ  الفريق تطبيقا للســماح للمشاركني  وأنشأ 
على أصــوات التنبيه اخملتلفة على هواتفهــم الذكية، ثم 
القيام على الفور مبهمة شبيهة باللعبة لتقييم يقظتهم.

وأظهرت النتائج أن املشاركني الذين كانت منّبهاتهم عبارة 
عن حلن، كانوا أســرع وأكثــر دقة في اللعبــة، مقارنة مبن 

استيقظوا على أصوات التنبيه الكالسيكية.
ولتقييــم هذا االرتباط بنحــو أكبر، راجــع الباحثون أيضا 
الدراســات الســابقة بشــأن تأثيرات اإلنذارات في حاالت 

الطوارئ.
وأوضح ســتيوارت ماكفارلــني، الذي قاد البحــث: "عندما 
يســتيقظ األطفال في ظــروف الطوارئ، يبــدو أن التنبيه 
منخفــض النبرة أو حتــى الصوت البشــري، أكثر فعالية 
بكثير من اإلنذارات التقليدية عالية التردد في مكافحة آثار 
قصور النوم. وباستعمال النوع الصحيح من التنبيه، أظهر 
األطفال وقت استجابة أفضل وذاكرة أفضل لألحداث، والتي 
مــن احملتمل أن تكون مهمة في اتبــاع التعليمات أو خطط 

العمل في حاالت الطوارئ مثل احلريق".

الصباح الجديد - وكاالت:
قد ترتبط احليوانات األليفة باإلنسان بسهولة، لكن عندما 
ينجح أخطبوط في إقامة عالقة صداقة مع غواص ويصبح 
معلمه في احليــاة، فإنه يحق لقصــة حقيقية كهذه أن 
حتجز مكانا بني األسماء املرشحة ألفضل فيلم وثائقي في 

حفل جوائز األوسكار املقرر يوم األحد املقبل.
وبدأ فيلم "معلمتي األخطبوط" )ماي أوكتوبوس تيتشر( 
الذي اســتغرق عشــرة أعوام كمشــروع فيديو شخصي 
للمخرج اجلنــوب أفريقي كريج فوســتر لتوطيد ارتباطه 
بالطبيعة وذلك مبراقبة أنثى أخطبوط فضولية وهو ميارس 

الغطس احلر قرب كيب تاون.
وشــاركته أنثى األخطبوط حياتها اخلاصــة في منطقة 
عشــبية بحرية كل يوم على مدار عــام قبل نفوقها بعد 
زواجهــا ووضعها البيــض، وطّور االثنــان عالقتهما وصار 

ارتباطهما قويا.
وقال فوســتر إن عالقته باألخطبوط عرفته مبدى هشاشة 
احلياة وارتباط البشــر بالطبيعة، كما ساعدته أيضا على 

أن يصبح أبا أفضل.

قصة حب بين رجل وأخطبوط 
تنافس على األوسكار

"نغمة المنّبه" تساعد على 
الشعور بمزيد من اليقظة!

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDWed. 21 Apr. 2021 issue )4643( األربعاء 21 نيسان 2021 العدد

سمير خليل
قال تعالى: )َشــْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنْزَِل 
ِفيــِه الُْقرْآُن ُهدًى لِلنَّــاِس وَبَيَِّناٍت ِمَن 
الُْهــَدى وَالُْفرَْقاِن َفَمْن َشــِهَد ِمْنُكُم 
ــْهرَ َفلَْيُصْمُه وََمْن َكاَن َمرِيضاً أَوْ  الشَّ
َّاٍم أَُخرَ(.. صدق  ٌة ِمْن أَي َعلَى َســَفٍر َفِعدَّ

اهلل العلي العظيم..
هو الشــهر الفضيل الذي يصوم فيه 
املســلمون،  وهوالشــهر التاسع في 
التقومي الهجري، متيزعن ســائر شهور 
الســنة الهجرية بالعبادة والطقوس 
اخلاصــة، ولــه مكانة خاصــة عند 
املســلمني فختام ايامــه ليلة القدر، 
وهي خير من ألف شهر كما وصفها 

اهلل سبحانه وتعالى.
والن هذا الشهر الكرمي يحتل ركنا في 
تنوعت  فقد  وتراثهم  املسلمني  تاريخ 
طقوسه وعادات الناس فيه في املدن 
واالمصار التي يعيش فيها املسلمون، 
وهــو فرصــة لتطهير النفــس ونزع 
الشوائب من الروح وبيان االلفة واحملبة 

بني املسلمني.
 قدميا كانت ســاعات اليوم تتوزع بني 
والتقاليد  والعــادات  والعبادة  الصالة 
االجتماعيــة اجلميلة بلقــاء االحبة 
املضاءة  االجواء  بينهم حتــت  والتزاور 
بشتى االلوان مع تبادل موائد الطعام 
واحللويــات بــني منازل احلــي الواحد. 
واالناشــيد  واالغاني  املدائح  واصوات 
الدينيــة التي تســتمر حتــى وقت 
انتهاء لعبة  الســحورالذي يبدأ بعد 
احمليبــس املعروفة وضربــات الدمام ) 
الطبال الــذي ينبه لوقت الســحور 
( ومناداتــه للصائمــني، بينمــا جتول 
مجاميع االطفــال حاملني الفوانيس 
االغنيــة  يــرددون  وهــم  املضــاءة 
يا  )ماجينة  املشــهورة  الرمضانيــة 

ماجينة حلو الكيس واعطونا(.

الناس يصحــون صباحا  كان  قدميــا 
للذهاب الى اعمالهــم ويعودون بعد 
الظهر ليســتعدو ملأدبة االفطارالتي 
يعلن عنهــا مدفع االفطــار، وكانت 
احلياة اعتيادية في االســواق واملدارس 

واجلامعات.
العصروســطوة  تطــور  مــع  اليوم 
وعجائب  االلكترونيات  وغزو  التقنيات 
الرمضانية،  العــادات  خفت  االنترنت 
يلوذون  الصائمــني  معظــم  وصــار 
لالسترخاء والنوم خالل النهار، خاصة 

بعد توافق ايام الشــهر الفضيل مع 
ارتفــاع درجــات احلــرارة، كما خفت 
اصوات مدفع االفطار وضربات الدمام 
واختفى االطفال واغنيتهم )ماجينة( 
والناس  واحلــارات  االزقــة  ثنايــا  من 
يقضون فترة مابني االفطار والسحور 
مبتابعة التلفاز ومــا يقدم من برامج 
متنوعة خاصة بشهر رمضان الكرمي، 
التلفازعلى  تتســابق محطات  حيث 
اغناء ساعات بثها مبا يشد االنتباه من 
رمضانية،  وبرامج  درامية  مسلسالت 

ورغــم كل هــذا حافظ املســلمون 
على صلواتهــم وادعيتهم في اماكن 
العبادة واالستماع الى اخلطب الدينية 

 .
الفضيل  رمضــان  لشــهر  ويبقــى 
مكانته املقدسة لدى املسلمني الذين 
برغم املصائب  يحتفون به كل عــام 
والنوائب كيومنا هذا حيث تفشــت 
جائحة كورونا، الفايروس اخلبيث الذي 
زارنا بال دعوة واستقر في حياتنا رغما 

عنا.

الصباح الجديد - وكاالت:
بعــد أن انتظرها عشــاق الســيارات 
املميزة لسنوات، أعلنت هيونداي أخيرا 
بشكل رســمي عن Santa Cruz التي 
صممتها لتكــون أبرز منافس ملركبات 

البيك آب من فورد وتويوتا.
وصممــت الســيارة اجلديــدة مبظهر 
عصري مستوحى من تصاميم سيارات 
Tucson احلديثــة، وبهيــكل حميــت 
جميع حوافــه تقريبا مــن الصدمات 
وعوامل االحتــكاك والرطوبة بإطارات 

بالستيكية متينة سوداء اللون.
ويبلغ طول هيــكل املركبة اربعة أمتار 
و 97 ســنتيمترا، وعرضه 190 ســم، 
وارتفاعه 169 ســم،و جهزت بصندوق 
أمتعة خلفي مزود بغطاء مرن متحرك 
حلمايــة األمتعة من املطر أو أشــعة 
فصنعت  فيها  العجالت  أما  الشمس، 

بأقراص من الكروم مبقاس 20 إنشا.
الســيارة بصفــني من  وزودت قمــرة 

خلمســة  اخملصصة  املريحة  املقاعــد 
ركاب، وبواجهــة قيــادة  مميزة مجهزة 

بأحدث أنظمة املولتيميديا وشاشتني، 
واحــدة تعمل باللمس مبقــاس 10.25 
بوصة، وأخــرى قبالة الســائق تعمل 

كلوحة عدادات إلكترونية.
كمــا جهزتها هيونــداي بأنظمة ملنع 
واملنعطفات،  املنحــدرات  على  االنزالق 
وأنظمة مخصصة للقيادة على الطرق 
واملطر،  للضــوء  الوعرة، وحساســات 
وكاميرات وحساسات مسافات أمامية 
وتبريد  لتدفئــة  وأنظمــة  وخلفيــة، 

املقاعد.
وســتطرح منها عدة نســخ، نسخة 
مجهزة مبحركات GDI بسعة 2.5 ليتر 
وعــزم 193 حصانا، ونســخ مبحركات  
توربينيةGDI بالســعة نفســها تولد 
وتعمل  280 حصانــا،  يعــادل  عزمــا 
احملركات مع علب ســرعة أوتوماتيكية 

بثماني سرعات.

هيونداي تنتج واحدة من أجمل سيارات البيك آب

رمضان..بين االمس واليوم

الصباح الجديد - وكاالت:
تعرضت املغنية واملمثلــة األميركية تايلور 
ســويفت )32 عاماً( حملاولــة اقتحام منزلها 
في مدينة مانهاتن من شخص مهووس بها 
وقامت الشرطة بإلقاء القبض عليه، ثم ما 

لبث أن أفرج عنه بناء على تعهده اخلاص.
املعجــب املتربص بـ تايلور ســويفت يدعى 
هانكس جونســون )52 عامــا( دخل مبنى 
تتواجد فيه شــقة سويفت،  الذي  تريبيكا 
من دون حصولــه على تصريح وفقما ذكرت 
الشــرطة في إفادتها، وبحســب الشكوى 
قال جونســون  املرفوعة ضــده،  اجلنائيــة 
للشــرطة عن تايلور ســويفت: "إنها تعلم 

أنني قادم إلى هنا، نحن أصدقاء".
وكان جونســون زعم أنه تواصــل مع تايلور 
سويفت عبر الرســائل املباشرة على موقع 
للتواصــل االجتماعي، وأنهــا جتاوبت معه 
على مــا أفادت صحيفــة "ذا ديلــي نيوز" 
األميركيــة التــي لفتت إلى أنــه صدر أمر 
تقييــدي ضد هانكس جونســون مينعه من 
االتصــال بعارضتي األزيــاء األميركيتني من 
أصول فلسطينية، بيال وجيجي حديد، وهما 

صديقتان لتايلور سويفت.
وذكــر أحد موظفي األمــن في املبنى 

للشــرطة إن جونســون قرع جرس 
املبنى خمس  الباب وحاول دخــول 
األشــهر  األقل خالل  فــي  مرات 
الستة املاضية، وقال حارس األمن 
إنه أبلغ جونسون شخصيا أنه 

غير مرحب به هنا.
ســجّلت  أخرى  ناحيــة  من 
سويفت أول سابقة منذ 54 
عامــاً بتصّدر ثالث ألبومات 
لها في وقت واحد املبيعات 
وفي  العاملية،  واملشاهدات 
غنائياً  217 عمالً  أرشيفها 
مــن تســجيالت وحفالت 
متنوعــة، إضافــة إلى 65 
عمالً مصــوراً آخرها اربعة 
أشــرطة فيديــو قصيــرة 
أجنزتها العام املنصرم 2020، 
حتمل إســمها كامــالً مع 
 cardigan – the مفــردات: 

.man- willow

مهووس يحاول اقتحام 
شقة تايلور سويفت 

الصباح الجديد - وكاالت:
يحذر خبــراء األمــن الســيبراني من 
مستعملي الهواتف الذكية من تثبيت 
 WhatsApp" تطبيــق يحمــل اســم
Pink"، مشــيرين إلــى أن تثبيــت هذا 
البرنامــج على هاتفك يهدد بســرقة 

بياناتك.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم"، مشيرة 
إلى وجود حتذيرات تشــير إلــى أن هذا 
للمتســللني  ويســمح  التطبيق ضار 

بالوصول إلى هاتفك.
ولفتت إلى أن هذا التطبيق الضار يقوم 
باالحتيال على مســتعملي "واتسآب" 
عن طريق إرســال رســالة لهم حتتوي 

علــى رابط يعــرض عليهــم إمكانية 
اســتعمال تطبيق "واتســآب" باللون 
الوردي، بــدال من اللون املعروف لتطبيق 
"واتســآب" األصلي. وتتضمن الرسالة 
االحتيالية عرض ميزات جديدة إلضفاء 

التطبيق  علــى  املصداقية  بعض 
املزيف مع رابط لتحديث رســمي 
أنه  الواقع  لكن  "واتســآب"،  من 
بدال مــن حدوث تعديــالت على 
"واتســآب"  لـ  األصلى  التطبيق 
الشــخص  بنقل  الرابط  يقــوم 
إلى صفحة تطلــب منه تثبيت 
التطبيق الضار الذي يحمل اسم 

ال  أنه  برغــم   ،"WhatsApp Pink"
للتطبيق  عالقة  أي  يوجد 

منصة  مــع  الضــار 
أو  "واتســاب" 

شــركة "فيــس 
بوك".

تطبيق ضار يمكن أن يخترق 
هاتفك باسم "واتسآب"
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