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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي امــس الثالثاء، انه يتابع 
شخصياً ملف التحقيق في حادث 

حريق مستشفى ابن اخلطيب .
وقال الكاظمي بحسب بيان جمللس 
الوزراء ان "أعضــاء فريق التحقيق 
ابن اخلطيب  في حادث مستشفى 
يعملون على مدار الساعة ومبتابعة 
شــخصية مني، وننتظر تقريرهم 
وســنعتمد  حددناه،  الذي  باملوعد 

نتائجه بالكامل". منوهاً انه "على 
الــوزراء أن ينزلوا لدوائرهم والعمل 
امليداني ملتابعة متطلبات املواطنني 
وتســهيل  اإلشــكاالت  وحــل 
اإلجــراءات، وكذلــك اإلطالع على 
جميع  فــي  الســالمة  إجــراءات 
تقييمات  "لدينا  مضيفاً،  املباني". 
وســنتخذ  وللمســؤولني  للوزراء 
قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء 
شعبنا وتصحيح األوضاع، للوصول 

الى انتخابات مبكرة نزيهة" . .

وشــدد رئيس الوزراء  على ان" وزارة 
الداخليــة عليها ان تتعامل بحزم، 
واســتنادا للقانــون مــع كل من 
يســيء لألمن الداخلي في العراق 
ويعّرض حيــاة املواطنني للخطر".
وبــني الكاظمــي، ان" احلكومــة 
احلالية حكومة خدمات وال تسعى 
لتحقيــق  االنتخابــي  للتنافــس 
فقــد وضعت  أهداف سياســية، 
نصب أعينها خدمــة املواطن أوالً 
وأخيــرا". مشــيراً إلــى ان الوزراء 

عليهــم أن يتذكروا أنهــم جاءوا 
ألســباب خدماتيــة خلدمــة أبناء 
وليس ألهداف سياسية  شــعبنا، 
لالنتخابات  بالترشح  التفكير  قبل 
، وعليهم عدم اســتغالل وزاراتهم 
لالنتخابــات". واكد رئيــس الوزراء 
انه "لن أســمح بأن تتحول املواقع 
الوزاريــة الى ماكينــات انتخابية، 
وأرفض رفضا قاطعا أي اســتغالل 
قبــل  مــن  الدولــة  إلمكانيــات 

املرشحني".

عقب فشل اتفاقهما السياسي مع الحزب الديمقراطياكد متابعته الشخصية للتحقيق في حريق ابن الخطيب

االتحاد وحركة التغيير يعتزمان المطالبة
بحل حكومة االقليم واجراء انتخابات مبكرة

 الكاظمي: غايتنا الوصول الى انتخابات نزيهة
وال نسعى للتنافس فيها 

السليمانية - عباس اركوازي:
وصلت العالقة بني االحزاب الرئيسة 
الثــالث املشــاركة فــي الكابينة 
التاســعة حلكومة االقليم،  )احلزب 
حركة  الوطني،  االحتاد  الدميقراطي، 
التغييــر(، الــى مرحلة مــن التوتر 
يتعذر معها اعادة صياغة وتصويب 
تشكلت  الذي  السياسي  البرنامج 

على اساسه حكومة االقليم.
وطالب االحتاد الوطني بحل حكومة 
الــى االنتخابات  االقليــم والركون 

االتفــاق  فشــل  بعــد  املبكــرة، 
السياســي الذي وقعــه مع احلزب 
وتشكلت  سنتني،  قبل  الدميقراطي 
حلكومة  التاسعة  الكابينة  مبوجبه 

االقليم.
القيادي لالحتاد  اجمللــس  وقال عضو 
الوطني اريز عبد اهلل في تصريح، ان 
على االطــراف الثالثة )الدميقراطي، 
التغيير(،  حركــة  الوطنــي،  االحتاد 
املشاركة في حكومة االقليم، اعادة 
املوقع  السياسي  االتفاق  النظر في 

بينهمــا، والذي لــم يدخل حلد االن 
حيز التنفيذ، مؤكدا ان حزبه يدرس 
االنســحاب من حكومة، واملطالبة 
باجراء انتخابات مبكرة في االقليم.

ان تفــرد احلزب  واضاف عبــد اهلل، 
ومؤسســات  مبفاصل  الدميقراطي 
حكومــة االقليــم وعــدم الرجوع 
الى الشــركاء في اتخــاذ القرارات، 
دفع باالطــراف االخرى الى مراجعة، 
وفي  احلكومة،  في  بقائها  اســباب 
مقدمتها تعــذر التوصل الى اليات 

اجراء  الدميقراطي تضمن  احلزب  مع 
االصالحــات االداريــة واملاليــة في 

االقليم.
بدورهــا تواجــه حركــة التغييــر 
ضغوطــات كبيــرة مــن كوادرها 
يطالبــون  الذيــن  ومناصريهــا 
باالنســحاب الفوري مــن حكومة 
االقليم ويتهمون القيادة السياسية 
للحركة بتلقي منــح مالية كبيرة 
الدميقراطي لقاء بقائهم  من احلزب 

في حكومة االقليم.

بغداد - وعد الشمري:
دعــت جلنــة الصحــة والنيابية 
مبحاســبة وزيري الداخلية واملالية 
عن حريق مستشفى أبن اخلطيب 
التقرير  أن  في بغداد، وفيما اكدت 
الــذي أعدته بشــأن احلادثة أولي 
وســيلحقه تقريــر مفّصل يقدم 
في وقت الحق، وطالبت باستبدال 
رئيس اللجنة التحقيقية املكلفة 

من قبل احلكومة بشخص أخر.
جواد  النائب  اللجنــة  عضو  وقال 
املوسوي، في حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "التقرير الذي مت عرضه 
االستثنائية  البرملان  جلســة  في 
أبن  حريــق مستشــفى  بشــأن 
اخلطيب ابتدائي وأولي، وأن "اللجنة 
ومنــذ تاريخ وقــوع احلريق عقدت 
اجتماعات مســتمرة مع رئاســة 
مجلس النواب ووزارة الصحة، كما 
ذهبت إلى املستشفى واستمعت 

إلى أقوال شهود عيان".
وأشار، إلى أن "عدداً من املالحظات 
عندما  احلــادث  حول  ســجلناها 
انتقلنا إلى مكانــه، أهمها وجود 
أعداد كبيرة من املرافقني للمرضى 
الرئوي،  اإلنعــاش  غرفة  داخل  في 
وقيامهــم بالتدخــني أو طهــي 
الطعام داخــل الردهة التي حتتوي 

على منظومة األكسجني".
وبني املوسوي، أن "قناني كبيرة من 
األوكســجني كانت أيضاً موجودة 
فــي الردهــة، التي هــي األخرى 
النيران"،  اشتعال  نتيجة  انفجرت 
أن "موضــوع دخول األعداد  مبيناً 
تتحمله  املرافقــني  الكبيرة مــن 
إدارة املستشــفى، والقوة األمنية 

املكلفة بحماية املستشفى".
وأورد، أن "أقوال الشهود حتدثت عن 
تأخر وصول دورية الدفاع املدني إلى 
مكان احلادث، كمــا أنها لم تصل 
بشــكل كامل أمنا علــى أكثر من 

دفعة".
وأكــد املوســوي، أن "حتفظــاً مت 
تســجيله علــى إســناد مهمة 
التحقيق إلى وزير الداخلية عثمان 
الغامنــي، ألن هنــاك مالحظــات 
ظهرت في تقريرنا على أداء مديرية 
الدفــاع املدني ومديريــات حماية 

املنشات".
ويواصــل، أن "الغامني يعّد مقصراً 

ألنه الرئيس األعلى ملديرتي الدفاع 
املدنــي وحمايــة الشــخصيات، 
باســتبداله  نطالــب  وبالتالــي 

وتعريضه للمساءلة".
أن "اللجنة  إلى   ومضى املوسوي، 
النيابيــة تطالب أيضاً مبســاءلة 
األمير عالوي  املالية علي عبد  وزير 
في عدم توفيــر التخصيص املالي 
الالزم إلى مديريات الصحة لشراء 

منظومات ذاتيــة للحريق في كل 
املستشفيات".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة األخر 
النائب حســن خالطي، في حديث 
إلى "الصبــاح اجلديد"، أن "حجم 
واإلجراءات  جــداً،  كبيــر  الكارثة 
تتناســب  ال  املتخذة  احلكوميــة 

معها".
وأضاف خالطــي، أن "التقرير الذي 

مت إعداده من مجلس النواب وطرح 
االســتثنائية،  االثنني  جلسة  في 
هو أولي وسوف يلحقه تقرير أخر 

يتضمن كامل التفاصيل".
وأوضح، أن "الرأي العام ينتظر من 
مجلس الوزراء إصدار تقريره بأسرع 
وقت لكي يطلــع على جديته في 

محاسبة املقصرين".
وانتهى خالطــي، إلى أن "مجلس 

النــواب ميــارس دوره الدســتوري 
والقانونــي في الرقابة على أعمال 
ومحاسبتها  التنفيذية  السلطة 

عن األخطاء التي ترتكبها".
فــي  اندلــع  حريقــاً  أن  يذكــر 
مستشــفى أبــن اخلطيــب أدى 
الداخلية  وزارة  إحصاءات  بحسب 
إلى استشــهاد 90 شخصاً و110 

مصابني.

دعت إلى استبدال رئيس اللجنة التحقيقية الحكومية

الصحة النيابية تطالب بمساءلة وزيري الداخلية 
والمالية في حريق مستشفى "أبن الخطيب"

استثمار 600 مليون دوالر لزيادة إنتاج
6حقل خور مور في االقليم خالل عامين إجراءات وخطوات سريعة لفتح تحقيق 

3في شحنة رمان الكبتاغون الى السعودية

بغداد - الصباح الجديد:
عبــر املواطنون وجمهــور الكرة في 
باختيار  فرحهــم  عن  امــس،  البالد 
البصــرة الســتضافة بطولة كأس 
اخلليــج العربي )خليجــي 25(، فيما 
كان رد الفعل الرسمي كبيرا عندما 
وصف الســيد مصطفى الكاظمي 
رئيس الــوزراء هذا االجنــاز بأنه يعد 
دليال على "تعافي" العراق. وبعد أكثر 
العراق  40 عاما من اســتضافة  من 
البطولــة عــام 1979أول مرة، صوت 
أعضاء املكتب التنفيذي في اجتماع 
عقد في العاصمة القطرية الدوحة 
امــس األول على اســتضافة العراق 

للنســخة املقبلة من البطولة بعد 
مناقشــة تقرير واسع قدمه أعضاء 
وفد قام بإجراء زيارة تفتيشية ملدينة 
البصرة في وقت ســابق لينال العرق 
الثانية في  البطولة للمــرة  تنظيم 
تاريخه. وكتب رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي فــي تغريدة: "خليجي 25 
في بصرتنا عالمة من عالمات تعافي 
العراق وتصديــه لدوره الطبيعي بني 
الرافدين  أرض  واألصدقاء.  األشــقاء 
تسير بثبات نحو االستقرار واالنفتاح 
علــى اجلميع. أرضنــا منبع للمحبة 

والتسامح والترحاب".
تفصيالت ص 11

الصباح الجديد - متابعة:
ارتفعت اســعار النفــط يوم امس 
الثالثاء مــع توقع أوبك+ انتعاًشــا 
عاملًيــا قويًــا هذا العــام، حتى مع 
تفشــي فيــروس   Covid-19  في 
الهند ودول أخرى مما أثر على توقعات 

الطلب على املدى القريب.
ورفعت جلنــة فنية أوبك+ توقعاتها 
لنمو الطلب في عام 2021، لكنها 
حــذرت من أن جتدد ظهــور فيروس 
في الهند واليابان والبرازيل ميكن أن 

يعرقل تعافي الطلب على النفط.
وقال األمــني العــام ملنظمة أوبك 
محمد باركينــدو، اإلثنني، إن هناك 
"مؤشــرات إيجابية" في االقتصاد 
العاملي، لكنه أشار أيًضا إلى عوامل 
في ســوق النفــط تتطلب يقظة 
مســتمرة. وارتفع غرب تكســاس 
الوســيط لشــهر يونيو بنســبة 
0.92 ٪ إلــى 62.48 دوالرًا للبرميــل 
في  التجارية  نيويــورك  بورصة  في 

الساعة 5:40 بتوقيت غرينتش.

بغداد - الصباح الجديد:
كشــفت هيأة النزاهــة االحتادية 
إجناز  تقصيها  نتائج  الثالثاء  اليوم 
بغداد  في  املنفذة  املستشــفيات 

واحملافظات.
واوردت في بيان تســلمت الصباح 
اجلديد نسخة منه، أن "فريق عمل 
الذي قام  الهيأة،  الوقاية في  دائرة 
بزياراٍت الى عددٍ من املستشفيات، 
ــده على ضرورة  أعَّ د في تقريٍر  أكَّ
بتدقيق  التخطيــط  وزارة  قيــام 
إلى  إضافة  املســتقبليَّة،  العقود 
العقــود التــي تبرمها الــوزارات 
بــوزارٍة  املُرتبطة  واجلهــات غيــر 
ُمبيناً"  تنفيذها،  واإلشــراف على 

كثــرة مالحــق العقــود املُوقعة 
والتي ســيتمُّ توقيعهــا، إذ أثرَّت 
سلباً على البنود األصلية للعقود 
مما ســاهم فــي زيادة مــدد إجناز 
وزيادة  طويلٍة  لســنواٍت  املشاريع 
احلال في  في تكلفتها، كما هــو 
الديوانيَّة  مستشــفيات  مشروع 
)400( ســرير،  وبعقوبــة ســعة 

والقائم سعة )200( سرير".
واضاف البيان ان "التقرير املُرسلة 
نســٌخ منه إلــى رئاســة الوزراء 
ومكاتــب وزيري الصحــة والبيئة 
والتخطيط ورئيــس ديوان الرقابة 
املاليَّة االحتاديَّة إلى تلكؤ واضٍح في 

عمل معظم الشركات املُنّفذة.

النزاهة: التالعب بعقود انشاء 
المستشفيات زاد من تكاليفها 

وأثقل كواهل المرضى 

آثار حريق ابن اخلطيب

فوز البالد باستضافة خليجي 
25 عالمة تعافيها والحكومة 

تتعهد دعمه 

اسعار النفط ترتفع وتوقعات 
بزيادة الطلب رغم الجائحة العالمية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أليرت"  "ســينس  موقع  نشــر 
العلمي دراسة تقول إن "البشر 
العالــم  أنحــاء  فــي جميــع 
يستهلكون موارد طبيعية أكثر 
األرض  قــدرة كوكب  من  بكثير 
ممــا يحكم على  التحمل،  على 

غالبية الناس بالفقر البيئي".
العجز  حتديد  الباحثــون  وحاول 
في املوارد الطبيعية لعام 2017، 
العالم  أن عدد ســكان  ووجدوا 
الذي يزيد عن 7.5 مليار شخص، 
قد اســتهلك 173 في املئة من 
في  البيولوجية  القدرة  إجمالي 

العالم في ذلك العام.
ارتفاعا  هنــاك  أن  الواضح  ومن 
كبيرا في نســبة االســتهالك، 
وفي عام 1980، كانت البشــرية 
تستهلك ٪119 فقط من القدرة 

البيولوجية في العالم.

وبينــت الدراســة أن معظــم 
ذلك  الزيادة في االستهالك منذ 
احلني كانت من الدول األكثر ثراء، 

والتي تتمتع مبستويات أعلى من 
املعيشة.

فإذا كان العالم جــادا حقا في 

القضاء علــى الفقر، فإن اخلبراء 
يقولون إنه "ال ميكن االســتمرار 
في جتاهل عامــل موارد األرض"، 

بحسب الدراسة.
وبتقســيم دول العالم إلى أربع 
فئات، بناء على نصيب الفرد من 
والعجز  اإلجمالي،  احمللــي  الناجت 
البيئي احمللــي، تبني للباحثني أن 
هناك "حتول غير مســتدام في 

استهالك البشرية للموارد".
وحذرت الدراســة مــن أن "عدم 
السعي إلى حتســني أمن املوارد 
اســتخدام  وخفض  الطبيعية، 
الوقود األحفوري، وتعزيز التنمية 
أمنــاط  وتغييــر  املســتدامة، 
املال  االســتهالك"، فــإن "رأس 
على  قادرا  يكــون  لن  الطبيعي 
التعافي، واألمل في مســتقبل 

أكثر مساواة سيتقلص".
أن "البلدان  إلى  الدراسة  وتشير 
ذات الدخــل املرتفع والتي تعاني 
مــن عجز فــي املوارد، تشــكل 
14 فــي املئة فقط من ســكان 

العالــم، لكنها تســتهلك 52 
البيولوجية  القدرة  املئة من  في 

للكوكب".
وللعيــش بطريقة مســتدامة 
حقا، يعتقد العلماء أنه يجب أال 
موارد  من نصف  أكثر  نستهلك 
كل  عاش  إذا  ولكــن  كوكبنــا، 
شــخص في العالم مثل أولئك 
الذين يعيشــون في البلدان ذات 
الدخل املرتفع واملوارد املنخفضة، 
مثل سويســرا، فسنحتاج إلى 
ما يقرب مــن 3.67 كوكب أرض 

لتلبية الطلب العاملي".
االســتمرار  أن  الباحثون  ويؤكد 
في الوضع الراهن سيجعل أزمة 
املوارد احلالية أسوأ، ومن الواضح 
أننا نستهلك أكثر مما يستطيع 
إجراء  ويجــب  كوكبنــا حتمله، 
تغييــرات ســريعة وفعالة حلل 

املشكلة.

 دراسة تحذر: البشر يستهلكون موارد طبيعية
أكثر من قدرة األرض اإلنتاجية  

العلة في البلدان ذوات الدخل المرتفع.. تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نفت وزارة الصحة امس الثالثاء، 
تســجيل أي اصابة فــي البالد 
بساللة كورونا "الهندية" حتى 

اللحظة.
وقالــت عضو الفريــق الطبي 
االعالمــي لــوزارة الصحة ربى 
فــالح في بيان، لم نســجل اي 
اصابة بهذه الســاللة حلد هذه 
اللحظــة لكن كل شــئ وارد 
بني  الفيروس  ان  املعــروف  ومن 
فترة واخرى يغيــر من صيغته 
اوخارطتــه اجلينيــة ويتحــور 
وممكن ان تظهر ســالالت اكثر 

شدة باالعراض".
السفر  "بالتأكيد  أنه  وأضافت 
الى دول موبــوءة ممكن ان جتلب 
من  خطــورة  اكثــر  ســالالت 
االلتزام  وبالتالــي  ســابقتها 
بالوقاية واخذ اللقاح ســيمنع 
دخول ســالالت جديدة اخرى او 

تفشيها".
مستشفى  اطباء  أحد  ونشــر 

احلســني التعليمي في ذي قار، 
يوم امس الثالثاء، أن الســاللة 
الهنديــة املعروفــة بضراوتها 
احلديث عنها مؤخراً  والتي كثر 

قد تكون وصلت البالد.
خليــة  اوردت  الســياق،  فــي 
الثالثاء،  امــس  النيابية  االزمة 
ان "الســاللة الهنديــة قريبة 
وان االجراءات  العراق،  من دخول 
الصارمــة وحدها قــادرة على 

منعها".
وذكر مقرر اخللية جواد املوسوي 
في بيــان صدر عــن مكتبه ان 
"الســاللة الهنديــة لفيروس 
الكورونا هي االخطر لغاية االن 
وهــي قريبة جدا مــن الدخول 
ان  علــى  مشــددا  للعــراق"، 
احلكومية  الســلطات  "علــى 
اجراءات  اتخــاذ  الصحة  ووزارة 
مبنع  ومبكرة  صارمة  استباقية 
الرعايا من دولــة الهند والدول 
املصابــة االخرى مــن الدخول 

للعراق ملدة شهر".

مطالبة نيابية باجراءات صارمة لمنع دخولها البالد

الصحة تنفي تسجيل أي اصابة 
بساللة كورونا "الهندية " 

التزم 
بوسائل 
الوقاية



تقرير

محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

اســهمت شــركة غــاز البصرة 
بتوفير )جهاز فصل مكونات الدم( 
في  الوراثية  الــدم  أمــراض  ملركز 
البصرة، لكي يســتأنف استقبال 
مرضى فقر الدم املنجلي للحد من 
املضاعفات اخلطيرة التي قد تؤدي 
بعضها إلى تدهور احلالة الصحية 
للمريض مما يجعله عرضًة لإلصابة 
باجللطــات الدماغيــة أو أزمــات 

الصدر احلادة.

اجلهاز يعمل على تبديل دم 
املريض ونبذ اخلاليا املنجلية

وللتعرف على أهميــة هذا اجلهاز 
عبدالكرمي  باســم  الدكتــور  قال 
الدم  أمراض  ألعبادي مدير مركــز 
الوراثية في البصــرة :  يعمل هذا 
اجلهاز علــى تبديل دم املريض ونبذ 
اخلاليا املنجلية واستبدالها بخاليا 
دم ســليمة ُمتبرَّع بها مما يسعف 
فيها  يكــون  أشــهر  ملدة  املريض 
بحالــة صحية جيــدة ومبأمن من 

تلك املضاعفات.
ويعد اجلهاز املشار إليه على درجة 
كبيرة من األهمية ويُتوقع أن يقدم 
اخلدمة إلى عــدد كبير من املرضى 
من محافظــة البصرة واحملافظات 

اجلنوبية .
وانطالقا من مبدأ التعاون واملنفعة 
االجتماعيــة وحلاجة مركز أمراض 
الــدم الوراثيــة في البصــرة إلى 
تطويــر العمــل وتوســيعه على 
مســتوى فصــل مكونــات الدم 
والتــي تعمل على حتســن احلالة 
الدم  الصحية لفئة مرضــى فقر 
بادرت شركة غاز البصرة  املنجلي، 
بالتنســيق مع مكتب املدير العام 
لصحــة البصرة وشــعبة املراكز 
التخصصية بتجهيز املركز بجهاز 
فصــل مكونات الدم ليســتأنف 
املركز اســتقبال مرضى فقر الدم 
املنجلي احملتاجن جللســات تبديل 

الدم ونبذ اخلاليا.

من واجبنا أن نستمر في دعم 
القطاع الصحي

غاز  لشــركة  املفوض  املديــر  اما 
البصــرة مالكولم مايس فقد قال 
يشــرفنا في شــركة غاز البصرة 
بأن نكون جزًءا من اجملتمع البصري 

وأنه من واجبنا أن نستمر في دعم 
القطاع الصحي خالل هذه الفترة 
الصعبــة التــي منر بهــا جميعاً 
وسيسهم هذا اجلهاز بإذن اهلل في 
إنقاذ حياة العديد من املرضى، وإذا 
متكنا من إنقاذ حياة مواطن عراقي 
واحد فقد حققنا الهدف املطلوب 

.
وأود أن أوجه رسالة شكر واحترام 
جلميــع املــالكات الطبيــة الذين 
يحاربون مــن دون كلــل من أجل 
، ومع  مجتمــع متعاٍف وســليم 
بداية شــهر نيســان مــن العام 
املاضي 2020، أطلقت شــركة غاز 
البصرة مبادرة )مــن أجل بصرتنا( 
وهي جزء من مشــروع االستثمار 
اجملتمعي ، تســعى الشــركة من 
الصحي  القطاع  دعم  إلى  خاللها 
فــي البصرة بتوفير املســتلزمات 
تفشي  الضرورية في ظل  الطبية 

جائحة كورونا، كان آخرها ســعي 
الشــركة إلى توفير اســطوانات 
املَْدينة  ملستشــفى  األوكسجن 
العــام حيث ســيتم توفيرها في 

األيام القليلة املقبلة.

نسعى إلى رفد القطاع الصحي
ومــن جانبه قــال مرفأ األســدي 
نائــب املدير املفوض لشــركة غاز 
البصرة: أنا وزمالئي في شركة غاز 
البصرة نشــعر بالفخر ملا تقدمه 
الشــركة مــن دعــم للمجتمع 
الطبية هي من  اخلدمات  البصري، 
األساســيات في احليــاة ويجب أن 
تكــون مبتناول جميــع واملواطنن 
الصعب   الوقــت  بهــذا  خاصــة 
ونحن نسعى من خالل تعاوننا مع 
دائرة صحة البصــرة إلى رفد هذا 
وأدعو  القطاع املهم مبــا يحتاجه 
كافة القطاعــات األخرى للتعاون 

والتكامل فاليوم القطاع الصحي 
يحتاج الى الدعم من اجلميع 

معلومات حول شركة غاز 
البصرة

وتعد شــركة غاز البصرة مشروع 
مشترك مدته 25 عاما بن شركة 
التي متتلك  العراقيــة  اجلنوب  غاز 
51% وشركة شل  بنسبة  أسهما 
والتــي متتلك 44% من األســهم ، 
إضافة الى شــركة ميتسوبيشي 
 .%5 بنسبة  أســهم  لديها  والتي 
إن معــدالت اإلنتاج لشــركة غاز 
البصرة تصل نحو الى 900 مليون 
قدم مكعب قياســي فــي اليوم، 
وتعد كمية الغاز هذه كافية إلنتاج 
نحــو 3.4 كيكا وات مــن الطاقة 
التــي تكفي لتجهيز  الكهربائية 
العراق.  واملصانع في  املنازل  مالين 
وتقوم الشــركة حاليــا بجمع ما 

يقارب 60% مــن الغاز املنبعث من 
ثالث حقــول نفطية فــي مدينة 
البصرة وهي: حقل الرميلة وحقل 
غرب القرنة 1 وكذلك حقل الزبير. 
وتعد شــركة غاز البصــرة املركز 
في  الغاز  ومعاجلــة  جلمع  الرئيس 
جنوب العراق مما يجعلها الشركة 
العراقيــة الرئيســة ملعاجلة الغاز 
األســاس  واملصــدر  املصاحــب 
املســتخدمة  للهيدروكربونــات 
توفر شــركة غاز  الطاقة.  لتوليد 
البصرة نحو 80% من حاجة السوق 
احمللي من الغاز املسال )غاز الطبخ( 
إضافــة إلــى التطوير املســتمر 
لقدراتها التصديرية داعمة العراق 
من خــالل تنويع مصــادر التمويل 
وحتويلــه إلــى بلد مصــدر للغاز 

املسال والغاز املضغوط . 
ولعبت شــركة غــاز البصرة منذ 
 2013 انطالق فعالياتها فــي عام 

حتى نهاية عــام 2019، دورا مهما 
في تقليل انبعاثات الغازات امللوثة 
التي حتترق جراء إنتاج النفط، حيث 
منعت 107 مالين طن من انبعاثات 
غاز ثانــي أوكســيد الكربون من 
دخول الغالف اجلوي، وهذا ما يعادل 
الكربون  أوكسيد  ثاني  انبعاث غاز 
مــن 4.5 محطة تعمــل بالفحم 
بشكل مستمر في الفترة ذاتها، أو 
ما يعادل إزالة 3.5 مليون سيارة من 
الســير في الشارع ملدة 6 سنوات. 
وفــي عام 2019، أطلقت شــركة 
غاز البصرة تنصيــب أول محطة 
ملعاجلة الغاز الطبيعي في البصرة 
وحدتن  مــع  واعد  وهو مشــروع 
 400 ســيضيف  حيث  منوذجيتن 
)مليون قدم مكعب قياسي( على 
مجموع إنتاج الشــركة وسيصل 
1.4 مليار  إلى  اإلنتاج بذلك  معدل 

قدم مكعب قياسي في اليوم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لصناعة  العامة  الشركة  عـاودت 
األدويــة واملُســتلزمات الطبيــة 
فــي ســامراء إحــدى شــركات 
وزارة الصناعــة واملعــادن إنتــاج 
املُســتحضر النمطــي بيكاردين 
) حبـــوب ( بُِحلة جديدة حيث مت 
أحدث  وفق  على  وتغليفُه  تعبئته 
وبشــكل  العامليــة  املواصفــات 
إضافة  املُســتورد  مثيلُه  يُضاهي 

إلى قوة ِفعله العالجـي . 
ويحتـــوي ُمســتحضر بيكاردين 
على املــادة الفعالــة بروبرانولول 
هايدروكلورايد بتركيز ) ١٠ ( ملغم 
حيث ســيتم إنتاج كميات تصل 

إلى أكثر من ) ١٥٠ ( ألف شــريط 
لصالــح الوكالــة التســويقية 
التخُصصية ) الناقوس الفضـــي 
( ويســتخدم لِعالج إرتفاع ضغط 
الــدم في نزيــف الدوالي في حال 
إرتفاع ضغط الدم البابي والذبحة 
الصدريــة وورم القوائــم وعــدم 
إنتظــام ضربات القلــب وإعتالل 
عضلة القلــب الضخامي والقلق 
وكذلك التسُمم الدرقي والرعاش 
الُصداع  من  والوقاية  األساســي 

النصفـي .
علــى صعيــد متصل تُواصـــل 
إحدى  العامــة  الــزوراء  شــركة 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شــركات 

ومن ِخالل موقـــع املنصـور التابع 
لها تسويق ُمنتجات املاء الصحي 
عالمــة زالل واملــاء املُقطر عالمة 
ِخالل  امُلتلفة  بِعبواتهــا  املنصور 

شهر نيسان احلالـي . 
وقـاَل ُمدير عام الشركة املُهندس 
ان موقـع  هـــادي علـــي طـــه 
املنصـــور جهــزَ القطاعن العام 
واخلاص بـ ) ٧٥٠ ( كارتون و ) ١٢٠٠ 
( شــرنك ماء صحــي عالمة زالل 
لعبوة سعة ) ٣٣٠ ( مل إضافة إلى 
) ٦٠٠ ( شــرنك ماء ُمقطر عالمة 
املنصــور لعبوة ســعة ) لتر ( و ) 
١٨٠٠ ( لتر فــل و ) ٦٢ ( عبوة ماء 

صحي سعة ) ١٩ ( لتر .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التجــارة عــن مواصلة 
فروع ومواقع الشــركة العامة لتجارة 
احلبوب  في االنبار و ديالى و خان ضاري 
و املثنى وبابل وذي قار بتجهيز املطاحن 
الى مناقلة   ، عاضافة  الرابعة  باحلصة 
الرز  احمللي املنتج فــي اجملارش االهلية 
في املثنى و الديوانيــة لفروع ذي قار و 

ميسان 
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة 
احلبوب املهندس عبدالرحمن اجلويبراوي 
يتواصل مواقعنا في محافظات البالد 
عملها بتأمن قوت الشــعب من خالل 
بالرز  والوكالء  باحلنطة  املطاحن  جتهيز 
لرفــد متطلبات البطاقــة التموينية 

حيث يواصل فرع االنبار جتهيز املطاحن 
باحلنطــة بأجمالي مجهز )٨٣٥٣( طنا 
عن احلصة الرابعة بنسبة جتهيز بلغت 
٨٢% عن ســلفة ٥٠% ، كمــا يواصل 
الفــرع بتجهيز وكالء املــواد الغذائية 
بالرز احمللي لصالح مفــردات البطاقة 
التموينيــة حيث بلــغ اجمالي اجملهز 
)٤٢٥٠( طنا بنســبة جتهيز بلغت ٧٧% 
علمآ ان مالكات الفــرع تواصل جتهيز 
الرز ضمن احلصة املقررة للمحافظة . 

الوارد فقد  الرز  اما بخصوص تســلم 
اســتلم الفرع )٤٢٩١( طنــا يأتي ذلك 
لتعزيز رصيد مخازن الفرع بالرز احمللي .

مــن جانب اخــر بن اجلويبــراوي على 
مواصلة فرع ديالى جتهيز املطاحن حيث 

بلغ اجملهــز )١٢٢٧،٢٨٠( طنا عن احلصة 
الرابعة ، كما استلم فرع ديالى  حنطة 
محلية واردة من سايلوا الطوز بكمية 
بلغت )٣٩،٣٢٠( طنا ، وفي السياق ذاتة 
جهز الفرع وكالء املــواد الغذائية بالرز 
)٦٩،٠٨٧( طنا عن  بلغت  احمللي بكمية 

حصة شهر رمضان املبارك. 
امــا بخصوص اعمــال املناقلــة للرز 
اعمال  التجارة  وزارة  يواصل اســطول 
مناقلــة الــرز احمللي من فــرع النجف  
حيث اســتلم فــرع ديالــى رز محلي 

بكمية بلغت )١٠٨،٢٥٠( اطنان  . 
من جانــب اخر اوضــح اجلويبراوي عن 
مواصلة فــرع املثنى مناقلة الرز احمللي 
لفرع ذي قــار بكمية بلغت اليوم)٩٠٠( 

طن عن حصة شــهر رمضــان املبارك 
يأتــي ذلك لدعــم مفــردات البطاقة 
التموينية ، وفي السياق متصل تواصل 
املطاحن  بتجهيز  بغداد عملها  مواقع 
باحلنطــة احملليــة حيث جهــز موقع 
صومعــة خان ضاري التابع للشــركة 
العامــة لتجــارة احلبــوب املطاحــن 
باحلنطــة عن احلصــة الرابعة بكمية 
بلغت )١٤٩٧،٣٠٠( طنا ياتي ذلك لرفد 

متطلبات البطاقة التموينية.
واختتــم اجلويبراوي الى فرع ميســان 
استقبل خمس شاحنات محملة بالرز 
الوارد مــن الديوانيــة ومت جتهيز وكالء 
)١٩٠( طنا حصة  بكميــة  احملافظــة 

شهر رمضان.  

شركة غاز البصرة توفر جهاز فصل مكونات
 الدم لمركز أمراض الدم الوراثية في البصرة

في إطار مبادراتها وخدماتها المجتمعية 

اسهمت شركة 
غاز البصرة بتوفير 

)جهاز فصل 
مكونات الدم( 

لمركز أمراض الدم 
الوراثية في البصرة، 

لكي يستأنف 
استقبال مرضى 

فقر الدم المنجلي 
للحد من المضاعفات 

الخطيرة

شركة غاز البصرة خالل تواجدهم في مركز أمراض الدم الوراثية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
في الوقت الذي تشّدد فيه املفوضية العليا 
املســتقلة لالنتخابات، على أن موعد إجراء 
انتخاب مجلس النواب العراقي في 10 تشرين 
األول 2021 حتمي ال تراجع عنه..  فانها تدعو 
واملرشحن،  التحالفات السياسية واألحزاب 
إلى االســتفادة مما تبقى من الفترة املتاحة 
الستقبال تســجيل التحالفات السياسية 
وقوائم املرشــحن في موعدها األخير )1/5/ 

.)2021
إن املفوضية تواصــل خطواتها وحتضيراتها 
على وفــق توقيتات زمنية جلــدول عملياتي 
ال يحتمل التغيير فــي مراحله ، وصوالً إلى 
حتقيق انتخابات حتظى بثقة الشارع العراقي 
وقواه اجملتمعية التــي ننتظر منها أن تكون 
متفاعلــة مع احلــدث االنتخابــي املرتقب ، 
ملــا لالنتخابــات املقبلة من أهميــة بالغة 
لالستقرار ومتثيل إرادة الناخبن عبر صناديق 

االقتراع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير العدل القاضي ســاالر عبد الستار 
محمد مع الســفير املصري لــدى بغداد وليد 
إســماعيل تعزيز التعاون املشترك بن البلدين 
، سيما في إمكانية توســيع مذكرة التفاهم 
املوقعة بن الطرفــن،. بحضور مدير عام دائرة 
العالقات العدلية احمد لعيبي عبد احلســن 
ومدير عام الدائرة القانونية حنان منذر نصيف.
واســتعرض اجلانبــان خــالل اللقــاء أهمية 
االســتفادة من جتربــة عمل مشــروع االمتته 
االلكترونيــة الــذي تطبقه دوائر التســجيل 
العقــاري في مصر وملا له من اهمية كبيرة في 

تخفيف العبء عن كاهل املواطنن.
واكــد الوزيــر ان وزارة العــدل خطت خطوات 
ســريعة في هذا اجملال موضحاً ان هذا املشروع 
سيســهم في إنهاء معانــاة املواطن العراقي 
والقضاء علــى عمليات الروتن وانهاء عمليات 

الفساد واالبتزاز والقضاء عليها.
كذلك تطــرق اجلانبان الى امكانية تســهيل 
عمل الدائــرة القانونية في الوزارة فيما يخص 
اقامة الدعاوى وحضــور املرافعات في احملاكم 

املصرية.
من جانبه ثمن السفير املصري اجلهود املبذولة 
 من قبل الوزير في االرتقاء بعمل  الوزارة وتتطلع 
لتوسيع مذكرات التفاهم املوقعة بن البلدين 

وسبل تعزيزها خدمة للشعبن الصديقن.

المفوضية تدعو لالستفادة 
من الفترة المتبقية لتسجيل 
التحالفات وقوائم المرشحين

العراق ومصر يبحثان توسيع 
التعاون بشأن مشروع 
االتمتة االلكترونية 

بغداد ـ الصباح الجديد:

فازت شركة )ســاينوبيك ( الصينية 
الغازي  املنصورية  حقل  تطوير  بعقد 
في محافظة ديالــى ، جاء ذلك بعد 
مشاركتها في جولة التراخيص التي 
نظمتها الــوزارة برعاية وحضور وزير 
النفط رئيس اللجنة املشرفة ووكالء 
الــوزارة واملدراء العامن والشــركات 

املتنافسة .
واكد وزير النفط احســان عبداجلبار 
اســماعيل ان مــن اولويــات الوزارة 
تطوير الصناعة الغازية واالســتثمار 
االمثــل للغــاز اضافة الــى تطوير 
قطــاع التصفية والتكرير في البالد ، 
واليوم نشهد حدثا مهما سيتم من 
الغازي  املنصورية  خالله تطوير حقل 
في محافظة ديالــى واهمية تطوير 
هذا احلقل تكمن في انه يســتهدف 
اســتثمار  الغاز احلر فيه واالستفادة 

منه فــي تعظيم االنتاج الوطني من 
الغاز باضافة 300 مقمق باليوم وهي 
الطاقة املتوقعة واملطط لها ، فضالً 
عن توفيــر الوقود الى محطات توليد 

الطاقة الكهربائية .
ودعــا الوزير الشــركة الفائزة بعقد 
تطويــر احلقل واجلهــات املعنية في 
باجراءات  االســراع  بضــرورة  الوزارة 
توقيــع العقد للمباشــرة بعمليات 
الطاقات  مــن  لالســتفادة  التطوير 
املتاحة للبالد من الغاز واســتثمارها 

لتحقيق التنمية االقتصادية  .
واشــار اســماعيل ان الوزارة تشجع 
االستثمار في قطاع الغاز ونعمل على 
ابرام عقود مع شركات عاملية اجنبية 
لتطويرحقول غازية وبناء منشــاءات  
لتصنيع الغاز في البصرة وميســان 
وذي قار واالنبار ، مؤكداً حرص الوزارة 
على توفير البيئة املناســبة  للعمل 

في القطاع النفطي والغازي .
وقال وكيل الوزارة لشؤون االستخراج 

كرمي حطاب ان وزارة النفط ومن خالل 
جهودها في تنظيم جولة التراخيص 
قد ارست منافســة التطوير  حلقل 
الــى شــركة  الغــازي  املنصوريــة 
اوطا  لتقدميها  الصينية  )ساينوبك(  
، وتعد احالــة العقد الى  العطاءات 
الفائزة خطوة متقدمة في  الشركة 
عمليات استثمار الغاز احلر في احلقل 
، مشــيرا الى العقد سيكون بنسبة 
)%51( لصالح شــركة نفط الوسط 
لصالح  و)49%(  النفــط  وزارة  ممثــل 
الشــركة الفائزة ، موضحا ان اهمية 
تطوير احلقــل تاتي لتامــن احتياج 
محطات توليــد الطاقة الكهربائية 

من الغاز .
وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز حامد 
يونــس ان الوزارة حتــرص على تطوير 
صناعــة الغــاز في البــالد من خالل 
تطوير احلقول الغازية واستثمار الغاز 
املصاحب ، مشيرا الى ان احالة عقد 
تطوير حقل املنصورية الى الشــركة 

الفائزة يعد خطوة مهمة باجتاه زيادة 
معدالت انتاج الغاز لالســتفادة منه 
في مجاالت توليد الطاقة الكهربائية 

والصناعات البتروكيمياوية . 
وقــال مديــر عــام دائــرة العقــود 
والتراخيــص علي معــارج ان الوزارة 
ومن خالل دائرة العقود قامت باالعداد 
والتهيئــة لتنظيم جولــة تراخيص 
حقل  تطوير  عقــد  الحالــة  جديدة 
املنصوريــة الغــازي وفــق االجراءات 
املتبعة بهــذا اخلصوص  القانونيــة 
وجرت دعوة الشــركات ومت تاهيل )8( 
شركات للمشــاركة في املنافسة ، 
الصينية   )Sinopec( شــركة  وفازت 
 )23.88( بعد تقدميها عطــاء بقيمة 
كنســبة مشــاركة فــي الربحية ، 
علما ان هذه النســبة جتزأ الى )51%( 
الى شــركة نفط الوســط الشريك 
الشــركة  الــى  و)49%(  احلكومــي 
الصينيــة الفائــزة  ، وكان هو اوطأ 

العطاءات املقدمة .

 ساينوبيك الصينية تفوز بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي 
بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت املتحدثة باسم  اجمللس الرئاسي 
الليبــي، جنوى وهيبــة، أن رئيس اجمللس 
امس  توجه،  املنفي،  الرئاســي، محمد 
الثالثاء، إلى مدينة  سرت حلضور اجتماع 

اللجنة العسكرية 5+5.
 5+5 العســكرية  اللجنــة  وكانــت 
استأنفت اجتماعاتها في مدينة سرت، 
أمس، االثنــن، بحضور وفــد ميثل األمم 

املتحدة.
ومن املتوقع أن تكون أبرز املواضيع على 
طاولــة االجتماعات هــي فتح الطريق 
الساحلي الرابط بن غرب ليبيا وشرقها 
واخلطــوات املتخــذة إلخــراج القوات 
األجنبية واملرتزقة مــن ليبيا باإلضافة 

إلى تثبيت وقف إطالق النار.

وكانت األطــراف الليبيــة وقعت على 
وقف إلطالق النار منذ أكتوبر من العام 

املاضي برعاية األمم املتحدة في جنيف.
يأتي هذا بعد أن أعلنت حكومة الوحدة 
الوطنيــة الليبية، امــس االول االثنن، 
إرجــاء أول زيارة لها إلــى بنغازي، كبرى 
مدن شــرق البالد، ألن ســلطات مطار 
تابعن  أمنين  املدينة منعت مسؤولن 
للحكومــة وصلوا جّواً من طرابلس من 

توّلي الترتيبات األمنية للزيارة.
احلكومة  باســم  املتحــّدث  وأوضــح 
الليبيــة، محمد حموده، فــي بيان أّنه 
تقــّرر “تأجيل موعد اجتمــاع مجلس 
الــوزراء املقّرر عقده فــي بنغازي امس 

االول االثنن”.
وأضاف أّنــه “ســيتّم التحضير ملوعد 

الحق في أقــرب وقت ممكــن”، من دون 
اإلدالء بتفاصيل حول أسباب منع الوفد 

من الدخول إلى بنغازي.
لكّن معلومات تناقلتها وسائل التواصل 
االجتماعي أشــارت إلى أّن الســلطات 
األمنيــة في مطــار بنينــا الدولي في 
بنغــازي منعت وفداً أمنيــاً للحكومة 
وصــل جواً مــن طرابلس مــن مغادرة 
املطار وأجبرتــه على العودة أدراجه إلى 
العاصمة، وذلك بسبب اعتراضها على 
الترتيبات األمنية املتعّلقة بزيارة الوفد 

احلكومي.
إلــى طرابلس فور  الوفد األمني  وأعيد 
الترتيبات  بنينا، كون  إلى مطار  وصوله 
الســلطات في  اختصاص  األمنية من 
بنغازي، بحســب ما أفــاد صحافي في 

وكالة فرانس برس.
وكانت احلكومة الليبية اجلديدة أعلنت 
فــي وقــت ســابق عزمها علــى زيارة 
بنغازي، ثاني كبرى مدن البالد، اخلاضعة 
لســلطة قوات املشــير خليفة حفتر، 
وعقد اجتماع جمللس الوزراء فيها، وتفّقد 
على  والوقوف  احلكومية،  املؤّسســات 

حاجة املدينة لبرامج إعادة اإلعمار.
وكانــت األطــراف الليبية املشــاركة 
انتخبت  السياســي  احلوار  ملتقى  في 
ســلطة تنفيذية جديدة خالل اجتماع 
فــي جنيــف برعايــة األمم املتحدة في 

مطلع فبراير املاضي.
وســتقود احلكومــة املؤقتة برئاســة، 
عبد احلميد الدبيبــة، البالد حتى إجراء 

االنتخابات املقّررة نهاية العام اجلاري.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت وثيقــة صادرة عــن وزارة 
أمــن الدولــة فــي الصــن عــن 
االســتخباراتية  األجهزة  استعداد 
ملراقبــة بعض الدوائر والشــركات، 
لدورات  فيهــا  املوظفن  وإخضــاع 
تدريبة مكثفــة، وذلك لـ”مكافحة 
.”SCMP“ التجسس”، بحسب موقع

ونصــت الوثيقــة على أنــه يجب 
علــى جهاز أمــن الدولــة واجلهات 
التنظيميــة احلكوميــة فــي كل 
قطــاع جتميــع قائمــة بالكيانات 
الرئيســية التــي يجــب مراقبتها 
بناء علــى طبيعة عملها، والوصول 

وعالقاتها  الســرية  املعلومات  إلى 
الدولية، سواء كانت دوائر حكومية، 

هيئات، أو حتى شركات.
وأضافت أنه ســيتم نشــر أجهزة 
وكاميرات وبنية حتتية خاصة، إذا لزم 
األمر، وذلك لـ”حتسن األمن القومي” 
في هــذه الكيانات، والتي تشــمل 

املصانع ومعاهد البحث العلمي.
وكمــا أعطت الوثيقــة الصالحية 
القانونيــة جلهــاز األمــن القومي 
إلصدار أوامر للشــركات واملنظمات 
بحظــر أو تفكيك بعــض األجهزة 
لديهــا، فضالً عن إجبــار املوظفن 
العاملن لديها على توقيع تعهدات 

بعدم إفشــاء السرية أثناء عملهم 
وبعده.

كمــا أنــه مبجــرد إدراج الكيان في 
القائمة، فيتوجــب عليه فوراً إجراء 
فحص ملكافحة التجسس وإخضاع 
العاملــن لديه جملموعة من  األفراد 
التدريبات املكثفة، الســيما إذا كان 

أحدهم سيسافر خارج البالد.
األمنية  مخاوفهــا  بكــن  وتواجه 
الواليات  التوترات مع  وسط تصاعد 
التكنولوجيا  في  وحلفائها  املتحدة 
واجلبهــات  واإليديولوجيــا 
اجليوسياســية، علــى حــد تعبير 

املوقع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس االول 
اليابانيــة إلى مراجعة ملف  اإلثنن، احلكومة 
مســاعداتها مليامنار )بورما( وتعليق املشــاريع 
غير اإلنســانية التي تشــمل كيانات خاضعة 

لسيطرة اجمللس العسكري.
وأشــارت املنظمــة إلى أّنــه “بعــد االنقالب 
العســكري في األول من فبراير 2021، صرحت 
احلكومــة اليابانية بأنها ســتمتنع عن تنفيذ 
برامــج املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية غير 
اإلنسانية اجلديدة في ميامنار، لكنها لم تتبنى 

موقفا واضحا بشأن املشاريع اجلارية”.
وقدمــت اليابان عام 2019 حوالى 169 مليار ين 
(1.6 مليار دوالر أميركي( في شكل مساعدات 
قروض، 15 مليار يــن )140 مليون دوالر( كمنح 
مســاعدات، و6.7 مليــار يــن )62 مليون دوالر( 
كمســاعدة فنية مليامنار، فضالً عن مشــاريع 

لبناء جسور وتعزيز البنى التحتية في البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دافعــت وزارة الدفاع األميركيــة )البنتاغون(، 
امــس االول االثنــن، عن دعمها العســكري 
للســعودية، كما استبعدت أن يكون العتراف 
الرئيس، جو بايدن، باإلبادة األرمنية، آثار سلبية 

على العالقات مع تركيا. 
وقال املتحدث باســم البنتاغون، جون كيربي، 
في مؤمتر صحفــي إن “الدعم الــذي تقدمه 
الواليات املتحدة للســعودية يهدف بشــكل 
أساسي لدعمها في الدفاع عن نفسها. هذا 

البلد يتعرض للهجمات تقريبا كل يوم”. 
وأضاف “إن قرار الرئيس جو بايدن كان واضحا، 
وهو دعم الســعودية في الدفاع عن نفسها 
وليس دعم احلــرب والعمليات داخل اليمن. أنا 
أتفهم أن الدعم الذي نقدمه قد يستخدم في 
الغرضن، لكنني لن أخوض في مجموعة من 

االفتراضات”. 
“لدينا عالقات عسكرية مع السعودية،  وتابع 
وهذا مهم للمنطقــة وملصاحلنا أيضا. لدينا 
التــزام مبســاعدتهم والدفــاع عنهــم ضد 

التهديدات التي يتعرضون لها”. 
كما اســتبعد املتحدث باســم البنتاغون، أن 
التاريخــي بوصف جرائم  بايــدن  يحدث قرار 
القتــل التي تعرض لها الشــعب األرمني بن 
عامــي 1915 و1917 بـــ “إبــادة جماعية”، أي 

تغييرات في العالقات العسكرية.

رايتس ووتش تدعو اليابان 
لوقف دعم المجلس 
العسكري في ميانمار

البنتاغون: الدعم المقدم 
الى السعودية يمكنها من 

الدفاع عن نفسها

الصباح الجديد ـ متابعة:

تدابير  لبنــان فــي  دولة  اتخــذت 
ملواجهة  وخطوات  إجراءات  عاجلة، 
عمليات تهريب اخملدرات من أراضيه، 
الرمان”  “شــحنة  آخرها  كان  التي 
وصلت  التي  بـ”الكبتاغون”،  املليئة 
إلــى الســعودية ، وأدت إلى اتخاذ 
الرياض قراراً بوقف استيراد اخلضار 

والفاكهة منها. 
وركــزت القــرارات على التشــدد 
باملراقبة وإجراء التحقيقات الالزمة 
ملعرفة اجلهــات التي تقف خلفها، 
كما مت تكليف وزيــر الداخلية في 
األعمال محمد  حكومة تصريــف 
فهمــي التنســيق مــع قيــادات 

اململكة.
القرارات فــي اجتماع  وأتت هــذه 
رئيــس  ترأســه  موســع  أمنــي 
اجلمهورية ميشــال عون في قصر 
رئيــس حكومة  ، وحضره  بعبــدا 
تصريــف األعمــال حســان دياب، 
ووزراء الدفــاع والداخلية والبلديات 
واملال واخلارجية والزراعة واالقتصاد 
العام  واملدعي  والصناعة،  والتجارة 
التمييزي القاضــي، وقادة األجهزة 
العسكرية واألمنية واجلمارك، وعدد 
من املعنين في القطاع الزراعي من 

مزارعن ومصدرين.
وفــي البيان اخلتامــي لالجتماع، مت 
التأكيــد على “حــرص لبنان على 
متانة العالقات األخوية مع اململكة 
العربية السعودية، وإدانة كل ما من 
شأنه املســاس بأمنها االجتماعي، 
املــواد املمنوعة  ال ســيما تهريب 
واخملدرة إلى أراضيهــا، خصوصاً أن 
أن تكون  لبنان يرفض رفضاً قاطعاً 
مرافقــه البريــة والبحرية واجلوية 
ملثــل هذه اجلرائم  أو معبراً  طريقاً 
املشــينة واملضرة بحق اإلنسانية”، 
“إعادة  الســعودية  علــى  متمنن 
النظر في قرار منع دخول املنتجات 
عبور  أو  إليهــا  اللبنانية  الزراعــة 
اجملتمعون  طلب  وفيمــا  أراضيها”. 
من وزير الداخلية والبلديات محمد 
مع  والتنســيق  التواصل  فهمــي 
اململكة  فــي  املعنية  الســلطات 
البحث  ملتابعة  السعودية  العربية 
في اإلجــراءات الكفيلة بكشــف 
تكــرار مثل هذه  ومنع  الفاعلــن 
املمارسات املدانة، مت توكيل املدعي 

العام التمييزي “استكمال ومتابعة 
مــا يلزم مــن حتقيقات لكشــف 
كل مــا يتصــل بعمليــة تهريب 
املــواد اخملدرة في شــحنات اخلضار 
األراضي  دخلــت  التي  والفاكهــة 
اللبنانية، واجلهــات التي تقف وراء 
العربية  اململكــة  إلــى  تصديرها 
الســعودية، وإنزال أشد العقوبات 
بالفاعلــن واخملططــن واملنفذين 
واملقصرين وفقاً للقوانن واألنظمة 
املرعية اإلجراء، علــى أن يصار إلى 
إطالع املســؤولن السعودين على 

نتائجها في أسرع وقت ممكن”.
القوى  مــن  املســؤولون  وطلــب 
العســكرية واألمنيــة واجلمــارك 
واإلدارات املعنيــة “التشــدد وعدم 
التهاون إطالقاً في اإلجراءات اآليلة 
إلــى منــع التهريب علــى أنواعه 
من احلــدود اللبنانية وإلى أي جهة 

كانت، ال ســيما منها الشــحنات 
املرسلة إلى دول اخلليج، والتأكد من 

خلوها من أي بضائع ممنوعة”.
للمصدريــن  توصيــة  وكانــت 
اللبنانيــن بـ”التزام قواعد التجارة 
اخلارجيــة املبنية علــى مصداقية 
البضاعــة املصــدرة والتدقيق في 
املنتجات التي يتم تصديرها حفاظاً 
على ســمعة لبنان من جهة، ومن 
جهة أخرى على نظافة منتجاتهم 
الزراعية والصناعية، وخلوها من أي 
مواد تعاقب عليها القوانن املرعية 

اإلجراء”.
ومت الطلب من وزير املالية غازي وزني 
“متابعــة تنفيذ املرســوم املتعلق 
بالنظام اإللزامــي ملعاينة ومراقبة 
احلاويــات والبضائــع واملركبات في 
اللبنانية، ال سيما  احلدودية  املرافق 
إلنشــاء  عمومية  مناقصة  إطالق 

هذا النظام حتت األوضاع اجلمركية 
كافة، بعد أن مت إعداد دفاتر الشروط 
الالزمة”. أما مــن الناحية التقنية، 
املاليــة  “وزراء  تكليــف  مت  فقــد 
والصناعة  والتجــارة  واالقتصــاد 
والزراعة مراجعة اآلليات واإلجراءات 
التــي تتبع فــي عمليــة التجارة 
اخلارجية، واقتراح التعديالت الالزمة 
على النصــوص القانونية املعمول 
لضمانة حسن وسالمة  حالياً  بها 
بالتنســيق  اللبنانية  الصــادرات 
والصناعة  التجــارة  احتاد غرف  مع 
والزراعــة، وتكليــف وزيــر املالية 
باحلاجات  تقريــر مفصــل  وضــع 
واملســتلزمات والتجهيزات الالزمة 
لتحســن أداء وجهوزيــة املديرية 

العامة للجمارك”.
وفــي رد على ســؤال ملديــر العام 
لرئاسة اجلمهورية الدكتور أنطوان 

شــقير، الذي تال البيان، عن اجلهة 
التي قامت بالعملية، وعما إذا كان 
اتهام  هناك من متواطئن في ظل 
“حزب اهلل” بأنه يقف وراء عمليات 
التهريب؟ أجاب: “دعونا ال نســتبق 
وفخامة  بــدأت،  التي  التحقيقات 
الرئيــس ودولــة الرئيــس وجميع 
املعنيــن كانوا حريصــن على أن 
يذهب التحقيق إلــى النهاية كما 

يجب ووفقاً للقوانن”.
وعمــا إذا كان لبنــان تبلغ من دول 
عربية أخرى أنها ستتخذ اإلجراءات 
نفســها؟ قال: »نشــرت أخبار في 
اإلعالم وليس من الضروري أن نتبلغ 

رسمياً”.
كانت  االجتمــاع،  مســتهل  وفي 
كلمة لرئيس اجلمهورية شدد فيها 
التشدد في مكافحة  على “ضرورة 
عمليات التهريب ومن يقف وراءها”، 

مؤكــداً “حرص لبنان على احملافظة 
على أفضــل العالقات مــع الدول 
األمن  الشــقيقة وحماية  العربية 
واالســتقرار فيها، وعــدم تعريض 
ســالمتها وأبنائهــا ألي خطــر”، 
وداعيــاً إلــى “إمتام عملية شــراء 
على  لوضعها  )ســكانر(  أجهــزة 
املعابــر املقررة منــذ حزيران 2020، 
التي صدر مرســوم بشأنها، وذلك 
في أسرع وقت ملســاعدة املراقبن 
في اجلمــارك على القيــام باملهام 
املطلوبة منهــم”. من جهته، أكد 
رئيس حكومــة تصريف أن “الدولة 
اللبنانية ســتقوم بواجباتها جلهة 
التشدد ملالحقة شبكات  مزيد من 
تهريــب اخملــدرات”، مشــدداً على 
العالقات  أفضل  على  لبنان  “حرص 
مع اململكة العربية السعودية ومع 

كل دول اخلليج والدول العربية”.

لبنان يرفض أن يكون معبرًا لما يمس األمن االجتماعي السعودي

إجراءات وخطوات سريعة لفتح تحقيق 
في شحنة رمان الكبتاغون الى السعودية

دولة لبنان تمنت 
على السعودية 

إعادة النظر في 
قرار منع دخول 

المنتجات الزراعة 
اللبنانية إليها أو 

عبور أراضيها

االجتماع االمني في بعبدا برئاسة عون

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

أثار إعالن الرئيس األميركي جو بايدن 
مذابح األرمن في 1915 إبادة جماعية، 
التي ال  تركيا  املاضي، غضب  السبت 
تســتطع الرد على ذلك باالنسحاب 
من حلف األطلســي )الناتو( أو إغالق 

القواعد األميركية على أراضيها.
ورغم الضعف الذي تظهر به الدولة 
ليست على  إســرائيل  فإن  التركية، 
وشك أن حتذو حذو بايدن، حيث تعطي 
األولوية للمصالح االستراتيجية على 
يذكر  حســبما  األخالقية،  اإلعالنات 

حتليل لصحيفة تاميز أوف إسرائيل.
القومي  األمــن  إن  كثيــرون  “ويقول 
االقتصادية  واملصالــح  اإلســرائيلي 
يجب أن تتفوق على الواجب األخالقي 
املتمثل في االعتراف باإلبادة اجلماعية 
ألمــة أخــرى”، بحســب مــا تقول 

الصحيفة.
في  الباحث  كوهــن،  إيتــان  وقــال 
ديان  القدس ومركز موشــيه  معهد 
في تل أبيــب: “أعتقد أننــا يجب أن 
نبقــي أنفســنا بعيدين عــن جدل 

اإلبــادة اجلماعية. مــن وجهة نظري، 
االعتراف لن يســاهم فــي املصلحة 
الوطنية إلسرائيل. على العكس من 
ذلك، ســيخلق مشاكل مع أذربيجان 

وتركيا”.
وكان صراع اســتمر ستة أسابيع بن 
قوات أذربيجان وقوات تنحدر من أصل 
أرميني حول إقليــم ناغورنو قره باخ 
واملناطــق احمليطة به انتهــى باتفاق 
نوفمبر  في  روســيا  فيه  توســطت 

املاضي. 
املكاســب  ألذربيجان  االتفاق  وضمن 
امليدانية التــي حققتها على األرض، 

بدعم من حليفها الوثيق تركيا.
ووفقا لبيانات من معهد ستوكهولم 
الدولــي ألبحاث الســالم، فإنه على 
املاضية،  مــدار الســنوات اخلمــس 
كانت إســرائيل أكبر مورد لألسلحة 
ألذربيجان، حيث جتاوزت مبيعاتها 740 
مليون دوالر، مما يجعلها متقدمة على 

روسيا. 
وأضافت الصحيفة “من املعتقد على 
نطاق واســع أيضا أن موقع أذربيجان 
علــى احلــدود اإليرانية مينــح أجهزة 
أسهل  وصوال  اإلســرائيلية  اخملابرات 

إلى اجلمهورية اإلسالمية”.
وتقول الصحيفة إن رفض إســرائيل 
يأتي من  باإلبــادة اجلماعية  االعتراف 
رغبتها في حماية العالقات مع تركيا 

وثيقا  استراتيجيا  حليفا  كانت  التي 
في التســعينات “لكنهــا أصبحت 
الرئيس  إقليميا” في عهد  منافســا 
رجب طيــب إردوغان. ومع ذلك، تتوقع 

إسرائيل إعادة إحياء التحالف قريبا.
وقال خاجتيج مرادان، الباحث بجامعة 
كولومبيا: “يجب أن تكون هناك طرق 
أفضل لتنميــة العالقات املهمة بدال 

من جدل اإلبادة اجلماعية”.
ولطاملا ســعى األرمن إلــى احلصول 
علــى اعتراف دولــي بعمليات القتل 
التي وقعــت فــي 1917-1915 على 
يد اإلمبراطوريــة العثمانية، وخلفت 
حوالي 1.5 مليون قتيل من عرقيتهم، 

باعتبارها إبادة جماعية. 
وفــي املقابــل ترفض تركيا بشــدة 
االدعاء بأن املذابح والسجن والترحيل 
القســري لألرمن منذ عام 1915 كان 

مبثابة إبادة جماعية.
وبإعــالن الواليــات املتحــدة األخير، 
أصبحــت 30 دولة -في أوروبا وأميركا 
اجلنوبية بشــكل أساســي، تعترف 
اآلن باإلبــادة اجلماعيــة لألرمن، وفقا 
للمعهــد القومــي األرمنــي فــي 

واشنطن.
التلفزيونية  في كلمته  أردوغان  وقال 
“أدلــى الرئيس األمريكي بتعليقات ال 

أساس لها وغير منصفة”.
التعليقات  هــذه  أن  “نعتقد  وأضاف 
مت تضمينهــا في اإلعالن بعد ضغوط 
من جماعات أرمنيــة متطرفة ودوائر 
الوضع  معاديــة لتركيا. لكن هــذه 
ال يقلــل مــن التأثير املدمــر لهذه 

التعليقات”.
ويقــول األرمــن بدعم مــن مؤرخن 
وباحثن إن 1,5 مليــون أرمني قضوا 
في إبــادة جماعيــة ارتكبت في ظل 
حكــم اإلمبراطورية العثمانية خالل 

احلرب العاملية األولى.
وتقر أنقرة فقط بأن أعدادا كبيرة من 
األرمن واألتراك قضــوا خالل محاربة 
العثمانين لروسيا القيصرية لكنها 
أي سياســة متعمدة  وجــود  تنفي 
لإلبادة، مشيرة إلى أن هذا التعبير لم 

يكن له تعريف قانوني حينذاك.
وحاول بايــدن التخفيف من الغضب 
التركي عبر االتصال بأردوغان ألول مرة 

منذ توليه منصبه في كانون الثاني.
محادثتهما  خــالل  الزعيمان  وتوافق 
الهاتفية اجلمعة على عقد لقاء على 
هامش قمة حلف شــمال األطلسي 

في حزيران املقبل.
وقال أردوغان امس االول اإلثنن إن على 
بايدن “النظر في املرآة” عندما يصف 
األحــداث التي جرت قبل قــرن بأنها 
إبــادة، مضيفا “نســتطيع التحدث 
أيضا حول ما حدث للسكان األصلين 

والسود وما حدث في فيتنام”.

من أجل تركيا والسالح وإيران..

إسرائيل ترفض االعتراف باإلبادة الجماعية لألرمن

الصين تفرض تدريبات على الشركات 
لـ”مكافحة تهديدات التجسس”

المنفي يشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 في سرت
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الصباح الجديد ـ متابعة:
زيادة  أميركيــة  واليــات   6 ستكســب 
بأعــداد مقاعدها فــي الكونغرس، في 
حني ستخسر 7 أخرى، على وفق النتائج 
األولية لإلحصاء الســكاني لعام 2020، 

الصادرة ليلة امس الثالثاء .
إحصاء  يجــري  الــذي  املكتب،  وأعلــن 
للســكان كل 10 أعوام، أن تعداد سكان 
331 مليونا  الواليات املتحدة وصل إلــى 
األول  ألفا و281 نســمة بحلــول  و449 
من أبريل العــام املاضي، مقارنة بـ308.8 
ماليني نســمة في عــام 2010، ما يعني 

تباطؤ النمو السكاني في البالد.
ومنا عدد سكان الواليات املتحدة بنسبة 
7.4 باملئة فقط، ويعد هذا أبطأ معدل منو 
سكاني في أي عقد منذ ثالثينيات القرن 
املاضــي، وهو ثاني أبطــأ معدل منو منذ 

إجراء التعداد األول في عام 1790.
ويُعتبــر إحصاء الســكان، الــذي ينص 
الدستور األميركي على أن يجرى مرة كل 
10 سنوات، أداة للدميقراطية في الواليات 
املتحدة، إذ يحدد عــدد مقاعد كل والية 

في مجلس النواب.
وبحســب النتائج، فمن املقــرر أن تزيد 
تكســاس مقعديــن إلى وفــد ممثليها 
الكبير فــي مجلس النــواب األميركي، 
بعد عقد أضافت فيه الوالية أكثر من 4 

ماليني مقيم جديد.
وســتضيف كل مــن واليــات كولورادو 
وأوريغون،  كارولينــا  ونــورث  وفلوريــدا 
مقعدا واحدا، في حني ستضيف مونتانا 
دائرة ثانية، بعد 30 عاما من خســارتها 
مقعدها الثاني نتيجة تقسيمة سابقة.
وغالبية الواليات التي فقدت مقاعد تقع 

الصدأ”، فقد واصلت  في منطقة “حزام 
وأوهايو  ونيويــورك  وميشــيغن  إلينوي 
وبنســلفانيا نزيف املقاعد مــع انتقال 

السكان إلى مناطق أخرى.
وانخفــض عــدد ســكان والية وســت 
فرجينيا بنســبة أكبر من أي والية أخرى 
خالل العقد املاضي، وتقلص بنسبة 3.2 
نقطة مئوية، وسينخفض متثيل الوالية 
إلى  الكونغــرس من ثالثــة مقاعد  في 

مقعدين، بداية من الكونغرس املقبل.
وللمرة األولى منذ انضمامها إلى االحتاد، 
الكونغرس  ســيتقلص عــدد أعضــاء 
بواقع مقعد  األميركي عن كاليفورنيــا 

واحد.
وقالت كارين باتل، رئيسة قسم السكان 
فــي مكتــب اإلحصــاء، إن كاليفورنيا 
شهدت هجرة محلية صافية إلى خارج 

الواليــة، أكثر من تلك التــي قدمت إلى 
الوالية.

ومتثل األرقــام الســكانية اجلديدة حتوال 
أقل مما كان متوقعا، فقد كانت التنبؤات 
تشــير إلى أن واليات رود آيالنــد وأالباما 
ومينيســوتا، ستخسر بعض مقاعدها، 
لكنها جميعا أفلتــت من فقدان بعض 

النفوذ في العاصمة واشنطن.
وكان متوقعــا أن تضيف تكســاس ما 
يصل إلــى ثالثــة مقاعد، بينمــا توقع 
البعــض أن حتصل فلوريدا على مقعدين 

إضافيني.
لكن األرقام اجلديدة تؤكد اجتاهات النمو 
الســكاني املســتمرة منذ عقــود في 
الواليات اجلنوبية والواليات الغربية، على 
حســاب واليات “حزام الصدأ” والشمال 

الشرقي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن كاماال هاريس 
نائبة الرئيس األمريكي، ستخاطب اليوم االثنني 
أعضاء األمم املتحدة لتحّذر من أن الوقت قد حان 

لبدء االستعدادات للوباء العاملي املقبل.
إن هاريس ستلقي مالحظاتها  الوكالة  وقالت 
خالل ندوة افتراضية ستشدد فيها على ضرورة 
أن تركز الدول جهودها لالســتعداد لوباء جديد 
واخلطوات التي يجب اتباعها لتحسني الوصول 
العلوم  الرعاية الصحية واالســتثمار في  إلى 
والعاملــني الصحيــني ورفاهية املــرأة وزيادة 
القــدرة على تأمني أدوات الوقاية الشــخصية 

واللقاحات.
ووفقــا ملقتطفات من اخلطــاب الذي حصلت 
عليه الوكالة ستشــير هاريس إلــى أنه “في 
الوقت الذي يعمل فيــه العالم على جتاوز هذا 
الوباء، نعلم أيضا أنه يجب علينا االســتعداد 
للوباء التالي.. لقد مت تذكيرنا بأن الوضع الراهن 
ليس جيدا مبا يكفي وأن االبتكار هو الطريق إلى 

األمام”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انتقدت منظمة العفو الدولية قرار الســلطات 
الدمناركية عدم جتديد تراخيص إقامة لنحو 380 
الجئا ســوريا ومطالبتهم بالعودة إلى مناطق 

“أصبحت آمنة” في بالدهم.
وطالبت العفو الدولية في بيان لها الســلطات 
الدمناركية بالتراجع عن هذا القرار “غير املقبول” 
والتوقف عن اســتهداف الناس الذين اضطروا 

إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا.
وخصت املنظمة بالذكر 39 شــخصا من هذه 

اجملموعة ممن تلقوا قرارات نهائية بالترحيل.
وحذرت من مغبة ترحيل هؤالء األشــخاص إلى 
بلد يخشــى فيــه على حياتهم وســالمتهم، 
مالحظة أن القرارات بحقهم لم تنفذ بعد، وأن 
عددا كبيرا منهم قد تقدم بطلبات اســتئناف 
أمام السلطات اخملتصة في الدمنارك. كما حذرت 
من مغبة ممارسة الضغوط على هؤالء الالجئني 

لدفعهم لقبول “العودة الطوعية” إلى بالدهم.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعربــت الرئاســة التركية عن أملهــا في أن 
تسفر احملادثات التي ستجرى بني تركيا ومصر 
األســبوع املقبل عن تعاون متجدد بني البلدين 
وتســاعد في اجلهود املبذولة إلنهاء احلرب في 

ليبيا.
وفي مقابلة مــع وكالة “رويتــرز”، امس االول 
الرئيس  إبراهيم قالن، مستشــار  االثنني، قال 
واملتحدث باسمه،  أردوغان  التركي رجب طيب 
إن هنــاك اتصاالت بني رؤســاء أجهزة اخملابرات 
ووزيري خارجية البلدين وإن بعثة دبلوماســية 

تركية ستزور مصر أوائل مايو املقبل.
وأضاف “بالنظــر إلى احلقائق على أرض الواقع، 
أعتقــد أن من مصلحــة البلديــن واملنطقة 

تطبيع العالقات مع مصر”.
وبدأت تركيا في اآلونة األخيــرة العمل إلعادة 
بناء العالقات مع مصــر ودول اخلليج العربية 
في محاولة للتغلب على اخلالفات التي تركت 
أنقــرة معزولة علــى نحو كبير فــي العالم 

العربي.
وأعــرب قالن عن اعتقاده بأن التقارب بني أنقرة 
والقاهرة سيســاعد في تعزيز الوضع األمني 
في ليبيا “ألننا نعي متاما أن ملصر حدودا طويلة 
مع ليبيا، وقد يشــكل ذلك في بعض األحيان 
تهديدا أمنيا ملصر”، موضحا أن تركيا ستبحث 

موضوع األمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى.

كماال هاريس تدعو الى 
االستعداد للوباء المقبل

منظمة العفو الدولية 
تنتقد قرار الدنمارك ترحيل 

نحو 380 الجئا سوريا

الرئاسة التركية ترجح 
تعزيز جهود السالم في ليبيا 
مع تحسين العالقات بالقاهرة 

الصباح الجديد ـ متابعة:

اليمنــي ورجال  متكــن اجليــش 
مقاتالت  مــن  بإســناد  القبائل 
حتالــف دعم الشــرعية من صد 
زحف واسع للميليشيات احلوثية 
غرب مــأرب، يومي األحد واالثنني، 
وسط أنباء عن تكبيد امليليشيات 
أكثر من 100 قتيــل، إضافة إلى 

نحو 90 أسيراً.
وفي حــني تتعاظم اخملــاوف من 
اخلطــر احملــدق بحيــاة أكثر من 
مليون نازح فــي محافظة مأرب 
التي تســعى اجلماعــة احلوثية 
رئيس  أكــد  عليها،  للســيطرة 
احلكومــة معني عبــد امللك في 
أن اجلماعة  أحــدث تصريحاتــه 
تقابــل دعوات الســالم مبزيد من 

التصعيد العسكري.
وذكرت املصادر الرســمية أن عبد 
،فــي مدينة  امللك حضــر حفالً 
املكال، كبرى مدن حضرموت، غداة 
وصوله إليها، أقيم مبناسبة إحياء 
ذكــرى حترير املدينــة من قبضة 
“تنظيــم القاعدة”، واســتعرض 
األوضاع  امللك مســتجدات  عبد 
العسكرية وامليدانية في املعركة 
ضد ميليشيات احلوثي االنقالبية، 
ونقلت  مأرب،  في جبهات  خاصة 
قوله:  الرســمية  املصــادر  عنه 
“إن معركــة مأرب هــي معركة 
لهزمية  والعــرب  اليمنيــني  كل 
املشــروع اإليراني عبر وكالئه من 

ميليشيات احلوثي االنقالبية”. 
احلوثية  “امليليشــيات  أن  وأضاف 
السالم وحرص  تقابل كل دعوات 
احلكومة علــى إجناحها مبزيد من 

التصعيد العسكري”.
وبحسب “وكالة سبأ”، أوضح عبد 
امللــك أن حتالف دعم الشــرعية 
كان مــع اليمنيــني في مختلف 
منــه خلطــورة  إدراكاً  احملطــات 
املشروع اإليراني في املنطقة عبر 

وكالئها من امليليشيات.
واتهم رئيــس احلكومة اليمنية، 
االنقالبيني احلوثيني مبشــروعهم 
هم  بأنهم  والطائفي،  العنصري 
متدد  أمام  الطريــق  الذين مهدوا 
وأنهم هم  اإلرهابية،  التنظيمات 
واحدة،  لعملة  “والقاعدة”وجهان 

بحسب تعبيره.
ذلــك، دعــا وكيل  في غضــون 
الدكتــور عبد  محافظة مــأرب 
ربه مفتاح، املفوضية الســامية 
لشؤون الالجئني للقيام بدور أكبر 

جتاه النازحني الذين تستضيفهم 
محافظــة مــأرب وتوفيــر أهم 
اخلدمات  وتأمــني  احتياجاتهــم 
األساسية والضرورية لهم. وأكد 
اليمني، خــالل لقائه  املســؤول 
في مأرب، مع مســؤولة احلماية 
الســامية  املفوضية  في مكتب 
هيسول،  ماري  عدن،  في  لالجئني 
أن الســلطة احملليــة واملكاتــب 
صعوبــات  تواجــه  التنفيذيــة 
وحتديات كبيرة الستيعاب األعداد 
الكبيرة مــن النازحني املوجودين 
فــي محافظــة مــأرب، في ظل 
إلى  النــزوح  حركــة  اســتمرار 

احملافظة بشكل يومي.
وأوضــح مفتاح أن مــأرب كانت 
وال تــزال هي املــالذ اآلمن ملاليني 
اليمنيني الذيــن نزحوا إليها من 
جميع محافظات اجلمهورية هرباً 
مــن بطش امليليشــيات احلوثية 
وتنكيلها بهــم، وبحثاً عن األمن 
واالستقرار الذي تنعم به بفضل 
وجود الدولة ومؤسســاتها، التي 

النازحني  اســتقبال  على  عملت 
وحمايتهــم وتوفير احتياجاتهم 
منذ اليوم األول من االنقالب، وفق 

ما نقلته عن املصادر الرسمية.
الرفيع  وأفــاد املســؤول احمللــي 
بــأن محافظة مأرب تســتوعب 
حاليــاً أكثر مــن مليونني و300 
ألــف نــازح، موزعني علــى 145 
مخيمــاً، باإلضافــة إلــى وجود 
20 ألــف الجئ أفريقي  أكثر من 
حيث تقوم الســلطات الرسمية 
بدورهــا جتاههــم رغــم شــّح 
البنيــة  وضعــف  اإلمكانــات 
تدخالت  ومحدوديــة  التحتيــة 
املنظمات الدولية. وبينما تواصل 
أعنــف  احلوثيــة  امليليشــيات 
للسيطرة  شباط  منذ  هجماتها 
على مأرب، أفاد اإلعالم العسكري 
بخســارة اجلماعــة للعشــرات 
مــن عناصرها بعد ســقوطهم 
قتلــى وجرحــى، وبينهــم قادة 
ميدانيون. ونقل املوقع الرســمي 
للجيــش اليمنــي عــن مصادر 

عســكرية قولها إن امليليشيات 
األولى  الســاعات  منــذ  حاولت 
من صباح األحد إحــراز أي تقدم 
والكسارة،  املشجح  جبهتي  في 
غرب احملافظــة، وأن قوات اجليش 
أحبطت  القبائل  برجال  مسنودة 
كل تلك احملــاوالت. ولفت املصدر 
“لّقنت  أن قــوات اجليــش  إلــى 
امليليشــيات دروســاً قاسية في 
جبهتي املشــجح والكســارة”، 
املواجهات  وأن  تعبيره،  بحســب 
عشرات  ســقوط  عن  أســفرت 
القتلــى واجلرحــى، وأن مقاتالت 
حتالف دعم الشرعية، استهدفت 
امليليشــيات،  وتعزيزات  مواقــع 
العدد  وكّبدتهــا خســائر فــي 
والعــدة. وفي جبهــة اخملدرة في 
مأرب نفســها، أفاد موقع اجليش 
مبقتــل 20 حوثياً، وجــرح آخرين 
أثنــاء محاولتهم  اجليش،  بنيران 
الفاشلة للتسلل إلى مواقع في 
املتحدث  أكد  اجلبهة. من جهته، 
اليمنية  املسلحة  القوات  باسم 

العميد عبده مجلــي أن عناصر 
اجليــش واملقاومــة الشــعبية، 
رغم  احلوثيــني  تقــدم  كســروا 
امتداد  على  املتكررة  محاوالتهم 
أطراف مــأرب الغربية، واجلنوبية، 
والشمالية الغربية. ونفى مجلي 
مــا تردد عن تراجــع قوات اجليش 
غرب  الكسارة  جبهة  وســقوط 
مــأرب، مؤكداً أن هــذه احملافظة 
“بعيــدة كل البعد عن طموحات 
إيران وأحالمها، وعن ميليشياتها 
اإلرهابيــة”. وقال متحدث اجليش 
احلكومية  القــوات  إن  اليمنــي 
وإن  االنتصــارات،  صنــع  تواصل 
املعارك مع امليليشــيات احلوثية، 
واجلبهات  املواقــع  فــي  زالت  ما 
املعارك،  فيهــا  اشــتعلت  التي 
األخير  العســكري  التصعيد  إثر 
فبرايــر  بدايــة  للميليشــيات 
املاضي. وأكد مجلي “أن الساعات 
املاضيــة، حققــت فيهــا قوات 
اجليــش تقدمــاً كبيــراً، ودحرت 
ميليشــيات احلوثــي، في جبهة 

املشــجح، وفي الكسارة وهيالن 
اجلبهات،  مــن  وغيرها  واخملــدرة، 
مبشــاركة فاعلة ومؤثرة من قبل 

مقاتالت حتالف دعم الشرعية”.
احلوثية  الهجمات  اشــتداد  ومع 
املتواصلة باجتاه مأرب، حذرت األمم 
املتحدة من اخلطــر احملدق بحياة 
مليون نــازح في هــذه احملافظة 
أســبوع  قبل  وأعلنت  النفطية، 
مقتل 14 مدنيــاً على األقل، في 
النصف األول من نيســان احلالي، 
جراء تصاعد املعارك في احملافظة. 
وأكد مكتب تنســيق الشــؤون 
اإلنسانية التابع لألمم املتحدة في 
اليمن في تقرير له أن “اســتمرار 
القتــال املكثــف عبــر مناطق 
اخلطــوط األمامية في محافظة 
مــأرب، مــع تفشــي األعمــال 
العدائيــة بشــكل خــاص في 
مديرية صــرواح، أدى إلى موجات 
نزوح كبيرة داخــل احملافظة منذ 
بــدء التصعيد في أوائــل فبراير 

املاضي”.

الجيش اليمني يصّد هجمات ضارية للحوثيين غرب مأرب

رئيس الحكومة الشرعية: الميليشيات تقابل
 دعوات السالم بمزيد من التصعيد

تتعاظم المخاوف من 
الخطر المحدق بحياة 
أكثر من مليون نازح 
في محافظة مأرب 

التي تسعى الجماعة 
الحوثية للسيطرة 

عليها

مقاتل موال للحكومة يطلق النار من عربته العسكرية في خط اجلبهة مبحافظة مأرب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســينظر مجلــس الشــيوخ في 
إمكانية  في  التشــيك  جمهورية 
اتهام رئيس اجلمهورية ميلوش زميان 
تصريحاته  بعد  العظمى  باخليانة 
ما  وفق  فربيتيتسي”،  “حادث  حول 

أفاد التلفزيون التشيكي.
ونقــل التلفزيون عن رئيس الغرفة 
العليا في برملان اجلمهورية ميلوش 
إن مجلس  قولــه  فيسترتشــيال 
الشيوخ يدرس إمكانية رفع دعوى 
اخليانة  بتهمة  زميان  ضد  دستورية 
االشــتباه  خلفية  على  العظمى 
بأنه أفشــى معلومات سرية جدا 
أثناء كلمته للمواطنني يوم األحد 
حول احلادث في بلدة فربيتيتســي 
حيث أسفر انفجاران هزا مستودع 

ذخيرة عن مقتل شخصني مدنيني 
في عام 2014.

جمع  أن  الغرفــة  رئيــس  وأضاف 
التوقيعات قد بــدأ في اجلمهورية 
تطالــب مجلس  علــى مذكــرة 
دســتورية  دعوى  برفع  الشــيوخ 
بارتكاب  اتهامه  ضد زميان تتضمن 
املتمثلة  العظمى  اخليانــة  جرمية 
في دفعــه مبصالح دولــة أجنبية 

على حساب املصالح الوطنية.
وفي خطابــه املتلفز األحد املاضي 
أعلن زميــان أن التحقيق اجلاري في 
أســباب حادث فربيتيتسي، ينظر 
فــي فرضيتني إحداهمــا فرضية 
وراء  وقــوف اســتخبارات أجنبية 
االنفجــارات، وثانيهمــا انفجــار 
الذخيــرة نتيجــة اإلهمــال أثناء 

التعامل معها في املستودع.
كمــا لــم يســتبعد أن تكــون 
الضجــة حول احلــادث التي أعلن 
احلكومة  رئيــس  علــى خلفيتها 
 17 التشــيكية أندريه بابيش في 
أبريل عن طرد 18 دبلوماسيا روسيا 
من البالد، جــاءت نتيجة لـ”خدعة 

استخباراتية”.
ونفت روسيا أي عالقة لها باحلادث 
ورّدت علــى طــرد دبلوماســييها 
من بــراغ بإعــالن 20 من موظفي 
الســفارة التشيكية في موسكو 
أشــخاصا غيــر مرغــوب فيهم 
وطردهم. وحــذت دول أوروبية عدة 
حذو التشيك في طرد دبلوماسيني 
روس “تضامنا” مع براغ، ما أدى إلى 

ردود جوابية مماثلة من موسكو.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التواصــل  منصــات  تناقلــت 
االجتماعي فــي األردن أنباء عن 
الديوان  أمام  نارية  إطالق عيارات 
امللكي في العاصمة عمان، أثناء 
تفريق مظاهــرة احتجاجا على 

مقتل شابني. 
وتــداول رواد مواقــع التواصــل 
االجتماعــي عــدة فيديوهــات 
العشــرات من  تظهــر جتمــع 
امللكي  الديوان  أمام  املتظاهرين 
لالحتجــاج على مقتل شــابني 
من أبنــاء حي الطفايلــة أثناء 
االثنني،  االول  امــس  مشــاجرة 
مطالبني بالقصاص من القتلة. 
ويظهــر في الفيديــو، الذي لم 
يتسن للحرة التأكد من صحته 

بشكل مســتقل، اقتراب بعض 
احملتجــني مــن بوابــات الديوان 
امللكــي، ليطلق بعــض احلراس 
أعيرة حتذيرية فــي الهواء، فيما 
لم ترد حتــى اآلن أنباء عن وقوع 

إصابات. 
وكان موقــع “خبرنــي” قد نقل 
عــن صفحــة حــي الطفايلة، 
االثنني، مقتل اثنني من شــباب 
حــي الطفايلــة وهمــا حمزة 
هاشم  وحسام  الربيحات  أحمد 
في  مشــاجرة   إثر  الربيحــات، 
منطقــة اجلويــدة حــي الباير 

بالعاصمة عمان .
وأشــار موقع “إرم نيــوز” إلى أن  
العاصمة األردنية عّمان شهدت، 
احتجاجــات  االثنــني،  مســاء 

شــعبية على مقتل شابني من 
عائلــة واحدة؛ جراء مشــاجرة 
جماعيــة اســتخدمت فيهــا 

األسلحة النارية.
العام،  األمــن  مديرية  وذكــرت 
في بيان نشــرته عبر صفحتها 
“وقعــت  االثنــني  بفيســبوك، 
في  اليــوم  مســاء  مشــاجرة 
منطقــة اجلويــدة حــي الباير 
نتج  األشــخاص  بني عــدد من 
إلى  إخالئهما  ومت  وفاتــان  عنها 
األجهزة  وقامــت  املستشــفى 
األمنية بضبط 6 اشــخاص من 
ســالحني  وضبط  االخر  الطرف 
ناريني بحوزتهم ومت اصطحابهم 
إلــى املركز األمني الســتكمال 

التحقيق”.

مجلس الشيوخ التشيكي يعتزم اتهام
 رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى 

أنباء عن إطالق عيارات نارية لتفريق 
متظاهرين أمام الديوان الملكي األردني

يجري إحصاء كل عشرة أعوام

تغييرات في مقاعد تمثيل واليات أميركية 
بالكونغرس وفق تنامي السكان
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتقرت أســعار الذهــب امــس الثالثاء مع 
املتعاملني في الســوق إلجتماع مجلس  تطلع 
األميركي ملعرفة مؤشرات  الفدرالي  االحتياطي 
بشــأن آفاق السياســة النقدية ، بينما ضغط 

صعود الدوالر على جاذبية املعدن.
واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1780.61 
دوالرا لألونصــة. ولم يطرأ تغير يذكر على عقود 
الذهــب األمريكية اآلجلة عنــد 1780.40 دوالرا 
لألونصة. وارتفع الدوالر مقابل عمالت منافسة، 
مــا يقلل مــن جاذبية املعدن بالنســبة حلائزي 
العمالت األخرى، بينما استقرت عائدات سندات 
أعــوام قرب  األميركية ألجل عشــرة  اخلزانــة 

مستوي 1.570 باملئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضت أسعار خام البصرة اخلفيف والثقيل، 
امس الثالثاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط 
لــدول منظمة أوبك، عنــد افتتاحها أمس االول 
االثنني. وانخفض نفــط البصرة اخلفيف املصدر 
آلسيا إلى 64.52 دوالراً للبرميل مبقدار 0.86 دوالر، 
أو بنســبة %1.32 عن يوم اخلميس املاضي، فيما 
سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 60.97 دوالرا 

للبرميل بأنخفاض بلغت نسبته 0.15%.
وســجل اخلــام العربــي اخلفيــف 64.52 دوالرا 
للبرميل، وســجل مزيج مربــان اإلماراتي 63.01 
دوالرا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران اجلزائري 
64.12 دوالرا للبرميل، وبلغ ســعر بوني اخلفيف 
االنغولي  وجيراســول  دوالرا،   63.94 النيجيــري 

64.27 دوالرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات رســمية امس الثالثــاء منو أرباح 
الشــركات الصناعية الصينيــة 92.3 في املائة 
على أساس ســنوي في مارس إلى 711.18 مليار 

يوان )109.66 مليار دوالر(، وفقا لـ«رويترز«.
وأظهرت األرقــام الصادرة عــن املكتب الوطني 
لإلحصاءات أن ذلك يأتي باملقارنة مع صعود 179 
في املائة على أساس سنوي شهده أول شهرين.

تغطي بيانــات األربــاح الصناعية الشــركات 
الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون 

يوان من األنشطة الرئيسية.
وبالنســبة للفترة من يناير إلى مارس، منت أرباح 
الشــركات الصناعية 137 في املائة مقارنة مع 

الفترة نفسها قبل عام إلى 1.825 تريليون يوان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مصرف الرشيد، امس الثالثاء، عن تعليمات 
جديدة ملنح قروض شراء الوحدات السكنية في 

مجمع بسماية في العاصمة بغداد.
واوضــح املكتب االعالمي في بيــان صحفي انه 
مت »إصــدار تعليمات جديدة ملنح قروض شــراء 
الوحدات السكنية في مجمع بسماية من خالل 

اضافة شرط الكفيل لغير املوظفني«.
واضاف ان »وضع هذا الشرط جاء لوجود تلؤ وعدم 
االلتزام  بدفع اإلقســاط من قبل املســتفيدين 

السابقني«.

الذهب يستقر مع ترقب 
السوق اجتماع مجلس 

االحتياطي الفدرالي

انخفاض أسعار خام 
البصرة الخفيف والثقيل

نمو أرباح الشركات 
الصناعية الصينية 

 % 92.3

»الرشيد« يصدر تعليمات 
لشراء وحدات سكنية في 
بسماية لغير الموظفين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف مظهــر محمــد صالح 
املستشــار املالي لرئيــس الوزراء ، 
امس الثالثاء عــن أن إجمالي ديون 
العــراق اخلارجية الواجبــة الدفع 

يتراوح بني 25-23 مليار دوالر.
األنباء  لوكالــة  وأوضــح صالــح 
، أن ديــون العراق  العراقيــة )واع( 
الواجبــة الدفع هي التي اختزلتها 
اتفاقية نادي باريس وتســمى ديون 
ما قبل العــام 1999 والديون التي 
واحلرب  املالية  االزمة  خالل  حتققت 
على عصابــات داعــش االرهابية، 
مبا فيها بقايــا تعويضات الكويت 
مليار   23-25 بني  جميعها  وتتراوح 

دوالر.
وأضاف املستشــار املالــي لرئيس 
الوزراء العراقي، أن بقايا تعويضات 
العــراق للكويت لم تتجاوز ملياري 

دوالر.
وفيمــا يتعلق بفوائــد الديون قال 
صالح، إن الرقم املتعلق مبا يسمى 
أي  الديون  مخصصــات خدمــات 
واالقســاط  الســنوية  الفائــدة 
املســتحقة الدفع، ُقدر في املوازنة 

العامة االحتادية للعام 2021 بنحو 
9 تريليونات دينار، وهي متثل %7 من 
اجمالــي االنفاق الكلي في املوازنة 

العامة املذكورة”.
وأكــد صالــح أن، هذه النســبة 
ليست مخصصة للديون اخلارجية 
فقــط، وإمنــا خصــص معظمها 
الى  تصل  التي  الداخليــة  للديون 
نحــو 70 تريليــون دينار، مشــيرا 
الى أن هذه الديــون متثل مديونية 

اجلهاز املصرفي احلكومي على وزارة 
املالية.

ولفــت، الــى أن هــذه احلصــص 
تســتحوذ  العام،  للدين  اخملصصة 
عليهــا الديون الداخلية بنســبة 
تزيــد علــى %60 مــن إجمالــي 
أو  العام  الدين  خدمة  تخصيصات 
احلكومي في املوازنة العامة 2021، 
وأنها مدفوعــات من احلكومة إلى 

احلكومة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســكل  آند  دريك  شــركة  أعلنت 
مبجموعة  فوزهــا  إنترناشــيونال 
التي تصــل قيمتها  العقــود  من 
اإلجماليــة إلــى 376 مليون درهم 
ملشــاريع جديدة في تونس والهند 
وفلســطني، ليتعزز وضعها املالي، 
وأدائهــا التشــغيلي، وتوســعها 

الدولي.
وأوضحت الشــركة فــي بيان لها 
على سوق دبي املالي، أنها تقدمت 
أيضا بعروض أسعار ملشاريع أخرى 
في الكويت تصــل قيمتها إلى ما 
يقــارب 260 مليون درهم، وهي اآلن 

قيد التفاوض.
كما مت تقدمي عروض أسعار ملشاريع 
قيمتها  تصــل  العراق  فــي  أخرى 
إلى قرابــة 1.49 مليار درهم ويجري 

التفاوض مع املقاول الرئيسي.
 ويأتي فوز شركة “دريك آند سكل” 
بهــذه املشــاريع، وتوســعها في 
معاجلة  قطاعات  لتشمل  أعمالها 
ميــاه الصــرف الصحــي، ومتديد 
خطوط األنابيب إلى جانب مشاريع 
األخرى؛  املتنوعة  التحتيــة  البنية 

بدعم من األداء املتميز لـ”باسافانت 
للطاقة والبيئة “ إحدى الشــركات 

اململوكة بالكامل لها.
وقــال رئيس مجلس إدارة شــركة 
إنترناشــيونال”،  آند ســكل  دريك 
إنه خالل األشــهر القليلة املاضية، 
اســتطاعت الشــركة توقيع عدة 
عقود جديدة مثل مشــاريع تنقية 
ميــاه الصرف الصحي ومشــاريع 
متديــد أنابيب الغــاز والبترول، هذا 
باإلضافة إلــى حرصها على تنفيذ 

العديد مــن املشــاريع اجلارية في 
العقود  تسليم  وضمان  بلدان  عدة 

احلالية وفق اجلدول الزمني احملدد.
وأكد شفيق عبداحلميد أن الشركة 
قامت بتوقيــع عقد في اجلمهورية 
فرنسية  شــركة  مع  التونســية 
لتنفيذ مشــروع محطــة معاجلة 
جنوب  في  الصحــي  الصرف  مياه 
 178 تبلغ  ميليــان تونس بقيمــة 
الشركة  باشرت  وقد  درهم،  مليون 

بالبدء في تنفيذ املشروع حاليا.

الصباح الجديد ـ متابعة:

استأنفت شركتا “دانة غاز” و”نفط 
الهالل”أعمال مشروع التوسعة في 
حقل “خور مور” في إقليم كردستان 

بالكامل.
وبحسب بيان مشترك، ينطوي هذا 
الذي تتشــارك الشركتان  املشروع 
في تشــغيله بالنيابــة عن ائتالف 
“بيرل بتروليوم”، على ضخِّ استثمار 
إضافــي بقيمة 600 مليــون دوالر 
لزيــادة إنتــاج الغــاز مبعــدل 250 
مليون قــدم قياســي مكعب في 
اليوم لتلبية احلاجة احمللية املاســة 

إلمدادات الطاقة.
ومتَّ إرجــاء أعمــال البنــاء اخلاصة 
باملشــروع بســبب جائحة كورونا، 
ومتَّ اســتئنافها اآلن استعداداً لبدء 
اإلنتاج في نيسان 2023، وذلك عقب 
االتفاق مع حكومة إقليم كردستان 
القوة  واملقاول علــى إعالن حالــة 
تنتجه  الذي  الغاز  القاهرة. ويغطي 
الشــركتان في الوقت احلالي أكثر 
من %80 من عمليات إنتاج الكهرباء 

في إقليم كردستان.
يتجــاوز مجمــوع االســتثمار في 
دوالر،  اآلن مليــاري  املشــروع حتى 
بإنتاج تراكمي يزيد على 332 مليون 
تأســس  وقد  مكافئ.  نفط  برميل 
مشــروع غاز كردســتان في 2007 
مبوجب اتفاقيــة أبرمتها “دانة غاز”، 
و”نفط الهــالل” مع حكومة إقليم 
كردستان، متنحهما حقوقاً حصرية 
لتقييــم وتطوير وإنتاج وتســويق 
البترول والغــاز الطبيعي من  وبيع 
حقلي “خــور مور”، و”جمجمال” في 

كردستان العراق.
وفــي تشــرين االول 2008، بــدأت 
أعمــال اإلنتــاج في احملطــة التي 
بُِنيت لتشغيل املشــروع في “خور 
مور” بفترة قياســية لم تتجاوز 15 
ل ائتالف  شــهراً. وفي 2009، ُشــكِّ
“بيــرل بتروليوم” الــذي يضمُّ “دانة 
غاز”، و”نفط الهالل” كمســاهمني 

انضمت إليهما الحقــاً “أو إم في”، 
و”إم أو إل”، و”آر دبليــو إي” بحصــة 

%10 لكل منها
وينطوي هذا املشروع الذي تتشارك 
الشــركتان في تشــغيله بالنيابة 
عن ائتــالف “بيرل بتروليــوم” ضّخ 
استثمار إضافي بقيمة 600 مليون 
دوالر لزيادة إنتــاج الغاز مبعدل 250 
مليون قــدم قياســي مكعب في 
اليوم لتلبية احلاجة احمللية املاســة 

إلمدادات الطاقة.
وكانــت أعمــال البنــاء اخلاصــة 
باملشــروع، أرجئــت جــراء جائحة 
اآلن  اســتئنافها  ومت  كورونــا”   “
اســتعداداً لبدء اإلنتــاج في أبريل 
2023، وذلــك عقــب االتفــاق مع 

حكومة إقليم كردســتان. ومبوجب 
أبرمتها  التــي  الغاز  بيــع  اتفاقية 
“بيــرل بتروليــوم” مــع وزارة املوارد 
الطبيعيــة التابعة حلكومة إقليم 
كردســتان في مارس 2019 سيبيع 
االئتالف إمدادات غاز إضافية تغذي 
بوقود  الكهربــاء  توليد  محطــات 
أنظف منخفــض التكلفة مما يعزز 
إمكانات إنتــاج الكهرباء في إقليم 
كردستان العراق ويغطي الغاز الذي 
تنتجه الشركتان في الوقت احلالي 
أكثر مــن %80 من عمليــات إنتاج 
الكهربــاء في اإلقليم. ويبلغ معدل 
اليومي في حقل “خور مور”  اإلنتاج 
440 مليون قــدم مكعب من الغاز 
الطبيعي، إضافة إلى 15700 برميل 

من املكثفــات و1020 طنا من الغاز 
البترولي املســال أو مــا مجموعه 
110,400 برميل نفط مكافئ يومياً 
إنتاجأ  األعلى  املشــروع  يجعله  ما 
فــي اإلقليم وأكبر مشــروع تتواله 
شركة خاصة إلنتاج الغاز وتطويره 
ُوضعت خطط  وقــد  العــراق.  في 
لتعزيز إنتاج مشــروع خور مور من 
خــالل إضافة وحدة ثانية بســعة 
250 مليــون قدم قياســي مكعب 
مما ســيعمل على رفع اإلنتاج الغاز 
الكلي للمشروع إلى نحو مليار قدم 

مكعب في اليوم بحلول 2024.
االســتثمار في  ويتجــاوز مجموع 
املشــروع حتى اليوم مليــاري دوالر 
بإنتــاج تراكمــي يزيد علــى 332 

مليــون برميل نفــط مكافئ وقد 
أتــاح اســتخدام الغاز فــي توليد 
طائلة  تكاليــف  توفير  الكهربــاء 
على إقليم كردستان والعراق ككل 
جمة  اقتصادية  منافــع  وحتقيــق 
للمجتمعــات احمللية كما ســاهم 
كذلك فــي تالفــي 43 مليون طن 
من انبعاثات ثاني أكســيد الكربون 
االســتعاضة عــن مصادر  بفضل 
الوقــود الســائل وكان لذلــك دور 
التعامل مع مشــكلة  إيجابي في 
تغير املنــاخ العاملية واحلد من تلوث 
وقال  احمللي.  املســتوى  على  الهواء 
الرئيــس التنفيذي لشــركة نفط 
الهــالل والعضو املنتدب لشــركة 
دانة غاز، مجيد جعفر، إنه بعد عام 

من تأخر األعمــال نتيجة للجائحة 
التوسعة  مشروع  استئناف  يسرنا 
واستثمارنا  بالكامل  مور”  “خور  في 
600 مليون دوالر لرفع مستوى إنتاج 
%60 تقريباً بغضون  الغاز بنســبة 
عامني مــن اليوم تعزيــزاً إلمدادات 

الكهرباء احمللية.
مــن جانبه قال الرئيــس التنفيذي 
لشــركة “دانة غاز” الدكتور باتريك 
بتعزيز  فخــورون  “نحن  وارد:  أملــان 
شركائنا  مع  بالتعاون  اســتثمارنا 
في )بيرل بتروليــوم( لتنمية قطاع 
الغــاز في إقليم كردســتان العراق 
لنوفر لســكانه مصدراً مستداماً 
من الطاقة النظيفــة ولندعم منو 

اقتصاده احمللي”.

استثمار 600 مليون دوالر لزيادة إنتاج
حقل خور مور في االقليم خالل عامين

يغطي الغاز الذي تنتجه دانا غاز ونفط الهالل أكثر من 80%

600 مليون دوالر 
استثمار اضافي 

لزيادة إنتاج الغاز 
بمعدل 250 مليون 

قدم قياسي مكعب 
في اليوم لتلبية 
الحاجة المحلية 

الماسة إلمدادات 
الطاقة

حقل خور مور

مستشار الكاظمي: 9 تريليونات دينار 
مخصصات خدمات الدين في الموازنة لعام 2021

“دريك آند سكل”تفوز بعقود مشاريع 
جديدة بقيمة 376 مليون درهم

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

يتابع املتعاملون الليرة التركية ملعرفة 
إذا ما كانت ســتبلغ أدنى مستوياتها 
على اإلطالق عند 8.58 للدوالر، بسبب 
تدهور العالقات مــع الواليات املتحدة 
ومخــاوف حيال ميــل محافظ البنك 
املركزي إلى التيسير. وكانت الليرة في 

أحدث تعامالت عند 8.4225.
يأتــي ذلــك فــي وقــت تواجــه فيه 
التعامالت التركية في أسواق العمالت 
املشــفرة ارتباكا جديدا بعد أن أوقفت 
الشــرطة التركيــة الســبت املاضي 
مدير عام شــركة “فيبيتكوين” لتداول 
منصة  ثاني  وهي  املشــفرة،  العمالت 
التركية  السلطات  تستهدفها  مماثلة 
خالل أسبوع بعد هرب مؤسس شركة 
“ثوديكــس” املتهم بارتــكاب عمليات 

احتيال.
إلى  األتــراك  ويتجه عــدد متزايد من 

العمالت املشــفرة حلماية مدخراتهم 
بسبب االنخفاض احلاد في قيمة الليرة 

والتضخم املرتفع.
إلى ذلــك، هبط الدوالر إلــى قاع نحو 
ثمانية أســابيع مقابل عمالت رئيسة 
أخرى أمس، وسط تكهنات بأن جيروم 
باول رئيس مجلس االحتياطي االحتادي 
بشأن  األمريكي ســيتجنب محادثات 
تخفيف مشــتريات الســندات خالل 

اجتماع هذا األسبوع.
وبلغ الدوالر 107.71 يــن، ليكون قريبا 
من أدنى مســتوى منــذ الرابع من آذار 
.وصعد اليــورو ملا يصل إلــى 1.2117 
دوالر، ليواصل املكاســب التي حققها 
إيجابية  بيانــات  بعد  املاضية  اجلمعة 
والصناعات  اخلدمات  أنشــطة  بشأن 

التحويلية في أوروبا.
وكان اجلنيه االسترليني مرتفعا 0.2 في 
املائة، في أحدث تعامالت عند 1.3902، 
ما يضــاف إلى زيادته 0.3 في املائة، في 
اجللسة السابقة، ولم يطرأ تغير يذكر 
على الدوالر مقابل الفرنك السويسري 

عند 0.91225 قرب قاع شهرين.
وصعد اليوان فــي املعامالت الداخلية 
6.4889 دوالر، ليكــون قريبا من  إلــى 
قمة ســتة أســابيع. وتقدم الدوالران 
أعلى  صوب  والنيوزيلندي  األســترالي 
مستوياتهما في شهر، لكن متعاملني 
األرجح  يتجهــان على  “إنهما  يقولون 
إلى اقتفاء آثار حتركات أســعار السلع 
األساســية العاملية”. من جهة أخرى، 
ارتفعت أســعار الذهب خالل تعامالت 
أمــس االول االثنــني ، بعــد أن عززت 
زيادة وتيــرة اإلصابات بكوفيد - 19 من 
جاذبيته كمــالذ آمن، وعزز ذلك ضعف 
الدوالر قبل اجتماع مجلس االحتياطي 
األمريكي”  املركــزي  “البنــك  االحتادي 
األسبوع اجلاري، بينما استقر البالديوم 
الذي يســتخدم في صناعة السيارات 
قرب قمة غير مسبوقة بلغها األسبوع 
املاضــي. ووفقا لـ”رويتــرز”، زاد الذهب 
في الســوق الفورية 0.2 في املائة، إلى 
1781.08 دوالر لألوقية بحلول الساعة 
0526 بتوقيــت جرينتــش، وارتفعــت 

العقود األمريكيــة اآلجلة للذهب 0.1 
في املائة إلى 1780.30 دوالر لألوقية.

“ديلي  يــاجن مــن  وقالــت مارجريــت 
إف.إكس”، “وضع كوفيد - 19 في الهند 
واليابان يســوء، لذا يعــزز هذا الطلب 
على املالذات اآلمنة، ما يقود إلى ارتفاع 
أســعار الذهب”، مضيفــة أن “تراجع 

الدوالر يدعم األسعار أكثر”.
سجلت احلاالت في الهند زيادة قياسية، 
في حــني أعلنت اليابــان حالة طوارئ 
فــي طوكيــو وأوســاكا ومقاطعتني 
أخريني يوم اجلمعة ملواجهة زيادة وتيرة 

اإلصابات.
وأضافت ياجن “على اجلانب اآلخر، تتجه 
أنظار املستثمرين إلى بيانات اقتصادية 
قوية جدا أعلنــت يوم اجلمعة املاضية 
“، وتابعت أن “صعود عائدات ســندات 

اخلزانة يكبح مكاسب الذهب”.
وحتسن نشــاط املصانع األمريكية في 
مبيعات  قفــزت  بينما  نيســان  أوائل 
التجزئة إلى مستوى غير مسبوق في 

آذار وتسارعت وتيرة التوظيف.

بعد تدهور العالقات مع واشنطن 

الليرة التركية أمام خطر الهبوط إلى أدنى مستوياتها
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أوس حسن

زهير الجبوري 

استطاع الشــاعر امنار مردان في جتربته 
األخيــرة )كلما قلت .. قالــت الى أين ؟ 
/2021( أْن يخلق لنفســه احليز الكافي 
فــي الشــعرية العراقيــة التي تالمس 
اجملســات الكبيــرة املؤطــرة بالواقــع 
وبالتفاصيل احمليطــة به، وألن القصيدة 
البناء  لعبــة مجازيــة فيهــا متعــة 
والتشــّكل ـ كما يعتقد الشاعر ـ فإن 
ما قرأناه فــي اجملموعة هذه أنها خلقت 
فلم  وبالنضج،  بالوعي  أجواًء مشحونة 
تكن القصيدة سوى مشروعا يحمل في 
طياته طرح األسئلة، لكنها أسئلة بائنة 
وواضحة انطوت علــى تفاصيل مؤطرة 
بالذاتي واحلســي والهاجســي، انطالقا 
من العنوان مرورا باملضمون وليس انتهاًء 
أمام  باخلامتة. ولو قمنا مبواجهة الشاعر 
، فإننا ســنلمس حرصا دقيقا  قصائده 
في طريقة كتابــة كل قصيدة، وبذلك 
يصبح الشــاعر على عالقة صريحة مع 
اجلديد، فالقصائــد في اجملموعة  واقعه 
عبارة عن شــفرات مدونة استنهضها 
)مــردان( من تفاصيلــه اخلاصة لتصبح 
مشروعه الشــعري ، مهما كانت هناك 
امتزاجات وتكثيفــات لغوية ، بل هناك 
واضحة  اعطت قصدية  ضربات شعرية 

في وحدة املوضوع .. 
تتضح في قصائد اجملموعة ثيمات الزمة 
عند الشــاعر حيــث )األنــا .. والذات .. 
واآلخر( ، ومع حضورها الذي يبدو وقوعه 
في التكرار من خالل قصائده السابقة ، 
اال انها حتيلنا الى خانة )االنصات( ، وهي 
للوهلــة األولى متثل حالة تلقي، غير أني 
احسبها نقديا حالة حتول ونضج ، حيث 
رشاقة الّلغة واستقرار االنفعال السابق 
في جتاربه السابقة ، وهي في الوقت ذاته 
ال تنفك في التفكير عن شــيء ميتد الى 
مديات أخرى، أهو هاجس القلق في شبق 

التجديد واملغايرة .. أم حالة من التوجس 
الذاتي والنفســي الذي الزم الشاعر في 
مرحلته األخيــرة ..؟ .. واذا كان هناك أمر 
ثالث في قراءتنا لشــعرية اجملموعة فإنه 
يقف عند حدود ما يسمى بـ)السير ذاتي( 
، وهي مسألة حساسة جدا ، ألمر يتعلق 
بخصوصية الشاعر في حتديد ما يكتب 
حاليا وكيفية التعامل مع اســقاطاته 
التالية  العتبــات  قرأنا  مثلمــا  اخلاصة 
لـ)األهداء / الى )بلند( وهو يحمل أسمي 
( ، و)عنوانات القصائــد( و)املضمون وما 
، كّلها تنبسط  يحمله من انعكاسات( 
أمامنا وســط حتليل ميســك بــه أهل 
االختصاص .. مبعنى لو قدر للشاعر أمنار 
مردان أن يعيش مرحلة جديدة وتفاصيل 
مغايــرة ، فان القصيدة عنده ســتأخذ 
شــكال بنائيا مختلفا ، وال ضير في ذلك 
فبعــد اجملموعة األولــى والثانية وأخيرا 
الثالثة فقد ملســنا حقيقــة التجديد 

واملغايرة .. 
صحيــح أن لعبة املفارقة في شــعرية 
امنار مــردان واضحة ، لكن قصائد )كلما 
قلت .. قالت الى أين( فيها استقرار وتأن 
واضح ، وهناك انغمار في صياغة اجلملة 
الشعرية محاولة منه جعلها ذات متعة 
، ومن غير أن يشــعر بأنَّ القصيدة قادته 
الى كشوفات ذاتية وانحدارات مشحونة 
بعالمات استفهام ألسئلة فرضت عليه 

، نقرأ في قصيدة )مصحة(:
رغم قربي املتكرر من كّل مجانني األرض 
لم يشر أحدهم إِليَّ .. ويقول إنه مثلي 

فإلى متى أبقى أمارس جنوني بِك
بهذا التفرد العجيب .)ص18(.

وفي قصيدة )بورتريه( نقرأ: 
أكسُر كّل الطالسم املثقوبة في قبعتي 

وأسألهم 
ما ذنب الشــمس انها خلقــت عارية ؟ 

)ص21(.
وفــي قصيدة )أوشــك أن أقــول لَِم( ـ 

املقطع )6( ـ :
لَِم ال أؤطر أنوثك .. وأمارس عزلتي فيها 

ويكون هذا العالم 
في جسدك رداًء خفيفاً .)ص26(.

ومن خالل ما جاءت به املقاطع الشعرية 
من عالمات اســتفهام، فإنها في الوقت 
ذاتــه احالتنــا الى منطقة حساســة 
جــدا ، وهــي مزاجية الشــاعر، فهو ال 
ينفك في التعامل مع اللغة الشــعرية 
بوصفهــا أداة معبرة عن ذاتــه ، ال أداة 
كاشــفة لذاتــه ، وهو تعالــي فطري ، 
ولعل اخلوض فــي تفاصيل أكثر تعقيدا 
التي يتعامل بها عن  وحساســية تلك 
قرب مع )مجانني الكرة األرضية( و )كسر 
الطالسم املثقوبة( و )التأطر بأنوثة امرأة 
، ثم العزلة(، يكشف عن وجود انعكاس 

متمرد في بنية القصيدة ..
في القصائد )لم أخطط لرسالتك .. وما 
ضاع ولم يقل .. وذاكرة للكســر .. وازرع 
نومي ليخضر حلم ابيض(، تســتنهض 
في مضمــون كل قصيدة شــعلة من 
املدركات احلسية، رغم تلوينها وتنويعها 
مبوضوعــات مختلفة، فحــني نقرأ في 

قصيدة )لم اخطط لرسالتك(:
الشمس رغم جبروتها 

تفقد هيبتها بغيمة .)ص56(.
في الوقت ذاته نقــرأ في قصيدة )ذاكرة 

للكسر(:
أنا الوحيد من حتايل على الضوء 

وحمَل توقيع اليتامى واألرامل 
وتدحرج نحو الهواء. )ص67(.

هذه الصياغة التعبيرية للغة الشعرية 
تكرس باجتــاه لعبة الوصــف ، وهو أمر 
طبيعي في جتربة الشاعر، وهذا ما مينحه 
العمق الكافي في تأطير جتربته بأسلوبه 
اخلاص، ومحاولة جعل كل االشياء طوع 
واذا كانت هذه   ، )خلطتــه الشــعرية( 
متثل جرأة، فاني أحســب جّل ما سنقرأه 
الحقا يحمل مجسات جديدة تؤسس له 
لونه اخلاص، فالشــاعر امنار مردان ومنذ 
مجموعته األولى أدرك أن شروط اللعبة 
والتأسيس،  املغامرة  شــروط  ذاتها  هي 

وهذا ما ستكشفه األيام القادمة ..

متابعة الصباح الجديد:

فازت املصرية إميان مرســال اخلميس 
بجائــزة الشــيخ زايــد للكتاب في 
فرع اآلداب عــن كتاب )في أثر عنايات 

الزيات( الصادر عن دار الكتب خان.
حتمل اجلائزة التي تأسست في 2006 
آل  زايد بن ســلطان  الشــيخ  اسم 
نهيان وتقدم ســنويا لصناع الثقافة 
والناشــرين  واملبدعــني  واملفكريــن 
في  عــن مســاهماتهم  والشــبان 
والترجمة  والتأليف  التنمية  مجاالت 

في العلوم اإلنسانية.
وفــاز باجلائــزة في فــرع أدب الطفل 
والناشــئة الكاتب التونسي ميزوني 
بناني عن قصة )رحلة فنان( الصادرة 
عــن دار املؤانســة للنشــر، كما فاز 
باجلائزة في  التونســي خليل قويعة 
فرع الفنون والدراســات النقدية عن 
الفنون  في  التحديث  )مســار  كتاب 
إلى  األرســومة  مــن  التشــكيلية 
اللوحة( الصادر عــن دار محمد علي 

للنشر.
وفي فرع املؤلف الشاب فازت باجلائزة 
الباحثة الســعودية أســماء مقبل 
عــوض األحمدي عن دراســة بعنوان 
)إشكاليات الذات الساردة في الرواية 
نقدية  دراسة   - السعودية  النسائية 
الــدار  عــن  الصــادرة   )2012-1999

العربية للعلوم ناشرون.
وفــي فــرع الترجمــة فــاز باجلائزة 
األميركــي مايــكل كوبرســون عن 
ترجمة كتاب )مقامــات احلريري( من 
اللغــة العربية إلــى اإلجنليزية الذي 
أصدرته مكتبة األدب العربي التابعة 

جلامعة نيويورك-أبوظبي عام 2020.
وذهبــت اجلائزة في فرع التنمية وبناء 
الدولة إلى األكادميي املصري ســعيد 
املصري عن كتاب )تراث االستعالء بني 
الصادر عن  الديني(  واجملال  الفولكلور 

دار بتانة للنشر والتوزيع.
طاهرة  األميركيــة  الباحثة  وفــازت 
قطب الدين باجلائزة في فرع الثقافة 
العربية في اللغات األخرى عن كتاب 
والوظيفة(  الفن  العربيــة:  )اخلطابة 

الصادر عن دار بريل للنشر.
وحصلــت دار اجلديــد اللبنانية على 
والتقنيات  النشــر  فــرع  في  اجلائزة 
في  إلســهامها  »تقديرا  الثقافيــة 
موضوعات  علــى  الضوء  تســليط 
منســية ومهملة في النشر العربي، 
ودورها البارز في رفد املكتبة العربية 
بالكتب العلمية والدراسات اللغوية 

والفكرية املتميزة«.
تبلغ قيمة اجلائزة فــي كل فرع 750 
ألف دينار إماراتي )نحو 200 ألف دوالر( 
فيما يحصل الفائز بلقب »شخصية 

العام الثقافية« على مليون درهم.
وقال األمــني العام للجائــزة ورئيس 
مركز أبوظبــي للغة العربية علي بن 
متيم في بيان إن »أكثر ما أثار إعجاب 
جلــان التحكيم هو تنوع األســاليب 
بها  متيزت  التــي  والبحثية  األدبيــة 
األعمال املشــاركة واملوضوعات التي 

طرحها األدباء والباحثون«.
وكانــت اجلائزة قد تلقــت في دورتها 
الدورة  تعد  والتي  عشــرة،  اخلامسة 
املشــاركات،  مــن حيث عدد  األكبر 

2349 ترشــيحا ألعمــال صدرت في 
.2019/2020

للفائزين  افتراضي  تكرمي  ويقام حفل 

ملعرض  الثالثني  الــدورة  مع  بالتزامن 
أبوظبــي الدولي للكتاب في شــهر 

مايو أيار القادم.

لعبة اإلنصات في »كلما قلت قالت الى اين ..؟«

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن الفائزين في دورتها 15

قراءة

جائزة

هيثم الزبيدي

املدن  وتراجع  يتكّرر مشهد صعود 
الثقافية العربية. تتعدد األسباب، 
وهي خسارة  واحدة  النتيجة  لكن 
للمنطقــة ومثقفيها وناســها. 
التي حتتلهــا عاصمة في  املكانة 
الشــأن الثقافي شيء ثمني يجب 
عدم التنازل عنه بســهولة. بناؤه 
مكلف ويأخذ الكثيــر من الوقت 
واجلهــد، لكن النتيجــة إيجابية 

باملطلق.
منــذ عهــد اخلــروج العثمانــي 
والدخول الغربــي للعالم العربي، 
ازدهــرت العواصــم علــى تتابع. 
ســبقت القاهرة اجلميع. أّم الدنيا 
القاهرة،  باســتحقاق.  في حينها 
وبعض املــدن الكبــرى في مصر، 
يتوقف  ال  أصبحت شعلة نشاط. 
تنويعاته.  بــكل  الثقافي  العطاء 
أكاد أجــزم أن صناعة األدب والفن، 
الســينما واملســرح واالهتمــام 
أفضل  كانت  التشكيلية  بالفنون 
متوســطية.  أوروبيــة  دول  مــن 
السينما املصرية كانت تنتج مئات 
األفالم ســنويا. أين كانت صناعة 

السينما اليونانية مثال؟
الدفء  وّزع  القاهرة  اإلشــعاع من 
علــى أرجــاء كثيرة مــن العالم 

العاصمتــان  انتبهــت  العربــي. 
املتنافستان بغداد ودمشق. لم ميّر 
وقت طويل حتى بدأت احلركة تدّب 
في أوصال النــاس وصارت لديهم 
ذائقــة فنيــة وثقافيــة، بات من 
املطلوب أن جتد اللمسات العراقية 
والسورية في الفنون على أنواعها. 
بيروت كانت األذكى بني الصاعدين، 
وعرفــت أيــن حــدود احلركة في 
ســتخفق  وأين  ودمشــق،  بغداد 
املشهد  في  السياسية  التدخالت 
اخلمسينات،  بعد  املصري  الثقافي 
فكانت احلاضرة بناســها أوال، ومبن 

استقطبتهم من العرب ثانيا.
في حلظــة من اللحظــات، كانت 
هذه العواصم تتنازع اجملد الثقافي، 
وتخلط الفني باألدبي بالسياسي. 
املســتفيدين. عواصم  نحن  وكنا 
أخــرى بــدأت بالصعــود وتتعلم 
الدرس بســرعة. في الكويت، كان 
شــق الطرق في املدينــة اجلديدة 
يســير بالتوازي مع رعاية املشاريع 
الثقافيــة، ومــع ازدهار املســرح 

والدراما، ومع استكشاف التراث.
ثم غلب السياسي على الثقافي. 
بدأت رحلة التآكل. الغناء حتّول إلى 
أناشيد وطنية. النحت متاثيل متجد 
صور  التشكيلية  اللوحات  القادة. 
من املعارك أو من املعاناة أو ألمجاد 
حقيقيــة وأخــرى مزيفــة. صار 

بإمكانك العثور على فرقة اسمها 
“املســرح العســكري”. هل يوجد 
أســوأ من هذا املسّمى؟ األدب هو 
السينما  واملعارك.  الصراعات  أدب 
تراجعت بني أفالم املقاوالت، وأفالم 
سوداوية جتريبية تهرب من الواقع. 

ويا ويلنا ممّا فعل بنا الشعراء.
هذا ال يعني أن الســاحة قد خلت 
يشــاهدون  كانوا  املثقفــني.  من 
الثقافية  احلواضر  انكسار  مشهد 
بحزن وينتظرون خروجا من األزمة. 
طال االنتظــار وال زالت األمور على 

حالها في هذه املدن.
في حلظــة تاريخية مهمــة، قّدم 
اخلليــج نفســه كبديــل. أهــال 
املهرجانات،  هذه  العرب.  باملثقفني 
املشــاريع.  وهذه  املبــادرات  وهذه 
واألهــم، لدينــا املال الــذي ميكن 
أن يســاعد فــي حتريك املشــهد 
الثقافي. مال وفير أنفق بســخاء 

ملموس.
تذهــب إلى العاصمــة اخلليجية 
فترى احلركــة املعمارية واحلضرية 
على قدم وساق. تطمئن كمثقف 
ألن هــذا هــو الطبيعــي. البعد 
السياســي كان غائبــا نســبيا. 
اخلليجيــون كانوا يهدفــون فعالً 
إلى أن تصبح مدن اخلليج حواضر 
الثقافــة العربيــة البديلة. كانت 
املنافســة بني العواصم على قدم 

وســاق. وأجمل ما في املشهد هو 
تنّوعه. مــدن اختارت التراث. أخرى 
مزجت بني التراث واملعاصرة. ثالثة، 
التراثية  الرمزيــات  بعض  وضعت 
محدودة  أنها  واعترفــت  املوجودة 
وأنها بصدد تأسيس ثقافي جديد 

على أسس العالم املتغير.
من  املتغيرات.  يــدرك  كان  اخلليج 
الصعــب تصــّور خــروج بلد من 
من  مثــال،  الســلفيني،  هيمنــة 
دون ثقافة. اإلســالميون ســبقوا 
املثقفني إلــى اخلليــج، وكان من 
الضــروري تفكيــك منظومتهم 
هناك. يســتطيع السياســي أن 
يتخذ قــرارا أمنيا بحجر نشــاط 
ألشــخاص ومجموعــات. لكــن 
التأثير احلقيقي على اجملتمع ميّر من 
خالل إعادة تركيبــه ثقافيا بأدوات 
مختلفة، منهــا الثقافة بفعلها 
املباشر، واآلخر بالفعل غير املباشر 

من خالل اإلعالم.
في مســعاها هــذا، اســتأجرت 
دول اخلليــج مســاحات ثقافيــة 
اإلنتاج  التقليدية.  العواصــم  في 
الدرامــي يتم في ســوريا ومصر. 
الدراما  لبنان.  االســتعراضات في 
التاريخية تصّور فــي املغرب. ولم 
تنس هذه الدول نفسها في اإلنتاج 
اخلليجي. صعــدت الدراما وصارت 
مطلوبة. صحيح أن الوجوه مكررة 

إلــى حد امللــل، لكنهــا موجودة 
وبياعة وحاضرة. فقط حتمل ملسات 

البوتوكس والفيلر على الوجوه.
اخلزين  من  اخلليج  دول  اســتعارت 
الثقافــي العربــي فــي مواجهة 
التطرف أيضا، وصرنا نرى انطالقات 
الفتة في احلديث عن عقد اجملتمع 
الهدوء  والســلفية.  التكفيريــة 
الــذي يعــّم اخلليــج اآلن وتراجع 
تصدير االنتحاريــني إلى دول اجلوار 
اجلهادية، ليست  التبرعات  وتوقف 
نتيجــة فقــط لشــدة القبضة 
األمنيــة. الثقافــة كانت حاضرة. 
مسلســل واحــد ميكــن أن يغّير 
أفكار مئات اآلالف من الناس. فيلم 
وثائقي عن كوارث احلروب في الدول 
اجملاورة مينح الكثير من الســكينة 
في مجتمعات تعودت على السالم 

والثراء والتنمية.
االنحســار.  فــي  اآلن  املشــكلة 
وسياســية،  ماليــة  ألســباب 
تســحب دول اخلليج من متويلها أو 
للمثقفني.  تبّنيها  أو  استضافتها 
انظروا  بــل نقول  أنفقوا،  ال نقول 
إلى احلواضر الســابقة وتأكدوا أن 
رعاية الثقافــة ال تقّل أهمية عن 
املتقدمة.  األسلحة  أفضل  اقتناء 

ال تضيعوا تلك األنوار.

* عن مجلة اجلديد

امنعوا انكسار حواضر الثقافة*
رؤية

غالف الكتاب

تدخل في حياة اإلنســان سلســلة متشابكة 
ومعقــدة مــن املصادفات، فكثير مــن االحداث  
تدخل حياتنا عن طريق الصدفة التي قد ترســم   
قدرا لإلنســان ميتد معه عمرا ً كامال ً، وقد تكون 
الصدفة هي احلد الفاصل بني زمنني، أو عدة أزمنة 
تقسم حياة املرء إلى شخصيات متعددة .فلكل 
مرحلة زمنية شــخصية مختلفــة عن املرحلة 
التي تســبقها أو تليها، ولــكل مرحلة فكرها 
اخلاص، ووعيها اخلاص، ولكل وعي مؤشر يتذبذب 
بني اللذة واأللم، فاإلحساس بعمق األلم يزداد مع 
تقدم الزمن يقابله خفوت في اإلحساس العميق 
باللــذة، والرغبة  التي تفقد براءتها ودهشــتها 

األولى.
بدأت حياتي مع الشــطرجن قبل أكثر من خمسة 
عشر عاماً ، عندما قادتني  خطاي إلى أحد املقاهي 
في ظهيرة قائضة من صيف الســليمانية، ألرى 
مجموعة من األشــخاص منكبني على الرقعة 
يحللون دســتا ً من دسوت أحد أبطال الشطرجن، 
فوجئت في وقتها ألن ثقافتي الشطرجنية آنذاك 
كانت متواضعة ومحدودة جــدا، ولم أكن العباً 
كما أنا عليه اليوم، وكنت أظن أن لعبة الشطرجن 
هــي مجرد لعبة للتســلية كالنــرد والدومينو 
يلعبها العبان واألذكى هو الذي يفوز، ولم أدر في 
حينها أن الشطرجن هو فن وعلم، فن ألنه يقترب 
من عظمة اإلبداع في الشعر واملوسيقى والفن 
التشــكيلي، وعلم ألنه يعتمد على مبدأ اجلدل 
الفلســفي ووجود قضية دائما ً حتتاج إلى حل . 
رغم أن جغرافيا الشطرجن محدودة بأربعة وستني 
مربع، ورغم املنطق، ومبدأ احلســابات العقالني 
الذي يدخل فــي هيكل اللعبــة وصميمها؛ إال 
أن اخمليلة البشــرية ميكنها أن متتــد خارج هذه 
املســاحة إلى آفاق واســعة والمحدودة، لتعود 
إلى الرقعة وواقعها القاســي، ففي الشــطرجن 
متتزج الفانتازيا و الســحر مــع املنطق والعلم، 
وكلما تقدم الزمن يقف العقل البشــري عاجزا 
ً أمام هذه اللعبة وغموضها، وحتى علم النفس 
يدخل في الشطرجن  فكل دست  هو مرآة داخلية 

لصاحبه.
 لو أتقن أطباء النفس لعبة الشطرجن الستطاعوا 

فرز األشخاص وتشخيص سلوكياتهم.
ألن هذه اللغة الصامتة  في الكثير من جوانبها 
هي تعبير عن رموز الالوعي اإلنســاني  من خوف 
وقلق  وعدوانية ،وترقب الفرص لالنقضاض على 

العدو. 
يقول األديب الروســي تولوستوي : »إن الشطرجن 

فن مينح اإلنسان السعادة«
وأنــا أضيف ملا قاله تولســتوي وبروح نيتشــه  
القتالية:  إن السعادة النابعة من الشطرجن هي 
عبارة عن شــعور الفرد بتنامي القوة وتعاظمها 

في داخله. 

بعد أكثر من خمسة عشر عاما ً قادتني خطاي 
مرة أخرى إلى نفس املقهى  القدمي 

حيــث الصدفة التــي جعلتني أصــاب بعدوى 
الشطرجن  التي ال شفاء منها 

بني ضجيج الزبائن وطقطقة الكؤوس، ارتسمت 
سحابة كبيرة من الدخان 

تذكرت كل األحداث التي مضت بلحظة واحدة، 
وكأن الذاكــرة أرادت أن تفرغ شــيئا ً من حملها 

الثقيل.
   خلف ســحابة الدخان كنت أنا جالســا ً على 
نفس الطاولة متأمال ً بعمق دســتا ً معقدا ً من 
الشــطرجن ،كانت املعضلة على الرقعة  ستحل 
بحركة واحــدة  مفتاحها عندي اآلن، لم اعرفها 
في حينها، ولم تخطر على بالي، رأيت نفسي من 
داخل نفسي كنت خارجا ً من الزمن  وداخال ً فيه.
 حاولت التلميح باحلركة الصحيحة أردت لعبها 

بنفسي. 
لكن يدي لعبت نفس احلركة الســابقة، احلركة 

اخلاطئة نفسها قبل خمسة عشر عاما ً 
هكذا ما زالت أكرر أخطاء األمس، لتستمر احلياة. 

 دون أن تنتهي اللعبة...........

فن الشطرنج .. 
ولعبة الحياة
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اليونسكو وغوغل تتعاونان في جوالت افتراضية 
للمواقع األثرية 

أتاحت شراكة متت بني منظمة اليونسكو وشركة غوغل 
تسهيل عمل جوالت افتراضية في مواقع أثرية كثيرة حول 

العالم.
فقــد أصبح أكثر من 1000 موقع من مواقع التراث العاملي 

متاحة للوصول إليها عبر الواقع االفتراضي.
 Google Arts &« وكانت اليونســكو أقامت شــراكة مع
Culture«، وشــركاء دوليني آخرين، من أجل تعزيز الوصول 
إلى التراث الثقافــي والطبيعي، والتعليم حوله من خالل 

مورد جديد عبر اإلنترنت.
 »Google Arts & Culture« وطبقا لهذه الشــراكة فــإن
أضافت العديد من مواقع التراث العاملي لليونســكو إلى 
مكتبتها للجوالت االفتراضية، واتاحت استكشاف بعض 

املعالم الثقافية في العالم وأبرز مواقع اجلمال الطبيعي.
وميكــن كذلك من خالل مركز استكشــاف التراث العاملي 
لليونســكو التعرف على الطرق القدميــة لزيارة األماكن 

املقدسة في كثير من املناطق العاملية.
وتعد هــذه اجلوالت مفيدة في أكثر مــن اجتاه، حيث ميكن 
اســتعمالها في الدراســات التاريخيــة أو األثرية داخل 
اجلامعــات، حيث متثل مصادر مهمة لألســاتذة. والطالب 

على السواء.

سوريا تتصدر مسابقة الذكاء االصطناعي العاملية
أحــرز فريق »ADA« الســوري من فرع اجلمعيــة العلمية 
الســورية للمعلوماتية في الالذقيــة املركز األول عن فئة 
 ”GirlsinAI“ أخالقيــات الذكاء االصطناعي في مســابقة
العامليــة اخلاصة باليافعــني لعام 2021، التــي نظمتها 
بريطانيا عن بعد خالل شــهر مــارس/آذار املاضي، وصدرت 

نتائجها مساء أمس االول.
وتقــوم فكرة املشــروع على مســاعدة مرضــى التوحد 
وذويهم في اكتشــاف ميولهم اإلبداعية ليتم تشجيعها 
وتوجيهها في املســار الصحيح، بحسب ما ذكرت وكالة 

األنباء السورية الرسمية “سانا”.
وقالت املهندســة مرمي جودت فيوض رئيسة فرع اجلمعية: 
»ما مييز املسابقة بنسختها احلالية ارتفاع عدد املشاركني 
الــذي جتاوز ثالثة آالف من أكثر من 29 بلداً حول العالم لها 
مكانتها الرائدة فــي مجال الذكاء الصنعــي كالواليات 
املتحدة األميركية وبريطانيا والهند وروسيا ورومانيا وكندا 
وأستراليا ومن البلدان العربية مصر والكويت والسعودية 

وفلسطني«.

منصة حملبي األلعاب اإللكترونية القدمية
أعلنت شــركة Blaze Entertainment البريطانية إطالق 
منصة ألعاب جديدة خصصتها حملبي ألعاب الفيديو التي 

ظهرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن املاضي.
وتبعا ملطوري املنصة فإن Evercade VS صممت خصيصا 
لتشبه منصات األلعاب اإللكترونية القدمية، وغير الراغبني 

باحلصول على خدمات األلعاب عبر اإلنترنت.
وحصلت املنصة على منافذ  HDMI  لوصلها بالشاشــات 
وأجهــزة التلفاز، وعلى أربعة منافــذ USB لوصل قبضات 
التحكم باأللعاب، فضال عن أنها مجهزة بفتحة مزدوجة 
لتثبيت خرطوشــتي ألعاب تشــبه تلك التــي كانت في 

منصات األلعاب القدمية.

ملونشريط

الصباح الجديد - متابعة:
 

مع ان شــهر رمضــان ال يعني 
الصوم عن االكل والشرب بقدر 
املتمثلة  االســمى  غايتــه  ما 
بصــوم اجلــوارح، ان نكون اكثر 
ســالما واكثر انتقــاء ملفرداتنا 
واكثر سيطرة على ردود افعالنا، 
اال اننــا جند ان الصائــم غالبا 
يكون متوترا بســبب شــعوره 
باجلــوع والعطــش، ويغضــب 

السباب عدة.
كيــف ميكن ان نتجنــب التوتر 
والعصبيــة من خالل عدة طرق 
تبــدأ مبعرفة ســبب التوتر في 
انها تزداد  او  هذا الشهر حتديدا 

اكثر خالله.
جســم اإلنســان ميــر بأربعة 
مراحل من التأقلم مع الصيام، 
30 يوماً من  الـــ  حتدث خــالل 
الشــهر الفضيــل، وفي خالل 
املرحلة األولــى والتي متتد ألول 
يومني، يكون اجلســم في حالة 
»جوع«، وهي حالة يشعر فيها 
املــخ باخلطــر، وبالتالي يجعل 
الصائم يشــعر باخلوف والتوتر 

وتقلب املزاج.
في األيام األولى من الصيام يقل 
مستوى السكر في الدم، وكلما 
كان الشــخص معتمــداً على 
الســكريات في تعديل مزاجه، 
وكانت جزءاً من عاداته اليومية 
خارج رمضان، كان صيامه أكثر 

عصبية وأصعــب في النصف 
األول من الشهر.

ووفقاً ملوقع »هيلث الين« تقوم 
التي  واملعجنــات  النشــويات 
مخبوزات  شكل  على  نتناولها 
وحلويــات ومشــروبات محالة 
مســتوى  برفع  النهــار،  خالل 
الســكر في الدم عــن الوضع 
الطبيعي له، ما يعطينا طاقة 

كبيرة ملدة ساعتني، ثم ينخفض 
املستوى بشكل مفاجئ لنسبة 
أقل من الطبيعي بكثير، فتبدأ 
وهــذا  والصــداع،  العصبيــة 
يدفعنا للبحث عن أكل أو شرب 
شــيء آخر، كل هذا قد ال يكون 
واضحاً إال عندما نصوم رمضان، 
فنرى حجم اعتماد أجســامنا 

على السكر.

يأتي  الســكريات،  إدمــان  عدا 
والنيكوتني  الكافيني  انسحاب 
من الدم، لــدى مدمني فنجان 
القهــوة والتدخــني كوجبــة 
انسحاب  أعراض  وتبدأ  اإلفطار، 
النيكوتــني العنيفة في تغيير 
مزاج الصائم وزيادة حساسيته 
ورغبتــه في افتعال الشــجار 

والصراخ في وجه أي شخص.

كلما كنت أكثــر اعتماداً على 
في  غيــر صحيــة،  مكونــات 
االعتيادي،  الصباحــي  روتينك 
قبــل أيام رمضــان، كانت أولى 
أيام الشهر الفضيل أكثر حتدياً 
لقدرتك علــى التحمل وجهاد 

النفس.
ومعرفــة الســبب واملتمثــل 
بالنظــام الغذائي غير الصحي 

الــذي نتبعــه طوال االشــهر 
عليها  السيطرة  علينا  يسهل 
صحي،  غذائــي  نظــام  باتباع 
وجتّنــب بعــض األخطــاء في 
تظهر  والتي  اليوميــة،  عاداتنا 
على شــكل عصبية  نتائجها 
وصداع وتوتــر في نهار رمضان. 
اإلفطار  بــني  املاء  مثال شــرب 
الى  ثمانية  بعــدد  والســحور 

عشرة اكواب.
ايضــا علينــا تقليــل تنــاول 
الســكريات قدر املستطاع في 
أثنــاء فترة اإلفطــار، الننا كما 
ذكرنا انفا الكريات واالكل احمللى 
ملدة معينة  بالطاقة  يشــعرنا 
ومن ثم نشــعر باجلوع والرغبة 
االفطار  وبعــد  ثانية،  بــاالكل 
ان نــأكل بحذر وتنظيم  علينا 

كي ال نؤذي اجلهاز الهضمي.
ومباان املعلومــات تؤكد على ان 
نقــص الكافايــني والنيكوتني 
ميكــن ان يــؤدوا الى الشــعور 
بالتوتر والعصبية، فالتقليل من 
والنيكوتني  الكافيني  استهالك 
يجب  التي  اخلطــوات  اهم  من 
يعكران  وانهما  خاصة  اتباعها 
عمق النوم في املساء ويسببان 

الصداع.
اخرى  وســيلة  هنــاك  ايضــا 
لتجنب العصبية واالحســاس 
صيامنا  ليكــون  باالســترخاء 
مقبوال، ويتمثل مبمارسة متارين 
التنفــس عنــد التعــّرض الي 

ضغط العصبي.

أسباب التوتر والعصبية في رمضان تجعلك تتجنبها 

 )األب )او ) The Father( فيلــم درامي شــارك 
زيلر،  في كتابته وأخرجه الفرنســي فلوريان 
استنادًا إلى مســرحيته »األب« التي صدرت 
عــام 2012. الفيلم إنتاج فرنســي بريطاني 
مشترك. جنوم الفيلم أنتوني هوبكنز وأوليفيا 
كوملان ومارك جاتيس ويروي قصة رجل مسن 
من ويلز يجب أن يتعامــل مع فقدان الذاكرة 

املتطور.
عــرض الفيلم في العــرض العاملي األول في 
مهرجان صندانس الســينمائي في 27 يناير 
2020، وقامت بتوزيعه شركة ليونزجيت لدور 
العرض في اململكة املتحــدة في الثامن من 
يناير للعام احلالي. أشــاد النقاد بالفيلم كما 

أشادوا بأداء هوبكنز وكوملان.
حتكي قصة الفيلم املهندس السابق أنتوني 
)أنتوني هوبكنز( الذي ال يريد مغادرة شــقة 
لنــدن الفاخــرة حيث عاش فيها لســنوات 
عديدة. عندما تعلن ابنته آن )أوليفيا كوملان(، 
التي تعيش معه، مغادرتها للعيش في باريس 

مع بول )روفوس سيويل(.
 يقلق أنتوني بشــأن ما سيحدث له. تقلق آن 
أيًضــا ، ألن والدها تظهر عليه عالمات اخلرف. 
أحيانًا يكون على ما يرام متاًما، لكن في أحيان 

أخرى ال يعرف من هي. يقول أنتوني انه أحيانا 
يرى في شــقته رجالً ال يتعــرف عليه، وهذا 
الرجل يعيش هناك. فتقرر آن تستأجر ممرضة 
تُدعى لورا )إميوجني بوتس( لرعايته، ولكن على 

الرغم من رد الفعــل اإليجابي األولي ألنتوني 
جتاهها، إال انه يؤكــد عدم حاجته إلى مقدم 
رعاية وميكنــه االعتناء بنفســه، ومع ذلك، 
عندما ال يجد شــيًئا ما يبحث عنه، يسأل آن 
إذا كان في شــقته اخلاصة، ألنها فجأة تبدو 
مختلفة، حتى أنه يشك في آن، متسائالً عما 
إذا كانــت متارس بعض احليــل معه لتجعله 
يعتقد أن حاجياتــه اخلاصة لم تكن موجودة 

أصالً.

استقبال الفيلم
منح موقع الطماطم الفاسدة فيلم »األب« 
تقييم 100% بناء على آراء 36 ناقد سينمائي، 
ونص إجماع نقــاد املوقع على ما يلي: »يقدم 
األب، بقيادة الكاتب واخملرج فلوريان زيلر، صورة 
بأداء ممتاز  تعاطفية مدمرة للخرف، مدعومة 

وبإدارة فنية للخرف«.
كما منح موقع »ميتاكريتيك« الفيلم تقييم 

86% بناء على آراء عشرة نقاد.
وكتب تود مكارثي من هوليوود ريبورتر: »أفضل 
فيلم عن الشيخوخة منذ فيلم »امور« قبل 
ثماني سنوات، ميثل العمل أول ظهور إخراجي 

ملؤلف املسرحية الفرنسي فلوريان زيلر«.

The Father قصة فيلم
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الصباح الجديد - وكاالت:
حذرت دراسة علمية جديدة من 
أن أصحاب الكروش من اجلنسني 
أكثــر عرضة لإلصابــة بأمراض 
القلب، بغض النظر عن مؤشــر 

كتلة اجلسم.
وحلل باحثون أميركيون األبحاث 
وعالج  التخلص  السابقة بشأن 
الســمنة، وبخاصة في منطقة 
ملا نشــرته »ديلي  البطن.، وفقاً 

ميل« البريطانية
يوجد  الذين  األشخاص  أن  وتبني 
لديهــم دهون زائــدة حول اجلزء 
لديهم  اجلســم  من  األوســط 

مخاطر متزايدة لإلصابة بأمراض 
القلــب، حتى لو كانــوا ضمن 

نطاق وزن صحي.
وعلــى الرغم من عــدم وضوح 
الصلــة بــني الكــرش وأمراض 
القلــب، يأمل الفريــق البحثي 
األطباء  النتائج  أن تشــجع  في 
على أخذ قياســات الدهون في 
كتلة  ومؤشــر  البطن  منطقة 
مخاطر  تقييــم  عند  اجلســم 

اإلصابة بأمراض القلب.
ونظر باحثون من املعهد الوطني 
املعاهد  في  والدم  والرئة  للقلب 
الوطنيــة األميركيــة للصحة 

العالقة  في  ماريالنــد  والية  في 
بني تشــتت الدهون في اجلسم 

وأمراض القلب.
تيفاني  دكتــور  الباحثة  وقالت 
هــذا  »يقــدم  وايلــدي:  بــاول 
األبحاث  أحــدث  العلمي  البيان 
بني  العالقة  بشــأن  واملعلومات 
السمنة وأمراض القلب التاجية 
انتظام  وعــدم  القلب  وفشــل 
ضربات القلب«، مشــيرة إلى أن 
مهم  املعلومات  هــذه  »توقيت 
ألن وباء السمنة يسهم بشكل 
كبير في العبء العاملي ألمراض 
القلب واألوعية الدموية والعديد 

من احلاالت الصحية املزمنة التي 
تؤثر أيًضا على أمراض القلب«.

وركز الفريق على الســمنة في 
منطقــة البطن، والتي يشــار 
األنســجة  باســم  غالًبا  إليها 
الدهنية احلشوية VAT، كعالمة 

خلطر اإلصابة بأمراض القلب.
ويتم حتديد األنســجة الدهنية 
احلشوية حسب محيط اخلصر أو 
نسبة محيط اخلصر إلى الطول 

أو نسبة اخلصر إلى الورك.
وتوصل الباحثــون إلى أن ارتفاع 
احلشــوية  الدهنية  األنســجة 
لم يكــن مرتبًطا فقــط بزيادة 

القلب،  مخاطر اإلصابة بأمراض 
مخاطر  بزيــادة  أيًضــا  ولكــن 
اإلصابة مبرض الكبد الدهني غير 

الكحولي.
وقال الباحث دكتــور باول وايلد 
التــي فحصت  إن »الدراســات 
العالقة بني دهون البطن ونتائج 
القلب واألوعية الدموية تؤكد أن 
خطراً  تشكل  احلشوية  الدهون 

واضحاً على الصحة«.
كمــا اكتشــف الباحثــون أن 
بسبب  للمخاطر  احملفز  العنصر 
ســمنة البطن كانت قوية جًدا 
لدرجــة أن األشــخاص الذيــن 

جســم  كتلة  مؤشــر  لديهم 
من  يعانون  ولكنهــم  ســليم، 
الدهنيــة  األنســجة  ارتفــاع 
عرضة  أكثــر  كانوا  احلشــوية 
مقارنة  القلب  بأمراض  لإلصابة 
باألشخاص الذين لديهم مؤشر 
كتلة جســم مرتفــع ولكنهم 
أقل األنسجة الدهنية احلشوية.

أفضل  باتباع  الباحثــون  ونصح 
طريقــة للتخلــص مــن دهون 
البطن، مبمارسة 150 دقيقة من 
النشاط البدني أسبوعياً، والتي 
تعد كافية لتقليل دهون البطن 

على وجه التحديد.

الكرش ينذر بامراض خطيرة

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــالل فريق. ماذا 
تنتظر؟ أنت ال تعلم إلى متى يستمر ذلك. من 
ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
بدائل. تساءل أيًضا إلى أي درجة ستأثر تلك 

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج اجلوزاء،يتبني حالًيا أن جميع أشكال 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

عزيزي برج امليزان، إصرارك اليوم واضح جًدا، 
ولكنــه لن يكــون مفيًدا لــك إذا تصرفت 
برعونــة. قد يتخلى عنــك احللفاء القيمون 
ألنك تصب غضبك من نفسك على اآلخرين 

من حولك.

عزيزي برج القــوس، العمــل اآلن في غاية 
الســهولة بالنســبة لك، ولذلــك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية، ولكن 

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

عزيــزي برج احلوت،ســوف يتعــرض عملك 
لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت 
قادرًا على إظهار املعرفة السليمة. سُتختبر 
أيًضا في حياتك اخلاصــة، وفي هذه احلالة، 

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

عزيــزي بــرج الدلو،أنت اآلن متفــق مع ذاتك 
بشــكل كامل، وتشــعر بالتناغم التام في 
عملك وفــي حياتك الشــخصية أيًضا. يؤثر 
ذلــك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر سالًما داخلًيا واضًحا، 
كما أنك مفعًما باحليوية واحلماس، ونتيجة 
لهدوئك اخلارجي، يشــعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك. 

عزيزي برج األسد،كل ما أنت جزء منه ينتهي 
على أكمل وجه وال أهمية للمشــكالت التي 
تواجههــا. احرص في هــذه الفترة على عدم 
اســتئناف األمور منــذ البدايــة. بالعكس، 
تخلص مما يشغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن. 

عزيزي بــرج العقرب، تتزايد املشــاكل التي 
تصادفها في مســارك، ولذلك احرص على 
عدم نفــاذ مواردك البدنية والنفســية. تأَن 
في حتديد املشاكل التي متثل حًقا إعاقة في 

مسارك. 

عزيزي برج اجلدي، لقد وصلت إلى حائط سد 
في الوقــت احلالي، ويبدو أن ال شــيء يحرز 
تقدًما وأنت على وشــك االستسالم. اعتبر 

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفعــم باحليوية، 
واألنشــطة الرياضيــة هي طريقــة ممتازة 
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة. حيث أنك الئق 
بدنًيا، ميكنك أيًضا االشــتراك في تدريبات 

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء



رياضة األربعاء 28 نيسان 2021 العدد )4648(10

Wed. 28 Apr. 2021 issue (4648(

العواصم ـ وكاالت:

جيرمان  ســان  باريس  يســتقبل 
ضيفــا إجنليزيا، للمــرة الـ11 في 
تاريخــه األوروبــي، وذلــك عندما 
يصطدم مبانشستر سيتي، مساء 
اليوم االربعاء، على ملعب حديقة 
األمــراء، في ذهاب نصــف نهائي 

دوري األبطال.
بــي إس جــي للتأهل  ويســعى 
للموســم  النهائيــة،  للمبــاراة 
أزاح  بعدما  التوالــي،  على  الثاني 
ميونخ  بايــرن  بحجــم  عمالقني 
فيطمع  الســيتي،  وبرشلونة.أما 
مدربــه بيب جوارديوال في كســر 
العقدة، والتأهــل بفريقه لنهائي 
تشــامبيونز ليج، للمرة األولى في 
تاريخــه، وبلوغ النهائــي األوروبي 
الثانــي للنــادي، بعد غيــاب 51 
عاما.وأمــام ضيوفــه اإلجنليز، في 
كل البطــوالت األوروبية، حقق بي 
إس جي 4 انتصــارات، و4 تعادالت، 
مقابل 3 هزائم، وســجل 17 هدفا 
مقابل 16 في مرماه، وهي حصيلة 
على  الفرنســي  للنــادي  مقلقة 

أرضه.
الفــرق  أكثــر  تشيلســي  وكان 
حديقة  مللعــب  زيارة  اإلجنليزيــة 
األمــراء، حيــث حل بــه 4 مرات 
أولهــا في دور اجملموعات ملوســم 
الفريــق  وحقــق   ،)2004/2005(
اللندني حينها فوزا كبيرا بثالثية، 
سجلها ديدييه دروجبا وجون تيري.. 
ورد ســان جيرمان اعتبــاره بالفوز 
)3-1(، في ذهاب  على تشيلســي 
دور الثمانية ملوسم )2013/2014).. 

 ،)1-1( بعدهــا  الفريقان  وتعــادل 
الـ16 لنســخة  فــي ذهــاب دور 
)2014/2015(، ورجــح بي إس جي 
كفته بالفــوز )2-1(، في ذهاب دور 
الـ16 ملوسم )2015/2016(.. وتفوق 
ســان جيرمان على ليفربول، الذي 

عاد أدراجه إلى إجنلترا بخســارتني، 
األولــى بثالثيــة دون رد، في ذهاب 
الكــؤوس  نصــف نهائــي كأس 
 ..(1996/1997) موســم  األوروبية، 
وفي املوسم قبل املاضي، فاز سان 
جيرمان على الليفر بهدفني دون رد، 

الثالثة  اجملموعة  منافسات  ضمن 
لدوري األبطال. أما آرســنال، فكان 
ضيفا ال يستهان به في العاصمة 
الفرنســية، حيث حقــق التعادل 
فــي زيارتني حلديقة األمــراء، األول 
بنتيجة )1-1( في ذهاب الدور قبل 

األوروبية  الكؤوس  لكأس  النهائي 
بعد  الثاني  وجــاء   ..)1993/1994(
23 عاما، فــي دور مجموعات دوري 
بنفــس   ،)2016/2017( األبطــال 

النتيجة.
وكان مانشستر يونايتد أكثر فريق 

أحرج العمالق الباريســي وســط 
انتصارين،  أنصــاره، حيث حقــق 
بســيناريو  ليتأهــل   ،)1-3( األول 
إعجــازي لدور الثمانيــة في دوري 
األبطال، خالل املوسم قبل املاضي.
وكرر الشياطني احلمر تفوقهم في 
حديقة األمراء، هذا املوسم، بالفوز 
اجملموعة  ضمن  مبــاراة  في   )1-2(
سيتي  مانشســتر  الثامنة.وقام 
بزيارة وحيدة من قبل ملعقل ســان 
جيرمــان، في ذهــاب دور الثمانية 
 ،)2015/2016( األبطــال  لــدوري 

وتعادل الفريقان حينها )2-2).
إلــى ذلــك، اســتقر ماوريســيو 
بوكيتينــو، مــدرب باريس ســان 
جيرمان على التشكيل األساسي 
مبــاراة  بــه  ســيخوض  الــذي 
مانشســتر سيتي، مســاء اليوم 
األربعاء ، في ذهــاب نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا.وسربت صحيفة 
التشــكيل  الفرنســية  ليكيب 
املتوقــع للفريق الباريســي وفقا 
الفريــق  ملســتجدات معســكر 
وأشــارت  أمــس..  أول  ومرانــه 
الصحيفة إلى أن بوكيتينو استقر 
على 10 عناصر في هذا التشكيل، 
هــم: كيلــور نافــاس، فلورينزي، 
عبدو  كيمبيمبي،  ماركينيــوس، 
ديالو، إدريســا جايــي، فيراتي، دي 
ماريا، نيمار، ومبابي.ويفاضل املدرب 
باريديس  ليانــدرو  بني  األرجنتيني 
ودانيلو بيريرا لشــغل مركز العب 
إس جي  بي  الثالث.وتأهل  الوسط 
للدور قبل النهائــي بإقصاء بايرن 
ميونــخ، حامل اللقــب، في حني 
صعد مان سيتي بالفوز ذهابا وإيابا 

على بوروسيا دورمتوند األملاني.

اليوم في دوري أبطال أوروبا

حصيلة مزعجة لسان جيرمان أمام ضيوفه اإلنجليز

باريس سان جيرمان وتشيلسي في لقاء سابق

روما ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد اإليطالي لكرة القــدم، أمس، 
عقوبة زالتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو، 
مهاجمي ميالن وإنتر، بعد اشــتباكهما في 
مباراة ربع نهائي كأس إيطاليا.. ودخل الثنائي 
في مشــاجرة قوية خالل مبــاراة ربع نهائي 
كأس إيطاليــا، التي فاز بهــا إنتر ميالن في 

الوقت الضائع.
وبحسب موقع »فوتبول إيطاليا«، فقد مت إدانة 
إبراهيموفيتش ولوكاكو، بافتعال سلوك غير 
رياضي ال يتماشى مع معايير الروح الرياضية.
ومت توقيــع غرامة على إبراهيموفيتش قدرها 
4000 يورو، وعلــى لوكاكو 3000 يورو.كما مت 
تغرمي ميالن 2000 يورو وإنتر ميالن 1250 يورو، 
لفشلهما في السيطرة على الالعبني.وأعلن 
الالعبان بالفعــل، أنهما ســيتبرعان باملال 

للجمعيات اخليرية.

باريس ـ وكاالت:
ســتتجدد املواجهة بني أندي ديلور، مهاجم 
منتخب اجلزائر ومونبيلييــه، ونيمار جونيور، 
جنم باريس ســان جيرمان، بعدما أســفرت 
قرعة الدور قبل النهائي لكأس فرنســا، عن 

حلول بي إس جي ضيفا على مونبيلييه.
وتعد مواجهة نيمار وديلور، من أبرز الصدامات 
في الدوري الفرنسي، ألنه طاملا دخل الالعبان 
في مناوشــات عديدة، داخل امللعب وخارجه.
وفي نصف النهائي اآلخر، ســيلعب موناكو 
ضد فاليير، أحد أندية الدرجة الرابعة، والذي 
يعد مفاجــأة البطولة هذا املوســم.وتقام 
مباراتا الــدور قبل النهائي لكأس فرنســا، 
يومي 11 و12 آيار، في حني ســُيلعب نهائي 

املسابقة يوم 19 من الشهر ذاته.

باريس ـ وكاالت:
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن 
متديد عقد حارســه الكوســتاريكي كيلور 
2024.. وعّبر  نافاس ملوســم إضافي حتــى 
نادي العاصمة الفرنسية في تغريدة له عن 
ســعادته بالتمديد حلارسه املتألق البالغ من 
العمر 34 عاماً »باريس ســان جيرمان سعيد 
باإلعالن عن متديد عقد كيلور نافاس ملوسم 

إضافي«.
وكان نافاس انضم إلى صفوف باريس ســان 
جيرمان في أيلــول 2019 وتوج معه في أول 
مواســمه بالرباعيــة احمللية بلقــب الدوري 
وكأس فرنسا وكأس الرابطة وكأس السوبر، 
إضافة إلــى وصوله لنهائــي دوري األبطال 

املوسم املاضي.   

إعالن عقوبة 
إبراهيموفيتش ولوكاكو

نيمار وديلور وجهًا 
لوجه في كأس فرنسا

باريس سان جيرمان 
يمدد عقد نافاس 

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

حقق كيفــن دورانت عــودة موفقة 
نتس،  بروكلني  بقيادتــه  اإلصابة  من 
متصــدر املنطقة الشــرقية، للفوز 
علــى فينيكس صنز ثانــي املنطقة 
الغربيــة 128-119 فــي دوري كــرة 
الذي  للمحترفني  األميركي  الســلة 
شــهد رقماً قياســياً لنجم غولدن 
من  كوري  ســتيفن  ووريرز  ســتايت 
حيث عدد الثالثيات في شــهر واحد.
33 نقطة في غضون  وسجل دورانت 
28 دقيقة في أول مشــاركة له بعد 
اإلصابة التي تعــّرض لها في الفخذ 
األيســر خالل اخلســارة أمام ميامي 
هيــت األحــد املاضــي وأبعدته عن 

الفريق في املباريات الثالث املاضية.
وقال دورانت بعد املبــاراة التي بدأها 
على مقاعد البدالء وجنح خاللها في 
12 من محاوالته الـــ21، إّنها »بداية 
جيــدة، أمل البناء على هــذه املباراة 
املنوال«.ولعب  هــذا  على  للمواصلة 
النجــم اآلخر كايــري إيرفينــغ دوراً 
أساســياً في الفوز الـ25 لنتس على 
أرضه من أصل 32 مباراة هذا املوسم 
والعشــرين من أصل 26 ضد فرق من 
بتســجيله  وذلك  الغربية،  املنطقة 
34 نقطة مع 12 متريرة حاســمة و6 
متابعــات فــي ظل اســتمرار غياب 

النجم اآلخر جيمــس هاردن للمباراة 
العاشرة توالياً بسبب اإلصابة، فيما 

ساهم باليك غريفني بـ15 نقطة.
وكان صنز الطرف األفضل في الشوط 
األول إذ تقــدم على مضيفه معظم 
فتراتــه، لكن نتس حقــق الفارق مع 
مع  تزامناً  الثانــي  الشــوط  انطالق 
االعتمــاد على دورانت بشــكل أكبر 
بعدمــا انتظر في النصف األول حتى 
الثاني ليدخــل امللعب.واعتمد  الربع 
نتس نفس اســتراتيجية السابع من 
نيســان حني عاد دورانــت من إصابة 
عضليــة أبعدته عــن الفريق لفترة 
بخوض  اكتفى حيتهــا  إذ  طويلــة، 
19 دقيقة ضد نيــو أورليانز بيليكانز 
ســجل خاللها 17  نقطة.وشــارك 
دورانــت فــي 25 مبــاراة فقط منذ 
انطالق املوســم احلالي الذي شــهد 
عوضاً  البــدالء  مقاعد  مــن  دخوله 
عن البدء أساســياً للمرة األولى في 
دورانت  مســيرته.وحتدث غريفني عن 
قائالً: »ما أحبه أكثر شــيء هو مدى 
عشقه للعب كرة الســلة، بالتالي، 
نحن نعلم أن جلوســه على مقاعد 
البدالء مبثابــة قتله«.وتابع »مبجرد أن 
لقدرته وحسب على  الســعادة  ترى 
لعب كرة الســلة، فهــذا أمر مفرح 

بالنسبة لنا«.
حقق ستيفن كوري رقماً قياسياً من 
حيث عدد الثالثيات في شــهر واحد 

بعدمــا رفع رصيده إلــى 85 محاولة 
ناجحة من خارج القوس خالل نيسان 
، ليقــود غولدن ســتايت للفوز على 

جاره ساكرامنتو كينغز 113-117.
وأنهــى كــوري اللقاء بـــ37 نقطة، 
بينهــا 7  ثالثيــات رفع بهــا رصيده 
إلى 85 ثالثية هذا الشــهر، محطماً 

الرقم القياسي السابق الذي حققه 
جيمس هاردن )82( في تشرين الثاني 
الثواني  حتــى  ووريرز  2019.وانتظــر 
األخيرة مــن اللقاء حلســم الفوز إذ 
112-111  بتسديدة من كيلي  تقدم 
أوبــر جونيور قبــل 1,42 دقيقة على 
النهايــة، ثم أخفق ريتشــاون هوملز 

اجملال  في رميتني حرتني لكينغز فاحتاً 
أمام ووريرز حلسم النتيجة نهائياً عبر 
دراميونــد غرين الــذي اكتفى بثماني 
نقــاط فــي اللقاء، لكنــه حقق 14 
متابعــة مع 13 متريرة حاســمة.وهو 
الفوز الرابع توالياً لووريرز على أرضه، 
معادالً أطول سلســلة انتصارات له 

هذا املوســم على ملعب »تشــايس 
  3252 حضور  شــهد  الذي  ســنتر« 
كان  بعدما  املدرجات،  في  مشــجعاً 
أول مباراة  1935 اجلمعة فــي  العدد 
له أمام جمهــوره منذ توقف الدوري 
في آذار 2020 بسبب تداعيات فيروس 

كورونا.
ووضع أتالنتا هوكس حداً ملسلســل 
هزائمــه املتتاليــة عنــد 6 مباريات، 
بتغلبه على ضيفه ميلووكس باكس 
111-104 رغم تألــق اليوناني يانيس 
أنتيتوكومنبو وكريــس ميدليتون في 
 31 بتســجيلهما  الضيوف  صفوف 
نقطة مــع 14 متابعــة و23 نقطة 

توالياً.
وحقق نيويــورك نيكس رابع املنطقة 
الشــرقية فوزه التاسع توالياً بعدما 
تغلب على تورونتو رابتورز 120 - 103 
في أمسية سقوط الكبار أمثال يوتا 
جاز ولوس أجنليس ليكرز حامل اللقب 

وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز،  
االنتصارات  أفضل سلسلة من  وهي 
املتتالية لنيكــس في غضون ثمانية 
أعــوام، وحتديداً منذ موســم 2012-
2013 حني حقق 13 فوزاً توالياً.. كما 
الرائعة التي مير  أكد نيكس الفتــرة 
بهــا بتحقيقه فوزه الســابع توالياً 
علــى ملعبه »ماديســون ســكوير 
غاردن« على تورونتــو، في مباراة تألق 
خاللها جوليوس راندل بتسجيله 31 

نقطة و10 متابعات.
راندل علــى مســاعدة من  وحصــل 
زميله الكندي آر جي باريت صاحب 25 
نقطــة، منها 20 في الشــوط الثاني، 
و12 متابعة و4 متريرات حاســمة، فيما 
أضاف ديريك روز 19 و7 متريرات حاسمة 
16 نقطة.كما عزز  وريدجــي بولــوك 
نيكــس مركــزه الرابع فــي املنطقة 
الشرقية مع 34 فوزاً مقابل 27 خسارة. 
في املقابل، لم يكن فيالدلفيا سفنتي 
على  قادراً  الشرقية  سيكسرز وصيف 
حســم مباراته أمام ميلووكي باكس 
الثالــث فســقط بنتيجــة 132-94.
وكان ســفنتي سيكسرز ميني النفس 
بتحقيــق الفــوز للعودة إلــى صدارة 
املنطقة، إال أنه تعرض خلســارة مؤملة 
في ظل غياب جنميه الكاميروني جويل 
وبات  ســيمونز.  بن  واالسترالي  إمبيد 
سفنتي سيكسرز ثاني الترتيب مع 39 
و21 هزمية مهدداً بخسارة مركزه  فوزاً 
من باكس الثالث الذي رفع رصيده إلى 

37 فوزاً و22 خسارة.
وفي املباريات األخرى، ســجل ديفونتي 
ليقود تشــارلوت  نقطة   24 غراهــام 
بوســطن  علــى  للفــوز  هورنتــس 
ممفيس  فاز  فيما   ،104-125 سلتيكس 
غريزليز على بورتالند ترايل باليزرز 120-
113 وواشــنطن ويزاردز على كليفالند 
بيســرز  وإنديانا   ،  110-119 كافالييرز 

على أورالندو ماجيك 112-131.

عودة موفقة لدورانت ورقم قياسي لكوري
في دوري السلة للمحترفين

لقطة من دوري السلة للمحترفني

10:00 مساًء

8:00 مساًء

مفكرة اليوم

سان جيرمان ـ تشيلسي

بلباو  ـ بلد الوليد

دوري أبطال أوروبا

الدوري اإلسباني 

لندن ـ وكاالت:
اصبح الهدافان السابقان الفرنسي 
تييري هنري وألن شيرر أول عضوين 
اإلجنليزي  الدوري  قاعة مشاهير  في 
لكرة القدم "برميرليغ"، بحسب ما 
أعلن االخيــر أول أمس.. وأحرز هنري 
لقب هداف الدوري أربع مرات وشيرر 
ثالث مرات، وسجال سويا 435 هدفا 
الدوري  الدوري.وكان هنري، بطل  في 
ألرســنال  تشــكيلة  ضمن  مرتني، 
لم تقهر خالل موســم 2004، حتت 
اشراف مواطنه املدرب أرسني فينغر.

1998 أفضل  ويُعّد بطــل العالــم 
هداف فــي تاريخ منتخب فرنســا 
)51 هدفــا في 123 مباراة(، وتخطى 
حاجز 20 هدفا مــع فريقه اللندني 
خمس مرات تواليا بني 2001 و2006.
وقال هنري )43 عاما( في بيان نشرته 
رابطة الدوري "من املميز جدا أن يتم 
إلى  اختياري لدخول قاعة املشاهير 
جانب ألن شيرر".وتابع "عندما كنت 
شابا، كنت أســعى للحصول على 
زوج مــن االحذيــة الرياضية واليوم 

نتحدث عن قاعة املشاهير".
أمــا شــيرر )50 عاما(، املتــّوج مع 
 ،1995 في  الــدوري  بلقب  بالكبيرن 
فيحمــل الرقم القياســي املطلق 
لعــدد االهداف فــي الـ"برميرليغ" 
مع 260 هدفا في 14 موســما في 
ونيوكاســل.وأقّر  بالكبيرن  صفوف 
القائد الســابق للمنتخب الوطني 
الرائعني  الالعبني  نشــاهد  "عندما 

برميرليغ، أســبوع  الذين لعبوا في 
بعد موسم،  أسبوع، موســم  بعد 
يشــّرفني دخول قاعة املشــاهير".

وأضاف "كل ما أردته أن أصبح العبا 
محترفا. كان حلمــي أن أصل، أحرز 
االلقاب، أســجل في ملعب سانت 
جيمس بارك )التابع لنيوكاسل(، أن 
أرتدي القميص األسود واألبيض مع 

الرقم 9. استمتعت بكل دقيقة".

العواصم ـ وكاالت:
نادال  رافايل  اإلســباني  اســتعاد 
الالعبني  رابطة  تصنيــف  وصافة 
احملترفني فــي كرة املضــرب على 
دانييل مدفيديف  الروسي  حساب 
دورة  بلقــب  األحد  تتويجــه  بعد 
التصنيــف  برشلونة.وبحســب 
الصادر اول أمــس، تقدم نادال إلى 
املركز الثاني خلف الصربي نوفاك 
دجوكوفيتش بفارق 110 نقاط عن 
مدفيديــف، وذلك بفضــل إحرازه 
لقب دورة برشــلونة للمرة الثانية 
بفوزه في  عشــرة في مســيرته 
النهائي على اليوناني ستيفانوس 

تسيتسيباس.
وعّزز نادال األحد رقمه القياســي 
من حيث عدد األلقاب على املالعب 
الترابية بعدما رفعه إلى 61، بفارق 
كبيــر أمام صاحب املركــز الثاني 
 ،)49( األرجنتيني غييرمــو فيالس 
أجل  من  طريقة  بأفضل  ليتحّضر 
بطولة فرنسا املفتوحة املقررة بني  
30 أيار و13 حزيران ، حيث سيسعى 

إلى إحراز لقبه الرابع عشــر فيها 
لعدد  القياســي  بالرقم  واالنفراد 
الســيدات،  الكبرى.ولدى  األلقاب 
بارتي  آشــلي  األســترالية  عززت 
صدارة التصنيــف أمام وصيفتها 
اليابانيــة ناومي أوســاكا بعدما 
توجت األحد بلقب دورة شتوتغارت 
على حســاب البيالروســية أرينا 
ســابالينكا، رافعــة رصيدها الى 

ثالثة ألقاب هذا املوسم.
العشــر  ترتيــب  ولــم يشــهد 
األوليات ســوى تغيير واحد حيث 
باتــت الهولنديــة كيكــي برتنز 
عاشــرة أمام السويسرية بليندا 
بنتشــيتش، وذلك على حســاب 
التشــيكية بتــرا كفيتوفا التي 
املركز  في  وباتت  مرتبتني  تراجعت 

الثاني عشر..

نادال يستعيد وصافة تصنيف التنس هنري وشيرر يقصان شريط قاعة المشاهير

نادالهنري وشيرر

طوكيو ـ وكاالت:
قال مالكو حلبة ســوزوكا ومسؤولو 
بطولة العالم لســباقات فورموال 1 
الكبرى  اليابان  إن جائزة  للســيارات، 
ستســتمر في احللبة حتــى نهاية 
2024 على األقل بعد متديد العقد أول 
سباق  ســوزوكا  واستضافت  أمس.. 
فورمــوال 1 ألول مرة في 1987 وكانت 

احللبة التي شــهدت حسم 11 لقبا 
في بطولة السائقني.

وتقــام جائــزة اليابــان الكبرى في 
العاشــر مــن تشــرين األول.وقــال 
الرئيــس  دومينيكالــي  ســتيفانو 
التنفيذي لفورمــوال 1 في بيان "هذا 
األمد  التزامنا طول  التمديد جزء من 
جتــاه منــو الرياضة في آســيا ونحن 

الناجحة  شراكتنا  باستمرار  سعداء 
مــع موبيليتالند".وموبيليتيالند هي 
شركة تابعة لهوندا.ويشارك املبتدى 
يوكي تســونودا البالغ عمره 20 عاما 
في بطولة العالم هذا املوســم وهو 
2014 لكن  بالبطولة منذ  ياباني  أول 
هوندا التي تزود فريق رد بول باحملركات 
العام  بنهاية  الرياضة  ســترحل عن 

احلالي.وحصــد تســونودا نقطتــني 
في ســباقه األول عندما احتل املركز 
التاسع في جائزة البحرين الكبرى في 
افتتاح املوسم مع ألفا تاوري.وحتتفل 
التي لم تســتضف ســباق  احللبة، 
املوسم املاضي بسبب جائحة فيروس 
كورونا، مبرور 60 عاما على إنشــائها 

في العام املقبل.

جائزة اليابان الكبرى تستقر في سوزوكا



رياضة

متابعة ـ الصباح الجديد:

مصطفى  الــوزراء  رئيــس  تعهد 
الكاظمي، بدعم حكومته لضمان 
فاز  والتي   25 جناح بطولة خليجي 
الكاظمي  العراق.وقال  بتنظيمها 
فــي تغريــدة، »خليجــي 25 في 
بصرتنا عالمــة من عالمات تعافي 
العراق وتصديه لدوره الطبيعي بني 

األشقاء واألصدقاء«.  
الرافدين تســير  »ارض  أن  واضاف، 
بثبــات نحو اإلســتقرار واإلنفتاح 
للمحبة  منبع  ارضنا  اجلميع،  على 
والترحاب«.وأكــد  والتســامح 
بالقــول، »ســتقدم احلكومة كل 
اشــكال الدعم لضمان جناح لقاء 
االخوة من الرياضيني اخلليجيني في 

وطنهم العراق«.
وبــارك وزيــر الشــباب والرياضة 
الرياضية  للجماهير  درجال  عدنان 
مســاء أول أمس، اختيــار البصرة 
بطولة خليجي  لتنظيم  رســميا 
25.. وقال في بيان نشــره حساب 
الوزارة الرســمي عبر فيســبوك: 
»نثمن الدعم الكبير من احلكومة 
العراقية، على رأسها رئيس الوزراء 
الكاظمي«. مصطفــى  الســيد 

وأكــد درجــال أن الــوزارة عملت 
كفريق واحد مع محافظة البصرة 

والهيئة التطبيعية الحتاد الكرة.
وأشــار إلى أن تلك اجلهود »تكللت 
بالنجــاح بتناغم ودعــم كبيرين 
جدا من األشــقاء في اخلليج عبروا 
عنه صراحة بإيثار« بحسب البيان.

وتابع بالقول: »ال يسعنا إال أن نقدم 
لهم أسمى آيات الشكر واالمتنان، 
العمــل  أن  للجميــع  مؤكديــن 
الفعلي الكبير بــدأ منذ اللحظة 
أفضل  البصــرة على  نحو حتضير 

واثقون  »نحن  ممكنة«.وأكد:  صورة 
بأن البطولة ســتكون هي األكبر 

واألجمل«.
وقــدم درجــال الشــكر والتقدير 
إلى اإلعــالم الرياضــي واجلماهير 
واللجان  الفــرق  وجميع  العراقية 
التــي وقفت مع مســاعي العراق 
الستضافة البطولة.وشدد على أن 
»الدعم املقبل الذي باركه األشقاء 
في اخلليج هو السعي لرفع احلظر 
كليــا عن املالعــب العراقية، وهو 
ما ســيحصل بعون اهلل وتضافر 

جهود األشقاء واألصدقاء معنا«. 
وواصــل الوزيــر حديثــه بالقول: 
»املرحلة األولى من العمل لكسب 
اليوم  انتهــت  البطولة  تنظيــم 
بالنجــاح. الصفحــة املقبلة هي 
األهــم واألكثــر جهــدا وتتطلب 
جميع  إلكمــال  جميعا  ســعينا 
االحتياجات وتوفير األجواء األفضل 
»ســنتوكل  بقوله:  للبطولة.وأمت 
على اهلل بجهد وعزم ال يلني ومعنا 
جمهــور رائع وكبيــر يدعمنا وهو 

رهاننا األكبر للنجاح املبهر«.

ووافــَق املكتــُب التنفيذي لالحتاد 
القــدم على منح  اخلليجي لكرة 
بطولة  اســتضافة  حــق  العراق 
خليجي 25 في محافظة البصرة، 
وذلــك بعــد أن تقــدم العــراق 
احلدث  الســتضافة  رسمي  مبلٍف 
الهيأة  رئيــُس  وقاَل   . اخلليجــي. 
التطبيعيــة، إياد بنيان: ســعداٌء 
جــداً بهذا القرار، إنــه من دواعي 
الفخــر أن يحتضن العراق بطولة 
األشــقاء بعد التصويت الرسمي 
مبارٌك  االســتضافة،  حــق  على 

بطولة  العراقيني عــودة  جلميــع 
البصرة  العــراق، وفي  إلى  اخلليج 

حتديدا بعد غياٍب طويل. 
ووجــَه رئيس الهيــأة التطبيعية 
وزير  إلى  الكبيرين  شكرُه وتقديره 
درجال  عدنان  والرياضة  الشــباب 
ومحافظ البصرة أسعد العيداني، 
احلكوميــة  املــالكات  وجميــع 
واملؤسسات الرياضية التي سعت 
وجاهدت لكــي تقام البطولة في 
العراق، وينتظرنــا عمٌل كبير كي 
نستعد من اآلن للعرس اخلليجي. 

كما تقــدَم بنيان بوافر الشــكر 
والتقدير إلى االحتــادات اخلليجية 
التــي دعمت ملف العــراق بقوة 
فــي   25 خليجــي  الســتضافة 
البصرة، وكذلــك املطالبة بدعم 
ورفع احلظر الشــامل عن املالعب 

العراقية كافة.
مــن جانبه، بــارَك رئيــس االحتاد 
االماراتــي لكرة القدم، راشــد بن 
حميــد النعيمي، للعــراق جناحه 
في الفــوز بتنظيــم خليجي 25 
باإلجمــاع، مؤكداَ ثقتــه بإقامة 
بطولة استثنائية. وأشارَ النعيمي 
إلى: أن االحتــاد اإلماراتي يضع كل 
فــي خدمة  وخبراته  إمكانياتــه 
الكــرة العراقيــة، وكذلك دعمه 
الكبيــر لرفع احلظــر الكامل عن 
املالعــب العراقية.وكاَن الشــيخ 
راشد بن حميد النعيمي قد شارك 
العمومية  اجلمعيــة  اجتماع  في 
اخلليج  كأس  الحتاد  االســتثنائية 
العربي لكرة القدم الذي ُعقد عبر 
تقنيــة االتصال املرئي مبشــاركة 
لكرة  اخلليجية  االحتادات  رؤســاء 

القدم واحتادي العراق واليمن.
داعمون   اننــا  النعيمــي:  وأكــَد 
وبقــوة مللف العراق الســتضافة 
بطولة خليجي 25، ونحن سعداء 
على  الرافديــن  بــالد  بحصــول 
جاءت  حيــث  االســتضافة،  حق 
املوافقة باإلجماع، ونأمل أن تكون 
محافظــة البصــرة جاهــزة من 
جميــع النواحي الســتقبال هذا 
وتلبي  اخلليجي،  الرياضــي  احلدث 
فجمهور  االستضافة،  متطلبات 
بالد الرافديــن تّواق لهذه البطولة 
بامتياز، كما  رياضي  وهو  الغالية، 
أنه أهم أسرار جناح الكرة العراقية 
العراق  أن  إلى:  وتطورها. مشــيراً 
مهد احلضارة وبالد العلم واملعرفة.

منح البصرة حق تضييف البطولة 

الكاظمي يتعهد بدعم حكومي إلنجاح خليجي 25 

خليجي 25 في 
ضيافة البصرة

اخيرا، جنحت اجلهود العراقية الرسمية والشعبية 
والرياضية واإلعالمية بالظفر بفرصة إســتضافة 
النســخة املقبلة لكأس اخلليج العربي )خليجي 
25(، ضيافة كرمية في مدينــة البصرة ثغر العراق 
الباســم إثر تصويت املكتب التنفيذي الحتاد كأس 
اخلليج بعد اجتماعه فــي الدوحة أول أمس على 
إقامة البطولة في العراق واستضافتها في مدينة 
البصرة بشــكل رسمي  بعد اعتذار دولة قطر عن 
اســتضافتها والتي دعمت اقامتها على مالعبنا 
خالل شــهر كانون أول املقبل او الشهر الذي يليه، 
وكان االحتاد القطري لكرة القدم قد قرر نهاية آذار 
املاضي االعتــذار عن اســتضافة البطولة، ووجه 
رســالة إلى األمــني العام لالحتــاد اخلليجي لكرة 

القدم يدعم فيها استضافتنا لها.
اجلهود العراقية واالستعدادات احلثيثة الستضافة 
هــذه البطولة توجــت بزيارة وفد مــن اجلمعية 
العمومية الحتــاد كأس اخلليــج العربي في وقت 
سابق محافظة البصرة والذي اشاد إشادة كبيرة 
البطولة  وإعتماد  البصرة الســتضافة  بجاهزية 
احتاد كأس اخلليج ملعبي البصرة الدولي )ســعة 
65 الف متفرج( واملينــاء )30 الف متفرج( إلقامة 
مباريــات البطولــة، وهما ملعبــان يقعان ضمن 
املدينــة الرياضيــة في البصرة التــي تضم ايضا 
مركــزا طبيا متطــورا ومجموعة فنــادق حديثة 
إلسكان املنتخبات وملعبا للتدريب ومراكز جتارية 

وترفيهية.
البطولة التي تشارك بها منتخبات الدول الغافية 
على ســواحل اخلليج العربــي باالضافة ملنتخبنا 
الوطني واملنتخــب اليمني تعتبر منتخبنا وكرتنا 
العراقيــة التــي نقدمها ملح البطولــة وعنوان 
إثارتهــا، فمنــذ املشــاركة العراقيــة االولى في 
النســخة اخلامســة عام 1979 والتي احتضنتها 
العاصمة احلبيبة بغداد وتوج بها منتخبنا بجدارة 
وإســتحقاق كاسرا االحتكار الكويتي الذي هيمن 
على النســخ االربعة السابقة واجلمهور اخلليجي 
تبعها  بلهفة كبيرة،  العراقية  املشــاركة  يترقب 
منتخبنا بالفوز بالنســختني السابعة عام 1984 
في سلطنة عمان والتاسعة عام 1988في اململكة 
العربية السعودية قبل ان حترم حرب اخلليج بداية 
تســعينيات القرن املاضي منتخبنا من املشاركة 
لغاية عام 2004 حيث عادت املشــاركة العراقية 

بعد سقوط النظام البائد، 
وكانت بطولــة كأس اخلليج العربــي والتي تعد 
كبطولة كأس عالم بالنســبة للدول املشــاركة 
فيها  قــد انطلقت عام 1970 فــي دولة البحرين 
مبشــاركة اربع منتخبات هي الكويت والسعودية 
وقطر والدولة املضيفة البحرين،  البطولة الثانية 
عام 1972شــهدت مشــاركة االمــارات العربية 
املتحدة، تلتها سلطنة عمان في البطولة الثالثة 
عــام 1974 ثم العراق في اخلامســة عــام 1979 
واليمن في النسخة السادســة عشرعام  2003 
، ومنذ انطالقها لغاية النســخة االخيرة )الرابعة 
والعشرين( عام 2019 والتي توجت البحرين بطلة 
لها بعد تغلب منتخبها في املباراة النهائية على 
نظيره الســعودي بهدف نظيف، يحمل املنتخب 
الكويتــي الرقــم القياســي بعدد مــرات الفوز 
بكأسها بعشرة مرات، تليه منتخبات العراق وقطر 
والسعودية بثالثة القاب لكل منهم، ولقبني لكل 
مــن منتخبي االمارات وعمان ثم منتخب البحرين 

بلقب واحد.
عموما يترقب جمهورالكرة العراقية موعد اقامة 
البطولة وهو اجلمهور املثالــي بني جماهير الدول 
املشاركة والذي أثبت في جميع اللقاءات الكروية 
الكبيرة انه مبســتوى الطموح واملســؤولية وهذا 
ماجتلى خالل اســتضافتنا بطولة غربي آسيا عام 
2019 وزيــارة املنتخب الكويتي الشــقيق للعراق 
خالل شــهر كانون الثاني املنصرم للقاء منتخبنا 
الوطني وديــا في ملعــب البصرة والــذي انبهر 

باحلفاوة والترحيب والتشجيع وطيب الضيافة.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يواجه منتخب العراق األول لكرة القدم 
النيبالي في مبــاراة ودية تقام  نظيره 
والعشــرين من  التاســع  بينهما في 
الشــهر املقبل في البصرة، وذلك في 
التصفيات  خلوض  استعداداتهما  إطار 
 2022 العالم  لبطولتي كأس  املزدوجة 

وأمم آسيا 2023.
وقالــت الهيئــة التطبيعيــة لالحتاد 
العراقي لكــرة القدم في بيــان، إنها 
تلقت كتاباً رسمياً من االحتاد النيبالي 
لكرة القدم، يُبلغها باملوافقة الرسمية 
على خوض مباراة ودية جتمع املنتخبني 
نهايــة الشــهر املقبــل، وذلك ضمن 
اآلســيوية  للتصفيات  حتضيراتهمــا 

املزدوجة.
وأوضحــت أن املبــاراة ســتقام فــي 
التاســع والعشــرين من مايو املقبل 
علــى ملعب البصــرة الدولــي، وهي 
املباراة الثانية التي ســتكون ألســود 
الرافدين خالل املعســكر الذي سيقام 
فــي محافظة البصرة نهاية الشــهر 
العراق  منتخب  املقبل، حيث سيواجه 

نظيــره منتخــب طاجيكســتان في 
الرابع والعشــرين من الشــهر املقبل 
الدولي، ومن ثم  على ملعب البصــرة 
مالقــاة منتخب النيبال، قبل الســفر 
إلى البحرين خلوض مباريات التصفيات 
اآلسيوية املزدوجة للمجموعة الثالثة.

العراق  أن مــدرب منتخب  إلى  ولفتت 
ستريشــكو  الســلوفيني  االول، 
كاتانيتــش، قد طالب بتأمــني مباراة 
ثانية للمنتخب خالل معسكر البصرة 
مع أحد املنتخبات القريبة من منتخبي 
هونغ كونغ وكمبوديا من ناحية أسلوب 
اللعب، وذلك من أجل االســتفادة من 
املباراة الودية قبــل الذهاب إلى خوض 

مباريات التصفيات.
مــن جانب اخــر، تقام فــي العاصمة 
القطرية الدوحــة، نهاية العام احلالي 
2021 بطولــة كأس العرب مبشــاركة 
23 منتخًبا،ويشــارك املنتخب العراقي 
مبجموعة مميزة من الالعبني الذين يعول 
عليهم للدفاع عن األلقاب األربعة التي 
حصدهــا العراق في النســخ املاضية 
البطولة.وهناك مجموعة من  وتزعمه 
يبرز جنمهم  أن  الذين يتوقــع  الالعبني 
باملنتخب العراقي فــي هذه البطولة، 

التقرير  فــي  الضوء  عليهم  نســلط 
التالي:

محمد قاســم: العب فريق الشرطة، 
حقق مــع املنتخب حضــورًا مميزًا منذ 
دعوته للتشــكيلة األساســية وتألق 
بشــكل الفت فــي بطولــة خليجي 
24 بالدوحــة وكذلك فــي التصفيات 
الالعبني  مــن  قاســم  املزدوجة.ويعد 
املهاريــني؛ حيث ميتاز بنظرة شــاملة 
للملعب ويجيد التمرير بالعمق، ولديه 
تسديدات هائلة ويعد من املواهب التي 
برزت بشكل الفت خالل الفترة املاضية.
مهند علي ميمي: احملترف في السيلية 
القطــري، ويتوقع له جنوميــة كبيرة، 
برغم أن جتربتــه االحترافية في الدوري 
البرتغالي لم تكن ناجحة، لكن عودته 
موفقة وسجل  كانت  القطري  للدوري 
أهداًفا مؤثرة أكدت عودته  للســيلية 
الهواء،  ألعــاب  يجيد  للتألق. مهنــد 
ولديه حس تهديفي مميز ويسجل بكلتا 

قدميه.
عالء عباس: مهاجم نادي جل فيسنتي 
البرتغالي، العب موهوب نضج بشكل 
سريع، ومثل كبار األندية احمللية قبل أن 
يخوض جتربة بسيطة مع نادي الكويت 

الكويتــي، ومن بعدها مــع نادي جيل 
فيسنتي البرتغالي.

الوطني، وســجل  املنتخب  تألق مــع 
أهداًفا مؤثــرة في التصفيات املزدوجة، 
وحقــق حضورًا مميــزًا ما دفــع املدرب 
كاتانيتــش العتماده ضمن تشــكيلة 

املنتخب الوطني.
بشــار رســن: احملترف في صفوف نادي 
قطر. أحــد املواهب الرائعة التي أكدت 
حضورها مــع املنتخب خــالل الفترة 
املاضية.ومير رســن، بحالة نضج كبيرة 
بعد ســنوات من االحتــراف مع نادي 
املوسم  لينتقل  اإليراني،  بريســبولس 
احلالي إلى قطر القطري، ليكمل رحلته 
االحترافيــة وبحضور مميــز ومؤثر مع 
الفريق، وميتاز بشار مبهارة فردية عالية، 

ويتمتع بهدوء كبير جًدا.
صفــاء هــادي: العب االرتــكاز احملترف 
في الدوري الروســي بصفــوف كريليا 
ســوفيتوف. جتربته االحترافية منحته 
نضًجا كبيرًا. يعد الهــدوء أبرز مميزات 
صفاء، كما أنه يتمركز بشكل صحيح 
ويعطــل هجمــات املنافســني، وميتاز 
بقطع مميز للكــرة وبناء الهجمات من 

اخللف، كما أن لديه بنيان جيد.

المنتخب الوطني يواجه النيبال وديا في ملعب جذع النخلة 
نجوم الكرة العراقية سيكون لها حضور مميز في كأس العرب

املنتخب الوطني لكرة القدم

ديالى ـ رعد شريف:
ثمــن عضــو ممثليــة اللجنة 
ديالى  محافظة  فــي  االوملبية 
الدكتور ليث اسماعيل ابراهيم  
والرياضة  الشــباب  وزير  جهود 
الكابنت عدنان درجال  بأســناد 
ملف تنظيــم بطولة خليجي 
25 ملدينــة البصــرة الفيحاء , 
فيما اشــاد مبواقــف اجلمعية 
كأس  الحتــاد  العموميــة   
اخلليــج العربي  التــي وافقت 
على طلب العراق بأســتضافة 
احلدث اخلليجي املقبل حيث لم 
تترشح اي دولة اخرى  مبواجهة 
مدينة  ولتفوز  العراقــي  امللف 
بحقــوق  باالجمــاع  البصــرة 
االســتضافة املقبلة  وذلك في 
مساء  من  عقد  الذي  االجتماع 
امــس  االول االثنني  بالعاصمة 

القطرية الدوحة  .
وقــال فــي حديــث لرياضة ) 
الصبــاح اجلديــد ( ان جهــود 
الكابنت درجــال  والوفد املوافق 
االخيرة  اخلليجية  بجولتــه  له 
كانت واضحــة ومثمرة وجاءت 
بنتائج افرحت عشاق الساحرة 
املســتديرة مــن  جماهيرنــا 
الرياضيــة التي كانــت تترقب 
ولســنوات طوال بأسناد  ملف 
املدن  الحــدى  اخلليج  بطولــة 
العراقية كأســتحقاق طبيعي 
كــون العــراق احــدى الــدول 
املؤسســة للبطولة وشــارك 
فيهــا على مــدار الســنوات 

املاضية .
مدينــة  ان  ابراهيــم  واشــار 
البصــرة قادرة على اســتقبال 
الفــرق اخلليجيــة ملــا متتلكه 
متعددة  رياضية  منشــأت  من 
وعوامل  لوجستية  اخرى جتعل 
منها قادرة علــى احتضان فرق 
البطولــة  والظهــور باملظهر 
املشــرف في ظل دعم  رسمي 
النظيــر  منقطــع  وشــعبي 
ســتكون لــه نتائــج ايجابية 
مستقبلية تبرهن على ان البالد 
كبرى  تنظيم  بأســتطاعتها  
البطوالت  الدولية واالقليمية .

وبني عضــو ممثلية ديالى الى ان 
تكاتف  تتطلب  املقبلة  املرحلة 
اجلهود ال جناز ما تبقى من بعض 
وبالتأكيد  الرياضية  املنشــأت 
الفنيــة  املــالكات  ســتعمل 

الشــباب  على  بوزارة  واالدارية 
متابعة كافة االعمال املتعلقة  
التي  الصعــاب  وتذليل  بهــا  
تواجهها وسيكون هناك سباق 
مــع الزمن الســتقبال العرس 
اخلليجي املنتظــر  ليقام بربوع 
مدينتنا العزيــزة وتنفيذ كافة 
املتطلبــات واملالحظــات التي 
بزيارته  الوفد اخلليجي  سجلها 

االخيرة للمدينة .
ويذكر ان العراق حظي الول مرة 
العربي  اخلليج  بطولة  بتنظيم 
في عام 1979 وهذه املرة الثانية 
التي ينال فيها شــرف تنظيم 
البطولــة  وكان مــن املقرر ان 
يستضيف النسخة 23 قبل ان 
يتم سحبها منه بسبب احلظر 
املفروض على الكــرة العراقية  

من قبل االحتاد الدولي  فيفا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
مباراتان  االربعــاء  اليــوم  تقام 
ضمــن اجلولة 29 لــدوري الكرة 
أمس،   انطلقــت  التي  املمتــاز، 
واربيل في ملعب  امليناء  فيلعب 
الفيحاء بالســاعة 10 مســاء، 
وفي التوقيت ذاته مبلعب كربالء 
الدولي تقام مباراة نفط الوسط 
واحلدود، في حــني تأجلت مباراة 
نفط ميســان والنفط بحسب 

جلنة املسابقات.
ثــالث  اخلميــس  غــٍد  وجتــرى 
الكهربائية  الصناعات  مباريات، 
الصناعة  مبلعــب  زاخو  يضيف 
وملعب  4 عصرا،  الســاعة  في 
الشــعب الدولي يشــهد لقاء 
الزوراء وامانة بغداد في الساعة 
10 مساء، ونفط البصرة يضيف 

القاســم في ملعــب الفيحاء 
في الســاعة 10 مساء.وتأجلت 
مباراتان، الكرخ امام الشــرطة، 
الرتبــاط  واجلويــة  والســماوة 
الشــرطة واجلوية بدوري ابطال 
وله  متصدرا  اجلوية  آسيا.ويقف 
59 نقطة ثــم الزوراء برصيد 52 
نقطــة، والنجف ثالثــا وله 51 

نقطة.
هــذا وقــررت جلنة املســابقات 
تأجيل  التطبيعية  الهيــأة  في 
مباريــات فريــق النفــط األول، 
وكذلك فريق الشباب في اجلولة 
املقبلــة، إلى إشــعار آخر.حيث 
تقرر تأجيــل مباراة فريق النفط 
التي  أمام نظيره فريق السماوة 
كان مقــررا لهــا أن تقام ضمن 
منافســات دوري الشــباب، إلى 

إشــعار آخر، فيما قــررت جلنة 
الفريق  مباراة  تأجيل  املسابقات 
األول لنــادي النفــط أمام نفط 
ميســان في اجلولة التاســعة 
والعشرين من دوري الكرة املمتاز 
إلى موعد يُحدد الحقاَ.وجاء قرار 
جلنة املســابقات بالتأجيل بعد 
تسلمته  الذي  الرسمي  الكتاب 
مــن نــادي النفــط،  والقاضي 
أيام  لثالثة  نشــاطاته   بتعليق 
وطلبــه النظر في تلــك احلالة 
اإلنسانية.. وملراعاة تلك الظروف 
التي ميــر بها العبــو وإدارة نادي 
النفط بعد وفــاة حارس مرمى 
ســعدون(  )مصطفى  الفريــق 
قررت اللجنة املوافقة على طلب 
النادي، راجني اهلل تعالى أن يغفر 
للراحل  ويسكنه فسيح جناته.

متابعة ـ الصباح الجديد:
مبارياته  اجلويــة  فريق  يختتم 
ضمن اجملموعــة الثانية لدوري 
الســاعة  في  آســيا  بطــال 
السادســة مــن مســاء يوم 
باختاكور  بلقــاء  اخلميس  غد 
األوزبكي.. وســبق للفريقان ان 

تعادل ســلبا في اللقاء األول.. 
اإلماراتي  الشارقة  وحقق فريق 
فوزا ثمينا علــى القوة اجلوية 
3-2، مســاء اول أمس حلساب 
اجلولة 5 .. سجل أهداف القوة 
الدقائق  في  جيفرسون  اجلوية 
للشارقة  و52، فيما سجل   15

خالد باوزير 25 وســالم صالح 
ورفع  و60.   35 الدقيقتــني  في 
الشــارقة رصيده إلى النقطة 
11 فــي الصــدارة، فــي حني 
جتمــد رصيــد القــوة اجلوية 
عند النقطة الثانية باملركـــز 

الرابـع.. 

ممثلية اللجنة االولمبية في ديالى تثمن 
جهود درجال وتشيد بموقف االشقاء

اليوم.. اقامة مباراتان في الجولة 29 
لدوري الكرة الممتاز 

الجوية يختتم غدًا مبارياته
 اآلسيوية بلقاء باختاكور 

الدكتور ليث اسماعيل



اعــام  وســائل  افــادت 
التركية  املمثلة  ان  تركية 
كانت  ساريكايا  سيريناي 
قد اتفقت سابقا مع إحدى 
اإللكترونيــة،  املنصــات 
لعرض جميع مسلساتها 
مسلســل  ومنها  عليها، 
الــذي  بــاالس"  "بيــرا 
حاليا  بطولتــه  تخــوض 
النجمــة التركيــة هازال 
امللهى  ومسلســل  كايا، 
للممثلة  أصبــح  الــذي 
باهادير،  التركية جلوكشي 
بهذه  تقبل  لم  فسيريناي 
عليها  وفضلــت  األعمال 

"شــاهميران".  مسلسل 
سيريناي  كشفت  وكانت 
ســاريكايا عن مشاريعها 
التمثيليــة اجلديدة قائلة: 
اثنني،  أو  "لــدي مشــروع 
يتــم جتهيزهم وســيبدأ 

تصويرهم في الصيف". 

املصرية  اإلعاميــة  ردت 
الوهــاب  عبــد  منــى 
التي  التعليقــات  علــى 
طالتهــا، بعــد ظهورها 
احلارة  "شيخ  برنامج  في 
واجلريئــة"، وما قالته عن 
متولي  محمد  الشــيخ 
منى  ونشرت  الشعراوي. 
اخلاصة  صفحتهــا  على 
التواصل  موقــع  علــى 
جاء  تعليقاً  االجتماعــي 
فيه أنها عبرت عن وجهة 
وإحترام  بــأدب  نظرهــا 
للشــيخ الشعراوي وعن 
مخاوفهــا مــن بعــض 
الفتــاوي، التــي قــد ال 
تتناسب من وجهة نظرها 
مع جوهر الدين. وأضافت 
وجهة  شرحت  أنها  منى 

نظرها كإنسانة مسلمة 
باخلوف  فجــأة  شــعرت 
عندما سمعت فتوى من 
شــيخ له تأثير كبير في 
النــاس، يفتي بأن  عموم 
"تارك الصاة يستتاب ثم 
يقتل"، وقد ايدها باملقابل 
املتابعني  مــن  العديــد 
الذين وجدوا ان مثل هذه 
وسماحة  تتنافى  الفتوى 

االسام.

نشــب خاف بــني املمثل 
املصــري أمير كرارة واخملرج 
املصــري محمد ســامي 
قبــل عــرض مسلســل 
بسبب  االغراب"،  "نســل 
برومو  في  قلة مشــاهده 
املسلســل حلساب املمثل 
املصــري أحمــد الســقا 
املصرية  املمثلــة  وزوجته 

مي عمر.
ويحقق أمير كرارة انتشاراً 
كبيراً منذ بداية الســباق 
خــال  مــن  الرمضانــي 
االغراب"  "نسل  مسلسل 
جملة  بانتشــار  خاصــًة 
كســل"  كســح  كتع   "
علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي. وتدور أحداث 

املسلســل بشــأن خروج 
الســجن  "عســاف" من 
محــاواًل أن يعيــد تــوازن 
القوى مرة أخرى بينه وبني 
"غفــران"،  اللدود  عــدوه 
خاصة أن األخير أصبح هو 
مركز القــوة في البلد، بل 
وطليقة  حبيبة  من  وتزوج 
"عســاف جليلــة"، وربى 

جنله "حمزة".

سيريناي ساريكايا

أمير كرارة

منى عبد الوهاب

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
حققت منصة التواصل االجتماعي "فيس بوك"، إجنازاً تاريخياً 
جديــداً اليوم، بعد فــوز فيلم Colette، بجائــزة أفضل فيلم 
وثائقي قصير فى حفل توزيع جوائز األوســكار، والفيلم يتبع 

مجموعة Oculus VR التى ميتلكها "فيس بوك".
وبفــوز فيلم Colette، نســبت اجلائزة ملنصــة "فيس بوك"، 
لتكون اجلائزة األولى فى تاريخه بحفل األوســكار، الذي أقيم 

على مسرح محطة يونيون التاريخية للسكك احلديدية.
 Colette فــإن فيلم ،Variety ووفقاً لتقرير نشــرته صحيفة
الذى يبلغ مدته 24 دقيقــة منح فيس بوك، اجلائزة األولى فى 

شوط إنتاجه السينمائى.
 وفيلم Colette يســرد قصة حياة عضو املقاومة الفرنسية 
الســابقة كوليت مارين كاثرين، في اثناء ســفرها إلى أملانيا 
ألول مرة منذ 74 عاماً. وأقيم حفل توزيع جوائز األوسكار الـ93 
في حفل اســتثنائي الليلة على مسرحني مستقلني، وحصد 
فيلم Nomadland جائزة أفضل فيلم، وأفضل إخراج خملرجته 
الصينية كلوي تشــاو، وأفضل ممثله في دور رئيسي لبطلته 

فرانسيس مكدورماند.

الصباح الجديد - وكاالت:
قررت هوندا هذا العام إطاق سياراتHR-V بحلة جديدة كليا، 
لتجعلهــا مميزة من حيث املظهر إضافــة للموثوقية واملتانة 

املعروفة فيها.
تصميم السيارة جديد كليا مقارنة مبركبات HR-V احلالية، إذ 
أصبح هيكلها أكثر انســيابية، واكتسبت واجهتها األمامية 
مظهرا هجوميا من خال الشــبك البارز واملصابيح الضيقة 

ذات الشكل املميز.
ويبلغ طول الهيكل في السيارة اربعة أمتار و33 سنتيمترا، أما 
عرضه فـ 179 سم، وارتفاعه 159 سم، واملسافة بني محوري 
العجات فيه 261 سم، وبات ارتفاع أسفل الهيكل عن األرض 

195 ملم، أما العجات فأصبحت مبقاس 18 إنشا.
 HR-V وداخليا أصبحت السيارة أوسع وأكثر رحابة مقارنة بـ
السابقة بفضل التعديات التي أدخلها املصممون على آلية 
توزيع أجزاء السيارة األساســية، اذ زودت قمرتها على مقاعد 
جلدية مريحة مخصصة خلمسة ركاب، وشاشة ملسية بارزة 
من منتصفها في واجهة القيادة ميكنها االتصال السلكيا مع 

األجهزة والهواتف الذكية.
ومن املفترض أن تطرح هذه املركبــة بعدة أنواع من احملركات، 
منها محــركات بنزين اقتصادية بســعة 1.5 ليتر بعزم 106 
أحصنــة، قادرة على زيادة التســارع من الـــ 0 إلى 100 كلم/

سا في غضون 13 ثانية تقريبا، كما ستطلق نسخة مدعمة 
مبحركني كهربائيني إضافيني لتأمني تسارع وعزم كبيرين.

أشهر سيارة كروس من هوندا 
تظهر بحّلة جديدة كليا

"فيس بوك" يدخل التاريخ 
ويحصد أول جائزة أوسكار 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
التمر احد املكونات الثابتة في موائد 
االطباء على  يركــز  ودائما  رمضان، 
التمــر النه يتحول  االفطار بحبات 
تناوله،  بعــد  مباشــرة  طاقة  الى 
بالطاقة  الصائم  يشــعر  وبالتالي 
مبجــرد تناوله عدة حبات منه، اال ان 
االطباء يحذرون من االفراط بتناوله.

وفقا خلبيــر التغذية يــاس الباوي: 
العديد من  التمر علــى  "يحتــوي 
العناصر الغذائية التي متنح اجلسم 
فوائد صحية متعددة للجســم، اذ 
يخفض نسبة الكولسترول الضاّر، 
كذلــك يعد احــد اهــم الفواكه 
األكســدة مثل  الغنيــة مبضادات 
الفافونويد،  ومركبات  الكاروتينات، 
يعمل  الفينول. كذلــك  وحمــض 
التمــر علــى تقوية العظــام النه 
والســيلينيوم  بالنحــاس  غنــي 
K الذي  واملغنيســيوم، وفيتامــني 
يســاعد على تنظيــم جتلط الدم، 
على  الدماغ، الحتوائه  ويعزز صحة 

مادة الكولني وفيتامني بي".
اال انه وبرغــم كل الفوائد املذكورة 
انفا فإنَّ اإلفراط بتناول التمر يسبب 
العديــد من املشــكات الصحية، 
وفقــا للباوي الذي اكد: "يتســبب 
االفــراط بــاكل التمر مبشــكات 
فــي البطن بســبب ان الكبريتيت 
مرّكبــات كيميائيــة تضــاف إلى 
الفاكهة اجملففــة للحفاظ عليها 
والقضــاء على البكتيريــا الضاّرة 
فيهــا، والتي تــؤذي األفــراد الذين 
لديهم حساســية من الكبريتات، 
حيث تسبب آالماً في املعدة وغازات 
وانتفاخا وإســهاال واحيانا يتسبب 
بظهور طفــح جلدي اما ان كان متر 
مبوســمه ومقطوع من النخلة من 
دون اي اضافــات فيمكن اكله لكن 

ايضا من دون االفراط".
وتابع: "برغم أن التمر غني باأللياف، 
إال أنــه يحتــوي ســعرات حرارية 

أن يسهم  وميكن  نســبيا  مرتفعة 
بزيادة الوزن بشكل غير مسبوق، اذ 
يحتوي كل غرام من التمر على 2.8 
سعرة حرارية ما يعني أنها أطعمة 
ذات كثافة طاقة متوسطة، وميكن 
أن تــؤدي إلى زيادة الــوزن، لذا جتنب 
اإلفراط في تناوله. ايضا يعد التمر 
للبوتاسيوم، وميكن أن  مصدراً غنياً 
يؤدي استهاك الكثير منه الى زيادة 
ويكون  الدم  في  البوتاسيوم  نسبة 
تدخاً  ويتطلــب  خطيــراً،  الوضع 
طبياً فورياً، لذا إذا كانت مستويات 
البوتاسيوم لديك مرتفعة، فتجنب 

اإلفراط في تناول التمر."
واضاف: "يواجه بعض االشــخاص 

ما  الفركتــوز  بهضــم  صعوبــة 
يتسبب مبشكلة بعملية امتصاص 
هضم  دون  مــن  فيمــر  الســكر، 
فيبــدأ الســكر فــي التفاعل مع 
البكتيريــا الطبيعيــة في األمعاء 
ما يتســبب بانتفاخ املعدة. والتمر 
لألســنان،  املفيد  للفلــور،  مصدر 
إال ان هناك بعض الدراســات التي 
اثبتت ضرره على االســنان في حال 
االفــراط الحتوائــه على الســكر 
والكربوهيــدرات وبالتالي فاالفضل 

غسل االسنان بعد اكل التمر".
وختــم بتحذيــر املــرأة احلامل من 
اذ ذكر: "في  التمــر  بتناول  االفراط 
ان يتســبب  بدايــة احلمــل ميكن 

باالجهــاض، لكن االطباء ينصحون 
لتيسير  االخير  الشــهر  باكله في 
عملية الوضــع. لكن يبقى االفراط 
بنحو عــام وفي كل االوقــات امرا 
خاطئا وعادة ينصح بتناول عشــر 
حبات من التمر، الن اجلسم يحتاج 
انواع اخرى من الفاكهة، فكي مننح 
اجلســم فرصة اســتقبال فاكهة 
اخرى مــن دون االصابــة بتخمة او 
مشكات بالهضم علينا االعتدال. 
الذين يعانون  وبالنسبة لألشخاص 
من مســتويات غير مســتقرة من 
السكر في الدم، فتناول ثاث حبات 
من التمــر في اليوم مع اإلفطار في 

رمضان يكفي".

الصباح الجديد - وكاالت:
متكن مشــعوذ في ســوريا من إقناع 
صيدالنية بأنه قادر على مســاعدتها 
فــي اســتعادة حقهــا عــن طريق 
الشــعوذة وكتابة الطاسم، قبل أن 
القبض عليه  يسرقها ويختفي حتى 

في دمشق.
وذكــرت وزارة الداخلية الســورية أن 
قسم شرطة املرجة متكن من القبض 
على املشعوذ في شارع الثورة بدمشق 

بكمني محكم.

وأوضحــت أن الصيدالنية التي كانت 
علــى خاف عائلــي بشــأن ملكية 
منــزل، أنها اقتنعــت بنصيحة أحد 

معارفها وجلأت إلى مشــعوذ 
أوهمهــا "بقدرتــه على 

إعادة احلق ألصحابه عن 
طريق قــراءات وكتابة 

الطاسم".
وأضافت الداخلية أن 
عدة  حضر  املشعوذ 
مرات إلى الصيدلية، 

يقــرأ كلمــات "بلهجــة غير  وكان 
معروفة في أثناء جتوله فيها.

األخيــرة، طلــب مــن  املــرة  وفــي 
من  اخلــروج  الصيدالنيــة 
الصيدليــة بحجة أنه 
التعويذات  ســيقرأ 
طلب  كما  مبفــرده، 
إخــراج  منهــا 
الذهبي  مصاغها 
القراءة  بحجــة 
ووضعه  عليــه، 

حتــت املصحف وطلــب منها إحضار 
امللح وعلبة مياه مختومة وكمية من 
الكّمون. وعند خروجها من الصيدلية 
إلحضــار الكمــون، فــّر مبصاغهــا 

وأموالها.
وأشــارت الداخلية إلــى أنها صادرت 
لدى املشعوذ اربعة مايني ليرة سورية 
ثمن املصاغ الذهبي، إضافة إلى "ورقة 
عليها أرقام وعبــارات وهي عبارة عن 
تعويــذة كتبهــا بخط يــده خاصة 

بالسحر والشعوذة".

صيدالنية تلجأ إلى مشعوذ الستعادة حقها

خبير تغذية: هناك مشكالت في االفراط 
بتناول التمر في رمضان

الصباح الجديد - وكاالت:
عبد  دنيا  النجمــة  علقت 
العزيــز ألول مــرة علــى 
املتكــررة  الشــائعات 
من  سرا  زواجها  بشــأن 
"فاروق  الراحــل  النجم 
أن  الفيشــاوي"، مؤكدا 
عاقــة خاصــة ربطت 
بينهمــا "أنقــى مــن 
كان  ألنه  الشــائعات" 
الروحي،  والدهــا  مبنزلة 
وســاندها في فترة من 
التي  الفتــرات  أصعب 

مرت بحياتها.
وتابعــت دنيــا عبــد 

العزيز خــال لقائها في برنامج 
"حلظات جريئة" إنها عملت مع 
الفيشاوي  فاروق  الراحل  الفنان 
وعلى عاقة جيدة  منذ صغرها 
مع أســرته بأكملهــا، معقبة 
أنها فى فترة من فترات حياتها 
كانت متــر بظروف ســيئة جدا 
متثلت بوفــاة جدتها التي كانت 
من  عانت  وانهــا  منهــا  قريبة 
والتقت  نفســية،  مشــكات 
الذي ساندها  الفيشاوي  بفاروق 
في محنتها وســاعدها في حل 

أزمات كبيرة.
وأضافت دنيا أنه بعد توالى هذه 
صارا  قربتهمــا،  التي  األزمــات 

املناســبات  في  معــا  يخرجان 
انتشــرت  واألفــراح ومــن هنا 
الشائعات بوجود عاقة بينهما، 
متابعــة: "عاقتنا أنقى من كل 

الكام ده".
ونفــت دنيا التفكيــر في ارتداء 
احلجــاب قائلة: فكــرة احلجاب 
لم تخطــر ببالي ألني في اليوم 
الــذي افكر فيه إرتــداء احلجاب 
ســاترك اجملال الفني نهائيا فا 
يجوز أن اعمــل في الفن وارتدي 
احلجــاب. صاحب بالــني كذاب، 
واحلياة عندي يا أبيض يا اســود، 
ارتديت احلجاب ســأتفرغ  ولــو 

للعبادة".

دنيا عبد العزيز: عالقتي 
بالفيشاوي "أنقى من الشائعات"

الصباح الجديد - وكاالت:
ويســت  "كاني  الرياضي  احلذاء  بيع 
ســنيكرز" اخلــاص مبغنــي الــراب 
األميركي الشــهير كاني ويســت، 
الرياضية  العلني لألحذيــة  باملــزاد 

بقيمة 1.8 مليون دوالر أميركي.
وقد قامــت منصة االســتثمار في 

والتي   ،"RARES" الرياضية األحذية 
دفعت أعلى ســعر مســجل علنيا 
للحذاء. وتعد هذه الشركة رائدة في 
امللكية اجلزئية، ما يســمح للزبائن 
باالستثمار في األحذية الرياضية عن 
طريق شــراء وتداول األسهم فيها، 

وفقا ملا أعلنت عنه وكالة "رويترز".
يكون حذاء  العاملي،  الســعر  وبهذا 
كاني ويست قد فاق حذاء العب كرة 
السلة الشهير مايكل جوردان بأكثر 

من 560 ألف دوالر أميركي.
والرئيس  املشــارك  املؤســس  وقال 
 ،"RARES" لشــركة  التنفيــذي 
جيروم ساب: "إن هدفنا بشراء مثل 
هذا احلــذاء األيقوني زيادة إمكانية 
الوصــول ومتكني اجملتمعــات التي 

أجنبــت ثقافــة األحذيــة الرياضية 
باألدوات املطلوبة الكتســاب احلرية 

املالية من خال شركتنا".
يذكر أن مغني الراب كاني ويست قام 
بارتداء هذا احلذاء الرياضي أثناء أدائه 
 "Stronger"و "Hey Mama" أغنيــة

فــي حفل توزيــع جوائز 
 ،2008 لعــام  "غرامي" 
مــا أثار جنون عشــاق 

متابعي  من  املوضة 
التواصل  وسائل 

االجتماعي.

الصباح الجديد - وكاالت:
ساعد صائد كنوز عائلة من والية 
ماساتشوســتس األميركية في 
العثور على خزنة بها نقود مخبأة 
األرض في منزلها، حســب  حتت 
ما ذكرته صحيفــة "ديلي ميل" 

البريطانية.
وبعد محاوالت عدة من الفشــل 
فى رحلة البحث عن إرث األجداد، 
اســتعانت عائلــة بباحــث عن 
 46 العثورعلى  أجــل  الكنوز من 
ألف دوالر مــن النقود اخملبأة حتت 

ألواح األرضية في منزلهم.
العائلة  أن  ميــل"  "ديلي  وذكرت 
اســتأجرت صائــد الكنوز كيث 
ويلي، للعثــور على صندوق نقود 
أشــيع أن جدهــم كان يخفيه 

وأرادوا العثور عليه قبل بيع املنزل، 
وبالفعــل مت العثور على صناديق 
نقديــة في منازل أخــرى ميلكها 
لهم  والتي جمعت  األسرة،  أفراد 

مبلغ كبير من املال.
وأشار التقرير إلى أن صائد 
استغرق  األمريكي  الكنوز 
حوالي ساعة للعثور على 
الكنــز اخملفي، حيــث بدأ 
بإعــادة فتــح املواقع التي 
من  بالفعــل  ســحبها  مت 
اآلخرين الذيــن بحثوا قبله 
عــن الكنز حتــى وصل إلى 

الصناديق املمتلئة باألموال.
وأوضح أن معظم التلميحات 

والقرائــن التــي وجدهــا غير 
صحيحة وأنه يتطلع باستمرار 

إلى ما هو أبعــد من املعلومات 
التي ميلكها ويبحث عن أشــياء 
صغـــيرة فـــي غيـــر محلهـا 

قليـا.

حذاء رياضي يحطم الرقم القياسي 
الصباح الجديد - وكاالت:ويباع بمبلغ 1.8 مليون دوالر

العديد من املصممني حول العالم يتبارون بشأن اغرب 
وافضل التصاميم الهندســية، هنــاك مدينة في 
هولندا حتــوي مكعبات باشــكال مقلوبة 
في هولنــدا، وهناك من اقدمــوا على بناء 
منازلهم بصورة مقلوبة. ومنها ما تداولته 
مواقع التواصل االجتماعي في مقطع 
فيديو يظهــر منزال غريب التصميم 
في مدينــة جورج في جنوب غرب 

رومانيا.
وشــيد صاحــب املنزل كل 
الداخــل  مــن  أجزائــه 
بشــكل  واخلــارج 
حرصه  مع  مقلوب 
على كل تفاصيل 
التــى  البنــاء 
في  منزله  تبرز 
مميــزة  هيئــة 

وجذابة.
األولى  وللوهلــة 
أن  للمــرء  ميكــن 
سقط  وكأنه  يتخيله 
مــن الســماء، حيث أن 
ســقف املنزل موضوع على 

العشــب، أما اجلزء الداخلي منه فيبدو وكأنه اعتياديا 
متاما، باســتثناء حقيقة أن األثــاث واملعدات الصحية 

موضوعة على السقف.
وشيد مالك املنزل ألكسســيس ديكو مسكنه على 
هيكل معدني في ثاثة أشــهر فقط، ويبلغ وزن املنزل 
بالكامل خمسة أطنان، ويرغب ديكو في إنشاء حديقة 

مغامرات داخل املنزل.
وتبلغ كلفة زيارة املنزل 15 ليو أي حوالي ثاثة يوروهات، 
وميكن أن يســتقبل املنزل ما يصل إلى ستة أشخاص 
فقط في وقــت نظرا لقيــود كورونا. وصار الســياح 

يتجهون اليه عند زيارتهم املدينة.

منزل مقلوب يتحول الى مكان سياحي 

صائد كنوز يساعد زوجين بالعثور 
على ثروة أخفاها الجد 
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