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الصباح الجديد - متابعة:
اكــد الســفير اللبنانــي فــي 
الســعودية الدكتور فوزي كبارة 
امس السبت، انه طلب الى بالده 
بالضــرب بيد من حديــد لتجار 
اخملــدرات، وتقدمي ضمانــات الى 
السعودية مبنع  العربية  اململكة 

تهريب اخملدرات اليها.
وكانت الســعودية اتخذت امس 
االول اجلمعــة قــرارا مبنع دخول 
اخلضــار والفواكه اللبنانية بعد 
ضبط شــحنة مخدرات مهربة 
خطوة  فــي  رمان،  علــب  داخل 
أراضيها  إلى حماية  أمنية تدعو 
من ســيل طــرق االســتهداف 
املتنوعــة، والتي منهــا تهريب 

اخملدرات بجميع أشكالها.
اجلمعة،  الســعودية  وأعلنــت 
إيقاف دخول منتجات اخلضراوات 
والفواكــه اللبنانيــة أو عبورها 
األحد  من  اعتبــاراً  أراضيها،  من 
امقبل، بعدما متكنت من إحباط 
مليوني قرص  مــن  أكثر  تهريب 
مخــدر مخبــأة في شــحنات 

الفواكه.

ومن هنا، قال الســفير اللبناني 
فــي الســعودية، الدكتور فوزي 
"لقد  لـ"العربية.نــت":  كبــارة 
طلبنا من الســلطات اللبنانية 
اخملتصــة اتخاذ إجــراءات أمنية 
ملعاجلة املوضوع بالضرب بيد من 
حديد لوقــف هذه املهزلة وإنزال 

أشــد العقوبات علــى املهربني 
والتشــّدد فــي ضبــط احلدود، 
ومالحقة مصانــع اخملدرات، ومن 
للســلطات  ضمانات  تقدمي  ثم 
الســعودية في أقرب وقت ممكن 
املســتقبل كي  تكراره في  مبنع 
تتم إعادة النظــر في هذا القرار 

وجتنُّب أن يصيب منتوجات أخرى، 
وذلــك في ســبيل احلفاظ على 
األبرياء  واللبنانيني  لبنان  سمعة 
لبنان  بني  العالقات  أفضل  وعلى 

والسعودية".
مــن جانبــه، علــق الصحافي 
حيال  ماهــر  جيــري  اللبنانــي 

املوضوع قائــاًل: "يحق للمملكة 
العربية السعودية اتخاذ اإلجراء 
الذي من شــأنه حماية شعبها 
واملقيمني على أرضها، فهذه لم 
تكن املرة األولــى التي يتم فيها 
تهريب مواد مخدرة إلى اململكة، 
التي  اجلهات  يعــرف  بات  والكل 
العمليات  هذه  مثل  خلف  تقف 

اإلجرامية".
"الســعودية  ماهر:  تابــع   كما 
مناســبة،  من  أكثر  في  طالبت 
بالتدقيق  اللبنانية  الســلطات 
السلطات  ولكن هذه  واحملاسبة، 
جتاهلت دائماً ولــم تقم بدورها، 
فحصل أن مت تهريب مواد مخدرة 
للســعودية أكثر من مــرة، وال 
املواد  األمــر على هــذه  يتوقف 
إرســالها  مت  الصواريخ  فحتــى 
للحوثي عن طريــق مرفأ بيروت، 
كما ذكر الناطق الرسمي لقوات 

التحالف تركي املالكي سابقاً".
وأضاف: "املســؤول األول واألخير 
عن كل مــا يحصــل اليوم هو 
من يســيطر علــى احلكم ومن 
تشارك احلكم مع هذه املنظومة 

بدون  15 عامــاً  الفاســدة منذ 
يحصل  مــا  فــكل  اســتثناء، 
اليوم مــن تضــرر العالقات مع 
األشــقاء في السعودية تتحمل 
والتنازالت  التسويات  مسؤوليته 
واحملاصصــات، وفــي النهاية أي 
قــرار تتخذه الســعودية وباقي 
دول اخلليــج يأتــي فــي حماية 

مصاحلهم وشعوبهم".
الرسمي  املتحدث  إلى ذلك، كان 
للمديريــة العامــة ملكافحــة 
اخملدرات، النقيب محمد النجيدي، 
أكد في وقت ســابق أن املتابعة 
األمنية االســتباقية لنشاطات 
التــي  اإلجراميــة،  الشــبكات 
متتهــن تهريب املــواد اخملدرة إلى 
السعودية، أســفرت عن إحباط 
محاولة تهريب 2,466,563 قرص 
إمفيتامــني مخــدرا، حيث متت 
متابعتها وضبطها، بالتنســيق 
مــع الهيئة العامــة للجمارك، 
بالدمام،  العزيز  عبد  امللك  مبيناء 
واألقراص اخملــدرة كانت مخفية 
الرمان  فاكهــة  شــحنة  داخل 

قادمة من لبنان.

اثر ضبط السعودية كميات كبيرة منها 

السفير اللبناني يطالب سلطات بالده بضرب عصابات المخدرات

بغداد - الصباح الجديد:
عزت وزارة الكهرباء أسباب تراجع 
إلى  بالطاقة  املواطنــني  جتهيــز 
عوارض فنيَّة واعتــداءات ارهابية 
فضــالً عــن انخفاض إمــدادات 
الغــاز املورد مــن ايــران، مجددة 
وحدات تســهم  بادخال  تعهدها 
حزيران  قبل شهر  املنظومة  برفد 

املقبل.
الوزارة  باســم  املتحدث  وكشف 

تصريحات  فــي  العبــادي  أحمد 
رســمية، عــن تعــرض خطــني 
أحدهما في شــرق بغــداد واآلخر 
غربها، فــي اليومني املاضيني، إلى 
عوارض فنيــة ادت إلى محدودية 
التجهيز في بعض املناطق، حلقها 
قيام عناصر ارهابية بعمل تخريبي 
طال خط سد موصل- قيارة مما اثر 
بشــكل كبير في وضع املنظومة 
الكهربائية في محافظات عديدة 

ومن بينها العاصمة".
املــالكات  أنَّ  العبــادي  واضــاف 
في  متكنت  والهندســية  الفنية 
وقــت قياســي واســتثنائي من 
اعادة تاهيل االعطاب إلى ســابق 
عهدها مما ادى إلى عودة التجهيز 
أنَّ  الســابق، موضحا  إلى وضعه 
التفاوت في ساعات التجهيز بني 
منطقــة واخرى يعــود إلى كثرة 
التجاوزات على شــبكات التوزيع 

واملناطق العشوائية التي تتسبب 
بضياعات كبيرة في الطاقة.

الوزارة سُتدخل عدداً من  أنَّ  واكد 
تصل  اجلديدة  التوليدية  الوحدات 
4 االف ميغاواط  إلــى  طاقاتهــا 

مطلع شهر حزيران املقبل.
يذكــر ان الــوزارة كانــت وعدت 
االســبوع املاضــي بتجهيز جيد 
رمضان  شــهر  خالل  للكهربــاء 

املبارك.

بعد ان وعدت بتجهيز جيد خالل رمضان..

وزارة الكهرباء تسوغ تدهور تجهيز الطاقة
بالعوارض الفنية واالعتداءات االرهابية

تراجع كبير في صادرات العراق
6النفطية ألمريكا ارتفاع عدد جرحى مواجهات شهدتها

3 القدس هي االعنف منذ سنوات

بغداد - الصباح الجديد:
الفتح  النائــب عن حتالــف  رجح 
فاضل جابر , الســبت , اســتمرار 
تأجيل البــت بدعوى حل مجالس 
احملافظــات مــن قبــل احملكمــة 
االحتاديــة, مبينــا ان العديــد من 
النواب يعتقــدون ان إعادة اجملالس 
فــي الوقــت احلالي ســوف يزيد 
مــن املشــاكل والصراعــات في 

احملافظات.
وقال جابر في تصريح لـ / املعلومة 
/ , ان ” قــرار  احملكمــة االحتاديــة 
بتأجيــل الدعوى اخلاصــة بإعادة 
اخر  موعد  الى  احملافظات  مجالس 
إرادة  وجود  عدم  بسبب  سيستمر 

بالوقت  عودتهــا  في  سياســية 
اخلالفات  ازديــاد  خشــية  احلاضر 
خاصة  احملافظات  في  واملشــاكل 
فيما يتعلق باالنتخابات املقبلة ” .

وأضــاف ان ” القوى السياســية 
اجملالس  قانون  تعديــل  بان  تعتقد 
كشــرط  وضروريا  مهمــا  اصبح 

العادة اجملالس للعمل”.
وأشــار جابر إلى أن “هناك خمسة 
تعديــالت ســتجرى علــى قانون 
مجالــس احملافظات في مقدمتها 
تقليــص عدد أعضائــه للنصف 
وعدم تدخلها بترشيح احملافظ وان 
أبناء  ترشيحه سيتم مباشرة من 

احملافظة ذاتها ” .

نائب عن الفتح: المحكمة االتحادية سوف 
تستمر بتأجيل دعوى مجالس المحافظات

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت وكالة "آر تي" الروســية، 
امــس الســبت، أجندة زيــارة وزير 
اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف 

إلى بغداد يوم غد االثنني.
الروسية عن مصدر  الوكالة  ونقلت 
قوله: إن "ظريف سيصل بغداد يوم 
االثنني املقبل قادمــا من قطر التي 
ســيزورها يوم غد األحد – اليوم -"، 
مشيراً إلى "الوزير اإليراني سيلتقي 
والوزراء  اجلمهورية  رؤساء  بغداد  في 
والبرملان، باإلضافــة إلى نظيره فؤاد 
"الزيارة  أن  املصدر،  وأوضح  حسني". 
ستبحث دور العراق في التقارب بني 
التفاصيل  وبعض  والسعودية،  إيران 

عن االجتمــاع الثاني بــني البلدين 
املقرر عقده قريبا في بغداد".

وبــني، أن "الزيارة لن تكــون بعيدة 
األمريكية  اإليرانية  املفاوضــات  عن 
فــي فيينا، وقــد تتضمن رســالة 
بشــأن  واشــنطن  إلى  طهران  من 
صراعهمــا داخل العــراق". وكانت 
وزارة اخلارجيــة االيرانية اوردت امس 
الســبت ان ظريف سوف يقوم على 
الدوحة وبغداد.  إلى  بزيارة  رأس وفد، 
وقــال املتحــدث باســمها: أن هذه 
الزيارة تأتي في إطار تعزيز العالقات 
واحملادثات اإلقليمية والدولية، مشيرا 
إلى أن ظريف سيلتقي خاللها كبار 

املسؤولني في البلدين.

بغداد - الصباح الجديد:
اكد رئيس كتلة بيارق اخلير النيابية 
النائب محمد اخلالدي، الســبت، 
اخلروقات االمنية في ديالى هدفها 

منع اجراء االنتخابات القادمة.
اطلعت  تصريح  في  اخلالدي  وقال 
عليه الصباح اجلديد، ان “ديالى متر 
وهناك  معقدة  امنيــة  بتحديات 
نشــاط خلاليا ارهابيــة في بعض 
مناطقها وخاصة حمرين”، مؤكدا 
بان “اخلروقات الدامية التي تضرب 
احملافظــة بني فترة واخرى من قبل 
تنظيــم داعــش االرهابي هدفها 

اجراء  ملنــع  االســتقرار  زعزعــة 
االنتخابات القادمة”.

تنظيــم  داعــش   “ أن  وأضــاف، 
متطرف ومجرم وهو ينشــط في 
مناطق عدة من ديالى رغم جهود 
القــوات االمنيــة فــي مطاردته 
الوضع  والقضاء على فلوله لكن 
يحتاج للمزيد مــن الدعم”، الفتا 
ماســة  بحاجة  “احملافظة  ان  الى 
لعملية واســعة النطــاق النهاء 
خاليــا داعــش قبــل االنتخابات 
القادمة لتامني االجـــواء وتفـادي 

اي خروقات اخرى”.

الخروقات األمنية في ديالى
محاوالت لمنع اجراء االنتخابات

ظريف في بغداد غدا لمناقشة دور 
البالد في التقارب بين الرياض وطهران

بغداد - وعد الشمري:
أعلنــت وزارة الصحــة، أمــس 
جديدة  دفعات  وصول  الســبت، 
مــن لقاحات مرفــق كوفاكس 
وسينوفارم خالل األسبوع احلالي، 
تعاقد جديد  وفيما كشفت عن 
علــى 4.5 مليون جرعة من لقاح 
فايزر تضاف إلى حصته السابقة 
لكي يتســلمها العــراق بنحو 

أسبوعي على شكل شحنات.
الوزارة  باســم  املتحــدث  وقال 
ســيف البــدر، في حديــث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "العراق 
أضاف دفعــة أضافية من لقاح 
فايــزر املضــاد لكورونــا، وتبلغ 
ماليني   4.5 التعاقــد  بحســب 

جرعة".
وأضاف البدر، أن "الوزارة ســوف 
تتسلم دفعة أسبوعية من هذا 
تعاقدات  إلــى  إضافة  اللقــاح، 
سابقة مع مرفق كوفكس على 
16 مليــون جرعة، ونتوقع وصول 

دفعة منه األسبوع احلالي".
وأوضح، أن "العراق لديه تعاقدات 
ثالثــة علــى لقاح ســينوفارم 
الصيني، الذي هو األخر ستصل 
احلالي  األسبوع  دفعة منه خالل 

أيضاً".
العراقي  "القانون  أن  البدر،  وأكد 
مينع فرض أي لقاح على املواطنني 
ســواء اخلاص بفيروس كورونا أو 
غيره من الفيروسات، ونحن نعول 
على رســائل التثقيف من خالل 
الذين  وسائل اإلعالم، ومحاسبة 
يدلون مبعلومــات غير صحيحة 

بهدف تشويش الرأي العام".
وأورد، أن "املوقف الرسمي لوزارة 
الصحــة، بأن جميــع اللقاحات 
التــي أعتمدهــا العــراق أمنة 

وفّعالة ولم نسجل لغاية الوقت 
احلالي مضاعفات ســواء كانت 

شديدة أو متوسطة".
"اللجــان  أن  البــدر،  ويواصــل 
العلميــة ال تعتمــد أي لقاح أو 
مع  يتماشى  الذي  ســوى  عالج 
املعاييــر الدوليــة املعتمدة في 

الوزارة".
فايــزر  "لقاحــات  أن  وأكــد، 

واســترازينكا وسينوفارم بنفس 
واألمان  الفعالية  من  املســتوى 
يتلقــون جرعات  بالنســبة ملن 
منــه، وال صحة ملا يدلي البعض 
من مواقف ال تستند إلى أسس 

علمية".
ومضــى البدر الــى أن "املتابعة 
الصحة  وزارة  قبل  من  املستمرة 
ذات  اجلهــات  مــع  بالتنســيق 

اإلجــراءات  لكافــة  العالقــة 
اخملالفني  مبحاســبة  املتعلقــة 
لقــرارات اللجنة العليا للصحة 

والسالمة".
مــن جانبــه، ذكر عضــو جلنة 
النيابية حسن خالطي،  الصحة 
فــي تصريــح إلــى "الصبــاح 
في  مستمر  "العراق  أن  اجلديد"، 
احلصول على وجبات من لقاحات 

فيــروس كورونا، ورغم أن تعاطي 
املواطنــني معها دون املســتوى 
ولكن االقبال في تزايد مستمر".

وتابع خالطي، أن "احلد من انتشار 
الفيروس يكون من خالل االلتزام 
التقليدية  الوقائيــة  باإلجراءات 
ارتداء الكمامات والتعقيم  وهي 
والتباعــد االجتماعي، فضالً عن 

توسيع نطاق التلقيح".

ورأى، أن "املواطــن لكي يحصن 
نفســه من الفيــروس يجب أن 
يسارع للتســجيل على اللقاح 
صعوبة،  ذات  ليست  عملية  في 
كــون اجلرعات أصبحــت تتوفر 
بنحو مســتمر، لكي نصل إلى 
مقبولــة  مجتمعيــة  نســبة 
تخفيــف  بعدهــا  نســتطيع 

اإلجراءات الوقائية".

دفعات جديدة من لقاحي كوفاكس
وسينوفارم تصل البالد هذا األسبوع 

جانب من عمليات التلقيح ضد فايروس كورونا في البالد

إضافة 4.5 مليون جرعة من فايزر ترد في شحنات اسبوعية

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
نبــه مدير صحــة الكرخ، 
الذيــن تعاطــوا اللقــاح 
انهم  من  كورونــا،  املضاد 
في  املناعة  يكتســبوا  لن 
بعـــد  اال  أجسامهـــم 
اجلرعــة الثانيــة، ودعاهم 
بشــروط  االلتــزام  إلــى 
الوقاية خشيـة اصابتهـم 

بالوبـاء.
الكرخ  صحــة  مدير  وقال 
 " إنَّ  احلجامــي،  جاســب 
امللقحني يجب أْن يحافظوا 
علــى االلتــزام باالجراءات 
مــن  خشــية  الوقائيــة 
االصابــة، وعــدم امكانية 
نقل الفيروس إلى االخرين، 
بســبب عدم تكّون املناعة 
خــالل  جســمهم  فــي 

االسابيع االولى".
واضاف أنَّ "ظهور االجسام 

جســم  فــي  املضــادة 
مدة  بعد  يبدأ  الشــخص 
او اكثر من تلقي  اســبوع 
اجلرعــة الثانيــة مــن اي 
وجود  "عدم  مؤكدا  لقاح"، 
والعزوف  للتخوف  مبرر  اي 
عن اللقاحــات عبر املنافذ 

احملددة من قبل الوزارة".
الوبائي  املوقــف  وبشــأن 
احلجامي  اكــد  البالد،  في 
أنَّ "كوفيــد 19 ال يزال في 
ذروته ونأمل خالل األسابيع 
التي ُحددت  الثالثة املقبلة 
من قبــل اللجنــة العليا 
أْن  والســالمة  للصحــة 
فــي  انخفاضــا  نشــهد 
وصلت  التــي  اإلصابــات 
مؤخرا إلى اكثر من 8 آالف 
تقارب  مع  اصابة خصوصا 
مع  اليومية  الشفاء  اعداد 

االصابات اجلديدة".

مدير صحة الكرخ: 

متعاطو لقاح كورونا لن 
يكتسبوا المناعة اال بعد 

الجرعة الثانية

بغداد - الصباح الجديد:
أكد قائد شــرطة بغداد اللواء 
الركــن ماجد فالح املوســوي 
املواطنني  التزام  امس السبت، 
فيما   ،90% بنســبة  باحلظــر 
لفت الى إلقــاء القبض على 
مســتخدمي الســالح فــي 
ببعض  العشــائرية  )الدكات( 

املناطق.
تصريح  فــي  املوســوي  وقال 

األنبـــاء  وكالـــة  أوردتـــه 
“نســبة  إن  )واع(،  العراقيـــة 
احلظــر تختلف مــن منطقة 
مناطق  ،فهنــاك  أخــرى  الى 
شعبية مكتظـــة بالسكان، 
ومســاحات بيوتهــا صغيرة، 
التزامها  يتضــاءل  وبالتالــي 
باحلظــر” مؤكــداً أن “التــزام 
احلظر  باجــراءات  املواطنــني 
اجلزئي والشــامل تبلغ نسبته 

90 في املئــة، والباقي هم من 
واســتثناءاٍت  يحملون تخويالً 
الــذي  عملهــم  بحكـــم 
أوقات  التنقل في  يســتوجب 

متأخرة”.
وشــدد املوســوي على “عدم 
انتشــار للجماعــات  وجــود 
املســلحة في الشــوارع، وأن 
بعض هــذه اجلماعــات تقوم 
بعمليــات مخادعــة ألغراض 

نشــرها  خالل  مــن  إعالمية 
التواصـــل  مواقـــع  فــي 
أن  موضحــاً  االجتماعـــي”، 
“الشرطة لن تسمح مبثل ذلك 
،وأنــه حتى حتــرك القطعات 
مــن  للجيــش  العســكرية 
منطقة الى أخــرى ال يتم إال 
مبوافقة القائــد العام للقوات 
املسلحة وقيادة العمليات في 

املنطقة”.

قائد شرطة بغداد:

90 % من المواطنين ملتزمون بالحظر وال انتشار 
للجماعات المسلحة في الشوارع
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عامر المعموري 

العامة لتجارة احلبوب  اعلنت الشركة 
احدى شركات وزارة التجارة ومع انتهاء 
10 ايام من احلملة الوطنية للتســويق 
التي بدئت فعليا في السادس عشر من 
شهر نيســان  ، بلغت كميات احلنطة 
املســوقة لغاية نهاية عمل يوم 4-23 
جتــاوزت  )74,590( طنــا مــن احلنطة 

بانواعها . 
وأوضــح مدير عــام الشــركة رئيس 
اللجنــة املركزية للتســويق املهندس 

عبدالرحمن اجلويبراوي 
انــه تنفيــذا لتوجيــه وزيــر التجارة 
بتذليــل العقبات امام جميع الفالحني 
واملســوقني مــن اجل اســتالم كامل 

الكميــات التي من املتوقــع حصادها 
وجهنا   ، الشــركة  خملازن  وتســويقها 
الفروع واملواقع كافة االلتزام بالضوابط. 
التي اعدت و ان تكــون هذه الضوابط 
امام انظار جميع الفالحني واملســوقني 
وان يكــون هناك تعــاون من اجل اجناح 

هذه احلملة الوطنية .
الفالحني  ان  العام عن  املدير  وكشــف 
في محافظة الديوانية والنجف باشروا 
بتسويق اول كميات احلنطة الى مراكز 
تســويق احملافظــة ، حيث شــهد يوم 
احملافظة  نــواب  من  اهتمام  االفتتــاح 

والدوائر احمللية .
وبني املدير العام الى ان كميات احلنطة 
التي ســوقت خملازن وسايلوات الشركة 
فــي محافظات الثمانــي التي فتحت 
 ( التســويقية بلغت  ابــواب مراكزها 

74,590 ( طنــا وبزيادة كبيــرة عما مت 
تســويقه العام املاضي لنفس اليوم ، 
مشــيرا الى وتيرة التســويق تتصاعد 
بشكل ملفت للنظر و بعد عشرة ايام 
على اعالن الشركة بدء حملة التسويق 

لعام ٢٠٢١ . 
واضاف املديــر العام ان صوامع ومخازن 
الشركة اســتقبلت بحدود )  74.590 
( طنا من احلنطــة ، موزعة )  72,166) 
طنــا حنطة درجة اولى و ) 2,209 ( طنا 
حنطة درجة ثانية و ) 215 ( طنا حنطة 

درجة ثالثة .
واستعرض مدير عام الشركة الكميات 
التي مت تسويقها في احملافظات ، مشيرا 
الى ان فرع الشركة في واسط  استقبل 
لغاية اعداد هذا البيــان )21,746( طنا 
وذي قار ســوقت )19,787( طنا واملثنى 

سوقت )14,899( طنا وميسان سوقت 
(6,519 ( طنا والبصرة سوق فالحوها ) 
استقبلت  التي  والديوانية  5,644( طنا 
(5,820( طنــا و كربالء  التي ســوقت ) 
147 ( طنــا واخيــرا محافظة النجف 
التي بلغ مامت تسويقه فقط ) 25 ( طنا .
واختتم مدير عام الشركة ان مالكاتنا 
العاملة في جميــع احملافظات تواصل 
عملها من اجل اجناز الواجبات الكبيرة 
الصيانة  اعمــال  خاصة  بها  املكلفني 
اخلزنية  والطاقــات  امليازيــن  وتاهيــل 
فــي احملافظــات لتعزيز وتامــني املزيد 
من الطاقــات التي تســتوعب جميع 
الكميــات املتوقــع تســويقها وتتابع 
ميدانيــا مــن قبل املــالك املتقدم في 
الشركة للوقوف على احتياجات املواقع 

وجتاوز كل املعوقات اوال باول .

تقـرير

تجارة الحبوب: كميات الحنطة المسوقة 
لصوامع ومخازن التجارة بلغت ) 74,590 ( طنا 

الديوانية والنجف تباشر تسلم الحنطة من الفالحين والمزارعين 

كركوك ـ الصباح الجديد:
ضمــن جهود مديرية تربيــة كركوك لتعزيز 
التعاون مع املنظمات واملؤسســات الدولية 
لدعم واجناح العمليــة التربوية والتعليمية 
فــي احملافظة ، اســتقبل مدير عــام تربية 
بريجبت  كركوك عبد علي حســني طعمة 
ســيفنس ممثلة معهد فليس بيــرك التابع 

جلامعة كاسل األملانية.
ومت خــالل اللقــاء اســتعراض ســبل دعم 
ومســاندة املديرية للمعهد من أجل تنفيذ 
برنامــج حلمايــة ودعم حقــوق الطفل في 
مــدارس احملافظة ، حيث يهدف البرنامج الى 
توعية تالميذ وطالب املدارس بحقوقهم في 
التعليــم ضمن الفئات العمرية من 10 – 14 
ســنة. وشــارك في اللقاء عمر قادر معاون 
املدير العام للشؤون الفنية وعبد اهلل التميم 
منسق شؤون املنظمات في املديرية ومجبل 
التربوي في  عبداهلل مسؤول مهام االشراف 

قاطع احلويجة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت جلنة تشجيع املنتج الوطني في وزارة 
التخطيط اجتماعا ملناقشــة عدد من احملاور 
التي من شــانها تشــجيع املنتج الوطني 
ملنافســة املنتجات املســتوردة في االسواق 
العراقية ، برئاســة الوكيل الفنــي للوزارة 
الدكتور ماهر حماد جوهان وبحضور أعضاء 
اللجنة مــن وزارتي التخطيــط والصناعة 

واملعادن ورئيس احتاد الصناعات العراقية.
وقال الوكيل الفني لوزارة التخطيط ناقشنا 
في هــذا االجتماع عددا من احملــاور التي من 
شانها تشجيع املنتج الوطني ، لتعزيز توجه 
احلكومة نحو تشــجيع املنتجــات الوطنية 

ودعم القطاعني العام واخلاص .
وأضــاف الوكيل الفنــي ان االجتماع ناقش 
قرار مجلــس الوزراء الذي ينــص على ٕالزام 
اجلهات غير املرتبطة بوزارة واحملافظات كافة 
، بتفضيل شــراء املنتج احمللي من القطاعني 
التنافســية  االجراءات  ضمن  واخلاص  العام 
االصولية على وفق التعليمات النافذة ومتنح 
املنتجات احملليــة ميزة ســعرية ال تزيد عن 
مقدار %10 مقارنة مبثيالتها املســتوردة مع 
مراعــاة النوعية واجلودة وتقــدمي خدمات ما 

بعد البيع .

بغداد ـ الصباح الجديد:
للصناعات  العامــة  الشــركة  تُواصـــل 
الصناعة  وزارة  ٕاحدى شــركات  التعدينية 
واملعــادن جتهيز وزارة الزراعــة بإنتاجها من 
سماد العناصر الُصغرى الصلب على وفق 

العقد املُبرم بني الطرفيـن .
وذكـــرَ ُمدير عام املُهندس ريـاض جاسـم 
كاظـم ان ُمعاونية مصانع ابن سينا التابعة 
للشــركة جهزت وزارة الزراعــة / البرنامج 
الوطني لتنمية احلنطة في العراق بالوجبة 
الثانية من سماد العناصر الُصغرى الصلب 
والبالغة ) ٣٧٠ ( طنــا لُِتكمل بذلك جتهيز 
كامل الكمية املطلوبة علــى وفَق العقد 

والبالغة ) ٥٠٠ ( طن .
ولفــت املدير العام الى ٕان ســماد العناصر 
الُصغــرى الصلب يتــم ٕانتاجه في مصنع 
التابع للمعاونية وهو سماد ذو  األســمدة 
تركيبة ُمتميــزة للتربة حتتوي في تركيبها 
عناصــر ) الزنك ، املغنيســيوم ، املنغنيز ، 
احلديد ، النحاس ( ، ُمشــيراً الى ان ســماد 
العناصــر الُصغرى يتميز بأن لُه خلطة في 
ُكل فترة من فترات التسميد وفترة حتضير 
التزهير  النباتات وفتــرة  الُتربة وفترة منــو 

ٕاضافة ٕالى فترة الثمـار .

تربية كركوك تبحث مع 
المؤسسات الدولية دعم 

العملية التربوية

التخطيط تناقش شمول 
القطاع الخاص بآلية 

تشجيع المنتج الوطني

»التعدينية« ُتجهز 
الزراعة بالوجبة الثانية 

من سماد الحنطة 

البصرة ـ سعدي السند:

عقــدت عمــادة كليــة الطــب 
مع  اجتماعاً  البصــرة  بجامعــة 
اللجنة املكلفة مبتابعة مشــروع 

املستشفى اجلامعي.
 حيث مت عقــد االجتماع بحضور 
الدكتور خليل اســماعيل احلمدي 
عميــد كليــة الطــب ومعــاون 
العميد للشؤون العلمية الدكتور 
مرتضــى محمد صالح املســافر 
مع اجلهــة املنفذة ودائرة املهندس 
املقيم ومهندســي احملافظة حول 
اهم املعوقــات التي تواجه العمل 
وكذلــك متابعة مراحــل العمل 
في  اخلدمات  تطويــر  وامكانيــة 

املستشفى مستقبلياً
وكانــت كلية الطــب قد عقدت 
أيام مع مهندســة  اجتماعاَ قبل 
اجلامعي  املستشــفى  مشــروع 
معاون  حضــره  املنفــذة  واجلهة 
العميد للشؤون العلمية ، وتضمن 
التي  األمور  بعض  تداول  االجتماع 
املستشفى  وجتهيز  اكمال  تخص 
احلاضرون  اوصــى  اجلامعــي كما 
باالتفاق على عقد اجتماع موسع 
اجلامعي  املستشــفى  جلنــة  مع 
العمل  بهدف حتديــد معرقــالت 
والعقبــات التــي تواجــه اكمال 
انشــاء املستشفى وذلك من أجل 
تذليلها واملضــي قدماَ في اكمال 

املشروع.

كسر منتصف عمود عظم 
الترقوة النازح عند البالغني 

ناقش بحث بــورد في كلية الطب 
في جامعة البصرة كسر منتصف 
النازح عند  الترقــوة  عمود عظم 
بني  مقارنة  كدراســة  البالغــني 
اســتخدام الطريقــة اجلراحية او 

التحفظية في العالج.
الــذي قدمه  البحــث   ويهــدف 
صافي  حميــد  رأفــت  الطالــب 
الســريرية  النتائج  مقارنــة  ٕالى 
باســتخدام  اجلراحة  ومضاعفات 
الصفيحة واملســامير مع العالج 
لكســور  الذراع  بحبال  التقليدي 

الترقوة النازحة عند البالغني . 
العملية  ان  البحــث  واســتنتج 
اجلراحية توفــر تثبيت الصفيحة 

الترقوة  لكســور منتصف عظم 
النازحة ، وقتا قصيرا الحتاد الكسر 
مع  كبيرة  وجود مضاعفات  وعدم 
االلتحام  بعــدم  معدل منخفض 
مقارنة  باعراض  املصحوب  املشوه 
بالعالج التحفظي ولكن مع نتائج 
للمريض في  ورضا  مماثلة  وظيفية 
البحث  واوصى  العــالج.  طريقتي 
احلالة  باالعتبــار  االخــذ  بضرورة 
والوظيفــة  العامــة  الصحيــة 
للمريض عند عالج كســر عظم 
الترقــوة وعنــد اختيــار التثبيت 
يجب  اجلراحية  العملية  بواسطة 
الصفيحة  بواســطة  التثبيــت 
واملسامير للمرضى الشباب الذين 
يرومــون الرجــوع اســرع للحياة 

العملية.

تقييم مدى حركة االنثناء 
اخللفي للكاحل

وناقش بحث بورد في كلية الطب 
ايضا تقييم مــدى حركة االنثناء 
اخللفي للكاحــل اثناء حتمل الوزن 
ملرضى الســكري. ويهدف البحث 

الذي قدمــه الطالب معتز موحان 
عبــد احلســني الــى التحقق من 
صحــة أي ارتباط بــني قصور في 
حركة االنثناء اخللفي للكاحل وداء 
السكري ، والتحقيق في أي عالقة 
بني احلد من حركة االنثناء اخللفي 
القدم  للكاحل وتطور تقــرح في 
ان  البحث  واســتنتج  السكرية.  
فحص اعتدال الكاحل باستخدام 
مقياس امليل الرقمــي في اختبار 
اندفاع حتمل الوزن يعد أداة سريرية 
بســيطة للمســاعدة في حتديد 
املرضى املعرضني خلطر مضاعفات 
القدم السكرية مثل قرحة القدم.

عالج تشوه حنف القدم الوالدي
وناقش بحث بورد في كلية الطب 
بضــع الوتر العقبي باســتخدام 
ٕاالبــرة ضمن عالج تشــوه حنف 

القدم الوالدي بطريقة بونسيتي.
ويهــدف البحــث الــذي قدمــه 
الطالب مصطفــى وميض خالد 
لفعالية  الســريري  التقييم  الى 
شق الوتر العقبي عن طريق اجللد 

باستخدام ٕابرة قياس 18 في عالج 
الســبب  مجهول  القــدم  حنف 

باستخدام تقنيَة بونسيتي .
واســتنتج البحــث ان بضع الوتر 
العقبي عن طريق اجللد باستخدام 
ٕابرة واســعة القيــاس هي تقنية 
بســيطة وآمنة فعالة ينتج عنه 
القدم  حنــف  لتشــوه  تصحيح 
بنتائــج مرضيــه وينطــوي على 
مقارنًة  للمضاعفات  أقل  مخاطر 
بالشفرة اجلراحية. واوصى الباحث 
باســتخدامه كجزء من  بشــدة 
طريقة بونســيتي للقدم احلنفاء 
والطفولة  الرضاعــة  مرحلة  في 

املبكرة

تقييم عالمات االلتهاب 
التحسسي للربو القصبي

وناقشت دراســة في كلية الطب 
عالمات  وتقييم  اجلزيئي  الكشف 
للربــو  التحسســي  االلتهــاب 

القصبي البشري.
الــذي قدمه  البحــث   ويهــدف 
الباحــث فالح حمــود مزبان ٕالى 

وصف بعض عوامل خطر االصابة 
بالربو وتقييم بعض املعايير وتقدير 
لدى  احلساسية  مسببات  تأثيرات 
مرضى الربو في محافظة البصرة 

جنوبي العراق .
 واستنتج البحث ان نتيجة اختبار 
الرئة في جميــع الفئات العمرية 
اقل مــن %70 وان هنــاك طريقة 
ألكتشــاف  تســتخدم  معملية 
وحتديد وعد خاليــا معينة ميكنها 

قياس حجم اخللية

النتائج السريرية لعملية شق 
الصفيحة الفقرية القطنية

وناقش بحث بورد في كلية الطب 
السريرية  النتائج  البصرة  جامعة 
لعملية شــق الصفيحة الفقرية 
القطنيــة وعمليــة اســتئصال 
في  القطنية  الفقرية  الصفيحة 

البصرة .
ويهدف البحث الذي قدمه الطالب 
تقييم  الى  مناتــي  ماجد  محمد 
عملية  بعــد  الســريرية  النتائج 
اســتئصال الصفيحــة الفقرية 

لتضيق القنــاة القطنية وعملية 
شــق الصفيحــة الفقرية لفتق 
القرص القطني في البصرة خالل 
فترة 26 شــهراً ومقارنتها بنتائج 

الدراسات املنشورة املماثلة.
شــق  ان  البحــث  واســتنتج   
القطنية  الفقريــة  الصفيحــة 
الفقرية  الصفيحة  واســتئصال 
في البصــرة يحقق نســبة جناح 
عالية فــي تخفيــف آالم الظهر 
الظهر،  آالم  مــن  النــاجت  والعجز 
وهــي مطابقــة لنتائــج غالبية 
املنشــورة  املماثلــة  الدراســات 
عامليــاً وحتى أفضل من جزء منها 
، رمبــا بســبب معاييــر االختيار 
الصارمــة التــي اتبعناها كما ان 
اختيار املرضى لــه أهمية قصوى 
فــي اجلراحة االختياريــة للعمود 
النظر  بصرف  القطنــي.  الفقري 
عن كونه يضمن الى حد ما نتيجة 
، فإنــه يقلل مــن االقامة  جيدة 
بإعادة  ويســمح  املستشفى  في 
التأهيــل املبكــر خاصــة ملرضى 

السكر واملدخنني وكبار السن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا وزير الزراعة، املهندس محمد 
اخلفاجي جميــع األجهزة االمنية 
في املنافذ احلدودية والســيطرات 
الداخليــة الــى عدم الســماح 
محليا  املوفرة  املنتجــات  بدخول 

واملمنوعة من االستيراد.
وأبدى الوزير مخاوفــه من االنباء 
التــي تتــوارد من بعــض املنافذ 
والســيطرات التي أشــرت فيها 
نوعا من التراخــي وعبور كميات 
من املنتجات املهربة مثل الدجاج 
بأنواعــه، فضــال عــن محصول 
البطاطــا. وبنّي اخلفاجي ان دخول 
املــواد املهربــة يعد اســتهدافا 
واالقتصــاد  احمللــي  للمنتــج 
املواد  أن هــذه  الوطنــي، مؤكدا 
غيــر خاضعة للفحــص اخملتبري 
وقد تكون مصابــة او غير صاحلة 
واشــار  البشــري.  لالســتهالك 
اخلفاجــي الى أن اســعار املنتج 

احمللي بــدأت باالنخفاض بالتزامن 
مع وفرة االنتاج محليا، نافيا انباء 
فتح اســتيراد مقطعات الدجاج 
بالتزامن مــع فتح خطوط النتاج 

املقطعات في اجملازر احمللية.
على صعيد متصل كشفت وزارة 
الزراعة عن تشغيل مجزرة كربالء 
للحوم الدجاج ورفد السوق احمللية 
ان  اجملــزورة محليا بعد  بالدواجن 
كانت تباع على شكل دجاج حي 
في االســواق احملليــة، وجزره  في 
احملال بطرق بدائية وال تتوفر فيها 

الشروط الصحية املطلوبة.
 وبينت الوزارة ان تشــغيل مجزرة 
جتريبي  بشــكل  كربــالء  دواجن 
بتوفير  كبير  بشــكل  سيسهم 
حلــوم الدواجــن احملليــة اجملزورة 
واملســوقة بطرق علمية وصحية 
وخاضعة لالشــراف البيطري من 
قبــل وزارة الزراعــة . فيما أوضح 
رزاق الطائــي مديــر زراعة كربالء 

ان اجملزرة التي مت تشغليها مؤخرا 
بشــكل جتريبــي  من قبــل احد 
املستثمرين باالشتراك مع العتبة 
العباسية تبلغ طاقتها االنتاجية 
6000 طير في الســاعة وممكن ان 
تزداد طاقتها بشــكل كبير خالل 

األشهر املقبلة«.
وأضاف ان اجملــزرة تخضع للرقابة 
من  مباشــر  بشــكل  البيطرية 
كربالء  في  البيطرية  اجلهات  قبل 
البيطري  املستشفى  وبالتحديد 
اضافة الى متابعة قسم خدمات 
زراعة  الثروة احليوانية في مديرية 
كربالء.، الفتاً الى ان كربالء لديها 
53 مشــروعا النتاج فروج اللحم 
سواء التربية باألقفاص او التربية 
األرضية وتبلــغ طافتها  اكثر من 
مليون دجاجة تبلــغ اوزانها اكثر 

من 1800 طن شهريا«.
ولفــت ٕالى ان عمليــات اجلزر من 
خالل اجملــازر اجملازة ازدات في االونة 

االخيرة خاصة بعد منع اســتيراد 
بعد  البــالد  خارج  مــن  الدواجن 
حتقيــق االكتفاء الذاتــي. ، حيث 
تاتــي  هــذه اخلطوة  مــن أجل 
االقتصادّي  بالقّطــاع  النهــوض 
للبلــد ورفــد الســوق العراقّية 
بلحوم الدواجن، ٕاضافة ٕالى توفير 
فرص عمــٍل للكثير مــن األيدي 
العاملــة، علمــاً أّن هــذه اجملزرة 
ستعمل بأحدث الطرق والتقنّيات 
الصديقة للبيئــة كبادرٍة عملّية 

باجّتاه األمن الغذائي«.
وبني ان تشــغيل مجــزرة كربالء 
سيســهم برفد الســوق احمللية 
باللحــوم النظيفة والتي تخضع 
للرقابة الصحيــة والبيطرية من 
مختتما   ، اخملتصــة  اجلهات  قبل 
بالقــول ان اجلــزر فــي احملــال ال 
يخضــع للشــروط الصحية وال 
تتوفر االجواء املالئمة والشــروط 

الصحية لعملية اجلزر.

واسط ـ الصباح الجديد:
افتتــح محافظ واســط الدكتور 
مجموعة  املياحــي  جميل  محمد 
»اجلميلة«  قرية  في  الشــوارع  من 
اكمال  ..بعــد  احملافظــة  جنــوب 
الشــوارع  لهذه  التبليط  عمليات 
بتنفيذ مباشــر مــن مديرية طرق 
وجسور واسط .. وقال املياحي لقد 
وضعنا ضمن خطتنا اخلدمية التي 
اطلقناها النصاف أهلنا من سكنة 
الكرمية   والعشــائر  واالرياف  القرى 
التي  اخلدمية  املشــاريع  مثل هذه 
تنجز تباعــا لتكون  هي أبســط 
حقوقهم ، التــي طاملا طالبوا بها 
، حيث كانت هــذه القرية وغيرها 
والطرق  القــرى  مــن  العشــرات 
الريفية ، تعاني من غياب اخلدمات ، 

سيما على مستوى الطرق ..
وأضاف نحرص بكل جد لشــمول 
، وحتســني  احملرومة  املناطق  جميع 
.. وادخلنــا عمليــاً عدد  واقعهــا 
كبير من املشــاريع اخلدمية الرياف 
احملافظة العزيزة ضمن خطة العام 
2021 وسوف يتم البدء باحالة تلك 
املشاريع حال وصول املوازنة لتكون 
القريب مشــاريع  املســتقبل  في 
أكبر عــدد من  تخــدم  منوذجيــة 
الكرام خاصة ســاكني  مواطنينا 
القــرى واالرياف واملناطــق النائية 
التي نحرص علــى ربطها بعضها 
مع  ربطها  وأيضــا  االخر  ببعضها 
مراكــز املــدن مع توفيــر اخلدمات 
االخرى لهــا مثل املــاء والكهرباء 

واملراكز الصحية واملدارس ..

حلقات نقاشية في كلية طب البصرة في اختصاصات متنوعة 
ناقشت مع المعنيين مراحل مشروع المستشفى الجامعي

تهدف البحوث 
إلى مقارنة 
النتائج السريرية 
ومضاعفات 
الجراحة بأستخدام 
الصفيحة 
والمسامير مع 
العالج التقليدي 
بحبال الذراع 
لكسور الترقوة 
النازحة عند 
البالغين

عميد كلية طب البصرة ومعاونه العلمي خالل مناقشة مراحل عمل املستشفى اجلامعي

بدء التشغيل التجريبي لمجزرة دواجن كربالء بطاقة 6000 طير بالساعة

وزير الزراعة يدعو عدم السماح بدخول المنتجات 
الموفرة محليًا والممنوعة من االستيراد

محافظ واسط يفتتح مجموعة 
شوارع في قرية » الجميلة »
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن الرئيس األمريكي جــو بايدن امس االول 
اجلمعــة عن إحــراز »تقدم جيد« فــي القمة 

االفتراضية ملكافحة تغيرات املناخ.
وشكر بايدن في مستهل اليوم الثاني واألخير 
من القمة جميع زعماء الدول املشاركة، قائال: 
»يبدو لي أننا أحرزنا تقدما جيدا، وأشكر جميع 
الزعماء الذيــن أعلنوا عن تبنيهــم التزامات 
جديدة ملساعدتنا جميعا في مواجهة تغيرات 

املناخ التي تشكل خطرا وجوديا«.
وتطرق بايدن خاصة إلى كلمة الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني خالل القمة، وأضاف: »تشجعني 
جدا الدعوة التي وجههــا أمس الرئيس بوتني 
إلى العالم للتعاون واملضي قدما في التخلص 
الواليات  الكربون. تتطلــع  ثاني أكســيد  من 
املتحدة إلى العمل مع روسيا وغيرها من الدول 
على رفد هذه املســاعي... التعاون الدولي في 

هذا االجتاه مطمئن جدا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالــب أعضاء فــي البرملان األوروبــي بتعليق 
رســمي ملفاوضات عضوية تركيــا في االحتاد 
األوروبــي إذا مضــت أنقــرة فــي »الطريــق 
االســتبدادي«. وفــي اقتراع بلجنة الشــؤون 
اخلارجية في البرملــان األوروبي وافق 49 عضوا 
مقابل رفض أربعــة وامتناع 14 عن التصويت 
علــى تقرير ترشــيح تركيا لعضويــة االحتاد 
األوروبي. وســيحال املشروع إلى جلسة عامة 
ستعقد الشهر املقبل وإذا جرت املوافقة على 
الرســمي  املوقف  املوافقة  التقرير ســتمثل 
للبرملــان األوروبي من طلب تركيــا االنضمام 
إلــى االحتاد. وتوقفت املفاوضات بعد ســنوات 
من انطالقها في عــام 2005 حول طلب تركيا 
االنضمام إلــى أكبر تكتل جتــاري في العالم 

لكنها لم تعلق رسميا إلى اآلن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الروســية  للخارجية  اخلــاص  املبعــوث  أكد 
لشــؤون التسوية الشرق أوســطية، فالدميير 
ســافرونكوف، على ضرورة عقد اجتماع وزاري 
للجنة الرباعية للوســطاء الدوليني بأسرع ما 

ميكن.
وجاء في بيان للخارجية الروســية، في أعقاب 
اجتماع مبعوثي الرباعية امس االول اجلمعة، أن 
»اجلانب الروسي أكد على أهمية عقد اجتماع 
الرباعية على مســتوى الوزراء، وتوسيع تعاون 
هذه اللجنة مع الالعبني الكبار في املنطقة«.

ولفت املبعوث الروســي االنتباه إلــى املبادرة 
الروسية لعقد مشــاورات بصيغة »1+2+4+4« 
الرباعيــة ومصــر واألردن واإلمارات  )أطــراف 
والبحرين والسعودية إلى جانب طرفي النزاع، 

إسرائيل وفلسطني(.
وشــدد اجلانــب الروســي على أهميــة جتاوز 
االنقســام الفلســطيني على أساس منصة 
منظمــة التحرير الفلســطينية، األمر الذي 
مــن املتوقــع أن تســاهم فيــه االنتخابات 
الفلســطينية في الضفــة الغربية والقدس 

الشرقية وقطاع غزة.

بايدن يعلن إحراز 
»تقدم جيد« في 

قمة المناخ 

دعوة اوربية لتعليق 
مفاوضات عضوية تركيا 

في االتحاد األوروبي

موسكو تدعو الجتماع 
وزاري للرباعية الدولية 

حول الشرق األوسط 

الصباح الجديد ـ متابعة:

دارت مواجهــات بــني الشــرطة 
ومتظاهريــن  اإلســرائيلية 
فلسطينيني في القدس الشرقية 
مساء اجلمعة غداة إصابة أكثر من 
مئة فلسطيني وعشرين شرطياً 
إســرائيلياً بجروح في اشتباكات 
هــي األعنــف منذ ســنوات في 
وأعقبت مسيرة  املقّدسة  املدينة 
نّظمهــا يهــود متشــّددون في 
أطلقوا خاللها  الغربيــة  القدس 

هتافات معادية للعرب.
بــني  املواجهــات  واندلعــت 
الفلســطينيني  املتظاهريــن 
التــي  اإلســرائيلية  والشــرطة 
نشــرت تعزيــزات أمنية ضخمة 
في  القدمية  البلــدة  ضواحي  في 
أعقاب االشتباكات التي دارت في 
الليلة التي قبلها بسبب مسيرة 

املتشددين.
وفــي ختام نهار اّتســم بالهدوء، 
آالف  اجلمعــة  االول  امــس  خرج 
األقصى  املســجد  مــن  املصّلني 
حيث أّدوا صالة العشــاء، ليجدوا 
أنفســهم وســط أجواء متوترة 
في ظّل وجود عشرات من عناصر 
الشــرطة املســّلحني يؤازرهــم 
عناصر من اخلّيالة، بحسب ما أفاد 

صحافي في وكالة فرانس برس.
وما لبثــت أن دارت مواجهات بني 
املتظاهرون  ألقــى  إذ  الطرفــني، 
الشرطة  قوارير مياه على عناصر 
الذين رّدوا عليهم بإطالق القنابل 

الصوتية في محاولة لتفريقهم.
وعند معبــر قلنديــا الذي يصل 
بني القــدس ورام اهلل جتّمع مئات 
الفلســطينيني مســاء اجلمعة، 

بحسب الشرطة اإلسرائيلية التي 
قالت إن عناصرها »ســيتصرفون 
بحــزم وصرامة فــي مواجهة أّي 

محاولة لزعزعة النظام« العام.
الشرطة اإلسرائيلية  أعلنت  كما 
حجارة  ألقــوا  فلســطينيني  أّن 
وزجاجات حارقــة على قبر راحيل 
وهو موقع يهودي مقّدس في بيت 

حلم بالضّفة الغربية.
أكثر من مئة فلسطيني  وأصيب 
امــس االول اجلمعــة وعشــرين 
في  بجروح  إســرائيلياً  شــرطياً 

اشــتباكات دارت بني الطرفني في 
القدس الشرقية وأعقبت مسيرة 

نّظمها يهود متشّددون.
الفلسطيني  األحمر  الهالل  وقال 
105 فلســطينيني على األقل  إّن 
جرحوا نقل نحو عشــرين منهم 
ذكرت  بينمــا  املستشــفى،  إلى 
الشرطة اإلسرائيلية أنها أحصت 

عشرين جريحا في صفوفها.
وتعــود آخــر صدامــات كبيــرة 
والشــرطة  الفلســطينيني  بني 
 2019 أغسطس  إلى  اإلسرائيلية 

األضحى  عيــد  تزامــن  عندمــا 
مــع احتفال يوم التاســع من آب 
اليهودي. وأســفرت عن جرح نحو 
ســتني فلســطيني في ساحات 

املسجد األقصى.
واندلعت االشتباكات  املاضي عند 
مدخل البلدة القدمية في القدس 
الشرطة اإلسرائيلية  حيث كانت 
نشــرت مئات العناصــر ملواكبة 
مســيرة نّظمتهــا فــي القدس 
الغربيــة حركة »الهافــا« )لهب( 

اليهودية اليمينية املتطّرفة.

ومنعت الشرطة وصول املشاركني 
في املســيرة الذين كانوا يهتفون 
»املوت للعرب« إلى بعض املناطق 
التي يتجمع فيها الفلسطينيون 
عــادة بأعداد كبيرة خالل شــهر 

رمضان.
بعد  فلســطينيون  شّبان  ونّظم 
صالة العشاء والتراويح في القدس 
الشــرقية احملتلة تظاهرة مضاّدة 
لالحتجاج على تلك املسيرة التي 
لبثت  وما  اســتفزازية.  اعتبروها 
أن اندلعــت صدامات بينهم وبني 

عناصر الشــرطة استمرت امس 
االول اجلمعة.ودعا املتحدث باسم 
نيد  األميركيــة،  اخلارجيــة  وزارة 

برايس، إلى التهدئة.
وكتــب على تويتــر« يجب رفض 
املتطرفني  املتظاهريــن  خطــاب 
الذين يــرددون شــعارات بغيضة 

وعنيفة رفضا قاطعا«.
الهدوء  إلــى  »وندعــو  وأضــاف 
والوحدة، ونحث الســلطات على 
ضمــان ســالمة وأمــن وحقوق 

اجلميع في القدس«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وجه الرئيس األمريكي الســابق، 
دونالــد ترامب، اتهامــا للرئيس 
الكــوري اجلنوبي، مــون جيه إن، 
املتحــدة،  الواليــات  بـ«نهــب« 
األخير  صداقــة  إلــى  مشــيرا 
كوريا  زعيــم  مع  »املفترضــة« 

الشمالية كيم جونغ أون.
وفي بيان له، أوضح دونالد ترامب 
قائال: »الزعيم الكوري الشمالي، 
كيم جونــغ أون، الــذي تعرفت 
عليه وأحببته فــي ظل أصعب 

الظروف، لم يحترم يوما الرئيس 
احلالي لكوريا اجلنوبية، مون جيه 
إن«، الفتا إلــى أن »الرئيس مون 
كان ضعيفــا كقائد وكمفاوض 
بالنهب  األمر  يتعلــق  إال عندما 
العســكري املســتمر والطويل 

األمد للواليات املتحدة«.
ترامب: »متــت معاملتنا  وأضاف 
كحمقى لعقود، ومع ذلك متكنت 
مــن جعلهم يدفعــون مليارات 
مقابــل  اإلضافيــة  الــدوالرات 
احلمايــة واخلدمات العســكرية 

التي نقدمهــا«، معتبرا أن »إدارة 
الرئيــس األمريكــي احلالي، جو 
بايدن، لن تطلــب حتى املليارات 
كوريا  وافقــت  التي  اإلضافيــة 
اجلنوبية على دفعها لواشنطن«.
ترامب  أن  إلــى  جتــدر اإلشــارة 
كان قد نصب نفســه في مدة 
واليتــه، كمفاوض رئيســي في 
محادثــات الســالم في شــبه 
اجلزيرة الكورية، حيث التقى في 
األولى كيم  للمــرة   2018 يونيو 
بأول قمة  أون بسنغافورة،  جونغ 

بني البلدين. مــن جانبها، كانت 
كوريا الشــمالية قد أرجأت في 
عهــد ترامب التجــارب النووية 
والصاروخيــة، فيمــا واصلــت 
ما  وفق  برامج أسلحتها،  تطوير 
نقلت وكالــة »فرانس برس« عن 

محللني.
لشــبه  اجلنوبي  العيد  على  أما 
اجلزيرة الكورية،  فوافقت سيئول 
 13.9% زيادة نســبتها  على دفع 
لكلفة وجــود القوات األمريكية 
اتفاق  في شــبه اجلزيرة، مبوجب 

مدته 6 ســنوات حلل مشــكلة 
تفاقمت في عهد ترامب، في حني 
التحالف  املالــي  أضعف اخلالف 
األمنــي للحليفني، بعد أن اتهم 
ترامــب كوريــا اجلنوبيــة مرارا 
باالستفادة من الوجود األمريكي 
واشــنطن  تنشــر  إذ  »مجانا«، 
حوالــي 28500 جندي في كوريا 
كوريا  من  عنها  للدفاع  اجلنوبية 
الشــمالية التي متلك ســالحا 
املصالح  حلماية  وكذلــك  نوويا، 
األمريكية في شمال شرق آسيا، 

بحسب »فرانس برس«.
مبوجب  ســيئول  ووافقت  هــذا 
االتفــاق اجلديد، علــى دفع 1.18 
تريليــون وون )نحــو 1.03 مليار 
زيادات  مــع   ،2021 لعــام  دوالر( 
مرتبطة  ذلــك  بعــد  ســنوية 
مبيزانيتهــا الدفاعية، حيث ميثل 
املبلــغ زيادة نســبتها 13.% عن 
مبلــغ 920 مليــون دوالر تقريبا 
كانت ســيئول تدفعــه مبوجب 
االتفاقية الســابقة التي انتهت 

في 2019.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وزارة الصحــة في الهند إن 
إصابات كورونــا ارتفعت 346786 
بــني ليلــة وضحاها، مســجلة 
رقما قياســيا عامليا جديدا لليوم 
التوالي، حيث طلبت  على  الثالث 
إمدادات  املكتظة  املستشــفيات 

األكسجني.
وتشهد الهند موجة ثانية قاسية 

مــن الوبــاء، حيث تســجل وفاة 
واحــدة جراء كورونــا كل 4 دقائق 
تقريبا في دلهي مع انهيار النظام 
الصحي في العاصمة الذي يعاني 

من نقص التمويل.
ونشرت احلكومة طائرات عسكرية 
من  األكسجني  لتوصيل  وقطارات 
وأظهر  دلهي.  إلــى  البالد  أقاصي 
التلفزيون شاحنة أكسجني تصل 

إلى مستشــفى »باترا« في دلهي 
بعــد أن أصدر اســتغاثة تقول إن 
لديــه 90 دقيقة من األكســجني 
املتبقي ملرضاه البالغ عددهم 260 
مريضا. وناشــد رئيس وزراء دلهي 
أرفينــد كيجريوال رئيــس الوزراء 
االول   ناريندرا مودي في مؤمترامس 
اجلمعــة »الرجاء مســاعدتنا في 
احلصول على األكسجني، ستكون 

هناك مأساة هنا«.
الكارثة الصحية وصلت أيضا إلى 
أجزاء أخرى من البالد، حيث أصدرت 
عدة مستشفيات إشعارات عامة 
تفيــد بعــدم وجود األكســجني 
وســائل  وحتدثت  لديها.  الطبــي 
إعالم محلية عن حــاالت جديدة 
لوفاة أشخاص في مدينتي جايبور 

وأمريتسار بسبب نقص الغاز.

وجتــاوزت الهند الرقم القياســي 
إصابة   297430 البالــغ  األمريكي 
في يــوم واحد فــي أي مكان في 
العالم يوم اخلميــس، مما يجعلها 
بؤرة عاملية للوباء الذي بدأ يتضاءل 

في العديد من البلدان األخرى.
من جهة أخــرى، ارتفعت حصيلة 
وفيــات COVID-19 فــي جميــع 
أنحــاء الهند مبقــدار 2624 خالل 

الـ 24 ســاعة املاضية، وهو أعلى 
معــدل يومــي للبالد حتــى اآلن. 
وقالــت محارق اجلثــث في جميع 
أنحاء دلهي إنها ممتلئة وطلبت من 

العائالت املكلومة االنتظار.
وســجلت الدولة التــي يبلغ عدد 
ســكانها 1.3 مليار نسمة اآلن ما 
مجموعه 16.6 مليون حالة، مبا في 

ذلك 189544 حالة وفاة.

ارتفاع عدد جرحى مواجهات شهدتها
 القدس هي االعنف منذ سنوات

واشنطن تدعو للتهدئة

اندلعت المواجهات 
بين المتظاهرين 
الفلسطينيين 
والشرطة اإلسرائيلية 
التي نشرت تعزيزات 
أمنية ضخمة في 
ضواحي البلدة 
القديمة في أعقاب 
االشتباكات التي 
دارت في الليلة التي 
قبلها بسبب مسيرة 
المتشددين

مواجهات القدس

ترامب يتهم رئيس كوريا الجنوبية بـ«نهب« الواليات المتحدة

رقم قياسي في عدد المصابين بالهند يوميا ووفاة كل 4 دقائق
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الصباح الجديد ـ متابعة:
شــن دومينيك كامينغز املساعد 
الســابق لرئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون، هجوما عنيفا 

عليه، ما استدعى ردا رسميا.
وقــال كامينغــز، وفق مــا أوردت 
»فرانــس بــرس«، امس الســبت، 
إن جونســون ال يتمتــع بالكفاءة، 
وشكك في في نزاهته في العديد 

من القضايا.
وكتب هذا املستشار السابق املؤيد 
األوروبي  االحتاد  من  بريطانيا  خلروج 
مؤيدي  حملــة  فــوز  ومهنــدس 
 ،2016 اســتفتاء  في  »بريكست« 
»من  االلكترونــي:  موقعــه  على 
الوزراء ومكتبه  احملزن أن نرى رئيس 
يتراجعــان إلى هذا املســتوى من 
التي يستحقها  والنزاهة  الكفاءة 

البلد«.
وكان املستشار املثير للجدل والذي 
يتمتع بنفــوذ كبير، غادر احلكومة 
وســط خالفات كبيرة في نوفمبر 

.2020
ودافــع عن نفســه فــي قضية 
تســريبه رســائل نصية تكشف 
عــن اســتفادة الصناعي جيمس 
دايسون الذي صنع ثروته في قطاع 
إنتاج األجهــزة املنزلية، من امتياز 

الوزراء بشــكل  برئيس  االتصــال 
مباشر. وكشــفت تقارير إعالمية 
مؤخرا عن هذه الرســائل النصية 
دايسون  فيها  طلب  التي  املتبادلة 
من بوريس جونســون فــي بداية 
وباء »كوفيد 19«، تســوية الوضع 
اضطروا  الذين  ملوظفيه  الضريبي 
إلــى القدوم إلــى بريطانيا إلنتاج 
كما  االصطناعي  للتنفس  أجهزة 

طلبت احلكومة.
ويبــدو أن جونســون رد في مارس 

2020 قائال: »سأقوم بتسوية ذلك 
غدا! نحن بحاجة لك«.

وحتدث كامينغــز أيضا عن خطة 
جلونســون من أجل احلصول على 
القطاع  فــي  مانحني  مــن  متويل 

اخلاص ألشغال في شقته.
وأكد كامينغز أنه رفض مساعدته 
في تنفيذ هذه املشــاريع وقال له 
إنها »غيــر أخالقيــة وغبية ورمبا 
غير قانونية«. كما اتهم جونسون 
مبحاولــة وقف حتقيــق داخلي في 

بفرض  قرار حكومي  تسريبات عن 
املاضي  العام  جــرت  جديد،  إغالق 
ألنها  الــوزراء،  اجتماع جمللس  بعد 
مستشار  إدانة  إلى  ستؤدي  كانت 
قريب من خطيبته كاري سيموندز.
وتابع املستشار السابق أنه رد على 
بالقــول غنها  بوريس جونســون 
فكرة »جنونيــة« و«غير أخالقية«، 
مؤكــدا أن هذا الفصل »ســاهم 
مغادرة  بخطتي  االلتزام  قراري  في 
داونينــغ ســتريت«، مقر رئاســة 

احلكومة البريطانية.
ورد أحد املتحدثني باسم جونسون 
إن  وقال  اتهامات كامينغــز.  على 
»رئيس الــوزراء لم يتدخل قط في 
حتقيق في تسريب حكومي«، ونفى 
االتهامات املتعلقة بشــقة رئيس 

الوزراء احملافظ.
»احلكومة  أن  املتحــدث  وأضــاف 
عملت دائما وفق مدونات السلوك 
املناســبة وقانــون االنتخابــات«، 
أعلنت  التبرعات  أن »كل  مؤكــدا 

ونشرت بشفافية«.
وعــرض كامينغــز وضع رســائل 
بتصرف  أقوالــه  تثبــت  خاصــة 
محققــني واإلدالء بشــهادة حتت 
القسم، واقترح بدء حتقيق برملاني 
عاجل في ســلوك احلكومة خالل 

جائحة كوفيد.
الفور  االتهامات على  ودفعت هذه 
حزب العمال احملافظ إلى التعليق. 
الشــخصية  راينر  أجنيال  واتهمت 
الثانية في قيــادة احلزب املعارض، 
بني  بـ«التأرجح  احملافظني  حكومة 

عمليات التستر واخلداع«.
وقالــت إنــه »ازدراء بالبالد يقطع 
األنفاس »، مشــيرة إلــى أن حزب 
بوريس جونســون »يزداد غرقا في 

مستنقع الفساد«.

بوريس جونسون يتعرض الى هجوم حاد من مساعده السابق

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كثف مشرعون أميركيون ومنظمات ال تهدف 
للربح، الضغط علــى إدارة الرئيس األميركي، 
جو بايدن لدعم إعفــاء مؤقت من حقوق براءة 
االختراع للقاحــات املضادة لفيــروس كورونا 
املستجد، وذلك بغية مساعدة الدول الفقيرة 

على احتواء اجلائحة.
وسلمت املنظمات عريضة موقعة من مليوني 
شخص، تضاف إلى رسائل منفصلة بعثت بها 
إلى بايدن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ 
ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونحو 
100 عضو فــي مجلس النواب و60 رئيس دولة 

سابقاً و100 من الفائزين بجوائز نوبل.
وقال الســناتور بيرني ساندرز إن »من مصلحة 
الواليات املتحدة أيضا ضمان تطعيم أكبر عدد 
ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن، للحد من 
فرصة حدوث حتورات في الفيروس قد تؤدي إلى 

مزيد من اإلغالق في الواليات املتحدة«.
وقال فــي مؤمتر صحفي: »فيمــا يتعلق بهذه 
القضيــة الصحيــة البالغــة األهمية، هذه 
القضية األخالقية، يتعني على الواليات املتحدة 

أن تفعل الصواب«.
ومنعت الواليات املتحدة وعدد قليل من الدول 
الكبرى األخرى مفاوضات في منظمة التجارة 
العاملية تتضمــن اقتراحاً تقوده الهند وجنوب 
أفريقيــا، ويحظى اآلن بدعــم 100 عضو في 

املنظمة.
ومبوجــب االقتراح يتم التنازل مؤقتاً عن حقوق 
امللكية الفكرية لشــركات األدوية للســماح 

للبلدان النامية بإنتاج اللقاحات.
ويضغــط املؤيــدون لالقتراح على واشــنطن 
لتغيير نهجها قبل االجتماع الرســمي القادم 
ملنظمة التجارة العاملية بشــأن هذه القضية 

في اخلامس من مايو.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تزايد عدد األتــراك طالبي اللجــوء إلى بلدان 
االحتاد األوروبي ليشهد ارتفاعا غير مسبوق في 

السنوات األخيرة، وفق بيانات رسمية حديثة.
التي أصدرها املكتب اإلحصائي  البيانات  ووفق 
األوروبــي )يوروســتات(، ارتفع عــدد املواطنني 
األتراك طالبي اللجوء بنسبة 506 في املئة بني 

عامي 2015 و 2021، وفقا لوكالة يورونيوز.
وسجل املكتب تقدمي 18.145 تركي طلبات جلوء 

في 2020 مقارنة بـ 2995 في 2015.
وكانــت أملانيا أبرز وجهة من بــني بلدان االحتاد 
األوروبي ألنصار الداعية اإلســالمية فتح اهلل 

غولن في أعقاب محاولة االنقالب في 2016.
وجنا إردوغان من محاولة االنقالب وألقي باللوم 
فيها على أنصــار غولن املقيم فــي الواليات 

املتحدة.
كما غادرت تركيا جماعات أخرى اســتهدفتها 
أنقرة، مثل األكراد، بأعــداد متزايدة في أعقاب 
جتدد االشتباكات في جنوب شرق البالد عندما 
فشلت عملية الســالم مع اجلماعات الكردية 

املسلحة في عام 2015.

مشرعون اميركيون 
يطالبون بالتنازل مؤقتا عن 
حقوق ملكية لقاحات كورونا

عدد الالجئين األتراك 
»تضاعف بنسبة 506 % 

خالل 5 سنوات«

الصباح الجديد ـ متابعة:

األميركية،  اخلارجية  وزارة  عينت 
جيفري فيلتمــان مبعوثا جديدا 
للواليــات املتحدة فــي منطقة 
القرن اإلفريقي التي تعاني أزمات 
االضطرابات  أبرزهــا  شــائكة، 
األهليــة  والنزاعــات  األمنيــة 
إلى اخلالفات  واحلدودية، إضافــة 
احلــادة حول ســد النهضة بني 

إثيوبيا والسودان ومصر.
وقالــت وزارة اخلارجية األميركية 
إن فيلتمــان ســيقود اجلهــود 
ملعاجلة  األميركية  الدبلوماسية 
األزمات السياسية واألمنية التي 

يعانيها القرن اإلفريقي.
أزمات معقدة

وفقــا لبيان صادر عــن اخلارجية 
األميركيــة مؤخرا، فــإن تعيني 
فيلتمان يأتي ملعاجلة األوضاع في 
والتوتر  املضطرب،  تيغراي  إقليم 
املتصاعد بني الســودان وإثيوبيا، 
النهضة  والنــزاع حــول ســد 

اإلثيوبي مع اخلرطوم والقاهرة.
لكــن أســتاذ السياســات في 
اجلاك  بكري  األميركية  اجلامعات 
يقول ملوقع »سكاي نيوز عربية«، 
يواجه مهمة »شبه  إن فيلتمان 
مســتحيلة«، نظرا للمشكالت 

الشائكة في املنطقة.
ويرى اجلاك أن فيلتمان سيسعى 
لتخفيــف حــدة الصــراع في 
الوسيط  دور  املنطقة، وسيلعب 

لنزع فتيل التوتر.
وأكدت الواليــات املتحدة عزمها 
على االنخراط بشــكل أكبر من 
القرن  أزمات  أجل محاولة حــل 
شركائها  مع  والعمل  اإلفريقي، 

لتعزيز السالم باملنطقة.
سد النهضة

من املتوقع أن تتصدر أزمة ســد 
إثيوبيا  تبنيــه  الذي  النهضــة، 
على بعد 15 كيلومترا من احلدود 
السودانية بكلفة 5 مليارات دوالر 
 74 بنحو  تقدر  تخزينية  وبطاقة 
مليار متر مكعب، أجندة املبعوث 

األميركي اجلديد في املنطقة.
وتتزامــن مهمتــه مــع وصول 
أطراف النــزاع الثالثة إلى طريق 
مســدود بعد فشل االجتماعات 
كنشاســا  اســتضافتها  التي 
الدميقراطية  الكنغــو  عاصمة 
-الرئيس احلالي لالحتاد اإلفريقي- 

خــالل الفترة مــن الرابع وحتى 
السادس من أبريل.

وســتكون أمام فيلتمان مهمة 
حث البلــدان الثالثة على جتديد 
والتوصل  السياســي  االلتــزام 
وفقا  املناسب  الوقت  في  التفاق 
التفــاق املبادئ املوقــع عليه بني 

الدول الثالث في 23 ماس 2015.
أن  وفي هذا الســياق يرى اجلاك 
ورقة  ستســتخدم  واشــنطن 
تسوية  إلى  للوصول  املساعدات 
بحسب  تدوم  لن  لكنها  مؤقتة، 
األميركية  اخلطوة  وتأتي  تعبيره. 
احلاليــة فــي وقت متضــي فيه 
إثيوبيــا نحو تنفيــذ خططها، 
حيــث فتحت األســبوع املاضي 
البوابات العلوية للســد بهدف 
اســتعدادا  امليــاه  تخفيــض 
لعمليات صب اخلرسانة، وتعلية 

السد إلى مستوى قد يصل إلى 
595 مترا، متهيدا للبدء في امللء 

الثاني لبحيرته.
احلالي،  األفق  انســداد  وفي ظل 
تبــرز عدة تســاؤالت حول فرص 
األميركية  الدبلوماســية  جناح 
هــذه املرة بعد فشــل جهودها 
أن  كادت  التــي  املاضــي،  العام 
تسفر عن اتفاق ثالثي انسحبت 
منه إثيوبيا في اللحظة األخيرة.

إقليم تيغراي
األميركية  التصريحات  ورسمت 
املاضية  الساعات  الصادرة خالل 
مالمــح مهمة فيلتمــان فيما 
يتعلــق بأزمــة إقليــم تيغراي 
اإلثيوبــي املســتمرة منذ نهاية 

العام املاضي.
وعبــرت الواليــات املتحدة على 
أنتوني  وزير خارجيتهــا  لســان 

بلينكــن عن قلقهــا البالغ من 
اســتمرار تداعيات أزمة اإلقليم 

واألوضاع اإلنسانية فيه.
وفي هذا الســياق، يتوقع اجلاك 
الداخلية  النزاعات  أال يقل ملف 
في إثيوبيا أهمية عن ملف سد 
النهضة، ووفقا لــه فإن »احلرب 
اإلثيوبية في إقليم تيغراي ميكن 
أن تكون سببا في انهيار الدولة 
فــي أديس أبابا وهو مــا ال تريده 
واشــنطن، إذ إن من مصلحتها 
احلفاظ على الســلم واألمن في 
القرن اإلفريقي لتفادي بؤر إرهاب 

جديدة«.
وتدور مخاوف جدية من تداعيات 
أوســع حلرب تيغــراي حيث متتد 
تأثيراتهــا إلــى الســودان الذي 
الشرقية  حدوده  عبر  اســتقبل 
إثيوبي  100 ألف الجــئ  قرابــة 

منذ انــدالع األزمة فــي نوفمبر 
2021، كما متتــد التأثيرات أيضا 
خالل  اعترفت  التــي  إريتريا  إلى 
قوات  بوجود  املاضية  األســابيع 

لها في اإلقليم.
ويتوقــع أيضا أن تأخــذ توترات 
رأسها  وعلى  الداخلية  السودان 
في  احلالية  االضطــراب  حالــة 
عملية  واستكمال  دارفور  إقليم 
السالم حيزا كبيرا من اهتمامات 

املبعوث األميركي اجلديد.
االنتقالية  احلكومة  توقيع  ورغم 
الســودانية وعدد مــن احلركات 
املســلحة على اتفاق للســالم 
في أكتوبــر املاضي، فــإن وجود 
خــارج  رئيســيتني  حركتــني 
العملية السلمية، وهما احلركة 
الشــعبية شــمال بقيادة عبد 
الواحد  عبد  وحركة  احللو  العزيز 

نور، ال يزال أمرا مقلقا بالنســبة 
للسودانيني.

تعيني  خطوة  بني  مراقبون  وربط 
املبعــوث األميركي وإعالن رئيس 
الســوداني عبــد اهلل  الــوزراء 
حمدوك، اجلمعة، عن اســتئناف 
احلركة  مــع  للحوار  احلكومــة 
مايو  خالل  شــمال  الشــعبية 

املقبل.
وفــي اجلانب اآلخــر، ظلت أزمة 
دارفور منــذ اندالعها عام 2003 
محل اهتمــام كبير لدى اإلدارات 

األميركية املتعاقبة.
وتزايــد القلــق بشــأن األوضاع 
األمنية في دارفور بشــكل كبير 
بعد  األخيــرة  األشــهر  خــالل 
جتــدد أعمال دمويــة عنيفة راح 
ضحيتهــا أكثر مــن 600 قتيل 

بحسب إحصاءات مستقلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تستضيف العاصمة اإلندونيسية 
جاكارتا امس الســبت قمة طارئة 
بني زعماء رابطة دول جنوب شــرق 
اجلنراالت  وكبير  )»آســيان«(  آسيا 
الذين وصلوا إلى احلكم في ميامنار 

نتيجة لالنقالب مطلع فبراير.
ويجتمع ستة رؤســاء وثالثة وزراء 
خارجيــة ميثلــون دول »آســيان« 
)إندونيســيا وماليزيــا والفلبــني 

وسنغافورة وتايالند وبروناي وفيتنام 
والوس وكمبوديــا( فــي جاكارتــا 
مع اجلنرال مني أونــغ هالينغ الذي 
احلاكم  العســكري  اجمللس  يترأس 
في ميامنار، على خلفية اســتمرار 
هذا  في  اجتماعيــة  اضطرابــات 
البلد. ونقلت وكالة »أسوشــيتد 
بــرس« عــن دبلوماســي إقليمي 
تأكيــده أن جميع دول »آســيان« 
وافقت علــى االجتماع مع اجلنرال 

امليامناري، لكنها لن تخاطبه خالل 
القمة بصفته رئيس الدولة.

أن يضغط األعضاء  املتوقــع  ومن 
اآلخرون في »آسيان« خالل االجتماع 
العســكرية  الســلطات  علــى 
اجلديدة في ميامنــار من أجل إنهاء 
أعمــال العنــف التــي أودت منذ 
مطلع فبراير بأرواح مئات احملتجني 
إلى  باإلضافة  املناهضني لالنقالب، 
املعتقلني  السياسيني  عن  اإلفراج 

على رأسهم زعيمة حزب »الرابطة 
الوطنية للدميقراطية« أونغ ســان 
سو تشــي. وحذرت وزيرة خارجية 
ســنغافورة، فيفيان باالكريشنان، 
عشية القمة من أن »املأساة التي 
تتكشــف جتلب عواقــب وخيمة 
إلــى ميامنار و«آســيان« واملنطقة 
أجمع«، فيما أبــدت وزيرة خارجية 
إندونيســيا ريتنو مارسودي أملها 
اليوم  اجتماع  خــالل  التوصل  في 

التالية  اتفاق بشأن »اخلطوات  إلى 
التــي مــن شــأنها أن تســاعد 
شــعب ميامنــار على اخلــروج من 
وأفادت  احلســاس«.  الوضــع  هذا 
وكالة »أسوشــيتد برس« بأنه بني 
االقتراحــات التي نوقشــت خالل 
اجتماعــات أولية زيــارة محتملة 
لرئيس وزراء بروناي حســن بلقية 
)الذي يترأس »آســيان« حاليا( إلى 
العســكرية  القيادة  للقاء  ميامنار 

وأنصار سو تشــي من أجل إطالق 
حوار بني الطرفني.

وكانت »آســيان« قــد أصدرت في 
بيانا امتنعت فيه  أعقاب االنقالب 
عــن إدانة االســتيالء على احلكم 
من قبــل العســكريني على نحو 
»مواصلة  علــى  وحثــت  متوقع، 
احلوار واملصاحلة والعودة إلى احلياة 
الطبيعيــة وفقــا إلرادة ومصالح 

شعب ميامنار«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تدخلت روسيا في سوريا في 2015 
نظــام حليفها  دعم  من  ومتكنت 
بل  االنهيار  وجنبته  األســد  بشار 
ومتكن األســد من اســتعادة أكثر 

األراضي التي سبق أن فقدها.
وكتب مارك كاتز، أستاذ السياسة 
فــي جامعة جورج ميســون، في 
مقال علــى موقــع »ذي هيل« أن 
السياســة الروســية جتاه سوريا 

كانت ناجحة.
روســيا  أن  إلى  الكاتــب  وأشــار 
حافظــت على القاعــدة البحرية 

ووسعتها،  السوري  الساحل  على 
كانــت  التــي  القاعــدة  وهــي 
ستفقدها لو متت اإلطاحة باألسد، 
بل وحصلــت على قاعــدة جوية 

أيضا.
ووفــق الكاتــب، يــرى العديد من 
حلفاء أميركا في الشرق األوسط، 
مبا في ذلك إســرائيل والسعودية 
الوجود  أن  والبحريــن،  واإلمــارات 
الروسي في ســوريا يكبح النفوذ 

اإليراني في البالد.
ولــم تتحــدى إدارتا بــاراك أوباما 
ودونالد ترامب الوجود الروسي في 

ســوريا بشــكل جدي، وال يبدو أن 
إدارة الرئيــس األميركي احلالي جو 
بايدن ســتفعل ذلــك أيضا، وفق 

الكاتب.
ويــرى الكاتب أن كل هــذا حدث 
بتكلفة منخفضة نسبيا ملوسكو، 
من حيث اخلسائر البشرية. والواقع 
نطاقا  األصغر  الروسي  التدخل  أن 
أكثــر جناحا من  في ســوريا كان 
التدخالت األميركية األكبر حجما 
يضيف  والعراق،  أفغانســتان  في 
الكاتب. ويستدرك الكاتب أنه رغم 
ذلك تواجه موسكو بعض املشاكل 

في سوريا. إذ كانت موسكو تأمل 
اتفاق  إلى  التوســط للتوصل  في 
وبعض  األســد  نظام  بني  ســالم 
األقل،   على  الداخليــني  معارضيه 
ولكن كلما جعل التدخل الروسي 
باألمان، كلما أصبح  األسد يشعر 
تنازالت  أي  أقل اســتعدادا لتقدمي 
للمعارضة. ولم تتمكن موســكو 
مــن إقنــاع الغــرب أو اخلليج أو 
الصني بتمويل جهود إعادة اإلعمار 
الضخمة التي ال تستطيع روسيا 
حتمل تكاليفها، والتي ستحتاجها 
ســوريا للمســاعدة فــي حتقيق 

االستقرار فيها. ويعتقد الكاتب أن 
األســد قد يكون قادرا على احلكم 
لبعض الوقت، لكن التقرير األخير 
الــذي كشــف إصابتــه بفيروس 
كورونا هو تذكيــر بأنه إذا لم يعد 
قادرا على احلكم، فإن الصراع على 
خالفتــه ميكن أن يــؤدي إلى صراع 
النظام ميكــن أن يخرج عن  داخل 

نطاق السيطرة.
احتمال  أيضا  الكاتب، هناك  ووفق 
جتدد الصراع بــني تركيا، من جهة، 
وحكومة األســد ومعارضيها من 

جهة أخرى.

قادة دول جنوب شرقي آسيا يلتقون زعيم ميانمار الجديد في قمة طارئة

تحليل يكشف مشاكل موسكو بعد إنقاذ األسد

»ملفات ساخنة« بانتظار المبعوث األميركي الجديد للقرن اإلفريقي

وقالت وزارة 
الخارجية 
األميركية 
إن فيلتمان 
سيقود الجهود 
الدبلوماسية 
األميركية 
لمعالجة األزمات 
السياسية 
واألمنية التي 
يعانيها القرن 
اإلفريقي

جيفري فيلتمان املبعوث األميركي اجلديد للقرن اإلفريقي
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الصباح الجديد ـ متابعة:

أظهــرت بيانات أســبوعية لتدفقات 
الصناديق من بنــك أوف أمريكا أمس 
االول اجلمعة  أن املســتثمرين ضخوا 
نحــو 28.7 مليــار دوالر فــي صناديق 
األســهم والســندات في األســبوع 

املنتهي يوم األربعاء املاضي.
املستثمرون  ضخ  »رويترز«،  وبحســب 
نحــو 15 مليــار دوالر فــي صناديــق 
األسهم و13.7 مليار دوالر في صناديق 

السندات.
وعلى الرغم من أن إجمالي األموال التي 
جرى ضخها في األسهم هذا العام ما 
زالت عند مستوى قياسي، فإن دخول 
تباطأ في األسابيع األخيرة،  التدفقات 
إذ يجري تداول مؤشرات أسهم رئيسة 

عند تقييمات شديدة االرتفاع.
وسحب املستثمرون 1.3 مليار دوالر من 

 1.4 وأضافوا  الناشئة  األسواق  أسهم 
مليار دوالر إلى األسهم األوروبية وفقا 
لتحليل بنك أوف أمريكا لبيانات »إي.

بي.إف.آر«.
وفي ظل تلميح بنك كندا املركزي هذا 
األسبوع بخفض مشتريات السندات، 
يقول بنك أوف أمريكا »إنه وفقا ألسوأ 
تصور، فإنــه يتوقع أن تخفض البنوك 
املركزيــة للواليــات املتحــدة واالحتاد 
املتحدة  واململكــة  واليابان  األوروبــي 
مشــترياتها إلى 3.4 تريليون دوالر من 

8.5 تريليون في 2020«.
ويتوقــع البنــك أن تخفــض البنوك 
املركزيــة األربعة الكبرى مشــتريات 
الســندات إلــى 400 مليــار دوالر في 

.2022
وكان »بنــك أوف كنــدا« اتخــذ أول 
اخلطوات بني البنــوك املركزية الكبرى 
لتقليص الدعم الطارئ لالقتصاد، مع 

توقعات التعافي بأسرع من املتوقع.

وقــرر البنك املركــزي الكنــدي، عبر 
اجتماع السياســة النقديــة األربعاء 
املاضي، خفض مشترياته من السندات 
إلى  لتصل  الربــع  مبقــدار  احلكومية 
ثالثة مليــارات دوالر كندي »2.4 مليار 
دوالر أمريكــي«. وكــرر البنك املركزي 
توجيهاتــه بشــأن عدم رفــع معدل 
الفائدة من مستواه احلالي البالغ 0.25 
في املائة قبل اكتمال التعافي وتسارع 
التضخم بشكل مستدام أعلى 2 في 
املائة، لكنه قدم خريطة طريق أســرع 

للوصول إلى هذه التطورات.
ورفع بنــك أوف كنــدا توقعاته لنمو 
االقتصاد هذا العام بأكثر من نقطتني 
مئويتــني ليصــل إلى 6.5 فــي املائة، 
متوقعا انتهاء آثــار الركود االقتصادي 

بحلول النصف الثاني من عام 2022.
يشــار إلى أن املستثمرين ضخوا 25.6 
مليار دوالر في صناديق األســهم في 
األســبوع املنتهي األربعاء قبل املاضي 

»14 نيســان » و17.9 مليــار دوالر في 
صناديق الســندات، فــي أكبر دخول 
للتدفقات في عشرة أسابيع، بحسب 
ما كشــفت عنه بيانات تدفقات بنك 

أوف أمريكا.
في املقابل، نزحت 47.3 مليار دوالر من 
صناديق النقــد، وهي األكبر في أربعة 
أشــهر، بحســب ما ذكــره بنك أوف 

أمريكا.
وأشار البنك إلى أن التدفقات الداخلة 
إلى األسهم العاملية على مدى األشهر 
اخلمسة املاضية التي بلغت 602 مليار 
دوالر جتــاوزت التدفقات في الـ12 عاما 

املاضية البالغة 452 مليار دوالر.
كما لفــت البنك إلــى تدفقات قوية 
درجــة  للســندات املصنفــة عنــد 
األسواق  وأسهم  باالســتثمار،  جديرة 
الناشئة. وأضاف أن »التدفقات لقطاع 
التكنولوجيا اســتؤنفت أيضا بتلقي 

1.6 مليار دوالر«.

تقـرير

المستثمرون يضخون 28.7 مليار دوالر 
في صناديق األسهم والسندات خالل أسبوع

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لم يطــرأ تغير يُذكر على الذهــب لكنه يتجه 
صــوب حتقيق ثالث مكســب أســبوعي على 
التوالي بعد اقتــراح الرئيس األميركي جو بايدن 
رفع الضريبة على األرباح الرأسمالية مما ضغط 
على عوائد اخلزانة األميركية، بينما تلقى املعدن 

األصفر الدعم أيضا من ضعف الدوالر.
واســتقر الذهب فــي املعامــالت الفورية عند 
1783.28 دوالر لألونصة بحلول الســاعة 05:45 
بتوقيت غرينتش. وقفز املعدن ألعلى مستوياته 
منذ 25 فبراير شــباط عند 1797.67 دوالر أمس 
اخلميس، وأضاف نحو %0.4 منذ بداية األســبوع 
اجلــاري. وارتفعت العقــود األميركيــة اآلجلة 
للذهــب %0.1 إلــى 1783.90 دوالر لألونصــة. 
وانخفضت عوائد ســندات اخلزانــة األمريكية 
ألجل عشــر ســنوات بفعل نبأ عــن أن بايدن 
ســيطرح خطة لزيادة الضرائــب على أصحاب 
الدخل املرتفع. كما رفع الدوالر الضعيف اإلقبال 
على الذهب حلائزي العمالت األخرى. وفي تأكيد 
النتعاش الطلب اآلســيوي على املعدن األصفر، 
زادت الشــحنات إلى الهند ألعلى مســتوياتها 
منذ 2013، مما قاد صادرات الذهب السويســرية 

لالرتفاع ألعلى مستوى في عشرة أشهر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشفت هيئة االستثمار، عن خطة إلنشاء 
12 مدينــة ســكنية جديــدة فــي بغداد 

واحملافظات.
وقالت رئيس الهيئة سهى النجار في حديث 
لوكالــة االنباء العراقيــة تابعته »الصباح 
اجلديــد »، ان »الهيئة وبالتنســيق مع وزارة 
التخطيــط واحملافظات حــددت 12 مدينة 
سكنية ســتطرح في عموم البالد«، الفتة 
الى ان »الهيئة حددت في بغداد موقعاً غرب 
العاصمــة في ناحية أبو غريب ومعســكر 
طارق إلنشــاء مشــروع مشــابه ملشروع 
بســماية الســكني مبعدل 50 ألف وحدة 

سكنية«.
وأضافت إن »تلك الوحدات لن تكون متاحة 
للموظفــني فقــط إمنا جلميــع املواطنني«، 
مبينة ان »مجمع بسماية ليس للموظفني 
فقط وهنالك مشــكلة بعــدم االلتزام من 

قبل مواطنني بدفع األقساط«.
»الهيئة لديها مشاريع سكنية  ان  وتابعت 
متعددة وهــي في طور تنظيــم طرح تلك 
املشــاريع«، مشــيرة إلى أن »هنالك حاجة 

اقتصادية حادة لإلسكان في البالد«
وكان رئيــس الوزراء مصطفى الكاظمي قد 
زار هيئة االستثمار، االربعاء املاضي، وأكد إن 
العراق فرصة ذهبية للمستثمرين العراقيني 
واألجانب، فيما بني أن احلكومة ستوجه إنذاراً 

ألصحاب املشاريع االستثمارية املتلكئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقــع الرئيس األملاني فرانك-فالتر شــتاينماير 
امس الســبت على قانون نظــام متويل االحتاد 
األوروبي حتى عام 2027، والذي يشــمل أيضا 
750 مليار يورو لصندوق إعادة إعمار دول االحتاد 
األوروبــي للتعافي من تداعيــات أزمة جائجة 

كورونا، وفقا لـ«األملانية«.
ومهدت احملكمة الدســتورية العليا في أملانيا 
أول أمس األربعــاء الطريــق للمصادقة على 
القانــون بعدما رفضت طلبــا عاجال موجها 
ضده. ولم يتم البت في الشــكوى الدستورية 

الفعلية.

الذهب يتجه صوب 
ارتفاع أسبوعي بفعل 

ضعف العوائد والدوالر

هيئة االستثمار...
خطة إلنشاء 12 

مدينة سكنية جديدة

الرئيس األلماني يوقع 
قانون صندوق االتحاد 
األوروبي إلعادة اإلعمار

الصباح الجديد ـ متابعة:

الطاقة  معلومــات  إدارة  أعلنت 
الســبت،  امــس  األميركيــة، 
النفــط  صــادرات  انخفــاض 
العراقية للواليات املتحدة، إلى 34 
األسبوع  يوميا، خالل  برميل  ألف 

املاضي.
أن  وجــاء فــي تقريــر لــإلدارة، 
»متوسط االستيرادات األميركية 
من النفط اخلام خالل األســبوع 
املاضي مــن تســع دول بلغت 4 
ماليــني و493 ألــف برميل يوميا 
منخفضة مبقدار 793 ألف برميل 
الذي سبقه،  األسبوع  باليوم عن 
والــذي بلغ 5 ماليــني و286 آالف 

برميل«.
وأوضــح التقريــر، أن »الواليــات 
اخلام  النفط  اســتوردت  املتحدة 
من العــراق مبعدل 34 ألف برميل 
األســبوع  عن  منخفضة  يوميا، 
معدله  بلغ  والذي  ســبقه  الذي 

223 ألف برميل يوميا«.
ويشــير التقريــر إلــى أن »أكثر 
خالل  ألميركا  النفطية  اإليرادات 
األســبوع املاضي جاءت من كندا 
برميل  و901  مليونني  بلغ  ومبعدل 
يوميــا، تليهــا املكســيك التي 
بلغت كمية االســتيرادات منها 
مبعــدل 451 ألف برميــل يوميا، 
بلغت  التــي  الســعودية  تليها 
االســتيرادات منهــا مبعدل 385 
وروسيا مبعدل  يوميا،  برميل  ألف 

266 ألف برميل يوميا«.
معلومــات  إدارة  تقريــر  وتابــع 
أن »كمية  الطاقــة األميركيــة 
اخلام من  النفط  االستيرادات من 
االكوادور بلغــت مبعدل 172 ألف 
التي  البرازيل  تليها  يوميا،  برميل 
بلغت االســتيرادات منها مبعدل 
ألــف برميل يوميــا، تليها   129
كولومبيا التي بلغت االستيرادات 

برميل  ألــف   111 منها مبعــدل 
يوميا، وتليها نيجيريا التي بلغت 
الف  مبعدل71  منها  االستيرادات 

برميل يوميا«.
ارتفع  البالد،  انتاج  وعلى مستوى 
ســعرا خامي البصــرة اخلفيف 
والثقيل، قبــل إغالقه امس االول  
اجلمعــة، بالتزامــن مــع ارتفاع 

النفط في األسواق العاملية.
اخلفيف  البصــرة  نفط  وارتفــع 
املصدر آلســيا إلــى 65.38 دوالراً 
أو  دوالر،   0.73 مبقــدار  للبرميــل 
بنســبة %1.13 عن يوم اخلميس 
اســعار  فيما ســجلت  املاضي، 
 61.72 الثقيــل  البصــرة  خــام 

بلغت  بارتفــاع  للبرميــل  دوالرا 
%0.79. وســجل سعر  نســبته 
النفــط البصرة اخلفيــف اعلى 
االســعار من بني أعضاء منظمة 
أوبك، حيث ســجل اخلام العربي 
اخلفيــف 64.64 دوالرا للبرميــل، 
وســجل مزيج مربــان اإلماراتي 
63.64 دوالرا للبرميل، فيما سجل 
 64.62 اجلزائــري  ســهران  مزيج 
دوالرا للبرميل، وبلغ ســعر بوني 
اخلفيف النيجيــري 64.21 دوالرا، 
وجيراسول االنغولي 64.70 دوالرا. 
وكانت أســعار النفــط العاملية 
على  برنت  خــام  ليغلق  ارتفعت 
65.99 دوالرا، وخام غرب تكساس 

األميركي على 62.05 دوالرا.
وفي سياق ليس بعيدا، تتوقع وزارة 
االقتصاد الروسية أن يرتفع إنتاج 
512.4 مليون طن في  النفط من 
عام 2021 إلى 560 مليون طن في 
2024، وفقــا لتقرير لوكالة  عام 
أنباء إنترفاكس الروسية، وأشارت 
قدمتهــا  لتقديــرات  الوكالــة 
احلكومة وأوصــت باعتمادها في 

إعداد امليزانية.
ويتصور سيناريو احلالة األساسية 
أن يبلغ إنتاج النفط 549.8 مليون 
طن فــي عــام 2022، مقارنة بـ 
 ،2023 560 مليون طن فــي عام 
بلومبرج  وكالة  ذكرت  حســبما 

لألنباء امس االول  اجلمعة.
أن  اقتصادية  بيانــات  وأظهــرت 
من  إنتاجها  برفع  قامت  روســيا 
املاضي  النفط خالل شهر مارس 
ليصل إلى احلد األقصى حلصتها 
املقــررة وفق اتفــاق جتمع »أوبك 
بلــس«. ونقلت وكالــة بلومبرج 
لألنبــاء عــن بيانات مؤسســة 
التابعة  »سي.دي.يو-تي.إي.كيه« 
إن  القول  الروسية  الطاقة  لوزارة 
متوسط إنتاج روسيا خالل أول 11 
يوما من الشهر احلالي كان 1.388 
مليــون طــن يوميا مــن النفط 
اخلام واملتكثفــات النفطية، وهو 
10.174 مليون برميل  ما يعــادل 

يوميــا، بزيادة قدرهــا حوالي 79 
يوميا عن متوســط  برميل  ألف 

اإلنتاج في فبراير املاضي.
وجــاءت الزيادة في إنتاج روســيا 
في  التراجع  بعــد  الشــهر  هذا 
املاضي  فبراير  اإلنتاج في شــهر 
في  الشديد  االنخفاض  بســبب 
درجات احلــرارة، حيث قــل إنتاج 
روســيا ألول مــرة عــن حصتها 
املقررة. يذكر أن إنتاج روســيا من 
املتكثفــات النفطية، وهو عبارة 
عن نفط خام خفيف يســتخرج 
يدخل  ال  الطبيعــي،  الغــاز  من 
ضمن حصتها وفــق اتفاق أوبك 

بلس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
إزاحة  الصينية،  الشــركات  بدأت 
الشــركات الغربيــة فــي العراق، 
واخذ مشــاريع اســتراتيجية في 
قطاع النفط، وترغب باالســتثمار 
في قطاعــات أخرى، خصوصا بعد 
العراق  في  احلاصــل  األمني  التوتر 
نتيجة الصراع اإليراني ـ األمريكي.

فازت شــركة »سينوبك«  ومؤخرا 
الصينيــة بعقــد لتطويــر حقل 
العراقــي للغــاز في  املنصوريــة 
محافظة ديالــى، باإلضافة إلى أن 
هناك رغبة صينية بشــراء حصة 
غرب  حقــل  في  موبيل  اكســون 

القرنة 1.

العراق خــالل عهد حكومة  ووقع 
عادل عبد املهــدي، اتفاقا يتضمن 
إلى  الصينية  الشــركات  دخــول 
العمل داخل العراق، مقابل احلصول 

على 100 الف برميل يوميا.
وذكــرت وكالة » بلومبــرغ« العام 
الصينيتني  الشــركتني  أنَّ  املاضي 
تشــاينا   « وهمــا  العمالقتــني، 
كــورب«،  بتروليــوم  ناشــيونال 
و«ســينوك ليمتد« تدرسان شراء 
احلصة. ومن شأن الفوز بالصفقة، 
زيــادة نفــوذ الصــني فــي »غرب 
القرنــة 1-« في ضوء أنَّ شــركة 
»بتروتشاينا« متتلك بالفعل 32.7% 

من احلقل النفطي.

وقال مدير شــركة نفــط البصرة 
خالــد حمــزة، إنَّ بــالده منفتحة 
أمام الشــركات من خارج الواليات 
املتحدة لشــراء حصة »إكسون«. 
وأضاف حمزة: »ليس لدينا اعتراض 
على »بتروتشاينا«، وال » سينوك«، 
قد  شــركاؤنا..  بالفعــل  فهمــا 
تشتري شركة نفط البصرة حصة 
»إكســون« ، أو قد تشتريها أي من 

شركات وزارة النفط العراقية«.
وتوجد عدد من الشركات الصينية 
التي تعمل فــي حقول النفط في 
بغداد والبصرة وواســط، باإلضافة 
إلى توسع االســتثمارات الصينية 

في قطاع البناء.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مدير عــام جمارك محافظة 
ايالم روح اهلل غالمي امس  السبت 
تصدير بضائع بقيمة 53 مليونا و 
36 الفا و 336 دوالرا الى العراق عبر 
منافذ مهران الدولية خالل الشهر 

املاضي.
واضــاف غالمــي فــي تصريحات 
إيرانية  اعــالم  وســائل  نقلتهــا 
رسمية اليوم، أن هذه الكمية من 
البضائع بلغ وزنهــا أكثر من 183 

الفا و648 طنا .
إيالم  ونوه مدير عام اجلمــارك في 
الى تصدير املنتجات الزراعية مثل 
والبرتقال  والتفاح  البطيخ األحمر 

والطماطــة بــوزن 39 ألــف طن 
وبقيمــة 10 ماليني و 29 ألف دوالر 
الشــهر  من حــدود مهران خالل 
املاضي. وفي إشــارة إلــى تصدير 
املنتجــات الزراعيــة مــن منافذ 
مهران الدولية خالل العام االيراني 
 ،)2020 20 مــارس  )انتهى  املاضي 
قال غالمي أن أكثــر من 125 ألف 
طن من املنتجات الزراعية اخملتلفة 
)محاصيــل صيفيــة( بقيمة 55 
مليونا و 687 ألف دوالر مت تصديرها 

من منافذ مهران إلى العراق.
الترانزيت،  شحنات  إلى  أشار  كما 
مؤكــدا أن الــف و726 شــحنة 
ترانزيــت دخلــت الى العــراق من 

منافذ مهــران الدولية خالل هذه 
الفترة.

وأضــاف املديــر العــام جلمــارك 
محافظــة إيــالم، أن مليونا و 60 
 553 ألف طن من البضائع بقيمة 
مليون دوالر مت تصديرها إلى العراق، 
والســيراميك  والبالط  احلديد  من 
والبالستيك وانواع اخلضروات وخام 

احلديد واملنتجات البتروكيماوية.
واوضــح غالمي ان معبــر مهران 
البضائع  لتصدير  الدولي  التجاري 
ويواصل  العراق مازال مفتوحا  الى 
نشــاطه رغــم تعليــق حركــة 
املسافرين على هذه احلدود بسبب 

كورونا .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 Newswrap« صحيفــة  حــذرت 
India« في تقريــر لها، من أن تركيا 
والعراق سيصبحان منافسني قويني 
للهند في سوق البصل العاملي، بعد 
اتخاذ احلكومة االحتادية في نيودلهي 
قــرارا بحظر تصديــر البصل على 

مدى السنوات القليلة املاضية.
ونقلت الصحيفة عــن رئيس احتاد 
 (ACEA( الزراعية  الســلع  مصدري 
إم مادان بــراكاش، قوله إن والعراق 
تقف  باكســتان  جانب  إلى  وتركيا 
وراءنــا دائًمــا، مضيفا بــأن احلظر 

ميثل  الصــادرات  علــى  املفــروض 
مشــكلة في اســتعادة السيطرة 
التقليدية. وفي الســنوات القليلة 
املاضيــة ، جلأت احلكومــة االحتادية 
أو  الصــادرات  إلــى حظر  الهندية 
حتديد احلد األدنى لســعر االستيراد 
لصادرات البصــل للحد من ارتفاع 
األســعار. و في 24 ايلول  من العام 
املاضي ، حظــرت احلكومة صادرات 
البصل بعد أن بدأت أسعار التجزئة 

في االرتفاع داخل السوق احمللية.
ومت رفع حظر التصديــر اعتبارًا من 
1 كانــون الثاني، ولكــن كان على 

في  مشــكالت  مواجهة  املصدرين 
احلصول على رعاة.

املوســمية  غيــر  األمطــار  وأدت 
واإلصابــات التي حلقــت باحملاصيل 
الدائمة طــوال الفترة من يناير إلى 
فبراير إلى ارتفاع أسعار البصل إلى 
4000  روبية للقنطار ) 146.8 كيلوا( 
داخل الســوق احمللية ، وقد أثر هذا 
أيًضا في القدرة التنافسية للبصل 
الهندي داخل ســوق التصدير بعد 

رفع حظر التصدير.
وقال براكاش: »في البداية ، واجهتنا 
مشــكالت في التصدير حيث كان 

التقليديني مخزون  املشــترين  لدى 
والعراق، حيث كانت  تركيا  وافر من 
شــحناتهم تنتظر أيًضا في موانئ 

مثل كولومبو«.
وكان مــن أكبــر املشــكالت التي 
واجههــا املصدرون الهنود في أرباح 
الســوق فــي ماليزيا وســريالنكا 

واخلليج.
يذكر أن  الهند تعد ثاني أكبر منتج 
للبصل في العالم بعد الصني، وفقا 
لصحيفة التاميــز الهندية، إذ يصل 
إنتاجها الســنوي إلى أكثر من 47 

مليون طن.

الشركات الصينية تزيح الشركات 
الغربية في العراق

أكثر من 50 مليون دوالر تصدير بضائع 
من محافظة إيرانية إلى العراق خالل شهر

حظر الهند لتصدير البصل يمنح العراق مساحة في السوق العالمية

تراجع كبير في صادرات العراق النفطية ألمريكا
ارتفاع أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل

الواليات المتحدة 
استوردت النفط 
الخام من العراق 
بمعدل 34 ألف 
برميل يوميا، 
منخفضة عن 
األسبوع الذي سبقه 
والذي بلغ معدله 
223 ألف برميل 
يوميا

تصدير النفط عبر املوانئ
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دراسة

المزيفون في »الحزب«
صالـح كونـه واحداً مـن املقصودين في 
العمـل داخـل احلـزب، وكذلـك االسـتاذ 
سـالم وهـو رئيس حتريـر جريـدة احلرية، 
وكاتـب لعمـود يومي رئيس فـي اجلريدة 
السـرد  حركـة  ونتابـع  اهميتـه،  لـه 
الرئيسـية،  الشـخصيات  خـال  مـن 
حيـث يتصـل مثنـى بأبيـه ويخبـره عن 
احـد  أن  التظاهـرات، وكيـف  مجريـات 
القنـوات الفضائيـة اجـرت معـه لقـاًء 
حـول هـذا التظاهـرة، وقـد حـاز حديثه 
علـى ترحيـب زمائـه والتصفيـق لـه، 
فيخبـره القـاص صالـح بأنه راجـع الى 
البيـت وسـوف يتحـدث معـه بشـكل 

مفصـل عـن مجريـات التظاهـرات:

)ومـا أن عبـر صالـح إلـى اجلهـة األخرى 
من شـارع الرشـيد حتى تفاجأ بسـيارة 
سـوداء كادت أن تصدمـه ليخـرج منها 
بإمسـاكه،  قامـوا  مسـلحني  ثاثـة 
وشـّدوه بقـوة إلـى داخل السـيارة حتت 
تهديـد السـاح، وعنـف أيديهـم، وقوة 
بسـرعة  بـه  لينطلقـوا  اجسـادهم 

ص14  كبيـرة( 
ولـم يقتصـر األمر إلـى هذا احلـد، بل إن 
مجموعـة أخـرى اقتحمت بيـت صالح 
فـي منطقـة الشـعلة ببغـداد، وهددت 
زوجـة صالح وابنه مثنـى بالقتل جلميع 
افـراد العائلـة إذا مـا حتدثوا أو اشـتكوا 
عـن امـر اختطـاف صالـح، وانـه يبقـى 
محجـوزاً لديهـم حتـى  اجنـاز مهمته. 
حيـث طلبـوا منـه كتابـة روايـة يضـع 
فيهـا افـكار احلـزب ومحاولـة تشـويه 
بعـض احلقائـق التـي تقـف حائـًا فـي 

اهدافهم. حتقيـق 
ويحصـل مـا حصـل للقـاص صالح مع 
د سـالم، حيـث يختطف ويهـدد بابنته 
ابنتـه  وهـي  لنـدن،  فـي  تـدرس  التـي 
الوحيـدة )رؤى(، ومبا أن عملية االختطاف 
فـإن  أحـد،  بهـا  يعلـم  أن  دون  حدثـت 
عمليـة العثـور عليهم ومعرفـة مكان 
اختطافهـم أمـر مجهـول، لكـن األمـر 
يريـد  احلـزب  هـذا  أن  لاهتمـام،  املثيـر 
اليومـي  عملهمـا  ميارسـا  أن  منهمـا 
بشـكل طبيعـي، وأن احلجـة لـكل من 
يسـأل عنهم انهمـا مسـافران، وهكذا 
يكتـب القـاص صالـح روايته ميـرر فيها 
تهديـد  للحـزب حتـت  املزيفـة  االفـكار 
السـاح، والقضـاء علـى ابنـه وزوجتـه 
أن لـم ينفـذ االمـر، وتصدر هـذه الرواية 
وتـوزع في شـارع املتنبي، ويحـدث جدل 
كبير، ألن سـياق هـذه الروايـة وافكارها 
تتناقـض مـع افـكار القاص صالـح، أما 
فـي اجلريـدة فظـل دكتور سـالم يكتب 
ألفـكاره  املغايـر  الصحفـي  عمـوده 
ومبادئـه، بحجـة انه مسـافر وسـيظل 
يرسـل لهم عمـوده اليومي مـن هناك، 
خالـد،  الشـيخ  شـخصية  وتظهـر 
السـاح،  تهديـد  ويطلـب منـه وحتـت 
أن يغيـر مسـار خطبـة اجلمعـة، ويقول 
مـا ميليـه عليـه احلـزب، إال أنـه وعلـى 

املنبـر يرفـض االنصيـاع ألوامـر احلـزب، 
ويتحـدث ضدهـم، فينبـري احـد رجـال 
الشـيخ  علـى  النـار  ويطلـق  احلـزب، 

قتيـًا. ويرديـه 
الفنـي  السـياق  يبـرز  هنـا  ومـن 
ان  بعـد  االسـتخباري،  البوليسـي 
القـاص  باختطـاف  الشـكوك  ظهـرت 

جهـاز  لكـن  سـالم،  ودكتـور  صالـح 
مكافحـة االرهـاب، لم يسـتدل على اي 
دليـل او خيـط يوصلـه عن اجلهـة التي 
اختطافهمـا،  مـكان  أو  اختطفتهمـا، 
للبحـث  جهـة  مـن  أكثـر  وتتحـرك 
والتقصـي وجمـع املعلومـات، وحصلوا 
علـى معلومـات مؤكـدة الختطافهما، 

أن رجـال احلـزب، وبعـد جـدال  بالرغـم 
حاد بـني مثنـى ابـن صالح واملسـلحني 
لقتلـه  اندفاعهـم  حـد  اشـتد  الـذي 
وقتـل امـه، دون ان يعلـم صالـح بذلك، 
االرهـاب،  مكافحـة  جهـاز  ويسـتطيع 
أن يقبـض علـى مجموعـة مـن رجـال 
احلـزب، الذيـن اعترفـوا بقيامهـم بقتل 
جريـدة  عـن  والبحـث  خالـد،  شـيخ 
الـى خطـة غايـة فـي  اهتـدوا  احلـزب، 
يسـتمع  البحتـة  بالصدفـة  الـذكاء، 
دكتـور سـالم الى احد رجـال احلزب وهو 
يطلـب طعـام )دلفـري( ويصـف لعامل 
املطعـم املـكان بالتحديـد، فيكتشـف 
البنـوك  فـي  هـو  اختطافـه  مـكان  أن 
افـراد  احـد  فيسـافر  املـدارس،  شـارع 
التـي  رؤى  ابنتـه  جللـب  االسـتخبارات 
علمـت باختطافـه، ومـن خـال تبـادل 
مـكان  يكتشـفون  املشـفرة  الرسـائل 
دكتـور سـالم، وحتـدث عمليـة اقتحام 
ومواجهـة بالطائـرات إلنقـاذه، ويعترف 
احـد املعتقلـني مـن رجـال احلـزب عـن 
مـكان وجـود القـاص صالـح، وينقذونه 
ايضـاً، تتخلـل هـذه االحـداث تفاصيل 
واسـتخدام  ومطـاردات  اسـتخبارية، 
متشـعبة  واحـداث  حديثـة،  وسـائل 
فيهـا  اسـتطاع  وواسـعة،  كبيـرة 
الروائـي وبسـياق فنـي شـيق، أن يقـوم 
متقـن،  بشـكل  االحـداث  هـذه  بـإدارة 
ورغم تزاحـم االحداث، وقلـة االنتقاالت 
وتدفـق العمليـة السـردية التـي بـدأت 
مـن السـطر االول جملـرى احـداث هـذه 
الروايـة وحتـى نهايتها، فقـد قدم عماً 
روائيـاً وفـق مـا تتطلبـه عمليـة بنـاء 
الروايـة احلديثـة، وهكذا يلقـى القبض 
علـى جميـع افراد احلـزب وحتـى القائد، 

الـذي يقـود احلـزب.
قيـس  د.  للروائـي  )احلـزب(  روايـة 
الروايـة  بنمـط  كتبـت  العطوانـي، 
وبأسـلوب  االسـتخبارية  البوليسـية 

احلديثـة.  الروايـة 

يوسف عبود جويعد

بغيـوم  ملبـد  سـردي  فضـاء  فـي   
والقلـق، وفـي أجـواء بوليسـية  اخلـوف 
لنـا  يقـدم  سياسـية،  اسـتخبارية 
روايتـه  العطوانـي،  د.قيـس  الروائـي 
)احلـزب(، حيث سـنتابع ومن خـال مبنى 
حـد  الصادقـة  باألحـداث  زاخـر  سـردي 
السـطوع والتوهـج، كـون هـذا النـص 
احلقائـق  بعـض  لنـا  يكشـف  السـردي 
خـال  مـن  البلـد،  هـذا  فـي  السـائدة 
قانـون البحار الذي يسـيطر فيـه القوي 
علـى الضعيـف، بـل يقتلـه مـن أجـل 
حتقيـق غايته، بأي وسـيلة وبـكل الطرق 
املتاحـة، وبرغـم مـن أن بنيـة العنونـة، 
تشـير بشـكل واضـح ومباشـر الى منت 
النـص، اال أنها جـاءت متممـة للعملية 
السـردية وحركة االحداث داخـل الرواية، 
التـي  واملركزيـة  الرئيسـة  البـؤرة  كـون 
احلـزب  هـو  االحـداث،  منهـا  تنطلـق 
الـى  أن يصـل  يريـد  الـذي اسـس وهـو 
السـلطة ويسـتولي على احلكـم بطرق 
أسـلوب  مسـتخدماً  شـرعية،  غيـر 
القـوة لتحقيـق هـذا الهـدف، وأن نشـر 
أفـكار واهـداف احلـزب، التـي بـدت لنـا 
غيـر نزيهـة، وأنها أفـكار هدامـة وليس 
بنـاءة، وحتـت أغطيـة مختلفـة، وأهمها 
طريقـاً  صـار  الـذي  الدينـي،  الغطـاء 
لتحقيـق أهـداف سياسـية مدمـرة، من 
خـال ظهـور رجـال يحملـون السـاح، 
لـكل مـن يعيق مسـيرة هذا احلـزب، ومبا 
أن عمليـة نشـر أفـكار هذا احلـزب حتتاج 
مكانتهـم  لهـم  وأدبـاء  مثقفـني  الـى 
بقبـول  حظيـت  التـي  وكتاباتهـم 
االوسـاط االدبيـة، فقـد جلـأ هـذا احلـزب 
الـى البحـث والتقصـي للحصـول على 
عناصـر مـن املثقفـني واالدبـاء، يقومـون 
مـن خـال  احلـزب  افـكار  نشـر  مبهمـة 
توظيفهـا بصيغ مختلفـة، منها كتابة 
كتابـة  وكذلـك  الشـأن،  بهـذا  روايـة 
أعمـدة صحفيـة رئيسـة ألسـاتذة كبار 
لهـم قاعـدة شـعبية كبيـرة، مـن هنـا 
بـرزت احلاجـة داخل مـنت هـذا النص الى 
ظهـور مثنى أبن القـاص صالح، والقاص 

يحصل ما حصل للقاص 
صالح مع د سالم، حيث 

يختطف ويهدد بابنته التي 
تدرس في لندن، وهي ابنته 

الوحيدة )رؤى(، وبما أن 
عملية االختطاف حدثت دون 
أن يعلم بها أحد، فإن عملية 

العثور عليهم ومعرفة 
مكان اختطافهم أمر 

مجهول

تشكيل

قراءة

حجاج سالمة
 

التشـكيلية  الوجـوه  مـن  واحـدة  هـي 
ذات  ومبدعـة  النشـطة..  السـعودية 
مسـيرتها  خاصـة..  فنيـة  بصمـة 
الفنيـة الافتـة، رافقتها مسـيرة أخري 
اسـتهدفت مـن خالهـا املسـاهمة في 
إثـراء املشـهد التشـكيلي فـي اململكة 
العربـي،  والعالـم  السـعودية،  العربيـة 
مـن  مزيـد  وخلـق   ، جـدة،  ومدينتهـا 
التشـكيلية  الوجـوه  لدعـم  الفـرص 
الشـابة وتقدميهـا عبـر معـارض خاصة 
خـال  مـن  تنظمهـا  فنيـة  وملتقيـات 

.« الفـن  تناغـم   « جاليـري 
إنهـا الفنانـة التشـكيلية السـعودية، 
مطلوبـة قربـان، التـي تعتبـر أن الفنون 
التشـكيلية هـي أحـد روافـد الثقافـة 
الفنـون  لكـون  وذلـك  السـعودية، 
نتـاج   – التشـكيلية – بحسـب قولهـا 
واألسـاليب،  االجتاهـات  متنـوع  إبداعـي 
ومتعـدد املصـادر التـي يسـتلهم منهـا 
وفـي  الفنيـة  أعمالهـم  املبدعـون 
وطبيعتهـا  اململكـة  تـراث  مقدمتهـا 
املفـردات  مـن  بالكثيـر  الغنيـة 

. لتشـكيلية ا
وتـري » قربـان » أنـه كمـا أن علـي وزارة 

برعايـة  املعنيـة  واجلهـات  الثقافـة 
النهـوض  فـي  دور  والفنـون،  الثقافـة 
باملشـهد التشـكيلي السـعودي، فـإن 
جمـوع الفنانـني، واملؤسسـات الفنيـة 
فـي  بدورهـا  تقـوم  وأن  بـد  ال  اخلاصـة، 
حتقيق تلـك النهضـة التي باتـت واقعا 
ملموسـا بفضـل مـا نالتـه مـن دعـم 
ورعايـة في إطار محاور رؤيـة 2030 التي 
يوليهـا خـادم احلرمـني الشـريفني امللك 
وولـي عهـده  عبدالعزيـز،  بـن  سـلمان 
بـن  محمـد  السـمو  صاحـب  األمـني، 
سـلمان، رعاية واهتماما كبيـرا، بجانب 
جهـود صاحـب السـمو وزيـر الثقافـة، 
وكل املؤسسـات التابعـة لوزارتـه، وهي 
الرعايـة واجلهـود التـي جعلـت الفنـون 
التشـكيلية السـعودية تتبـوأ املكانـة 

التـي تليـق بهـا عربيـا ودوليـا.
بـأن  قربـان،  مطلوبـة  الفنانـة  ورأت 
العـرض،  وصـاالت  باملعـارض  االهتمـام 
والعمـل علـي تطويرهـا وانتشـارها هو 
أمـر مهـم لتحقيـق مزيـد مـن الثـراء 
علـي  التشـكيلي  للمشـهد  واإلثـراء 

. اململكـة  أرض 
األساسـي  الهـدف  أن  إلـي  ولفتـت 
الـذي اقيـم من أجلـه جاليـري » تناغم 
الفـن » هـو املسـاهمة بقـدر اإلمـكان 
فـي إثـراء احلركـة التشـكيلية، ونشـر 

الثقافـة البصريـة، وتعزيـز دون الفنـون 
التشـكيلية فـي النهـوض باجملتمعات.

تعـدد  أن  إلـي   « قربـان   « وأشـارت 
املـدارس الفنيـة، جعلـت مـن الفنـون 
متعـددة  املائـدة  مثـل  التشـكيلية 
األذواق..  كل  يناسـب  الـذي  الطعـام 
وباتـت جتـذب جمهـورا متعـدد املـآكل 

واملشـارب.
وأكـدت علـي أن تنظيم املعـارض هدفه 
هو تقـدمي التغذيـة البصريـة والفكرية 
لشـرائح اجملتمع اخملتلفـة، وليس حتقيق 
عائـد مـادي، وأن العائـد املـادي الوحيـد 
الـذي قـد يتحقـق مـن إقامـة املعارض 
مـن  وهـو  الفنيـة،  األعمـال  بيـع  هـو 
احلاجـة  باتـت  حيـث   .. النـادرة  األمـور 
اقتنـاء األعمـال  ماسـة لنشـر ثقافـة 

التشـكيلية فـي اجملتمعـات العربيـة.
السـعودية،  التشـكيلية  والفنانـة 
الوجـوه  احـد  هـي  قربـان،  مطلوبـة 
فـي  البـارزة  السـعودية  التشـكيلية 
إقامـة  فـي  وتنشـط  جـدة،  مدينـة 
التـي  الفنيـة،  والفعاليـات  املعـارض 
تسـتهدف مختلـف فئـات اجملتمـع من 
بجانـب حرصهـا علـي  وكبـار..  صغـار 
تنظيـم الـورش الفنية التي تسـتهدف 
 .. الفنانـني  شـباب  مهـارات  صقـل 
مـع  فنيـة  معـارض  فـي  وإشـراكهم 

السـعودية،  التشـكيلية  احلركـة  رواد 
لتحقيـق التواصـل بـني األجيـال وتبادل 

والثقافـات. والـرؤي  اخلبـرات 
قربـان  الفنانـة مطلوبـة  درسـت  وقـد 
الفنـون التشـكيلية فـي املانيـا ومصر 
كمـا  األمريكيـة،  املتحـدة  والواليـات 
درسـت فنـون النقش علـي احلريـر، وقد 
شـاركت فـي عشـرات الـورش الفنيـة 
التشـكيلية  الفنـون  مجـاالت  فـي 
اخملتلفـة، وقـد حصلت خال مسـيرتها 
مـن  الكثيـر  عضويـة  علـي  الفنيـة 
مثـل  الفنيـة،  واجلماعـات  املؤسسـات 
واملركـز  التشـكيليني،  الفنانـني  بيـت 
فـي  التشـكيلية  للفنـون  الثقافـي 
جـدة، واملركـز اإلبداعي للفنـون واآلداب 

القاهـرة. املصريـة  بالعاصمـة 
وقـد حـازت علـي العديـد مـن اجلوائـز 
احمللـي  املسـتويني  علـي  والتكرميـات 
والعربـي، كمـا شـاركت فـي عشـرات 
فـي  الفنيـة  وامللتقيـات  املعـارض 
بلـدان عـدة بجانـب اململكـة العربيـة 
واإلمـارات  مصـر،  بينهـا  السـعودية، 
ولهـا  وفرنسـا،  املتحـدة،  العربيـة 
اململكـة  داخـل  فنيـة  مقتنيـات 

. رجهـا وخا

منتهى عمران 

صفتهـا  عـن  تتخلـى  دنيـا  الشـاعرة 
كشـاعرة اصـدرت العديـد مـن اجملاميـع 
الشـعرية وتذهـب نحـو السـرد خالصا 
متامـا فهـي تنقـل لنـا قصصـا واقعيـة 
فـي  منهـا  الكثيـر  وثقـت  قـد  كانـت 
كتابهـا الوثائقـي ) في سـوق السـبايا ( 
عـن سـبايا داعـش إذ شـدت الرحـال من 
املتحـدة  الواليـات  فـي  إقامتهـا  محـل 
فـي  األحـداث  موقـع  إلـى  األمريكيـة 
مـع  املباشـر  ولقاءهـا  العـراق  شـمال 
السـبايا اخملطوفات اللواتـي تخلصن من 
األسـر بطريقة وأخـرى.. وقد صرحت دنيا 
ميخائيـل أن نـداء كان يازمهـا يدعوهـا 
لكتابـة هـذه الروايـة بعـد االنتهـاء من 
كتابها الوثائقي ولم تسـتطع مقاومته 
فقـررت كتابـة رواية وشـم الطائـر. لقد 

كانـت دنيـا مهمومـة مبأسـاة األقليـة 
االيزيديـة ومـا جـرى عليها مـن تنظيم 
داعـش ولم تكـن تفكر بتقدمي نفسـها 
كروائيـة بـل كان لهـا هدف محـدد هو 
إلـى  األقليـة  إيصـال مظلوميـة هـذه 
محـاوالت  ودون  صـدق  بـكل  العالـم 
حلرفنـة جتربة سـردية جديدة فـي عالم 
السـرد وخصوصـا أنهـا روايتهـا األولى 
إن  تـدري  ال  أنهـا  أيضـا  صرحـت  وقـد 
كانـت سـتعيد التجربـة أو ال.. اتخـذت 
دنيـا دور الـراوي العليـم فراحـت تسـرد 
 .. السـبية  هيلـني  بطلتهـا  حكايـة 
سـمعنا  غريبـة  ليسـت  حكايـة  هـي 
غيرهـا  والكثيـر  تفاصيلهـا  وشـاهدنا 
اإللكترونيـة  واملواقـع  القنـوات  عبـر 
ملدينـة  داعـش  احتـال  فتـرة  طيلـة 

املوصـل وحتـى حتريرهـا.
قبـل  مـا  احلكايـة  وثقـت  لكنهـا 
عـن  صـورا  لنـا  ونقلـت  االحتـال 

الصغيـرة  بتفاصيلهـا  احليـاة  طبيعـة 
فـي قريـة )حليقـي( عنـد أعلـى اجلبـل 
وطريقـة  وتقاليدهـم  عاداتهـم  وعـن 
معيشـتهم وقـد كنـا جنهلهـا متامـا.. 
بطريقـة  التوثيـق  عنصـر  غلـب  لقـد 
السـرد علـى عمـوم الروايـة وهـذا كان 
بأمـس  نحـن  ومطلوبـا  مهمـا  هدفـا 
عنـد  الصـورة  لتكتمـل  إليـه  احلاجـة 

القـارئ. 
من خـال قراءاتـي للعديد مـن الروايات 
أن  اجـزم  أكاد  النسـاء  كتبتهـا  التـي 
الهـدف األول لهـن هـو إيصـال قضيـة 
مهمـة للـرأي العـام تخص اإلنسـانية 
فـي  الذاتيـة  تنتفـي  وغالبـا  عامـة 
السـرد علـى عكس الشـعر الـذي متيل 
فيـه النسـاء إلـى الذاتيـة التـي تـكاد 
تكـون محضـة رغـم أن الهم النسـوي 

مشـترك فـي العمـوم. 
هـذا مـا جنـده متامـا فـي روايـة )وشـم 

الطائـر ( العنـوان الـذي اسـتمدته مـن 
وشـم وضعـه الثنائـي العاشـق هيلني 
واليـاس علـى بنصريهمـا ليكـون بديا 
خلـامت الـزواج والطيـر هنـا كان محـورا 
لقصـة احلب التـي كانت بـني البطلني. 
اشـتغلت دنيـا ميخائيل على سـياقني 
مـن  هدفهـا  لتحقـق  متناقضـني 
كتابـة الروايـة السـياق األول هـو احلـب 
والطبيعـة والنقـاء والفطرة والسـياق 
االحتـال  متامـا  العكـس  هـو  الثانـي 
والقتل والهدم واالغتصاب. ما يحسـب 
لدنيـا أنهـا لم تكن متطرفـة في عرض 
متامـا  معتدلـة  كانـت  بـل  السـياقني 
حتـى أنهـا اظهرت مسـاوئ وحسـنات 
الطرفـني  مـن  األفـراد  بعـض  عنـد 
كمـا  طرحهـا.  فـي  معقولـة  فكانـت 
اإلنسـاني  اجلانـب  علـى  ركـزت  أنهـا 
أكثـر مـن اجلانـب الفكـري والعقائـدي 
تطـرح  أو  تناقـش  فلـم  الدينـي  أو 

الشـخصية  نظرهـا  وجهـة  أو  آراءهـا 
أو حتـى موقفهـا ممـا يحـدث واكتفـت 
بعـرض األحـداث واحلكايـات كمـا هـي 
وطرحـت بعـض األسـئلة علـى لسـان 
املثاليـة  جنبتهـا  التـي  الشـخصيات 
كبشـر  مقنعـة  بواقعيـة  وطرحتهـا 
خطائـني يتنازعهـم اخليـر والشـر بذات 
الوقـت فكانـت مقنعـة متامـا للقـارئ. 
ورمبا ألن احلكاية واألحـداث بواقعيتها ال 
حتتـاج مـن الكاتبـة أن تفعل غيـر ذلك 
فهـي كفيلـة بـأن جتعـل القـارئ يتخذ 
موقفـا إزاء مـا حـدث. لقـد جنحـت دنيا 
فـي مسـك زمـام حبكـة الروايـة بكل 
بسـاطة واريحيـة ودون تعقيـد. وتعـد 
لألجيـال  وثيقـة مهمـة  الروايـة  هـذه 
القادمـة لتتعـرف مـن خالهـا على ما 
جـرى فـي فتـرة زمنيـة مهمـة وكذلك 
للعالـم الذي يجهـل احلقائـق كما هي 

عـن منطقـة منسـية مـن اإلعـام.

التشكيلية مطلوبة قربان: تعدد المدارس جعل الفنون البصرية
تجذب جمهورًا متعدد الثقافات 

وشم الطائر و نداء السرد

غالف الرواية
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خصوصية  رمضان  شــهر  يحمل 
باكثر من طقــس وزاوية قد يكون 
اهمها االفطار احملدد له وقت معني 
للبدء به، وبالتالي فالصائم ينتظره 
بحماسة شــديدة بعد االحساس 
ما  اليوم،  طــوال  والعطش  باجلوع 
يجلع الصائــم يقبل على الطعام 
بغض النظر عمــا اذا كانت املائدة 

حتوي طعامه املفضل او ال.
ومبا ان العديد مــن الصفات تركن 
الــى عناوين االبراج، فقــد تناولت 
دراسة اخيرة بعلم االبراج ان طعام 
االفطار يتوقف ايضــا على عنوان 
البــرج، فكل برج يتميــز اصحابه 
ومنها  ومزاجيــات  صفــات  بعدة 

تفضيله لطعام معني دون غيره.
األكلة املفضلة على مائدة اإلفطار 

ملواليد:

 احلمل
يتميز أصحاب برج احلمل بالعفوية 
ورغبتهــم الدائمــة فــي تنــاول 
الوجبات اجلديدة واخملتلفة، لكنهم 
اجلديدة  األطعمة  جتربة  يخشــون 
حتــى ال تثير إعجابهــم وبالتالي 
فهم  لذلــك  بســببها،  يعانــون 
مثل  املشــوية  األطعمة  يفضلون 
كباب ســواء من اللحم االحمر او 

الدواجن.
يعشــقون  املقبالت، فهم  أما عن 
األطعمة املقلية واحلارة، فسيكون 
اختيارهــم دجاج مقلي بالصلصة 
احلارة، لذلك ميكنك االعتماد عليها 
بالسمسم  تزينها  مع  وحبتك  في 

والبقدونس.

الثور

يفضلون أصحاب برج الثور الطعام 
البطاطس  الكالســيكي، ســواء 
املشــوية مــع اللحم املشــوي أو 
الدجاج، اخلضراوات واألرز والشوربة 
من األطباق املفضلة لديهم لذلك 
ميكنك اختيارهــا لهم على مائدة 

اإلفطار.

اجلوزاء
برج  املعــروف عن شــخصية  من 
يفضلون  دائمــاً  أنهــم  اجلــوزاء، 
على  االســتقرار  وعدم  التجديــد 
ذوق معــني، لكنهم دائماً يفضلون 
كاخلضــراوات  الصحي  الطعــام 
املســلوقة، أو وجبات الســي فود 

الصحية.
لكــن عندمــا يرغــب فــي تناول 
تناول  فيفضل  الدسمة،  األطعمة 
البرجــر مع صوص اجلنب الشــيدر 
واخلس، في وجبة السحور يفضلون 
تناول الزبادي مع الشوفان والفواكه 

الطازجة.

السرطان
مييلــون أصحــاب برج الســرطان 
اخلالية  البســيطة  األطبــاق  إلى 
والكثير  الصعبــة  املكونــات  من 
لذلك ســيكون طبق  التوابل،  من 
مع  األبيض  بالصــوص  املكرونــة 
الفطــر والدجــاج مــن األطعمة 

إلى  إضافــة  لديهــم.  املفضلــة 
شــوربة املأكــوالت البحرية، التي 
تعتبر من األطباق املفضلة لديهم 

على مائدة اإلفطار.

األسد
مــن املعــروف على صفــات برج 
األســد، أنهــم يفضلــون دائمــاً 
وجتربة  األضــواء  يكونــون حتت  أن 
األشــياء اخملتلفة سواء في املالبس 
أو الطعــام، لكنهم فــي الطعام 
اقــرب الــى الكالســيكية، فمن 
اللحوم  لديهم  املفضلة  األطعمة 
املشوية مع الدواجن والصوص احلار 

واملقبالت.

العذراء
الكمــال من الصفات  البحث عن 
العذراء،  بــرج  أصحاب  في  املميزة 
لذلــك ســيبحث عــن الطعــام 
اللذيذة  بالنكهات  الغني  الصحي 
كالسطلة باخلضراوات والدجاج أو 
نوع من الشــوربة يفضل أن يكون 
خال من الدهون، كمــا أن الدجاج 
املشوي مع سلطة الطحينة تعتبر 
من ضمن الوجبــات التي يفضلها 

أصحاب العذراء.

امليزان
ال يهتمــون أصحــاب بــرج امليزان 

بوجبــة اإلفطــار، فهــم يبحثون 
واخملبوزات  الشــرقية  احللويات  عن 

واملقبالت املقلية والعصائر.

العقرب
لــدى أصحاب برج العقــرب مذاق 
طعامهم  اختيــار  عنــد  خــاص 
األطباق  املفضل، فهم يعشــقون 
لذلك  احلــارة،  بالتوابــل  الغنيــة 
األكالت الشعبية ستكون مناسبة 

للغاية بالنسبة لهم.

القوس
من األطباق الشهية التي يفضلها 
مواليد القوس على مائدة اإلفطار، 
األسماك والسوشي الذي يعد من 
لهم،  بالنسبة  املفضلة  األطعمة 
على  السمك  اختيار  ميكنك  لذلك 

وجبة اإلفطار ملواليد القوس.

اجلدي
اخلضراوات  اجلدي  مواليد  يعشــق 
والنشــويات املفيدة املتواجدة في 
البطاطس والبطاطا، لذلك ميكنك 
مع  والبطاطس  اخلضراوات  حتضير 

نوع من اللحوم احلمر.

الدلو
يتفــق مواليــد الدلو مــع امليزان، 
فهم يبحثون عــن احللويات فقط 
ال يفضلــون تناول كميــات كبيرة 
لذلك عليك  احلادقة،  األطعمة  من 
عمل أكثر من نــوع حلو في حالة 

استضافة صديق من برج الدلو.

احلوت
لدى أصحاب  املفضلة  األكالت  من 
برج احلــوت، األطبــاق احملضرة من 
األجبــان والصوص األبيض ســواء 
مــع املكرونة أو الدجــاج واللحوم 

والفطر وغيرها.

مائدة االفطار المفضلة لكل برج
»كوفيد البرازيلي« يجتاح أميركا الالتينية

تنتشــر في دول التينية عدة ساللة جديدة من فيروس 
كورونا املستجد، أطلق عليها اسم »كوفيد البرازيلي«، 
وتعد األسرع انتشارا واألكثر فتكا في أميركا اجلنوبية 

منذ أسابيع.  
البريطانية معاناة روميل  ونقلت صحيفة »غارديــان« 
هيريديــا من بيرو، الذي فقد والديــه وأخيه بينما كان 
يســابق الوقت من أجل إيجاد ســرير لهــم في غرف 

العناية املركزة املكتظة باملرضى.
وقــال هيريديا، مــدرس تربية بدنية ويبلــغ من العمر 
47 عاما، بصوت مكتوم بســبب قناعني أسودين على 
وجهه: »توفي شقيقي خوان كارلوس البالغ من العمر 

52 عاما. 
وأضاف: »في اليوم التالي فقدت والدتي فيلما البالغة 
من العمر 80 عاما، التي عانت التهابا دماغيا قاتال ألقى 
األطباء باللوم فيه على )كوفيــد 19(. وبعد اربعة أيام 

توفي والدي خورخي«.
وتعاني بيــرو حاليا من موجة هي األشــد من فيروس 
كورونا، األمر الذي يطرح تساؤالت بشأن الكيفية التي 
ميكــن للبالد التصدي بها لهذا الوباء في ظل إشــغال 

شبه تام للمستشفيات.

Oppo 5 األحدث منG مواصفات هاتف
من بني أبرز هواتف 5G التي ظهرت في األسواق العاملية 
مؤخرا جــاء F19 pro من Oppo، والذي يتوقع أن يحقق 

مبيعات كبيرة ملواصفاته املتطورة وسعره املنافس.
الهاتــف بهيكل مقــاوم للماء والغبــار، مصنوع من 
املعــدن والزجاج املضــاد للصدمات واخلــدوش، أبعاده 

)7.8/73.4/160،1( ملم، ووزنه 173 غ.
وشاشــته أتت Super AMOLED مبقــاس 6.43 بوصة، 
أبعادها »20:9«، ودقة عرضها )1080/2400( بيكســل، 
ومعدل ســطوعها األعظمي يصل إلى 800 شمعة/م 
 Corning تقريبــا، ومحمية مــن اخلدوش بطبقة مــن

.Gorilla Glass 5
 MediaTek ويضمن األداء املمتــاز لهذا الهاتف معالج
Dimensity 800U 5G املطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج 
رســوميات Mali-G57 MC3، وذواكر وصول عشوائي 8 
غيغابايت، وذواكــر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة 

.microSDXC للتوسيع عبر بطاقات

عائلة فلسطينية تستعد لدخول »غينيس« 
أكملــت عائلة فلســطينية مكونة مــن 32 فردا من 
مدينة نابلس في شــمال الضفة الغربية استعدادات 
دخولها موســوعة غينيس العاملية لألرقام القياسية 

بوصفها أول عائلة كبيرة متارس رياضة الكاراتيه.
وتضم عائلة بشــارات ســتة رجال وخمس نساء و21 
طفال، معظمهم ميارسون رياضات أخرى مثل السباحة 

وركوب اخليل واملالكمة.
ويجتمع أفراد العائلة عادة في صالة لأللعاب الرياضية 
تابعة لها لعدة ساعات يوميا ملمارسة الكاراتيه وتبادل 

اخلبرات في ما بينهم.
وقال عبداهلل بشارات، مدرب كاراتيه، إنه »من النادر أن 
جتد عائلة كبيرة متارس مثل هذه الرياضة املتعارف عنها 

بأنها قائمة على العنف«.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
يحــذر املتخصصون في اآلفات 
من خمس أشــياء جرت العادة 
على شرائها، قد تدعو حشرات 
الفراش إلى املنزل، ومن الصعب 

التخلص منها.
عاملة  ترويانــو،  نانســي  تقول 
حشــرات حاصلة علــى درجة 
الدكتــوراه إن بق الفراش كثيرا 
ما يرتاد األمتعة ويصيب املنازل 
اخلاصــة عند عــودة أصحابها 

»بســت  موقع  بحســب  لها، 
اليف«.

وتنصــح ترويانو بفتح احلقائب 
بعيــدا عن األثــاث املنجد عند 
وتقول: »حتقق  الفنــدق،  دخول 
من وجود بق الفراش قبل وضع 
أو  حقيبتك  وافحص  حقيبتك 
أمتعتك أو أي أغراض أخرى بعد 

السفر بحثا عن أي بق فراش«.
كمــا توصــي ترويانــو بوضع 
محتويــات احلقيبــة من خالل 

دورة جتفيف علــى درجة حرارة 
15 دقيقة، لقتل أي  عالية ملدة 
اقد يكــون قد وصل  بق فراش 

إلى املنزل.
ترويانو  نانســي  تنصــح  كما 
بتفحص املالبــس اجلديدة قبل 
شــرائها، بوضعهــا ايضا في 
عالية  درجة حرارة  اجملفف على 
ملــدة 15 دقيقة لقتــل أي بق 

فراش.
»األثاث  أن  إلى  ترويانو  وتشــير 

املستعمل خاصة ميكن أن يأوي 
الفراش  أو بيض بق  الفراش  بق 

الذي قد ال تراه على الفور«.
أنه قبل إحضار  ترويانو  وتوصي 
أثــاث مســتعمل إلــى املنزل 
االتفاق مع متخصص في إدارة 
اآلفات إلجــراء فحص من أجل 

االطمئنان أنه خال من أي بق.
قــد تبــدو الدمــى واحليوانات 
لطيفــة  بالقطــن  احملشــوة 
أن تصبح  املظهر، لكنها ميكن 

لبق  مجانــي  دخــول  تصريح 
الفــراش إلى منزلــك. اذ تقول 
اآلفات  إلدارة  الوطنية  اجلمعية 
األمريكيــة إن بق الفراش ميكن 
احليوانات  فراء  في  يســتقر  أن 
احملشوة، ما قد يتسبب في غزو 
أي منــزل يتــم إحضارها إليه 
الحقا. وتوصي اجلمعية بغسل 
وجتفيف احليوانات احملشوة على 
الساخن عند الدخول إلى املنزل 

ألول مرة.

أشياء اعتدت على شرائها تأتي بحشرات الفراش إلى منزلك

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

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

تتمنى او تتوقع.

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

النه يزيد الطني بّله.

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

أفضل في املدة األخيرة.

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

احلساسيات بينك وبني الشريك.

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

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

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

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

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

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

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

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

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

الشريك كما هي العادة.

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

املفضل لتجديد شهر العسل.

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

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

الشالالت ســقوط املياه املوجودة في األنهار 
من مكان مرتفٍع وعاٍل على الصخور السلبة 
مثل: حجــر الطفل واحلجر اجليــري، وبالتالي 
يحدث تآكل للصخور اللّينة أكبر من الصخور 
القاســية والصلبــة، فيتكــون نتيجة ذلك 

اجنراف شديد ويُسمى بالشالل.
وتعد الشــالالت من أكثــر املناظر الطبيعية 
دهشــة، ويوجد العديد من الشالالت املميزة 
حول العالم، لعّل أهمها شــالالت آجنل وهي 

أعلى شالالت العالم.
 Salto :شالالت آجنل أو كما تُسمى باإلسبانية
Ángel من الشالالت الواقعة في فنزويال، ويبلغ 
ارتفاعها حوالي 979م، ومت اكتشافها ألول مرة 
على يد الفنزويلي ارنســتو سانشيز ال كروث، 
لكن لم يتم نشر اكتشافه وفي عام 1933م متّ 
إعادة اكتشافها من خالل الطيار جيمز آجنل، 
واملفارقة هنا أّن آجنل يعني مالك، بينما االسم 
الذي كان يطلقه عليها ســكانها األصليون 

هو فم الشيطان. 
تتدفق شــالالت آجنل في نهر تشورون الواقع 
في اجلهــة الغربية لفنزويــال، وتتميز بطول 
ســقوطها الذي يصل إلــى 807م في بعض 
األحيان، كما ترتفع حوالي 2500م فوق سطح 
البحر، ولعّل أهم مــا مُييزها إطاللتها اخلالبة 
على العديد من املناظر الطبيعية، كما تتميز 
بألوانها اخملتلفة، ومُيكن مشاهدتها من خالل 

الطائرة. 

شــالالت ديتيفوس من الشــالالت التي تقع 
الواقعة في  الوطنية  فاتناجوكل  في حديقة 
اجلهة الشــمالية الشرقية آليسالندا، وميكن 
عدها من أقوى الشــالالت املوجــودة في قارة 
أوروبا، إذ تقدر املاء املتدفقة منها حوالي 193 
متراً مكعباً في الثانية، ويبلغ عرضها حوالي 
100 متــر، أما ارتفاعها فيبلغ حوالي 45 متراً، 
وتصب مياههــا املتفقدة في وادي يُســمى 

جوكلسار جلجفور. 
شالالت آجوازو من الشالالت التي مت تصنيفها 
في املرتبــة الرابعة عاملياً، وتقــع على احلدود 
الواقعــة بــني البرازيــل واألرجنتــني، ويبلغ 
ارتفاعها 89 متراً، واكتشــفت على يد الفاحت 

ألفار نونيز. 
شــالالت نياجرا من الشــالالت املشهورة في 

جميع أنحاء العالــم، إذ يزورها ماليني األفراد 
سنوياً ملشاهدة جمالها، ومت اكتشافها على 
يد الهنود احلمر، ولعل أهم ما مُييزها احتاد ثالث 
شــالالت فيها، وهما: شــالل هورس الكندي 
وشــالل برايــدل األميركي وشــالالت نياغارا 

األميركية. 
املوجودة  الكبرى  الراين من الشالالت  شالالت 
في سويسرا وقارة أوروبا ككل، ويعود تكونها 
إلى العصــر اجلليدي، ويبلــغ عرضها حوالي 
150 متــراً، ويزورها املاليني من األفراد ســنوياً 
ملشاهدتها. شــالالت دودصاغر من الشالالت 
املوجودة في الهند، وتقســم إلى العديد من 
األقسام، ويبلغ كل قسم منها حوالي 3000 
متر، أما عرضها يبلغ حوالي 30 متراً، وتبتعد 

عن مدينة البنجاب بحوالي 60 متراً.

اعلى الشالالت في العالم
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مدريد ـ وكاالت:

بصدارة  مدريد  أتلتيكــو  انفرد 
القدم  لكرة  اإلســباني  الدوري 
بعد فوزه على ضيفه هويسكا 
الثانية  إلــى  بالهبوط  املهــدد 
-2صفر ضمن منافسات املرحلة 
احلاديــة والثالثني.وهــو الفــوز 
الثاني توالياً والـ 22 هذا املوسم 
دييغو  األرجنتيني  املدرب  لرجال 
سيميوني، وبه عاد إلى الصدارة 
برصيد 73 نقطة، متقدماً بفارق 
3 نقاط عــن »جاره« ريال مدريد 
الفائــز األربعاء علــى مضيفه 
قادش -3صفر. ولم يكن بإمكان 
ارتكاب  »روخيبالنكــوس«  الـــ 
أي خطوة ناقصــة على ملعبه 
»وانــدا ميتروبوليتانو« بعد فوز 
ليفانتي  على  وإشــبيلية  ريال، 
الثالث  -1صفر وتقدمه للمركز 

.(67)
من جانبه، قاد النجم األرجنتيني 
برشلونة  فريقه  ميسي  ليونيل 
إلــى فــوز كبير علــى ضيفه 
خيتافي )5-2(.. وبهذا الفوز بات 
رصيد برشــلونة 68 نقطة في 
املركــز الثالث بفــارق نقطتني 
عن غرميــه ريال مدريــد الثاني 
الذي لعب مباراة أكثر، في حني 
انفرد أتلتيكــو بالصدارة بفوزه 
على هويسكا بهدفني نظيفني 
رافعاً رصيده إلى 73 نقطة، مع 
العلــم بأنه لعب أيضــاً مباراة 
أكثر من برشلونة.وخاض النادي 
منتشــياً  املباراة  الكاتالونــي 
بالكأس احملليــة للمرة  بفــوزه 
31 في تاريخه بعدما اكتســح 
نظيفة  برباعية  بلبــاو  أتلتيك 
وأبقــى علــى آمالــه بتحقيق 

ثنائية الدوري والكأس.
برشــلونة  قائد  هدد  ســريعاً، 
األرجنتيني ليونيل ميسي مرمى 
الدقيقة  في  فســدد  الضيوف 

الرابعة كــرة نابت العارضة عن 
احلارس البيروفي دافيد ســوريا، 
قبل أن يفتتح التســجيل بعد 
بوسكتيس  سيرجيو  من  متريرة 
مصيدة  فيها  كسر  العمق  في 
بســرعة  وتوغــل  التســلل 
بالزاوية  وســدد  املنطقة  داخل 
املعاكســة للحارس )8(، ليعود 
إلى هز الشــباك بعد صيام عن 
التهديف في آخــر مباراتني في 
»الليغا«.وعادل خيتافي بالنيران 
الصديقة، بعدما سدد خوسيه 

رودريغيس كــرة داخل املنطقة 
الفرنســي  باملدافع  اصطدمت 
كليمــان النغليــه وحتولت إلى 
مرمــى احلارس األملانــي مارك - 

اندريه تير شتيغن12.
ورّد املغربــي ســفيان شــاكال 
وســجل  للفرنســي،  التحّية 
مبرمى فريقه بعدما حاول إعادة 
الكــرة إلى حــارس مرماه لكن 
االخير فشل في التقاطها لتهز 
الشــباك 28.. وأضاف ميســي 
هدفــه الشــخصي الثاني في 

هذه األمســية والثالث لفريقه 
بعــد تســديدة علــى الطاير 
إليه  وعادت  بالقائم  اصطدمت 
ليسددها مرة ثانية في الشباك 
33.وهــي الثنائيــة الثالثة في 
بالكرة  للفائز  مباريــات  خمس 
الذهبيــة ســت مــرات.. ورفع 
في  رصيده  الصغير«  »البرغوث 
صدارة ترتيــب الهدافني إلى 25 
متقدماً  املوســم،  هــذا  هدفاً 
4 أهداف عــن مهاجم  بفــارق 
 ،)21( بنزمية  الفرنسي كرمي  ريال 

والـ 33 في مختلف املسابقات.
واســتعان احلكم بتقنية حكم 
الفيديو املســاعد )فــي ايه آر( 
الحتساب ركلة جزاء بعد خطأ 
من االوروغويانــي رونالد أراوخو 
بيكيه، على  املدافع جيرار  بديل 
أونال  إينيــس  التركي  البديــل 

ترجمها بنفسه بنجاح 69. 
وعــوض أراوخــو اخلطــأ الذي 
ارتكبه بتسجيله الهدف الرابع 
بضربة رأســية بعد ركنية من 
ميســي )87(، قبــل أن ينهــي 

املهاجــم الفرنســي أنطــوان 
غريزمان املهرجان التهديفي من 
ركلة جزاء حصل عليها بنفسه 

.(3+90)
ريال  قلــب  أخرى،  وفي مبــاراة 
سوســييداد تأخره بهدف أمام 
ضيفه سلتا فيغو إلى فوز 1-2.. 
مركزه  الباســكي  النادي  وعزز 
اخلامس برصيد 50 نقطة، فيما 
جتمد رصيد سلتا عند 38 نقطة 

في املركز الثاني عشر.
افتتح الضيوف التســجيل من 
رأســية قائده هوغو مالو )22). 
وعــادل سوســييداد بســرعة 
كريستيان  من  بينية  بتسديدة 
النــادي  وحصــل   ..25 بورتــو 
الباسكي على فرصة لتسجيل 
الثاني في الدقيقة 29 بعد ركلة 
جزاء احتســبها احلكم، نفذها 
إيساك  ألكســندر  الســويدي 
إيفــان فيار  وصدهــا احلــارس 
تابعها فرنانديس في الشــباك 
لكن احلكم ألغى الهدف بداعي 

دخول باكر للمنطقة.
ركلــة  احلكــم  واحتســب 
جــزاء جديــدة بعــد خطأ من 
موريو  خايســون  الكولومبــي 
على الفرنســي روبن لو نورمان، 
عدنان  البلجيكي  لهــا  فانبرى 
الثاني  الهدف  يانوزاي وســجل 
38.. وأكرم غرناطة وفادة ضيفه 
بــات قاب  والذي  املتذيل  إيبــار 
قوسني أو أدنى من الهبوط إلى 
4-1.وتناوب  عليه  بفوزه  الثانية 
اخملضرم  املهاجم  الرباعية  على 
و77)   21( ســولدادو  روبرتــو 
وأنتونيو بويرتــاس )37( والبديل 
البرازيلــي روبــرت كينيدي 81.. 
للفريق  الشــرف  وسجل هدف 
اخلاسر كيكي غارسيا 64.. ورفع 
غرناطة رصيــده إلى 42 نقطة 
فــي املركز الثامــن، فيما جتمد 
رصيد إيبــار عند 23  نقطة في 

املركز األخير.

مدريد ـ وكاالت:
التنس اإلســبانية  قالت العبة 
املصنفة  نافارو،  ســواريز  كارال 
إنها  ســابقا،  عامليا  السادسة 
أكملــت عالجهــا مــن مرض 
وشــفيت  هودجكني  ليمفوما 
بالفعــل.. وفي أيلــول املاضي، 
البالغ  نافــارو  ســواريز  أعلنت 
32 عاما، إصابتها مبرض  عمرها 
ليمفوما هودجكــني، وهو أحد 
أنواع ســرطان الدم، وحتتاج إلى 

عالج كيماوي لـ6 أشهر.
في  نافــارو  ســواريز  وكتبــت 
»تويتر«، حيث  مبوقع  حســابها 
أعلنت انتهــاء عالجها »خطوة 
األمام«.وأضافت  نحــو  أخــرى 
رســائلكم.  على  »أشــكركم 
القوة  دعم منحتني  كل كلمة 
خالل األشــهر القليلة املاضية، 
أنا ممتنــة للعاملني في القطاع 
الصحي الذيــن يعتنون بنا كل 

يوم. لقد شفيت«.
التي  اإلسبانية،  الالعبة  وكانت 
من  واحدة  بامتالكها  تُشــتهر 
أفضــل الضربــات اخللفية في 
التنس، خططت للمشاركة في 

املاضي،  العام  املفتوحة  أمريكا 
لكنها انســحبت من البطولة 
قبــل أســبوع مــن انطالقها، 
ذلك  وبعــد  صحية.  ألســباب 
بأســبوع أعلنــت تشــخيص 
مرضهــا وأن األطبــاء أبلغوها 
بأنها فــي مرحلــة مبكرة من 

املرض.
وكانت سواريز نافارو حتدثت في 
نهايــة 2019، عــن رغبتها في 
2020، لكنها  االعتزال بنهايــة 

اآلن ترغب في مواصلة مسيرتها 
األخير،  اضطراب موسمها  بعد 
بســبب جائحة فيروس كورونا 
الصحي.ووفقــا  ووضعهــا 
الالعبات  احتاد  موقع  في  لتقرير 
نافارو  سواريز  تسعى  احملترفات، 
للمشــاركة في بطولة فرنسا 
في  ســتلعب  حيث  املفتوحة، 
قرعــة الــدور الرئيســي الذي 
ينطلــق في 30 آيــار وحتى 13 

حزيران.

القاهرة ـ وكاالت:
 ينتظــر مــدّرب املنتخــب األوملبي 
املصري شــوقي غريــب رداً من نادي 
ليفربول اإلنكليزي، حلســم انضمام 
النجــم محمــد صــالح لقائمــة 
الفراعنة املشاركة في مسابقة كرة 
القدم ضمن أوملبياد طوكيو في متوز 

املقبل.
وقــال غريب ا في اتصــال مع وكالة 
فرانس بــرس إن »خطابًا رســمًيا مت 
إرســاله الى نــادي ليفربول«، عقب 
إعالن قرعة االوملبياد ووقوع مصر في 
إسبانيا  تضم  نارية  ثالثة  مجموعة 
»احتوى  وأستراليا.أضاف  واالرجنتني 
هذا اخلطاب على تفاصيل معسكر 
املنتخب قبل وأثناء البطولة وأماكن 
ومالعبها،  املباريات  ومواعيد  اإلقامة 
وذلك تنفيًذا لطلب مســؤولي نادي 
ليفربــول ردًا على خطابنا الســابق 
عقب مباراة منتخب مصر أمام جزر 
القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا«. 
وكان غريــب قال لفرانــس برس في 
نهاية آذار املاضي، إن مشاركة صالح 
مع مصــر قرارٌ ثالثٌي بينه وبني مدرب 
ليفربول االملاني يورغن كلوب ورغبة 
الالعب نفســه.أردف غريب »أمامنا 

وقت طويل انتظارًا لرد ليفربول، حتى 
19 آذار املقبــل موعــد القائمة قبل 
العًبا،   50 ســتضم  والتي  النهائية 
على أن نحسم أمرنا يوم 30 حزيران 
موعد القائمــة النهائية التي تضم 
22 العًبا سيشاركون في االوملبياد«.
وتنص قوانني مســابقة كرة القدم 
فــي دورة االلعــاب االوملبيــة على 
فوق  العبني  ثالثة  مشاركة  إمكانية 

السن القانونية )23 عاًما(.
الذي عّينه  )28 عاًمــا(،  ويُعّد صالح 
مدرب املنتخب األول حســام البدري 

قائًدا للفراعنة هذا االسبوع، من أبرز 
العبي كرة القدم فــي العالم، وقاد 
ليفربول الى لقبي دوري أبطال اوروبا 

2019 والبرميرليغ 2020.
وعن أي أســماء أخرى استقر عليها 
لالعبني فوق الســن سيتم ضمهم 
لقائمــة الفراعنة قــال غريب »لم 
أحســم أمــري بعــد بشــأن باقي 
الالعبني فوق الســن )23 عاًما( ولدي 
وقــت للتفكيــر وقلت ســابقا قد 
أحتاج ملدافعــني وقد تتغير الظروف 

وأحتاج لدعم مراكز أخرى«.

كارال سواريز تطارد أضواء
 روالن جاروس بعد تجربة صعبة

مصر تنتظر رد ليفربول لمشاركة
 صالح في أولمبياد طوكيو

أتلتيكو مدريد ينفرد بصدارة الليجا

أتليتكو مدريد ينفرد بصدارة الليجا

نيويورك ـ وكاالت:

يانيــس  اليونانــي  »تعملــق« 
أنتيتوكومنبو بتســجيله 27 نقطة 
وأضــاف 16 متابعــة و6 متريــرات 
ميلووكي  فريقه  ليقود  حاســمة، 
باكــس حلســم قمــة املنطقــة 
فيالدلفيا  علــى  بفوزه  الشــرقية 
سفنتي سيكســرز املتصدر 124 – 
117 اخلميس، في دوري كرة الســلة 

األميركي للمحترفني.
وأضاف للفائــز كريس ميدلتون 24 
فيما   ،23 بورتيــس  وبوبــي  نقطة 
سجل بروك لوبيز 16 وجرو هوليداي 
12 ومرر 11  كرة حاســمة.وتفادى 
سيكســرز  ســفنتي  أمام  باكس 
خســارته الثالثة توالياً، وعزز بهذا 
الفوز مركزه الثالث في الشــرقية 
22 خسارة.دخل  36 فوزاً مقابل  مع 
باكــس أجواء املباراة منــذ البداية، 
العشر  رمياته  تســجيل  في  وجنح 
األولى، موسعاً الفارق إلى 17 نقطة 
مع نهاية الشوط األّول 77-60.وتألق 
العبو باكس فــي الرميات الثالثية، 
فســجلوا 13 رمية من التسديدات 
الـــ 21  األولى، لينهي الفائز املباراة 
مع 20 سلة بعيدة ناجحة من أصل 

40 محاولة.
قــال أنتيتوكومنبو أفضل العب في 
الدوري في املوســمني املاضيني بعد 
الفــوز: »فيالدلفيا هــو فريق ميكن 
أن نقابله فــي األدوار اإلقصائية »، 
متشــوقاً  كان  »اجلميع  مضيفــاً: 
للمباراة وخرج إلى امللعب مع الكثير 

من الطاقة، كان اختباراً جيداً لنا«.
وأضاف ابــن الـ 26 عامــاً: »اليوم، 
املبــاراة كانــت وكأنها فــي األدوار 
اإلقصائيــة بالنســبة لــي، هــي 
خطوة أخرى، علينا أن نحافظ على 
تواضعنا، كنا نحتل املركز األّول في 
املنطقة الشرقية ولكن خرجنا في 

وقت باكر في العامني املاضيني«.
في مبــاراة ثانية، ســجل العمالق 
 30 دونتشيتش  لوكا  الســلوفيني 
نقطــة لفريقــه داالس مافريكس 
وقاده للفوز على لوس أجنليس ليكرز 
حامــل اللقــب 115-110.وعاد إلى 
صفوف ليكرز العبه أنتوني ديفيس 
30 مباراة إلصابة  بعدما غاب عــن 
أنه  في ربلة الســابق، وبدا واضحاً 
يحتاج للمزيد من الوقت الستعادة 
مستواه الســابق حيث لم يسجل 
12 محاولة،  سوى سلتني من أصل 

منهياً اللقاء مع أربع نقاط فقط.
اآلخر  ليكــرز  غياب جنم  واســتمر 

الذي لم يلعب منذ  ليبرون جيمس 
20 آذار 2021، ما أرخى بظالله على 
حامل اللقب الذي مني بهزائم عدة 
وتراجع للمركز اخلامس في املنطقة 
الغربية مع 35 فوزاً و24 خسارة.ومع 
جلوس ديفيس على مقاعد البدالء، 
متكن ليكــرز من تقليص الفارق من 
11 نقطة مع نهاية الشــوط األّول 
إلــى أربع قبل 3 دقائــق من صافرة 
النهاية، لكن من دون أن يتمكن من 

اإلقتراب أكثر.
وخســر فريــق مافريكــس جهود 
الالتفي كريستابس  العمالق  العبه 
بورزينغيــس فــي الربــع الثالــث 
بعدمــا أصيب في كاحله األيســر 
إلى غرف  وغــادر امللعب متوجهــاً 
تبديــل املالبس.وفي مبــاراة ثالثة، 
ســجل كيمبا ووكر 32 نقطة مع 
 ،17 11 تســديدة ناجحة من أصل 
ليلحق فريقه بوســطن سلتيكس 
خسارة مبنافسه فينيكس صنز 99-

.86
من جانب اخر، قررت فانيسا براينت، 
أرملــة كوبــي براينت، والشــركة 
التــي تدير ممتلــكات وأصول العب 
إنهاء عالقتها  السابق،  السلة  كرة 
املتخصصة  الراعية  الشــركة  مع 
الرياضية  األحذيــة  تصميــم  في 

األكثر شــهرة في دوري كرة السلة 
األمريكي للمحترفني.

بيان:  براينت فــي  فانيســا  وقالت 
»عقد نايكي مــع كوبي ينتهي في 
13 نيســان 2021. كوبــي ونايكي 
صنعــا بعــض األحذيــة اجلميلة 
لكرة الســلة على مر العصور. هي 
قبل  من  استخداما  األكثر  العالمة 
العبي دوري كرة الســلة األمريكي 

للمحترفني«.
التي  »نايكي«  أكــدت  جانبها،  من 
كان لها دور فــي بزوغ جنم الرياضي 
كأيقونة دولية أن »كوبي براينت كان 
العميقة«. الصلــة  جزءا هاما في 

وبهذا القرار، يتوقع أن يتوقف قريبا 
أي إنتــاج متعلق بكوبي براينت من 

جانب نايكي.
وأشــارت الصحافة املتخصصة في 
»نايكي«  أن  إلــى  املتحدة  الواليــات 
قدمــت عرضا للتجديــد ولكنه لم 
يكن على مستوى املأمول من اجلانب 
املادي واملدة، حيث كانت براينت تأمل 
في عالقــة تعاقدية »مــدى احلياة«، 
شــبيهة باملوقعة من الشــركة مع 
وليبورن جيمس.يذكر  مايكل جوردان 
أن الشراكة بني نايكي وبراينت بدأت 
فــي 2003 ونتج عنها بعض األحذية 

األكثر شهرة في السوق.

تقـرير

أنتيتوكونمبو يتعملق أمام سيكسرز وعودة خجولة لديفيس مع ليكرز
انتهاء عقد رعاية كوبي براينت بعد شراكة 20 عاما

أنتيتوكومنبو يتعملق أمام سيكسرز

روما ـ وكاالت:
إبراهيموفيتش  زالتان  السويدي  املهاجم  جدد 
عقده مع ميالن حتى 30 حزيران 2022 ليدخل 
بذلك »نادي الـ40«.ويســير »إبرا« على خطى 
العبي الصفوة في كرة القدم الذين استمروا 

في املالعب حتى هذا العمر على األقل.
في  ولــد  الــذي  إبراهيموفيتــش،  وينضــم 
أمثــال  إلــى جنــوم   ،1981 األول  3 تشــرين 
األرجنتيني خافيير زانيتي والويلزي رايان جيجز 
واإليطاليني فرانشيسكو توتي وباولو مالديني 
والكاميرونــي روجيه ميال، الذي ســجل وهو 
بعمر 42 عاما في مونديال 1994.وســيواصل 
املهاجم السويدي مسيرته التي حقق خاللها 
جناحات في هولنــدا مع فريق أياكس وإيطاليا 
مع يوفنتــوس وإنتر ميالن وميالن وإســبانيا 
مع برشــلونة وفرنسا مع باريس سان جيرمان 
وإجنلتــرا مع مانشســتر يونايتــد، والواليات 

املتحدة مع لوس أجنيليس جاالكسي.
ويحمل الالعب في جعبتــه 31 بطولة منها 
الــدوري الهولنــدي )بطولتــان مــع أياكس( 
وإســبانيا )بطولة مع برشــلونة( وإيطاليا )3 
بطوالت مع إنتر وبطولة مع ميالن( وفرنســا 
(4 بطــوالت مع باريــس(.. وبرغم عدم حصده 
دوري األبطال، التي تعد بطولته شبه »احملرمة« 
عليه، فقد جنح في حتقيق لقب الدوري األوروبي 

بقميص »الشياطني احلمر« في عام 2017.

أبو ظبي ـ وكاالت:
للكــرة  األول  اإلمــارات  منتخــب  يشــارك 
الشاطئية، في نهائيات كأس العالم بروسيا، 
من 19 إلى 29 آب املقبل، ممثالً للقارة اآلسيوية 
اليابان وعمان.وجــاء القرار، بناء  مع منتخبي 
علــى التوصية املقدمة من جلنــة كرة القدم 
الشــاطئية، للمكتــب التنفيــذي لالحتــاد 
اآلســيوي للكرة، والذي صــادق عليها خالل 
اجتماعه األخير، بعدما مت اعتماد نتائج أفضل 
8 منتخبات في النسخ الثالث األخيرة لبطولة 

آسيا للكرة الشاطئية.
ومــن ناحية أخــرى، تنطلــق مســاء الغد، 
منافسات بطولة دوري كرة القدم الشاطئية، 
القدم،  والتي ينظمها احتــاد اإلمارات لكــرة 
علــى  توزيعهــا  مت  فريقــاً،   11 ومبشــاركة 
مجموعتني.وتتنافس فرق كل مجموعة بنظام 
الدوري من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل 
مجموعة لدور الثمانية، والذي سيلعب بنظام 
خروج املغلــوب، على أن تلعب املباراة النهائية 

يوم 6 أيار املقبل.
وســتقام جميــع املباريات في ملعــب احتاد 
الكرة باخلوانيج.وأســفرت قرعة البطولة، عن 
وقوع فرق شــباب األهلي 1، بينونة، شنغهاي، 
اإلمارات وإكســبو 2020، في اجملموعة األولى، 
وفرق شباب األهلي 2، احتاد كلباء، شرطة دبي، 
الريس ســنتر، أيه أف سي ودبي أكس بي، في 

اجملموعة الثانية.

ميالن يجدد تعاقده 
مع إبراهميوفيتش

اإلمارات في مونديال 
الكرة الشاطئية 2021

 4:00 مساًء

5:15 مساًء
 10:00 مساًء

مفكرة اليوم

ليدز يونايتد ـ مان يونايتد

فياريال ـ برشلونة
بيلباو ـ أتليتكو مدريد

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

كارال سواريز
محمد صالح



11 األحد 25 نيسان 2021 العدد )4645(رياضة

Sun. 25 Apr 2021 issue (4645)

بغداد ـ أمير الفرطوسي:

بعد ان مثــل الفئات العمرية في 
انديــة الكــرخ والصليخ واصبح 
العباً فــي دوري الكبــار مع نادي 
االحتراف  الى عالــم  اجته  اجليش 
من بوابة االمارات حيث اســتمر 
هنالك العبــاً لينتقل بعدها الى 
عالم املنطقة الفنية حيث اشرف 
األندية  من  العديــد  تدريب  على 
العمرية  الفئــات  صعيــد  على 
هناك اال ان الظــروف منعته من 
لذلك  االحترافية  رحلتــه  أكمال 
قرر العودة الــى ارض الوطن مرة 
اخرى ليتجه بعدها الى الدراسة 
االكادميية ويفتتح أكادميية كروية 
كان يطمــح مــن خاللها تكوين 
العبني على مســتوى عالي اال ان 
الظــروف حالــت دون ذلك ليعود 
بعدها الى نــادي الصليخ ويقود 
اجلديد  »الصباح  االشــبال  فريق 
» حاورتــه املدرب عــادل إبراهيم 

وخرجت لكم بالتالي: 
يقول املدرب عادل: في السابق كان 
مدربــني املنتخبات الوطنية على 
صعيد الفئــات العمرية يبحثون 
على الالعبني في مختلف االندية 
وطني  منتخب  تشكيل  اجل  من 
يكون خير ممثــل لبلدة في احملافل 

العربية واالسيوية.
لذلك متــت دعوتي الــى صفوف 
العراق من قبل  منتخب شــباب 
املدرب محمد طبرة كنت حينها 
العباً في الفئــات العمرية بنادي 
صليــخ وهذا مؤشــر ان الفرص 
كانت متنح الى الالعبني من خالل 

دوري الفئات العمرية.
لكــن بســبب الظــروف املادية 
منها  تعاني  كانت  التي  الصعبة 
اغلــب العوائــل العراقية وعدم 
توفير اجور النقل لدي للذهاب الى 
االبتعاد  قــررت  املنتخب  تدريبات 

وكتفيت التواجد في النادي كونه 
قريب على محل سكني.

ويضيــف: عندمــا عملــت في 
االمــارات مدربــاً محتــرف كان 
هنالك عمل على مســتوى عالي 
من خالل تطويــر الالعبني واعداد 

اجيال جديــدة قادرة على صناعة 
االجناز وخير دليل على كالمي هو 
جيل املــدرب »مهدي علي« حيث 
متت صناعة منتخب اماراتي قدم 
الكثير في الفئــات العمرية من 
العديد من  خالل حصوله علــى 

االلقاب اضافة الى ان منتخبهم 
أصبــح قادر في الفتــرة املاضية 
على مقارعــة املنتخبات الكبيرة 

والتغلب عليهم بكل سهولة.
أما في العراق غابت ادوات النجاح 
ومنهــا دوري الفئــات العمريــة 

الكفاءات  اختيــار  عــدم  كذلك 
العمل  تســتحق  التي  الرياضية 
وبشــكل  املوجودة  املواهب  لكن 
كبيــر فــي املالعــب العراقيــة 
ساعدت على استمرار كرتنا لكن 

دون تطوير.
ويتابع: الكل يعرف ان كرة القدم 
لعبة الفقراء وفي اي بلد »مترف« 
بترغيب  معانــاة  هنالــك  تكون 
الرياضة،  ممارســة  في  االنســان 
واالمارات شــاهد علــى حديثي 
حيث كانت هنالــك صعوبة من 
في  الرياضة  على  املسؤولني  قبل 
اقناع الالعب واهليهم في ممارسة 
الرياضة لكن دون جدوى لذلك مت 
املؤسســات  تطوير  على  العمل 
الرياضية من خــالل توفير جميع 
املســتلزمات التي تســاهم في 
اســتقطاب الالعبني الى األندية 

وممارسة الرياضة.
 ويسترسل حديثه: عندما انتهت 
التدريب  فــي  االحترافية  رحلتي 
بالنســبة  صدمة  هنالك  كانت 
كرتنا  تعيشــه  الــذي  للواقــع 
الكفاءات  فوق  العالقات  فوجدت 
وهذا املوضوع أحد اســباب تدني 
مســتوى كرة القــدم لدينا في 

الوقت احلالي.
اضافــة الى ان غياب دوري الفئات 
العمريــة كان أحد اهم اســباب 
تراجع مســتوى الكرة في الوقت 
احلالــي لذلك نحتــاج الى خطة 
عمــل طويلة االمــد اضافة الى 
تواجــد اخلبــرات الرياضيــة في 
مكانها املناســب لكي نعود من 
جديــد على الســاحة اخلليجية 

واالسيوية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االوساط  الســبت  أمس  ودعت 
الرياضية حارس مرمى فريق نادي 
النفط مصطفى ســعدون إلى 
مثواه االخير  اثر وفاته في مدينة 
حارس  وتوفــي  ببغــداد،  الطب 
املرمى الشاب مساء اجلمعة بعد 

اصابته بفيروس بالدماغ.
وبرغم محاوالت حثيثة من قبل 
أطباء مختصني النقاذ حياته إال 
أنه فارق احليــاة.. وبدأ مصطفى 
ســعدون )27 عامــا( لعب كرة 
القدم مــع نــادي الكهرباء في 
عام 2012، وفي عام 2015 انتقل 
اســتدعائه  مت  النفط،  نادي  إلى 
االوملبــي  املنتخــب  لتمثيــل 
األلعاب  بطولــة  في  ليشــارك 
2016 في  األوملبيــة الصيفيــة 

البرازيل.

وكان املكتــب اإلعالمــي لنادي 
النفــط الرياضي، قد أفاد االثنني 
املاضــي بأنه قبل الشــروع في 
الوحــدة التدريبية، فوجئ زمالء 
احلــارس مصطفــى ســعدون 
املتواجدين في امللعب بسقوطه 

مغشــياً عليــه، وعلــى الفور 
ســارع الطاقم الطبــي بإجراء 
اإلســعافات األوليــة وبعدها مت 
نقله ألقرب مشفى للوقوف على 
حالتــه التي شــخصت مبدئياً 

بأنها جلطة دماغية مفاجئة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
اجلوية  القــوة  مهاجــم  يغيب 
ملدة  املالعــب  عن  امين حســني 
التداخل  بســبب  أسابيع  ثالثة 
اجلراحي الذي خضع له الالعب.. 
وذكر بيــان لنادي القــوة اجلوية 
الفريق ومتصدر  ان مهاجــم   »:
الئحة هدافــي الدوري احمللي امين 
حسني اجرى تداخال جراحيا على 
تكللت  اخلميس  الوجه  مستوى 

بالنجاح«.
وبــني أن اجلهــاز الطبــي نصح 
الالعب باالبتعاد عن املالعب ملدة 
ثالثة اســابيع على اقــل تقدير 
بشكل  شــفائه  استعادة  حلني 
تام.. يشــار إلى أن امين حســني 
مباراة  اثنــاء  إلصابــة  تعــرض 
أبطال أسيا بعد  لدوري  االفتتاح 
الشارقة  نادي  مبدافع  اصطدامه 

اإلماراتي.
ويلعب في الساعة التاسعة من 
مساء يوم غد االثنني فريق اجلوية 

فريق  امــام  اخلامســة  مباراته 
الشــارقة اإلماراتي حلساب دوري 

أبطال آسيا. 

االوساط الرياضية تودع 
حارس المرمى مصطفى سعدون

ايمن حسين يغيب عن المالعب 
ثالثة اسابيع

إعالم الشباب والرياضة:
عقدت هيأة الرأي في وزارة الشــباب 
والرياضة جلستها اإلعتيادية الثانية 
لعام 2021، برئاســة وزير الشــباب 
والرياضة عدنان درجال وحضور املالك 

املتقدم في الوزارة.
ترحيبيــة قصيرة  وعقــب كلمــة 
للســيد الوزيــر، أكــد خاللها على 
الوقائية  باالجــراءات  اإللتزام  ضرورة 
واحلــرص علــى تطبيــق التباعــد 

اجلهات  والتنســيق مع  اإلجتماعي، 
املعنيــة للبدء بأخــذ جرعات لقاح 

كوڤيد 19.
اجللســة  أعمال  جــدول  وتضمن 
محوران أولهما مناقشــة ضوابط 

مراكز  مبوازنــة  اخلاص   ،132 قــرار 
ومت  والرياضية،  الشــبابية  املوهبة 
عرضه مــن قبل مدير عــام دائرة 
األقاليــم واحملافظــات طالب جابر 
مســلم، أما احملور الثاني فتضمن 

التي من   25 ملف بطولة خليجي 
محافظة  في  استضافتها  املؤمل 
البصــرة، والزيــارة األخيــرة لوفد 
اللجنة اخلليجيــة لتفقد مالعب 
وأبرز املالحظات  ومنشآت احملافظة 

التــي مت تدوينها لغــرض جتاوزها، 
فضاًل عن حتديد دور الوزارة في هذا 
امللف، ودور اجلهات الساندة األخرى، 
باالجراءات  يتعلق  فيما  ال ســيما 

الوقائية.

هيأة الرأي تناقش ملف خليجي 25 وموازنة مراكز الموهبة 

دوري الفئات العمرية في العراق يحتاج خطة طويلة األمد 
ينهي رحلة احتراف في اإلمارات.. عادل إبراهيم: 

 عادل إبراهيم

امين حسني .. يبتعد 3 اسابيع

مصطفى سعدون

بغداد ـ الصباح الجديد:

االحتاد  املســابقات في  حددت جلنة 
املركــزي لكرة القدم يــوم بعد غد 
الثالثــاء املوافق 27 نيســان اجلاري 
لدوري   29 اجلولــة  لبــدء  موعــدا 
الكرة املمتاز باقامــة 3 مباريات، اذ 
الدولي  النجف  يلتقي في ملعــب 
فريقا  الرابعة عصرا  الســاعة  في 
النجف والطلبة، وفي التوقيت ذاته 
مبلعب التاجي تقام مباراة الكهرباء 
ميسان  ملعب  ويضيف  والديوانية، 
االوملبــي في الســاعة 10 مســاء 
والنفط.وتقام  ميسان  نفط  مباراة 
في اليــوم التالــي مباراتان، ملعب 
 10 الدولي وفي الســاعة  كربــالء 
الوسط  نفط  مباراة  مساء يضيف 
في  الفيحــاء  وملعــب  واحلــدود، 
محافظة البصرة في التوقيت ذاته 

يضيف مباراة امليناء وأربيل.
وجترى يوم اخلميس 29 نيسان اجلاري 
3 مباريات، ملعب الصناعة يضيف 
مباراة الصناعات الكهربائية وزاخو 
في الســاعة الرابعة عصرا، ملعب 
الدولي ســيكون مسرحا  الشعب 
ملواجهة تقام في الساعة 10 مساء 
بني فريقي الزوراء وأمانة بغداد، وفي 
التوقيت نفسه في ملعب الفيحاء 
مبحافظــة البصــرة يلعــب نفط 

البصــرة والقاســم.ي حني تأجلت 
مباراتي الكرخ والشرطة والسماوة 
واجلوية الرتباط الشرطة واجلوية في 
املشاركة ضمن بطولة دوري أبطال 

آسيا.
ويقــف اجلويــة في صــدارة ترتيب 
59 نقطة ثم  املمتاز برصيد  الدوري 
52 نقطة والنجف  الزوراء برصيــد 
ثالثا ولــه 51 نقطــة، وفي صدارة 
الهدافني يواصل امين حســني العب 
اجلويــة افضليتــه متقدما برصيد 
14 هدفــا، تاله ثالثــة العبني ولكل 
منهم 11 هدفا، هــم ) مهند عبد 
الــزوراء ومحمد جفال  الرحيم من 
من الطلبة ومنار طه العب احلدود(.

من جانبهــا،  اعلنت ادارة نادي زاخو 
الرياضــي، عن تعاقدها مــع مدرباً 
جديــداً لفريــق كرة القــدم خلفاً 
امني  وقال  بحت..  للمدرب ســامي 
ســر النادي ادريس كوجــر، ان ادارة 
املدرب  مع  رســميا  تعاقدت  النادي 
عبــد الوهاب ابو الهيل  لقيادة كرة 
زاخو ملــا تبقى من الــدوري املمتاز 
لكرة القدم.واشــار الــى ان االدارة 
الذاتية لعدد من  درســت الســير 
املدربني ووقع االختيار على ابو الهيل 
كونه يعد من املدربني البارزين الذي 
الدول وكان اخرها  احترف بعدد من 

مع االنصار اللبناني.
واضاف كوجر ان املــدرب ابو الهيل 

بــدأ اول وحــدة تدريبيــة للفريق 
اســتعدادا للجولة 29.وكانت ادارة 
زاخو قد فسخت عقدها مع املدرب 

سامي بحت بالتراضي بعد اخلسارة 
امام فريــق نفط البصرة في اجلولة 

28 لدوري الكرة املمتاز.

واكدت ادارة نــادي زاخو، انهاء عقد 
الكروي سامي بحت  مدرب فريقها 
بالتراضــي.. وقال ادريس كوجر امني 

ســر النادي ان قرار فسخ العقد مع 
املدرب ســامي بحت لم يكن اداريا 
وال ماليا بــل فنيا.وأوضح كوجر؛ ان 
النتائج االخيــرة كانت غير مرضية 
لإلدارة، كما ان الفريق شــهد نزيفا 
بالنقــاط بعد أن كنــا ننافس على 
بحتا  أن  إلى  املتقدمة.وأشار  املراكز 
مــدرب كفوء، لكنه لــم يوفق مع 
فريق زاخــو في عدد مــن املباريات 
البصرة. نفط  امام  االخيرة  السيما 

وبني أمني ســر النادي؛ أن مصلحة 
الفريق فــوق كل اعتبــار، الفتا ان 
االدارة تعمل مــن اجل يكون النادي 
فريق  املقدمــة.وكان  فرق  بني  دائما 
زاخــو خســر مباراتــه االخيرة في 
 2-1 28 امام نفــط البصرة  اجلولة 
وميتلك من الرصيد 40 نقطة ويقف 

باملركز السادس.
إلى ذلــك، أنهى العبــو فريق نادي 
القــدم، إضرابهم عن  لكرة  الزوراء 
التدريبات والــذي نظموه احتجاجاً 
مســتحقاتهم  صرف  عــدم  على 
املاليــة، فيما تعهد وزير الشــباب 
والرياضــة بحــل هذا اإلشــكال.

وقــال عضــو إدارة النــادي، كــرمي 
الوحدات  إلى  عادوا  الالعبني  رزاق،إن 
التدريبيــة بعــد انقطاعهم عنها 

ملدة يومني.
والرياضة  الشــباب  أن »وزير  وبــني 
عدنان درجــال التقى مبجموعة من 

العبينــا وبضمنهــم الكابنت عالء 
املبالغ  بأن  الزهرة، وطمأنهــم  عبد 
اخملصصــة للنادي ســتصرف قريبا 
جدا«، مشيرا الى ان »درجال تربطه 
عالقة طيبة بوزير النقل وسيتداول 
معه بهذا الشــأن حلل االشــكال 
املالــي«، لكــون نادي الــزوراء يعود 

لوزارة النقل.
واضاف رزاق ان »درجال عزا تأخر صرف 
إقرار  تأخير  إلى  املالية  املســتحقات 
املوازنة في مجلس النواب«، مشــيرا 
الى ان درجال »حث ادارة النادي للعمل 
وفــق نظام االســتثمار ليكون دعما 
اضافيا للنادي«.واوضح ان »النادي لم 
يستلم سوى مليار و300 مليون دينار 
قبــل مدة ونفذت بعد ان مت تســديد 
لم  والنادي  الالعبــني،  مســتحقات 
يتســلم حلد االن املليــاري دينار التي 
املؤسساتية«. لالندية  الدولة  اقرتها 

واشار رزاق الى ان »رئيس النادي فالح 
حســن وامني السر شــاكر اجلبوري 
الظروف  لشــرح  النقل  بوزير  التقيا 
الصعبة التي مير بهــا النادي، وطلبا 
منه تخصيــص ميزانية ثابتة للنادي 
اســوة باالندية املؤسساتية االخرى، 
وقد وعد وزير النقل بحل االشــكال 
املادي للنــادي قريباً«.وبدء العبو نادي 
الزوراء إضراباً عن الوحدات التدريبية 
قبل يومني، احتجاجاً على عدم صرف 

املتبقي من مستحقاتهم املالية.

تقـرير

الجولة 29 لممتاز الكرة تبدأ الثالثاء باجراء ثالث مباريات 
عبد الوهاب ابو الهيل مدربا لنادي زاخو

جانب من مباريات دوري الكرة املمتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــّدم االحتاد العراقــي لكرة اليد، يــوم اخلميس، 
طلباً الســتضافة البطولة احلادية عشر للعبة 
لفئة الناشــئني.. وبحســب الطلب فإن االحتاد 
العربي لكرة اليد، أبلغ الــدول األعضاء فيما إذا 
كانت ترغب باســتضافة البطولة احلادية عشر 
ملنتخبات الناشــئني لكرة اليد، والتي من املؤمل 
أن تقام خالل املدة 1 – 8 من شــهر تشرين الثاني 

املقبل.
وتعهــد االحتاد العراقي بتوفيــر متطلبات إجناح 
البطولة كافة، مشــيرا الى ان املباريات ستقام 
في إقليم كردســتان.وكان العراق قد استضاف 
مباريات البطولة الثالثة عام 1989 وحصل على 

املركز الثاني فيها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت جلنة االســتئناف في الهيأة التطبيعية، 
بالطعن االســتئنافي  اخلميس، اجتماعا للنظر 
املقــدم من قبل نــادي املوصل ضد نــادي العلم 
بحضور رئيس اللجنة خالد املهداوي ونائبه حيدر 
بعد  انه«  التطبيعية،  بيان  القريشي.وبحســب 
التدقيق واملداولة توصلت اللجنة الى عدم وجود 
اســم الالعب املعترض عليه في كشوفات نادي 
اجلوالن، إضافة الــى ان عقد الالعب صوري لعدم 

اتخاذه الشكلية القانونية لعدم تصديقه«.
واضافت انه« بنــاًء على ما جاء بالتحقيق اجلاري 
من قبل جلنة االنضباط ثبت عدم إشراك الالعب 
مع نادي اجلوالن، ومبا ان اعتراض نادي املوصل طلب 
استئنافي بشــأن قرار جلنة االنضباط، فقد جاء 
اســتناداً الى االدعاء بإشــراك الالعب املعترض 

عليه مع نادي اجلوالن«.
وبينت« حيث لم يثبت ذلك، وعليه قررت اللجنة 
تصديق قــرار جلنــة االنضباط بالعــدد 53 في 
باتاً  2021/4/14، ورد الطلب االســتثنائي قــراراً 
باالتفاق، استناداً للمواد 124/ 4 ، و 134 / 4 ، على 
أن يكون القرار الصادر من قبل جلنة االســتئناف 

قد صدر باالتفاق«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 قرر االحتاد اآلســيوي لكرة القدم، معاقبة أحد 
العبي فريق نادي الشــرطة العراقــي بحرمانه 
من املشــاركة لثالث مباريات.وذكرت إدارة النادي 
في بيان ، أنها تلقت إشــعارا من االحتاد االسيوي 
أفاد فيه مبعاقبة العب الفريق املشارك في دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم املقامة حاليا في مدينة 
جدة في اململكة العربية الســعودية، حســام 
 2000 وتغرميه  كاظم، لثالث مباريات متتاليــة، 

دوالر.
وأضافت ان الغرامــة املالية مت إيقاف 1500 دوالر 
منها وســتعاد الحقا في حال تكــرار احلالة من 
الالعب نفسه.وأشارت إدارة النادي إلى أنها قدمت 
استئنافا الى االحتاد اآلسيوي حول العقوبة اعاله 
لتخفيفهــا نظراً لعدم تعمــد الالعب املذكور 
إصابة منافســه.وكان الالعب حســام كاظم، 
خالل مشاركته في املباراة السابقة للفريق أمام 
االستقالل اإليراني برسم اجلولة الثانية ملباريات 
اجملموعــة الثانية للمنافســة القارية، قد أعاق 
العباً إيرانياً وتعمد ضربــه، في الدقيقة 11 من 
اللقاء، ما دفع حكم املباراة إلى إشهار البطاقة 
احلمراء بوجهــه، إال أن كاظم اعترض على ذلك 

وأخذ يصرخ على احلكم.

العراق يطلب تضييف 
بطولة العرب باليد

استئناف االنضباط 
ترد اعتراض الموصل

اآلسيوي يحرم حسام 
كاظم ثالث مباريات
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قال تعالى :

الشــيطان لكم عدوٌّ فاتخذوه  ان   "
عّدوا "

فاطر /6 
وعداوة الشــيطان لالنسان ال حتتاج 
الى مزيد بيان ... ذلك أنَّ الهدف األول 
للشــيطان هو غواية االنسان وجّره 
للوقوع فــي فخ العصيــان والتمرد 

واجلحود .
والسؤال اآلن :

هل اتخذنا الشيطان عدواً لنا ؟
واجلواب :

انه عّدٌو نظري وليس عــدواً عمليا ، 
بدليل االنســياق الى ما يزينه لنا من 

أقوال وأعمال ..
جاء في احلديث :

" اذا قــال لك الشــيطان مــا أَْكَثرَ 
صالتََك

فقل له :
غفلتي أكثر 
واذا قال لك :

ما أكثر حسناتك 
فقل :

سيأَتي أكثر 
واذا قال :

ما أكثر َمْن َظلََمَك

فقل :
َمْن ظلْمُته أكثر "

وأما العدو الثاني فهو النفس األّمارة 
بالســوء ، والتي يدفعها الغرور الى 
أْن تكتب لنفســها صك البراءة من 
كل اآلثام، فيما هي في احلقيقة ذات 
صحائف مثقلــة بالكثير الكثير من 

التخبطات واالختراقات للموازين ..!!
يقول الشاعر :

كيَف احتراسي ِمْن عّدوي اذا 
كان عّدوي بَْيَ أضالعي ؟

نعم 
اّن بي االضالع عدواً لدوداً هو نفسك 
فاحذرهــا .. وال تَُصْدْقهــاإْن زكــّت 
املراقبة واحملاســبة  أعمالــك، وأكثرْ 

بعيداً عن األوهام والتبريرات الزائفة.

وأمــا العــدو الثالث فهو الفســاد، 
والفســاد اليوم قد استشــرى بُِكّل 

ضروبه وأشكاله :

الفساد املالي : أهلك احلرث والنسل ،
الذين ال  : ســّلط  االداري  والفســاد 
ميلكون من املؤهالت ما يستحقون به 

مناصبهم ورواتبهم ..!!
الــذي عملت   : االخالقي  والفســاد 
الدكتاتورية البائدة على اشاعته في 
األخالق،  فأفســدت  اجملتمع،  أوساط 
واستمر التردي االخالقي بعد سقوط 

الصنم .

وصدق من قال :
لقد زال صّدام ولكن ) الصدامّية ( لم 

تزل بزواله ..!!

وال نســتطيع ان ندفع الفســاد عنا 
االّ اذا اســتطعنا ان نطّهر أنفســنا 
أوالً، ومهمــة القضــاء على  منــه 
الفساد والفاسدين ليست محصورة 
بالســلطة ، وامنــا هي مســؤولية 
كل فرد فــي اجملتمع، فقلد ســاهم 
الســذج والبســطاء ِمــْن حيث ال 
الفاسدين  بعض  بوصول  يشــعرون 
الى مواقعهم التي اســتطاعوا من 
خاللها ابتزاز الشعب وخيانة الوطن .
اّن هذا الشــهر الفضيل هو شــهر 
التطهــر الروحي واالخالقــي وَلْيُكْن 

بداية مشوار االصالح والتغيير .

األعداء الثالثة ..!

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

نشــر اخملرج املصــري طارق 
العريان صورة عبر حســابه 
التواصل  موقع  على  اخلاص 
يرتدي  وهــو  اإلجتماعــي، 
وعصرية،  مختلفة  مالبس 
بالعديد من  الذي دفع  األمر 
الهجوم عليه  الى  املتابعي 
واتهامه بالتصابي ومحاولة 
الظهــور أصغر ســناً. من 
جهة أخرى أشــاد عدد من 
واعتنائه  بإطاللته  املتابعي 
بنفســه بعد انفصاله عن 
الفنانــة الســورية أصالة. 
وأثــار العريان اجلدل بتعليق 
إلحداهــن جعلــه في رأس 
والتي  التعليقــات،  قائمة 
"ســيد  قائلة:  لــه  كتبت 

الرجال من اليوم اللي تركها 
لهــذي احلشاشــة رجعت 
قيمته". هــذا التعليق أعاد 
قضيــة أصالــة وتعاطيها 
إيقافها في  اخملدرات وحادثة 
مطار بيروت، بعدما ضبطت 
بحوزتهــا كميــة قليلــة 
مــن اخملدرات لإلســتعمال 

الشخصي.

نشــرت املمثلــة اللبنانية 
حسابها  عبر  رحمة  دانييال 
التواصل  موقع  على  اخلاص 
اإلجتماعــي، مقطع فيديو 
"تالي"،  بالطفلة  يجمعها 
تصويــر  كواليــس  مــن 
على  "للموت"  مسلســل 
أنغــام الديو، الــذي يجمع 
دوش  التركــي  النجــم 
ألينا  التركيــة  والنجمــة 
داليفيريــن، والــذي يحقق 
جناحــاً كبيــراً فــي تركيا. 
ولفت الفيديــو انتباه دوش 
الذي عّلــق عليه في قائمة 
صفحة  علــى  التعليقات 
دانييال، وأعاد مشاركته عبر 
صفحتــه، كما فعلت ألينا 
متابعيها  وطلبت من  أيضاً 
والتعليق  الفيديو  مشاركة 

عليه، ذاكــرة أّن دانييال من 
العربيات،  املمثالت  أشــهر 
وتداولت في الوقت نفســه 
الصحــف التركية مقاالت 
وألينا  دوش  ســعادة  عــن 
مبشاركة دانييال ألغنيتهما، 
باملمثلة  دانييــال  واصفــة 
عربياً،  الشــهيرة  اللبنانية 
ناجحة  أعمال  لديها  والتي 

تعرض عبر منصات عاملية.

وعارضة  املمثلــة  أطلت 
األزيــاء اللبنانيــة الميتا 
فرجنيــة بأحدث جلســة 
تصوير خضعــت لها في 
على  اخلاصة  صفحتهــا 
موقع التواصل اإلجماعي، 
ظهرت فيها مرتدية عباءة 
صيفية ذات تصميم الفت 
باللــون األبيض والذهبي، 
وتركت شــعرها منسدالً 
على كتفيها بتســريحة 
مجعــدة، كمــا وضعت 
ماكياج ناعــم يتالءم مع 
الميتا  أن  يذكر  إطاللتها. 
متابعيها  مؤخــراً  هنأت 
شــهر  حلول  مبناســبة 

رمضــان املبــارك، بصورة 
نشــرتها فــي صفحتها 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
واضعــًة احلجــاب علــى 
رأســها، والقــت صورتها 
من  كبير  عــدد  إعجــاب 

متابعيها.

طارق العريان

دانييال رحمة

الميتا فرنجية

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
افتتح امس االول مهرجان موســكو الســينمائي الدولي 
2021-. ويتضمــن البرنامج الرئيــس للمهرجان 13 فيلما 
سينمائيا متثل اليابان واليونان وإســبانيا وروسيا وغيرها. 
وعرض في مراســم افتتاح املهرجان فيلــم "ديفياتايف" 
للمخرج الروســي تيمور بكمامبيتوف، عن احلرب الوطنية 

العظمى. 
وقــال  املدير التنفيــذي للمهرجان، كيريــل رازلوغوف إن 
املهرجان سيقام في الفترة لغاية 29 من أبريل اجلاري مبراعاة 
كل اإلجــراءات االحترازية املتعلقة بانتشــار وباء "فيروس 
كورونا" في موسكو، مبا في ذلك طلب سلطات العاصمة 
بالتباعــد االجتماعي فــي كل العروض حيــث ال يجوز أن 
تتسع قاعات السينما ملا يزيد على %50 من املشاهدين مع 
العلم أن مهرجان عام 2020 قضــى بإمالء القاعة بـ25% 

من املشاهدين.
وتولى اخملرج الفلبيني املعروف بريانتا ماندوسا رئاسة جلنة 
التحكيم في مهرجان موســكو السينمائي. وتضم جلنة 
التحكيم كذلــك اخملرج الســينمائي البرازيلي كرمي أينوز 
واملمثــل الصربي ميلــوش بيكوفيتش احلائــز على جائزة 
الروسي  مهرجان "كان" الســينمائي، واملؤلف املوسيقي 
يــوري بوتيينكو املعــروف بتأليف املوســيقى ألفالم "أنا 
كارينينــا" و"الدورية الليلية" و" الدكتــورة ليزا" واخملرجة 

السينمائية الروسية ناغينا سيفواليفا.

افتتاح مهرجان موسكو 
السينمائي الدولي

الصباح الجديد - وكاالت:
أصيبــت امرأة تبلغ مــن العمر 71 عاما كانت تركب ســيارة 
مع ابنتها على الطريق الســريع 95 بوالية فلوريدا األميركية، 
بجروح في جبينها عندما اخترقت ســلحفاة الزجاج األمامي 
لســيارتهما، حســبما ذكرت صحيفة "دايتونــا بيتش نيوز 

جورنال" احمللية.
وتوقفت االبنة بالســيارة على جانــب الطريق وحصلت على 
مساعدة سائق ســيارة آخر. ومن املرجح أن السلحفاة كانت 
تعبر الطريق الســريع وطــارت في الهواء بعــد أن صدمتها 

مركبة أخرى.
وقالت االبنــة لعامل خدمة 911 بينما كانــت ترعى والدتها 
املصابة: "أقســم أن هذه الســيدة لديها أســوأ حظ على 

اإلطالق".
في املقابل، حظيت السلحفاة بأفضل حظ على اإلطالق، حيث 
قال أندريه فليمنغ، ضابط شــرطة بورت أوراجن، إن السلحفاة 
عانت فقط من بعض اخلدوش على قوقعتها ومت إطالقها مرة 

أخرى في الغابة القريبة.

سلحفاة تطير في الهواء.. 
وتصيب امرأة بجروح

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
واضحة  الرمضانية  املائــدة  كانت 
وتكاد تكون مكررة في كل  املعالم 
العراقي  عام حيــث كان املطبــخ 
بســيطا مقارنة باملطبــخ املغربي 
والســبب ان االخيــر، كان متاثــرا 
قربه من  االسباني بحكم  باملطبخ 
بينهما،  السهل  والتواصل  اسبانيا 
واحلال نفســه بلبنان وسوريا اذ ان 

مطبخي البلدين مهجني.
اليــوم وبعــد تطــور التكنلوجيا 
ومواكبتهــا، تطــورت املائدة بنحو 
عام واملائدة الرمضانية بنحو خاص، 
فصارت ربــات البيوت يحرصن على 
ان يكــون لكل يوم مائــدة خاصة 
احللويات  او  الرئيســة  املائدة  سواء 
والصفحــات  اليوتيــوب  بفضــل 
اخلاصة بالطعام في مواقع التواصل 

االجتماعي.
سوســن جبار من بي ربات البيوت 
اللواتي واكنب التطــور، تقول: اذكر 
ان امي كانــت طباخة ماهرة، لكن 
تعد  ان  ميكــن  العراقيــة  املائــدة 
محتوياتهــا على االصابــع. املائدة 
الرمضانية تشــريب وشوربة عدس 
واحيانا مقليات من كبة الى بورك.. 
الخ. لكن اليوم وبفضل التكنلوجيا 
الباذجنان  اخلاصة صــار  والصفحت 
يطبخ بعشــرين طريقة والبطاطا 
عشــر  منها  تصنعــي  ان  ميكــن 
طبخات كل واحدة بشكل وطعم. 
حتــى الفاصوليــا كنــا نطبخها 
كمرق وليس شيئا اخر، اليوم صرنا 
وانا متأكدة  نضعها مع السلطات 
لتعرضرنا  فعلناها  اننا ســابقا  لو 

للسخرية".

ريا اجلادرجي تطرقــت الى موضوع 
التوصيل وقالت: "التكنلوجيا اثرت 
على املائدة باكثــر من صورة، ليس 
واالبتكار  التجديــد  موضوع  فقط 
الذي كنا ســابقا نحذر منه، لكن 
هنــاك امر اخــر يتعلــق بتوصيل 
الطعام مــن املطاعــم، فاليوم ان 
كنت متكاســلة مــن طبخ مائدة 
الفطور وهذا فعلته اول ايام رمضان 
اذ طلبــت اكل من احــد املطاعم 
ويبــدو ان املطاعــم تهيــأت لهذا 

الشــهر بتوفيــر شــوربة العدس 
وبالفعل كانت مائدة عامرة، لكني 
لم احرك ساكن الني كنت متعبة 
جدا، وهذا ما يحدث غالبا في االيام 

االولى من هذا الشهر".
وافادت ســالمة عبد اجلبار: " كانت 
والدتــي مــن يتولــى امــر املائدة 
الرمضانية، لكني في رمضان العام 
املاضي وهذا العام قــررت ان اتولى 
الطبخ لالفطار بســبب ان العديد 
من املواقع اخملتصــة باالكل يبدأون 

بابتكار اكالت شهية وغريبة حيث 
مينحونــي طاقة عجيبــة للطبخ، 
ويوميا اضع مائــدة عامرة بكل ما 
لذ وطــاب وصرت طباخــة ماهرة، 
وغير  اللذيــذة  بأكالتي  ومعروفــة 
التقليديــة بفضــل اليوتيوب اوال 
وفيس بوك وتيك توك، ومواقع اخرى 
االفالم التعليميــة فيها مختصرة 
ونســتطيع معرفة شــكل االكلة 
النهائــي واملواد املســتعملة فيها 

خالل دقيقة. 

الصباح الجديد - وكاالت:
املؤلفة وكاتبة السيناريو  كشــفت 
املصرية مرمي نعوم، عن تعاون مرتقب 
مع كاتب السيناريو واخملرج األيرلندي 
احلائــز علــى جائزة األوســكار تيري 
جورج، إلنتاج مسلســل جرمية يدور 
الشهيرتي  الشقيقتي  بشأن قصة 

ريا وسكينة.
ومن املتوقع أن يتم تصوير املسلسل 
اجلديد في مدينة اإلســكندرية، حتت 
عنوان "ذا أليكســندريا كيلنجز" أو 

"جرائم قتل اإلسكندرية".
وســيكون احلوار  باللغتــي العربية 
واإلجنليزيــة، حيــث جتــرى أحــداث 
احلكــم  فتــرة  خــالل  املسلســل 
البريطانــي ملصــر في أوائــل القرن 

املاضي، وقت ظهور ريا وسكينة.
وبحســب بيــان صادر عن شــركة 

توزيــع األفالم املســتقلة "فرونت رو 
إنترتينمنت" فــي منطقة  فيلمــد 

إفريقيا،  وشــمال  األوسط  الشــرق 
فإن العمل ســيكون اجلزء األول من 

سلســلة مختارات اجلرمية احلقيقية 
في املنطقة، التــي تدور أحداثها في 
فتــرات ومواقع متعددة داخل العالم 

العربي.
ويشــارك بإنتاج املسلســل، إضافة 
إلى "فرونــت رو فيلمد إنترتينمنت"، 
شــركة "يال يــال" لتطويــر وإنتاج 
والتلفزيونية،  الســينمائية  األعمال 
هشام  التنفيذيي  املنتجي  بي  ومن 
ونايلة  وميشــيال ســكوالري  الغامن 

اخلاجة.
يذكر أن الشــقيقتي ريا وســكينة 
من أشــهر الســفاحي فــي مصر، 
بتكوين عصابة الستدراج  واشتهروا 
النساء وقتلهن من أجل السرقة في 
الفترة ما بي ديسمبر 1919 ونوفمبر 
1920، ما ســبب حالة من الذعر في 

مدينة اإلسكندرية في ذلك الوقت.

"ريا وسكينة".. عمل فني جديد بإنتاج عالمي

الصباح الجديد - وكاالت:
منافسة لبنانية خالصة تشهدها 
سوق اإلعالنات املصرية في رمضان 
2021، بعدما انتهت النجمة إليسا 
جديدة  دعائية  حملــة  تصوير  من 
املصرية،  العقارية  الشركات  ألحد 
مــن املنتظــر طرحهــا كمفاجأة 
النصف الثاني من الشهر الفضيل، 
إلــى مواطنتيها  إليســا  لتنضم 

نانسي عجرم وميريام فارس.
وانتهت من تسجيل أغنية اإلعالن 
وتصوير مشــاهدها. وقامت إليسا 

ســاحة  في  مشــاهدها  بتصوير 
األهرامــات املصرية، حتت إشــراف 
تولت  التــي  نفســها  الشــركة 
تصميــم وإخراج حملــة "الرحلة 
امللكية  املومياوات  لنقل  الذهبية" 
من متحــف التحرير إلــى القاعة 

امللكية مبتحف احلضارة.
يذكر أن نانســي عجــرم تصدرت 
قائمة األعلى مشاهدة في النصف 
األول من شــهر رمضان بأكثر من 
إعالن  30 مليــون مشــاهدة ألول 
أمير  املصــري  بالنجم  يجمعهــا 

كــرارة، ووجهت الشــركة 
الراعيــة لإلعالن الشــكر 
تفاعلوا  الذين  ملشاهديها 

مع اإلعالن.
ميريــام  قدمــت  بينمــا 
فــارس مع آســر ياســي 
للترويــج ملنتجع  حملــة 
ســكني جديد في مصر، 
كبــرى  أزمــة  وواجهــت 
سابقة  تصريحات  بسبب 
إلى  إســاءة  تضمنت  لها 

اجلمهور املصري.

الصباح الجديد - وكاالت:
اشــتهرت عالمــة Crown فــي العقود 
املريحة  الســيدان  بســيارات  املاضيــة 
والفارهــة، لكن تويوتا قــررت هذا العام 
طرح جيل جديد كليا من املركبات لتعيد 

هذه العالمة لألسواق بشكل مختلف.
ومن أبــرز املركبات التي ســتحمل هذه 
العالمة العام اجلاري في األسواق ستكون 
ســيارة Crown Kluger بهيــكل كروس 

أوفر أنيق ومميز الشــكل حجمه قريب من 
أحجام سيارات Highlander الشهيرة من 

تويوتا.
وزودت املركبة بصفي من املقاعد اجللدية 
املريحة اخملصصة خلمسة ركاب، وواجهة 
قيادة مميزة مغطاة باجللــد الناعم أيضا، 
تتوســطها شاشة ملســية كبيرة ميكن 
من خاللها التحكم بأنظمة املولتيميديا 
وأنظمــة حتديــد املواقــع عبــر األقمار 

الصناعية.
وجهزت السيارة بكاميرات وحساسات 
مســافات أمامية وخلفيــة، وأنظمة 
حماية من احلوادث في احلاالت الطارئة، 

وأنظمة للحفاظ على املســار على 
ونظام  الســريعة،  الطرقــات 

املرايا،  على  العمياء  النقطة 
وحساسات للضوء واملطر، 

تشــغيل  ونظــام 
وتدفئــة  احملــرك 

املقاعد عن بعد.
ح  ســتطر و

العادية  النســخ 
 Crown Kluger مــن  

بأربع  بنزيــن  مبحــركات 
 2.5 بسعة  أســطوانات 
ليتر تولد عزما يعادل 192 
ستحصل  كما  حصانا، 
بعــض نســخها على 
هجينــة  منظومــات 
تضم محركا كهربائيا 
ومحرك بنزين بســعة 
لترين بعزم 220 حصانا.

تويوتا تحيي عالمة Crown بسيارة
 كروس أوفر فاخرة!

مفاجأة اليسا في النصف 
الثاني من رمضان 

التكنلوجيا وتأثيرها على المائدة الرمضانية
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