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الصباح الجديد ـ متابعة:
معهــد  نشــره  تقريــر  أظهــر 
ألبحــاث  الدولــي  ســتوكهولم 
السالم "ســيبري" امس اإلثنني أّن 
العاملي واصل  العســكري  اإلنفاق 
الرغم  2020 على  االرتفاع في عام 
من جائحــة كوفيد19- ليصل إلى 

ما يقرب من ألفي مليار دوالر.
إجمالي  بلغ  فقــد  للتقرير،  ووفقاً 
اإلنفاق العســكري في العالم في 
الســنة املاضية 1.981 مليار دوالر 
بزيادة  يــورو(،  1.650 مليار  )حوالي 
قدرها 2.6 % على أساس سنوي، في 
وقت انخفض فيــه إجمالي الناجت 
العاملي بنسبة %4.4 بسبب  احملّلي 

جائحة كوفيد19- وتداعياتها.
وكان اإلنفاق العسكري العاملي بلغ 
أصالً في العام 2019 أعلى مستوى 

له منذ نهاية احلرب الباردة.
وقال دييغو لوبيز دا ســيلفا الذي 
شارك في إعداد التقرير إّنه إذا كان 

اإلنفاق  أن ينخفض  يتوّقع  البعض 
العسكري بسبب اجلائحة "فنحن 
اليوم على شــبه يقني بأّن فيروس 

كوفيد19- لم يكــن له تأثير كبير 
على اإلنفاق العســكري، أقّله في 

عام 2020".

ورّداً على ســؤال لوكالــة فرانس 
برس، حّذر الباحث مــن أّنه ال يزال 
مــن املبكر تعميم هــذه اخلالصة 

على املدى الطويل، إذ من احملتمل أن 
"تتكّيف  حتى  وقتاً  األمر  يستغرق 

الدول مع الصدمة".
العســكري  اإلنفــاق  أّن  وواقــع 
اســتمّر فــي االرتفاع خــالل عام 
أّن  يعني  اقتصــادي  بتباطــؤ  متّيز 
)حّصــة  العســكري"  "العــبء 
احمللي  الناجت  من  العسكري  اإلنفاق 

اإلجمالي( ارتفع بدوره.
وزادت هذه احلّصة في العالم مبقدار 
0.2 نقطة مئوية خالل عام، لتصل 
إلــى %2.4، فــي أكبر زيــادة على 
املالية  األزمة  أساس ســنوي منذ 

في 2009.
ووفقــاً للتقريــر فقــد زاد عــدد 
شــمال  حلف  في  األعضاء  الدول 
األطلســي التي أنفقــت %2 على 
اإلجمالي  احملّلــي  ناجتها  من  األقّل 
على جيشــها )أي بلغــت الهدف 
احملّدد مــن احللف(، مــن 9 دول في 

2019 إلى 12 دولة في 2020.

لكن إذا كان اإلنفاق العسكري قد 
2020 على مستوى العالم  زاد في 
بأســره، فــإّن بعض الــدول، مثل 
تشــيلي أو كوريا اجلنوبية، فّضلت 
اقتطــاع أموال كانــت مخّصصة 
وصرفهــا  العســكري  لإلنفــاق 
على حتســني اســتجابتها لألزمة 

الصحية.
باملقابل، ســلكت دول أخرى، كاجملر 
مثالً، مساراً معاكساً إذ ارتأت زيادة 
إنفاقها العسكري "في إطار خطة 
نهوض اقتصادي رّداً على اجلائحة"، 

وفقاً للوبيز دا سيلفا.
الواليات املتحدة في الصدارة 

وأظهر التقرير أّن الواليات املّتحدة ال 
تزال تتصّدر قائمة أكبر دول العالم 
من حيث النفقات العســكرية، ال 
بل إّن قيمة هذه النفقات زادت في 
2020 بنسبة %4.4 لتصل إلى 778 
مليــار دوالر، أي %39 مــن إجمالي 

النفقات العسكرية في العالم.

على الرغم من بدء جائحة كورونا فيها

سنة 2020 شهدت زيادة عالمية في االنفاق العسكري
بما يقرب من تريليوني دوالر 

بغداد - وعد الشمري:
أعلنت قيادة العمليات املشــتركة، 
أمــس االثنــني، عــن منــح القادة 
كامــل  ديالــى  فــي  امليدانيــني 
الصالحيــات لفــرض األمــن فــي 
احملافظة خالل مــدة زمنية محددة، 
مشــيرة إلى قرب فتح مقر متقدم 

خاص باجلهاز االستخباري.
وقال املتحدث باسم قيادة العمليات 
حتســني اخلفاجي، فــي تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "تنظيم داعش 
اإلرهابي يحاول من خالل جرائمه في 
محافظة ديالى إثارة الفتنة والعودة 

األول وكان أخرها جرمية  املربــع  إلى 
اجليزاني".

وأضاف اخلفاجــي، أن "رئيس الوزراء 
أرسل وفداً عالي املستوى مكون من 
العمليات  قائد  ونائب  الداخلية  وزير 
املشتركة ومستشــار األمن ووكالء 
الــوزارات األمنيــة، ومت عقد اجتماع 
مع أبناء املناطــق التي تعرضت إلى 

هجمات".
أن "مناقشــة جرت  إلــى  وأشــار، 
القادة  للعديد من األمــور، ومت منح 
األمنيني كامل الصالحيات ملمارسة 
عملهم، وتكثيف اجلهد االستخباري 

التي  املناطق  فــي  األمني  والتواجد 
تشهد بعض النشاط لإلرهاب".

ولفــت اخلفاجي، إلــى أن "تطورات 
أمنية كبيرة حصلت خالل الساعات 
املاضيــة وهي مســتمرة، من خالل 
والقضاء  اإلرهابيني  مواقع  كشــف 
عليهــم، وتدميــر أكــداس للعتاد 

واألوكار".
ونفى، "وجود مناطق رخوة في ديالى، 
وذكــر أن "جميعها يشــهد تواجد 
مكثفــاً للقوات العســكرية، لكن 
لهــا، حتاول  هناك خاليــا وحواضن 
القوات  اســتهداف  وأخرى  بني مدة 

العسكرية".
وكشــف اخلفاجــي، عــن "قــرب 
فتح مقر مســيطر خــاص باجلهاز 
االســتخباري العراقي، في املنطقة 
من أجل متابعة أي نشــاط إرهابي 

ومعاجلته قبل حدوث اخلروق".
ومضى اخلفاجي، إلــى "وجود عمل 
كبيــر فــي ديالــى، حيــث صدرت 
امليدانيني  القــادة  مبنح  التوجيهات 
للعمل على  زمنيــة محــددة  مدة 
اســتتباب األمن في احملافظة، وعدم 
لإلرهاب مبعاودة نشاطه،  الســماح 

وهو ما سيحصل قريباً".

تتحدث عن سقف زمني محدد... العمليات المشتركة:

القادة العسكريون في ديالى منحوا صالحيات واسعة لفرض األمن 

رسائل للتهدئة في غزة بين حماس وإسرائيل وتأهب 
4أمني تحسًبا امتداد المواجهات إلى فلسطينيي 48 معارك مأرب تشتد والحوثيون يحاولون 

3كسبها لقيمتها االستراتيجية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دعا النائــب عن حتالف الفتح عباس 
الزاملي امس االثنني، الى اســتنفار 
عام وتام النتشــال وزارة الصحة من 
على  استولت  التي  العصابات  أيدي 

مقدراتها.
وقال الزاملي في تصريح نقلته عنه 
وكالة السومرية نيوز واطلعت عليه 
الصباح اجلديــد، ان "ملف الصحة 
ووزارة الصحــة هو ملف حســاس 
وخاص جدا نتيجة استشراء مافيات 
الفســاد وارتباطها املباشر بصحة 
املواطنني وحياتهــم وما تعانيه من 
تردي الواقــع الصحي ونقص االدوية 
اضافة  اخلاصة  األمراض  من  للعديد 

الى النقص في املستلزمات الطبية 
وتهالك البنى التحتية للمؤسسات 
الصحية"، مبينــا ان "ماحصل في 
ابــن اخلطيب  فاجعة مستشــفى 
ينبغي ان ال يتم تسويفه او التعامل 
معه كما حصل في حوادث سابقة 

حصلت في قطاعات مختلفة".
واضــاف الزاملــي، ان "غياب أجهزة 
باحلرائــق  واملستشــعرات  اإلنــذار 
انعــدام أجهزة االطفاء  الى  اضافة 
حجم  في  االســاس  السبب  كانت 
الكارثــة وهو دليل واضح على وجود 
تهاون في توفيــر البيئة االمنة ضد 
احلاالت الطارئة كاحلرائق وغيرها في 

املؤسسات الصحية".

برلماني يطالب بانتشال وزارة الصحة من 
"أيدي العصابات المستولية على مقدراتها"

بغداد ـ الصباح الجديد: 
برهم صالح  اجلمهوريــة  رئيس  اكد 
امس االثنني ان البالد تشــكل العراق 
املقتدر املســتقر ذو السيادة مرتَكٌزا 
لســالم كل املنطقــة، وعالقاتهــا 
التوترات  تدعم تخفيــف  املتوازنــة 

اإلقليمية.
جاء هذا خالل اســتقبال صالح وزير 
اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف.
وذكــر بيان مــن املكتــب االعالمي 
" صالــح  ان  اجلمهوريــة  لرئاســة 
اســتقبل في قصــر الســالم  وزير 
اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف، 
بحضــور وزير اخلارجية فؤاد حســني 
لبحث العالقات الثنائية بني البلدين 

اجلارين "
وأشــار البيان الــى ان صالح اكد أن 
سياسة االنفتاح التي يتبناها العراق 
والدولي  اإلقليمــي  محيطــه  على 
تهدف لبناء عالقــات متوازنة داعمة 
جلهــود تخفيف التوتــرات واألزمات، 
الفتاً إلى أن العراق املقتدر واملستقل 
ذات السيادة مُيثل مصلحة مشتركة 
في  أساســياً  املنطقة، وعامالً  لكل 
ملنظومة  ومرتكز  اســتقرارها  تعزيز 
عمــل تقــوم علــى قضايــا األمن 
املشــترك واالقتصاد وحماية البيئة 
التنميــة املتبادلة التي تعود  وفرص 
باملصلحــة لبلــدان كل املنطقــة 

وشعوبها.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أبدى الســفير األمريكــي في العراق 
امس االثنني استعداد بالده الى تقدمي 
الدعــم واملســاندة للبنــك املركزي 

والقطاع املصرفي في العراق.
وقال املكتب االعالمي في بيان للبنك 
البنك  محافظ  إن  العراقــي  املركزي 
مصطفــى غالب مخيف اســتقبل 
الســفير االمريكي في العراق ماثيو 
تولــر. وأضاف البيــان أن اللقاء تناول 
ســبل التعاون املشــترك بني بغداد 

النقدية  اجملــاالت  فــي  وواشــنطن 
التأكيد  ذلــك  في  مبا  واالقتصاديــة 
على اهمية الدعــم الفني والتعاون 
املشــترك للنهوض بواقــع القطاع 
املصرفي العراقي. بدوره، اثنى السفير 
األمريكي على خطــة االصالح التي 
ادارة البنــك املركزي العراقي  تبنتها 
جتاه القطاع املصرفي، مبديا استعداد 
انواع الدعم  بالده الى تقدمي مختلف 
والقطاع  املركزي  للبنك  واملســاندة 

املصرفي في العراق.

واشنطن تبدي استعدادها لدعم السياسة 
المالية والقطاع المصرفي في البالد

صالح: العراق مرتكز سالم لكل 
المنطقة وعلى الجميع تجاوز 

اثناء استقباله وزير الخارجية االيراني

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بدأت مديرية الدفــاع املدني امس 
ملتابعة  كبــرى  حملــة  االثنــني، 
إجــراءات الســالمة مبؤسســات 
رئيس  لتوجيهات  تنفيــذا  الدولة 
وزارة  أصــدرت  وفيمــا  الــوزراء، 
الداخلية بيانا بهذا الشــأن، أوردت 
الدفاع املدني انها اخمدت حريقني 

ضخمني في تكريت وكركوك.
وذكــرت وزارة الداخليــة في بيان 
اطلعــت الصبــاح اجلديــد على 
نســخة منه: "تنفيذاً لتوجيهات 
العام  القائد  الوزراء  رئيس مجلس 
مصطفــى  املســلحة  للقــوات 
مجلس  جلســة  خالل  الكاظمي 
الوزراء املنعقدة بتاريخ 2021/4/25 
ومبتابعة ميدانية من وزير الداخلية 
عثمــان الغامني، اطلقــت مديرية 
الدفاع املدني حملة كبرى لتنفيذ 
الكشــوفات ومتابعة كشــوفات 
مؤسســات  كافة  على  ســابقة 
الدولــة والقطاع اخلاص ومختلف 
املتعلقة  البــالد  فــي  املشــاريع 
والسالمة  الوقاية  شروط  مبتابعة 

فيها".
واضافــت الــوزارة فــي بيانها ان 
"املديريــة اعطــت االولويــة في 
والفنادق  للمستشفيات  املتابعة 
واملؤسســات املكتضة باملواطنني 
وتالفياً  ســالمتهم  علــى  حرصاَ 
مشــابهة  اخرى  بحوادث  للوقوع 
لفاجعة مستشفى ابن اخلطيب".
ان "املديرية عممت  الى  واشــارت 
توجيهاً على جميع مديرياتها في 
املوضوع  اليــالء  واحملافظات  بغداد 
اهميــة اســتثنائية مع اشــراك 
ضباط من املقــرات من ذوي الرتب 
الكبيرة في هذه احلملة واستنفار 
الجناحهــا  االمكانيــات  كافــة 

املطلوب  بالشــكل  وتطبيقهــا 
ومبتابعــة وزيارات ميدانية من قبل 
مديــر عــام الدفاع املدنــي اللواء 

كاظم بوهان". 
وفي السياق، متكنت مفارز الدفاع 
املدني مــن اخماد حرقني ضخمني 
نشبا في تكريت وكركوك، وأوردت 
املديريــة فــي بيــان، ان " مفــارز 
الدفــاع املدني فــي مراكز تكريت 

ورتل الطوارئ والقادســية متكنت 
من الســيطرة على حريق واســع 
جتارية  التهم محــالت  االنتشــار 
ألســنة  وإخماد  تكريت،  وســط 
اللهــب املتصاعدة بعــد تطويق 
النيــران ومحاصرتهــا مــن عدة 
محاور" وأشار البيان إلى أن "إخماد 
النيــران مت "بكل مهنيــة وبوقت 
قياســي قصير واحلد من توسعها 

وانتشارها وبدون أي أضرار بشرية".
إلى  املدني  الدفاع  مديرية  وأشارت 
القصوى  طاقاتها  فرقها  استنفار 
من فــرق اطفاء لتطويــق النيران 
مول  بناية  داخــل  اندلعــت  التي 

شاهي زيان.
وقالت في بيان "باشــراف ميداني 
دفــاع مدني  مباشــر من مديــر 
محافظــة كركوك العميد صالح 

الدفاع  محمد علــي بذلت فــرق 
املدني جهود كبيرة الحتواء احلادث 
من اجلهات األربعة للبناية املكونة 
من ثالثة طوابق واملشيدة من ألواح 
االشتعال  بنل ســريع  السندويچ 
واخملالــف لتعليمــات الســالمة 
الصادرة من مديرية الدفاع املدني".

ومت إبعاد النيران عــن أكثر من 30 
احلادث  ملوقع  مجــاوراً  جتارياً  محالً 

اصابات  "دون تســجيل  وإخمادها 
أو خســائر بشــرية مــع حتجيم 
االضرار املاديــة داخل طوابق مبنى 
املول احملترق باسناد من فرق اطفاء 
نفط وغاز الشــمال وفــرق اطفاء 
وفرق  النفطية  املنتجات  شــركة 
اطفــاء الفرقة الثامنــة التمويل 
في  اجملاري  دائرة  وحوضيات  والنقل 

احملافظة".

الدفاع المدني تبدأ حملة كبرى لمتابعة إجراءات 
السالمة في مؤسسات الدولة وتخمد حريقين ضخمين

آليات وعناصر الدفاع املدني

بعد فاجعة ابن الخطيب.. وفي أولوية للمستشفيات والمؤسسات المكتظة بالمواطنين

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
امس  الكرخ  مدير صحــة  رجح 
ثمانية  تلقيح  يــؤدي  أن  اإلثنني، 
الى   البــالد  في  نســمة  ماليني 

عودة احلياة إلى طبيعتها.
الكرخ جاسب  وقال مدير صحة 
تابعته  فــي تصريــح  احلجامي 
الصباح اجلديــد، إن عدد متلقي 
اللقاح في البالد حتى اآلن وصل 
إلى أكثر مــن 298 ألف مواطن، 
وهذا أمر مؤســف، ألنه في حال 
استمرار األرقام على هذه الوتيرة، 
10 أعوام  الوزارة بحاجة الى  فان 
مقبلة لتلقيح جميع املواطنني.

وأوضح مديــر الصحة أن "عودة 
احلياة لطبيعتهــا تتطلب على 
األقــل الوصول بأعــداد متلقي 
اللقــاح إلــى 20 فــي املئة من 
 8 نســبة الســكان، أي تلقيح 
ماليني نســمة". ، مؤكدا "عدم 
اللقاح  وجود بدائل تعــوض عن 
الوقائية  بالتعليمات  مع االلتزام 
بارتــداء الكمامــات والتباعــد 

االجتماعي".
وتطــرق احلجامي إلــى تقنيات 

في  املســتخدمة  التلقيحــات 
البالد، حيث بــني أن "لقاح فايزر 
تسمى  حديثة  تقنية  يستخدم 
كورونا،  لفيروس  النووي  احلمض 
ومبجرد حقنها تقوم اخلاليا بإنتاج 
املناعة  بتحفيــز  يقــوم  بروتني 
باجلسم للتعرف على الفيروس".

وأضاف، "أما لقاح اســترازنيكا، 
النواقل  تقنية  يســتخدم  فإنه 
اســتخدام  أي  الفيروســية، 
فيــروس آخــر أقل ضــراوة يتم 
حتويلــه ليضــاف إلى جــزء من 
فيــروس كورونــا وبعدها يجري 
إدخال الفيروس املعدل إلى خاليا 
بإنتاج  تقــوم  التي  األشــخاص 
بروتــني منوذجي يســتطيع دفع 
عليه،  للتعرف  املناعية  األنظمة 
بينما يستخدم لقاح سينوفارم 
الصينــي تقنيــة تكنولوجيــا 
اخلامــل، وذلك من خالل  اللقاح 
العوامــل املعدية من  معاجلــة 
كورونــا املســتجد كيميائيا أو 
عبر احلرارة لكي تفقد خطورتها، 
قدرتها  علــى  احلفاظ  بشــرط 
بإنتاج مناعة أي أجسام مضادة".

مدير صحة الكرخ: تلقيح ثمانية 
ماليين من المواطنين كفيل 
بعودة الحياة الى طبيعتها

السليمانية - عباس اركوازي:
فيما يســتعد احلــزب الدميقراطي 
لعقــد مؤمتره العــام ال 14 في 26 
االنتخابات  املقبل قبيــل  ايــار  من 
البرملانيــة املقبلة، فــان عينه على 
رئيس  ومنصــب  الســالم،  قصــر 
االحتاد  حســمه  الذي  اجلمهوريــة 
الوطنــي لصاحلة عقب منافســة 

شديدة في الدورة السابقة.
ويتوقع ان يخير املؤمتر ال 14 للحزب 

نيجيرفان  رئيسه  نائب  الدميقراطي 
بارزانــي بني البقــاء فــي اربيل، او 
التوجه الى قصر الرئاسة في بغداد 
لتولي منصب رئيس اجلمهورية في 

الدورة املقبلة.
للصباح  مطلعة  مصادر  واوضحت 
الدميقراطــي  احلــزب  ان  اجلديــد، 
بزعامــة مســعود  الكردســتاني 
بارزانــي وضــع نصب عينــه وهو 
منصب  علــى  للحصول  يســعى 

رئيس احلمهورية في الدورة املقبلة، 
نيجيرفان  االقليــم  رئيس  ورشــح 
بارزانــي لتولي هــذا املنصب، الذي 
قالت بانه يتلقى منذ اشهر دروساً 
مكثفة في اللغــة العربية متهيداً 
لتوليه املنصب. واشارت املصار الى، 
نيجيرفان  االقليم  رئيس  ان عالقات 
بارزاني توترت في االونة االخيرة مع 
جناح الصقور في احلزب الدميقراطي 
رئيس  ميثلــه  الذي  الكردســتاني، 

حكومــة االقليم مســرور بارزاني 
ورئيس احلزب الدميقراطي مســعود 
بارزاني. وتابعت ان متسك نيجيرفان 
بارزاني ببناء عالقات جيدة بني حزبه 
االقليم  فــي  املنافســة  واالحزاب 
االحتاد الوطني الكردستاني، وحركة 
خلف  االسالمية،  واالحزاب  التغيير 
احملافظ في  اجلنــاح  اســتياءا لدى 
احلزب الــذي يرفض تقــدمي تنازالت 

سياسية لالحزاب املنافسة.

تقف اللغة وصراع االضداد عائقا امام توليه المنصب 

الحزب الديمقراطي يهيء نيجيرفان بارزاني
لتولي رئاسة الجمهورية 



تقرير

محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

واألنشــطة  للفعاليــات  املتابــع 
الطبيــة واملهنية التي يقوم مركز 
في  والتنفسية  الصدرية  األمراض 
البصرة يــرى فيه مركزا تخصصيا 
مهما جدا في مواجهة ومكافحة 
التدرن وتشــخيص حاالت األصابة 
ومعاجلتهــا أضافة الــى خدماته 
األعتياديــة التي يقدمها ملراجعيه 
الصدرية  األمــراض  فــي مجــال 

والتنفسية .
الصباح اجلديــد كانت في ضيافة 
هذا املركــز والتقت مديره الدكتور 
وهو  أكد  الــذي  عبدالكرمي  زهيــر 
يتحدث عن مهام هذا املركز قائال : 
في كل دولة كما هو معروف يوجد 
برنامج متخصص مبكافحة التدرن 
وعندنــا في العــراق يوجد معهد 
التدرن في بغــداد وهو املتخصص 
التــدرن  حــاالت  بتشــخيص 
ومعاجلتهــا مــن خــالل العيادات 
األستشــارية لألمــراض الصدرية 

والتنفسية في احملافظات .. 
وعندنا في البصرة توســعت هذه 
وأصبحت  مركزا  وأصبحت  العيادة 
التدرن  مرضــى  لرقود  ردهــات  به 
املقــاوم وعندنــا فــي كل قضاء 
بالبصــرة توجد وحــدات لألمراض 
تؤدي  وهي  والتنفســية  الصدرية 
واجباتهــا يوميــا خــالل الــدوام 

الرسمي بالشكل املطلوب  

التدرن نوعان 
وأوضــح ان التــدرن مــن االمراض 
املعديــة وقد اكتشــف البكتيريا 
اخلاصة بــه العالم روبرت كوخ عام 
1882 وحتديدا فــي 22 آذار من ذلك 
العام وســميت ) عصيــات كوخ ( 
على اسم مكتشفها وأصبح هذا 

التاريخ يوما عامليا للتدرن .
واشــار مدير املركز الــى ان التدرن 
نوعان / رئوي / وتــدرن خارج الرئة / 
والفــرق بينهما ان التــدرن الرئوي 
)معدي( أما التدرن خارج الرئة فهو 
غير معد ونعني هناك تدرن يصيب 
العظام مثال او الغدد اللمفاوية او 

اجللد وهذا غير معد .

تشخيص املصاب 
قــال الدكتور زهير  كل شــخص 
يشكو من سعال وملدة أسبوعني أو 
أكثر مع عدم األستجابة للمضادات 
احليوية واسعة الطيف هو شخص 
مصــاب وهنا يبــدأ التحــري عن 
وجود التــدرن عنده من خالل اجراء 
الفحوصات او فــي الوحدات التي 
أشرنا اليها واملوجودة في األقضية 
البلغم  فحوصات  أشــعة  ومنها 
أنواع مع فحص مباشر  وهي ثالثة 
) زرع  للقشــع مع فحص قشــع 
جرثومي ( وعندنا الفحص اجلزيئي 
وهو دقيــق جدا وعندنا األشــعة 
وفحص الســّلني حتت اجللد وكلها 
مجانية ومتوفرة جدا في مركزنا.. 

القضاء على مصدر العدوى هو 
النقطة االساسية

وبنّي مدير املركز : هناك تقسيم ثان 
للخط  تدرن مستجيب  يوجد  وهو 
مقاوم  تــدرن  وهناك  للعالج  االول 

للخط االول للعالج ... 
وفــي البرنامــج عندنا مؤشــرات 
وهــي معدل  البرنامــج  لنجــاح 
الكشــف عن حاالت التدرن الرئوي 
قد  العاملية  الصحــة  ومنظمــة 
وضعت لكل الدول اهدافا لكشف 
حاالت التدرن والهدف من البرنامج 
هو ان تصــل الى كل حاالت التدرن 
الرئــوي ومعاجلتهــا والوصول الى 
الســيطرة او القضاء على مصدر 
االساســية  النقطة  وهو  العدوى 
التدرن  للســيطرة علــى مــرض 

اكتشاف  هو  الثاني  املهم  واملؤشر 
ومعاجلــة مــرض التــدرن املقاوم 
للعــالج ألن اســتجابته للعــالج 
)اخلط االول ( ضعيفة جدا وبالتالي 
اخلط  بأدوية  الى معاجلتــه  نحتاج 

الثاني .
املقاوم  للتدرن  املهمة  النقطة  وان 
انه في حالة العدوى تصبح العدوى 
لدى ذلك الشــخص ايضا من نوع 
التدرن املقاوم والبــد من القول ان 
املقاوم طويلة  التدرن  فترة معاجلة 
املريض  ويتعامل  الى عامني  وتصل 
يوميا مــع مااليقل عن خمســة 
انواع من االدوية يتناولها كلها اما 
التدرن املســتجيب للعالج ففترة 
معاجلته ستة اشهر وتصل نسبة 
الشــفاء من هذا النوع الى 100% 

يتم  املصاب  مراجعة  خالل  وعندنا 
فتح )فايــل( خاص به مــع كارت 
التدرن  اما  دوري  بشــكل  مراجعة 
املقــاوم فعلى املصــاب الرقود في 
ردهــات مركزنا ونقــول ان العالج 
الشــافي ملرض التدرن متوفر متاما 

ويقدم مجانا للمصاب .

الوقاية من مرض التدرن  
اجاب الدكتور زهيــر : الوقاية تبدأ 
من اكتشــاف كل حــاالت التدرن 
ألنه هو مصدر العدوى ايضا هناك 
اللقاح املعروف )بي ســي جي( وهو 
الزامي ويجب أخــذه للطفل عند 
والدته كونه يحمي من مرض تدرن 
الدماغ  اغشية  هي  التي  السحايا 
وبنســبة %100 ويحمي البي سي 

جي ايضا من انواع التدرن األخرى .
كما ان احلاجة ماسة للتوعية من 
فبــل اجلميع ونقصد مؤسســات 
الدولة املعنيــة ومنظمات اجملتمع 
املدني ووســائل االعــالم لتعريف 
املواطن بطــرق الوقاية من التدرن 
الرئوي مع ضــرورة ارتداء الكمامة 
بالنســبة للمريض واملالمسني له 
وعدم السعال بوجه االنسان الذي 
امامنا وعدم البصــاق على االرض 
الشــخصية  النظافة  الى  اضافة 
اجليد  والغــذاء  اجليدة  والتهويــة 
وعندنا في املركــز او في الوحدات 
املوجودة في االقضية نعمل واجب 
التحري عن التدرن لدى املالمســني 
مع  لهم  الوقائي  العــالج  واعطاء 

الفحوصات املطلوبة . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
التابعة  املديريات  مالكات  تستمر 
لالتصــاالت  العامــة  للشــركة 
توجيهات  وحســب  واملعلوماتية 
وزيــر االتصاالت املهنــدس أركان 
الشــيباني،  احمــد  شــهاب 
واملهندس أســامة جهاد قاســم 
الشــركة  عام  مدير  الهماشــي 

واملعلوماتية،  لالتصــاالت  العامة 
املكلفة  والواجبات  املهام  بتنفيذ 
بها، سواء من خالل تطوير وصيانة 
للشركة،  العائدة  التحتية  البنى 
أو ازالــة التجــاوزات املتمثلة مبد 
ضوئية  كابينــات  ونصب  كابالت 
غير مرخصة على اعمدة الكهرباء 
واسطح املباني، ومبا يعكس حرص 

أفضل  تقدمي  علــى  املالكات  هذه 
في  العمل  وتنظيــم  اخلدمــات، 

قطاع االنترنت داخل البلد .
وفي هذا الصدد قام املالك اخملتص 
في مديرية االتصاالت واملعلوماتية 
ديالى بحملة إلزالة  في محافظة 
الكابالت والكابينات الضوئية غير 
املرخصة في مركز مدينة بعقوبة 

املهندس أحمــد فؤاد  وبإشــراف 
رئيس جلنة التجاوزات في املديرية. 
كمــا قامــت مــالكات مديريتي 
املقدسة  وكربالء  االشرف  النجف 
بحملة مماثلة شــملت عدة احياء 
فــي احملافظتني ، بعــد ان مت رصد 
اخملالفات واخضاع املتســببني بها 

لألجراءات القانونية. 

بغداد: خاص 
العراق  في  كرمي  شركة  أعلنت 
عن انضمامهــا جلهود احلملة 
املضاد  للتطعيــم  الوطنيــة 
أطلقتها  التي  لفيروس كورونا 
وزارة الصحــة ، وذلك من خالل 
تســهيل تنقــالت الراغبــني 
املراكز  اللقاح مــن وٕالى  بأخذ 

املعتمدة من وزارة الصحة.
حيــث وفــرت الشــركة على 
تطبيقها خدمة “احلصول على 
للماليني  توفر  والتــي  اللقاح” 
مــن مســتخدمي كــرمي  في 
من  مفصلة  معلومات  العراق 
مصادر حكومية رسمية حول 
اللقاحــات اخملتلفــة املتوفرة، 

والفئات املؤهلة باحلصول على 
وفترات عمل جميع  كل منها، 

مراكز التطعيم.
من جهته قال محمد حســن 
محمــد املدير العام لشــركة 
كرمي في العــراق واألردن: “تعد 
هذه املبادرة واحدة من سلسلة 
حترص  التي  اجملتمعية  املبادرات 

تنفيذها  على  “كرمي”  شــركة 
لدعم لتسهيل حياة العراقيني 
بها وٕاحداث تأثيــر ٕايجابي في 
اجملتمع، نحن في شــركة كرمي 
لن نوفر أي جهد من شأنه دعم 
للتخفيف  احلكوميــة  اجلهود 
من وطــأة هذه االزمــة وعودة 

احلياة لطبيعتها العراق”

خدمات متواصلة لمكافحة التدرن وتشخيص
األصابة ومعالجتها في االقضية 

مدير مركز األمراض الصدرية والتنفسية في البصرة

يعد التدرن من 
االمراض المعدية 

واكتشف البكتيريا 
الخاصة به العالم 
روبرت كوخ عام 

1882 وسميت 
)عصيات كوخ ( على 

اسم مكتشفها 
وأصبح هذا التاريخ 
يوما عالميا للتدرن

مدير مركز األمراض الصدرية والتنفسية في البصرة يتحدث ملراسلنا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلـــَن ُمدير عام الشركة العامة للسمنت 
الصناعة  وزارة  ٕاحــدى شــركات  العراقيــة 
واملعادن اخلبير املُهندس علـــي زيـدان خلـف 
عن حتقيق ٩٤% من اخلُطة اإلنتاجية لِشــهر 
آذار املاضــي بإنتاج ) ٨٩ ( ألف طن . وأشـــارَ 
املدير العام ٕالى ان العمل يجري حالياً لِتأهيل 
وصيانــة أحد اخلطــوط اإلنتاجية في ُمجمع 
ســمنت بادوش  ٕاضافة ٕالى اســتمرار أعمال 
التأهيل والصيانة في معمل سمنت الكوفة 
ما سُيســهم فــي رفع الطاقــات والصعود 
باخلُطة اإلنتاجية ِخالل األشهر املقبلة ، الفتاً 
الى ان الشــركة أحالت عدد من املعامل التي 
تعمل بالطريقة الرطبة ٕالى االستثمار لِعدم 
جدواها كون ان هذه املعامل تستهلك كميات 
من الوقود تصل ٕالى ضعف ٕاستهالك املعامل 
التي تعمــل بالطريقة اجلافة فضالً عن تدني 

طاقاتها اإلنتاجية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس وزير العمل والشؤون االجتماعية الدكتور 
عادل الركابــي اجتماعا لهيئة رعاية الطفولة 
بحضــور اعضــاء الهيئة من ممثلــي الوزارات 
العــام لالمم  املعنية ملناقشــة تقريــر االمني 

املتحدة اخلاص باالطفال والنزاع املسلح. 
واكد الوزيــر خالل االجتماع ضــرورة ان تكون 
هناك اجابة موحدة على املالحظات الدولية من 
جميع االجهزة املعنية بالتقرير، مبينا ان على 
االجهــزة االمنية تقدمي اجابــات حول حقيقًة 
وجود اطفال موقوفني وبأعداد كبيرة كما اشار 
التقرير والقضايا التي حســمت في السنوات 
الســابقة لتضمينها في تقرير موحد تقدمه 
وزارة العمــل كاجابة متثل الدولة العراقية الى 

االمم املتحدة. 
واشــار الوزير الــى اهمية اســتكمال خطة 
العمل بني حكومة العراق ومكتب االمم املتحدة 
بخصوص جتنيد االطفال بعد اجراء التعديالت 
املطلوبة عليها ، مع االسراع في تقدمي االجابات 
حول تقريــر االمني العــام خاصــة املتعلقة 
باالجهزة االمنية ، داعيا الى حتديد موعد لعقد 
اجتماع قريب مع الفريق القطري لالمم املتحدة 
في العراق الجراء مباحثات بشأن التقرير اخلاص 

بالعراق ورفعه الى املنظمة الدولية. 

السمنت العراقية ُتحقـق 
94 % من الُخطة اإلنتاجية 

ِلشهر آذار الماضـي 

وزير العمل يناقش التقرير 
االممي بخصوص االطفال 

والنزاع المسلح

بغداد ـ الصباح الجديد:

مــع انتهــاء مرحلة حتديث ســجل 
الناخبني وانقضاء مدة األيام السبعة 
التي ُعــرَِض فيها ســجل الناخبني 
البيانات  وقاعــدة  األولــي  الورقــي 
اإللكترونيــة علــى مســتوى مركز 
التســجيل الســتقبال اعتراضــات 
الناخبني ووكالء األحزاب والتنظيمات 

السياسية .
تستمّر مفّوضية االنتخابات بعملية 
البايومترية  الناخــب  توزيع بطاقــة 
املوجــودة فــي مراكــز التســجيل 
كافــة، وطباعة بطاقــات للناخبني 
الذين حّدثــوا بياناتهم خالل مرحلة 
التحديــث الذين بلــغ عددهم عند 
 )1.733.030( التحديــث   انتهاء مدة 
لبياناته من ضمنهم  ناخًبا محدثًــا 
الناخبون النازحون الذين بلغ عددهم 
)27.771( ناخًبا بالتنسيق مع شركة 
بطباعة  املكلفــة  اإلســبانية  أندرا 
بطاقة الناخــب البايومترية، ٕاذ يحق 
للناخب بحســب قانــون االنتخابات 
الــذي ميتلك   2020 )9( لســنة  رقم 
بطاقــة قصيــرة األمــد أوالبطاقة 

املشــاركة  األمد  البايومترية طويلة 
في التصويت النتخاب مجلس النواب 

العراقي 2021 . 
وقد جتاوز عدد الناخبني الذين لديهم 
بطاقــة انتخابيــة )قصيــرة األمد، 
طويلة األمد( )21( مليون ناخب يحق 
لهم املشــاركة منذ انطــالق توزيع 
البطاقــات اإللكترونية فــي  نهاية 
عــام  2013،  والبايومترية في نهاية 
عام 2017 . وعلى صعيد مّتصل وجه 
رئيس مجلس املفوضني جليل عدنان 
املفوضية  العامني في  املديرين  خلف 
بإجــراء جــوالت تفقديــة ملكاتــب 
انتخابية مختلفة، ٕاذ زار الوفد املؤلَّف 
املفوضني  العام جمللــس  األمــني  من 
االنتخابية  اإلدارة  رئيــس  ومعاونــي 
للشــؤون املالية واإلدارية، والشــؤون 
الفنيــة مكتبي كربالء والقادســية 
التســجيل  ومراكــز  االنتخابيــني 
التابعة لهــا ومتابعة عمــل الفرق 
اجلوالة؛ للوقوف على اســتعداداتهم 
وٕاجنازاتهم االنتخابية واملعوقات التي 
تواجه عملهــم، وخلُصت الزيارة ٕالى 
وجوب تشــكيل فــرق ملتابعة عمل 
التسجيل  ومراكز  احملافظات  املكاتب 
مــن املديرين العامني فــي املفوضية 

وعضوية موّظفني ٕاداريني وفنيني.

مــن جانــب آخــر فــإّن مفوضيــة  
مســتمّرة  تــزال  مــا  االنتخابــات 
التحالفــات  تســجيل  باســتقبال 

املرشحني  قوائم  وتسّلم  السياسية 
ٕاذ بلغ عدد   ،1/5/2021 األفراد لغايــة 
املرشحني األفراد  )847(  مرشًحا، من 

ضمنهــم ) 6( مرّشــحني من املكون 
األيزيــدي، و) ٨( آخريــن مــن املكون 
الصابئي املندائي، و)12( مرشــًحا من 

املكون الكرد الفيلي و )16( مرشــًحا 
من املكون املسيحي و )2( مرشًحا من 
 )357( . ومبا فيهم  املكون الشــبكي 
مرشًحا من األحزاب السياسية، و)22( 
مرشــًحا من التحالفات السياسية. 
كما أبدى )13( حتالًفا سياسًيا رغبته 
في املشــاركة في االنتخابات املقبلة 
من أصل )33( حتالًفا سياسيًّا مصّدًقا 
التســجيل.  قيد  حتالًفا  و)13(  عليه، 
في حني تســتمّر عملية تســجيل 
األحزاب والتنظيمات السياســية، ٕاذ 
جــرى منح ٕاجازة تأســيس لـ ) 264( 
حزبًا سياســيًّا، كما بلغ عدد طلبات 
التســجيل لألحزاب التــي هي قيد 
)55( طلًبا، في حني  التأســيس نحو 
بلغ عدد طلبات األحــزاب التي أبدت 
رغبتها في املشــاركة في االنتخابات 

البرملانية املقبلة )122( حزبًا.
وحرًصا من مفوضية االنتخابات على 
حتقيق العدالة والنزاهة في املشاركة 
قانون  بحســب  االقتــراع  يــوم  في 
)املادة   2020 9 لسنة  االنتخابات رقم 
39/خامًســا/ج( التي نّصت ) أن جتري 
للتصويت  البصمــة  تقاطع  عملية 
اخلــاص والعام في مــدة ال تزيد على 
عشــرة أيام من تاريخ االقتراع العام، 
وقبــل مصادقــة النتائــج النهائية 

ويحــال اخملالف ٕالــى احملاكم اخملتصة 
...( فــإّن املفوضية تولــي اهتمامها 
الكبير بعملية تقاطع بصمات جميع 
االقتراع  يــوم  في  املصوتني  الناخبني 
)العام واخلــاص( ممن ميتلكون بطاقات 
ٕالكترونيــة وبايومترية )قصيرة األمد 
وطويلة األمد(؛ لغرض التأكد من عدم 
تكرار تصويت الناخب ألكثر من مرة، 
وجتــري خالل املدة املنصــوص عليها 
النتائج  قانونًا وقبل التصديــق على 
عدة  على  املطابقة  وتتــم  النهائية، 
مستويات تشمل: ) العراق واحملافظة 
والدائرة االنتخابية ( وســيتخذ بحق 

اخملالف االجراءات القانونية. 
وفي سياق آخر وفي ٕاطار التواصل مع 
التقى  االنتخابية  العملية  شــركاء 
القاضي  املفوضــني  رئيس مجلــس 
جليل عدنان خلف بحضور مستشار 
رئيــس مجلــس الــوزراء للشــؤون 
االنتخابية في جلســة حوارية بعدد 
من ممثلي وسائل اإلعالم اخملتلفة في 
قصر الضيافة احلكومي؛ لبحث سبل 
توعية الناخبــني وتثقيفهم بأهمية 
مشــاركتهم االنتخابية وسماع كل 
أن  التــي ميكنها  واملالحظــات  اآلراء 
اجلماهيرية  املشاركة  ترتقي مبستوى 

في االنتخابات املقبلة. 

مفوضية االنتخابات تولي اهتمامها الكبير بعملية تقاطع
بصمات جميع الناخبين المصوتين في يوم االقتراع 

استمرار توزيع بطاقة الناخب البايومترية في  1079 مركز تسجيل 
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حملة إلزالة الكابالت والكابينات الضوئية غير 
المرخصة في ديالى والنجف وكربالء

كريم في العراق تنضم لجهود الحملة الوطنية 
للتطعيم المضاد لفيروس كورونا
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم، 
صخر دودين، أمــس االول األحد أن بالده 
تأمــل في الوصــول إلى “صيــف آمن” 
وإلغاء كل أنواع احلظــر واإلغالقات في 

األول من متوز املقبل.
وقــال دوديــن، وهو املتحدث الرســمي 
باسم احلكومة في إيجاز صحافي: “لدى 
احلكومــة خطة بعيدة املــدى تتضمن 
فتــح القطاعــات كاملــة وإلغاء كل 
أنواع احلظر واإلغــالق والعودة إلى احلياة 
الطبيعية والوصول إلى صيف آمن، هذه 
اخلطة من املؤمل لهــا أن تبدأ في األول 

من يوليو املقبل”.
وأضــاف: “من أجــل الوصــول إلى هذا 
الصيــف اآلمن ال بد للنــاس أن يقبلوا 

علــى أخذ اللقاحــات، وهــي موجودة 
ومتعاقد على كميات كبيرة منها تفوق 
العشــرة ماليني جرعة ودفعنا أثمانها، 
كل ما نطلبه هــو أن تزيد كثافة إقبال 
الناس على أخذ املطاعيم”. وأكد دودين 
أن “احلكومــة ومن أجل زيــادة عمليات 
التطعيــم زادت عــدد فــرق التطعيم 
املتنقلة مــن 25 فرقة إلــى 125 فرقة 
متنقلة لكي تذهب وتطعم القطاعات 

اخملتلفة”.
وبحسب الوزير “فقد مت حتى اآلن تطعيم 
مليون و200 ألف شخص، وهذا أمر جيد 
ولكننا نأمل بتطعيم نحو ثالثة ماليني 
شخص مع مجيء شهر حزيران املقبل”. 
وخلص إلى إن “عدد ســكان األردن يقدر 
اإلجمالي  وفي  نســمة،  بعشرة ماليني 

عدد األشــخاص الذين من املفترض أن 
أعمارهم  تزيــد  املطاعيم ممن  يأخــذوا 
عــن 19 عاماً هم بحدود ســتة ماليني 
و249 ألف شــخص”. وأشــار الوزير إلى 
تخفيفية  “قرارات  ستتخذ  احلكومة  أن 
“ستســمعون  مضيفاً:   ،“ االثنني  امس 

أخباراً طيبة”.
وتراجعت أعداد اإلصابات بفيروس كورونا 
في األردن خالل األسابيع القليلة املاضي 
وســجلت أول من أمس الســبت 1259 
إصابــة و49 وفاة بعــد أن كانت بلغت 
أرقاماً قياســية الشهر املاضي ووصلت 
إلى أكثر من تســعة آالف إصابة وأكثر 
من 100 وفاة في 22 آذار. وفي اإلجمالي 
ســجل األردن أكثر من 700 ألف إصابة 

بفيروس كورونا و8615 وفاة.

الشــهر  األردنية في  احلكومــة  وقررت 
أيام  التجول  إعادة فرض حظــر  املاضي 
اجلمعة وزيادة ســاعات حظــر التجول 
الليلي ليصبح من الســاعة السابعة 
مساء وحتى السادسة صباحاً، بدالً من 

العاشرة ليالً حتى السادسة صباحاً.
كما قررت حينها غلــق احلدائق العامة 
واألندية  واألكادمييات  الليليــة  والنوادي 
أرقام قياسية  الرياضية بعد تســجيل 
واتخذ  بفيروس كورونا.  ألعداد اإلصابات 
األردن منذ آذار مــن العام املاضي جملة 
من اإلجراءات للحد من تفشي الوباء في 
البالد، حيــث أغلقت اجلامعات واملدارس 
ومت اعتمــاد التعليم عــن بعد ملعظم 
املراحل التعليمية، فيما حظرت حفالت 

الزفاف ومجالس العزاء.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أجلــت حكومــة الوحــدة الوطنية 
الليبيــة زيــارة كانــت مرتقبة إلى 
قــام  بعــد  االثنــني،  بنغازي،امــس 
األمنــي  الوفــد  مبنــع  مســلحون 
االستباقي من النزول في املطار، امس 
العودة  وأجبروهــم على  األحد،  االول 

إلى طرابلس. 
وأعلــن محمــد حمــودة، الناطــق 
الرسمي باسم رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــة الليبية، عن تأجيل اجتماع 
احلكومة الذي كان من املفترض عقده 

امس االثنني لوقت الحق. 
وأوضــح مصــدر مطلع، فــي مطار 

بنينا في بنغازي، أن مسلحني منعوا 
الوفد األمنــي التابع حلكومة الوحدة 
الوطنيــة مــن النــزول فــي املطار، 
العودة ملطار  علــى  وأجبروهم  األحد 

معيتيقة في طرابلس.
وأشــار املصدر فــي تصريح صحفي 
إلى أن املسلحني أبدوا انزعاجهم من 
كلمة لرئيــس احلكومة، عبد احلميد 
الدبيبة، قال فيها إن بنغازي سترجع 
حلضن الوطن وأن املهجرين من بنغازي 

سيعودون للمدينة.
من جانب آخر، أكد مصدر عســكري 
رفيع في قــوات اجليش الــذي يقوده 
خليفة حفتر أن قيادة اجليش ال عالقة 

لها مبنع وفــد احلكومــة وأن اجليش 
ســيتفاوض مع املســلحني لتيسير 
إجــراءات زيارة وفــد حكومة الوحدة 

الوطنية لبنغازي.
وكان من املقرر أن يقوم رئيس احلكومة 
بزيارة بنغازي امس االثنني إلجراء جولة 

في املدينة ولقاء عدد من املسؤولني.
وتأتي هذه الزيارة ضمن زيارات تفقدية 
يقوم بها الدبيبة برفقة رئيس اجمللس 

الرئاسي، محمد املنفي. 
وجتتــاح الفوضــى ليبيا منــذ نحو 
عقد، بعد اإلطاحــة بالرئيس، معمر 
 2011 القذافي، ومقتله في انتفاضة 

التي دعمتها دول غربية عدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشــينيان، في 
خطــاب عبر التلفزيون امــس االول  األحد، أنه 
قدم اســتقالته من منصبه، لكــي يتم إجراء 

انتخابات برملانية مبكرة في البالد.
انتخابات  وأضاف باشــينيان: “لكي يتم إجراء 
برملانية غير دورية في البالد يوم 20 يونيو، أقدم 

اليوم استقالتي”.
وفي وقت سابق، أعلن باشينيان، أن االنتخابات 
البرملانية املبكرة في أرمينيا، ســتجري في 20 
يونيو عام 2021، وأشــار إلى أنه سيســتقيل 
رســميا من منصبه في أبريــل، لبدء آلية حل 
البرملان لكنه ســيواصل قيادة احلكومة حتى 

نهاية االنتخابات.
وفقا لتشــريعات االنتخابية فــي أرمينيا، يتم 
إجراء انتخابــات مبكرة للجمعيــة الوطنية، 
ليس قبل مــرور 30 يوما، وليــس بعد 45 يوما 
بعد حل البرملان. وميكن إطالق آلية حل البرملان 
رسميا بعد االستقالة. وسيعتبر البرملان مبثابة 
احمللول، إذا لم يتمكن النواب من انتخاب رئيس 

احلكومة خالل أسبوعني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبــر الرئيس اجلديد جلهاز اخملابرات الســرية 
اخلارجيــة البريطاني “إم آي 6”، ريتشــارد مور، 
بـ”املتهورة”  التي وصفها  الروسية  التصرفات 
بأنهــا “مثيرة للقلــق”، لكنه اعتبــر أن قوة 
موســكو تتضاءل، بحسب ما أفادت صحيفة 

“بوليتيكو”. 
وعــزا مور في مقابلة أجراها مــع راديو “تاميز”، 
امس االول األحد، رؤيته بتراجع قوة موســكو 
إلى “منط متكرر من الســلوك املتهور”، فضال 

عن أحداث داخلية ووضع اقتصادي متدهور.  
وأشــار مور إلــى أن ســلوك روســيا اخلاص 
بأوكرانيا، باإلضافة إلى تقارير األسبوع املاضي 
التي تناقلت أنشطة جتسس لوكالة اخملابرات 

الروسية في التشيك، “تدعو للقلق”. 
وبعد عدة أسابيع من التوترات على احلدود مع 
أوكرانيا، أعلنت موسكو أنها ستستدعي ما 
يقرب من 100 ألف جندي من احلدود، مما خفف 
من حــدة التوترات وســط مخــاوف من غزو 

شامل. 
وقال مور إن اململكة املتحدة والواليات املتحدة 
الروســي، فالدمييــر بوتني، من  الرئيس  حذرتا 
الضرر والعواقب الذي قد يسببه الغزو احملتمل 
ألوكرانيا. وعلــى الرغم من األحــداث املثيرة 
للقلق التي تبتدعها روســيا، يرى مور إن قوة 
اقتصاديا  موضوعي  بشكل  “تتراجع  موسكو 

ودميوغرافيا”. 

رئيس وزراء 
أرمينيا يستقيل

الرئيس الجديد 
للمخابرات البريطانية: 

قوة روسيا تتراجع

الصباح الجديد ـ متابعة:

املعارك على مشارف مدينة  حتتدم 
مأرب اليمنية التي يحاول احلوثيون 
الســيطرة عليها منــذ نحو عام، 
وتزداد أهمية املدينة بالنسبة لهذه 
اجلماعــة املســلحة املدعومة من 
إيــران، ألنها تشــكل ورقة مهمة 

ميكن التفاوض عليها، وفق خبراء.
االشــتباكات في اليومني املاضيني 
أسفرت عن سقوط 65 قتيال، حيث 
احتــدم القتال الــذي يضغط من 
خالله احلوثيون للسيطرة على هذه 
املدينة، والتي قد تغير لهم املعادلة 
عند الدخول في أي محادثات جديدة 
مع احلكومة املعترف بها دوليا، وفق 

ما قال خبراء 
وتقع هذه املدينــة الغنية بالنفط 
والغــاز على بعد 120 كلم شــرق 
العاصمــة صنعاء، وهي تشــكل 
نقطة وصل هامة ما بني الشــمال 

واجلنوب.
ويقــول مجلس األمــن الدولي، إن 
معركة مأرب “تعــرض مليون نازح 
داخليــا خلطر كبير وتهــدد جهود 
التوصل إلى حل سياسي، في وقت 
يتحد اجملتمع الدولي بشكل متزايد 

إلنهاء النزاع”.
أهداف اقتصادية وعسكرية

اخلبيــر العســكري اليمني، يحيى 
أبــو حامت، قال فــي حديث صحفي 
إن الفــوز مبدينــة مــأرب، هــدف 
مهــم لـ”احلوثيــني املدعومني من 
إيران، خاصــة وأن حدودها محاذية 
للعديــد مــن احملافظــات الهامة، 
مثــل حضرموت وصنعــاء وغيرها 
من املدن، والتي ســتعطيهم بعدا 

جغرافيا جديدا هاما”.
وأضــاف أن هــذه املدينــة “ لهــا 
رمزية خاصــة عند اليمنيني، حيث 
أنها كانــت عاصمة البــالد قدميا، 
وهي حاليــا تعتبر مــن أهم املدن 

االقتصادية في البالد”.
ويريد احلوثيون من الســيطرة على 
هذه احملافظــة، توفيــر منفذ هام 
للمحافظــات الشــمالية التي ال 
املعترف  للحكومة  خاضعــة  تزال 
به، وذلك مــن أجل توفير دعم أكبر 
لعملياتــه العســكرية التي يريد 

التوسع بها، بحسب حامت.
اليمن يواجه أقســى أزمة أنسانية  

في العالم  حاليا
أكثر من مليوني طفل دون اخلامسة 
يواجهــون خطر املوت فــي اليمن 

بسبب سوء التغذية
ذكرت مجلــة “فوربس” أن شــهر 
رمضان املبارك سيكون قاسيا على 
الكثير مــن العائالت فــي اليمن، 
في  إنســانية  أزمة  أســوأ  موطن 

العالم.
ويشير إلى أن التكلفة “اإلنسانية” 
لهــذه املعارك العســكرية كبيرة 
جدا، خاصة وأن احلوثيني ال يفرقون 
بني أهــداف عســكرية، أو أهداف 
مدنيــة، حيــث يوجــد مخيمات 

للنزوح في املدينة.
وتقوم قوات اجليش الوطني التابعة 
للحكومة املعترف بها دوليا بإسناد 
املنطقة، وإســناد  القبائل في  من 

جوي من طائرات التحالف الدولي.

اخلبير العســكري اليمني، ياســر 
صالح، قال في رد على استفسارات 
“احلــرة” إن “مــأرب تشــكل قــوة 
حيث  البالد،  فــي  هامة  اقتصادية 
يوجد فيها آبــار النفط والغاز، وإذا 
يعني  احلوثيني فهذا  سيطر عليها 
توفير دعم هام لها لالســتمرار في 
التوسع على مدن أخرى في البالد”.

بعدا  املدينــة  لهــذه  أن  وأضــاف 
سياســيا هاما، وهو “ ما أكد عليه 
اإليراني،  الثــوري  احلــرس  في  قادة 
وحتــى زعيــم تنظيم حــزب اهلل 
حســن نصر اهلل”، وحرب احلوثيني 
هناك ليست نابعة منهم “إال أنهم 
ينفذون مخططات املشروع اإليراني 

في اليمن واملنطقة”.
وبــني صالــح أن األوضــاع علــى 
األرض تكشــف معــارك حاميــة 
الوطيس، ولكن مــا مت حتقيقه من 

اجلانــب احلوثي لم يتجــاوز التقدم 
بكيلومترات محددة.

ويــرى أن املعارك قد تســتمر على 
يريد  التــي  املدينة  هذه  مشــارف 
فيها  اختــراق  حتقيــق  احلوثيــون 
للســيطرة عليها، حيث يتوقع أن 
تشــتد بشــكل أكبر خالل الفترة 
املقبلة، والتي قد تعني كارثة على 
الصعيد اإلنســاني، إذ يوجد فيها 
أكثر من مليون نازح، وعلى الصعيد 
السياســي، ستشكل نقطة دعم 
جديدة إليران للوصول ملناطق داخل 
وخــارج اليمن لتعكير االســتقرار 

والسلم فيها.
ويؤكد صالح أنه إذا سقطت مأرب 
في يد احلوثيني، فلن يجلســوا إلى 
طاولة احلوار، واحلل السياســي لن 
يكون ضمــن حســاباتهم، وحتى 
إن دخلــوا مفاوضــات سياســية، 

ومبعادلة  أقوى  موقفهم  فسيكون 
جديدة.

معارك متجددة
وبعد فترة تهدئة، استأنف احلوثيون 
فــي الثامن من فبرايــر هجومهم 
املدعومة  احلكومية  القــوات  على 
من التحالف العســكري منذ بدء 
عملياته في اليمن في مارس 2015، 

وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
ودفــع احلوثيني مبئات املقاتلني خالل 
اليوممــن املاضيني املاضية حلســم 
املعركــة. ورغم ضربــات الطيران، 
إال أن مقاتليهــم “ال يتوقفون عن 
والقتال لتحقيــق مزيدا  التدفــق 
من التقدم”، بحســب ما قال أحد 

املصادر العسكرية للوكالة.
وكان يقطــن في مأرب بني 20 و 30 
ألف شخص في فترة ما قبل اندالع 
النزاع في 2014، لكن عدد سكانها 

بعدما  اآلالف  مئــات  إلى  تضاعف 
جلــأ إليها نازحون مــن كل مناطق 
اليمن وباتت تضم نحو 140 مخيما 

للنازحني.
في مــارس، رفض احلوثيــون دعوة 
الســعودية إلى وقف إطــالق النار 
علــى مســتوى البــالد، إذ إنهــم 
اجلوي  برفع كامل للحظر  يطالبون 

والبحري الذي تفرضه السعودية. 
وبدال من ذلك، صعــدوا الهجمات 
والصواريخ  املســيرة  بالطائــرات 
السعودية  عمق  نحو  البالســتية 
التي توفــر الدعم اجلــوي للقوات 
املوالية للحكومة في معارك مأرب.
القتلى  آالف  النزاع عشرات  وخلف 
ودفع نحو 80 في املئة من السكان 
لالعتمــاد على اإلغاثة اإلنســانية 
وســط أســوأ أزمة إنســانية في 

العالم، وفقا لألمم املتحدة. 

كلفة إنسانية عالية 

معارك مأرب تشتد والحوثيون يحاولون 
كسبها لقيمتها االستراتيجية

تعرض مليون نازح 
داخليا لخطر كبير 

وتهدد جهود التوصل 
إلى حل سياسي، في 
وقت يتحد المجتمع 

الدولي بشكل متزايد 
إلنهاء النزاع

قرب احى جبهات مأرب

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

إدارة  تعهــدت  حتت ضغــط متزايد، 
الرئيس األميركــي، جو بايدن، بتقدمي 
املزيــد من املســاعدة للهنــد التي 
تنتشــر فيها نسخة متحورة جديدة 
من فيــروس كورونا، وتســجل عددا 
قياســيا عامليا من اإلصابات اجلديدة 

يوميا. 
وقــال الرئيس األميركــي، ليلة امس 
االثنني  ، إن الواليات املتحدة مصممة 
على مســاعدة الهند فــي مواجهة 
الزيــادة الهائلة في حــاالت اإلصابة 
بفيــروس كورونــا مثلما ســاعدت 
الهنــد األميركيــني عندمــا كانت 
املستشفيات األمريكية تئن في وقت 

سابق حتت وطأة الوباء.
وكتب بايدن على تويتر “مثلما قدمت 
الهند مســاعدة للواليــات املتحدة 
تعاني  مستشــفياتنا  كانت  عندما 
ضغطــا هائال بفعــل الوبــاء، نحن 
مصممون على مســاعدة الهند في 

وقت احلاجة”.
من جهته، قال وزير الدفاع األميركي، 

لويد أوســن، فــي بيــان ليلة امس 
االثنني ، إن الوزارة “تقوم حالًيا بتقييم 
املعدات التي ميكننا شراؤها وسحبها 
واألســابيع  األيام  في  مخزوننــا  من 
املقبلة، ملساعدة العاملني في مجال 
الرعاية الصحية في الهند”، بحسب 
ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست”. 
وأضــاف أن وزارة الدفــاع األميركية، 
اإلمــدادات،  توصيل  في  ستســاعد 
مبــا فــي ذلــك “املعــدات املرتبطة 
باألكســجني” إلى الهند فــي األيام 

املقبلة.
وبلــغ عدد اإلصابات، فــي الهند، في 
األربــع والعشــرين ســاعة األخيرة 
األرقام  حتطيــم  مواصلــة   349691
التوالي.  على  الرابع  لليوم  القياسية 
دلهي  فــي  املستشــفيات  وبــدأت 
ومختلف أنحاء البالد رفض استقبال 
املرضــى بعــد أن نفد مــا لديها من 

األكسجني الطبي واألسرة.
وبينما تنتشر نسخة متحورة جديدة 
 2767 من فيــروس كورونــا، توفــي 
شــخصا بكوفيــد19- فــي غضون 
24 ساعة. ومع تســجيل قرابة 350 
ألــف إصابة جديدة فــي يوم واحد مت 

823 ألف إصابة على  تســجيل فيه 
مستوى العالم. 

وسترســل الواليات املتحدة مكونات 
إلنتاج لقاحــات ومعدات طبية “على 

الفــور” إلــى الهنــد في ظــل زيادة 
أعداد اإلصابات بشــكل حاد بفيروس 
كورونــا في البالد، وفق ما أعلن جايك 
سوليفان مستشار األمن القومي جلو 

بايدن، األحد.
وقــال ســوليفان: “حــددت الواليات 
املتحــدة املكونــات الالزمــة إلنتاج 
لقاحات مضــادة لفيروس كورونا في 

الهنــد والتي ســيتم توفيرها على 
الفور”.  وبلغ عدد اإلصابات في الهند 
الوباء  16,9 مليونا منذ بدء تفشــي 
وحصيلة الوفيات جتاوزت 192 ألفا، ما 
يجعل البالد رابــع أكثر دولة تأثرا في 

العالم من حيث عدد الوفيات.
كما كشف املستشار الطبي للبيت 
األبيض، أنتوني فاوتشــي، ليلة امس 
املتحدة ستدرس  الواليات  أن   ، االثنني 
لقاحات  إرســال فائض مــن  إمكان 

أسترازينيكا إلى الهند. 
وقال فاوتشــي في حديــث لبرنامج 
“ذيس ويك” التي تبثه شبكة “إيه بي 
سي”، “نحتاج فعال إلى القيام باملزيد. 
ال أعتقد أنــه ميكــن التغاضي عما 

يحصل”.
نحو30  املتحــدة  الواليــات  ومتلــك 
مليون جرعة من لقاح أســترازينيكا 
املنخفــض الكلفــة الذي لــم تتم 
البالد،  املوافقة عليه لالستخدام في 
وقال فاوتشــي إن فكرة إرسالها إلى 

الهند ستكون “أمرا قيد الدراسة”.
وقال أيضا إن الواليات املتحدة تبحث 
أيضا في “مســألة تكثيف ما ميكننا 
الواقع من  أرض  بــه علــى  القيــام 

واألدوية  األوكســجني  إمدادات  حيث 
واالختبارات ومعدات الوقاية باإلضافة 
إلقاء نظرة على املدين املتوسط  إلى 
والطويل حول طريقة توفير اللقاحات 
لهؤالء األفراد ،وكيف نساعدهم على 
أن يكونوا قادرين بشــكل أساســي 

على صنع اللقاحات بأنفسهم”.
أنتوني  األميركي،  اخلارجية  وزير  وكان 
بلينكن، قد أكد، السبت، أن واشنطن 
“تعمل عــن كثب مع شــركائنا في 
بسرعة  وسننشر  الهندية،  احلكومة 
دعما إضافيا لشــعب الهند وأبطال 

الرعاية الصحية في الهند”.
البالغ عدد ســكانها  الهنــد  وتبدو 
1,3 مليار نســمة عاجــزة عن كبح 
انتشار الوباء، مع تقارير عن اكتظاظ 
املستشــفيات ونقــص حــاد فــي 
األكســجني واألدويــة وطلب عائالت 
املرضى املساعدة عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.
“العاصفة”،  وفــي مواجهــة هــذه 
بحسب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا 
احمللية  الســلطات  مــددت  مــودي، 
إجراءات اإلغالق املعمول مبوجبها في 

العاصمة نيودلهي ملدة أسبوع واحد

350 ألف إصابة في 24 ساعة 

وزارة الدفاع األميركية تستعرض خطتها لدعم الهند

مسلحون يرغمون رئيس حكومة الوحدة 
الليبية على تأجيل زيارته إلى بنغازي

األردن يعتزم إلغاء الحظر الكامل في تموز المقبل 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت املتحدثة باسم اخلارجية الروسية 
ماريــا زاخاروفــا، امــس االول األحد، أن 
التصريحات األخيرة للرئيس التشــيكي 
ميلوش زميــان أظهرت بطــان اتهامات 
براغ لروســيا بالتورط فــي ملف انفجار 

فربيتيتسي.
وفــي وقت ســابق من اليــوم أكد زميان 
فــي تصريحــات متلفــزة أن التحقيق 
اجلاري لتحديد أســباب االنفجار الذي هز 
مســتودع ذخيرة في بلدة فربيتيتســي 
شــرقي التشــيك في عام 2014 والذي 
أودى بحياة اثنني من مواطنيها، كشــف 
عن أن الذخيرة كانت ملكا لرجل أعمال 
بلغــاري. فيمــا اعترف تاجر األســلحة 
البلغاري إميليــان غيربيف  بأنه كان ميد 
القوات األوكرانية بأســلحة أثناء النزاع 
في منطقــة دونباس في العــام 2014، 
كما أنه أكد استخدامه للمستودع في 

فربيتيتسي لتخزين الذخيرة.
وقالت زاخاروفا لقناة “روســيا1-”: “يجب 
أن ننتظــر اآلن تعليقــات ممثلــي فروع 
يتورعوا  لم  الذين  )التشيكية(  السلطة 
عن إصدار سلســلة - إن لم نقل صلية 

- من التصريحات املعادية لروســيا، على 
أقوال رئيســهم. كما ترون ال ميضي يوم 
واحد فــي الفترة األخيــرة دون أن ينفي 
ممثلــو الدوائر السياســية التشــيكية 
صحة تصريحاتهم السابقة: تارة يدعون 

امتاك كل األدلة التي تثبت ضلوع روسيا 
وممثليهــا - أو أجهزتها االســتخباراتية 
- فــي انفجارات عــام 2014، وتارة أخرى 
يتضح - وهو ما رأينــاه اليوم - أنه على 
مدار السنوات السبع األخيرة التي جرى 
التحقيق خالها، لم متلــك قيادة الباد 
حتــى مقدمات - ناهيك عــن أدلة - كي 

تدلي مبثل هذه التصريحات”.
وكان رئيس احلكومة التشــيكية أندريه 
بابيش أعلن في 17 أبريل أن سلطات باده 
الروسية  االســتخبارات  تشتبه بضلوع 
فــي انفجار فربيتيتســي عــام 2014. 
ورفضت موســكو هذه املزاعم، واصفة 
إياهــا بالعارية عن األســاس والعبثية، 
لكن 18 دبلوماسيا روسيا مت طردهم من 
التشــيك على خلفية هــذه االتهامات. 
وردت موســكو بإعــان 20 من موظفي 
العاصمة  التشــيكية فــي  الســفارة 

الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن قائــد القــوات األجنبيــة في 
األمريكي سكوت  اجلنرال  أفغانستان، 
ميلر، امس االول األحد بدء انســحاب 
األجنبية وتســليم  للقــوات  منظم 
للقوات  واملعدات  العسكرية  القواعد 

األفغانية.
وقال ميلر إنه ينفذ قــرار الرئيس جو 
بايــدن بإنهــاء أطول حــرب أمريكية 
استنادا إلى أن هذه احلرب الطويلة لم 

تعد من األولويات األمريكية.
وأضاف ميلر، والذي يقود منذ عام 2018 
القوات األمريكية وقوات حلف شمال 

األطلســي في أفغانستان في حربها 
اإلســامية  واجلماعات  طالبــان  مع 
املتشــددة األخرى، أن القوات األجنبية 
ســتظل متتلك “الوسائل العسكرية 
والقدرة على حماية نفســها بشكل 
كامــل خــال عمليــة االنســحاب 

وستدعم قوات األمن األفغانية”.
وكان جو بايدن أعلن في وقت ســابق 
من الشــهر اجلــاري أنه سيســحب 
القوات مــن أفغانســتان قبل احلادي 
عشــر من أيلول الــذي يوافق الذكرى 
العشــرين لهجمات املتشددين على 
مركــز التجارة العاملــي ووزارة الدفاع 

كانت  التي  )البنتاغــون(  األمريكيــة 
السبب في بدء احلرب األفغانية.

وأعلن البنتاغــون اجلمعة املاضية  أن 
وزير الدفاع لويد أوسنت أرسل قاذفتني 
إلى اخلليج  إضافيتني من طراز بي52- 
ومــدد مهمــة حاملة الطائــرات “يو 
إس إس أيزنهــاور” في املنطقة لتأمني 
التحالف  لقــوات  املقرر  االنســحاب 

الدولي من أفغانستان.
وقال املتحّدث باســم البنتاغون جون 
كيربي خال مؤمتر صحافي أن حاملة 
الطائرات “يو إس إس أيزنهاور” ستبقى 
الوقت” في حني  “لبعض  املنطقة  في 

“وصلت” إلى املنطقة قاذفتان من طراز 
بي52-.

وهــذه القاذفــات الثقيلة املســماة 
على حمل  والقادرة  “ستراتوفورتريس” 
أســلحة نوويــة تتمركز فــي العادة 
في قطر حيث لــدى اجليش األميركي 

قاعدة جوية ضخمة.
ولم يستبعد املتحدث إرسال تعزيزات 
أخــرى للمشــاركة فــي العمليــة 
املتمثلة بسحب  الهائلة  اللوجستية 
نحو 2500 عســكري أمريكي، يضاف 
إليهم أكثر من 16 ألف متعاقد مدني 

مع جتهيزاتهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استجاب الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
لنــداء املغنية العاملية الشــابة ســيلينا 
غوميــز، التــي طالبت عبر “تويتــر” زعماء 
العالم بإمداد البلــدان الفقيرة باألموال أو 

بجرعات من لقاحات كورونا.
وكتــب ماكــرون ردا على تغريــدة غوميز 
“شــكرا على حمل هذه الرسالة احلاسمة 
القادة. فرنســا بــدأت بالفعل  إلى جميع 
في إرســال جرعاتها األولى من اللقاح إلى 
إفريقيــا من خــال آلية كوفاكــس، وهذه 
مجرد بداية. دعونا اآلن نقف مع أولئك الذين 

لديهم أقل”.
وكانت غوميز وجهت الدعوة لرئيس فرنسا 
وزعماء مجموعة السبع، من ضمن الترويج 
حلفل موســيقي في 8 مايــو املقبل، حتت 
املغنية  “فاكــس اليف”، مبشــاركة  عنوان 
الروك “فو  العاملية جينيفير لوبيــز، وفرقة 
فايترز”، بهدف جمع املال لتمويل اللقاحات 

في العالم.
وقالــت غوميز فــي الترويــج “يحتاج كل 
شخص إلى احلصول على اللقاح، سواء في 
بلدنا أو في بقية العالم”، داعية إلى “التبرع 
باملــال أو باجلرعات” للســماح بإعادة توزيع 

اللقاحات بشكل أفضل في العالم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن الكرملــني أن لقاء قمة بني الرئيســني 
الروسي فادميير بوتني واألمريكي جو بايدن قد 
يعقد في يونيو القادم، لكــن انعقاده يتوقف 

على العديد من العوامل.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، 
في حديث لقناة “روسيا 1” اليوم األحد، ردا على 
ســؤال عن موعد اللقاء احملتمل بني الرئيسني، 
إن احلديــث يدور عن يونيو القــادم وقد مت طرح 

مواعيد أولية محددة رفض الكشف عنها.
وأكد أوشــاكوف أن هناك “إشارات من اجلانب 
األمريكي” بشأن رغبته في عقد لقاء بني بوتني 
وبايدن، لكن مناقشــة القمــة احملتملة على 
املستوى العملي بني الطرفني لم تنطلق بعد.

وتابع: “لم تنطلق املناقشــات على املســتوى 
العملــي بعد، لكــن هناك إشــارة تلقيناها، 
وسندرسها.. بطبيعة احلال سيكون قرارنا رهن 

العديد من العوامل”.
واقترح بايدن على بوتني في آخر مكاملة هاتفية 
جرت بينهما فــي 13 أبريل عقد لقاء في دولة 

ثانية في األشهر القادمة.
وأوضــح الرئيس األمريكي الحقــا أن اقتراحه 
لنظيره الروســي يقضي بعقد لقاء في أوروبا 

الصيف القادم

ماكرون يعلن إرسال 
أول دفعة لقاحات

 إلى إفريقيا

مساعد الرئيس الروسي: 
قمة بوتين - بايدن قد 

تعقد في يونيو

الصباح الجديد ـ متابعة:

على الرغم من القرار اإلسرائيلي 
الرسمي رفع حالة التأهب جلميع 
القدس  األمنية فــي  أجهزتهــا 
الغربيــة  والضفــة  الشــرقية 
احملتلة، والتحســب من اتســاع 
حلقة املواجهات لتشــمل أيضاً 
املواطنــني العرب في إســرائيل 
كشــفت   ،)48 )فلســطينيي 
مصادر سياسية في تل أبيب عن 
تبادل رسائل مع حركة “حماس”، 
أكد فيهــا الطرفان رغبتهما في 
انفجار  ومنــع  األوضاع  تهدئــة 

عسكري في الوقت احلاضر.
وقالت املصادر إن “إسرائيل أكدت 
أنهــا غيــر معنيــة بالتصعيد 
وأنها حتاول تطويق األحداث بأقل 
ما ميكن مــن أضــرار للجميع”، 
وإن “)حمــاس( أوضحــت، أنها ال 
تستطيع أن تقف على احلياد إزاء 

انفجار األوضاع في القدس”. 
وحســب التقديرات اإلسرائيلية 
فــإن “حمــاس” غير مشــاركة 
الصدامات  فــي  فاعل  بشــكل 
مــع القــوات اإلســرائيلية في 
القــدس الشــرقية، “ألن حركة 
)فتح( هي التي تقودها وحتاول أن 
تثبت وجودها فــي هذه املعركة، 
فسمحت بإطاق بعض القذائف 
والصواريخ )نحو 40 قذيفة حتى 
األحد(، وحرصت على  االول  أمس 
العسكرية لم  أذرعها  أن  اإلعان 

تطلق هذه القذائف”.
وأشــارت هذه املصــادر إلى زيارة 
وفد اخملابرات املصرية إلى إسرائيل 
التقدم  وقطاع غزة، كدليل على 
نحو تهدئة األوضاع وإعادتها إلى 
ما كانت عليــه، ورمبا العودة إلى 
مفاوضات التهدئة الكبرى، التي 
جتري منذ ســنوات بني الطرفني، 
فيما أكدت أن القصف على غزة 
كان “حــذراً ومحدوداً، وتقصد أن 
يقتصــر على ضرب بنــى حتتية 
بشراً  يصيب  وال  وأبنية مهجورة 

أو أهدافاً حيوية”. 
وتابعت أن “إسرائيل تعمل بطرق 
دبلوماســية للتوصل إلى تهدئة 
بواســطة  في اجلنوب، خصوصاً 

قناة الوساطة املصرية”. 
في حني نقل مراســل الشــؤون 
الفلسطينية في قناة التلفزيون 
الرســمي )كان 11( غــال بيرغر، 
عن مصــادر دبلوماســية دولية 
قولها: “إن املباحثات بني إسرائيل 
والفصائــل في غزة مســتمرة، 
وتسعى بكل حذر ألن تنجح، وفي 
فإنها سترّد بجدية  الفشل  حال 

الصواريخ  إطاق  على  أكثر  وقوة 
من غزة”.

أركان  رئيس  أن  املصــادر  وتابعت 
ألغى  أفيف كوخافــي،  اجليــش 
االثنني،  امس  لواشــنطن،  زيارته 
إلجراء محادثــات أمنية ضرورية، 
لكي يتابع األمــور عن كثب في 
املنطقة. وقــد مت تعزيز بطاريات 
القبــة احلديدية باجلنــوب، ورفع 
املناطق.  التأهب في جميع  حالة 
وجــرى احلديث فــي البداية عن 
“تأجيل الزيــارة”، ولكن في وقت 
الحــق أبلغ أنه قرر إلغــاء الزيارة 
لقيادة  الرفيــع  الوفد  وإرســال 
جيشه إلى واشــنطن من دونه. 
قائُد شعبة  الوفَد  وسيرأس  هذا 
االســتخبارات العســكرية متير 

هامين. 
وفيمــا يتعلــق بالقــدس، ذكر 
االول  العبري، أمس   “والا”  موقع 
أن  األمــن تقدر  أن أجهزة  األحد، 
هــذه األحداث ستســتمر حتى 
نهاية شــهر رمضان، ورمبا حتى 
الفلسطينية.  االنتخابات  موعد 
وقال قائد شــرطة القدس دورون 
تورغمان، إنه يرفض أن يتم حتميل 
مســؤولية انفجار فــي القدس 

مبساواة بني العرب واليهود. 
وقال: “مــن الواضــح أن غالبية 
الصدامــات فــي القــدس متت 
مببادرة الشــبان املسلمني الذين 
اعتدوا على عابريــن يهود وعلى 
رجال الشــرطة”. وأبلغ أن قواته 
املدينة حملاربة  تكثف وجودها في 
جميع  مــن  والعنف  الفوضــى 

األطراف.
بنيامــني  الــوزراء  رئيــس  وكان 
نتنياهــو، قــد دعــا فــي ختام 
املشاورات األمنية التي أجراها مع 
قادة األجهزة األمنية ووزراء األمن 
والشرطة واخلارجية، إلى “تهدئة 
النفــوس من كل األطــراف” في 
جلميع  “االستعداد  وإلى  القدس، 

السيناريوهات في غزة”. 
وقــال نتنياهو إنه اســتمع إلى 
عرض للوضع مــن مفّتش جهاز 
الشــرطة، وإنه يريــد أوالً ضمان 
القانون والنظام، مشــدداً: “نحن 
نحافظ علــى حرية العبادة مثل 
كل عام، جلميع الســكان ولكل 

الزوار في القدس”. 
وقد شــارك في املشــاورات وزيرا 
واألمن  غانتــس،  بينــي  األمــن 
ورئيس  أوحانــا،  أميــر  الداخلي 

أفيف  أركان اجليش اإلســرائيلي 
ورئيس جهــاز األمن  كوخافــي، 
أرغمان،  نــداف  )شــاباك(  العام 
الشــرطة  جهاز  عــام  ومفّتش 

كوبي شبتاي.
ونتيجة لهذا املوقف، وّجه رئيس 
الدينية”  “الصهيونيــة  حتالــف 
انتقادات  سموتريتش،  بتسلئيل 
شــديدة اللهجة إلــى نتنياهو، 
وقــال: “رمبا فعــاً حــان الوقت 

الستبدال نتنياهو”. 
منتصف  ســموتريتش  وكتــب 
ليل أمــس االول األحــد، تغريدة 
“تويتــر”، جاء فيهــا: “بعد  على 
عمليات إرهابية ال تعد وال حتصى، 
وعمليات اعتداء من العدو العربي 
فــي األيام األخيــرة، وبعد إطاق 
وابل من القذائف الصاروخية من 
قطاع غزة على بلدات اجلنوب، دعا 
نتنياهو إلــى تهدئة اخلواطر من 
قبل األطراف كاف. رمبا فعاً حان 

الوقت الستبداله”.
وتعليقاً على هجوم سموتريتش، 
الكنيســت ميكــي  رد عضــو 
بالقــول: »لقد جتاوز حزب  زوهار، 
سموتريتش نسبة احلسم بفضل 
تبرع الليكود للحزب بـ3 مقاعد، 

لن  واحلياء  اخلجــل  القليل مــن 
يضر«. وحاول شريك سموتريتش 
فــي احلــزب، عضو الكنيســت 
من  التخفيف  بن غفيــر،  إيتمار 
وطــأة تصريحه، فقال: “ال أريد أن 
أُســقط نتنياهو، أريد تشــكيل 
تصريحات  لكــن  معه.  حكومة 
نحن  موفقة،  تكــن  لم  نتنياهو 
اليهــود نتعــرض للقتــل ويتم 
يلتزم  ونتنياهو  علينــا،  االعتداء 
الصمت، فــي نظري هذه وصمة 

عار”.
في هذه األثناء، رأى الوزير غانتس، 
أن “الوضــع هــادئ فــي اجلنوب 
حالياً”. لكنه هدد، إن لم يُحافظ 
علــى الهدوء، “فســتتضّرر غزة 
واقتصادياً  مدنياً  قاٍس،  بشــكل 
وأمنياً، ومن ســيتحّمل ذلك هم 
قادة )حماس(. اجليش اإلسرائيلي 
التصعيــد،  الحتمــال  جاهــز 
وســنفعل كل ما هــو مطلوب 

للحفاظ على الهدوء”.
كانت جهــات دولية قد انضمت 
إلى مصــر، في إجــراء اتصاالت 
“حماس” منذ ساعات  مع حركة 
الصبــاح األولى من يــوم أمس، 
الحتــواء املوقــف والعــودة إلى 

الوضــع الســابق الذي اتســم 
النســبي طيلة تسعة  بالهدوء 

أشهر. 
وأشــارت التقديرات التي أوردتها 
صحيفة “هآرتــس” عبر موقعها 
“إطــاق  أن  إلــى  اإللكترونــي، 
القذائــف الصاروخيــة من غزة 
أبلغت  “)حماس(  وأن  سيتوقف”، 
مصر أنها ال ترغب في التصعيد”.

“يديعــوت   ولفتــت صحيفــة 
أحرونوت” أن اجليش اإلســرائيلي 
ســمحت  “حمــاس”  أن  يقــّدر 
الصاروخية  القذائــف  بإطــاق 
ملنطقــة محــدودة تُعــرف في 
إسرائيل باسم “غاف غزة”، وذلك 
لـ”تقييد التصعيد وعدم إخراجه 

عن السيطرة”. 
رفع  أن  إلى  الصحيفة  وأشــارت 
كبير  جلــزء  اإلســرائيلي  اجليش 
من القيــود التي كان قد فرضها 
البلدات اإلسرائيلّية  على سكان 
احملاذيــة للقطــاع، إثر جلســة 
تقييم في القيادة اجلنوبية، تشير 
إلى أن الفصائل الفلســطينية 
املســلحة في غزة “ال تهدف إلى 
مزيد من التصعيــد”، خال هذه 

الفترة.

رسائل للتهدئة في غزة بين حماس وإسرائيل وتأهب 
أمني تحسبًا المتداد المواجهات إلى فلسطينيي 48

“إسرائيل أكدت أنها 
غير معنية بالتصعيد 
وأنها تحاول تطويق 

األحداث بأقل ما 
يمكن من أضرار 
للجميع”، وحماس 

أوضحت، أنها ال 
تستطيع أن تقف على 

الحياد إزاء انفجار 
األوضاع في القدس

احتدام املواجها بني الفلسطينيني واالسرائيليني

الخارجية الروسية:

 تصريحات الرئيس التشيكي أظهرت
بطالن اتهامات براغ لموسكو

بدء االنسحاب االميركي من أفغانستان
 وتسليم القواعد العسكرية لكابول
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بغداد ـ الصباح الجديد:   
انخفضت أســعار صرف الدوالر امس االثنني في 

البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.
وســجلت بورصة الكفاح واحلارثية املركزية في 
بغــداد 147750 دينار عراقي مقابــل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما ســجلت بورصة الكفــاح املركزية خالل 
افتتاحهــا صباح اخلميس املاضي  147800 دينار 
عراقي. وشهدت اسعار البيع والشراء استقراراً 
في محال الصيرفة بأالســواق احمللية في بغداد 
حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما 
بلغت اسعار الشــراء 147250 دينارا لكل 100 

دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تأمل الصني فى أن تضغط الشركات أالمريكية 
علــى حكومتهــا إللغــاء الرســوم اجلمركية 
اإلضافيــة على الصــني والتوقف عــن تعليق 

اإلمدادات وقمع الشركات الصينية.
صرح بذلك شيه فنج وهو أحد نواب وزير اخلارجية 
الصينى خالل اجتماع مع مســؤولني من كبرى 
املاضى بحسب  أالســبوع  أالمريكية  الشركات 
إن الشــركات أالمريكية هى  »بلومبيرج«. وقال 
صاحبة مصلحة فى التعاون الصيني أالمريكي.

وذكر أن املنافسة بني أكبر اقتصادين فى العالم 
يجب أال تأخذ شــكل مواجهة فى صراع حياة أو 
موت.ومن بني املشــاركني فى اجتماع 22 أبريل، 
مســؤولون من غرفــة التجــارة أالمريكية فى 
شــانغهاى وجنرال موتورز و فــورد موتور ووالت 

ديزنى ودلتا اير الينز ويونايتد ايرالينز ويو بي إس. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مصرف الرافدين، امس االثنني، توطني رواتب 
منتســبي عدد من الدوائر أالمنية في احملافظات 

ومنحهم بطاقة املاستر كارد الدولية.
وقال املصرف فــي بيان: “مت توطني رواتب عدد من 
منتســبي القوات أالمنية في واســط وصالح 
الدين والبصرة وكربالء والنجف واالنبار ومنحهم 
البطاقة االلكترونية واستالم رواتبهم الشهرية 

عبرها”.
وأشــار إلى انــه “بإمكان حاملي املاســتر كارد 
االســتفادة من املميزات واخلدمــات املالية التي 
أطلقهــا املصرف مؤخــرا من ســلف وقروض 
والتقدمي على تلك السلف من قبل فروع املصرف 

املنتشرة في بغداد واحملافظات”.

انخفاض طفيف بأسعار 
الدوالر مقابل الدينار في 

السوق المحلية

الصين تضغط على 
الشركات األمريكية 

إللغاء الرسوم الجمركية

الرافدين يوطن رواطب 
منتسبين أمنيين 

ويمنحهم سلف
الصباح الجديد ـ وكاالت: 

توقع معهد “سويس ري”، أن يخسر 
االقتصاد العاملي نحو 18 باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالــي، على مدى 
العقــود الثالثة القادمة بســبب 
تغيــرات املناخ، ما لم يتم اتخاذ أي 

إجراء.
زيــورخ  )مقــره  املعهــد  وذكــر 
بسويسرا(، أن مؤشره رصد تأثيرات 
التغير املناخــي على 48 دولة متثل 
90 باملئــة من االقتصــاد العاملي، 
ويصنف أيضا قدرتها على التكيف 

مع تغير املناخ بشكل عام.
وحســب ســيناريوهات املعهــد، 
اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت  فــإن 
العاملي املتوقــع بحلول عام 2050 
باملئة فــي حالة   18 ســينكمش 
عدم اتخاذ إجــراءات مخففة، مع 
زيادة درجة حرارة أالرض 3.2 درجات 

مئوية.
وأظهر املعهد، أن االقتصاد العاملي 
14 باملئة وفق سيناريو  سينكمش 
اتخــاذ بعض اإلجــراءات  يتوقــع 
اخملففة مع زيــادة 2.6 درجة مئوية. 

وتصل خســائر االقتصــاد العاملي 
11 باملئة مع زيادة درجتني مئويتني، 
تنخفــض إلى 4 باملئــة بزيادة أقل 
من درجتــني مئويتني. وأفاد التقرير 
بأن اقتصادات آسيا ستكون أالكثر 
خلطر  الصني  تتعرض  حيث  تضررًا؛ 
خســارة ما يقرب من 24 باملئة من 
ناجتها احمللي اإلجمالي في سيناريو 

شديد.
املتحدة  الواليــات  اقتصــاد  أمــا 
فسيخســر ما يقرب من 10 باملئة، 

وأوروبا حوالي 11 باملئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضــت أســعار النفط امس 
االثنني، مع انتشــار فيروس كورونا 
فــي الهند ثالث أكبر مســتهلك 
للنفــط فــي العالم، فيمــا قام 
توقعــات  بتقييــم  املســتثمرون 
الطلــب قبــل اجتمــاع أوبــك + 
الرئيســي في وقت الحق من هذا 

أالسبوع.
والصني  املتحدة  الواليات  وتتعافى 
بقــوة من الوبــاء وهنــاك بعض 
العالمات اإليجابية من أوروبا، لكن 

من  رياًحا معاكسة  يواجه  السوق 
وقد  الهند.  الفيروس في  تفشــي 
يشــكل ذلك مشــكلة بالنسبة 
لتحالف أوبــك + ، الذي وافق على 
البدء في إضافة املزيد من اإلمدادات 

اعتبارًا من أيار.
تعثــرت البدايــة القويــة للنفط 
للعــام فــي منتصــف آذار حيث 
بدأت بعض املناطق تشــهد عودة 
انتشار الفيروس، على الرغم من أن 
أالسعار ال تزال مرتفعة بنسبة 30٪ 
تقريًبا في عام 2021، ومن املقرر أن 

تعقد أوبك + اجتماعها يوم أالربعاء 
لتقييم السوق النفطية.

لشــهر  أالمريكي  اخلام  وانخفض 
حزيران بنســبة 0.45 ٪ إلى 61.85 
نيويورك  بورصة  للبرميل في  دوالرًا 
التجارية في الساعة 5:30 بتوقيت 

جرينتش.
فيما انخفض خام برنت لتســوية 
 65.09 حزيران بنســبة ٪0.50 إلى 
أوروبــا للعقود  دوالرًا فــي بورصة 
اآلجلــة ICE بعد ارتفاعه ٪1.1 في 

اجللسة السابقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العراقي  املركزي  البنك  انخفضت مبيعات 
من العملة الصعبة امس االثنني لتسجل 
182 مليون دوالر. وذكر مصــدر؛ ان “البنك 

املركزي العراقي شــهد خالل مــزاده لبيع 
وشــراء العمالت االجنبية اليوم انخفاضا 
في مبيعاتــه لتصل الى 182 ماليني و 983 
الفاً و721 دوالراً، غطاها البنك بسعر صرف 

أســاس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة 
بيوم اخلميس املاضي، حيث بلغت املبيعات 

فيها 198 مليوناً و321 ألف دوالر.
وذهبت املشتريات البالغة 163 مليونا و383 

الفا و721 دوالراً، لتعزيز أالرصدة في اخلارج 
على شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهبت 
الباقية املتبقيــة البالغة 19 مليونا و 600 

ألف دوالر بشكل نقدي.

وأشــار ، إلى أن 32 مصرفــاً قامت بتلبية 
طلبــات تعزيز االرصــدة في اخلــارج، و17 
مصرفــاً لتلبيــة الطلبــات النقدية، و11 

شركة صرافة مشاركة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

إنطالق  الزراعــة  وزارة  اعلنــت 
عمليات حصاد وتسويق احلنطة 
فيما  الديوانية،  محافظــة  في 
بلغــت الكميات املســوقة إلى 
مراكز التسويق أكثر من عشرة 

آالف طن حلد اآلن.
وذكرت الــوزارة في بيان صحفي 
احلصاد  بحملــة  البــدء  “مت  انه 
والتســويق حلقــول احلنطة في 
واجلنوبية  الوســطى  املناطــق 
ومنها محافظة الديوانية، حيث 
الديوانية  زراعــة  مديــر  أوضح 
حســن علي مطر بــأن كميات 
املســوقة مــن احلنطــة لغاية 
اليوم بلغت أكثر من ١٠٠٠٠ طن 
للموسم الزراعي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، 
اإلنتــاج ٤٥٥ ألف  متوقعاً جتاوز 
طن وأكثر نســبياً مــن كميات 

اإلنتاج في املوسم املاضي”.
واشــار البيــان إلــى أن “مواقع 
اســتالم احلبوب فــي محافظة 
الديوانيــة هي )املوقــع اخملزني، 
صومعــة  احلبــوب،  صومعــة 
التسويق في  الشــامية، مراكز 
املهناوية،  البدير،  أالمني، غماس، 

سومر(”.
وأكدت وزارة الزراعة العراقية، أن 
ستشهد  املقبلة  القليلة  أاليام 
الغذائية  املــواد  وفرة كبيرة في 
من احملاصيــل الزراعية، وأن هذه 
الوفرة ســتتم خالل مدةتتراوح 

بني 15 الى 20 يوماً.
وقال الناطق الرســمي باســم 
ال  إنه  النايــف،  الــوزارة، حميد 
يوجد “نقــص في أالمن الغذائي 
خالل املوســم الزراعي الصيفي 
لهذا العــام، وليس هناك حاجة 
الســتيراد املواد الغذائية”، وفقاً 
لـ”واع”. وأضاف أن “أاليام القليلة 
املقبلة ستشــهد وفــرة كبيرة 
في املــواد الغذائية من احملاصيل 
الزراعية ومنها الباذجنان والشجر 

والطماطم”،  واخليار  )الكوســا( 
الوفرة ستتم  أن “هذه  إلى  الفتاً 
خالل فترة تتراوح بني 15 إلى 20 

يوماً”.
وزارة  باســم  املتحــدث  وذكــر 
الزراعة أنه “متت زراعة الرز والذرة 
في  والسمسم  واملاش  الصفراء 
املوســم الصيفي، وهذه املواد ال 
تخــص أالمن الغذائي بشــكل 
رئيس، وال متس اخلضر من ناحية 
الســقي ٔالن اخلضــر حتتاج إلى 
ميــاه قليلــة”، مشــيراً إلى أن 
هناك محاصيل ال تتأثر بأي شح 

محتمل للمياه.
وتابع النايف أن “اخلطة الزراعية 
املياه،  بقلة  تتأثــر  لن  الصيفية 

أكــدت  املائيــة  املــوارد  ووزارة 
عدم وجــود تأثير للميــاه على 
على  الصيفية،  الزراعية  اخلطة 
مستوى الغذاء، باعتبار أن اخلضر 
مؤمنة”،  الزراعيــة  واحملاصيــل 
الفتاً إلــى أن “زراعة الرز قد تتأثر 
فــي بعــض احملافظــات ومنها 
محافظتــا ميســان وواســط 
املياه”.  لوفــرة  حتتاجان  كونهما 
وتتحــدث وزارة الزراعة العراقية 
عن طفرة كبيرة في إنتاج قطاع 
الدواجــن العراقــي خــالل عام 
مدروسة  خطوات  نتيجة   ،2020
في هذا القطاع بعد إعادة احلياة 
لــه بعد تدميره بشــكل كامل 
منذ عام 2003 . ويقول حســني 

علــي ســعود مستشــار وزارة 
احليوانية،  الثروة  لشؤون  الزراعة 
حتقيــق  اســتطاع  العــراق  إن 
أالســماك  من  الذاتي  االكتفاء 
إلى  الفتاً  املائدة،  وبيض  النهرية 
الدجاج ســد ما يصل  إنتاج  أن 
إلى نسبة 70 في املئة من حاجة 

السوق.
مــا  إذا  الــوزارة  أن  ويضيــف 
احتسبت جميع مشاريع العراق، 
كردســتان  إقليم  ضمنها  ومن 
البالد وصلت  فإن  البيض،  إلنتاج 
االكتفاء  حتقيــق  مرحلــة  إلى 
الذاتــي  بإنتاج يبلــغ 7 مليارات 
بيضة سنوياً، مرجحاً قدرة البالد 
على حتقيق فائض من أالسماك، 

وهناك خطــة لتصدير الفائض 
إلى دول اجلوار.

وأعلن اجلهــاز املركزي لإلحصاء 
في وزارة التخطيــط، أن العراق 
خالل عام 2019 اســتطاع إنتاج 
82689 ألف طن من أالســماك 
النهرية و17144 من أالســماك 
مصادر  رجحت  فيمــا  البحرية، 
حكومية ارتفاع اإلنتاج خالل عام 
2020 بنسبة جيدة، خصوصاً مع 
التوسع في مشــاريع أالسماك 
أالقفاص  أو  البحيرات  في  سواًء 
العائمة في نهري دجلة والفرات.
بدوره يقول املستشــار في وزارة 
الزراعة مهدي ضمد القيســي، 
إن من الضروري استثمار الفائض 

وتوجيهه  الزراعــي،  اإلنتاج  من 
نحــو الصناعــات التحويليــة 
لتأخذ  املنتجــات  هذه  وتعليب 

طريقها إلى أالسواق العاملية.
ويضيــف ضمــد أن “ما يحصل 
حالياً هو استنزاف التربة واملياه 
فــي البلد مــن دون اســتثمار 
بالطريقــة  الزراعــي  املنتــوج 
منه  الفائض  لكون  الصحيحة، 
على  منــه،  االســتفادة  يتم  ال 
الرغم مــن تصدير قســم من 
أن أالفضل هو  منتجاته، مؤكداً 
اســتثماره عن طريق الصناعات 
بشــكل  وتعبئته  التحويليــة، 
صحي لتحقيق مبدأ االستثمار 

في اجملال الزراعي”.

انطالق موسم تسويق الحنطة في الديوانية
تسويق أكثر من عشرة آالف طن 

اعلنت وزارة الزراعة 
عن البدء بحملة 

الحصاد والتسويق 
لحقول الحنطة في 
المناطق الوسطى 

والجنوبية ومنها 
محافظة الديوانية

محصول احلنطة

اقتصاد العالم سيخسر 18 بالمئة 
بسبب تغيرات المناخ حتى 2050

النفط ينخفض مع انتشار
 فيروس كورونا في الهند

تقرير

 

الصباح الجديد ـ متابعة:
توقــع محللون نفطيون، اســتمرار 
خالل  اخلام  النفط  أســعار  تقلبات 
أالســبوع اجلــاري، بعدما خســرت 
نحو 2 في املائة في نهاية أالســبوع 
املاضي، جراء أزمة تصاعد اإلصابات 
اجلديدة بالوباء فــي الهند، ما جدد 
اخملــاوف مــن تعثر تعافــي الطلب 

العاملي على النفط اخلام والوقود.
وأوضح احملللون ،أن أالســعار تتلقى 
في املقابل دعما من قيام احلكومات 
أالوروبية بفتــح تدريجي للبالد بعد 
تراجع نســبي في اإلصابات اجلديدة 
ومن قيود مجموعــة “أوبك +” على 
املعــروض النفطي، حيث يســتعد 
وزراء الطاقة فــي اجملموعة أالربعاء 
املقبل لعقد اجتماع شــهري جديد 
والطلب  العــرض  تطورات  ملراجعة 
تراهن  كمــا  النفطية،  واخملزونــات 
اجملموعــة على ارتفاع االســتهالك 
احمللي للنفط اخلــام والوقود صيفا. 
ولذا أقرت “أوبــك +” زيادات تدريجية 
في الشــهور املقبلة، تبلغ مليوني 

برميل يوميا بحلول متوز املقبل.
وذكر احملللــون، أن أالســعار تتلقى 
ضغوطا أخرى من ارتفاعات مفاجئة 
النفطية،  اخملزونــات  مســتوى  في 
بينما يكبح هذه الضغوط استمرار 
ضعف الدوالر أالمريكي، الذي يرتبط 
بعالقة عكســية مع أسعار النفط 

اخلام.
ولفــت اخملتصــون إلــى أن االرتفاع 
في  كورونا  إصابــات  في  الشــديد 
الهند يهدد بالفعل انتعاش الطلب 
اخلام، مشيرين  النفط  على  العاملي 
إلى أن أســعار النفط محاصرة بني 
معظمها  مروعــة،  هبوط  مخاطر 
في الهند، يقابلها تفاؤل متزايد في 
الواليــات املتحــدة وبدرجة أقل في 

أوروبا.
وفي هذا اإلطار، يقول روس كيندي، 
العضو املنتدب لشــركة “كيو إتش 
أي” الدوليــة للطاقة، إن حالة عدم 
اليقني ال تزال تســيطر على أسواق 
النفــط اخلام، ما يرجح معه تواصل 
التقلبات السعرية املتالحقة،  حالة 
خاصة في ظل أالزمة املتفاقمة في 
الهند، التي تهــدد بأن الطلب على 

الوقود قد ينخفض 20 في املائة، في 
نيســان اجلاري، موضحا أنه بسبب 
اإلغالق هناك من املرجح أن إجمالي 

الطلب علــى املنتجــات النفطية 
الرئيسة في الهند سيشهد تراجعا 

كبيرا.

وأشــار إلى أن أســعار النفط اخلام 
تتلقى ضغوطا أخرى من سياسات 
املناخ، التى توليها اإلدارة أالمريكية 

اهتماما واسعا، حيث تعهد الرئيس 
جو بايــدن في قمة املنــاخ أالخيرة 
بخفــض 50 - 52 فــي املائــة، من 
بحلول  الدفيئة  الغــازات  انبعاثات 
عام 2030، كما رفعت اليابان هدفها 
إلــى 46 في املائة، بــدال من 26 في 
املائــة، ما قد يترجــم إلى مزيد من 
القيود والتضييق على اســتثمارات 

الوقود أالحفوري بشكل عام.
ويــرى دامير تســبرات، مدير تنمية 
“تكنيك جروب”  أالعمال في شركة 
أالمريكية  االستثمارات  أن  الدولية، 
في قطاع النفــط الصخري تواجه 
حتديات واسعة حتول دون عودة منوها 
الســريع، رغم أن البيئة الســعرية 
الراهنــة مالئمة لقطــاع كبير من 
املنتجني، خاصة مع تعافي الطلبني 
أالمريكــي وأالوروبــي املتوقــع في 
الشــهور املقبلــة، وبالتالــي تزداد 

احتمالية حدوث مكاسب أوسع.
ولفت إلــى أن اســتراتيجية متويل 
املناخ أالمريكيــة تعد مبنزلة ضربة 
قويــة لتمويــل وإقراض مشــاريع 
ســتحصل  التي  أالحفوري،  الوقود 
على متويالت محــدودة للغاية وفي 

احلد  بهــدف  اســتثنائية  ظــروف 
انكماش  يعني  مــا  االنبعاثات،  من 
الذي  أالمــر  النفطــي،  املعــروض 
مجموعة  سياســات  مع  يتماشى 
“أوبــك +” فــي تقييــد اإلمــدادات 
وفتحهــا جزئيا في فتــرات ارتفاع 
الطلــب املوســمي، مثل موســم 

الصيف احلالي.
ويضيف بيتر باخر، احمللل االقتصادي 
القانونيــة  الشــؤون  ومختــص 
للطاقة، أن حالة عدم اليقني ال تزال 
على مســتقبل صناعة  مسيطرة 
النفــط والغاز، ما ينبئ باســتمرار 
أالســعار، خاصة  تقلبــات  وتيــرة 
بعد عــدة بيانات وتقديــرات دولية 
متباينة بشــأن ذروة الطلب العاملي 
علــى النفــط اخلام، حيــث يتوقع 
االستثماري  ساكس  جولدمان  بنك 
النفط  الطلــب على  أن  أالمريكي، 
ســيبلغ ذروته في عام 2026، بينما 
تعتقد شــركة بريتيــش بتروليوم 
الدوليــة العمالقــة، أن أعلــى منو 
للطلب العاملــي قد انتهى بالفعل، 
بينما ترى وكالة الطاقة الدولية، أن 
الذروة قد تأتي الحقا بعد عام 2030.

بعدما خسرت نحو 2 % نهاية األسبوع الماضي 

محللون: استثمارات الصخري األمريكي”تواجه 
تحديات واسعة تحول دون عودتها إلى النمو السريع

إنخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة 
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دراسةمحمد زكي ابراهيـم

نص

»عندما يهتز الجسر طربا« وأنسنة االشياء

ماذا يتراءى لي

علوان السلمان

جامـع  )نـص  القصيـر:  القـص 
أنـه  اذ  للنقيضـن فـي وقـت واحـد، 
فـي  موغـل  الذاتيـة،  فـي  موغـل 
املوضوعيـة( علـى حد تعبير شـكري 
اللغـة  اداتـه  ادبـي  فـن  انـه  عيـاد، 
واسـلوبه احلوار بلغة موحيـة والفاظ 
بعيـدة عـن الغمـوض والضبابية،مـع 
اعتمـاد التكثيـف واالختـزال وااليجاز 
الفكـرة.  صعيـد  علـى  اجلملـي 
اجملموعـة  عليـه  ارتكـزت  مـا  وهـذا 
اجلسـر  يهتـز  القصصية)عندمـا 
القـاص  التـي نسـج عواملهـا  طربـا( 
عبـداهلل حـرز البيضانـي، واسـهمت 
فـي  العصامـي  ثائـر  مؤسسـة 
كونهـا  وانتشـارها/2021..  نشـرها 
وذاكـرة  ذهنـي  تركيـز  عـن  تكشـف 
علـى  منتجهـا  باتـكاء  متقـدة 
عناصـر القص)املكان بشـقيه املغلق 
والشـخصية  والزمـان  واملفتـوح 
الرؤيـة  وزاويـة  والثانويـة  الرئيسـية 
واحلـدث، فضـا عـن توظيـف االفعال 
احلركيـة واحلـوار الذاتـي واملوضوعـي 
الكاشـفان عـن دخيلـة الشـخصية، 
املؤنسـن،  الرمـزي  ببنائـه  املنسـجم 
املنفتـح علـى بـاب التأويـل بدالالتـه 
التعبيريـة واشـاراته االيحائيـة التـي 
حتيـل الـى حالـة نفسـية مـن جهـة 
وداللـة اشـارية الـى املـن النصي من 

اخـرى.. جهـة 
)وبينمـا هو غـارق في اجتـرار املاضي.. 
شـعر بيـد تربـت علـى كتفـه، جلس 
او يزيـد  بجانبـه. كان فـي اخلمسـن 
قليـا. جلـس صامتا يقلـب صفحات 
بإمعـان  بـه  يحـدق  الشـاب،  وجـه 
وهـو  مبهوتـا  الشـاب  ظـل  شـديد. 
ان  يتوقـع  كان  الرجـل،  فـي  يحـدق 
يخـرج الناي ويوقـظ النهر مـن نومه، 
حبيبـات  يتأمـل  صامتـا،  ظـل  لكـن 
الرمـل الرماديـة وهـي تنجـرف بفعل 
تدفعهـا  التـي  الصغيـرة  املوجـات 
النهر..عينـاه  جـرف  نحـو  بلطـف 
اجلاحظتـان تريـد ان تقـول شـيئا. مد 
يـده نحـو جيبـه أخـرج الناي..قدمـه 
ابح)بنـي  بصـوت  الشـاب..قال  الـى 

لقـد وجـدت في داخلـك نغمـا يافعا، 
منـذ ان كان خيالـك ياحقنـي وميـأ 
فضـاء النهر. كنـت انت النغـم الذي 
استنشـقه كلمـا انظـر اليـك وانـت 
اشـعر  النهر..كنـت  تعتلـي موجـات 
فيـك طـوال املـدة التـي كانـت انغام 
النـاي تداعـب خوالـج قلبـك. كنـت 
جسـدي  ميـأ  وتـرا  داخلـي  فـي  اراك 
اردف  ثـم  قليـا،  املنهك(..صمـت 
قائـا: اليـوم باتـت شـفتاي ال تقـوى 
النغـم  وامسـى  النـاي  حمـل  علـى 
يلفـه املـوج. يخنقـه. ميوت فـي قاعه 
املظلـم. أنقـذه مـن الغرق..اجعل من 
صـداه حوريـة تعتلـي املـوج لترقـص 
علـى نفثـات النـاي اجلديـد(  /ص11ـ 

ص12
فالقـاص يلتقـط اللحظـة وعواملهـا 
نافـذة  علـى  ليرسـمها  املشـحونة 
ادراك مسـتهلكها فيتأملهـا محركا 
خزانتـه الفكرية محلـا اياها ومتأما 

ومـؤوال لهـا، بتخطيه املشـاعر
 الـى وصـف االنفعاالت واالحاسـيس، 
عنـه  املسـكوت  عـن  ليكشـف 
)علـم  السـيميولوجيا  بتوظيـف 
الـدوال  او  االشـارات  او  العامـات 
اللغويـة او الرمزيـة( لتغطية اجلوانب 
العبـارة  بتكثيـف  للحـدث  املؤطـرة 
اجلماليـة،  االشـارة  مـع  والتفاعـل 
فضـا عـن توظيـف عنصـر احلركـة 
الذي شـكل احـد معطيات املسـتوى 
اتـكأت  التـي  النـص  للغـة  احلسـي 
علـى  مهـارات االخيلـة فـي تركيـب 
بنائـي ولغـة موحية بشـاعريتها، مع 
اقتصـاد في االلفـاظ واعتماد دينامية 
حركيـة غائـرة فـي عمق احلـدث الذي 
اجملردة،مـع  الفكـرة  عنصـر  يجسـد 
تدفق شـعور الـذات املتداخـل واحلدث 
ذاتـي  السـابح فـي زمكانيـة بحـوار 
متناغـم والفكـرة بوحـدة موضوعية 

البنـاء. محكمـة 
)فـي تلـك الليلـة حـزم امـره وانطلق 
فـوق عربتـه اخلشـبية التـي يجرهـا 
احلصـان عبـر االوحـال والبـرك املائية 
التـي احدثهـا املطـر يـوم  الصغيـرة 
املمـرات  عبـر  طريقـه  أخـذ  امـس.. 
عشـوائيا  ارتصفـت  التـي  الضيقـة 

علـى جانبيه بيـوت بنيت مـن البلوك 
والطـن هـذا احلـي، وجـد نفسـه دون 
طرقاتـه  بـن  ويلعـب  يرتـع  ارادتـه، 

الضيقـة. امللتويـة 
اصطحبـه  عـوده  اشـتد  عندمـا    
الـذي  اليـوم  ذلـك  والده..يتذكـر 
ابيـه. وكيـف غامـره  جلـس بجانـب 
علـى  وهـو  باللـذة  الشـعور  ذلـك 

ظهـر العربـة اخلشـبية التـي يجرها 
البيـوت  مناظـر  احلصان..أخذتـه 
العاليـة وحدائقهـا التـي تدلـت مـن 
علـى اسـيجتها ثمـار الـرارجن. كانـت 
حلظـات ال تنسـى، ظلـت  عالقـة في 

ص71... ص70ـ  ذهنـه..( 
  فالنـص يطرح جتربة حياتية بطريقة 
درامية،حوارية،تتأرجـح مـا بـن ضمير 

الغائب)هـو(  وضميـر  املتكلم)االنـا( 
النـص  عوالـم  تسـير  بينهمـا  ومـا 
عبـر منولوجيـة تكشـف عـن دخيلة 
ودوافعهـا  السـاردة  الشـخصية 
النفسـية،اضافة الـى اعتمـاد املنتج 
تقنيـات فنية واسـلوبية كاالسـتباق 
والتنقيـط  والتذكـر  واالسـترجاع 
تعبيريـة  وسـيلة  شـكل  الـذي 
الـذي  القـول  مـن  للمحـذوف  ترمـز 
ملـأ  املسـتهلك)املتلقي(  يسـتدعي 
فراغاتـه. اضافة الى اعتمـاد االختزال 
مشـهدية  لتقـدمي  الوصـف  فـي 
بلغـة  الـذات  نطـاق  خـارج  تأمليـة 
الزمكانيـة  حـدود  موحية،متجـاوزة 
لتحقيـق  االسـتطرادية  والوصفيـة 

النـص.. وعوالـم  التماهـي 
تغسـل  ان  وشـك  علـى  )الشـمس 
الدبـق  وقيظهـا  الظهيـرة،  بقايـا 
يـذوب بن جزيئـات الهواء السـاكنة..

ومـا زال صيـده فقيـرا اال من اسـماك 
زوايـا  احـدى  فـي  مركونـة  صغيـرة 
الـزورق. الطائـر مازال فـي حتديه واقفا 
كأنه سـارية بيضـاء مغـروزة في فنار 
املترامـي.  الهـور  وسـط  فـي  ضائـع 
فارشـا  االبيـض  الطائـر  طـار  فجـأة 
جناحيـه بتـوازن وكبرياء ليبـق مزهوا 
في الفضـاء الوسـيع كنقطة بيضاء 
تاشـت في كبـد السـماء..(  /ص50..
بـن  مـا  يتـوزع  النصـي  فالبنـاء    
السـردية واالقتراب مـن االداء الدرامي 
الطاقـة  تفجيـر  لغـرض  والشـعري 
الكامنـة فـي التجربة االنسـانية من 
خـال ابراز عنصـر الصراع فـي حركة 
الـذي  احلـوار  علـى  جدلية،باالتـكاء 
اسـهم بشـقيه)الذاتي واملوضوعـي( 
فـي االرتقـاء بالنـص ومنـو نسـقيته 
ايقاعاتـه  تغييـر  مـع  احلكائيـة 
املشـهدية بلغـة مرنـة تغلـب عليها 
اجملازيـة  والصـور  الفنيـة  االسـاليب 

التخييـل.. الـى  بهـا  فاالرتقـاء 
نصوصـا  القـاص  قـدم  وبذلـك     
وجماليـة  فنيـة  بسـمات  اتسـمت 
مـع )تذويـب الذاتـي فـي املوضوعـي( 
بلغـة  الوجدانـي  علـى  والتركيـز 
مشحونة بشـحنة عاطفية، تأثيرية.

د. عدنان الظاهر

ماذا يتراءى لي ؟
السـجِن  ِجـدارِ  ضبـاِب  خلـِف  ِمـْن 

لـي لعا ا
أتوحـُد فيـِه ألُناقـَش أخطـاَء عبـوري 

جسـري
ــ أعبُر أكثرَ ِمْن جسرِ ــ

قبَل وبعَد ُمعاقرتي شيطاَن اخلمرِ

يتركني أضأَل حّتى من رقِم الِصْفرِ
دواليـِب  كـرِّ  فـي  أحـزاٌن  الكوكـُب 

لُعْمـرِ ا
أبحُث عنهْم عّلّيْ ألقاهْم أحياَء

إْن عادوا عادوا أجداثا
ال متشي حتفُر للباقي أنفاقا

كنُت الداخَل للخندِق وَْحدي
أسحُب أقفاَل حديِد الرِجِل

أالّ يهرَب مّني ِظّلي 

لُيكلَِّم أصدائي غيبا
أَقفَل بابي لُغماً موقوتا

مـاِء  فـي  الشـمعِة  دمـَع  جّفـَف 
يـِل لقند ا

الساعُة قبَل الدّقِة عرجاُء
ال متشي إالّ زَْحفا

تتجّنُب حفلَة إعدامي
إطاقـاُت املـوِت رصـاُص دِمـاِء اجلـّادِ 

سـموما 
أتلّفُت ال داري ال أهلي

ال حّتى منخوُل تُرابي...
6 ـ أيَن أراهم ؟

أتيّمُم في مسحوِق رَمادِ ِعظامي
وأُوّجـُه أمري صـوَب الركـِن الثاوي في 

بي با
أسـألُُه فيـردُّ بـأنَّ ُمرادي في مسـقِط 

الشمِس رأِس 
وبأنَّ وجودي في جُلِّة أحاِم الغّياِب

أيَن أراهْم ؟
وارِ أنفاسـَك قبَل سـقوِط النيزِك في 

بُـرِج األحباِب

فـي  والنجمـَة  املسـجِد  بـاَب  إسـأْل 

اإلعـداِم حبـِل  هامـِة 

احلاجُب أقصاني

أبَعدني وأهاَن حواجزَ متتِن الِكتماِن
يا حاجُب َمْهاً

هّا أنطقَت ِجدارَ التسليِم اآللي

القـوُس  قـاَل  مـا  مقالـَة  وسـحبَت 

أوتـاري  لضربـِة 

الصاعُق أوالني

َقـشِّ  مـن  مغشوشـاً  َعرشـاً  وترّبـَع 

األوبـاِش

إرفْع ثوبَك لأعلى

وتّدفْق َعصفا

عصُفَك مأكوٌل نِصفا

قاَل ووّلى ُمبتلَّ األجفاِن

قصة قصيرة

أحمد العكيدي

وجهـه  وهدهـدت  ناصيتـه  قبلـت 
عينيـه  حتـت  الكدمـات  وتلمسـت 
وعلـى رقبتـه. شـاحت ببصرها نحو 
بطنـه؛ فلمحت أثار ضربـات وركات. 
عبراتهـا  وقاومـت  جراحهـا  مللمـت 
وخرجـت متسـللة مـن بن احلشـد.

سمعت همسات:
ألم يكن خطيبها؟  •

أخـرى  جتاهلتهـا ومضـت، فطرقـت 
أدنيهـا:

ما كان لها أن تغادر؟  •
رمقتهـم بنظـرات هازئة وابتسـامة 
ضحكـة  ضحكـت  ثـم  سـاخرة، 
نقمـة  فـازدادت  هاربـة؛  أخيـرة 
بعضهـم، وحنـق آخريـن، وحيـرة من 

. تبقـى
كانـت هي السـبب، هتف   •

بعيـد. مـن  أحدهـم 
انسـلت؛  مـرة،  أول  التقيـا  هنـا 
فـي  صرخـت  مصـرا،  فوجدتـه 
وجهـه؛ فلمـس يدها برفـق زال معه 
التحفـظ، مطـت شـفتيها غاضبة؛ 
هـم  حاملـة،  بابتسـامة  فرماهـا 
أشـار  هاربـة،  فانسـلت  بحضنهـا؛ 

لهـا من بعيـد ووضع لهـا كتابا حتت 
تلك الشـجرة ورحل مبتهجا. 

 ...لعلـي بهـذا الكتـاب أصبـو إلـى 
معاجلة أسـباب حيرتك، وتسـاؤالتك 
بشـأن  الكبيـر  وقلقـك  املتواتـرة، 

وأحامـي.. غاياتـي 
كل  ارتعشـت  ارتبكـت،  تنهـدت، 
جوارحهـا، سـكنت اللوعة والشـوق 

جسـدها  اجتاحـت  أعماقهـا، 
املمشـوق موجـة مـن األلـم احلـارق، 
اختـراق  يريـد  كأنـه  قلبهـا  اهتـز 
صدرهـا. نظـرت إلـى النهـر وتأملت 
ريقهـا،  بلعـت  الدافقـة.   مياهـه 
وهـو  كلماتـه  همـس  واسـترجعت 

تلـك:  العنـف  حفلـة  حتـت  يئـن 
أهربي.  •

وتابعـت  اختبـأت فـي ركـن قصـي، 
وجودهـم،  خبـئ  حتـى  املشـهد 
الرسـمي  زيهـم  فـي  حدقـت 
بجانبهـم... املتدليـة  وعصيهـم 
...لقـد كنـت أراقبك من بعيـد وأنت 
تعبريـن الطريـق إلـى الكليـة، وحن 
متريـن بجانب الزقـاق، وأنت تشـرقن 
بإطالتـك البهيـة على الشـارع من 

تداعـب  وعندمـا  الزهريـة،  نافذتـك 
شـعرك  املسـائية  الهـواء  تيـارات 
كتفيـك  فـوق  فيرتـد  الذهبـي؛ 
وتتمايلـن فـي حركـة رقيقـة تهـز 

. . نتـي كينو
بالعبـرات  مقلتيهـا  امتـأت 
وانسـكبت أنهارا واختلطـت بدمائه 
تلمسـت  اإلسـفلت،  فـوق  اجلاريـة 

بشـكل  املتباطئـة  قلبـه  دقـات 
خطيـر وحتسسـت أناملـه وتأوهـت 

عذبـات. معهـا  حتمـل  أهـات 
طباعـك،  الكثيـر؛  عنـك  ...عرفـت 
مـا حتبـن ومـا تكرهـن، مغامرتـك 
حزنـك  تعنينـي،  ال  التـي  السـابقة 
املـرض  غيبهـا  أم  علـى  الكبيـر 
ومعاناتـك مـع أب مسـتهتر تقـوده 

نزواتـه إلـى أسـوئها. اعلمـي أننـي 
محـب عاشـق، جرفني سـيل الهوى 
أقـوال  تهمنـي  وال  مصبـك،  إلـى 

عنـك.. القاسـية  النـاس 
متايلت وأمسـكت جانبها األيسـر ملا 
رأت املسـافة املهولـة التـي تفصـل 
النهـر والقنطـرة التي تقـف عليها، 
حاجـز  فـوق  وصعـدت  تشـجعت 
األمـان احلديـدي، الـذي أقيـم حلماية 
املاريـن مـن السـقوط، وانتصبت ثم 

أمسـكت بأحـد األعمـدة.
أنـا،  مـن  تعلمـن  شـك،  بـدون   ...
الكليـة  فنـاء  لطاملـا صدحـت فـي 
وفـي املدرجـات باحلرية والعـدل، ال بد 
أن يكـون قـد وصلـك صـدى  بعـض 
هـذه األحـام التـي أمنـت بهـا ومـا 

زلـت..
روحـه  فأمسـكتها  بالقفـز  همـت 
وأوحـت لهـا: باحليـاة نتحـدى املوت، 

ثـم قـرأت جملتـه األخيـرة:
...أقـدر حزنـك الشـديد علـى فقدان 
أن  أعتقـد  لكننـي  الفاضـل  أخيـك 
حتقيـق بعـض مـا كان يصبـو إليـه 
أفضـل من املـوت بعده غمـا وكمدا. 
غـدا،  أبيـك  مـن  بخطبتـك  لعلـي 
فيـه  متتـزج  أسـطوريا  حبـا  أبتغـي 

واحليـاة. املـوت  سـمفونيتي 

نداء الذاكرة

غالف الكتاب

مـا مييـز أي بلـد عربي عـن آخـر، هـي الثقافة 
الفرعيـة، أو املفاهيـم وطرق التفكيـر والواقع 
االجتماعـي واالقتصـادي. وهـي قيـم متوارثة 
مـن أزمـان بعيدة. حتـول دون أي نهضـة عربية 
حقيقيـة، وتخلـق  عاقـات متشـنجة وازدراء 
متبـادالً وكراهيـة، ومتنع الناس من االنسـجام 
مـع بعضهـم البعـض. وقـد حدث فـي الدول 
التـي نالـت اسـتقالها منـذ أكثر مـن نصف 
قـرن، أن جتذرت هذه الثقافات، وازدادت رسـوخاً. 
ولـم  وهائلـة.  كبيـرة  اخلافـات  باتـت  حتـى 
يقتصـر األمـر على الـدول ذاتها، بـل امتد إلى 
املـدن واألقاليـم أيضاً داخـل الدولـة الواحدة. 
والسـعودية  العـراق  فـي  كثيـرة  واألمثلـة 

واليمـن واملغـرب وغيرها. 
ومادام هذا التنافــر قائمــاً، فإن مـن العسيـر 
أن يكـون هنـاك انسـجام فـي املواقــف. بــل 
الوقــت.  مبـــرور  اتساعـــاً  تــزداد  الهـوة  أن 
ومـــن الصعـب فـي حــال كهــذه احلديــث 
عن نهضــة محتملـة، وهي الهدف األسـاس 
ألي ثقافـة. فاحتمـاالت التباعـد، والصراعات، 
واحلروب، هـي األقـوى مـن التقـارب، والتعـاون، 

واحملبـة. 
إن احلـل األمثـل لهـذه املعضلـة هـو التغييـر 
مـع  املكونـات  دمـج  إعـادة  أو  السـكاني، 
اجتماعـي جديـد  لتكويـن نسـيج  بعضهـا، 
عابر للخافـات والثقافـات واملواقـف. يتناغم 
مـع بعضه مبـرور الوقـت، ويندمج مع نفسـه 
بتوالـي السـنن. وليـس هـذا باألمـر الغريب.  
يـوم  فـي  تتوقـف  لـم  الداخليـة  فالهجـرة 
ولـم  الظـروف.  األيـام حتـى فـي أحـرج  مـن 
إال  منهـا،  احلـد  فـي  األهليـة  احلـروب  تفلـح 
بشـكل مؤقت. فهـي من الظواهر اإلنسـانية 
الشـائعة في كل زمـان ومكان. واملـرء مجبول 
وأقرانـه.  رزقـه  يجـد  حيـث  االنتقـال  علـى 
فالعاصمـة بغـداد مثـًا هـي مـاذ آمـن لكل 
الفئـات االجتماعيـة العراقية التـي عانت من 
هجـرة مسـتمرة مـن الشـمال إلـى اجلنـوب. 
وحتـى الهجرات القسـرية التي حتدث بسـبب 
احلـروب أو الوضـع األمنـي ، تصبح مبـرور األيام، 
خيـاراً دائمـاً. ألن التكيـف سـمة غالبـة على 

اجلنـس البشـري. 
وكان هنـاك فـي مـا مضـى مـدن صناعيـة 
وأقسـام داخليـة يطلـق عليهـا أحياناً اسـم 
تذويـب  مبهمـة  تقـوم  ألنهـا  الصهـر.  قـدور 
الفـوارق بـن اجلماعـات. وحينما تولى سـاطع 
الدولـة  فـي  التعليـم  إدارة  مهمـة  احلصـري 
املعلمـن  دور  أغلـق   1922 عـام  العراقيـة 
واملوصـل،  وكركـوك  البصـرة  فـي  املوجـودة 
ونقـل طلبتهـا إلـى بغـداد ليعيشـوا فـي دار 
واحـدة، وقسـم داخلـي واحـد. وكانـت غايته 
مـن ذلك دمج أبنـاء املدن العراقيـة النائية مع 
بعضهـم البعض. في وقـت كان االنتقال فيه 
بـن مدينـة وأخـرى عملية شـاقة حتتـاج إلى 
جهـد ومـال. وال يشـكل التغييـر السـكاني 
معضلـة ما فـي البلـد الواحد، رغـم أن الذين 
وقفـوا ضـده كثيـرون. ألنـه عمليـة ثقافيـة 
تهـدف إلـى توحيـد الـرؤى واألفـكار، وتذويـب 

واالختافـات.  الفـوارق 
يجـب أن ال نتضايـــق من فعاليـات كهـــذه 
ألنهــا تعنـــي تكريــس الوحــدة الوطنيـة، 
وإنتــاج  االنعزاليـــة،  الثقافـات  وإلغــــاء 
معنـى  فهـم  علـى  قـادرة  جديـدة  أجيـــال 
أمـا  وعملـي.  صحيـح  بشـكل  املواطنــة 
اخلطـب الرنانـة التي تلقـى هنا وهنـاك فهي 
ال تنفع وال تضــر، وال تغيــر مــن األمــر فـي 
شــئ. ألنهـــا ليست ســوى جعجعــة بـا 

! طحـن

الهجرة الداخلية 
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أنتوني  البريطانــي  دخــل املمثــل 
الســينمائية  اجلائزة  تاريخ  هوبكنز 
األشــهر، بعد فوزه بأوسكار أفضل 
تأديتــه دور مريض مصاب  ممثل عن 

باخلرف في فيلم »ذه فاذر« )األب(.
وأصبح الســير هوبكنــز البالغ 83 
عاما أكبر املمثلني سنا يفوز بجائزة 
أوسكار تنافسية. وتفوق على املمثل 
الراحل هنري فوندا الذي حصل على 
اجلائزة عــام 1982 في عمر 77 عاما 
تقريبا عن فيلــم أون غولدن بوند » 

البركة الذهبية ».
وحاز فيلــم نومادالند »أرض الرحل« 
على جائزة األوســكار ألفضل فيلم 
فيمــا أصبحــت مخرجــة الفيلم 
الصينية املولد كلوي جاو أول امرأة 
آســيوية وثاني امــرأة على اإلطالق 
تفوز بجائزة أوســكار أفضل مخرج 

عن الفيلم.
فرانســيس  املمثلــة  وفــازت 
أفضل  أوسكار  بجائزة  ماكدورماند 
ممثلة عن دورها في الفيلم، بينما فاز 
املمثل أنتونــي هوبكنز يفوز بجائزة 
أوســكار أفضل ممثل عن فيلم األب 

أو »ذا فاذر« .
ويحكــي فيلــم نومادالنــد قصة 
مجموعــة من قاطني الشــاحنات 
في أميركا إبان فترة الركود يتنقلون 
من عمل إلى آخر في مساع صعبة 

لكسب العيش.
و«نومادالنــد« الفيلــم الثالث جلاو 
في  واملولــودة  عامــا   39 البالغــة 
الصــني. ولدت جاو تينــغ في عائلة 
صينيــة ثرية وغادرت الصني بســن 

مدرســة  إلى  لتنتقــل  املراهقــة 
داخليــة بريطانيــة قبــل أن ننهي 
دراستها في لوس أجنليس ونيويورك. 
الواليات  بأريــاف  ســريعا  وأغرمت 
املتحدة الفســيحة ويشكل فيلم 
»نومادالند« رســالة حــب إلى هذه 

املناطق.
كما فاز فيلم »أناذر راوند« للمخرج 
بجائزة  فينتبربرغ  توماس  الدمناركي 

أوسكار أفضل فيلم أجنبي.
اخملرج  اجلائزة حتدث  وخالل تســلمه 
وهو يبكي عن ابنته التي توفيت في 
بداية التصوير وكاد موتها يضع حدا 

لهذا املشروع.

وخلص اخملرج الفيلم لدى بدء عرضه 
العام املاضي على أنه »تكرمي للحياة 
واكتشــاف جديــد للحكمــة غير 
العقالنيــة املتحررة مــن أي منطق 
قلق مع ســعي إلــى الرغبة حتى 

باحلياة مع عواقب مأسوية أحيانا«.
لكــن الفيلم الذي يتغنــى باحلياة 
مرتبط بشكل وثيق مبوت ابنته إيدا 
التي توفيت فــي 4 مايو 2019 بعد 
أربعة أيام علــى بداية التصوير في 
وأدى ذلك  والدتها.  حادث ســير مع 
إلى توقــف التصوير إال أن اخملرج قرر 
إجناز الفيلم رغم املأســاة لكن مع 

تغيير هدف املشروع.

وهي املــرة الرابعة التــي يفوز بها 
فيلم دامناركي بأوسكار أفضل فيلم 
بيير  لســوزان  »ريفاجن«  بعد  أجنبي 
2011 و«بيله ذي كونكيرور« في  في 
1989 و«بابيتس فيســت » لغابريال 

إكسل في 1988.
كما فــاز البريطاني دانيــال كالويا 
بجائزة أفضل ممثل في دور مســاعد 
عــن دوره في »جــوداس أند ذي بالك 

ميسايا«.
ويؤدي املمثل البالغ 32 عاما دور فريد 
وأحد  بانثرز«  »بالنك  زعيم  هامبتون 
قادة النضال من أجل احلقوق املدنية، 
فــي وقت لــم تختف بعــد بعض 

مكامــن الظلم التــي كان يناضل 
ملواجهتها في الستينات.

وســبق وقال تعليقا على ترشيحه 
للفوز باجلائــزة »فريد هامبتون كان 
نورا مضيئــا ومنارة تنير كل ما كان 

يتناوله بفضل رسالته الرائعة«.
وأتى فوز دانيال كالويا الذي ســبق 
وبافتا  جائزتي غولدن غلوب  وحصد 
بعد  نفســه،  الدور  عن  البريطانية 
ســنة علــى موجــة االحتجاجات 
الواســعة حلركة »بالك اليفز ماتر« 
)حيــاة الســود مهمة( فــي وقت 
أخــذ علــى األكادمييــة األميركية 
لفنون الســينما ولعلومها املانحة 

الفنانني  غيــاب  طويال  لألوســكار 
السود في ترشيحاتها.

وفازت الكورية اجلنوبية يون يو-جونغ 
تفوز بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة 
عــن دور اجلدة في عائلــة مهاجرين 

ضمن فيلم »ميناري«.
ويشّكل فوز يون يو-جونغ )73 عاماً( 
خمسة  املمتدة  ملســيرتها  تتويجاً 
عقــود، علمــاً أنها ابتعــدت فترة 
عن الشاشــة، ثم عــادت من خالل 

التلفزيون وبعده السينما.
اما الفائزون اآلخرون في حفل توزيع 
جوائز األوســكار الثالث والتسعني 

فهم :
»املرأة  األصلــي:  الســيناريو  جائزة 

الشابة الواعدة« إميرالد فينيل
جائزة الســيناريو املقتبس: فلوريان 
زيلر وكريستوفر هامبتون، عن فيلم 

»األب«
جائــزة املكياج وتصفيف الشــعر: 
 Ma Rainey’s« القاع األسود ملا ريني

»Black Bottom
روث، عن  آن  األزيــاء:  جائزة تصميم 

فيلم القاع األسود ملا ريني
جائزة الصوت: فيلم »صوت املعدن«.
فيلم حركة مباشــر قصير:  جائزة 

فيلم »اثنان من الغرباء البعيدين«.
متحركة قصير:  رسوم  فيلم  جائزة 

فيلم »إذا حدث أي شيء أحبك«
فيلك  املرئيــة:  التأثيــرات  جائــزة 

»تينيت«
جائزة تصميم اإلنتاج: فيلم »مانك«
جائــزة التصوير الســينمائي: إريك 

ميسيرشميت عن فيلم »مانك«
جائزة حتريــر الفيلم: ميكيل إي جي 
نيلســن عــن فيلم صــوت املعدن 

»Sound of Metal«

»نومادالند« ومخرجته كلوي جاو يفوزان
اإلنترنت يدعم الصحة العقلية لكبار السنباألوسكار وانتوني هوبكنز يدخل التاريخ

خلصت دراســة علميــة، إلى أن االســتعمال املتكرر 
لإلنترنت من األشــخاص التي تتراوح أعمارهم بني 55 
و75 عاما، مفيــدا للصحة العقلية، خالل فترة اإلغالق 

التي صاحبت جائحة كوفيد19-.
وتشير الدراســة التي أجرتها جامعة ساري اإلجنليزية، 
إلــى أولئك الذين اســتعملوا اإلنترنت بشــكل أكبر، 
وخاصة مــن أجل البقــاء على اتصال مــع األصدقاء 
والعائلة، كانــوا أقل عرضة لإلصابة باالكتئاب، وأبلغوا 

عن جودة حياة أعلى.
ودرس الباحثون 3491 مشــاركا فرديا فــي أثناء تدابير 
التباعــد االجتماعي في بريطانيا، في حني مت مســح 
املشــاركني اســتنادا إلى وتيــرة ونوع اســتعمالهم 
لإلنترنــت، مثــل: البحث عــن املعلومــات أو ألغراض 

االتصال.
وتوصــل الباحثــون إلــى أن أولئك الذين قالــوا إنهم 
اســتعملوا اإلنترنت بشــكل متكرر “مــرة واحدة في 
اليوم أو أكثر لديهم مســتويات أقل بكثير من أعراض 
االكتئاب، وأبلغوا عــن جودة حياة أعلى مقارنة بأولئك 
الذين استخدموا اإلنترنت مرة واحدة فقط في األسبوع 

أو أقل.

»حجر ورقة مقص« قبل االنطالق للفضاء
نشرت محطة الفضاء الدولية عبر حسابها على تويتر 
مقطع فيديو يظهر متضيــة رواد فضاء لوقت االنتظار 
قبــل انطالقهم في رحلة إلى الفضــاء، في أداء لعبة 

»حجر ورقة مقص«.
وقالــت محطة الفضاء الدولية إن رواد طاقم شــركة 
»ســبيس إكــس« أكملــوا خطــوات اســتعدادهم 
لالنطالقة إلى احملطة الدولية من مركز كينيدي التابع 
لوكالة الفضاء األميركية في وقت مبكر، وقرروا متضية 
الوقت اإلضافــي في أثناء وجودهــم على منت مركبة 

»كرو دراغون«، بجوالت من لعبة اليد الشهيرة.
وحصد مقطع الفيديو القصير على آالف املشــاهدات 
والتعليقات خالل وقت وجيز من نشــره عبر احلســاب 

الرسمي حملطة الفضاء الدولية.

انهيار العملة الرقمية في تركيا 
تعرض مســتثمرو العمالت الرقمية في تركيا خلسائر 
كبيرة بعد االنهيار الكبيــر للبورصة مرتني متتاليتني 

خالل عدة أيام.
وأوقفت فيبيتكوين عملياتها بســبب تدهور األوضاع 
املالية، وقالت وكالة »دمييروريــن« لألنباء أنه مت اعتقال 
رئيسها التنفيذي »إيلكر باس« وثالثة موظفني آخرين، 
كما قــام مجلس التحقيق في اجلرائــم املالية بحظر 
حســابات فيبيتكويــن جميعها، بحســب ما ذكرت 

صحيفة »bloomberg« األميركية.
وتعد خســارة هذا األســبوع واحدة من أسوأ اخلسائر 
لفيبيتكوين، بعد التراجع الذي طرأ عليها منذ شــهر 
فراير/ شــباط املاضي، إضافة إلى العمــالت الرقمية 

األخرى مثل األثير ودوجكوين.
ويأتي انهيار فيبيتكوين بعــد أيام من توقف ثوديكس 
لعملياتها، وفرار مؤسســها البالغ من العمر 27 عاًما 

من البالد، وفًقا لصحيفة »هابر ترك« التركية.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
جوائز األوســكار السنوية، أرفع 
وأهــم وأرقى جائزة ســينمائية 
وتقدمها  العالــم،  في  مرموقة 
الصور  وعلــوم  فنون  أكادمييــة 
أكادميية  تعــد  التي  املتحركــة 
تعليميــة  وليســت  فخريــة 
تأسســت في 11 مايو 1927 في 
كاليفورنيا وتضم هذه األكادميية 
أكثــر مــن 6000 عضو مختص 
منهم  الســينمائية  بالفنــون 

جلنة تصويت ضخمة تتكون من 
5,816 ممثــل ومممثلة ومختصني 
في الســينما منهم 1311 ممثل 

وممثلة. 
وتنظــم األكادمييــة إضافة إلى 
األوســكار  مســابقات جوائــز 
سنوية  مســابقات  الســنوية 
بعد  املتخرجــني  غيــر  للطالب 
بالفنون  اخملتصــة  اجلامعات  من 
تقــدم  وكانــت  الســينمائية، 
فبراير-  شهر  في  سابقاً  حفلها 

شباط من كل عام.
كان املمثل األملاني إميل جانينجز 
األوســكار  فائز بجائزة  أول ممثل 
بحفل  فاز  حيث  إنطالقتها  منذ 
  1929 األوســكار عــام  جوائــز 
كأفضل ممثل عن دوريه بفيلمي: 
 The Last Command“ “The“

.“Way of All Flesh
وكان املمثــل األمريكي خواكني 
فينيكس آخر ممثــل فائز بجائزة 
ممثل  أفضل  فئة  عن  األوســكار 

2020 عن دوره املميز  دور أوللعام 
.»Joker« بفيلم ال

السير البريطاني دانيال دي لويس 
كان أول ممثل في تاريخ األوسكار 
الذي يفوز ثــالث مرات بجوائزها 
عــام 1989 و2007 و2013 عــن 
 My Left Foot ثالثة أفالم هــي: 

There Will Be Blood Lincoln
وفاز توم هانكــس مرتني بجائزة 
بينهــا جائزة عن  أوســكار من 

فيلمه فورست جامب.

سبنسر  الراحل  املمثل  ورشــح 
تريســي تســع مــرات جلوائــز 
األوســكار بعد املمثل اإلنكليزي 
لورانس أوليفيه الذي رشــح لها 
12 مــرة، وفاز فيهــا مرتني لكن 
ممثل  بفئتني مختلفتني كأفضل 
عن »هاملت » عام 1948 وأفضل 
صورة، إال أن سبنســر تريســي 
عن  مرتني  بفــوزه  عليــه  تفوق 
الفئة نفســها،وهي فئة أفضل 
ممثل رئيس في تاريخ األوســكار 

وحياتــه خالل عامــني متتاليني 
همــا -1937و1938 عن فيلميه: 
 Captains Courageous AND

.Boys Tow
النجــوم األكثر ترشــيحا جلوائز 

األوسكار
 كان النجوم الكبار مارلون براندو 
وغــاري كوبر وداســنت هوفمان 
وفريدريك مارش وجاك نيكلسون 
وشــون بن األكثــر حصوالًعلى 

ترشيحات األوسكار.

أهم الفائزين والمرشحين في تاريخ جوائز األوسكار

زقورة اورلقطة

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.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

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

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

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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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.

 يبــدو أن بعض الناس غيــر محظوظني 
أبداً احلصول على قسط  وال يستطيعون 
من الراحة، بينما يســتمتع البعض اآلخر 
باحلظ فــي كل منعطــف واحيانا حتتار 
هل هــو محظوظ ام متعوس؟! من ضمن 

هؤالء:

فران سالك:
فران سيالك مواطن كرواتي، كان على منت 
قطار من سراييفو إلى دوبروفنيك في عام 
1962 عندما خــرج القطار عن القضبان 
في ليلة ممطرة وبعد أن سقط القطار في 
نيريتفا وجد ســالك نفسه محاطاً  نهر 
باملياه، ســاعد العديد من زمالئه الركاب، 
لكن 17 شخصاً لقوا حتفهم في احلادث.
بعد عام، كان سالك على منت طائرة لزيارة 
والدتــه املريضة عندما ُفتــح أحد أبواب 
الطائرة فجأة، مت انتشــال مضيفة طيران 
وكذلك سالك الذي هبط في كومة قش 

على األرض.
في الســنوات التي تلت ذلك، جنا ســالك 
من حوادث حافالت واشتعلت النيران في 
ســيارته مرتني وجتنب بصعوبة السقوط 
علــى بعد 500 قدم تقريباً من منحدر في 
حادث سيارة على طريق جبلي، لم يتغير 
حظه إال عندما بلغ سالك 74 عاماً عندما 

فاز باليانصيب.

وفي عام 2002، فاز سالك بأكثر من ستة 
ماليني كونا كرواتيــة والتي بلغت حوالي 
800 ألف يورو في ذلك الوقت أي ما يقرب 
من مليون يورو في عام 2021 أو أقل بقليل 

من 1.2 مليون دوالر أميركي.

فيوليت جيسوب:
قضت فيوليت جيســوب معظم حياتها 
في البحر وأصبحت مضيفة للعديد من 

الشركات احمليطية عندما كانت في أوائل 
العشرينيات من عمرها وعملت على عدة 
.RMS Olympic سفن قبل انضمامها إلى

فــي عام 1911 كانت علــى منت األوملبياد 
عندمــا تعرضت الســفينة لتصادم في 
شهر ســبتمبر، ثم انتقلت للعمل على 

منت RMS Titanic في عام 1912.
عندمــا ضرب ســفينة تيتانيــك اجلبل 
اجلليدي في أبريل 1912، كانت جيســوب 
على ظهر الســفينة وساعدت في إنقاذ 
العديد من النساء واألطفال على النجاة 
من غرق الســفينة ولكنها حصلت أيضاً 
على مقعد في أحــد قوارب النجاة وجنت 

هي األخرى.
األلعاب  فــي  للعمل  عــادت جيســوب 
األوملبية في أواخر عام 1912، حيث عملت 
كممرضة على منت السفينة خالل احلرب 
العاملية األولى وفي عام 1916 انتقلت إلى 
ألوليمبيك  الشقيقة  السفينة  بريتانيك 

وتايتانيك.
في عــام 1916 اصطدمت بريتانيك بلغم 
في بحر إيجه وغرقت، أصيبت جيســوب 
حيث ُضربت رأســها بعارضة السفينة، 

لكنها جنت.
استمرت جيســوب في العمل على منت 
الســفن حتى عام 1950 وتوفيت في عام 

.1971

اشخاص كانوا االسوأ واالسعد حظا !
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رياضة 10
ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يستدرج تشيلسي.. وسان جيرمان يتحدى طموح السيتي
العواصم ـ وكاالت:

بعــد هــدوء للعاصفــة التي 
أحدثهــا اإلعــان املفاجئ عن 
تدشني دوري الســوبر األوروبي 
التراجع  ثــم  ليج(،  )الســوبر 
عنه، يخــوض الناجون األربعة 
فــي دوري أبطــال أوروبا ذهاب 
نصف النهائي، على أمل وضع 
الذي  املنتظر  النهائي  في  قدم 
 29 يوم  إسطنبول  تستضيفه 

آيار املقبل.
األربعة  األنديــة  مــن   3 وكان 
املتنافســة في نصف النهائي 
دوري  تشــارك فــي مشــروع 
الســوبر األوروبــي وهــي ريال 
ومانشستر  وتشيلسي  مدريد 
سيتي، إال أن »البلوز« والسيتي 
أعلنــا انســحابهما ومعهما 
باقي األندية اإلجنليزية وغالبية 
للبطولة  املروجة  الـ12  األندية 
األنظــار  للجديدة.وتتجــه 
نحــو عــودة دوري األبطال هذا 
نصف  ذهاب  مبباريات  األسبوع، 
النهائي التي قد تكون حاسمة، 
الثمانية  الفــرق  كانت  بعدما 
التــي بلغت ربــع النهائي هي 
بثمن  الذهاب  فــي  فازت  التي 

النهائي.
األمر ذاته حدث في ربع النهائي، 
لنصف  األربعة  الفرق  فتأهلت 
النهائي، بفضــل فوزها ذهابا، 
ريــال مدريد على  تغلب  حيث 
سيتي  ومانشســتر  ليفربول 
وكذلك  دورمتوند  بوروسيا  على 
باريس سان جيرمان على حامل 
اللقب بايرن ميونخ وتشيلسي 

على بورتو.
وهذا األســبوع جتمــع مباراتا 
ذهاب نصف النهائي ريال مدريد 

مع تشيلســي في إســبانيا، 
الثاثاء، وباريس ســان  اليــوم 
سيتي  مانشستر  مع  جيرمان 
غــٍد األربعاء في فرنســا.ومن 
املتنافســة  األربعة  الفرق  بني 
في نصف النهائي، هناك اثنان 
ذات  بالــكأس  توجا مــن قبل 
األكثر  ريال مدريد  األذنني وهما 
تتويجــا بالبطولــة بواقع 13 
لقبا وتشيلسي بلقب، في حني 
يتطلــع باريس ســان جيرمان 

ومانشستر ســيتي لنيل هذا 
الشرف للمرة األولى.

الثاثاء  اليوم  ويتواجه مســاء 
وتشيلســي في  ريــال مدريد 
 23 أوروبــا للمرة األولــى منذ 
املدرب  فريق  .ويســتقبل  عاما 
زيدان،  الديــن  زين  الفرنســي 
تشيلســي الذي يشهد تطورا 
في األداء منــذ أن تولى األملاني 
توماس توخيل تدريبه في كانون 
الثاني املاضي ولم يخسر معه 

ســوى مباراتني، كما أطاح في 
ثمن نهائي التشــامبيونز ليج 
بأتلتيكــو مدريد ثم ببورتو في 

ربع النهائي.
أطاح  الــذي  الريال،  ويخــوض 
فــي طريقه بأتاالنتــا من ثمن 
النهائــي وليفربــول مــن ربع 
الـ30  النهائي  نصف  النهائي، 
له بــدوري أبطــال أوروبا حيث 
ســبق له الفوز بـ16 وخسارة 
13.أما تشيلســي الــذي توج 

بالبطولة للمرة األولى واألخيرة 
فــي 2012، فلــم يبلغ نصف 
النهائي منذ عام 2014، عندما 
أطاح به أتلتيكو مدريد.وكانت 
املرة األخيــرة التي تواجه فيها 
الفريقان فــي أوروبا عام 1998 
عندما  األوروبي،  السوبر  بكأس 
ريال مدريد  فاز تشيلسي على 
في ملعب »ستامفورد بريدج«.

اآلخر  النهائي  نصــف  ويجمع 
ســان  باريس  الغــد،  مســاء 

سيتي،  ومانشســتر  جيرمان 
اللقب  حلصد  يتطلعان  اللذين 
مبواجهة  ينذر  ما  األولى،  للمرة 
مثيــرة تبــدأ بلقــاء الذهاب 
الــذي يقام علــى أرض الفريق 
الباريسي.يخوض السيتي ثاني 
نصــف نهائي له منــذ 2016 
عندما سقط أمام ريال مدريد، 
التشــيلي  يدربه  كان  بينمــا 
بيليجريني.والعــام  مانويــل 
املاضي وحتت قيادة مدربه احلالي 
اإلســباني بيب جوارديوال، ودع 
السيتي البطولة على يد ليون 
الفرنسي في ربع النهائي.وهذا 
املوســم يخوض املان ســيتي 
نصف النهائي، بعدما لم يتلق 
أي هزمية في مشواره نحو هذا 
نظافة  على  الدور، كما حافظ 
شــباكه فــي دور اجملموعــات 
وأطــاح فــي ثمــن النهائــي 
ببوروسيا مونشنجادباخ، قبل 
أن يقصي بوروسيا دورمتوند من 

ربع النهائي.
أمــا باريــس ســان جيرمــان 
األرجنتيني ماوريســيو  بقيادة 
بوكيتينــو، فمني بهزميتني في 
دور اجملموعات أمام مانشســتر 
يونايتد واليبزيج ولكنه انتفض 
بعدها ليطيح ببرشــلونة من 
اللقب  النهائي، ثم حامل  ثمن 

بايرن ميونخ من ربع النهائي.
باريس  تأهل  ويعود الفضل في 
يأمل في  الذي  ســان جيرمان، 
خــوض النهائي الثاني له على 
نهائي  التوالي، بعد خســارته 
البايرن،  أمام  املاضي  املوســم 
بشــكل كبير إلــى مهاجمه 
 8 الــذي أحرز  كيليــان مبابي 
أهداف في البطولة وحارســه 
كيلـــور  الكوستاريكـــي 

نافـاس.

العواصم ـ وكاالت:
القدم،  العربي لكرة  أعلن االحتاد 
 /  2021 موســم  مســابقات 
2022، التي تتضمن مســابقات 
العربية،  ولألنديــة  للمنتخبات 
إذ تعــود مســابقته الكبــرى، 
العرب مــن جديد، بعدما  كأس 
أقرهــا االحتــاد الدولــي لكــرة 
23 منتخباً  القــدم، مبشــاركة 

لتقــام في دولــة قطر  عربيــاً 
أواخــر العام احلالــي.. وتتضمن 
مســابقات االحتاد العربي، كأس 
دولة  تســتضيفها  التي  العرب 
قطــر مــن األول حتــى الـ 18 
وكأس  املقبل،  األول  كانــون  من 
العرب للمنتخبات حتت 20 سنة 
التي ســتقام منافســاتها في 
جمهورية مصر خــال املدة من 

19 حزيــران إلى 3 متوز 2021، في 
حني ســتقام منافســات كأس 
العرب للمنتخبات حتت 17 سنة 
في اململكة املغربية خال الفترة 

من األول إلى 17 من متوز 2021.
فيما ستســتضيف مصر أيًضا 
منافســات كأس العــرب لكرة 
القــدم داخــل الصــاالت خال 
الفترة من 20 إلى 30 آيار 2021، 

منافسات  تســتضيف  وكذلك 
كأس العرب للسيدات خال املدة 
من 24 آب إلى 6 أيلول 2021، في 
حني ســتقام منافســات كأس 
برنامج  خــال  لألندية  العــرب 

زمني سيحدد الحًقا.
العرب  كأس  مســابقة  وتعــد 
كبــرى  إحــدى  للمنتخبــات 
لكرة  العربي  االحتاد  مســابقات 

القدم، إذ بدأت منافســاتها في 
النســخة األولى التــي أقيمت 
اللبنانية عام  فــي اجلمهوريــة 
1963، واستمرت منافساتها إلى 
أقيمت  التي  التاسعة  النسخة 
السعودية  العربية  اململكة  في 
2012.ويشارك في النسخة  عام 
العاشــرة املقبلة التي يشــرف 
لكرة  الدولــي  االحتــاد  عليهــا 

القدم )FIFA(، 23 منتخَبا، وهي: 
)املســتضيف(،  قطر  منتخــب 
ومصــر  والســعودية  واجلزائــر 
وعمان  واإلمارات  واملغرب  وتونس 
والســودان  والعراق  والبحريــن 
واألردن  القمــر وجيبوتــي  وجزر 
والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا 
وسوريا  والصومال  وفلســطني 

واليمن وجنوب السودان.

االتحاد العربي يعلن مواعيد مسابقاته

سان جيرمان ومانشستر سيتي في لقاء سابق

روما ـ وكاالت:
يعتقد أنطونيــو كونتي املدير الفنــي إلنتر ميان، أن 
فريقه ســيفوز بلقب الدوري اإليطالي هذا املوســم 
بنسبة %95، بعد الفوز على هياس فيرونا بنتيجة )1-

0(، باجلولة 33 من الدوري اإليطالي.
وقال كونتي في تصريحاته لقناة »dazn«: »الكرة أثقل 
اآلن، العديد من الاعبني لم يعيشــوا هذا الوضع من 
قبــل، وال ميكن إنكار أن بعض الاعبني قد تأثروا بهذا«.

وأضاف »لعبنا مباراتني جيدتني ضد نابولي وســبيزيا 
وقالوا إننا أوقفنا أنفسنا بالتعادل، لكن لم يكن األمر 
كذلك، لكــي تدير الفريق للفوز هذا املوســم، يعني 
ضرورة جعل الاعب فائزًا، وال علينا أن ننسى أن اآلخرين 
يهدرون النقاط، نحن متسقون لكن في بعض األحيان 
نعاني لكننا نبقي قدمنا في السباق«.وتابع »في تلك 
اجلولة أرى أننا فزنا باإلســكوديتو بنسبة %95، أعتقد 
أنها كانت جولة مهمة، لم نفز باللقب بعد لكن كان 
من املهم الفوز على فريق ميكن أن يخلق املتاعب، فريق 
بدني ليس لديه ما يخسره، هذه االنتصارات تساوي 9 
نقاط«.وتلقى إنتر 3 تســديدات فقط على املرمى في 
آخر 3 مباريــات، وعن هذا قال كونتي: »في عامي األول 
في يوفنتوس، عندما قمت بتدريب بارزالي وبونوتشــي 
وكيليني، كانوا صغارا ولم يفوزوا بأي شــيء من قبل. 
لقد بدأنا مشــروعا جديًدا هنا، وميكنني أن أرى العديد 

من أوجه التشابه مع دي فري وباستوني وسكرينيار«.
وزاد »إذا فزنا هذا املوســم، فسيبدأون مسارًا ميكن أن 
يحقق اإلســكوديتو املزيد من الثقة بالنفس، ال تنس 
أبًدا أن بونوتشي وكيليني كانا لم يحققا االنتصارات 

عندما وصلت إلى اليوفي«.

الرباط ـ وكاالت:
ســاهم املغربي أشــرف حكيمي، الظهير األمين 
إلنتر ميان، في فوز فريقــه الصعب على هياس 
فيرونا، بنتيجــة )1-0(، في املباراة التي جمعتهما 
ضمن لقاءات اجلولة 33 من الدوري اإليطالي.وصنع 
حكيمي هدف املباراة الوحيد لزميله ماتيو دارميان، 
فــي الدقيقة 76، ليحقــق اإلنتر الفــوز ويقترب 
خطوة جديدة مــن التتويج بلقب االســكوديتو.

وذكرت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، أن هناك اثنني 
من املدافعــني في الدوريات اخلمــس الكبرى هذا 
املوســم الذين متكنوا من تسجيل 6 أهداف على 

األقل، وصناعة 6 أهداف أيًضا على األقل.

كونتي: فزنا باإلسكوديتو 
بنسبة 95 %

رقم مميز للمغربي 
حكيمي 

العواصم ـ وكاالت:

فاز اإلســباني رفائيل نادال، ببطولة 
برشــلونة للمرة الـ12 في مسيرته، 
بعــد نهائي ملحمي أمــام اليوناني 
تسيتســيباس..  ســتيفانوس 
وانتصر نادال علــى الاعب اليوناني 
مبجموعتــني لواحــدة، بواقــع 4-6 
و6-7 و7-5، في مباراة استمرت ثاث 
ســاعات و39 دقيقة.. وأكد نادال أن 
املباراة النهائية شهدت »شتى أنواع 

األمور«.
واعتبر النجم اإلســباني أن االنتصار 
الــذي حققه »مهــم للغاية«.وقال 
نادال بعد املباراة إن بطولة برشلونة 
»واحــدة من أهــم البطــوالت في 
اللعبة ولها تاريخ عريق«.وشــدد من 
ناحية أخرى على أن خصمه اليوناني 
ســيحظي بـ«مســتقبل كبيــر«.
وصرح نــادال: »كان النهائــي رائعا. 
ستيفانوس، أنت تلعب بشكل جيد 
طوال العام. أود أن أقدم التهنئة لك 
الاعب  اعتبر  املقابل،  ولفريقك«.في 
اليوناني أن نادال »من أعظم الاعبني 
على مستوى كل الرياضات واستحق 

الفوز«.
من جانبه، أكد اليوناني ستيفانوس 
اخلامس  املصنــف  تسيتســيباس، 
عامليا، أن رافائيل نادال »دائما ما ميتلك 
كرة إضافية«، وذلك عقب خســارته 
امللحمي  النهائي  في  اإلسباني  أمام 
للتنس،  املفتوحة  برشلونة  لبطولة 
بواقــع مجموعتني مــن دون رد.وقال 
الاعب اليوناني خال مؤمتر صحفي 
»نادال دائما ما ميتلك كرة إضافية، ال 
تعرف أبدا إذا ما انتهى تبادل الكرات 

أم ال، كما أنه فقد نقاطا قليلة«.
ألنه  ســعادته  تسيتسيباس  وأبدى 
»كان قريبــا للغاية من الفوز«، وذلك 
امتدت ألكثر  مباراة  بعد خســاراته 
مــن 3 ســاعات ونصف.وأكد العب 
التنــس اليوناني )22 عامــا( أنه لم 
يــر »مطلقا« العب مثل نــادال ألنه 
»يجعل احلياة صعبــة للغاية داخل 

أرضية امللعب«.
من جانب اخر، حصد اإليطالي ماتيو 
بريتيني لقب بطولة صربيا املفتوحة 
للتنــس بعد فــوزه على الروســي 
أصان كاراتسيف بنتيجة 6-1 و6-3 
و7-6 .. وســحق بريتيني منافســه 
في الشــوط الفاصــل بنتيجة 0-7 

بعدما ســيطر اإلرهاق على الاعب 
الروسي في اجملموعة األولى والثالثة 

عقب انتصــاره الصعب على نوفاك 
ديوكوفيتش في 3 ســاعات ونصف 

الساعة في الدور قبل النهائي أمس 
السبت.

املبــاراة بعد  إلى  وعاد كاراتســيف 
خســارته اجملموعة األولــى واعتمد 
على إرســاله القــوي وأنقذ فرصة 
الفوز باملباراة ليجبر منافســه على 
خوض الشــوط الفاصل.لكن خارت 
قواه متامــا إذ واصل بريتيني املصنف 
العاشــر عامليا في تســديد الكرات 
من عند اخلــط اخللفي.وقال بريتيني: 
»كانــت منافســة قويــة، كان من 
الرائع أن ألعب هنــا بعد عودتي من 
اإلصابــة ويجــب أن أشــكر فريقي 
على العمل الذي قام به.وتابع: »كان 
أســبوعا مذها وأنا ســعيد بالفوز 
بهذه البطولة حتــت أنظار عائلتي«.
28 عامليا  املصنف  وكال كاراتسيف، 
الذي خطف األضواء بعد بلوغه الدور 
املفتوحة  أستراليا  في  النهائي  قبل 
في شــباط وفوزه بلقب دبي الشهر 
اإليطالي. ملنافســه  املديح  املاضي، 
وقــال: »أهنئ ماتيــو وفريقه، قاموا 
بعمل رائع. أســتمتع بعام رائع حتى 

اآلن وأتطلع للبطوالت املقبلة«.
كمــا، تــوج الكولومبيــان خــوان 
سيباســتيان كابــال وروبــرت فرح، 
بلقب الزوجي في بطولة برشــلونة 
املفتوحة على حساب الثنائي املكون 

والروماني  األملاني كيفن كروتــز  من 
هوريا تيكاو.. وفاز الثنائي الكولومبي 
على كروتز وتيكاو بنتيجة 6-4 و2-6.
وبذلك متكن كابال وفرح من احلفاظ 
علــى اللقب الذي توجــا به في عام 
2019، فــي آخر نســخة أقيمت من 

املسابقة.
األسترالية  توجت  اخر،  وفي ســياق 
آشــلي بارتي املصنفة األولى عامليا، 
بلقــب شــتوجتارت للتنــس بالفوز 
سابالينكا  آرينا  البياروســية  على 
مبجموعتــني لواحدة.. وفــازت بارتي 
على سابالينكا بواقع 3-6 و6-0 و3-6 
بعــد مباراة اســتغرقت 45 دقيقة.. 
بعد  باللقب  األسترالية  تتويج  وجاء 
يــوم واحد فقط من إكمــال عامها 

الـ25.
وبهذا الفوز يرتفع عدد األلقاب التي 
توجت بهــا بارتي منــذ بداية العام 
إلى 3 ألقاب و11 لقبا إجماليا طوال 
مســيرتها.. ومنــذ 25 يوميا التقت 
نهائي  ربــع  بارتي وســابالينكا في 
بطولــة ميامــي وكان النصــر من 
نصيب األســترالية.. وفي املواجهات 
املباشــرة بني الاعبتني فازت بارتي 4 
مرات مقابل 3 انتصارات لسابالينكا.

نادال يقهر تسيتسيباس في نهائي ملحمي و بريتيني يحصد كأس صربيا 
بارتي تكتسح سابالينكا وتتوج بلقب شتوتجارت  تقرير

نادال يحمل كأس البطولة
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ريال مدريد ـ تشيلسي 

الشرطة ـ الدحيل

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال آسيا

نيويورك ـ وكاالت:
فاز فريق ســان أنطونيو سبيرز 
نيو  بصعوبــة على مضيفــه 
كرة  بدوري   ،108-110 أورليانــز 
الســلة األمريكي للمحترفني.. 
-104 متقدمــا  ســبيرز  وكان 

103 قبل دقيقتــني و4 ثوان من 
النهاية، ليســجل دميار ديروزان 
ويساهم  التالية  األربع  النقاط 

بشكل كبير في فوز فريقه.
وأحرز دميار ديروزان 32 نقطة من 
بينها 11 نقطة في آخر 7 دقائق 
ثانية، وأضاف زميله ديريك  و40 
وايــت 22 نقطة لســبيرز من 
بينها 4 رميــات ثاثية.. وتصدر 
قائمة هدافي  ويليامسون  زيون 
نيو أورليانز بتسجيله 33 نقطة 

و14 متابعــة، وأضــاف براندون 
إجنرام 24 نقطة و6 متابعات و6 

متريرات حاسمة.
وفي مباريات أخــرى، فاز إنديانا 
بيســرز على ديترويت بيستونز 
115-109، وميامــي هيت على 

شــيكاغو بولز 106-101.. كما 
فــاز داالس مافريكــس علــى 
 ،93-108 ليكــرز  أجنليس  لوس 
ومينيسوتا تيمبرولفز على يوتا 
على  جنتس  ودنفر   ،96-101 جاز 

هيوستون روكتس 116-129.

لندن ـ وكاالت:
حصد مانشســتر سيتي كأس 
بفضل  اإلنكليزيــة  الرابطــة 
توقيع  حمــل  متأخــر  هــدف 
املدرب  ليحرم  البورت  الفرنسي 
الشاب ماســون من االستمتاع 
املميزة.اســتعد  بانطاقتــه 
لــدوري  ســيتي  مانشســتر 
األبطال بأفضــل طريقة ممكنة 
عندما تّوج بلقب كأس الرابطة 
بهدف  انتصاره  إثــر  اإلنكليزية 
دون رد في النهائي على توتنهام 
اول أمس. وكان ماسون الذي حّل 
مورينيو  جوزيه  للبرتغالي  بدياً 
املقال منــذ أيام يتطلع لتثبيت 
نفسه في منصبه اجلديد لكن 
رأســية البورت )82( حرمته من 

بعد  في مســيرته،  األول  لقبه 
ثاثــة أيام من قيادتــه توتنهام 
للفوز على ســاوثهامبتون في 
الدوري.وعّزز مانشســتر سيتي 

رصيــده مــن ألقــاب الرابطة 
معادالً الرقم التاريخي لليفربول 
)8( كما أّنــه تّوج باللقب للمرة 

الرابعة توالياً.

فوز مثير لسبيرز على نيو أورليانز 
بدوري السلة األمريكي

مانشستر سيتي يحصد كأس 
الرابطة بهدف متأخر

لقطة من دوري السلة للمحترفني

مان سيتي يتوج بكأس الرابطة



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقت الهيــأة التطبيعية كتاباً 
رســمياً مــن االحتــاد النيبالي 
لكــرة القدم، يُبلغــه باملوافقة 
الرسمية على خوض مباراة ودية 
الشــهر  نهاية  املنتخبني  جتمع 
املقبل، وذلك ضمن حتضيراتهما 

للتصفيات اآلسيوية املزدوجة.
وســتقاُم املبــاراة في التاســع 
والعشــرين من أيار املقبل على 
وهي  الدولــي،  البصرة  ملعــب 
ســتكون  التي  الثانية  املبــاراة 
ألســود الرافدين خالل املعسكر 
الــذي ســيقام فــي محافظة 
البصــرة نهاية الشــهر املقبل.

الوطني  منتخبنــا  وســيالعُب 
طاجيكســتان  منتخب  نظيره 
الرابع والعشرين من الشهر  في 
املقبــل علــى ملعــب البصرة 
منتخب  مالقاة  ثم  ومن  الدولي، 
النيبال، قبل السفر إلى البحرين 
التصفيــات  مباريــات  خلــوض 
اآلســيوية املزدوجة للمجموعة 

الثالثة.
الوطني،  مــدرب منتخبنا  وكان 
ستريشــكو  الســلوفيني 
بتأمني  طالــب  قد  كاتانيتــش، 
مبــاراة ثانيــة للمنتخب خالل 
أحد  مــع  البصــرة  معســكر 
منتخبي  من  القريبة  املنتخبات 
ناحية  هونغ كونغ وكمبوديا من 
أجل  وذلك من  اللعب،  أســلوب 
الودية  املبــاراة  من  االســتفادة 
مباريات  خلــوض  الذهــاب  قبل 

التصفيات.
مــن جهة أخرى، يعــد املنتخب 
العراقــي األكثــر تتويجا بلقب 
بطولة كأس العــرب، حيث توج 
بـ4 نسخ ســابقة، كما يتطلع 
للقب خامس في الدوحة.ويترقب 

اجراء  العراقي،  الرياضي  الشارع 
القرعة مبشاركة 23 دولة عربية 
فــي قطر.وتعــد البطولة التي 
تقام بني 1 و18 كانون أول املقبل، 
بروفة ملونديال 2022 في الدوحة.

ويرصــد هــذا التقريــر، عوامل 
القوة التــي يتمتع بها املنتخب 
العراقي، ونقــاط الضعف التي 

يعاني منها:
مبرحلة  العراقــي  املنتخــب  مير 
اســتقرار فني جيد لم يشــهد 
لــه مثيل منــذ فتــرة طويلة، 
وهو احلفاظ علــى اجلهاز الفني 

الذي يقوده املدرب الســلوفيني 
سريتشــكو كاتانيتــش، ملــدة 
جتاوزت 3 سنوات، ما منح املدرب 
وفق  الالعبني  اســتدعاء  فرصة 
رؤيــة ناضجة ومعرفــة دقيقة 
وبالتالي  الالعبــني،  مبســتويات 
االســتقرار ورقة مهمــة يراهن 

عليها املنتخب.
يعــد حضور املنتخــب العراقي 
حضورا  العرب  كأس  بطولة  في 
مميزا، حيث ســبق وأن توج بلقب 
4 نســخ متتالية،  البطولة في 
مما مينــح املنتخب العراقي زخما 

معنويا للدخول في منافســات 
البطولة بقوة للمنافســة على 
لقبها.القائمة املتواجدة اآلن في 
املنتخب العراقي، تعد مجموعة 
شبابية اكتســبت خبرة كبيرة 
جــراء خوضهم عــدد كبير من 
القارية  واملنافســات  املباريــات 

والدولية.
وبــدأ النضج يتضــح على تلك 
واالنســجام  الشــابة،  الوجوه 
بــات حاضرا بصفــوف املنتخب 
العراقي، واملــدرب بات ميلك رؤية 
وبالتالي  الالعبــني،  واضحة عن 

هذه اجملموعة متثــل جيل جديد 
تفاؤل  وهناك  العراقيــة،  للكرة 
بأن حتقق هــذه اجملموعة إجنازات 

كبيرة.
إخفاق األندية العراقية املشاركة 
في دوري أبطال آسيا، وهي الزوراء 
الذي غادر مــن امللحق، والنتائج 
اجلوية  والقوة  اخمليبة للشــرطة 
نفسية  على  بظالله  ســيلقي 
قائمة  وأن  ســيما  الالعبــني.ال 
املنتخــب الوطنــي أغلبها من 
تلك األندية الـ3 املشــاركة في 
وبالتالي  اآلســيوية،  البطولــة 

النكســة اآلســيوية قد حتبط 
الالعبني بشكل شخصي.

نهاية  سيكون  البطولة  توقيت 
العام احلالي أي وسط منافسات 
املوسم الكروي ما يعقد عملية 
واملنتخب  للبطولــة،  التحضير 
العراقــي اعتــاد علــى نظــام 
املعســكرات التدريبيــة التــي 
تســبق البطولة لتحقيق نتائج 
جيدة، أما أثناء منافسات الدوري 
فقد يصعــب على اجلهاز الفني 
خلــق حالة مــن التركيز ما بني 

احملترفني والالعبني احملليني.
وفــي ســياق اخــر، وجــه وزير 
درجال،  عدنان  والرياضة  الشباب 
الدعــوة الى املنتخــب العماني 
لكــرة القدم خلوض لقاء ودي مع 
منتخب العراق الوطني يقام في 
البصرة.وأثنى درجال، اثناء تواجده 
في العاصمة العمانية مسقط 
لوكالة  ورد  ملكتبــه  لبيان  وفقا 
شــفق نيوز، باملواقــف الكبيرة 
للســلطنة في دعم حق العراق 
مبختلــف القضايــا الرياضية ، 
الذي جمعه  اللقاء  مؤكدا خالل 
والرياضة  الثقافة  وزارة  بوكيــل 
والشــباب العمانــي رشــاد بن 
أحمــد الهنائي بــان »العالقات 
البلدين  بني  الشبابية  الرياضية 
وتؤكد  مراحلها  افضــل  تعيش 

عمق جذورها وروحها االخوية«.
مــن  »الكثيــر  ان   ، واضــاف 
االتفاقيات الشــبابية الرياضية 
ســيتم تنفيذهــا بالتناوب بني 
البلدين فضال عن دعم السلطنة 
البصرة  استضافة  حلق  الصريح 
لبطولــة خليجــي 25«. ووفقا 
للبيــان، »مت خــالل اللقاء بحث 
قطاعي  في  الثنائيــة  العالقات 
الرياضة والشــباب وُسبل تعزيز 
التعاون املشــترك بشــكل عام 
وكرة القدم على وجه اخلصوص«.

الوطني يالعب النيبال وديًا في البصرة 
تحضيرًا للتصفيات المزدوجة 

االنضباط توقف أسود الرافدين يتطلعون للقب خامس في كأس العرب
عقوبة مدرب

نسبة اإلنجاز في ملعب 
صالح الدين 43 %

كورونا يؤجل مباريات 
الكهرباء سلويا

بغداد ـ الصباح الجديد:
بالنظر للطلب املقدم من نادي الشــرطة إلى 
جلنة االنضباط بخصوص إيقاف عقوبة مدرب 
فريق الشــرطة لكرة الصــاالت )أثير جمال(، 
وملشــروعية الطلب والتزامــه بعقوبة جلنة 

االنضباط، وقضائه أكثر من نصف املدة،
قررت جلنة االنضباط إيقــاف تنفيذ العقوبة 
املتبقية بحقه، وفق املادة )٢٤(، على أن يكون 
حتت املراقبة ملعرفة حتسن سلوكه من عدمه، 
وفي حالة تكرار اخملالفة ســيتم اســتئناف 

العقوبة بحقه مع عقوبة جديدة.

محمد حمدي*
يشهد العمل في مشــروع ملعب صالح الدين 
األوملبي الذي يتســع لـ 30 ألف متفرج، تصاعداً 
مســتمراً فــي وتيرة االجنــاز من خــالل تنفيذ 
تفاصيل عدة من قبل شــركة بنگادا االيطالية 
حلساب وزارة الشباب والرياضة ومبتابعة مباشرة 
من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وتواصل 
شــبه يومي للوقوف على أحدث مســتجدات 

املشروع.
واوضح مدير املشــروع املهندس عالء حسني: إن 
»نســب االجناز تخطت %43، مــن حجم العمل 
وامللعب بــات يتجلى ظهوره مرتفعــاً ومتميزاً 
عــن األرض من مســافات بعيدة ، ما يجســد 
سرعة ودقة االجناز ،وتصاعد مستوى االكماالت 
الضروريــة في الهيكل بأوقات قياســية جداً«، 
مبيناً أن« األعمال مســتمرة في تركيب حديد 
التســليح وجتاوز مرحلة مهمة جداً من تثبيت 
الهيكل اخلرســاني باألســس ، وتابــع بالقول: 
يستمر حاليا رش ومعاجلة األجزاء املصبوبة في 
الطابق األرضي من املقطــع F.وتركيب القالب 
احلديدي للجدار اخلارجي في الطابق األرضي من 
املقطع 6.مع جنارة  القالب اخلشــبي وتأسيس 
اجلســور في ســقف الطابق اخلامس من بناية 
الفندق.واجراء صيانــة عامة للقوالب احلديدية 
التابعة للشركة لغرض استخدامها في األجزاء 
العمودية للمقطع G واالستمرار بنجارة القالب 
اخلشبي لریكرات وجسور وسقف الطابق األول 
من املقطع A. جنارة جدران مداخل املدرجات في 
الطابــق الثالث من املقطع 8.فضال عن نشــر 
السكالت وجنارة القالب اخلشبي لسقف الطابق 
الثالث من املقطع ونشــر الســكالت وتركيب 

الزوايا لسقف الطابق األرضي من املقطع ۴.

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر االحتاد املركزي لكرة السلة تأجيل مباراة 
ناديي الكهرباء والشــرطة والتي من املقرر 
إقامتها يــوم أمس األحد الى اشــعار اخر.
وقال خالد جنم أمني ســر االحتاد ان ســبب 
جاء إلصابــة مدربي وإداريي نــادي الكهرباء 
بفيروس كورونا.واضاف ان االحتاد سيحدد في 
وقت الحق اقامة املباراة وبعد شفاء الالعبني 
واجلهازيــن الفنــي واالداري بالكامل.وبني ان 
ان االحتاد ســيؤجل مباريــات فريق الكهرباء 
لالدوار املقبلة حلني اكتساب اجلميع الشفاء 
التام، مشــيرا الى أن سالمة وحياة الالعبني 
واحلفاظ عليهم أهم من كل شــيء .وكان 
االحتاد املركزي لكرة السلة قد أجل مباريات 
نادي اخلطوط لنفس الســبب ولم تستأنف 
مباريات الفريق لعدم متاثل العبيه بالشفاء 

حلد االن.

املنتخب الوطني لكرة القدم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعب فريق نادي الشرطة لكرة القدم 
في الســاعة الثامنة و45 دقيقة من 
مساء اليوم الثالثاء مباراته اخلامسة 
أبطال آسيا  دوري  االخيرة ضمن  قبل 
عندما  الثالثــة،  اجملموعة  حلســاب 
القطري في  الدحيــل  فريــق  يالقي 
ملعــب مدينــة امللك بالســعودية 
املباراة  ان فاز فــي  وســبق للدحيل 

االولى بهدفني نظيفني.
وودع نــادي الشــرطة العراقي، دوري 
أبطال آسيا بخســارته الرابعة أمام 
املباراة  الســعودي.وانتهت  االهلــي 
الساعة  الفريقني في  التي جرت بني 
التاسعة اال ربع على ملعب اجلوهرة 
 ، بالســعودية  امللك عبداهلل  مبدينة 
ضمن منافسات اجلولة الرابعة لدوري 
ابطال اسيا لكرة القدم للمجموعة 
الثالثــة، بهدفــني لهــدف لصالح 
اوال عن طريق  االهلي  االهلي.وسجل 
اخلامسة  الدقيقة  السومة في  عمر 

مــن الشــوط االول ، ومتكــن العب 
الشــرطة فهد اليوسف من تعديل 
النتيجــة للشــرطة فــي الدقيقة 
26 وهو الهدف االول للشــرطة في 
البطولة.وفي الشــوط الثاني سجل 
الرحمــن غريب  االهلــي عبد  العب 
الهدف الثانــي لفريقه في الدقيقة 

79 من عمر اللقاء.
وكان فريــق نــادي الشــرطة انهى 

بثــالث  االولــى  املرحلــة  مباريــات 
خسارات ، فقد خســر امام الدحيل 
0 - 2 واســتقالل طهران االيراني 0 - 
3 واالهلي الســعودي 0 - 3، ليتذيل 
مجموعته بصفــر النقاط.. في حني 
يقــف الدحيل اوال برصيــد 8 نقاط 
ثم اســتقالل طهران ولــه 7 نقاط 
متفوقا بفارق االهداف عن اهلي جدة 

السعودي ثالث الترتيب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد أحمد صالح مدرب الكهرباء، 
أن الفريــق يركز علــى املباريات 
املتبقيــة في الــدوري العراقي، 
ألنه  الكؤوس،  بطريقة  ويلعبها 
ال يتحمل تعثــرات جديدة.وقال 
صالح،: »اجلهاز الفني حاول رفع 
وإبعادهم  الالعبني  عن  الضغط 
الهبوط،  التفكيــر بقضية  عن 
كي ال تشــكل هاجسا نفسيا 
بالتركيز  ســلبيا، وطالبناهــم 
على نتائج املباريات ونخوض كل 
مباراة بنظام الــكأس، من أجل 
تأمــني وضع الفريــق في ترتيب 

الدوري«.
وأضاف: »مباراة اليوم الثالثاء في 
اجلولة 29 ستكون أمام الديوانية 
في ملعبنا، وهي فرصة لفريقنا 
لتحقيق  األرض  عامل  الستثمار 
الفوز وكسب 3 نقاط ستمنحنا 
دافعا معنويا مهًما ملا تبقي من 

اجلوالت احلاسمة في الدوري«.
وأشــار إلى أن الفريق سيفتقد 
محيسن  عالء  الالعبني  خدمات 
لإلصابــة،  ســليم  ومهيمــن 
ومرتضى هديــب لظرف عائلي، 
في حــني عاد مــن اإلصابة كل 
من ســيف حامت واموري عيدان.

وشدد صالح على أن الغيابات لن 
تؤثر على رغبة الفريق في الفوز 
واقتناص النقاط الثالث.يذكر أن 
الســابع  املركز  الكهرباء يحتل 
فيما  نقطة،   25 برصيد  عشــر 
يحتــل الديوانية املركــز الرابع 

عشر برصيد 27 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أرجع مدرب القاسم السابق، عادل 
الشــرطة  نتائج  نعمــة، ضعف 
أبطال  دوري  والقــوة اجلوية فــي 
آســيا، إلى قلة خبرتهما في هذه 
البطولة.وقال نعمة، خالل تصريح 
صحفي، إن األنديــة العراقية لم 
تشارك في دوري األبطال، منذ فترة 
طويلــة، وبالتالــي تفتقد اخلبرة، 
باإلضافــة إلى فــارق اإلمكانيات 
مع األندية األخــرى، التي طبقت 
نظام االحتراف قبل الفرق احمللية.
العراقيــة  الكــرة  ان  وأضــاف، 
مستوى  على  تراجع  فترة  عاشت 
الفوضى  وســادت  التخطيــط، 
اإلدارية، منها ارتباك الدوري املمتاز 

وغياب  الســابقة،  املواســم  في 
الذي عاد  العمريــة،  الفئات  دوري 
ان  الى  في املوســم احلالي.واشار 
نوعية الالعبــني احملترفني بالعراق 

متواضعة، بل أن بعضهم دائما ما 
يجلســون على دكة البدالء، على 
األخرى،  األنديــة  محترفي  خالف 

الذين يلعبون أدوارا مؤثرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يرى مدرب الطلبة حســن أحمد، 
أن فريقــه ال يزال فــي دائرة اخلطر 
ومهدد بالهبوط، مشيرًا إلى ضرورة 
املتبقية  املباريــات  االجتهاد فــي 
من  وانتشاله  الفريق  وضع  لتأمني 

الهبوط.
املقبلة  »املباراة  أحمد  وقال حسن 
ليست  الثالثاء  اليوم  النجف  أمام 
ســهلة خاصة أنها خارج ملعبنا، 

لكــن وضع الطلبة مــا زال مقلق 
موقعنا  لتأمني  االجتهــاد  وعلينا 
فــي الالئحة واالبتعاد عن شــبح 
الذي بــات يرعب أنصارنا  الهبوط 
بســبب الظــروف التي مــر بها 
الفني  »اجلهــاز  النادي«.وأضــاف: 
املالية  األزمة  انفــراج  على  يراهن 
ورفع  للفريــق  جناة  لتكون طــوق 
الضغط عن الالعبني الســيما أن 
اإلدارة املؤقتة تسعى إلنهاء األزمة 

املالية وستمنح الفريق دفعة أولى 
قبل مواجهــة النجف«.وأوضح أن 
الطلبة في أغلــب مبارياته يقدم 
مســتوى طيًبــا ويكــون الطرف 
األفضــل حتى فــي املباريات التي 

خسرها.
يشــار إلى أن الطلبة يحتل املركز 
نقطة   27 برصيد  عشــر  اخلامس 
فيما يحتــل النجف املركز الثالث 

برصيد 51 نقطة.

اليوم.. الشرطة يالقي 
الدحيل بدوري أبطال آسيا 

احمد صالح يشدد على تركيز
 الالعبين للنجاح مع الكهرباء

عادل نعمة : قلة الخبرة وراء 
التعثر في بطولة اسيا

الطلبة يراهن على التفوق
 بعد انفراج ازمته المالية

الشرطة في لقاء الدحيل

احمد صالح

عادل نعمة



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Tue. 27 Apr. 2021 issue (4647( الثالثاء 27 نيسان 2021 العدد ASSABAH ALJADEED

--1
جاء في التاريخ :

اّن احلجاج بن يوســف الثقفي وهو السفاح 
الفاتك – أراد أْن يظهر للناس ُحّبه لهم فأمر 

بأْن ُيد سماط عام للناس ،
فجعلــوا يأكلون ، وهو ينظــر اليهم ، وراى 
فيهم أعرابّيا يأكل بَِشرٍَه شديد، فلما جاءت 

احللوى ترك الطعام ، ووثب يُريدها ، 
فأمر احلّجاج َسيَّاَفُه أْن ينادي :

َمْن أكل هــذه احللوى ضربــُت ُعُنَقه فصار 
االعرابي ينظر الى السّياف مّرة، والى احللوى 

مّرة ..
وكأنه يخّير نفسه بني املوت واحلياة فاْن أكل 

احللوى ُضربْت عنقه ، واْن تركها ِسلََم ،
ثم تّوجه االعرابي الى احلّجاج بالقول :

أوصيَك بأوالدي خيراً ،
وهجم على احللوى يأكل بُِكّل نهم ..!!

--2
لم يســتطع احلجاج اللعني أْن يتخلى ِمْن 
أواِمــرِِه بضرِب االعناق والقتل حتى حني دعا 
الناس الى الطعــام، وليس ثمة َمْن يرتضى 
ِمْن أحٍد أْن يقتل أضيافه وهم على مائدته، 
ولكنــه احلّجاج الذي ال يتلذذ بشــيء كما 
يتلذذ بازهاق االوراح ،وهو هنا يكشــف عن 

نزعته االجرامية بكل صراحة ووضوح .
كما يكشف عن صلفه ووقاحته ،

 وهكذا هم الظاملون في كل عصر ومكان ...
 – -3

والكثيرون مّنا يســتغربون أشد االستغراب 
مما صنعه األعرابي ،

وفــي رأيهم انه باع َعقلُــه وحياتَُه ِمْن أجل 
احللــوى التي كان يشــتهيها ، فضرب أكبر 
األمثلة على فقدان الســيطرة على النفس 

واالنحدار الى الهاوية .
والسؤال اآلن :

هل كان هذا األعرابي وحيداً في هذا املنزلق ؟
أم أّن هناك من يشــبهه في األفعال ولكّنه 

يبرئ نَْفَسه ِمْن ُكّل تُْهَمٍة ؟
واجلواب :

اّن عقاب االستجابة للشــهوات، والرغبات 
احملمومة، والســلوك املغمــوس بالعصيان 
واجلحود، هــو النار، ومع ذلــك كله جتد َمْن 
يُغمض عينيه عن النظــر الى ذلك، ويُقبل 
على اجتراح املعاصي ُمفضالً لذاذاتِها على 
ُكّل شــيء آخر، وناســيا أنه بذلك امنا ينال 

َحْتَفُه بنفسه .
أمثلة :

هل نســي تارُك الصالة متعمداً أنه يُساق 
الى اجلحيم ؟

قال تعالى حاّكياً جواب أهل النار عن سؤاٍل 
يوجه اليهم بسبب دخولها :

) ما َســلََكُكْم في ســقر قالوا لم نَُك ِمَن 

املُصلني ( 
املدثر /27

هــل نســَي الناهبــون ألمــوال اليتامــى 
واملســاكني أنهم ) يأكلون في بطونهم ناراً 

وسيصلون سعيراً ( 
النساء /10 

وهل نســي املُرابــون الذين ال يتلــذذون االّ 
بامتصــاص دماء احملاويج مــا ينتظرهم ِمْن 

عقاب أليم ؟
هل نسَي الذين يارسون عملياِت االغتصاب 
واالنتهــاب للمال احلرام مــا ينتظرهم من 

العقوبة االلهية الصارمة ؟
هل نســَي املعتادون علــى أكل حلوم الناس 

بالِغيبه اّنهم من أهل النار ؟
هل نســي املذبذب ذو الوجهــني ما ينتظر 

املنافقني ِمْن العذاب ؟
قال تعالى :

) اّن املنافقني في الدرك األسفل من النار ( 
النساء /145 

ويطــول بنا املقام لو استرســلنا في ضرب 
االمثلة 
واملهم :

اّن الشقّي - كما قال الرسول )ص( - َمْن ُحرَِم 
غفراَن اهلل في هذا الشهر العظيم 

وهكذا يّوفر لنا هذا الشهر العظيم الُفرصَة 
الصالح أنفسنا، واالنابة الى ربنا واالقالع عن 

اجتراح املويقات والسيئات .
اّنه شــهر االســتغفار والتوبــة ، كما اّنه 

موسُم العتق من النار .
اللهم اعتق رقابنا مــن النار، ووفقنا للتوبة 
واالنابة، واغفر لنــا وارحمنا اّنك انت الّغفار 

الرحيم . 

اسأْل نفسك..

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

الســورية  الفنانة  أثارت 
جدالً  طافــش  نســرين 
مواقــع  عبــر  كبيــراً 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
بعد أن نشــرت صوراً لها 
ظهرت فيها في ســحور 
من  عدد  برفقة  رمضاني، 
بينهم  ومن  األشــخاص 
طارق  الفلسطيني  اخملرج 
عارضة  وحبيبته  العريان 
ســعفان.  نيكول  األزياء 
غاية  في  نســرين  وبدت 
بالزي  األناقــة واجلمــال، 
املزركــش  الرمضانــي 
شعر  مع  الذهبي،  باللون 
األكتاف.  على  منســدل 

الصور،  علــى  وعّلقــت 
قائلة: "عن ليلة البارحة". 
يُذكر أن طافش تشــارك 
الرمضاني  املوســم  في 
احلالي، مــن خالل بطولة 
الى  "املداح"،  مسلســل 
املصري  الفنــان  جانــب 

حمادة هالل.

عّبــرت الفنانــة  شــذى 
حســون عــن غضبهــا، 
بسبب اإلســتهتار بأرواح 
إنفجــار  بعــد  النــاس، 
في  أوكسجني  أسطوانة 
مستشــفى  طوابق  أحد 
"ابن اخلطيــب" في بغداد 
مخصصــاً  كان  الــذي 
ملرضى  الصحــي  للحجر 
فيــروس كورونا، وأســفر 
عــن مقتل أكثــر من 82 
قتيالً و120 جريحاً. وكتبت 
صفحتها  فــي  حســون 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
التواصل اإلجتماعي: "إلى 

بــأرواح  االســتهتار  متى 
تســعني  من  اكثر  الناس 
قتيــل و جرحــى جــاؤوا 
املستشــفى على أمل ان 
يشفوا من فيروس كورونا.. 
ال حول و ال قوة اال باهلل ابن 

اخلطيب بغداد العراق". 

اللبناني  الفنــان  فاجــأ 
عامــر زيــان، املتابعــني 
إلبنه،  صورة  أول  بنشــر 
إســم  عليه  أطلق  الذي 
"اليــاس"، عبر صفحته 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي.  التواصــل 
وعّلق عامر على الصورة: 
 ..٣٣ عمري  صــار  "اليوم 
وال مرة حكيت عن عيدي 
وما بهتم.. بس هاملّرة غير 
هالسنة  ربنا عطاني  ألن 
الياس..  ابني  أحلى هدية 
بعد  إحلم من  داياً  كنت 
إّنو يصير  بّيــي  توفى  ما 
ولد  وسمي  عيلة،  عندي 
من بني االوالد عإسم بّيي، 
وعطاني  استجاب  واهلل 

وأضــاف:  هالنعمــة". 
"كتــار كانوا يســألوني 
وما كنت جــاوب.. واليوم 
اعلن  حبيت  عيدي  بنهار 
هالشي. أنا ومرتي حبيبة 
بعض  منعــرف  قلبــي 
وتزوجنا  مــن ١٣ ســنة 
احلمداهلل..  عيلة  وعملنا 
اياهــن  يحميلــي  اهلل 

ويخليلكن والدكن"

نسرين طافش

عامر زيان

شذى حسون

أخبــارهــــــــــم

وداد إبراهيم 
يعــرف شــهر رمضان عــادة بكثرة 
والتي  العربيــة،  الدرامية  االعمــال 
غالبا ما تأخذ االعمال احمللية مساحة 
لها فيها، غير ان املشاهد الحظ قلة 

االعمال احمللية في هذا العام.
مديــر انتــاج الدرامــا التلفزيونية 
الفنان  العراقي  في شــبكة االعالم 
واخملرج مــروان البياتي قــال في هذا 
الشــأن: " يكثــر عــرض االعمــال 
التلفزيونيــة  والبرامــج  الدراميــة 
شــهر  خالل  الكوميديا  ومشــاهد 
العراقية  ولالعمــال  املبارك  رمضان 
نكهتهــا ومكانتها لدى املشــاهد 
العراقي الذي ينتظر ان يشاهد عمال 
يعيد مجــد االعمال التي كانت تنال 
اعجابه واهتمامه والتي تراجعت في 
السنوات األخيرة، االعمال التي تضع 
مشاكله االجتماعية على السطح، 
وتقدم له وجوهــا فنية عالية اخلبرة 
والكفــاءة، شاشــة العراقية جاءت 
بعمل عراقي واحــد وعرض بعد أيام 
من بدء شهر فيما تأجل عرض بعض 
التمثيليات التي من املؤمل ان تعرض 

خالل أيام شهر رمضان".
االعالم  وأضــاف: "حرصت شــبكة 
العراقــي ان تقدم للمشــاهد عمال 
يليق به، ويقدم الشخصية العراقية 
بصورة تليق باالنســان الواعي الذي 
يســعى لبناء عراق جديــد. من هنا 
اســتطعنا ان نقــدم عمــال واحدا 
فقط، مسلســل )ســلطان واميرة( 
والعمل ينتمي الى نوعية االكشــن، 
واخراج  علــي صبري  الكاتب  تأليف 
دعدوش  احسان  وبطولة  حنون  علي 
وكلوديا حنا وذو الفقار خضر وجهان 
الطائي، واملمثلــني الرواد جبار جودي 

ومكي حداد.
وتابع: "االعمال فــي رمضان يفضل 
ان تكــون ذات طابــع كوميدي ممتع 
تعتمد على النكتة اواملوقف املمتع، 
وقــد حــرص الكاتب علــى صبري 
على ان يليق العمل باملشــاهد الذي 

ناقــد دقيق لألعمال  بأنه  عرف عنه 

وفنية  إدارية  ولظــروف  التلفزيونية، 
ومالية لــم يعرض في بداية رمضان، 
بل بعد أربعة أيام منه، وكانت لدينا 
خطة لتقــدمي الكثير مــن االعمال 
الفنية لكن للظروف املالية مت تأجيل 

بعضها. 
واوضح: "مت انتاج متثيلية )الو تكسي( 
يونس  واخــراج  تأليف طــالل هادي 
لطيف، تتحــدث عن طيبة املواطن ، 
وكيف تســتغل هذه الصفة اجليدة 
من البعض وبرغم كل ما حدث معه 
من اســتغالل، هناك ناس تقدر تعب 
االنســان ووفائه، العمل من بطولة 
على املالك ومتارا جمال واسعد عامر". 

 وتابــع: "التمثيليــة الثانية بعنوان 

)عبق األماكن( وهو العمل األول على 
شاشــة العراقية للكاتبة )شــروق 
االنصــاري( ومن اخراج )فارس طعمة 
)كرمي محســن،  بطولة  التميمــي( 
عبد  اســيا كمال، محمد حســني 
الرحيم، علي جنــم الدين( مع وجوه 
شــابة جديدة والعمــل يتحدث عن 
عائلــة تعيــش في غمــوض حتى 
كل  يكشــف  معني  ملوقف  تتعرض 

هذا الغموض". 
التي  واملصاعــب   املشــكالت  وعن 
تواجه االعمال الفنية يقول: "الشك 
ان هناك الكثير من املشــاكل التي 
تواجه أي عمل فنــي، وألننا ال منتلك 

مدينة إعالمية لتكون مكانا لتصوير 

االعمال الفنيــة، فامامنا الكثير من 
املصاعــب، الننا حني نســتأجر بيتا 
للتصوير فيه يفاجئنا صاحب البيت 
برفضه اكمال العمل النه ضاق ذرعا 
بنا، فنضطر لعمــل ديكورات تكون 
مشابهة للمشاهد التي مت تصويرها 
في البيت، وما حــدث مؤخرا اردنا ان 
نصور مشــاهد فــي دار االيواء وبعد 
األصولية،  املوافقــات  اســتحصال 
ذهبنــا للتصوير، لكن مديــرة الدار 
رفضــت املوضــوع فاضطــرت إدارة 
العمل ان تؤجــر قاعة كبيرة وعملنا 
ديكور للتحايل على املوضوع واكمال 

تصوير احد االعمال".

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنان  أفــالم اآلكشــن  جنح جنــم 
األميركي توم كــروز مؤخرا من إنقاذ 
مصور في موقع يشهد تصوير اجلزء 
اجلديدة من فيلم "املهمة املستحيلة 

."7
وفي أثناء تصويره ملشهد على ظهر 
قطار في شــمال يوركشــاير، انزلق 
مصور من إحــدى العربات املتحركة. 
وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" 

البريطانية، فقــد كان املصور يرتدي 
حــزام أمان، لكن توم كــروز جنح في 
احليلولــة دون انزالقــه علــى جانب 
العربة، أو ســقوط أي مــن معداته 

التي يستعملها.

وواجه فيلم كروز اجلديد سلسلة من 
االنتكاسات بســبب جائحة فيروس 
كورونا، حيث توقف اإلنتاج في فبراير 
2020، بينما كانت عمليات التصوير 

جتري في إيطاليا.

توم كروز ينقذ مصورا في مشهد "آكشن" لفيلمه الجديد

اعمال درامية لشبكة االعالم
الصباح الجديد - وكاالت: العراقي بنكهات جديدة

أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال شخص استغل 
شــبهه ببطل الفنــون القتالية اخملتلطــة، كونور 

ماكغريغور، لإلجتار باخملدرات.
وحكم على مارك ني، بالســجن ملدة عامني وتسعة 
اشــهر بتهمة اإلجتار باخملدرات، مســتغال الشــبه 
الكبير الــذي يجمعه باملقاتل اإليرلندي الشــهير 

كونور ماكغريغور.
وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" اإلسبانية، فقد مت 
اعتقال مارك الذي كان يحمل بطاقات عليها اسم 

ماكغريغور في منطقة سري جنوب شرق إجنلترا.
وضبطت الشــرطة شــبيه ماكغريغور البالغ من 
العمــر 34 عامــا، بينما كان يقود ســيارته من دون 
رخصــة، حيث عّرف عن نفســه على أنــه املقاتل 

العاملي.
وذكرت الشــرطة أن املوقوف عرض عليهم بطاقات 
لشــركة حتمل اســم كونــور ماكغريغــور، كان 

يستخدمها لالحتيال.
ووجدت الشــرطة في هاتف مارك رســائل تتعلق 
بتجارة اخملدرات، كمــا عثرت على "حمض البوريك"، 

وساطور كبير في صندوق سيارته.

الصباح الجديد - وكاالت:
اعتمدت شــركة "أمازون" نظام الدفع "مبســح راحة 
اليد" كنظام دفع خاص بها في شتى متاجرها، وبدأت 

عملية جتربته بفعالية.
وأعلنت أنها ستقدم نظام الدفع اخلاص بها إلى متجر 
"هول فود" في والية ســياتل األميركية، ليكون اخليار 
األول من بني عدة مقترحــات أخرى من الوارد أن يطرح 
 "CNBC" نظام الدفع فيها، بحسب ما ذكرت شبكة

االقتصادية.
وفي املرة األولى التي يستعمل فيها املتسوقون املتجر، 
يتوجب عليهم إدخال بطاقة ائتمان لربطها مع بصمة 

اليد، ومن ثم يكن للمتسوقني الدفع بسهولة.
وإلى جانب هذه التقنية، تســتعمل الشــركة تقنية 
أخرى تعتمد فقط على تصوير املتسوقني ملشترياتهم 
واخلــروج من املتجر، وعندها يقــوم التقنيون بالعمل، 
وتستخدم أمازون هذه الطريقة في مختلف متاجرها.
وأوضحت أمازون أن إطالقها لنظام الدفع بواســطة 
مســح اليد ســيكون واحدا من بني خيــارات الدفع 

املتاحة داخل املتجر، ولن تلغي أعمال موظفيه.
وأكدت أمازون أنها صممت النظام ليكون نظاما آمنا، 
سيما أن تقنية مسح راحة اليد أكثر أمانا وخصوصية 

من األساليب األخرى مثل التعرف على الوجه.

القبض على شبيه بطل الفنون القتالية 
ماكغريغور بتهمة االتجار بالمخدرات

"أمازون" تقدم خدمة 
الدفع بواسطة راحة اليد

الصباح الجديد - وكاالت:
ريهام حجاج ألول  الفنانة  علقت 
مــرة على حملة الســخرية من 
تنكرها بشــخصية ولد صعيدي 
يقوم مبطاردة صعبة ضمن أحداث 
مسلسلها "وكل ما نفترق" الذي 
يعرض حاليا ضمن املسلســالت 

املصرية لرمضان 2021.
وقامت بنشر عدة صور لها وهي 
صعيدي  ولد  بشخصية  متنكرة 
بحسابها  ســتوري  خاصية  عبر 

انســتغرام،  مبوقع  الشــخصي 
اللي  الناس  "هي  عليها:  وعلقت 
بتقــول إن شــخصية زينب ولد 
صعيدي بتخترعــوا لية يعني لو 
اللي بيتكلم مجنون فاملســتمع 
عاقل أكيــد أزاي هعمل دور راجل 

الشخصية اسمها زينب".
انطلقت  ان حملة سخرية  يذكر 
عبر مواقــع التواصل االجتماعي 
بنشــر كوميكــس يســخر من 
حجاج  ريهــام  تنكــر  مشــهد 

لديه  صعيدي  بشــخصية 
"قصة شعر" طويلة وتقوم 
مبطــاردة مجموعــة مــن 

اخلطرين في الصعيد.
"وكل مــا نفتــرق" بطولة 
ريهام حجاج بجانب كل من 
أحمد فهمــي وعمرو عبد 
اجلليل وطــارق عبد العزيز 
يوســف  ورانيا  وأينت عامر 
ورحــاب اجلمــل وســلوى 

خطاب وأحمد صيام.

ريهام حجاج ترد على السخرية 
بسبب تنكرها بشخصية صعيدي

الصباح الجديد - وكاالت:
اإلسبانية  الســلطات  وجهت 
اتهامــا لرجــل ظهــرت عليه 
وكان   ،-19 كوفيــد  أعــراض 
يسعل على زمالئه في العمل، 
وأخبرهم "سأعطيكم جميعا 

فيروس كورونا"، وذلك بعد أن 
أصاب 22 شخًصا باملرض.
الشــرطة  وأفــادت 

بــأن  اإلســبانية 
حتقيقهــا بــدأ بعد 
فيــروس  تفشــي 
الشركة،  كورونا في 
حيــث كان الرجــل 
 40 العمر  من  البالغ 
عاًما يعمل في جزيرة 

على  الواقعة  مايوركا 
البحر املتوسط.

وقالت الشــرطة في بيان 
إنــه قبل أيــام من تفشــي 

املــرض، ظهــرت علــى الرجل 
أعراض كوفيد 19-، لكنه رفض 
إلى  بالعودة  زمالئــه  اقتراحات 

املنزل والعزل الذاتي.
وبعــد نهايــة دوام عمله،ذهب 
إلجراء اختبار "بي سي أر" قبل 
زيــارة للصالة ألعــاب رياضية 
والعودة إلى العمــل في اليوم 
التالي، برغم أن الرؤساء أخبروه 

بالعودة إلى املنزل بعد أن ظهر 
ارتفاع درجة حرارته إلى نحو 40 

درجة مئويــة، إال أن الرجل 
رفض.

في 

نهاية 
 ، م ليــو جــاءت نتيجــة ا

البوليميــراز  اختبــار تفاعــل 
املتسلســل إيجابيــة. ثــم مت 
خمسة  وحصل  زمالئه،  اختبار 
إيجابية.  نتائــج  علــى  منهم 
قالت الشــرطة إنهم بدورهم 
أصابــوا أقــارب بينهــم ثالثة 

أطفال.

وفي صالة األلعاب الرياضية 
ثبتت  الرجــل،  زارها  التــي 
ثالثة  إصابة 

ص  شخا أ
بــة  صا إ و

أسرهم  أفراد 
أيًضا.

وكالة  وذكــرت 
برس  يوروبا  أنبــاء 

اإلسبانية أن قاضيا 
اتهم الرجل، الذي لم 

حتدد الشــرطة هويته، 
في انتظار احملاكمة.

إسباني يفعلها عمدا.. 
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