
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

11
الجوية يتطلع لتعزيز 

صدارته على حساب 
الديوانية الثالثاء

7
هل ُتقّدم دول المنطقة 

لبنان إلى سورية مقابل 
ابتعادها عن إيران؟

12 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــراسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرةالسنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

ASSABAH ALJADEED

Sun. 2 May 2021 issue (4650)األحد 2 أيار 2021 العدد )4650(
ية

قا
لو

ل ا
سائ

بو
م 

تز
ال

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهر اســتطالع للرأي أن أســعار 
النفط ستشهد ارتفاعا هذا العام، 
مع تعزيز انتشــار لقاحات الوقاية 
من كوفيد - 19 للطلب، ومتســك 
"أوبك+" بخطط كبــح اإلمدادات، 
لكــن احتــدام أزمــة اجلائحة في 
الهند ومناطق أخرى يشكل عقبة.
وتوقع املســح الذي أجرته "رويترز" 
وشمل 49 مشــاركا أن يبلغ سعر 
خام برنت في املتوسط 64.17 دوالر 
ارتفاعا من  العــام  للبرميل هــذا 
استطالع الشهر املاضي الذي توقع 
أن يبلغ متوسط السعر 63.12 دوالر 
للبرميل، ومتوسط سعر برنت منذ 

بداية العام اجلاري 62.3 دوالر.
بالرفع  تعديــل  هــو خامس  وهذا 
على التوالي في 2021 وأعلى توقع 
اجلاري  العام  الســعر في  ملتوسط 
منذ كانون الثاني من العام املاضي. 
وتوقع االســتطالع أن ينمو الطلب 
على النفط مبا يــراوح بني 5.5 و6.5 

مليون برميل يوميا في 2021.
يتسق ذلك مع تفاؤل حذر رسمته 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة هذا 
الشــهر عندما تنبأت بأن املنتجني 

رمبا يحتاجــون إلى ضــخ مليوني 
برميل إضافية يوميا لتلبية الطلب 

املتوقع.
الــدول املصدرة  ورفعــت منظمة 

للبترول "أوبك" أيضا من توقعاتها، 
رغــم أن ثالثة مصــادر من اللجنة 
"أوبك+"  فــي  املشــتركة  الفنية 
أشــاروا إلــى أن ارتفاعا حــادا في 

حــاالت اإلصابة بكوفيــد - 19 في 
الهند ومناطق أخرى مبعث قلق.

والهند هي ثالث أكبر مســتهلك 
للنفط في العالم، وتشــهد حاليا 
أكبر ضرر من اجلائحة، وجرى فرض 
إجــراءات عــزل عام فــي مناطق 
شاســعة من البالد. لكن محللني 
يقولــون: "إن تأثير ذلــك قد يكون 
مجموعة  ومتســكت  محــدودا". 
"أوبك+" التــي تضم منظمة أوبك 
بخططها  وحلفاءهمــا  وروســيا 
للقيــود  التدريجــي  للتخفيــف 
على إنتاج النفــط من أيار إلى متوز 
،وذلك بعــد أن رفعت "أوبك" قليال 
 2021 توقعاتها لنمــو الطلب في 
إلى ســتة ماليــني برميــل يوميا. 
وتتوقع اجملموعة أيضا بلوغ اخملزونات 
العامليــة 2.95 مليار برميل في متوز 
، وهو ما يقل عن متوســط 2015 - 

.2019
املســتثمرين  أنظار  واجتهــت  هذا 
إلــى ارتفاع في معدالت تشــغيل 

املصافــي فــي الواليــات املتحدة 
وتراجــع مخزونات نــواجت التقطير 
األســبوع املاضي، وهو ما أفادت به 
بيانــات أصدرتهــا إدارة معلومات 
مخزونات  وزادت  األربعــاء.  الطاقة 
ألــف برميل   90 اخلــام األمريكية 
األسبوع املاضي، وهو أقل بكثير من 
توقعات احملللني التــي كانت لزيادة 

659 ألف برميل.
 وارتفعت ســلة خام أوبك وسجل 
64.53 دوالر للبرميل يوم  ســعرها 
األربعاء مقابل 63.91 دوالر للبرميل 
في اليوم الســابق. وقــال التقرير 
املصدرة  الــدول  اليومــي ملنظمة 
للبترول "أوبك": "إن ســعر السلة 
التي تضم متوســطات أسعار 13 
خاما من إنتــاج الدول األعضاء في 
املنظمة، حقق ثاني ارتفاع له على 
التوالي، وإن السلة كسبت أقل من 
دوالر واحد مقارنة باليوم نفسه من 
األسبوع املاضي، الذي سجلت فيه 

64.02 دوالر للبرميل".

في مسح لرويترز:

 أسعار الخام ستشهد ارتفاعا في 2021 مع تمسك
"أوبك +" بخطط كبح اإلمدادات

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت مؤسسة )عراق املستقبل 
( ارقامــا صادمــة عــن الرواتــب 
احلكومية ومنوها الســنوي، وفيما 
اشــارت الــى ان وزارتــي الدفــاع 
الــوزراء،  ومجلــس  والداخليــة 
الرواتب،  نصــف  على  تســتحوذ 
اوردت ان 17 جهــة مــن اصل 43 
وزارة وجهة حكومية تســتحصل 
نســبة %94 من الرواتــب، وان 26 
جهة تتشارك ما يتبقى من نسبة 

وهي 6%.
وقالت املؤسســة في بيان نشرته 

وتداولته وســائل  على موقعهــا 
"متثل  االخبارية:  واملواقــع  االعالم 
الرواتب ما نسبته %51 من مجمل 
ويالحظ  احلكوميــة  املصروفــات 
ان مــن مجمــوع 43 وزارة وجهة 
حكوميــة، فــان 3 جهــات فقط 
متثــل رواتبهــا %50 مــن مجمل 
اي ما  والهيئــات  الــوزارات  رواتب 
املصروفات  %25 من مجمل  يعادل 
الكلية وهــذه اجلهات هــي وزارة 
ومجلس  الدفاع  ووزارة  الداخليــة 
الوزراء وكافة الهيئات املرفقة حتت 

مجلس الوزراء".

وحســب جدول بيانــي ارفقته، ان 
الدفــاع والداخلية  وزارتي  رواتــب 
ومجلــس الوزراء متثل ما نســبته 
50 %من مجمــل رواتب احلكومة، 
وبالتالي فــان رواتب اجلهات الثالث 
متثل ما نســبته 25 % من مجمل 
العراقيــة  الدولــة  مصروفــات 
النســبة كبيرة  ان  وبالرغم مــن 
جدا اال انه يالحظ ان نســب النمو 
الثالث  اجلهات  رواتب  في  السنوية 
مــازال مرتفعــا وان رواتب اجلهات 
الثــالث ترتفع ســنويا، اذ ارتفعت 

رواتب وزارة

15 % على مدار  الداخلية مبقــدار 
بينما منت  املاضية  االربع  السنوات 
نســبة رواتــب وزارة الدفاع مبقدار 
%26 خــالل املــدة نفســها فيما 
ارتفعــت نســبة رواتــب مجلس 
الوزراء والهيئات املنضوية حتته 55 

.%
وأضافــت: " ان 17 جهة حكومية 
مــن أصل الـــ 43 جهــة متثل ما 
نسبته %94 من مجمل الرواتب في 
حني متثل بقية اجلهات والوزارات الـ 
26 ما نسبته %6 فقط من مجمل 

رواتب الدولة العراقية".

17 حســب اجلــدول  ال  اجلهــات 
النواب  مجلــس  هــي:  البيانــي، 
ومجلس الــوزراء ووزارات الداخلية 
والدفاع والصحة والعدل والتعليم 
العالي والتربية، ومحافظات بغداد 
وبابــل وكربالء وواســط والنجف 
والديوانية وديالى والبصرة وذي قار.

ان مؤسسة عراق املستقبل  يذكر 
تعنى حسب ما مدون في موقعها 
على االنترنت بتنويع مصادر الدعم 
املالي للشركات واملشاريع الريادية، 
وحتفيــز مبادرات قطــاع رأس املال 

اجلريء.

مؤسسة عراق المستقبل:
مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية تستحوذ على 50 % من الرواتب الحكومية

وفد رسمي إلى طهران لبحث ملف الغاز 
6والديون الهوة بين أميركا وتركيا تتسع

3واسباب التوتر تزداد

بغداد - الصباح الجديد:
حــذرت عضو اللجنــة االقتصادية 
النيابية النائبة ندى شاكر، السبت، 
من ركود كبير يهيمن على  اســواق 
البــالد حاليا، بســبب سياســات 
احلكومة. وقالت شــاكر في تصريح 
تابعتــه الصباح اجلديــد، ان “ركودا 
كبيرا فــي االســواق العراقية منذ 
دفع نشــاطها  اســابيع على نحو 
الى ادنى املعدالت ما يعطي موشرا 
ســلبيا علــى الوضــع االقتصادي 
املتدهــور الذي يدفــع ثمنه ماليني 

العراقيني في كل احملافظات”.
احلكومة  “سياســة  ان  واضافــت، 
في احتواء الغالء والســيطرة على 

االسعار فشلت في حتقيق مبتغاها 
بــل التوجد حتــى االن الية واضحة 
املعالم للســيطرة على االسعار ما 
ادى الى ارتفاع مضاعف في نســب 
الفقــر والبطالة”. واشــارت الى ان 
“الصــورة التــي تصل الــى قيادات 
البــالد املؤثــرة التعكــس حقيقة 
املشهد االقتصادي العام من ناحية 
املاســاوية وتاثيراتها علــى الفقراء 
والبســطاء”، الفتة الــى ان “الوضع 
يزداد تعقيــدا يوما بعد اخر في ظل 
إستراتيجية حكومية  اي  وجود  عم 
الحتواء حمى االســعار التي خلقها 
رفع سعر الدوالر دون اي بدائل حتمي 

املواطن من ارتفاع االسعار”.

لجنة نيابية: الحكومة فشلت على مستوى 
االقتصاد والبالد دخلت بركود كبير

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالــب عضو جلنــة األمــن والدفاع 
النيابية بدر الزيــادي احلكومة ووزارة 
اخلارجيــة باتخــاذ موقــف قوي من 
التصعيــد التركي األخيــر، الداعي 
إلنشــاء قاعدة عسكرية جديدة في 
العراق، على غرار ما فعلته في سوريا، 
اثــر اعالن وزيــر الداخليــة التركي، 
ســليمان صويلو، اول أمس اجلمعة، 
نية بالده إنشــاء قاعدة عســكرية 
جديدة فــي محافظة دهوك، بقوله: 
إن "عملياتنــا فــي شــمال العراق 
متينا  منطقــة  وتعد  ســتتواصل، 
مكاناً مهماً، وعلى غــرار ما فعلناه 

قاعدة،  في سوريا، سننشــئ هناك 
وسوف نسيطر على املنطقة".

وقال الزيادي ردا على هذه التصريحات 
امس الســبت إن "هذه التصريحات 
تعــّد تصعيداً وتدّخالً في الســيادة 
والقوانني  لألعراف  العراقية، وخرقــاً 

الدولية".
واضــاف أنــه "اذا فعالً لــدى تركيا 
النية في إنشــاء قاعدة عســكرية 
العراقية، فيجب على  داخل األراضي 
أن  اخلارجية  ووزارة  العراقية  احلكومة 
يكون لها موقفاً قوياً من ذلك"، عاداً 
تركيا "تتمادى كثيراً في خرق األراضي 
العراقية، ولم تعترف بحقوق اجلوار".

بغداد - الصباح الجديد:
النواب،  انتقــد عضــو مجلــس 
وضع  السبت،  املســعودي،  رياض 
املستشفيات في بغداد بعد حادثة 
ابــن اخلطيب التــي راح ضحيتها 

اكثر من 80 شخصا”.
تصريح  فــي  املســعودي  وقــال 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد، ان” 
املستشفيات العراقية غير مؤهله 
على االطالق الســتضافة املرضى 
إضافة الــى ان عمرها االفتراضي 
قد انتهى وصار البــد من هدمها 

وإعادة بنا وحدات جديدة”.
واضاف، ان” عدد االسرة في الغرفة 
الواحــدة داخــل املستشــفيات 
6 اســرة وهذا األمر  العراقية بلغ 
غير صحيح فاليوم العالم يعيش 
تخصيص  ويتــم  صحيا  تطــورا 

غرفة واحدة لكل مريض”.
واشــار الــى ان” الصحة مقصرة 
ولكــن في الوقت نفســه لم جتد 
الدعــم الكافي للــوزارة من قبل 
رئاســة الوزراء على مدى ســنني 

وليس االن فقط”.

نائب يطالب بهدم مستشفيات 
البالد واستحداث بدائل لها

األمن النيابية : التصعيد التركي 
خطير على سيادة البالد والحكومة 

مطالبة بموقف قوي

بغداد - وعد الشمري:
حذر نواب، أمس الســبت، من 
داعني  املقبلة،  االنتخابات  تزوير 
اعتماد  إلى سن تشريع يفرض 
في  البايومتريــة  البطاقــات 
الوقت  االقتراع، مشــيرين في 
إلى  اللجوء  إلى خطــورة  ذاته 
العــد االلكترونــي، داعني إلى 
اإلبقــاء علــى الفــرز اليدوي؛ 
لضمان عدم التالعب بالنتائج.

وقالت النائبة منار عبد املطلب 
فــي تصريــح إلــى "الصباح 
اجلديــد"، إن "الكتــل ماضية 
املبكرة  االنتخابــات  إجراء  في 
العاشــر  في  املقّرر  مبوعدهــا 
من تشــرين األول املقبل، لكن 
هناك عدداً مــن األمور ينبغي 
إلى  الوصــول  قبل  حســمها 

موعد االقتراع".
"عدم  أن  املطلب،  عبد  وتابعت 
البايومترية  البطاقــة  اعتماد 
سيؤدي إلى تكرار ما حصل في 
عمليات  مــن   2018 انتخابات 

تزوير".
وأشــارت، إلــى أن "االنتخابات 
املقبلة مفصلية وينبغي معها 
مســتلزمات  جميع  تتوافر  أن 
جناحها، وهو ما نسعى إليه في 
مجلس النــواب لكي تعبر عن 
إرادة املواطن العراقي الذي يريد 

إجراء التغيير".
أن  إلى  املطلــب،  عبد  ومضت 
"موضوع فــرض هيبة القانون 
يعّد أيضاً مــن أولويات العمل 
احلكومي خالل املــدة املاضية، 
وكذلك موضوع حصر السالح 

بيد الدولة".
إلى ذلــك، ذكر النائب أرشــد 
الصاحلــي فــي تصريــح إلى 

"الصبــاح اجلديد"، أن "العديد 
من املشــكالت رافقت تشريع 
قانون االنتخابات النافذ ينبغي 
أن حتصل لها معاجلات بأسرع".

وأضاف الصاحلــي، أن "القانون 
النافذ يســمح باالعتماد على 
قصيرة  االلكترونية  البطاقات 
واسعاً  اجملال  يفتح  األمد، وهذا 

نحو التزوير".

ولفــت، إلى أن "مــا تبقى من 
عمــر مجلــس النــواب ليس 
تنعقد  ال  واجللســات  طويــالً 
ال  تأجيل  هناك  بل  باســتمرار 
ينتظر  نعرف أسبابه، في وقت 
الكافة إجراء تعديل على قانون 
االنتخابــات من أجــل احلفاظ 
واعتماد  الناخــب  إرادة  علــى 

البطاقة البايومترية".

أن  إلــى  الصاحلــي،  وانتهــى 
"املشــكلة التي ســتواجهنا 
العــد  اعتمــاد  هــي  أيضــاً 
االلكترونــي وكأن العــراق هو 
البلــد الوحيد في العالم الذي 
يصر على استبعاد العد والفرز 
ونحن نخشى من هذا  اليدوي، 

اإلصرار".
من جانبــه، ذكر النائب محمد 

اخلالدي، أن "املؤشــرات احلالية 
ال تدل على إجــراء االنتخابات 
املبكــرة في موعدهــا، نتيجة 
الفنية  املستلزمات  توفر  لعدم 

واللوجستية".
ويجــد اخلالــدي، أن "املضــي 
بالبطاقــة االلكترونية قصيرة 
األمــد يعنــي ســنكون أمام 

حاالت تزوير بنسبة 100%".

"ما  إن  بالقول  اخلالدي،  وأكمل 
تضمنــه القانون مــن فقرات 
بشأن العد والفرز االلكتروني أو 
اليدوي هو اآلخر ســوف يقودنا 
إلى شــبهات تزويــر، في وقت 
نحتاج إلى انتخابات شــفافة 
تلبي طموح الشــارع العراقي 
ومتكنه مــن تغيير الواقع الذي 

يعيشه".

اعتماد البطاقة قصيرة األمد والعد االلكتروني
في االنتخابات يعنيان التزوير بنسبة 100 %

من ارشيف انتخابات 2018

نواب يحذرون من اعادة ماحدث خالل 2018:

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:   
اعلن وزير النقل ناصر حســني 
الســبت  امس  الشــبلي  بندر 
اجلويــة  اخلطــوط  جاهزيــة 
اجالء  عملية  النطالق  العراقية 
الهند  املتواجدين في  العراقيني 

خالل الساعات املقبلة .
وقال الشــبلي فــي بيان  صدر 
عــن مكتبــه: منــذ تفاقــم 
االوضــاع الصحية فــي الهند 
بسبب فايروس كورونا املتحول، 
وتصاعــد نــداءات العراقيــني 
القاطنــني هناك، وجــه رئيس 

مصطفــى  الــوزراء  مجلــس 
اجل  من  بالعمــل  الكاظمــي 
 ، االســتجابة لتلك النــداءات 
بدأنا جتهيز طائرة خاصة  لذلك 
لهذا الغرض بعد اجراء عمليات 

الوقاية الصحية .
اخلطوط  طواقــم  ان  واضــاف 
وعلى  جاهزة  العراقيــة  اجلوية 
اهبة االستعداد للبدء بعمليات 
االجالء خالل الســاعات املقبلة 
بعد استكمال موافقات االمانة 
وجلنة  الــوزراء  جمللــس  العامة 

الصحة والسالمة الوطنية.

النقل تبدأ اجالء مواطني 
البالد من الهند 

السليمانية - عباس اركوازي:
جديدة  منســقة  هجمــات  فتحت 
نفذهــا تنظيــم داعش ضــد قوات 
محافظة  في  واجليش  البيشــمركة 
كركوك وغيرها، الباب على مصراعيه 
عــدة حول  تســاؤالت  مجــددا عن 
التي متنع احلكومة االحتادية  االسباب 
وحكومة االقليم، من تشكيل مراكز 
بني  الفراغات  في  املشترك  للتنسيق 
قوات البيشــمركة واجليش العراقي 
في املناطق املتنازع عليها. وبدا داعش 
الفراغ  باسســتغالل  عملــي  بنحو 

قوات  انســحاب  خلفه  الذي  االمني 
املتنازع  املناطــق  من  البيشــمركة 
عليهــا عام 2017، وهــو يتحرك في 
مســاحة بني اجليش العراقي وقوات 
البيشــمركة، متتد من اطراف مدينة 
خانقني مبحافظة ديالى، وجبال حمرين 
مبحافظة صالح الدين واطراف مدينة 
قرجوغ  جبــل  الى  وصــوال  كركوك، 
بقضاء مخمور وقرى اخرى مبحافظة 
املوصــل. وقــام عدد من مســلحي 
بتنفيذ  السبت  اجلمعة-  ليلة  داعش 
هجوم على قوات البيشــمركة قرب 

قرية "قاية باشــي" في ناحية التون 
كوبري مبحافظة كركوك، ما أدى الى 
3 واصابة عشرة اخرين.  استشــهاد 
واكد مسؤول محور غرب كركوك في 
داعش  ارهابيي  ان  البيشمركة،  قوات 
ليلة  الساعة 12:30 من  هاجموا في 
اجلمعة – السبت مواقع البيشمركة 
بالقرب من قرية )قاية باشي( التابعة 
لناحية بردي )آلتون كوبري( مبحافظة 
كركوك، وادى الهجوم الى استشهاد 
ثالثة من البيشــمركة وجرح عشرة 

اخرين.

دفع الى اعالن االنذار العام واستقدام قوات اضافية

داعش يستغل الفراغ االمني ويعود الى الواجهة 
بهجمات جديدة على الجيش والبيشمركة 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد وزيــر التخطيــط الدكتور خالد 
بتــال النجــم ان متوســط  االعمار 
للســكان في العراق شــهد ارتفاعا 
خالل الســنوات األخيــرة ، عازيا ذلك 
الى حتســن الصحة العامة والتغذية 

ومستوى املعيشة بنحو عام.
وقــال الوزير خالل ترؤســه االجتماع 
االول للجنــة الوطنية للسياســات 
الســكانية فــي العــراق، ، ان العراق 
يشــهد زيــادات ســكانية كبيرة، ال 
تتناســب مع حجم املوارد، سيما مع 
اتســاع رقعة شــريحة الشباب بني 
ينبغي حتويلها  التي  السكان،  شرائح 

الى قوة رافعة ودافعة للتنمية، وليس 
عبئا على املوارد االقتصادية، مشــيرا 
الى ان السياســات السكانية ترتبط 
بنحــو مباشــر بالتنمية البشــرية، 
وهــذا يســتدعي، تطوير املهــارات، 
لنكون قادرين على وضع السياســات 

السكانية على وفق رؤية اقتصادية.
ولفت الوزير الى ضــرورة االخذ بنظر 
الدميوغرافيــة  املشــكالت  االعتبــار 
داعش  تنظيــم  وجود  عــن  الناجمة 
االرهابي، ســيما فيما يتعلق بقضية 
النازحــني، مبينــا ان عمــال كبيــرا  
ينتظر اللجنة الوطنية للسياســات 
اعداد  مقدمتهــا  فــي  الســكانية، 
للسياســات  الوطنيــة  الوثيقــة 
الســكانية فــي العــراق ومتابعــة 

التعدادات  تنفيــذ  ودعــم  تنفيذها، 
واملسوح الســكانية  للحصول على 
املعلومات الدقيقــة واحدث البيانات، 
والبرامج  املقترحات  دراسة  عن  فضال 
واالنشطة املقترحة من قبل منظمات 
اجملتمع او الوكاالت الدولية املتخصصة 
بغية دعم تنفيذ السياسة السكانية 

وتسهيل تنفيذها.
وجرى خــالل االجتماع الــذي حضره 
وكيــال وزارتــا التخطيــط والتعليم 
العالــي، وممثلــو عــدد من الــوزارات 
واجلهات ذات العالقة ،  مناقشة دخول 
العراق في مرحلة الهبة الدميوغرافية، 
ومعدالت النمو الســكاني وتناسبها 
مع املــوارد االقتصاديــة املتاحة، واثر 
القطاعات  على  الســكانية  الزيادات 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنمية 
البشــرية واالقليميــة، كمــا ناقش 
االسرة  تنظيم  االجتماع استراتيجية 

واملباعدة بني الوالدات ٢٠٢١-٢٠٢٥.
الــى ذلــك قدمــت مدير عــام دائرة 
التنمية البشرية، في وزارة التخطيط 
الدكتورة مها عبدالكرمي الراوي، عرضا 
عن االستراتيجية العربية للتخطيط 
العادية  الــدورة  وقرارات  الســكاني، 
الثانيــة للمجلس العربي للســكان 

والتنمية. 
التنفيذية  االدارة  كما قدمت مديــرة 
احمد  فوز  الســكانية  للسياســات 
عرضــا تناولــت فيه عالقــة تنظيم 
االســرة واحلاجة غير امللباة مع النمو 

السكاني.

تقـرير

وزير التخطيط: الموارد االقتصادية
 التتناسب مع حجم الزيادات السكانية

خالل ترؤسه االجتماع االول للجنة السياسات السكانية.. 

ميسان ـ الصباح الجديد:
اعلنــت دائرة صحة ميســان عن وصول 
اجهزة متطورة من مناشئ عاملية رصينة 

ملركز االطراف الصناعية. 
وقــال مدير عــام الدائــرة الدكتور علي 
محمود العــالق ان اســتيراد االجهزة مت 
لألجهزة  الهندســي  القسم  بأشــراف 
العمل  بالعمل  االرتقــاء  بهدف  الطبية 
واختصار للوقت بنســبة قياسية والذي 
يســهل ويســرع وقت االجناز وتســليم 
االطراف للمواطنني بنســبة قصيرة جدا 

وهو يفوق تطورا من اجلهاز السابق.
ان مركــز االطراف  العام  املديــر  واضاف 
الصناعية يقدم خدماته جلميع املواطنني 
االعباء  والتي تخفف من  وبكفاءة عالية 

الصحية واملالية البناء احملافظة.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بحث وزيــر املوارد املائيــة املهندس مهدي 
رشــيد احلمداني مبكتبه فــي مركز الوزارة 
مع الســفير الســويدي في بغــداد الرس 
رونوس سبل التعاون املشترك بني الطرفني 
مبا يخدم تطوير الواقــع االروائي و الزراعي 

وتنمية قطاع املوارد املائية في البالد.
واكد الوزير على أن الوزارة تعتمد في إنشاء 
الدراسة  على  املســتقبلية  مشــاريعها 
االســتراتيجية التي اعــدت وبالتعاون مع 
اخلبــراء اإليطاليني ولغاية 2035 والتي تعد 

مبثابة خارطة طريق للوزارة .
وأضــاف الوزيــر ان الوزارة بــدأت بالتحول 
إلى اســتخدام الطرق احلديثــة في االرواء 
من خالل إنشــاء مجموعة من املشــاريع 
الريادية في عموم احملافظات لضمان تقليل 
الضائعات املائية واالستخدام األمثل ملوردنا 
املائية ، داعيا اجلانب الســويدي لالستثمار 
في قطاع املوارد املائيــة وتبادل اخلبرات من 
خالل عقد الدورات التدريبية وورش العمل 
ملالكات الوزارة في مجال أدارة ودبلوماسية 

املياه.
من جانبه أبدى الســفير الســويدي رغبة 
بالده بالتعاون مع اجلانب العراقي في جميع 

جملاالت .

بغداد ـ الصباح الجديد:
االجتماعية  احلمايــة  هيئة  رئيــس  بحثت 
بوزارة العمل هدى ســجاد مع فريق البنك 
الدولي امكانية التعاون املشترك في تقدمي 
اللوجســتي والفني وتطوير قواعد  الدعم 
البيانــات وربطهــا مع باقــي قواعد بينات 
الشــركاء والــوزارات ذات العالقــة لتقدمي 
فضلى اخلدمات للمســتفيدين من شبكة 

احلماية. 
واوضحت رئيس الهيئة خالل االجتماع الذي 
عقد بحضور عدد من مســؤولي الهيئة ان 
البنك الدولي يعد من الشركاء االساسيني 

والداعمني لتطبيق قانون هيئة احلماية. 
من جانبه طرح فريق البنك الدولي امكانية 
عمل واجهــات الكترونيــة وتطوير قاعدة 
البيانــات مــع فريق مشــترك مــن مركز 
تكنلوجيا املعلومات فــي الهيئة ، وكذلك 
تدريــب املبرمجني على االنظمــة احلديثة, 
للباحثني  واللوجســتي  الفنــي  والدعــم 
االجتماعيــني لرفــع قدراتهــم باعتبارهم 
الركيزة االساســية لتطبيق قانون احلماية 

االجتماعية.

وصول اجهزة متطورة 
لمركز األطراف 

الصناعية في ميسان

العراق والسويد 
يبحثان تطوير الواقع 

االروائي والزراعي 

العمل والبنك الدولي 
يبحثان تطوير قواعد 

البيانات المشتركة

البصرة ـ سعدي السند:

ناقشــت جامعــة البصــرة من 
خالل عدد من كلياتها دراســات 
املســيرة  تخــدم  تخصصيــة 
العلميــة لها وجتســد شــعار 

)اجلامعة في خدمة اجملتمع ( .
»الصبــاح اجلديــد« تابعت هذه 
الدراســات مــن خــالل التعاون 
والتنسيق مع الزمالء في عالقات 

واعالم اجلامعة.

منو وحاصل اصناف من الباقالء
 فقــد ناقشــت كليــة الزراعة 
بجامعة البصرة تأثير الرش مبضاد 
االسكوربيك  حامض  األكســدة 
في منــو وحاصل ثالثة اصناف من 

الباقالء.
علي  الباحث  دراســة  وتضمنت 
زيــارة بخيبــخ دراســة أربعــة 
التراكيز حلامض  مســتويات من 
 C0=0،  C1=150  ( االســكوربيك
C2=300 ،C3=450 ،( ملغــرام .لتر 
1- على التتابع فــي منو وحاصل 
وبعض الصفــات النوعية لثالثة 
أصنــاف مــن الباقــالء  وهــي 
 ، =V2 االســباني ،  =V1األمريكي(

.)=V3 احمللي
الى  الرســالة  نتائج  وتوصلــت 
تفوق معاملــة الرش C3 التركيز 
(450( ملغم1- في جميع صفات 
النمو اذ بكرت في موعد التزهير 
وأعطــت أعلى املتوســطات في 
ارتفــاع النبات وعــدد التفرعات 
للنبات وعدد الوريقات في النبات 
اجلاف  والوزن  الورقية  واملســاحة 
وطول القرنة وعدد القرنات وعدد 
البذور واحلاصــل الفردي واحلاصل 

الكلي للبذور.
أيضا  الزراعــة  كلية  وناقشــت 
تأثير  املفاهيم الثرمودايناميكية 
في  وحتكمها  واالتــزان  واحلركية 
العناصر  بعــض  امتزاز  عمليات 

الثقيلة بواســطة معادن الطني 
العراقي واالتابلكايت والزيواليت.

قدمتها  التي  الدراســة  وتهدف 
الى  الطالبة عال صبيح قاســم 
املتوفرة  املعــادن  بعــض  اختبار 
محلياً  والرخيصة الثمن كالطني 
العراقــي واالتابلكايت مع بعض 
)زيواليت(  عامليــًا  املتوفرة  املعادن 
اخلصائــص  بعــض  ودراســة 
الفيزيوكيمائية للمعادن وتطبيق 
وللتنبؤ  واالتزان  احلركية  النماذج 
بسلوكها في التفاعل مع بعض 

العناصر الثقيلة.
وتوصلــت الدراســة الــى تفوق 
الطني العراقي على بقية االطيان 
في امتزاز العناصر الثقيلة فضال 
عن توصيتها بضرورة اســتخدام  
انواع اخرى مــن االطيان وظروف 
اخرى ملعرفــة قابليتها على ازالة 
وتقليل  الثقيله  العناصر  وامتزاز 

التلوث.

رفع املستوى اخلصوبي للترب 
الكلسية

الزراعــة  كليــة  وناقشــت 
لبكتيريا  اجلزئــي  التشــخيص 
فــي جاهزية  وأثرهــا  املطفــرة 
الفسفور ومنو نبات الذرة الصفراء 

في بعض الترب الكلسية.
قدمتها  التي  الدراســة  وتهدف 
الطالبــة االء ميثم خير اهلل إلى 
اجلزئٔية  الوراثة  تقنيات  استخدام 
البكتيريا  أداء  في حتسني وتطوير 
زيادة  فــي  للفوســفات  املذيبة 
املستوى  ورفع  الفسفور  جاهزية 
في  الكلســية  للترب  اخلصوبي 

محافظة البصرة.
وتوصلت الرسالة الى تفوق جميع 
املعامــالت امللقحــة بالبكتيريا 
املطفرة في جميع مؤشرات النمو 
لنبات الــذرة الصفراء مع خفض 
للســماد  الســمادية  التوصية 
املعدني الســوبر فوسفات املركز 

إلى 50%
ودرســت فــي كليــة الزراعــة 

امكانيــة حتضيــر مســتحضر 
 Penicillium احيائي من الفطــر
مع  واستخدامه   chrysogenum
احليوانية في  االســمدة  بعــض 
 Fusarium solani مقاومة الفطر
املسبب لتعفن جذور خيار القثاء.
الباحثــة  دراســة  وتضمنــت 
دالل ســالم كامل دراســة عزل 
وتشــخيص مسبب مرض تعفن 
جذور خيار القثاء واختبار مقدرته 
االمراضيــة فضــال عــن اختبار 
اوســاط زرعية مختلفة لتنمية 
العامــل االحيائــي واختبار مواد 

طبيعية لتحميله.
وتوصلت الرســالة الى ان تداخل 
 P.  املســتحضر االحيائي للفطر
مخلفــات  مــع   chrysogenum
الدواجن واالبقار يؤدي الى خفض 
اإلصابة  لشــدة  املئوية  النسبة 
 F. solani املمــرض  بالفطــر 
املســبب ملرض تعفن جذور خيار 
القثاء ويؤدي الى زيادة مؤشــرات 

النمو للنبات.
وناقشت دراسة في كلية الزراعة 
بجامعــة البصــرة  دور بعــض 
محســنات التربــة ونوعية مياه 

الري في الصفات البايوكيميائية 
نخيل  لفســائل  والتشــريحية 

التمر صنف جبجاب. 
أسماء  الباحثة  دراســة  وتهدف 
جبار عودة املسعودي الى التعرف 
حملســنات  توليفة  افضــل  على 
التربة ومعرفة مدى حتمل ملوحة 

مياه الري.
وتوصلت الدراسة الى ان املعاملة 
مبركب النوتراسول اظهرت تفوقاً 
معنوياً في خفــض قيم ملوحة 
التربة من خالل زيادة معدل غسل 
االمالح في التربة فضال عن دورها 

واحملتوى  النمو  في حتسني صفات 
الكيميائي للفســائل والصفات 

التشريحية.

نظرية لتآكل االجهاد 
التصدعي في انابيب الناقلة 

للنفط اخلام امللحومة
ونوقشــت في كلية الهندســة 
بجامعة البصرة  دراســة عملية 
ونظرية لتآكل االجهاد التصدعي 
في انابيــب الناقلة للنفط اخلام 

امللحومة .
وتناولــت الدراســة التي قدمها 
مفنت  صبــار  صــالح  الطالــب 
بتآكل  خاصــة  جديدة  طريقــة 
صيغــت  التصدعــي  االجهــاد 
ميكانيكي  منــوذج  باســتخدام 
ومنــوذج كهروكيميائــي حيــث 
امليكانيكي  النمــوذج  يتعامــل 
مــع تأثيــر االجهــادات املتبقية 
في اللحــام ويتعامــل النموذج 
الكهروكيميائي مع تأثير عمليات 
بينما يعطــي اجلمع بني  التأكل 
هذين النموذجــني التأثير الكلي 
نشــوء  على  والتآكل  لالجهــاد 
ومنو الشــقوق في انابيب الصلب 
الى  اضافة  امللحومــة  الكربوني 
ذلك مت عمل منوذج حســاب توزيع 
اجهاد اللحام املتبقي باستخدام 
احملــدودة  العناصــر  تقنيــة 

 ANSYS باالستعانة ببرنامج
ويتكون النموذج من جزئني : حتليل 
حراري متبوع بتحليل ميكانيكي 
اجلانب العملي يتكون من ســتة 
اجــزاء رئيســية والتي تشــمل 
حيث  واعدادها  العينات  تصميم 
يتــم حلــام العينات بواســطة 
احملمي  املعدني  بالقــوس  اللحام 
وقيــاس االجهــاد املتبقــي عن 
طريقة قياس االجهاد باستخدام 
التثقيب واعداد البيئة املســببة 
 3.5%( البحر  للتأكل وهي ميــاه 
كلوريــد الصوديــوم ( وتقييــم 
التــآكل االجهــادي التصدعي ، 

واخيرا قياس معدل التآكل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلـَن ُمعاون ُمدير عام شركة ديالى العامة 
إحــدى شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
املُهندس : عبـــد الستـار مخلـف اجلنابـي 
عن تسويق كامل إنتاج الشركة من القابلو 
الضوئي إلى وزارة االتصــاالت بإتفاق ودعم 

وزيري الصناعة واملعادن واالتصـاالت .

وأوضـــَح معاون املدير أن للشــركة معمل 
ُمتكامــل إلنتــاج القابلو الضوئــي ذو ٤٨ 
ُشــعيرة بطاقة ) ٥٠ ( كيلومتر / شــهرياً ، 
الفتاً إلى ان جميع الكميات املُنتجة تُسوق 
بالكامل إلــى وزارة االتصــاالت إضافة إلى 
جتهيز األمانة العامة جمللس الوزراء بكمية ) 
٦٥ ( كيلومترا ، مؤكــداً ان القابلو الضوئي 

يتــم تصنيعه محلياً في الشــركة بأيادي 
وخبرات عراقية بحتة وبامتياز من شــركة 

روزندال النمساوية .
وأشــار معاون املدير إلى ان الشركة قامت 
لالتصاالت  العامة  الشركة  بتجهيز  مؤخراً 
واملعلوماتيــة بُدفعة جديدة بلغت ) ٣٤٠٠٠ 
( متر من القابلو الضوئي بطريقة التجهيز 

املُباشــر وِضمَن الُدفعات املُســتمرة وفقاً 
لإلتفاق مع وزارة االتصـاالت وكشـَف ُمعاون 
املُدير العام عن نية الشــركة إعداد دراسة 
وملــف ُمتكامــل إلنتاج القابلــو الهوائي 
لِغرض  االتصــاالت  وزارة  وحســب طلــب 
إعالنُه كُفرصة اســتثمارية ، ُمفصحاً في 
ذات الوقت عــن إعالن ُفرصة اســتثمارية 

للمحطات الصندوقية على وفّق املواصفات 
إلى جانــب ُخطط  املطلوبــة  والشــروط 
الشــركة إلســتغالل واســتثمار مواقــع 
ومســاحات املعامل القدميــة فيها إلقامة 
وتنفيذ مشــاريع جديدة تكــون ذات جدوى 
اقتصادية ، وتُسهم في توفير ُمنتجات تُلبي 
احتياجات قطاعات الدولة والسوق احمللـي .

عامر عبدالعزيز 
العامة  الشــركة  اكد مدير عــام 
لتجارة احلبــوب ان كميات احلنطة 
الفالحني  قبــل  التي ســوقت من 
واملسوقني ومت استالمها في صوامع 
و مخازن الشــركة في محافظات 
البصرة وميســان وذي قار والكوت 
وكربالء  والديوانية  والنجف  واملثنى 
وبابــل وصومعة الرصافــة ببغداد 
بلغــت 353,815 طنــا من احلنطة 

بانواعها. 
وقال انه بعد مرور اســبوعني على 
بدء حملة تسويق احلنطة تصاعدت 

وتيرة التسويق في عموم احملافظات 
ســوقت  التي  الكميات  وجتــاوزت 
موسم ٢٠٢١ عما مت تسويقه العام 

املاضي مبا يقارب ) ٢٢٠( الف طن .
وكشــف املدير العــام ان اجمالي 
كميــات احلنطة درجــه اولى التي 
سوقت  بلغت اكثر من ) 303,108( 
اطنان ، فيمــا بلغت كمية احلنطة 
درجة ثانيــة بلغت ) 50,021 ( طنا ، 
اما احلنطة درجة ثالثة التي سوقت 

بلغت ) 686.240 ( طنا .
واختتم مدير عام الشــركة الى إن 
وتيرتها  تتصاعد  التســويق  حملة 

و مازالــت واســط فــي مقدمــة 
احملافظــات العشــر التي باشــرت 
في حملة التســويق ، حيث سوق 
 ، الشــركة  خملازن  احلنطة  فالحوها 
حيث بلغت الكمية املستلمة اكثر 
من ) 105,584 ( طنا وحلت صومعة 
الرصافة عاشــرا بكميــة بلغت ) 

4,438 ( طنا .
من جانب اخر توقفت جميع اعمال 
االســتالم و التجهيــز فــي فروع 
عملية  إلجــراء  الشــركة  ومواقع 
اجلرد الفصلــي للموجودات الثابتة 

واملتحركة واالثاث واملعدات كافة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
الزراعــة املهندس  وزير  اســتعرض 
محمــد كــرمي اخلفاجي مــع رمزي 
نعمان املمثل اخلــاص لبعثة البنك 
الدولــي فــي العــراق أن الــوزارة 
ماضيــة بتطوير القطــاع الزراعي 
وفقاً لالســس العلميــة فضال عن 
التعاون والتنســيق مــع املنظمات 
الدولية ومنها الفاو والبنك الدولي 
واالحتــاد األوروبــي . وأضــاف الوزير 
هنــاك تعاون قد حــدث بخصوص 
تأهيل ثالث محافظــات في جنوب 
البــالد وهي البصرة وميســان وذي 
الــوزارة حققت طفرة  أن  قار، الفتاً 
نوعية برغــم جائحــة كورونا، من 
خالل حتقيــق االكتفــاء الذاتي من 

وتشغيل  االســتراتيجية،  احملاصيل 
٦٠٠٠ مشــروع للدواجــن متوقف 
ســابقا عن العمــل ، واحلاجة تبرز 
االن إلقامة املستوصفات البيطرية، 
وصوامع خــزن احلبوب، وتقانات الري 
املتطــورة ، اما ملف الــدورات ورفع 
من  حتقيقه  ميكن  القدرات  مستوى 
التابعة  املتخصصة  الدوائــر  خالل 
للــوزارة. ولفت الوزير الــى أن دعم 
القطاع الزراعي ســيؤدي حتماً إلى 
إيقاف الهجرة من الريف إلى املدينة، 
وامتصاص البطالة وتشغيل االيدي 
على ضرورة صرف  العاملة، مشدداَ 
الصحيحة،  أماكنها  أموال على  اي 
والتي تــؤدي إلى إحــداث تطور في 
العمل الزراعي. من جانبه عبر ممثل 

البنك الدولي، عن ســروره باللقاء، 
اي  ملناقشة  االســتعداد  عن  معرباً 
دعم بخصوص املشــاريع الزراعية، 
التي تؤدي إلى حتسني  ســيما تلك 
املعيشــي، وحتسني فرص  املستوى 
االســتثمار ودعم القطــاع اخلاص 
احمللي العراقي، فضال عن املشــاريع 
الداعمــة للعمــل الزراعي، كذلك 
احملررة  احملافظات  تأهيل  على  العمل 
مــن االرهاب. فيمــا مت االتفاق على 
عقد لقاءات حواريــة أخرى أو ندوة 
نقاشية، بحضور ممثلني عن اجلانبني، 
لوضــع أســس عمليــة لتنفيــذ 
املشــترك، كذلك  التعاون  خطوات 
مناقشة أعمال الورقة البيضاء من 

خالل وزارة املالية.

دراسات علمية تخصصية تعزز
 المسيرة الجامعية وتخدم المجتمع

في عدد من كليات جامعة البصرة

»ديالى« ُتسوق كامل إنتاجها من القابلو الضوئى الى وزارة االتصاالت 

الباحث علي زيارة

الباحثة دالل سالم

الباحثة عال صبيح

الباحث مسلم عاشور

الباحثة االء ميثم

الباحث صالح صبار

العراق والبنك الدولي يبحثان
 آلية تنفيذ الدعم للقطاع الزراعي

شهد زيادة كبيرة في الكميات المسوقة عن العام الماضي

تجارة الحبوب: كميات الحنطة المسوقة 
بلغت ) 353,815 ( طنا



الصباح الجديد ـ وكاالت:
40 شــخصا جراء  قتل حوالــي 
دموية  األكثر  تعتبر  اشــتباكات 
منذ ســنوات على احلدود املتنازع 
طاجيكســتان  بــن  عليهــا 
األربعاء  اندلعــت  وقرغيزســتان 
تبعية خزان  نتيجة خالف حــول 

مياه ومحطة ضخ.
وأفــادت الســلطات الصحيــة 
فــي قرغيزســتان، امــس االول 
القتلى  حصيلة  بارتفاع  اجلمعة، 
مــن جانبهــا إلى 31 شــخصا، 
جميعهم من املدنين باســتثناء 
3، وذلك إضافــة إلى وإصابة 154 

آخرين.
تعلن حكومة طاجيكستان  ولم 
عن عدد ضحايا القتال من طرفها، 
لكــن وســائل إعــالم نقلت عن 
أن االشــتباكات  مصادر مطلعة 

أســفرت عن مقتل 10 مواطنن، 
بينهم عناصر فــي حرس احلدود، 

وإصابة 90 آخرين.
واندلعــت االشــتباكات األربعاء 
املاضي على طول احلدود بن إقليم 
وإقليم  طاجيكستان  في  سوغد 
باتكينت في جنوب قرغيزســتان 
بســبب خالف على خــزان مياه 
ومضخــة في مركــز غولوفنوي، 
الذي يدعي كل طرف ملكيته لها 

على نهر إسفارا.
ورشــق قرويــون مــن اجلانبــن 
بعضهم البعض باحلجارة وانضم 
حرس احلدود إلى املعركة بالبنادق 
وقذائــف املورتر وحتــى مبروحية 
بحســب  طاجيكية  هجوميــة 
وأُضرمت  القرغيزي.  احلدود  حرس 
النيران في موقع حدودي قرغيزي 
واحد علــى األقل وعدد من املنازل 

بينما  القرغيــزي،  اجلانــب  على 
أضرار  أبلغت طاجيكســتان عن 

بسبب قصف أحد اجلسور.
و أعلــن الطرفــان التوصل غلى 
اتفاق لوقف إطــالق النار وإطالق 
دوريات وعمليات مراقبة مشتركة 

في املنطقة.
ولم يورد اجلانبان أي تقارير عن جتدد 
القتال امس االول اجلمعة، وقالت 
الطرف  اتهمت  التي  قرغيزستان، 
الطاجيكي بدخــول أراضيها، إن 

قواته تنسحب.
القرغيزي،  الرئيــس  مكتب  وقال 
صــدر جبــاروف، بعــد محادثات 
هاتفية مــع الزعيم الطاجيكي، 
إمــام علي رحمن، إنهما ناقشــا 
»إجــراءات تهدئــة املوقــف في 
أســرع وقت ممكن على احلدود بن 

قرغيزستان وطاجيكستان«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعتــزم أمريــكا تقييــد دخول 
 4 الهنــد بدءا من  الوافدين من 
مايو، فيما قررت أســتراليا منع 
مواطنيها الذين كانوا في الهند 
العودة  تاريخ  14 يوما مــن  قبل 
بدءا  البــالد  دخول  للوطن مــن 
الســكرتيرة  وقالت  مايو.   3 من 
الصحفيــة للبيت األبيض، جن 
بســاكي، أمــس االول اجلمعة، 
إن إدارة الرئيــس األمريكــي جو 
بايــدن اتخذت قرارهــا هذا بناء 
على نصيحــة املراكز األمريكية 
للسيطرة على األمراض والوقاية 

منها.
يتم  أن  املزمــع  وأضافــت: »من 
تنفيذ هذه السياســة في ضوء 
بكوفيد  اإلصابــة  حــاالت  عدد 
19 املرتفع بشــكل غيــر عادي 

املتعددة  املتحــورة  والســالالت 
املنتشرة في الهند«.

وفــي الســياق نفســه، قــال 
إنه سيتم  مسؤولون حكوميون 
منع األسترالين الذين كانوا في 
الهنــد قبل 14 يومــا من تاريخ 
اعتزامهــم العــودة للوطن من 
دخول أســتراليا اعتبارا من يوم 
االثنن القادم، وإن كل من يخرق 

ذلك سيواجه غرامة وسجنا.
األسترالي،  الصحة  وزير  وأوضح 
القيود ستدخل  أن  جريج هانت، 
حيز التنفيــذ اعتبارا من الثالث 
من مايو، وأن خرق احلظر ينطوي 
على عقوبات مدنية وسجن ملدة 

تصل إلى 5 سنوات.
وأضاف: »قلوبنا مع شعب الهند 
األســترالية.  الهندية  وجاليتنا 
أصدقاء وعائــالت املوجودين في 

أستراليا يواجهون خطرا شديدا. 
لألســف يصاب كثيرون بكوفيد 
19 وميــوت كثيــرون منهم كل 
 386452 ومــع تســجيل  يوم«. 
حالــة إصابة جديــدة بكورونا، 
وصــل إجمالــي اإلصابــات في 
الهنــد حاليا إلى مــا يزيد على 
18.7 مليــون منــذ بــدء الوباء، 
لتصبح فــي املرتبة الثانية، بعد 
الواليــات املتحدة، من حيث عدد 

اإلصابات.
كمــا ســجلت وزارة الصحــة 
 3498 الهنديــة أمس اجلمعــة 
حالــة وفاة خالل الـ 24 ســاعة 
العدد اإلجمالي  ليرتفع  املاضية، 

للوفيات بالبالد إلى 208330.
ويعتقد اخلبــراء أن كال العددين 
أقل من الواقــع في الهند، لكن 

من غير الواضح إلى أي مدى.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

توعد االحتاد األوروبي امس االول اجلمعة 
بـ«إجراءات مناسبة« رّداً على العقوبات 
الروســية بحــق ثمانيــة مســؤولن 
أوروبين بينهم رئيس البرملان ومفوض، 
املبّرر  بالقرار »غير املقبول« وغير  منددا 

للسلطات في موسكو.
فقد أشــار رؤساء املؤسســات الثالث 
بيان مشــترك  في  لالحتاد  الرئيســية 
إلى أن »االحتــاد االوروبي يحتفظ بحق 
اتخاذ االجراءات املناســبة ردا على قرار 

السلطات الروسية«.
وجتدر اإلشارة إلى أن العقوبات األوروبية 
هي من اختصاص الــدول األعضاء في 

االحتاد وتتطلب إجماعا لتبنيها.
»روسيا اختارت املواجهة«

ولفــت رئيس البرملــان األوروبي ورئيس 
اجمللس شارل ميشال ورئيسة املفوضية 
أورســوال فــون دير الين إلــى أن »هذه 
اخلطوة غير مقبولة وليس لها أي مبرر 

قانوني وال أساس لها بالكامل«.
»العقوبات تســتهدف في  وأضافــوا: 
شــكل مباشــر االحتاد االوروبي وليس 

االشخاص املعنين فحسب«.
واعتبــروا أن »هذا القرار هــو التأكيد 
الصارخ األخير لكيفية اختيار روســيا 
األوروبي  االحتاد  مع  للمواجهة  االحتادية 
بدال من القبول بتقومي املســار السلبي 

لعالقاتنا الثنائية«.
مــن جهتها، شــددت املفوضــة فيرا 
جوروفا على أن »اجلهود الدائمة لروسيا 
لزرع التضليل والتعرض حلقوق االنسان 
تستحق ردا شــديدا ومستمرا. إذا كان 
ذلك هو الثمن لقول احلقيقة فسأدفعه 

بطيبة خاطر«.
من هم املســتهدفن مــن العقوبات 

الروسية؟
وكانت روسيا قد منعت في وقت سابق 
اجلمعة ثمانية مســؤولن أوروبين من 
دخــول أراضيها بينهــم رئيس البرملان 
األوروبي دافيد ساسولي واملفوضة فيرا 
جوروفا ومدعي عام برلــن يورغ راوباخ 
واملقرر  الفرنســي جاك ميــر  والنائب 
اخلاص حول تسميم املعارض أليكسي 
نافالني لــدى اجلمعيــة البرملانية في 

مجلس أوروبا.
أن  الروســية  للخارجية  بيــان  وأفــاد 
موســكو تــرد بذلك خصوصــا على 
عقوبــات فرضها االحتــاد األوروبي في 

2 و22 آذار علــى مســؤولن روس كبار، 
في ما اعتبرته موســكو خطوة تهدف 
»إلــى خوض حتد مفتوح الســتقاللية 
واخلارجيــة  الداخليــة  السياســتن 

الروسية«.
برلن تستنكر

أما في العاصمــة األملانية برلن، فقد 
أصــدرت وزارة اخلارجيــة األملانية امس 

االول اجلمعة بياناً نّددت فيه بالعقوبات 
الروسية التي شملت خصوصاً مّدعياً 
عامــاً أملانياً، معتبــرة أّن اخلطوة التي 
من  »تُسهم  عليها موســكو  أقدمت 

دون أّي داٍع في زيــادة توّتر العالقات مع 
روسيا«.

بيانهــا املقتضب  الــوزارة في  وأكدت 
أّن »احلكومــة األملانيــة ترفض بأوضح 
العبارات القرارات الصادرة بحّق ثمانية 
مســؤولن من االحتاد األوروبي ومن دول 
أعضاء فيه، مبن فيهم املّدعي العام في 
برلن، والتي متنعهم من دخول روسيا«.

التي  لإلجراءات  أّنه »خالفاً  البيان  وتابع 
آذار ضّد  فرضها االحّتــاد األوروبي فــي 
مسؤولن روس لتوّرطهم في انتهاكات 
خطيرة حلقوق اإلنســان، فإّن اإلجراءات 
التي اّتخذتها روسيا االحّتادية ال تستند 

إلى أّي أساس«.
وأعلنت روســيا امس االول اجلمعة عن 
فرض عقوبات على عدد من املسؤولن 
في مؤسســات االحتــاد األوروبي ودول 
أعضاء فيه، ردا على اإلجراءات العقابية 

األخيرة من قبل بروكسل.
روسيا تدرج رئيس البرملان األوروبي على 
يدعو  األوروبي  السوداءالبرملان  القائمة 
لتجميد »الســيل الشمالي 2« ويهدد 

SWIFT بإقصاء روسيا من
حتظر  أنها  الروســية  اخلارجية  وأكدت 
ســفر ثمانية مســؤولن أوروبين إلى 
أراضيهــا، ردا على تبني اجمللس األوروبي 

فــي 2 و22 من مــارس املاضي إجراءات 
تقييدية بحق ست مواطنن روس.

االحتاد  أن مواصلة  الوزارة على  وشددت 
اإلجراءات  سياســة  انتهاج  األوروبــي 
أحادية  الشــرعية  غيــر  التقييديــة 
واملواطنن  املؤسســات  بحــق  اجلانب 
املتحدة  األمم  تتناقض مع ميثاق  الروس 
والقانــون الدولــي، محتملة وســائل 
اإلعالم الغربية املســؤولية عن تأجيج 

هستيريا معادية لروسيا.
واتهمت الوزارة االحتاد األوروبي بتجاهل 
أو رفض أي اقتراحات روسية رامية إلى 
تســوية املشــاكل العالقة من خالل 
حــوار مهني، مضيفــة: »ال تترك هذه 
التصرفات من قبل االحتاد األوروبي مجاال 
للشــك في أن هدفها احلقيقي يكمن 
في كبح تنمية بلدنــا بأي ثمن وفرض 
مفهــوم )النظام العاملــي املبني على 
القواعد( الــذي يقوض القانون الدولي، 
الســتقالل  واضح  بشــكل  والتحدي 
سياسات روســيا اخلارجية والداخلية، 
وذلك بشكل منفتح وممنهج، وبطبيعة 
احلال مبعرفة وتشــجيع مــن الواليات 
املتحــدة التــي ال تخفــي اهتمامها 
بإعادة حتويل أوروبــا إلى لعبة ملواجهة 

جيوسياسية حادة«.

تقـرير

موسكو تدرج رئيس البرلمان األوروبي على القائمة السوداء

االتحاد األوروبي: روسيا اختارت المواجهة ونحتفظ بحق الرد على عقوباتها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت حركة »طالبان« امس االول اجلمعة عن 
عقد اجتماع خماسي في العاصمة القطرية 
الدوحة بن وفد من أعضاء املكتب السياسي 
املتحدة  والواليات  للحركة ومبعوثي روســيا 

والصن وباكستان إلى أفغانستان.
وقــال املتحدث باســم املكتب السياســي 
للحركــة، محمد نعيــم، في تغريــدة على 
حسابه في »تويتر«، إن اجملتمعن بحثوا خالل 
االجتماع شــطب أســماء قــادة طالبان من 
القائمة السوداء، وضرورة اإلفراج عن معتقلي 
حركة طالبان في سجون احلكومة األفغانية.

وأوضح نعيم أنه جــرى خالل االجتماع بحث 
الوضع الراهن في أفغانستان وعملية السالم 

اجلارية.
ويأتي هــذا االجتماع بعد يــوم واحد من بدء 
حلف الناتو ســحب قواته من أفغانســتان، 
البيت األبيض بدء عملية انســحاب  وتأكيد 

القوات األمريكية من أراضي أفغانستان.
وفي 29 فبرايــر 2020 وقعت الواليات املتحدة 
بقيادة رئيســها آنذاك، دونالد ترامب، وحركة 
»طالبان« فــي الدوحة أول اتفاق ســالم بن 
الطرفن، ينص على انسحاب القوات األجنبية 
من أفغانســتان بعد 14 شــهرا، أي في مايو 
2021، وإطالق حوار أفغاني داخلي في الدوحة، 
بعد عقد صفقة مع احلكومة األفغانية حول 

تبادل األسرى.
لكــن إدارة بايدن أعلنت مؤخرا أنها تنوي إجناز 
عملية االنسحاب حتى 11 ســبتمبر ما أثار 
ردود أفعال حادة من »طالبان«، التي حذرت من 

خروجها من اتفاق السالم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذر الدبلوماســي األميركي الســابق هنري 
كيســنجر من أن »التوتر بن الواليات املتحدة 
والصن يهدد العالم بأسره وقد يؤدي إلى نزاع 
غير مسبوق بن الدولتن العمالقتن عسكريا 

وتقنيا«.
وقال وزير اخلارجية في عهد الرئيس األســبق 
ريتشارد نيكسون ومهندس التقارب التاريخي 
بن واشــنطن وبكــن في ســبعينات القرن 
املاضي، إن القدرات االقتصادية والعســكرية 
والتكنولوجيــة الهائلــة للقوتن العظمين 
جتعل التوتر احلالي أخطــر من ذاك الذي حدث 
في احلرب الباردة بــن الواليات املتحدة واالحتاد 

السوفياتي.
وأضــاف كيســنجر )98 عامــا( فــي منتدى 
استضافه املركز الفكري »ماكن اينستيتيوت« 
أن هذه »أكبر مشكلة للواليات املتحدة وأكبر 

مشكلة للعالم بأسره«.
وأوضح أنــه على الرغم من أن خطر نشــوب 
نزاع نووي كان كبيرا خــالل احلرب الباردة، فقد 
أدى التقدم التكنولوجي في مجال األســلحة 
النووية وخصوصا الــذكاء االصطناعي، وهما 
والصن،  املتحدة  الواليات  تتصدرهما  قطاعان 

إلى مضاعفة خطر نهاية العالم.
وأشــار إلى أن »املسألة النووية تضاف اآلن إلى 
املسألة التكنولوجية، التي ترتكز على مجال 
الذكاء االصطناعــي، وإلى واقع أن اإلنســان 
يصبح شــريكا لآللة، وأن اآللة ميكنها تطوير 
حكمها اخلاص«، معتبرا أنه »في نزاع عسكري 
بن قوتــن تكنولوجيتن عظميــن، يعد هذا 
األمر مهما«. ورأى كيسنجر أنه ال ميكن مقارنة 
هذا الوضع باحلرب الباردة بن االحتاد السوفياتي 

والواليات املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية.
وذكــر بأن »االحتاد الســوفياتي لــم يكن قوة 
اقتصاديــة وكانــت قدراتــه التكنولوجيــة 
عسكرية«، مشــيرا إلى أن االحتاد السوفياتي 
»لم يكن لديه التطور التكنولوجي الذي تتمتع 
به اليوم الصن التي متتلك قوة اقتصادية هائلة 

باإلضافة إلى قوتها العسكرية الكبيرة«.

اجتماع خماسي بشأن 
أفغانستان في الدوحة

كيسنجر يحذر من 
»التوتر« بين الصين 

والواليات المتحدة

الصباح الجديد ـ متابعة:

واشــنطن  بن  الهوة  تتســع 
خاصة  يوم،  بعــد  يوما  وأنقرة 
األميركي  الرئيــس  إعالن  بعد 
جو بايدن أن املذابح التي تعرض 
اإلمبراطورية  إبــان  األرمن  لها 
العثمانية عام 1915 تشــكل 
إبــادة جماعيــة، األمــر الذي 
شكل أحدث مصدر للتوتر بن 

البلدين. 
وعلى اجلانب اآلخر، ال تزال أنقرة 
تخطط لنشــر أنظمة الدفاع 
اجلــوي الروســية الصنع إس-

400. ونتيجــة لذلــك، فرضت 
على  عقوبات  املتحدة  الواليات 
برنامج  تركيا واستبعدتها من 

طائرات إف35-.
»ذا  وفــي مقــال بصحيفــة 
هيل«، يقول املسؤول األميركي 
الســابق دوف إس. زاخيــم إن 
تأثيــر املدافعــن عــن حقوق 
اإلنســان داخــل إدارة بايــدن 
وخاصة  الدميقراطــي،  واحلزب 
في الكونغرس، يزيد من تأجيج 

العالقات األميركية التركية. 
ولم يعتــرض اجلمهوريون على 
للرئيس  الدميقراطين  انتقادات 
ألنهم  إردوغــان  طيــب  رجب 
مســتاؤون مــن عالقاتــه مع 
نظيره الروســي فالدميير بوتن، 
ودعمه حلركة حماس وجماعة 
وعدائه  املســلمن،  اإلخــوان 
يقــول  حســبما  إلســرائيل، 

زاخيم. 
انتقدت  فقــد  لزاخيم،  ووفقا 
اجلماعات اليهودية إردوغان علنا 
ليس فقط بســبب سياساته 
أيضا  ولكن  أوســطية  الشرق 
املعادية  تصريحاتــه  بســبب 
األحيان،  بعض  في  للســامية 
قائال: »ينتشر اخلوف بن اجلالية 
اليهوديــة الصغيرة في البالد، 
كما هو احلال بالنسبة لليهود 

في إيران«.
وأضــاف »إردوغــان، الذي كان 

يُنظــر إليه في يــوم من األيام 
علــى أنه جتســيد لإلســالم 
املعتدل، حتول إلى االســتبداد، 
الروســي  الرئيس  غــرار  على 

فالدميير بوتن«.
اخلارجية  وزارة  لتقاريــر  ووفقا 
بشــأن   2020 لعام  األميركية 
والتي  ممارسات حقوق اإلنسان، 
صدرت في مارس، فقد ســجن 
من  اآلالف  إردوغــان عشــرات 
املزعومن،  السياسين  األعداء 
مبا في ذلك صحفين وموظفي 
ومحامــن  مدنيــة  خدمــة 

ومدافعن عن حقوق اإلنسان. 
قوض  »لقــد  زاخيــم:  وقــال 
إردوغان النظــام القضائي في 
الذي  البــالد، ويفلت جيشــه 
العراق  داخــل  بعمليات  يقوم 
وقد طهر  العقاب.  من  وسوريا 
املعارضن  مــن  اجليــش  ذلك 

وســجن  بهــم،  املشــتبه 
العاملن  الضبــاط  من  املئات 

واملتقاعدين«.
وفي أبريــل، احتجزت احلكومة 
10 أميراالت متقاعدين بسبب 
103 من ضباط  بيان موقع من 
البحريــة املتقاعدين أكد على 
لعام  مونترو  اتفاقيــة  أهمية 
1936 التي تنظم مرور السفن 
عبر  والعســكرية  التجاريــة 

مضيق الدردنيل والبوسفور. 
وكان البيان رد فعل على خطة 
إردوغان لشــق قنــاة ضخمة 
شمالي  األســود  البحر  تربط 
إســطنبول ببحــر مرمرة في 
اجلنوب وستكون موازية ملضيق 
البوســفور، وتأثيــر ذلك على 

اتفاقية مونترو. 
وتابــع »أجبر ســلوك إردوغان 
الســابق  الرئيس  إدارة  حتــى 

دونالــد ترامب علــى االمتثال 
لقانون مكافحة خصوم أميركا 
)كاتسا( من خالل عقوبات عام 
2017 على الصناعات الدفاعية 

التركية«.
ويرى زاخيــم أن بايدن لم يقدم 
أي مؤشــر على أن واشــنطن 
التي  العقوبــات  ســتخفف 
االقتصاد  إضعــاف  مــن  تزيد 
التركــي الذي يعانــي بالفعل 
كوفيد19-،  مرض  تأثير  بسبب 
للسياسة  إردوغان  إدارة  وسوء 

االقتصادية والنقدية للبالد. 
وبينمــا وعــد بايدن بإرســال 
لقاحات إلى الهند، لم يتحدث 
كثيــرا عــن مســاعدة تركيا 
التي أعلنــت في 28 أبريل أنها 
من  مليون جرعة   50 ستتلقى 

لقاح سبوتنيك الروسي.
تسوية مؤقتة

ورغم ســجل إردوغــان، يقول 
زاخيــم: »تظل تركيــا حليفا 
إنها  املتحدة.  للواليــات  مهما 
عضو رئيس في حلف شــمال 
ولديها  )الناتــو(،  األطلســي  
الواليات  )بعد  أكبر جيش  ثاني 
مع  بحرية  وحــدود  املتحــدة( 
روسيا. بطريقة ما، يجب على 
تسوية  إيجاد  وأنقرة  واشنطن 

مؤقتة«.
ويرى املسؤول األميركي السابق 
إن »إردوغــان بــدأ فــي تلين 
موقفه في الشرق األوسط من 
خالل التواصل، وإن كان مؤقتا، 

مع إسرائيل ومصر«. 
أي  فــإن مفتــاح  ذلــك،  ومع 
أنقرة  مــع  أميركــي  تقــارب 
يجــب أن يتعلق بنظــام إس-
400، باإلضافــة إلــى إطــالق 
والضباط  الصحفين  ســراح 

العسكرين واملوظفن املدنين 
من السجن، كما يقول زاخيم.

ويعتقد زاخيم أن حل معضلة 
إس400- أقــل صعوبــة مــن 
بشــأن  أميركا  مخاوف  إرضاء 
حقوق اإلنسان، مضيفا »ميكن 
إلردوغان نزع سالح نظام الدفاع 
اجلوي وضمان عدم قيام أي أفراد 

روس بصيانته«. 
مــن ناحية أخرى، فــإن إطالق 
سراح السجناء سيتطلب من 
إردوغان التراجــع عن القبضة 
احتمال  وهو  حلكمه،  احلديدية 
قامت بالفعل، وفقا لرأي زاخيم. 

لكن إذا لم يفعل إردوغان شيئا 
حيال »ســجله البغيض« في 
مجــال حقوق اإلنســان التي 
للبيت  أولوية سياســية  متثل 
األبيض، فلن يحــل اخلالف مع 

إدارة بايدن.

الهوة بين أميركا وتركيا تتسع واسباب التوتر تزداد
خطوتان أمام إردوغان لرأب الصدع

انتقدت الجماعات 
اليهودية إردوغان 
علنا ليس فقط 
بسبب سياساته 
الشرق أوسطية 
ولكن أيضا 
بسبب تصريحاته 
المعادية للسامية 
في بعض األحيان

رجب طيب إردوغان

سقوط نحو 40 قتيال باشتباكات دموية 
على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

أمريكا وأستراليا تقيدان دخول 
القادمين من الهند
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
تتزايد اخملاوف بشــأن أعــداد األطفال الذين 
إلى  للوصول  مبفردهــم  بحياتهم  يخاطرون 
أوروبا بعد إنقاذ 114 طفال من البحر األبيض 
املتوســط في يوم واحد هذا األسبوع، وفقا 

لصحيفة »الغارديان« البريطانية.
وأوضحت وكاالت إغاثــة أن »القاصرين غير 
املصحوبني بذويهم« كانوا من بني 125 طفال 
أنقذتهم الســلطات قبالة الساحل الليبي 

يوم الثالثاء املاضي.
وقالــت جولييت توما مســؤولة االتصاالت 
اإلقليمية في اليونيســف »هذا الرقم مثير 
للقلق، إنه أكبر عــدد مت إنقاذه في يوم واحد 
هذا العام، وبالتأكيد واحد من أعلى املعدالت 

التي سجلناها على اإلطالق«.
وأضافت »نحن قلقون، وفي األشــهر املقبلة 
ومع ارتفاع درجات احلرارة وحتســن الطقس، 
ســنرى أعدادا متزايدة من األشخاص مبا في 
ذلك القصر غيــر املصحوبني بذويهم الذين 
يحاولــون الوصول إلى أوروبــا من أجل حياة 

أفضل«.
وغرق أكثر من 350 شــخصا بينهم أطفال 
أو مت اإلبالغ عــن فقدانهم في البحر األبيض 

املتوسط منذ بداية العام احلالي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ألغى الرئيس األمريكي، جو بايدن، مشــاريع 
الرئيس الســابق، دونالد ترامب، اخلاصة ببناء 
جدار عازل على احلدود األمريكية املكسيكية.
وكان املشروع قد استخدمت فيه في البداية 
أموال كانت مخصصة للدفاع، واآلن سيجري 
توجيه قســم منها  ملكافحة الضرر البيئي 

الناجم عن بناء اجلدار.
وكان الرئيس  األمريكــي اخلامس واألربعون، 
دونالــد ترامــب، قد فــرض حالــة الطوارئ 
أمواال  وحّول  الطوارئ،  واستعمل ســلطات 
مــن مخصصــات البنتاغون بعــد أن رفض 
للجدار،  الكامــل  البناء  متويــل  الكونغرس 
وحصل بذلك على حوالــي 10.5 مليار دوالر، 
في حني أن املشــرعني خصصــوا 4 مليارات 

دوالر فقط لهذا الغرض.
وألغى بايدن في فبراير املاضي حالة الطوارئ 
احلدودية التي فرضها ســلفه ترامب، والتي 

سمحت بتمويل اجلدار في جتاوز للكونغرس.
وقال نائب املتحدث باســم البنتاغون، جمال 
براون، بهذا الشأن: »وفقا للمرسوم الرئاسي 
لوقف إعــادة توجيه األموال لبناء اجلدار على 
احلدود، لن يتم إعادة توجيه األموال من أغراض 
أخرى لبناء اجلدار.. اليوم، ستبدأ وزارة الدفاع 
في إلغاء جميع مشــاريع بنــاء اجلدار، التي 
اســتخدامت فيها األموال املعاد توجيهها، 
وستتخذ خطوات إلعادة األموال املتبقية غير 
املطالب بها للبناء العســكري إلى الغرض 

املقصود منها، وفقا للتشريعات«.

إنقاذ أكثر من 100 طفل 
أثناء محاولتهم العبور 

بمفردهم إلى أوروبا

بايدن يلغي مشاريع تمويل 
البنتاغون لجدار »ترامب« 
على الحدود المكسيكية

الصباح الجديد ـ متابعة:

من  توافر معلومــات مؤكدة  مع 
مصادر دبلوماسية في باريس عن 
زيارة وزير اخلارجية الفرنســي إلى 
واخلميس  األربعــاء  يومي  بيروت، 
املقبلــني، ميكن اكتناه األســباب 
التي دفعت جان إيف لو دريان لعدم 
السياسيني  أسماء  عن  اإلفصاح 
فرنســا  اتخذت  الذين  اللبنانيني 
بحقهم إجراءات عقابية متنعهم 

من الدخول إلى أراضيها. 
الفرنسية،  أن االستراتيجية  ذلك 
كمــا ينظــر إليهــا متابعــون 
باريس  متارســها  التي  للضغوط 
في  السياســية  الطبقة  علــى 
العقوبات  تبقى  أن  تفضل  لبنان، 
السياسيني  على  مسلطاً  سيفاً 
و«ورقــة« فــي جيــب لودريــان 
لدفعهــم إلى املرونــة والتخلي 
عــن التعطيــل املنهجــي حتت 
طائلة إعالن أســمائهم ما يعني 

التشهير بهم. 
واحلال، أنه لو عمد لو دريان أو وزارة 
اخلارجية إلى الكشف عن أسماء 
السياســيني املعنيني، إن بسبب 
عرقلة اجلهود اآليلة إليجاد حلول 
واالقتصادية  السياسية  لألزمات 
لبنان وإفشــال  واالجتماعية في 
تشــكيل حكومــة جديــدة، أو 
بســبب انغماسهم في الفساد، 
لكان من الصعب الحقاً بالنسبة 
للوزير الفرنســي أن يحصل على 
تعاونهم، ال بل التحاور معهم أو 
املوجهة  االتهامات  عــن  التراجع 

إليهم إن تعطيالً أو فساداً.
ويصل لو دريان إلى بيروت هذه املرة 
العقوبات  في جيبه سالح  حامالً 
اللجوء  في  باريــس  عجلت  التي 
الوطني«،  الصعيــد  »على  إليها 
ومن غيــر انتظار ما قد يصدر عن 

االحتاد األوروبي. 

وليس ســراً أن باريــس جلأت إلى 
»االحتــاد« حلاجتها إلــى »رافعة« 
الضغوط  تغليــظ  شــأنها  من 
علــى السياســيني اللبنانيــني 
الذيــن ضربــوا عــرض احلائــط 
باجلهود واملقترحات وخطة اإلنقاذ 
زيارتني للرئيس  الفرنســية، رغم 
)في  بيروت  إلــى  إميانويل ماكرون 
6 آب واألول من أيلول( ومشــروع 
زيــارة ثالثــة في تشــرين الثاني 
مت التخلــي عنه بســبب إصابته 
بوبــاء »كوفيــد – 19«، وبذلــك 
ما  اســتبقت  قد  باريــس  تكون 
قد يقــرره »االحتــاد« جلهة فرض 

تكون  أوروبيــة جماعية  عقوبات 
مســودتها  ظهرت  فاعلية  أكثر 
في »ورقة املقترحات« التي قدمها 
»وزير« اخلارجيــة األوروبي جوزيب 
بوريــل خــالل االجتمــاع األخير 
وتضم  األوروبيني.  اخلارجية  لوزراء 
محفزات  مجموعــة  »الورقــة« 

ومجموعة أخرى من العقوبات.
باريــس لإلعالن عن   لكن نــزوع 
انطالق عقوباتها على سياسيني 
تقــول مصادر  لبنانيــني، كمــا 
دبلوماســية، مرده إلى ثالثة أمور: 
األول، »البــطء« في آليــة اتخاذ 
القرارات األوروبية وصعوبات توفير 

اإلجماع الضروري إلقرارها، والثاني 
رغبتها في القيام بشــيء عملي 
أن نفد صبرهــا من مراوغة  بعد 
الذين  اللبنانيــني  السياســيني 
هددهــم لو دريان أكثــر من مرة، 
والثالث، حاجة الوزير الفرنســي 
لدى وصوله إلــى بيروت إلى ورقة 
ضاغطة جدية فــي جيبه وليس 

التهديدات التقليدية.
 جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه لوح 
في  األوروبيني  مع  بـ«التنســيق« 
التي  الالحقة  العقابية  اخلطوات 

قد تعمد إليها فرنسا.
الالفت أن لو دريان اعتبر فرض منع 

دخــول األراضي الفرنســية »أول 
الغيث«. واحلقيقة أنه أيضاً مبثابة 
»احلد األدنى« ممــا ميكن أن تتخذه 
وبحســب  إجراءات.  مــن  باريس 
الطرف  فــإن  مطلعة،  أوســاط 
الفرنســي يســعى إلــى فرض 
»اســتراتيجية تصاعدية« وليس 
إحــراق كل أوراقه دفعــة واحدة، 
ألنه سيكون بحاجة للسياسيني 
اللبنانيــني مــن أجل تشــكيل 

احلكومة ومنحها الثقة. 
ويبدو أن باريس ما زالت تراهن على 
من  بالعقوبات  التلويــح  فاعلية 
غير الوصول إلــى فرضها عملياً، 

ألن مــن بني اخملــاوف املتصلة بها 
أن تكون ذات »نتائج معكوســة« 
مبعنى أن تدفع جهات معطلة إلى 

مزيد من التصلب. 
يضــاف إلــى ذلــك أن الطــرف 
الصعوبات  أن  يعــي  الفرنســي 
وأنها  لبنانية،   – لبنانية  ليســت 
خصوصــاً مرتبطــة بعملية لي 
الــذراع األميركيــة - اإليرانيــة، 
وبالتالــي فــإن إخــراج األزمــة 
اللبنانية من عنق الزجاجة يحتاج 
إلــى أكثر من عقوبــة حترم بضع 
سياســيني من اجمليء إلى باريس 

لالستجمام أو رؤية ذويهم. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت متحدثة باســم الســفارة 
األميركية، امس الســبت، أن عددا 
من الرعايا األميركيني ســقطوا بني 
عشرات القتلى واملصابني في تدافع 
خالل احتفال ديني يهودي بإسرائيل.
وقالــت املتحدثــة مشــيرة إلــى 
احلادثــة التــي وقعت امــس االول 
اجلمعــة »ميكننا أن نؤكــد أن عددا 
من املواطنــني األميركيني كانوا بني 

الضحايا«.
وأضافــت »تعمل ســفارة الواليات 
احمللية  الســلطات  مــع  املتحــدة 
رعايــا  أي  كان  إذا  ممــا  للتحقــق 
أميركيني آخرين قد تأثروا بالواقعة، 
وتقدم كل الدعم القنصلي املمكن 
املعنيني  األميركيــني  للمواطنــني 
هذا  في  واحتراما ألسرهم  وذويهم. 
الوقت الصعــب، نحجم عن اإلدالء 

بأي تعليق آخر«.

وقالت وزارة اخلارجية اإلســرائيلية، 
امــس االول اجلمعة، إن مســؤولي 
القنصليــة فــي نيويــورك علــى 
وإن  بأربع عائالت لها ضحايا  اتصال 
الســفارة في األرجنتني على اتصال 

بأسرة واحدة.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاســن 
اثنني من  إنــه علــم بوفــاة  ترودو 

املواطنني الكنديني في احلادثة.
وحتدث الرئيــس األميركي جو بايدن 

إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتانياهو لتقدمي العزاء.

ووصــف نتانياهو احلــادث بأنه أحد 
»أفدح الكوارث« في تاريخ إسرائيل، 
وتعهد بإجراء حتقيق شامل لضمان 

عدم تكراره.
وتبدأ إسرائيل بتشييع ضحايا حادث 
تدافع ضخــم وقع فجر اجلمعة في 
شمال الدولة العبرية خالل احتفال 
ديني شارك فيه عشرات آالف اليهود 

املتشّددين أوقع 45 قتيالً على األقل، 
بينهم أطفال، و150 جريحاً.

االول  امــس  فــرق طبية،  وعكفت 
اجلمعة، على حتديد هويات الضحايا، 
بينمــا حتدث شــهود عــن رؤيتهم 
»جبال« من الناس اختنقوا أو دهسوا 
في ممر عرضه حوالي ثالثة أمتار بعد 
أن تكدست احلشود على منحدرات 

جبل اجلرمق في شمال إسرائيل.
اليهود  وكان عشــرات اآلالف مــن 

محتشدين عند قبر احلاخام شمعون 
بار يوحاي في اجلليل للمشاركة في 
احتفال الغ بعومر )عيد الشــعلة(، 
الصالة طوال  الذي يشمل  السنوي 

الليل وترديد األغاني الدينية.
وكان االحتفــال مقســما جلناحني 
على أســاس الذكــور واإلناث. وقال 
والوفيات  إناإلصابــات  مســعفون 
تركزت في القســم اخلاص بالرجال، 

بحسب »رويترز«.

الصباح الجديد ـ متابعة:
أُحصيــت أكثــر مــن 150 مليون 
بفيــروس كورونا في جميع  إصابة 
أنحــاء العالم، بينمــا تقف الهند 
والبرازيل حالياً علــى املواجهة مع 
وباء »كوفيد – 19« الذي تأمل أوروبا 
في القضــاء عليه بحلول الصيف. 
وبــدأت دول أوروبية عــدة على غرار 
التخطيط  في  والبرتغال،  فرنســا 
للعــودة إلى »حياة مــا قبل« أزمة 
الوبــاء، عبر تخفيــف قيودها أمالً 
تضررت  التي  اقتصاداتهــا  بإنعاش 
بشدة، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الصحية  فالتدابيــر  الفرنســية. 
الناجت  إجمالي  تراجع  في  تســببت 
الداخلي فــي الربع األول بنســبة 
1.7 في املائة بأملانيا، و0.4 في املائة 
بإيطاليا، و0.5 في املائة بإســبانيا، 
و3.3 فــي املائــة بالبرتغــال. وفي 
اإلجمــال، انكمش اقتصاد منطقة 

اليورو بنسبة 0.6 في املائة.
وأعلن رســمياً عن أكثــر من 150 
مليــون إصابة فــي العالــم منذ 
في  بالصني  الفيــروس  اكتشــاف 
كانــون األول 2019، مبــا فــي ذلك 
ســتة ماليني إصابة ُسّجلت خالل 
وكالة  تعداد  واحد، بحسب  أسبوع 
الصحافة الفرنســية استناداً إلى 
بيانات رسمية نُشرت أول من أمس.

عن  خصوصاً  ناجمة  الطفرة  وهذه 
الهند،  في  الفيروس  انتشار  تفاقم 
حيــث أصيب 2.5 مليون شــخص 
الســبعة  األيام  فــي  بالفيــروس 

املاضية.
ويتســبب الوباء الذي ما زال بعيداً 
عــن التراجع فــي العالــم، بـ821 
اليوم، في  ألف إصابة جديدة فــي 
عدد ارتفع أكثر مــن الضعف منذ 
منتصف شباط، حني كانت تُسّجل 
350 ألف إصابة يوميــاً. وفي وقت 
تعاني فيــه مستشــفيات الهند 
املكتظــة مــن نقص في األســّرة 
أعلنــت  واألكســجني،  واألدويــة 
ألف   385 تســجيل  أمــس،  البالد 

إصابة جديدة في الســاعات األربع 
والعشرين األخيرة، في عدد قياسي 

عاملي ونحو 3500 وفاة.
وبــدأت املســاعدة الدوليــة التي 
أعلنــت عنها دول عــدة بالوصول 
إلى العمالق اآلسيوي الذي يعّد 1.3 
مليار نسمة. وحّطت طائرة الشحن 
العسكرية »سوبر غاالكسي« التي 
حتتوي علــى أكثر مــن 400 قارورة 
أكســجني، باإلضافة إلــى معّدات 
استشفائية أخرى ونحو مليون من 
معدات الفحص الســريع لكشف 
اإلصابة بـ«كوفيد – 19«، في مطار 
نيودلهــي الدولــي. وتعّهدت أكثر 
مساعدات  بإرسال  دولة  أربعني  من 
ويُرتقب  الهنــد،  إلى  حيوية  طبية 
وصول إمــدادات مــن دول عدة في 

األيام املقبلة.
وباشــرت احلكومــة الهندية أمس 
االول اجلمعــة ، حملــة التلقيــح 
جلميــع الراشــدين، أي نحــو 600 
مليون شــخص، لكــن واليات عدة 
ال تــزال تفتقر الى مخــزون كاٍف. 
ويبــدو أن األزمــة الوبائية الهندية 
تتســع آســيوياً، إذ ســجلت كل 
مــن بنغالديش ونيبال وســريالنكا 
ارتفاعاً مقلقــاً في اإلصابات، فيما 

تباطــأت عمليــات التطعيم فيها 
بعد فرض الهند اجملاورة حظراً على 
أُعلن  ذلك،  إلــى  اللقاحات.  تصدير 
رصد بــؤر جديدة لفيــروس كورونا 
انتشاره  بأن  في ســنغافورة، علماً 
ال يزال حتت الســيطرة. واكتشفت 
إصابات عدة في أحد املستشفيات، 
أبرزها لدى ممرضة سبق أن خضعت 
للتلقيح، األمر الــذي تطلب إغالق 

أربعة أقسام، بحسب السلطات.
ارتفعت معّدالت الوفّيات واإلصابات 
اليوميــة في البرازيل لتبلغ ســتة 
في  أضعاف ما هــي عليــه حالياً 
الهند، فيما يزداد الغضب الشعبي 
التي  بولســونارو  ضــد حكومــة 
تطالب أســر الضحايا مبحاسبتها، 
بعد أن زاد عــدد الوفّيات على 400 
 100 اجلائحة، منها  بداية  ألف منذ 

ألف خالل الشهر املاضي وحده.
ويفيــد املكتــب اإلقليمي ملنظمة 
الصحــة العامليــة فــي أميــركا 
اليومية  الوفّيات  عدد  بأن  الالتينية 
في البرازيل لم ينزل عن 2000 منذ 
أكثر مــن ثالثة أشــهر، وأن العدد 
اإلجمالــي مقارنة بعدد الســكان 
وبلغ ســتة  املتحدة،  الواليات  جتاوز 

أضعاف ما هو عليه في الهند.

لو دريان في بيروت األسبوع
المقبل وفي جيبه »ورقة العقوبات«

بسبب انغماسهم في الفساد

أميركيون بين ضحايا مأساة التدافع في إسرائيل

العالم يتجاوز عتبة 150 مليون إصابة بـ«كورونا«

الهند تتلقى أولى المساعدات 
الدولية والهلع يتمّلك البرازيل

الضغوط التي 
تمارسها باريس على 
الطبقة السياسية في 
لبنان، تفضل أن تبقى 
العقوبات سيفًا مسلطًا 
على السياسيين 
و«ورقة« في جيب 
لودريان لدفعهم إلى 
المرونة

لو دريان
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الصباح الجديد ـ متابعة:

قفزت االستثمارات في صناديق أسواق 
املــال العاملية إلى أعلى مســتوى في 
عام خالل األســبوع املنتهــي في 28 
نيسان( بفعل القلق من تزايد اإلصابات 
بفيــروس كورونا واحتمــال أن يقلص 
مجلــس االحتياطي االحتــادي »البنك 
املركزي األمريكــي« برنامجه الضخم 

للتيسير الكمي.
وبحســب »رويترز«، أظهرت بيانات من 
»رفينيتيــف ليبر« أن صناديق أســواق 
املــال العاملية تلقــت تدفقات صافية 
69.16 مليــار دوالر، وهي األكبر  بلغت 

منذ نيسان 2020.
مــن ناحية أخــرى، ســجلت صناديق 
بلغ  نزوحــا صافيا  العاملية  األســهم 
15.3 مليار دوالر بسبب القلق من اجتاه 
قبيل  واحلذر  لألســعار  صعودي سريع 
تقاريــر األربــاح من بعض الشــركات 

الكبرى.
العاملية  الســندات  صناديق  وسجلت 
أصغر تدفقات في أربعة أسابيع بلغت 

10.3 مليار دوالر.
وفي الســلع األولية، تلقــت صناديق 
املعادن النفيســة أول تدفقات صافية 
في 12 أســبوعا بلغت مليــون دوالر، 
بينما شــهدت صناديق الطاقة نزوحا 

للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي.
لتدفقات  أســبوعية  بيانــات  وكانت 
الصناديق من بنك أوف أمريكا، أظهرت 
28.7 مليار  أن املستثمرين ضخوا نحو 
دوالر في صناديق األســهم والسندات 
 21 في األســبوع املنتهي يوم األربعاء 

نيسان .
وضخ املســتثمرون نحو 15 مليار دوالر 
في صناديق األسهم و13.7 مليار دوالر 

في صناديق السندات.
وعلــى الرغم مــن أن إجمالي األموال 
التي جــرى ضخها في األســهم هذا 
العام ما زالت عند مســتوى قياسي، 

فإن دخول التدفقات تباطأ في األسابيع 
األخيرة، إذ يجري تداول مؤشرات أسهم 

رئيسة عند تقييمات شديدة االرتفاع.
وســحب املســتثمرون 1.3 مليار دوالر 
من أسهم األســواق الناشئة وأضافوا 
1.4 مليار دوالر إلى األســهم األوروبية، 
وفقا لتحليل بنك أوف أمريكا لبيانات 
صافي  أن  إلــى  يشــار  »إي.بي.إف.آر«. 
الداخلة  تدفقات املستثمرين العامليني 
إلى الصناديــق واملنتجات املتداولة بلغ 
359.2 مليار دوالر في األشــهر الثالثة 
2021، ربع الســنوي األكثر  األولى من 
انشــغاال على اإلطــالق، وفقــا ملزود 
البيانــات ETFGI. أدى ذلــك إلــى رفع 
للصناديق  العاملية  التدفقــات  صافي 
املتداولة منذ نهاية آذار 2020 إلى أكثر 
قليال مــن تريليــون دوالر. قالت ديبورا 
فور، مؤسسة ETFGI، »لم نشهد قط 
في الســابق وصول تدفقات الصناديق 
املتداولة الداخلة إلى تريليون دوالر في 
فترة 12 شــهرا. مزيد من املستثمرين 

املتداولــة  الصناديــق  يســتخدمون 
الستثمار أموالهم في أسواق األسهم، 
حيــث أدت الوتيــرة املتزايــدة لبرامج 
التطعيم ضد فيروس كورونا ومبادرات 
التحفيز املســتمرة إلى حتسن مرحب 

به في آفاق االقتصاد العاملي«.
بدأ انتعاش أســواق األسهم في أواخر 
آذار 2020 وارتفــع مؤشــر ســتاندرد 
آند بورز 500، وهو املعيــار الرئيس في 
الواليات املتحدة، منذ ذلك احلني 80 في 
املائة ليصل إلى أعلى مستوى له على 

اإلطالق، أكثر من 4100 نقطة.
أبحاث  رئيــس  بارتوليني،  ماثيــو  قال 
الصناديــق املتداولــة لألمريكتني في 
»إن  أدفايزرز«،  جلوبال  »ستيت ستريت 
فترة  بدأت  األمريكية  األســهم  سوق 
جناحات متكررة من اتخــاذ اخملاطر في 
األوضاع اجليدة في تشــرين الثاني بعد 
انتهــاء حالة عدم اليقني التي أحاطت 
االنتخابات الرئاسية ووضع جدول زمني 

لعمليات التطعيم«

تقـرير

69.16 مليار دوالر تدفقات استثمارية إلى صناديق األسواق العالمية في أسبوع 
األعلى خالل عام

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وافقت شــركة نستلة الســويدية للصناعات 
الغذائية على شراء شركة بونتيفول األمريكية 
لصناعة الفيتامينــات بقيمة 5.75 مليار دوالر، 
لتصبح بذلك مــن كبرى الشــركات العاملية 
العاملــة في هذا اجملال، الــذي كانت قد دخلته 
قبــل أربعة أعــوام فقط، عندما قرر رئيســها 
التنفيذي مارك شنايدر إدخال بعض التعديالت 

على استراتيجية »نستلة«.
وبحســب »األملانية«، كانت وكالة »بلومبيرج« 
لألنباء أفــادت في كانــون الثانــي املاضي بأن 
املالكة لشركة  آند كو«  شــركة »كيه.كيه.أر 
بونتيفول تعتزم طرح أسهم األخيرة لالكتتاب 
في البورصة بقيمة أكثر من ستة مليارات دوالر، 
لكن صفقة بيع بونتيفول إلى نستلة، واملتوقع 
أن تبرم بشكل نهائي في منتصف العام اجلاري، 
ستحول دون طرح أسهم »بونتيفول« لالكتتاب 

العام.
ويزيد السعر املطروح لشــراء »بونتيفول« عن 
قيمــة أرباحها قبل خصــم الفوائد والضرائب 
واإلهالك وإطفاء الدين في آذار املاضي بواقع 16.8 
مرة. وكان شــنايدر قد قرر دخول »نستلة« في 
عندما  الغذائية  واملكمالت  الفيتامينات  مجال 
تولى رئاسة الشركة عام 2017، حيث استحوذ 
على شــركة أتريــوم أينوفيتشــنز بقيمة 2.3 
مليار دوالر. واختلف هذا االجتاه عن استراتيجية 
رئيس »نستلة« الســابق بول بولكه، الذي كان 
يســتبعد الدخول في هذا القطــاع، ألنه كان 
يرى أن التنافســية القوية في قطاع املكمالت 
الغذائية حتول دون إمكانية طرح منتجات قادرة 

على املنافسة من الناحية السعرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضت أســعار خــام البصــرة اخلفيف، 
قبل إغالقه امــس االول اجلمعــة، بالتزامن 
مــع انخفاض اخلامات األخــرى لبرنت واخلام 
االمريكي، فيما شــهد خام البصرة الثقيل 

ارتفاعا.
وانخفض نفط البصرة اخلفيف املصدر آلسيا 
إلى 66.07 دوالراً للبرميل مبقدار 1.63 دوالر، أو 
بنسبة %2.41 عن يوم اخلميس املاضي، فيما 
سجلت أســعار خام البصرة الثقيل 63.79 

دوالرا للبرميل بأرتفاع بلغت نسبته 2.75%.
وســجل اخلام العربي اخلفيــف 67.25دوالرا 
للبرميل، وسجل مزيج مربان اإلماراتي 65.85 
دوالرا للبرميل، فيما ســجل مزيج ســهران 
اجلزائري 65.45 دوالرا للبرميل، وبلغ سعر بوني 
اخلفيف النيجيري 64.99 دوالرا، وجيراســول 

االنغولي 65.73 دوالرا.
وكانت أســعار النفط العامليــة انخفضت 
ليغلق خام برنت على 66.66 دوالرا، وخام غرب 

تكساس األميركي على 63.48 دوالرا.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
توقفــت البورصــة الرئيســية في ســوقي 
الكفاح واحلارثيــة بالعاصمة العراقية بغداد، 
عن التــداول نتيجة احلظر الشــامل الذي مت 

تطبيقه خالل الفترة املاضية امس السبت.
وقال مصدر صحفي ، إن البورصة الرئيســية 
في سوق الكفاح واحلارثية ببغداد توقفت عن 

التداول نتيجة تطبيق احلظر الشامل.
وأضاف أن أســعار البيع والشراء استقرت في 
التي فتحت  محال الصيرفة باألسواق احمللية 
البعض منهــا ابوابها في بغــداد، حيث بلغ 
سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت 
اسعار الشــراء 147250 دينارا لكل 100 دوالر 

امريكي.
واشار املصدرالى ان البورصة في اربيل عاصمة 
اقليم كردستان لم تشهد اليوم تداوال ايضا 

لوجود عطلة رسمية فيها.

»نستلة« تعتزم شراء 
»بونتيفول« لصناعة الفيتامينات 

مقابل 5.75 مليار دوالر

انخفاض أسعار خام البصرة 
الخفيف وارتفاع الثقيل

الدوالر يستقر مع توقف 
البورصة العراقية عن 

التداول جراء الحظر

الصباح الجديد ـ متابعة:

، أن الوزير  كشفت وزارة الكهرباء 
ماجــد حنتــوش ســيبحث في 
العاصمة اإليرانية طهران األسبوع 
املقبل، ملــف الغاز، باإلضافة إلى 
الديون اإليرانية املســتحقة على 
العراق، والتي تبلغ 4 مليارات دوالر.

وتراجع تزويد العراق بالغاز اإليراني 
، مما تســبب في أزمة طاقة عمت 
البالد وجعــل احلكومة  مناطــق 
بالبحث عن  تُفكر جدياً  العراقية 

بديل.
وقال الناطق باســم الوزارة أحمد 
العبادي في تصريحات صحافية ، 
إن »وزيــر الكهرباء ماجد حنتوش، 
ســيتوجه األســبوع املقبل على 
رأس وفد وزاري إلى إيران، للتباحث 
مع املسؤولني هناك بشأن التعاون 
والتنســيق بني اجلانبني في مجال 

الكهرباء«.
الوزاري  »الوفد  أن  العبادي  وأوضح 
العراقــي في طهران، ســيبحث 
مع املســؤولني اإليرانيني، موضوع 
اســتقرار إمدادات الغــاز اإليراني 
اإلنتاجيــة  للمحطــات  اجملهــز 
في العــراق، مع اقتراب موســم 
الصيف، وإشعار اجلميع بأن ملف 
العراق أضحى ملفاً  الكهرباء في 

حاكماً وحيوياً«.
وأضاف أن »إيــران تصدر حالياً 20 
قياســي من  مليون قدم مكعب 
الغاز يومياً، وهذه الكمية ال تلبي 
احملطات  لتشــغيل  العراق  حاجة 
على  تعتمد  التــي  الكهربائيــة 
الغاز، والتي تصل احلاجة الفعلية 
إلى  الصيــف،  خــالل فصل  لها 
70 مليــون قدم مكعب قياســي 

يومياً«.
وأكد أن »وزير الكهرباء ســيبحث 
الديون املســتحقة  أيضاً ملــف 
إليران على العراق، والبالغة نحو 4 

مليارات دوالر«.
العقوبات  استمرار  أن  بغداد  وترى 
األميركيــة علــى إيــران في ظل 
عــدم قدرتها على ســداد الديون 
والبالغة  املتوجبة عليها لطهران 
نحو 6 مليارات دوالر، وتعتبر قيمة 

السنة،  ملدة جاوزت  الغاز  استيراد 
مســتقبالً  االعتمــاد  يصّعــب 
علــى الغــاز اإليراني، كــون رفع 
العقوبات عن طهران يحتاج فترة 
طويلة، مما يســبب إحراجاً كبيراً 
للدولــة العراقية في إدارة ملفات 
اقتصاديــة مهمــة تعتمد على 

إنتاج الطاقة الكهربائية.
وتســتورد البالد ثلث احتياجاتها 
من الغاز والكهرباء؛ وذلك بسبب 

التي  املتقادمة  التحتيــة  بنيتها 
قادرة علــى حتقيق  جتعلها غيــر 
اكتفــاء ذاتي في مجــال الطاقة 
البالغ  سكانها  احتياجات  لتأمني 

عددهم 40 مليون نسمة.
صيف ساخن للحكومة

املقبل  الصيف  فصل  وسيشكل 
ظل  في  للحكومة  صعباً  اختباراً 
األجواء شــديدة احلرارة مع نقص 
إمدادات الطاقــة الكهربائية في 

البالد، خصوصــاً وأن بغداد كانت 
جديدة  محطات  الفتتاح  تستعد 
تعتمد على وقــود متنوع متكنها 
من إنتاج نحــو 22 ألف ميغاواط، 
دون  من  الصيف  وجتاوز ســخونة 
تظاهرات ضخمة كما كان يحدث 
كل عام، باســتثناء العام املاضي 

بسبب انتشار فيروس كورونا.
ومــددت الواليــات املتحــدة في 
كانون الثاني املاضي، لثالثة أشهر 

إضافية، اإلعفاء املمنوح للبالد من 
العقوبات املفروضة على إيران في 
االستمرار  أتاح  ما  الطاقة،  مجال 
في اســتيراد الغاز والكهرباء من 

طهران إلى غاية نيسان اجلاري.
ومنذ أعادت الواليات املتحدة فرض 
عقوباتهــا على إيــران في نهاية 
األميركية  اإلدارة  تنفّك  2018، لم 
متنح البالد اإلعفاء تلو اآلخر ريثما 

يعثر على موّردين آخرين.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الزراعة، امس السبت، استعادة 
العراق مكانته الســابقة بصورة تدريجيَّة 
بصدارة الــدول املنتجة للتمــور وتصدره 
املرتبة الرابعــة، مؤكدة بلوغ إنتاجه احمللي 

735 الف طن.
وقال املتحدث باســم الوزارة حميد نايف 
في تصريح رســمي، إن »البالد استكملت 

عمليــة تصدير آخر وجبــة من محصول 
التمور للعام املاضي إلى اخلارج برقم يقرب 
من 600 الــف طن من مختلــف األنواع”، 
معلناً “تصدر البــالد املرتبة الرابعة ضمن 

التسلسل العاملي للدول املنتجة«.
وأوضــح نايف أنَّ »لــوزارة الزراعــة الدور 
الساند بتعافي بساتني النخيل التي وصل 
باعتماد  17مليون نخلة،  إلى  عددها حاليا 

قرار منع اســتيراد مادتــي التمور والدبس 
خالل العــام 2019، ما قــدم دافعا كبيرا 
للفالح العراقي لالهتمام بتلك البســاتني 
وتنميتها«. واشــار إلــى أنَّ »الوزارة رفعت 
سعر شــراء التمور من الفالحني إلى 700 
الــف دينار للطن بدال مــن 200 الف دينار، 
اضافة إلــى الدعم اللوجســتي املتمثل 
مبكافحــة افــات النخيــل ورش املبيدات 

بصورة دورية«، مبينا أنَّ »حجم االستهالك 
احمللي ملادة التمــور يبلغ 150 إلى 200 الف 
طن ســنويا، وهو ما دعا الوزارة إلى تصدير 

الكمية املتبقية من االنتاج«.
واشــار املتحدث باسم الوزارة إلى »تصدير 
التمــور مت إلى دول الهند وتركيا وســوريا 
واالمــارات وبنغالديش، فضــال عن بعض 

األسواق االوروبية واألميركية«.

وكان العــراق يحتل املرتبــة االولى عامليا 
بإنتاج التمور حتى منتصف ســبعينيات 
القرن املاضي، برقم جتاوز املليون و500 ألف 
طن، وبعدد نخيل جتــاوز 33 مليونا، بينما 
تراجع هذا الرقم خالل تســعينيات القرن 
 200 املاضي إلى املرتبة التاســعة ليكون 
الف طــن، وتناقصت باملقابل اعداد نخيله 

إلى أقل من تسعة ماليني. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مستشــار محافظ االنبار للشــؤون 
الطاقة عزيز خلف الطرموز، مباشــرة وزارة 
النفــط   بإعــادة اعمار وتأهيل املشــاريع 
النفطية املتضررة جراء العمليات االرهابية 

في عموم مدن االنبار  .
وقال الطرموز في تصريــح تابعته الصباح 

اجلديــد، ان » وزارة النفط وبالتنســيق مع 
حكومة االنبار احمللية باشــرت بإعادة اعمار 
وتأهيل مشروع اخلزانات الكروية في منطقة 
الطاش جنوبــي مدينة الرمادي ، الذي احيل 
في عام 2011 الى شــركة اعالــي الفرات 
وبكلفــة 250 مليون دوالر اال ان الشــركة 
تلكأت في اداء عملها مــا دعا وزارة النفط 

الى استدعاء الشركة املنفذة مجددا إلجناز 
املشروع ضمن خطة وزارة النفط اعادة اعمار 
وتأهيل كافة املشاريع النفطية املتضررة في 
مدن االنبار بعد استقرار االوضاع االمنية   ». 
واضاف ان« الهدف من انشاء املشروع الذي 
يعد من اهم املشاريع االستثمارية العمالقة 
خزن مادة الغاز السائل وتوزيعه ملعامل الغاز 

احلكومية واالهلية بدال من قيام الســيارات 
املادة من  احلوضية الصهاريج وجلب هــذه 
مصفى الدورة ومستودعات التاجي وغيرها 
، مبينا ان«املشــروع يرتبط بشبكة انابيب 
تصل الــى 120 كم  من منطقــة اخلزانات 
الى منطقــة ابي غريب وااليصال الى عقدة 
 ، التابعة لــوزارة النفط  اخلطوط واالنابيب 

موضحا ان« سعة هذه اخلزانات تبلغ نحو 3 
االف متر مكعب ، مؤكدا ان املشــروع يوفر 
خزين للغاز الســائل ملدة شــهر واحد في 
حال انقطاع الطرق«. يشــار الى ان معظم 
مشاريع وزارة النفط في االنبار متوقفة منذ 
نحو 17 عام نتيجة االحــداث االمنية التي 

شهدتها احملافظة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت إدارة معلومــات الطاقــة 
األمريكيــة، امس الســبت، ارتفاع 
صادرات النفــط العراقية للواليات 
ألف   270 إلى  االمريكيــة،  املتحدة 
برميل يوميا، خالل األسبوع املاضي.

وجاء في تقرير لإلدارة، أن »متوسط 
االســتيرادات األميركية من النفط 
اخلام خالل األسبوع املاضي من تسع 

دول بلغت 5 ماليني و728 ألف برميل 
يوميا مرتفعــة مبقدار مليون و235 
ألف برميل باليوم عن األسبوع الذي 
و493  4 ماليني  بلغ  والذي  ســبقه، 

ألف برميل«.
»الواليــات  أن  التقريــر،  وأوضــح 
املتحدة اســتوردت النفط اخلام من 
العراق مبعدل270 ألف برميل يوميا، 
مرتفعة عن األســبوع الذي سبقه 

34 ألف برميل  والذي بلغ معدلــه 
يوميا«.

ولفــت إلــى أن »أكثــر اإليــرادات 
األســبوع  خالل  ألميركا  النفطية 
املاضي جــاءت من كندا ومبعدل بلغ 
يوميا،  برميل  الــف  و492  3 ماليني 
تليها املكســيك التي بلغت كمية 
االســتيرادات منها مبعدل 608 ألف 

برميل يوميا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التاريخي  التجــارة  اتفــاق  يدخل 
بريطانيا  بعد خــروج  ملرحلة مــا 
مــن االحتاد األوروبي حيــز التنفيذ 
اليوم، مع اقتراب الذكرى اخلامسة 
للتصويت على خروج بريطانيا من 
وفقا  )بريكســت(،  األوروبي  االحتاد 

لـ«األملانية«.
ومت تطبيق االتفاق التجاري- الذي مت 

أواخر ديسمبر- بشكل  إبرامه في 
 2021 بداية عــام  مؤقــت منــذ 
إلتاحة الوقت أمام البرملان األوروبي 

للتصديق عليه.
وبعد أن صوت املشرعون األوروبيون 
بأغلبية ســاحقة لصالح االتفاق 
فــي وقت مــن األســبوع املاضي 
وأعطــى مجلس االحتــاد األوروبي 
موافقته النهائية، مت نشر القواعد 

اجلديدة رســمًيا في جريدة االحتاد 
األوروبي.

وال تغطــي املعاهــدة املكونة من 
أكثر مــن 1000 صفحة العالقات 
التجارية فحسب، بل تغطي أيًضا 
قواعد املنافســة وترتيبات الصيد 
والشــروط املســتقبلية للتعاون 
في مجال حفظ األمــن والعدالة 

والنقل والطاقة.

وفد رسمي إلى طهران لبحث ملف الغاز والديون
إضافة إلى الديون اإليرانية المستحقة على العراق 

البالد تصدر التمور إلى الهند واإلمارات وأميركا

متوقف منذ عشرة سنوات

النفط تباشر اعمار وتأهيل مشروع الخزانات الكروية

الصادرات النفطية ألمريكا ترتفع 
لـ270 ألف برميل يوميًا

اتفاق »بريكست« التجاري يصير قانونا 
بعد مرور خمسة أعوام على التصويت

إيران تصدر حاليًا 
20 مليون قدم 
مكعب قياسي 
من الغاز يوميًا، 
وهذه الكمية ال 
تلبي حاجة العراق 
لتشغيل المحطات 
الكهربائية التي 
تعتمد على الغاز

العراق يستورد ثلث احتياجه من الغاز والكهرباء



7آفاق

مايكل يونغ *

ن الــدول اخلليجية  هل مــن طريقــة ُتكِّ
الكبرى مثل اململكة العربية الســعودية 
واإلمارات العربيــة املتحدة، فضًل عن دول 
عربية أخرى، من اســتعادة قدرٍ من تأثيرها 
في لبنان؟ رمبا يبدو السؤال غريًبا في وقٍت 
يبدو وكأن الســعوديني تخّلــوا عن لبنان، 
ُمعتبرين أن إيــران وذراعها احمللي حزب اهلل 

يُحكمان قبضتهما عليه.
إذا كان الســعوديون واإلماراتيون يسعون 
إلى احلد من النفــوذ اإليراني في املنطقة، 
فالتخّلــي عن لبنان ليس االســتراتيجية 
املناســبة. وال يعني ذلك أيًضا اســتغلل 
التمدد  التغييرات اإلقليمية حملاولة احتواء 
اإليرانــي. في غضون ذلــك، تتعّرض آليات 
سيطرة حزب اهلل للتأّكل شيًئا فشيًئا في 
لبنان. فقد نّفذ احلزب أجندته الداخلية عن 
طريق الدولة اللبنانيــة ومن خلل طبقة 
سياســية تعتبر أن أي مواجهة مع احلزب 
هي مبثابة دعوة إلى النزاع األهلي، ما يُشّكل 
تهديًدا لوجودها. ولكن الدولة تتشّظى في 
الوقت احلالي، ويبدو أن االنقســامات على 
للبلد عصّية  السياسية  القيادة  مستوى 
اللهاستعداداته  بدأ حزب  الرأب، وقد  على 
حلماية أنصــاره من الكارثــة االقتصادية 
الوشــيكة، ما يشــّكل خيــر دليل على 
تشــكيكه في إمكانية إعادة بناء واجهة 

الدولة ملصلحته.
إذا انهــار لبنــان أكثر، وهو ما ســيحدث 
حكًما، ســوف تظهر مساحاٌت فقَد حزب 
اهلل الســيطرة عليهــا. فحيثما تدّخلت 
إيران فــي العالم العربي، أي في ســورية 
واليمن والعراق ولبنان، انتشــرت الفوضى 
والتفكك. وما يُســّمى بـ«محور املقاومة« 
ليس سوى محور للفشــل واإلفلس. رمبا 
مييــل الســعوديون واإلماراتيــون إلى ترك 
الهيكل بأكمله يتداعى وينهار. ولكن ذلك 
ال يحمل أي ضمانة بأنهم سيتمّكنون من 
رسم مسار األحداث الحًقا، هذا فضًل عن 
أنهم تعاملوا بطريقة مختلفة مع سورية 
التي تتقّدم لبنان بأشــواط في سقوطها 

املدّوي.
لعل السبب هو أن الدولَتني تدركان أن إيران 
أعدائهما  من  جهوزيــًة  أفضل  وحلفاءها 
للصمود في خضم الفوضى. ومما ال شــك 
فيه أن املقاربــة اإلماراتية في اليمن تقوم 
مبنظومات  الناشــئة  الفراغات  ملء  على 
بديلة حلماية نفســها علــى نحٍو أفضل، 
ســواء من خلل تقدمي التسهيلت اللزمة 
إلنشــاء كيان يتمتــع بحكــم ذاتي في 
اجلنوب، أو من خلل بناء قواعد عســكرية 
على مقربة من املناطق الساحلية الغربية 
أو إرســال قوات موالية لإلمارات للتمركز 
في هذه املناطق مــن أجل حماية الوصول 
إلى مضيق باب املندب. وتســير السعودية 
على اخلطى نفسها. فبعدما تبنّي لها أنها 
عاجزة عن دحر احلوثيــني، ترّكز حالًيا على 

حماية حدودها اجلنوبية.
في األشــهر األخيرة، ُسّجل حتّوٌل الفت في 
مواقف الســعودية واإلمارات من سورية. 

فقــد أعــاد اإلماراتيون فتح ســفارة في 
دمشق في العام 2018، وظهرت في اآلونة 
األخيرة مؤّشــرات عّدة عــن رغبة عربية 
بعودة ســورية إلى جامعة الدول العربية. 
أما السعوديون فقد اعتمدوا مقاربة أكثر 
حذرًا مقارنًة مع اإلمــارات والعراق ومصر، 
ولكن اململكة ســتقبل في نهاية املطاف 
بقرار توافقي يقضي باستئناف االتصاالت 
مع نظام الرئيس بشــار األسد. لكن ذلك 
يُثير سؤااًل مهًما: ما الثمن الذي ستحاول 
مقابل  انتزاعه  وســورية  العربيــة  الدول 

استئناف هذه االتصاالت؟
غالب الظــن أن دول اخلليــج، انطلًقا من 
شــعورها بأن ســورية تعاني هشاشــة 
رت تكاليف إعادة اإلعمار  استثنائية، إذ ُقدِّ
في العام 2019 بـ200 إلى 400 مليار دوالر، 
سوف تطالب دمشــق باحلد من علقاتها 
مع إيــران. لن يرغب األســد فــي القيام 
بذلك، ولكن خياراته محــدودة. فقّلٌة من 
البلدان تبدي اســتعدادها لتقدمي املال إلى 
ســورية فيما ال يزال األسد في السلطة، 
لذا ال ميكنه أن يكون انتقائًيا إذا أراد إطلق 
عملية إعادة اإلعمار. ولــن يكون احلّد من 
العلقــات الســورية مع طهران ســهًل، 
فالنفوذ اإليراني في البلد واسع جًدا وميتّد 
إلى عمق املؤسسات األمنية واالستخبارية 

التابعة للنظام.
ولكن أمام األسد خيارات إذا قّرر إعادة دوزنة 
علقاته مع إيران. فهو يســتطيع التعويل 
على الدعم من روسيا التي بسطت أيًضا 
نفوذها على القطاَعني العسكري واألمني 
في سورية. وتبدو موسكو أكثر حرًصا من 
إيران على إرساء االستقرار في سورية في 
إطــار توافق عربي، وقد أّدت دورًا أساســًيا 
محاولًة تغيير املواقف العربية من دمشق. 
يُضاف إلى ذلك أن األسد يخوض انتخابات 
رئاسية هذا العام. صحيٌح أن ما من قيمة 
للنتخابات،  لهذه  اإلطلق  دميقراطية على 
ولكن فوزه املدبَّر سيمنح النظام السوري 
زائفة ســيحاول  زخًما جديًدا، وشــرعية 
البناء عليها. يقودنا ذلك إلى ســؤاٍل آخر: 
ماذا ســيطلب األســد من الدول العربية 
مقابل تلبيته جزًءا على األقل من شروطها 

بشأن إيران؟
قد يأتي اجلواب على هذا الســؤال مقلًقا 
للبنانيني. فاألسد قد يطلب جتّدد نفوذ بلده 
في لبنان. وســتكون هيكليات هذا النفوذ 
مختلفة عما كانت عليه قبل العام 2005 
حني كان اجليش السوري منتشرًا في البلد. 
القوات املسلحة  من الصعب تخيُّل عودة 
السورية، حتى لو كان املواطنون السوريون 
املوجودون راهًنا فــي لبنان، وعددهم يفوق 

املليون نســمة، خطوًة في هذا االجتاه رمبا. 
إذا حصل األســد على ضمانة بأن يسّمي 
عددًا من النّواب، وإذا أرغمت الدول العربية 
اخملتلفــة حلفاءهــا في لبنــان على ضم 
سياسيني موالني لســورية إلى لوائحهم 
االنتخابية، فهذه قد تكون اخلطوة الثانية 
في االجتاه نفســه. وفي الوقــت عينه، إذا 
كان لسورية، بدعٍم من الدول العربية، رأٌي 
أيًضا في هوية األشخاص الذين سيتولون 
مناصب رئاسة اجلمهورية ورئاسة مجلس 
الوزراء ورئاســة مجلس النواب، فقد يزيد 

ذلك من شهّية األسد.
قد يسعى السوريون إلى ترسيخ ذلك من 
خــلل تعزيز تعاونهم مــع اجليش وأجهزة 
االســتخبارات اللبنانية. لن نرى رمبا جنودًا 
ســوريني في الشــوارع اللبنانيــة، إمنا ما 
الذي مينع ضباط االســتخبارات السوريني 
من التواجد في البلد إلى جانب نظرائهم 
اللبنانيني؟ وفي هذا اإلطار، ميكن أن تُضفي 
والتنســيق  والتعاون  األخــّوة  معاهــدة 
أيار/مايو  في  الصادرة  اللبنانية-الســورية 
1991، شأنها في ذلك شأن اتفاقية الدفاع 
واألمــن املوقَّعة بــني البلَدين فــي أيلول/

سبتمبر 1991، شرعيًة على هذه الترتيبات 
مع ما ينتج عن ذلك مــن تداعيات بعيدة 

املدى.

ما املكاســب التي ميكن أن حتققها الدول 
العربية من هذه اخلطــة؟ أواًل، قد ترى في 
تعزيز سورية سيطرتها على لبنان وسيلًة 
للحد من الوجود اإليراني في هذين البلدين 
على السواء. رمبا تفترض الدول العربية أنه 
إذا ساهم ذلك في حترير املساعدات املالية 
العربية لبيــروت، فقد يقطع الطريق على 
أي معارضة لبنانية لهذه اخلطة. ثانًيا، قد 
تعتبر الدول العربية أن اســتعادة سورية 
نفوذها في لبنان وسيلة إلرساء االستقرار 
في بلــٍد يعاني بصورة مزمنــة من اخللل 
الوظيفي، أســوًة بالدور الذي أّدته دمشق 
بعد انتهــاء احلرب األهلية فــي لبنان في 
العام 1990. ثالًثا، ومن خلل تعزيز حســن 
النوايا السورية على الساحة العربية عن 
طريق تفعيل دور دمشــق، من شأن الوضع 
اجلديــد أن يســّهل التوصل إلى تســوية 
نهائية مع إســرائيل، ما يحــول دون عودة 
إيران، ويُخّفف من الضغوط في دول املشرق 
العربي ويفتح الباب أمام اتفاقيات عربية-

إسرائيلية أوسع نطاًقا.
لن يُشــّكل التخّلي املستهَجن عن لبنان 
عائًقا بأي طريقة مــن الطرق. فقد حتّولت 
البلد إلــى مصدر صــداٍع للعالم العربي 
بحيــث إن وضعهــا حتت ســيطرة دولة 
إقليمية ال يطرح أي مشــكلة، شــرط أن 

تكون هذه الدولة عربية. وهذا يُفّســر ملاذا 
الرافض  يتمّسك حزب اهلل بشّدة مبوقفه 
ملمارســة ضغوط على جبران باسيل في 
يعلم  فاحلزب  احلكومة.  تشــكيل  عملية 
رئاســة  النتخابات  األبــرز  املرشــَحني  أن 
باســيل  املقبل هما  العــام  اجلمهوريــة 
املنضوي في صّف احلزب وسليمان فرجنية 
احلليف املقّرب لألسد. رمبا يشعر حزب اهلل 
بأن إضعاف باسيل سوف يساهم في تعزيز 
موقع فرجنية والنفوذ الســوري في لبنان، 
مبا يُضّر في نهايــة املطاف مصالح احلزب. 
فاحلزب وســورية حليفان على الســاحة 
اإلقليميــة، ولكنهما يخوضان منافســة 
بينهما في لبنان، وليســت لدى احلزب نّيٌة 
في التخلي عن املكاسب التي حققها بعد 

االنسحاب السوري في العام 2005.
مــا يُقلق حــزب اهلل وإيران هــو أن الدول 
العربية وروســيا تبدو على املوجة نفسها 
في ســورية ولبنان. فهي ترغب في إعادة 
املنظومة  تكويــن مظهٍر مــن مظاهــر 
العربيــة، ألن ذلك قــد يُعيد شــيًئا من 
منطقٍة  وإلــى  ســورية  إلى  االســتقرار 
تعاني الهشاشــة والعنف منذ عقٍد من 
الزمن. رمبــا يّتفق العرب والــروس على أن 
احملّرك األساســي لهذا الوضع يتمّثل في 
الرؤيــة اإليرانيــة التي أعــادت النظر في 

االنقسامات  واستغّلت  اإلقليمية  الثوابت 
املذهبيــة واالجتماعيــة فــي اجملتمعات 
العربية وأّججتها من أجل تنفيذ أطماعها 
التوّســعية. وتســبّبت طهران، من خلل 

قيامها بذلك، بتسريع انهيار املنطقة.
يسّلط ما تقّدم الضوء على خطوط صدع 
ناشئة بني حلفاء سورية وحلفاء إيران في 
لبنان. في هذا الصدد، وصف نائب ســابق 
الفرزلي،  إيلي  الذي شــّنه  اللذع  الهجوم 
أحد أبرز حلفاء ســورية، على باسيل بأنه 
مؤّشر على ما ستشهده املرحلة املقبلة. 
كذلك، يكشف املســاران اخملتلفان اللذان 
يعتمدهما كلٌّ من حزب اهلل املوالي إليران 
وحركة أمل املوالية لسورية حيال الرئيس 
ميشال عون وباسيل، عن تشّنجات مماثلة. 
تشــعر طهران بعدم األمان في ما يتعلق 
برهاناتها في املنطقــة. فحزب اهلل وإيران 
يواجهان هجمات إسرائيلية متواصلة في 
ســورية، من دون احلصول على أي دعم من 
روســيا املنشــغلة بإعداد تفاهمات حول 
امللف السوري مع قوى إقليمية تقف على 
طرَفي نقيض من املســألة السورية، وهي 
السعودية واإلمارات ومصر، إمنا أيًضا قطر 
وتركيا. وقد تعّثرت عملية األســتانة التي 
جمعت إيران مع روســيا وتركيا في صيغة 

تفاوضية ثلثية ملعاجلة امللف السوري.
يُعزى السبب وراء عجز جميع األطراف عن 
تشــكيل حكومة في لبنان إلى مشكلة 
أعمــق تتخطــى العداء الشــخصي بني 
باســيل وســعد احلريري، وتتمّثــل في أن 
طبيعة احلكومة ســيكون لها تأثير على 
التــوازن اإلقليمــي. عــون وباســيل هما 
الشــريكان الوحيدان املتاحــان حلزب اهلل 
في جهوده الهادفة إلــى التصّدي للدعم 
العربي لعودة سورية إلى لبنان. لذلك، لن 
يقف احلزب إلى جانب احلريري في مواجهة 
الرئيس وصهره. قد يســتمر هــذا املأزق، 
ويبدو أن حــزب اهلل يُعّول اآلن على االتفاق 
النووي مع إيران من أجل ترســيخ دوره في 
الداخل. وهذا هو، للمفارقة، الســبب وراء 

عدم رغبته في تفكك لبنان.
إذا كانــت الــدول العربية الكبــرى تفّكر 
فعًل بهذه الطريقة، فعليها إذًا أن تتحلى 
بالواقعية. من شبه املؤّكد أن نظام األسد 
لــن يألو جهًدا النتزاع أي مكســب ميكنه 
حتقيقه في لبنان، من دون أن يُقّدم تنازالت 
كثيــرة في علقاته مع إيران. فالســوريون 
موقًعا  يتخذوا ألنفســهم  أن  يفّضلــون 
يتوّســط الــدول العربية وروســيا وإيران 
لتأليــب مختلف األطــراف بعضها على 
بعض مبا يصب فــي مصلحتهم اخلاصة. 
في األشــهر املقبلة، سوف ينضج الوضع 
أكثــر في لبنــان فيما يدخــل عهد عون 
بشــأن  الصورة  وتنجلي  األخيرة،  مرحلته 
مسار املفاوضات حول االتفاق النووي. وفي 
ضوء االنتخابات املرتقبة في كلٍّ من سورية 
املقبلتني،  الســنَتني  ولبنــان خلل  وإيران 

تستعّد املنطقة ملرحلٍة قد تكون حتّولية.

* مايــكل يونغ....مديــر حترير فــي مركز 
مالكــوم كير– معهد كارنيغي للشــرق 

األوسط

أجنيس كاليباتا؛
كريستينا سكيركا *

ــد البلــدان األعضاء  نيروبــي ــ تُـَولِـّ
االقتصادات  منتدى  في  عشر  السبعة 
الكبرى للطاقة واملنــاخ نحو %80 من 
للنحباس  املســببة  الغازات  انبعاثات 
احلراري الكوكبي على مستوى العالم. 
وهذا يعني أنها قادرة على كبح ِجـماح 
حالة الطــوارئ املناخية. بينما يجتمع 
بلدان  أكثــر  من  السياســيون  القادة 
العالم ثراء للمشــاركة في قمة املناخ 
املتحدة في  الواليات  التي تستضيفها 
يوم األرض )الثاني والعشرين من إبريل/

نيســان(، يتعني عليهم أن يســتغلوا 
لإلقرار مبســؤوليتهم  املناســبة  هذه 
املشــتركة جتــاه كوكــب األرض وكل 

إنسان على ظهره.
تتحمل البلــدان األكثر تضررا من تغير 
املنــاخ أقل قدر مــن املســؤولية عن 
املشــكلة. بني البلدان الســتة عشر 
األكثر ُعـرضة للتأثر باملناخ، تقع عشرة 
في آسيا وخمســة في أفريقيا، حيث 
يعتمــد املليني علــى الزراعة لكنهم 
يفتقــرون إلــى القدرة علــى الوصول 
إلى الطاقة النظيفــة التي يحتاجون 
إليها لدعم مســتقبل أكثر قدرة على 
الصمــود وأكثر ربحية. بالنســبة إلى 
هــذه البلدان، ســتكون عملية »إعادة 
البناء بشــكل أفضــل« مهمة بالغة 
الصعوبة. إذ تعوقها بالفعل ممارســات 
قطاعات الطاقــة والزراعة في البلدان 
املتقدمة، والتي تُـَعـد املصدر الرئيسي 
النبعاثــات غــازات االنحبــاس احلراري 

الكوكبي.
تثــل الفتــرة مــن اآلن وحتــى مؤتر 
األمم املتحــدة للمنــاخ )COP26( الذي 
في  مدينــة جلســجو  تســتضيفه 
نوفمبر/تشــرين الثاني فرصة ال تسنح 
لقــادة العالــم إال مــرة واحــدة كل 
جيل لبناء إطار عمــل »ذكي مناخيا« 
للتصدي للتحدي املــزدوج املتمثل في 
انعــدام األمن الغذائي وأمــن الطاقة. 
وسوف يكون هذا ضروريا لدعم البلدان 
النامية في القفز إلى منوذج مســتدام 

للنمو والتنمية.
من خــلل تنظيــم األمم املتحدة ألولى 
قممها للنظم الغذائية وأول حوار رفيع 
املستوى على اإلطلق حول الطاقة منذ 
أربعني عامــا، وفــرت املنظمة منصة 

بالقيام  للتعهد  البلدان  جلميع  مثالية 
يتعني  الزراعي،  التحدي  لتلبية  بدورها. 
علينا أن نبتكر حلــوال لتغذية الناس، 
بشــكل  واالزدهــار  األرض،  وكوكــب 
مســتدام، ومراعاة رفاهة وسبل عيش 
500 مليون أســرة من أصحاب احليازات 
الصغيرة على مســتوى العالم، والتي 
تُـَعـــد بني أكثر الفئات ُعـرضة لتغير 

املناخ.
تكلف درجات احلــرارة املتزايدة االرتفاع 
أفريقيــا بالفعل ما يقــدر بنحو 1.4% 
من الناجت احمللي اإلجمالي سنويا، فضل 
عن فــرض تكاليف تكيــف تصل إلى 
%3 من الناجت احمللي اإلجمالي ســنويا. 
وألن هــذا العبء يقع في األغلب األعم 
على املزارعني، فمن األهمية مبكان بناء 
املرونة وتوسيع القدرة على الوصول إلى 

الريفية.  املناطق  في  النظيفة  الطاقة 
في األمد القريب، يجب تكني أصحاب 
احليــازات الصغيرة مــن إدارة العواقب 
املترتبة على تغير املناخ؛ ولكن في األمد 
البعيد، يجب دمجهم أيضا في قطاع 

زراعي أكثر استدامة.
على مــدار العقد املاضي، جلبت حلول 
الطاقــة املتجددة غيــر املركزية، مثل 
األلــواح الشمســية على األســطح 
والشبكات الصغيرة، اإلضاءة واألجهزة 
الكهربائيــة ملئات املليني من األســر. 
لكن ال يزال مــا يقدر بنحو 840 مليون 
شــخص يعيشــون بــدون كهربــاء 
ومع  األساســية.  األجهزة  لتشــغيل 
زيادة القــدرة على الوصول إلى الطاقة 
املزيد من أسر  النظيفة، يصبح بوسع 
املزارعني تبنــي التكنولوجيا لتخفيف 

العبء املفروض على العمالة البشرية، 
والتــي تثل حاليا %80 من اســتخدام 
الطاقــة علــى األراضــي الزراعية في 
أفريقيــا. وهــذا بدوره كفيــل بجعل 
النظم الغذائية أكثر اســتدامة لزمن 

بعيد في املستقبل.
لكن حتقيق هذه األهداف يستلزم زيادة 
كبيرة في تويل املنــاخ. وحتتاج البلدان 
الناميــة إلى مزيد من املوارد لتوســيع 
املوزعة  املتجــددة  الطاقــة  أنظمــة 
وإزالة اخملاطر املرتبطة بها، وجعل هذه 
التكنولوجيــات في متنــاول املزارعني. 
املزارعون مــن أصحاب احليازات  يتلقى 
الصغيرة حاليــا %1.7 فقط من تويل 
املناخ. وباالســتعانة بجــزء ضئيل من 
املزارعون  يُـتـــرََك هؤالء  العالم،  موارد 
لتدبير أمورهم بأنفسهم ضد موجات 

احلرارة، واجلفــاف، والفيضانات املتزايدة 
الوتيرة والشدة.

ما يدعو إلى التفاؤل أن االســتثمار في 
البنية األساسية للطاقة النظيفة في 
البلدان املنخفضــة الدخل يوفر عائدا 
غير عادي، ويغطي بســهولة تكاليفه 
ذاتيا من خلل املدخــرات، والقدرة على 
احمللي  االقتصادي  والنشــاط  الصمود، 
املتزايد في املســتقبل. فــي غانا، تبرز 
الطاقة الشمســية املوزعــة بالفعل 
ملرافق  للطاقــة  أساســي  كمصــدر 
املعاجلة الزراعية احمللية. ويعكس القرار 
الذي اتخذته حكومة غانا مؤخرا بوقف 
صــادرات الكاكاو اخلام االســتعدادات 
املعاجلة احمللية من أجل  لتوسيع نطاق 
احلصول على عائدات أفضل للمزارعني.

تبرز الشــركات التي توفر القدرة على 

الوصول إلى الطاقة املتجددة بوصفها 
صاحب عمــل مهم في مختلف أنحاء 
أفريقيا وآســيا. فكل وظيفة تنشئها 
هذه الشــركات جتلــب إمكانية توفير 
ما يصل إلى خمس فرص أخرى لتوليد 
ري  الدخل في حقــول مجــاورة، مثل 
احملاصيل في املزارع القادرة على الوصول 
إلى قدر وفير مــن الكهرباء. ولن تعمل 
هــذه التطــورات على حتســني األمن 
الغذائي من خلل زيادة الكفاءة الزراعية 
واإلنتاجية وحســب، بل ستعمل أيضا 
علــى بناء القــدرة علــى الصمود في 
مواجهة الصدمات والضغوط املناخية.
علــى نطــاق أوســع، مــن احملتمل أن 
تنشــأ ســوق قيمتها 11.3 مليار دوالر 
غير  املتجــددة  الطاقــة  الســتخدام 
املركزية في الــري، واملعاجلة، والتخزين 

البــارد فــي بلــدان منطقــة جنوب 
الصحــراء الكبرى فــي أفريقيا. ولكن 
ألن تكاليــف التكنولوجيات الضرورية 
ال تزال مرتفعة بالنســبة إلى معظم 
املزارعني، فإن الســوق احلالية ال تتجاوز 
قيمتها 735 مليــون دوالر ــ %6 فقط 
من قيمتها احملتملة. على نحو مماثل، من 
املمكن أن تســاعد الكهرباء النظيفة 
للتبريد في تقليص  التكلفة  امليسورة 
والذي  األغذيــة،  واملهــدور من  الفاقد 
يكلف أكثر من 310 مليار دوالر سنويا، 
%40 منهــا حتــدث بعد احلصــاد وفي 

مرحلة مبكرة من سلسلة التوريد.
أخيرا، يتعــني على املانحني واحلكومات 
فــي البلــدان املرتفعة الدخــل تقدمي 
إن حتويل  أكثر مــن مجــرد كلمــات. 
أنظمــة الطاقة والغذاء فــي البلدان 
املنخفضة الدخل يســتلزم مســتوى 
غير مسبوق من التعاون بني القطاعات 
ــ على املســتويات الدولية واإلقليمية 
والوطنيــة. ويحــدث بعض مــن هذا 
بالفعل من خــلل حوارات قمة النظم 
الغذائية التي تدور فــي أكثر من 100 
دولة. لكن هذه احملادثات يجب أن تستمر 

وتنمو في النطاق واحلجم.
بلغ عدد األفكار التــي ظهرت بالفعل 
من عملية املشاركة املفتوحة في إطار 
قمة النظم الغذائية نحو 1200 فكرة، 
وهي تبعث على األمل في أن تُـسـِفـر 
أعمــال التحضير للقمة في يوليو/توز 
في رومــا والقمة في ســبتمبر/أيلول 
في  ملموسة.  وتعهدات  سياسات  عن 
جوهرها، تُـَعـد أزمة املناخ أزمة طاقة، 
وقد ســاهمت أزمة املنــاخ في تفاقم 
وضع حيث يعيش 690 مليون إنســان 
دون طعــام كاف لتلبيــة احتياجاتهم 

األساسية.
بالتركيــز علــى العلقة بــني الغذاء 
والطاقــة، تســنح الفرصــة للعالم 
للتصــدي لتغير املنــاخ وانعدام األمن 
الغذائي، وبناء مســتقبل أكثر إشراقا 

للجميع.
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دراسة

هل كان للعرب نثر فني في أيام الجاهلية؟
ولسنا معه في خصام بل نقاش!٠

العربيـة  اللغـة  مؤرخـو  اتفـق  لقـد   “
اإلسـام  مؤرخـو  اتفـق  كمـا  وآدابهـا 
علـى أن العـرب لـم يكـن لهـم وجـود 
أدبـي وال سياسـي قبـل عصـر النبـوة، 
بعـد  أحياهـم  الـذي  هـو  اإلسـام  وأن 

خمـول.”ص٣٣ بعـد  ونبههـم  مـوت 
إن إطـاق األحـكام باطمئنـان يحسـد 
فجاجـة  دليـل  عليـه،  مبـارك  زكـي 
العلمـي،  فالقلـق  بـادة،  أقـل  لـم  إن 
يظـل  أوجههـا  علـى  األمـور  وتقليـب 
مازمـا اإلنسـان الباحـث عـن حقائـق 
احليـاة واألشـياء، واحلقيقـة مثـل إبـرة 
فـي خضـم كومـة قـش، وإذا لـم يكن 
انفـاق  قبـل  سياسـي  وجـود  للعـرب 
نـور النبـوة، وليـس فـي ذلك مـا يضير، 
فليـس  أتـى،  وقـد  زمنـه،  فسـيأتي 

مـن املعقـول أن ال يكـون لهـم وجـود 
أدبـي، إذن أيـن نضـع الشـعر واخلطـب 

قلتهـا؟ علـى  والرسـائل 
للصـور  تسـميات  إطـاق  عـدم  إن 
فـي  البديعيـة  واحملَّسـنات  الباغيـة 
نثرهـم، ال يعنـي أن العـرب لـم ينتجوا 
أمـر،  الباغيـة  فالصـور  فنيـاً،  نثـرا 
وتسـميتها أمـر آخـر، ولـو صـح هـذا 
القـول إذن لنفينـا الشـعر العربـي قبل 
النبـوة، ألن الشـعراء وقتـذاك مـا كانوا 
يعرفـون فن التقطيـع الشـعري وبحور 
الشـعر، فهـذه حصلت في زمـن متأخر 
نسـبياً؛ حصلـت أيـام اخلليل بـن أحمد 
الفراهيـدي، أو الفرهـودي ، وعلـى يديـه 
واكتشـف  ابتكـر  الـذي  (١٠٠-١٧٠ه ( 
عـروض الشـعر العربـي، كمـا أنهم لم 
يقّعـدوا قواعـد لغتهـم، إال بعـد مـرور 
واخلطـأ  الغلـط  فشـا  أن  بعـد  زمـن، 
واللحـن في األلسـنة بسـبب األعاجم.
اللغويـة  سـليقتهم  كانـت  لقـد 
عنهـم  يعـرف  ولـم  ورائعـة،  سـليمة 
اخلطـأ اللغـوي، أو الغلـط النحـوي، إن 
خفـاء اجلاذبيـة األرضيـة ال يعنـي أنهـا 
غيـر موجـودة، وإن عـدم مقدرتنـا علـى 
واجلـزر،  املـد  الكـون،  ظواهـر  تفسـير 
وانتقـال الصـوت عبـر الهـواء ال يعنـي 

. نفيهـا
لقـد أعـاد إلـى األذهـان مـا دونتـه آنفا، 
قـراءة أخـرى لفصـل خصصه الشـاعر 
معـروف  املتمكـن؛  العراقـي  والباحـث 
)ت١٩٤٥)  الرصافـي  الغنـي  عبـد  بـن 
ملناقشـة مـا ورد في كتـاب )النثر الفني 
فـي القرن الرابع( للدكاتـرة زكي مبارك، 
وهـذا الفصـل فضـًا عـن فصـول أَُخر، 
نشـرها الرصافـي فـي كتابـه )رسـائل 
املعـارف  مبطبعـة  طبـع  التعليقـات( 
ببغـداد سـنة ١٩٤٤طبعـة أولـى ولـم 
آراء  حتليـل.  نقـد.  وهـو”  ثانيـة،  يطبـع 
جديـدة لـم يسـبق إليهـا( كمـا ذكـر 
علـى صـدر الغـاف- وهـو مـن خزانـة 

كتـب املرحـوم أبـي-.
آراء  أورد  هـذه،  رسـالته  فـي  الرصافـي 
جديـرة باملدارسـة، وتومىء إلـى قراءات 
أن  مـع  التـراث،  بطـون  فـي  مضنيـة 
الشـعراء- غالبـاً- ليـس مـن وََكِدهـم 
هـذا وديدنهـم، فهـم- علـى األحـوط- 
مبـارك،  زكـي  وأفحـم  كام،  بياعـو 
هـذه  قائـا:”  إمكاناتـه،  مـن  بالرغـم 
هـي احلقيقـة التـي ال ريـب فيهـا، وقد 
كامهـم  مـن  شـيئاً  لنـا  الـرواة  رَوَت 

املنثـور ولو قليـًا، ولكن هذا الفرنسـي 
ومـن لـف لفـه إذا ذكرنـا لهـم شـيئا 
املنثـور قالـوا هـذا مـن  مـن كامهـم 
صنـع الـرواة، ولـو أنهـم تكلمـوا فـي 
ال عـن ظـن  دليـل  إثبـات وضعـه عـن 
لهـان اخلَْطـب، ولكنهـم عندمـا ينفون 
وينكـرون يرمـون الـكام علـى عواهنـه 
رميـا، ويصـرون علـى مـا يدعـون عنـادا 
وبغيـا، فسـبحان مـن ابتاهـم باتبـاع 

الهـوى حتـى فـي املسـائل العلميـة.
والظاهـر أيضـاً مـن كام املسـيو الذي 
ذكرنـاه آنفـا أنه يريـد منا إلثبـات وجود 

النثـر الفنـي عنـد اجلاهليـن أن نأتيـه 
بكتـاب مؤلَـف قـد كتـب فـي مسـألة 
من املسـائل العلميـة أو االجتماعية أو 
غيـر ذلـك مـن األمور علـى حـد الكتب 
املكتوبـة مـن آثـار الهنـد أو الفـرس أو 
الـروم، فـإذا أتيناه بكتاب من هـذا النوع 
فعندئـذ يؤمـن بوجـود النثـر الفني في 
اجلاهليـة، ومـن الغريب أنه آمـن بوجود 
اخلطـب مـن دون أن نأتيـه بكتـاب مـن 

هـذا النـوع”. ص١٠٩
هـذا الـرأي اجملافـي للعلم ووقائـع احلياة 
الثقافيـة العربية، جعـل الدكاترة زكي 

آخـر  علمـي  مطـب  فـي  يقـع  مبـارك 
خطيـر، أوقعتـه فيه اندفاعة الشـباب، 
ذبـا عـن العـرب ولغتهم وتراثهـم، هذه 
أن  االندفاعـة الشـبابية جعلتـه يقـرر 
تنظـر ص٣٩ومـا  جاهلـي.  نثـر  القـرآن 

. ها بعد
وتصوراتـه  بلغتـه  فألنـه  ملـاذا؟  أمـا   
صـورة  يعطينـا  وتعابيـره،  وتقاليـده 

اجلاهلـي. للنثـر 
هـو يـرى أننـا ال ميكـن أن نعـده أثـرا من 
ميكـن  كيـف  اإلسـامي،  العهـد  آثـار 
ذلك واإلسـام ملـا يظهر بعد، واإلسـام 
مـا كان موجـوداً قبـل نـزول القـرآن من 
لـدن حكيـم خبيـر، فـا مفـر إذن- كما 
أن  مـن  مبـارك-  زكـي  الباحـث  يقـول 
جليـة  صـورة  يعطـي  الكـرمي  القـرآن 
عـن النثـر الفني لعهـد اجلاهليـة، ألنه 
نـزل لهدايـة أولئـك اجلاهليـن، واهلل ال 
وكيـف  يفهمـون،  مبـا  إال  يخاطبهـم 
يعقـل أن يحـدث النبـي قومـه مبـا ينبو 

عـن أذواقهـم وأفهامهـم؟
أرى أن فـي رأي زكـي مبارك هـذا الكثير 
من اخلطـل والفجاجة، ولقـد دفعه إلى 
هـذا- كمـا قلت آنفـا- اندفاع الشـباب 
املستشـرقن  هـؤالء  علـى  الـرد  فـي 
املغرضـن، إن ذلـك يجـب أن ال يدفعـه 
إلـى توصـات خاطئـة، واحتطـاب فـي 
ليـل دامـس بهيـم، فالقـرآن ليـس أثرا 
جاهليـا، بـل اثـر إسـامي، جـاء إيذانـا 
بإشـراقة عهـد جديد على أمـة العرب، 
بعـد أن نفضـوا عـن إهابهـم سـنوات 
واإلسـام  فالقـران  والصـراع،  النـزاع 
متزامنـان؛ زامـن بعضهم بعضـاً، وجاء 
القـرآن بلغـة بليغـة، أثـرت فـي نفوس 
سـامعيه، ممـا يـدل على وجود نثـر فني، 
إلينـا  ال بـل يؤكـد وجـوده، لـم يصـل 
بسـبب األميـة الفاشـية بـن العـرب، 
فضا عـن أن النبـي الكرمي، منـع كتابة 
االختـاط  خشـية  الشـريف  حديثـه 
بالقـرآن، فسـيكون مـن باب أولـى أن ال 

يكتـب النثـر اجلاهلـي فطـواه الزمـن.
كيـف يؤثـر األسـلوب القرآني فـي قوم 
لـم يظهـر فيهم نثـر فنـي، وال يعرفون 
أسـاليبه؟ لكنـه ليـس بـأي حـال مـن 
النثـر  شـواهد  مـن  شـاهدا  األحـوال 
اجلاهلـي، بـل هو شـاهد إسـامي على 
عصر النبـوة، يتأثـرون بباغته وسـموه 

البيانـي اإلعجـازي.

شكيب كاظم

قـرأت منذ سـنوات )٢٠١٦( كتـاب ) النثر 
الفنـي في القـرن الرابع( ملؤلفـه الباحث 
عبـد  زكـي  محمـد  الدكتـور  املصـري 
السـام مبـارك، )توفـي ١٩٥٢( والكتـاب 
هـذا فـي األصـل؛ بحـث كتبـه املؤلـف 
بالفرنسـية، وقدمه إلى جامعـة باريس، 
ونوقـش أمـام اجلمهـور فـي ٢٥/ أبريـل/ 
وعنـه  املؤلـف  بـه  ونـال  نيسـان١٩٣١، 
إجـازة الدكتـوراه بدرجـة مشـّرف جـداً، 
وبيـدي الطبعة األولى منـه الصادرة عن 
مطبعـة دار الكتـب املصريـة بالقاهـرة 
عـام ١٣٥٢ه  املوافـق لسـنة ١٩٣٤م، وقد 
اسـتوقفني رأي غريـب فـاه بـه الدكتور 
زكـي مبـارك، فـي مسـألة النثـر الفني 
لـدى العـرب، ويؤيـده فـي ذلـك الدكتور 
طـه حسـن )١٩٧٣(، فـإذ ينكـر أسـتاذه 
املسـيو مرسـيه، وجـود نثـر فنـي لـدى 
العـرب، ألن العـرب أيـام اجلاهليـة، كانوا 
يعيشـون حيـاة أوليـة، واحليـاة األوليـة؛ 
بسـيطة  حيـاة  مرسـيه،  لـدى  تعنـي 
سـاذجة؛ لـذا فاحليـاة األوليـة ال توجـب 
وقـد  العقـل،  لغـة  ألنـه  الفنـي،  النثـر 
تسـمح هـذه احليـاة بالشـعر ألنـه لغة 
نثـر  ثمـة  كان  ولـو  واخليـال،  العاطفـة 
فنـي، لـدّون هـذا النثـر وحفـظ، وجلاءنـا 
شـيء منـه، لكـن مرسـيه وهـو يطلـق 
رأيـه اجلافـي هذا، مـا وضع في حسـبانه 
اجلاهليـة،  عـرب  فـي  الفاشـية  األميـة 
وال سـيما فـي الريـف والبراري، مـع قلة 
مـن يعـرف القـراءة والكتابـة فـي املـدن 
يـرى  إنـه  كمـا  املَـَدر،  وأهـل  واحلواضـر، 

وجـود اخلطـب فـي الزمـن اجلاهلـي.
إن اجلهـل بالكتابـة، جعـل احلافظة هي 
املعـّول عليها فـي تناقـل اآلثـار النثرية، 
ومـا قـد يعتـّور احلافظـة والذاكـرة مـن 
نسـيان وخلـط، واضعـن في حسـباننا 
صعوبـة حفـظ الـكام املنثـور، في حن 
احتفظـت الصـدور بالكثير من الشـعر 
اجلاهلـي، ألن إيقـاع الـوزن والقافيـة ممـا 

احلفظ. يسـهان 
الدكاتـرة زكـي مبـارك فصلـه  يفتتـح 
هـذا )النثـر اجلاهلـي( متسـائاً: هل كان 
للعـرب نثـر فنـي فـي عصـور اجلاهلية؟ 
وهـل كانـوا يفصحـون عـن أغراضهـم 
بغيـر الشـعر واألمثـال؟ فيجيـب بثقـة 
ال مزيـد عليهـا، نائمـاً مـلء جفونـه عن 
شـواردها، تـاركاً إيانـاً سـاهرين جّراهـا، 

إن الجهل بالكتابة، جعل 
الحافظة هي المعوّل 
عليها في تناقل اآلثار 
النثرية، وما قد يعتوّر 
الحافظة والذاكرة من 
نسيان وخلط، واضعين 

في حسباننا صعوبة حفظ 
الكالم المنثور، في حين 
احتفظت الصدور بالكثير 
من الشعر الجاهلي، ألن 

إيقاع الوزن والقافية مما 
يسهالن الحفظ.

مجالت

اصدار

متابعة الصباح الجديد:

دائـرة  فـي  الشـعر  بيـت  عـن  صـدر 
الثقافـة بالشـارقة العـدد ٢١ من مجلة 
»القوافـي« الشـهرية؛ وجـاءت افتتاحية 
لوحـة  »الشـارقة..  عنـوان  حتـت  اجمللـة 
مضيئـة في الشـعرية العربيـة«، وفيها: 
تسـتمر القوافـي فـي فتـح »مسـارات« 
وقضايـاه  الزمـن  تتجـدد مـع  مختلفـة 
املرتبطـة بالشـعر، وتتواصـل فـي نشـر 
الشـعراء؛  بعـض  مـع  األدبيـة  احلـوارات 
أصحـاب التجـارب اخملتلفـة، فضـًا عـن 
أجـل  الشـعر مـن  اإلضـاءة علـى مـدن 
االقتـراب مـن املنـاخ اإلبداعـي علـى مـر 
البازغـة  بالتجـارب  والزاخـر  العصـور؛ 
العراقيـة،  »البصـرة«  مدينـة  مثـل 
مـن  العديـد  تـزال  وال  احتضنـت  التـي 
األسـماء الشـعرية املهمـة، كما تسـبر 
الشـعري  املشـهد  أغـوار  »القوافـي« 
اخلليجـي مـن خـال اكتشـاف »معالـم 
الشـعرية احلديثة فـي اململكـة العربية 
التذكيـر  إلـى  لتعـود  السـعودية«، 
ومـا  العربـي،  الشـعر  عصـور  بأهميـة 
زخـرت بـه مـن كنـوزٍ شـعريٍة بقـي أثـر 
عطائهـا شـاهداً علـى حقـب تاريخيـة 

مهمـة، توثـق جلغرافيـا املـكان وروحـه 
فـي إطـار الشـعر.

إطالـة العـدد حملت عنوان مسـتقبل 
الشـعر وحتوالت النص املتجـاوز، وكتبته 

الدكتورة آمنـة بلعلى.
اإلعامـي  رصـد  »مسـارات«  بـاب  فـي 
جماليـة  تفاصيـل  الهـادي  حمـدي 
لرمضـان في الذاكرة الشـعرية العربية.
الشـاعر  مـع  لقـاء  العـدد  وتضمـن 
اليوسـف،  الدكتـور سـعود  السـعودي 
منـى  اإلعاميـة  الشـاعرة  وحاورتـه 
حسـن  الشـاعر  واسـتطلع  حسـن. 
الراعـي اآلراء حـول مسـتقبل القصيدة 

العموديـة.
وكتـب الشـاعر عبدالـرزاق الربيعـي في 
بـاب »مـدن القصيـدة« عن »البصـرة ».. 

خزانـة العرب وثغـر العراق الباسـم«.
في بـاب »أجنحـة« حـاور اإلعامي عطا 
اجلميلـي  أحمـد  الشـاعر  عبدالعـال 
»جائـزة  فـي  الثالـث  باملركـز  الفائـز 
الشـارقة لإلبـداع العربـي« فـي دورتهـا 

األخيـرة.
وتنوعـت فقـرات »أصـداء املعانـي« بـن 
حـدث وقصيدة، ومـن دعابات الشـعراء، 
فـواز  اإلعامـي  وكتبهـا  فـي،  وقالـوا 

الشـعار.

محمـد  الدكتـور  كتبـه  العـدد  مقـال 
البقاعـي وحتـدث عن املشـهد الشـعري 
اخلليجـي مـن خـال اكتشـاف »معالم 
الشـعرية احلديثـة في اململكـة العربية 

السـعودية«.
في بـاب »عصور« كتب الشـاعر حسـن 
صقليـة  شـاعر  عـن  الديـن  شـهاب 
حمديـس«. »ابـن  الشـعرية  وذاكرتهـا 

وفـي باب »نقـد« كتـب اإلعامي محمد 
زيـن العابديـن عـن رمزيـة األزهـار فـي 

العربي.  الشـعر 
قـرأ الشـاعر محمـد العثمـان فـي باب 
»تأويـات« قصيدة »مختلفة« للشـاعر 
قـرأت  كمـا  احلمـد،  إبراهيـم  الدكتـور 
الدكتورة باسـلة زعيتـر قصيدة »حديث 

املـاء« للشـاعر عبدالعزيـز الهمامي.
فـي »اسـتراحة الكتـب« تناول الشـاعر 
تـداوي  »الطيـور  ديـوان  ناصـر  أبـو  نـزار 
العراقـي  للشـاعر  بالسـفر«  جراحهـا 

عمـاد جبـار.
الباحـث  تطـرق  اآلخـر«  »اجلانـب  وفـي 
محمـد اجلبـوري إلـى موضوع الشـعراء 
األبنـاء الذيـن ورثـوا الشـعر عـن آبائهم 

وقاسـموهم خبـزه وخياالتـه.
مـن  مختـارة  مبجموعـة  العـدد  وزخـر 
القصائـد التـي تطرقـت إلـى مواضيـع 

شـعرية شـتى. واختتم بحديث الشعر 
ملديـر التحرير الشـاعر محمـد البريكي 
بعنـوان: »ليـل الشـعراء مفتـوٌح علـى 

األبـد« وجـاء فيه:
القصيـدة بنـت السـهر الطويـل؛ بنـت 
الانهايـة وهـي علـى بعـد خطـوٍة مـن 
اجلمـال، وعلـى بعد خطـوٍة مـن الطيور 
املغـردة، والسـحاب الهائم بن السـماء 
واألرض، وكلََّمـا حـاول الشـاعر أن يتتبع 
الليـل؛  فـي  يسـمعها  التـي  األصـوات 
فإنـه سـيكون على يقـٍن بأنـه يصطاد 
ال  التـي  الطيـور،  أفـواه  مـن  الشـعر 
والنهـار،  الليـل  فـي  حركتهـا  تسـكن 
لكـن الليل لـدى الشـاعر له إشـكالية 
منـه  ويخـاف  ينتظـره  فهـو  أخـرى؛ 
ويحلـم معـه ويتكلـم لغتـه فـي كثيٍر 
مـن األحيان، وقـد عّلـَم الليُل الشـعراَء 
مثلـه؛  يكونـوا  أن  وعلمهـم  الـكام، 
بحورهـم طويلـة، وألفاظهـم عميقـة، 
وفـي  ومنطقـي،  منّظـٌم  وتفكيرهـم 
ليلـٍة مـن ليالـي الشـعر، وقفـت أراقب 
القصيـدة.. كانـت بعيـدًة وترتـدي ثياباً 
جميلـة، وتفـوح منهـا رائحـة العطـور، 
وقلـت لهـا: كل شـيء ينتظـرك عنـد 
وال  الشـاعر،  تهجـري  فـا  الليـل،  بـاب 

تخفيـه بهـذا الشـكل.

وداد إبراهيم 

سـامي  )د.  العراقـي  للكاتـب  سـيصدر 
البـدري( روايتـه اجلديـدة )الكولونيـل فـي 
شـأنه اجلانبـي( عـن دار)االن( فـي عمـان، 
العربيـة  )الثـورة  عـن  الروايـة  تتحـدث 
 (١٩١٦ عـام  العثمانـي  االحتـال  ضـد 
وتتعـرض لتفاصيـل حيـاة لورنـس العرب 
ال  عنهـا  يتكلـم  لـم  التـي  الشـخصية 
فـي كتابـه أعمـدة احلكمـة السـبعة وال 
حتـى بشـكل شـخصي ألقـرب أصدقائه 
بصفتـه قائـدا سـوقيا وميدانيـا ملعـارك 
تلـك احلـرب، والتـي انتهت بطـرد االحتال 
العثمانـي لشـبه اجلزيـرة العربيـة وبـاد 

الشـام..
حتـدث الكاتـب عـن هـذه الروايـة وقـال: ا 
لروايـة ورغـم أنها تعـرض ألغلـب معارك 
وظـروف ومابسـات تلك احلـرب، إال أنها ال 

تعتمـد تلـك التفاصيـل إال كخلفيـة أو 
إطـار يُسـبب لعمليـة بناء حيـاة خاصة 
ادوارد  تومـاس  للكولونيـل  متخيلـة 
حـرص  والتـي  العـرب(  )لورنـس  لورنـس 

ل خا
 حياتـه علـى التكتـم علـى تفاصيلهـا، 

وخاصـة فـي اجلانـب العاطفـي،
اختافنـا  مـدى  عـن  النظـر  وبغـض   
مـع هـذا الرجـل، مـن حيـث كونـه كان 
البريطانيـة  االسـتخبارات  فـي  ضابطـا 
وأن قيادتـه حلـرب حتريـر املشـرق العربـي 
لـم  العثمانـي،  االسـتعمار  براثـن  مـن 
ملصالـح  خدمـة  إال  النهايـة  فـي  تكـن 
أنـه  إال  أيضـا،  هـي  االسـتعمارية  بلـده 
يبقـى، وفي حـدوده الشـخصية، معجزة 
فرديـة، على املسـتوى القيادي والسـوقي 
العسـكرين، من ناحية قدرته على جمع 
فلـول بدو الصحـراء العربيـة وتوحيدهم 
فـي جيـش شـبه منظـم، اسـتطاع من 

خاله قهـر قوة اجليـش العثماني العريق 
واملتمـرس فـي فنـون احلـروب.

هـذا  عـاش  فكيـف  البـدري:  وأضـاف   .
حياتـه  واخملابراتـي  العسـكري  القائـد 
مـع  تصـرف  وكيـف  تـرى  يـا  اخلاصـة 
شـؤونه اخلاصـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق 
بجوانـب حياتـه االنسـانية والعاطفيـة 
ترسـم  أن  حتـاول  مـا  هـذا  واجلنسـية؟ 
الروايـة صـورة متخيلـة لـه، ولكـن عبـر 
املعطيـات القليلـة التـي تناقلهـا رفاقه 
مـن البـدو عنـه، وبالـذات )منره البشـري، 
قبيلـة  شـيخ  هـو(  عليـه  أطلـق  كمـا 
احلويطـات )عـودة أبـو تايـه( الـذي مثـل 
معـارك  أغلـب  فـي  اليمـن  سـاعده 
اسـتمرت  والتـي  العربيـة  الثـورة  حـرب 
إلـى عـام  ملـدة عامـن، مـن عـام ١٩١٦ 
سـاحقة  بهزميـة  تكللـت  والتـي   ،١٩١٨
للجيـش العثمانـي، رغـم أن )عـودة أبـو 
تايـه( لـم يكن سـوى شـيخ قبيلـة أمي 

فـي حقيقـة األمـر، ولكنـه كان يتميـز 
بشـجاعة مذهلـة شـهد له بهـا لورنس 
العربيـة مـن  الثـورة  أركان حـرب  وقـادة 
قـادوا  الذيـن  العربـي،  اجليـش  جنـراالت 
وهـم  احلـرب،  تلـك  ملعـارك  وخططـوا 
كل مـن اجلنـرال )مولـود مخلـص باشـا( 
واجلنـرال) نـوري سـعيد باشـا( واجلنـرال 
)جعفـر العسـكري باشـا(، والثاثة كانوا 
عراقيـن وتولـوا مناصب الدولـة الكبيرة 
فـي العـراق، بعد تأسـيس دولتـه احلديثة 
الوحيـدون  الضبـاط  وهـم   ،١٩٢١ عـام 
باحلنكـة  لورنـس  لهـم  شـهد  الذيـن 
حتقيـق  فـي  والبطولـة  العسـكرية 
نصـر الثـورة العربيـة فـي كتابـه أعمدة 
سـجل  ميثـل  الـذي  السـبعة،  احلكمـة 
ذكرياتـه عن تلـك احلرب، والـذي صدر في 
بريطانيـا قبـل وفاتـه عـام ١٩٣٥ وهـو ما 
زال فـي السادسـة واألربعـن مـن عمره.

ومـن اجلديـر بالذكـر ان )د.سـامي البدري 

الصحفيـن  احتـاد  عضـو  بغـداد١٩٦٠( 
العراقيـن وعضـو احتـاد الكتـاب واالدباء  
العراقيـن صـدر لـه العديـد مـن الكتب 
منهـا كتـب فـي النقـد مثـل  )الكلمـة 
فـي موقـد الطـن ،أراجيـح فـي مدائـن 
القلـق.  لشـهقة  آخـر  صـوت  احللـم. 
القفـز  القداسـات،  فـخ  مـن  السـقوط 
فـوق عشـب السـراب، احلـب علـى حافة 
البـارادور( كما صـدر له عدد مـن الروايات 
منهـا )إيقـاع غريـزة الفراشـات والرغبـة 
األسـئلة(  ورمـاد  االسـتواء  درجـة  عنـد 
شـعرية  مجموعـات  للكاتـب  وصـدر 
ومجموعـات قصصية ومسـرحيات، كما 
حصـد العديـد مـن اجلوائـز والشـهادات 
التقديريـة في املسـابقات التـي تقام في 
الـدول العربية والسـويد منهـا قصيدته 
حصلـت  التـي  ادنـى(  او  شـفتن  )قـاب 
علـى املرتبـة الثانيـة فـي دورة الشـاعرة 

مليعـة عبـاس عمـارة عـام ٢٠١٠ . 

عدد جديد من » القوافي« الشهرية

لورنس العرب في رواية للكاتب د.سامي البدري

الرصافي
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فتاة تبيع صورتها بنصف مليون دوالر
عــام 2005 كانت زوي روث في الرابعــة من العمر، حني 
خرجت برفقة عائلتها تتفقد منزال يحترق في احلي حيث 

تقيم في مدينة ميباني األميركية.
كان رجال اإلطفاء قد سيطروا على احلريق، فطلب منها 

والدها االبتسام ليلتقط صورتها.
في تلــك اللحظة، ولدت »فتاة الكوارث« بابتســامتها 
ونظرتها املريبة التــي حتولت جنمة على مواقع التواصل 

االجتماعي.
ومنذ التقاط الصورة، شــارك والدها ديف روث مبسابقة 
للصور عام 2007 وربحها، وعدلها مســتخدمو مواقع 
التواصــل االجتماعي مرات عدة، لتبــدو الطفلة كأنها 
شــاهدة علــى انقــراض الديناصورات وغرق ســفينة 

»تيتانيك« وكوارث أخرى.
وأخيرا، باعت زوي روث النســخة األصليــة من الصورة 
بنســق »إن إف تي«، وهو أســلوب تشــفير عبر الرموز 
غير القابلة لالســتبدال، مقابل نحو نصف مليون دوالر 

أميركي.
ووفقــا لصحيفة »نيويــورك تاميــز« األميركية، بيعت 

الصورة خالل مزاد، مقابل 495 ألف دوالر أميركي.

السباحة بالماء البارد تعيق »السكري«
تتطلب الســباحة في املاء البارد قوة وشجاعة كبيرتني 
فهي ليســت مغريــة للكثيرين ولكنهــا مفيدة جدا 

للصحة العامة.
وتعيق السباحة في املاء البارد تطور مرض السكري من 

النوع الثاني مع وجود حتسن ملحوظ لدى املرضى.
يعتقد الدكتور ميخايل موســلي أن: »تعريض أجسادنا 

لكميات قليلة من اجلهد وبطرق مدروسة مفيد جدا«.
وبحسب ما ذكره فإن هناك العديد من الفوائد للسباحة 
في املاء البارد حيث حتــدث بعض التغييرات في وظائف 
الدم والغدد الصماء، اضافة الى أن نظام الغدد الصماء 
عبارة عن سلسلة من الغدد التي تنتج وتفرز الهرمونات 
التي يستخدمها اجلسم جملموعة واسعة من الوظائف. 
تفيد اجلهاز التنفســي اذ لوحظ عدد أقل من التهابات 

اجلهاز التنفسي العلوي.
وتؤثر تأثيرا” إيجابيا” على نظام القلب واألوعية الدموية، 
وعلــى عوامل اخلطــر القلبية الوعائية مثــل الدهون 

والكوليسترول.

عرض جوارب بدماء نابليون في مزاد 
مبناســبة مرور 200 عام على وفاته، تســتعد دار أوزينا 
للمزادات في اخلامس من مايو/أيار لعرض مقتنيات تخص 
اإلمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، بينها جوارب حرير 

وقطعة قماش ملطخة بدمائه.
وستعرض الدار، أمام عشاق املقتنيات، نحو 360 قطعة 
للبيع، مع قطع رئيســة أخرى مبا فيها خصلة من شعر 
نابليــون، وزوج جــوارب حرير تخصــه، وقميص طويل 

األكمام طرز عليه حرف )ن( بخيوط حمراء.
وكانــت قطعــة القمــاش امللطخة بدمــه موضوعة 
على جثمانــه خالل عملية تشــريحه، عقب وفاته في 
عام1821، في منفاه في جزيرة سانت هيالنة. ويتوقع أن 

تباع بنحو 15 ألف يورو.

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
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 »عدسة: زياد متي«

تعــددت الروايــات بشــأن قصــة كامل 
الشناوي مع محبوبته التي خانته وكتب 
فيهــا قصيــدة ال تكذبي، مــن ضمنها 
حديث يوســف الشريف في كتابه كامل 
الشناوي آخر ظرفاء الزمان. وذكر أنه ذهب 
معه الحــدى املقاهي ثم اشــتريا قالب 
حلوى كبير بخمســة طوابق ليأخذه إلى 
احلجم  بيت مطربة مشــهورة، »صغيرة 
رقيقة الصوت« في الزمالك، مبناسبة عيد 
ميالدها. لكنها في أثناء إطفاء الشــموع 
اختارت احــد الكتاب الضيــوف لتقطع 
معه احللــوى وكان يعد مــن أجدر كتاب 

القصة القصيرة.
لم يســتطع الشــناوي إكمال السهرة 
وذهب هو ويوسف الشريف إلى شقة عبد 
الرحمن اخلميسي ليكمال السهرة، إال أنه 
ســرعان ما عاد إلى منزل جنــاة ولقي ما 
خشي أن يلقاه وكانت قصيدة ال تكذبي. 

ويقــال أن ســبب كتابة الشــاعر كامل 
الشناوي لهذه القصيدة ليست ما رآه في 
احلفلة، امنا عندما أبلغتُه شــقيقتها بأن 
جناة حتب شخًصا آخر، ويقال إنها تزوجت 
هذا الشخص بعد ذلك، وفي رواية أخرى أن 

األديب  لت  فضَّ على جناة  إدريس«  »يوسف 
الشــناوي، لكن جناة نفت هذه األمر أكثر 
من مرة، وقالــت إنها لم تكن على عالقة 

بيوسف إدريس.
الشــناوي« على  لـ«طــارق  وفي مقــال 
موقع »الشرق األوســط« ذكر أن الكاتب 
»مصطفى أمني« أشــار في مقاٍل له في 
جريــدة »أخبار اليــوم« وكان يتحدث عن 

»بأنه كان شاهد عيان  الشــناوي،  كامل 
على والدة قصيدة »ال تكذبي«، وأن جناة هي 
املقصودة، وأن كامل أســمعها القصيدة 
بالتليفون، وكان مصطفى يتلصص على 
املكاملة واســتمع إلى جنــاة، وهي تطلب 
منــه أن تغني القصيدة رمبــا لتنفي أنها 
املقصــودة«، يذكر أن جنــاة أقامت دعوى 
قضائيــة ضد »مصطفي أمني« بســبب 
هذا املقال، لكنها خســرت القضية ألن 
أمني لم يذكر االســم صراحة بل أشــار 
فقط، ليظل الســبب مجهواًل حتى اآلن، 
هــل كتب كامــل الشــناوي قصيدة »ال 
تكذبي« بســبب حبه للمطربــة جناة أم 
هناك امرأة أخــرى أحبها كتب فيها هذه 
القصيدة؟ هذا السؤال الذي ال يعرف أحد 
إجابته احلقيقية حتى اآلن. ومع ان الفنانة 
لبنى عبــد العزيز ذكرت في احد لقاءاتها 
بعد ســؤالها عن حقيقة حب الشناوي 
لها، ان الشــناوي كان يبحث عن ملهمة 
دائما فكان يقع بحب اي فنانة امامه، لكن 
ملاذا لم تدر الشــكوك حــول عبد العزيز 
فيما يتعلق بالشــخصية املقصودة في 

االغنية؟

هل كانت قصيدة »ال تكذبي« لنجاة حًقا؟

لقطة

الصباح الجديد - وكاالت:

مميــزات رمضــان ال يشــعر بهــا 
الكبار فقط امنا االطفال يشعرون 
ويسعدن بها رمبا اكثر منهم، لكن 
كيف وملــاذا ميكــن ان نحبب هذا 

الهر بقلوب االطفال؟
اختيار السن املناسب للصيام

الظهر..على  أذان  الصيام حتى   -1
الســماح  عن  االبتعاد  األمهــات 
ألطفالهن بالصيام لبعض الوقت 
من باب التشجيع، واألفضل اختيار 
الطفل  لســن  املناســب  الوقت 
من  الصحيح  الصيــام  لتحمــل 
الفجــر وحتى املغرب وصيام اليوم 

كامالً.
واألمر ال يعني أن جتبر األم طفلها 
علــى صيام اليــوم كامــالً على 
األفضل  ولكــن  وتعب،  مشــقة 
اختيار الســن املناســب له لبدء 
جيداً  بتغذيته  واالهتمام  الصيام، 
مع  الصيام،  مواصلة  للقدرة على 
احلرص على تقدمي الهدايا، واجلوائز 

التحفيزية على ما يقوم به
2- االقتداء بالكبار..ال جتبري طفلك 
علــى االقتداء بصيــام الكبار، بل 
الصفر  نقطــة  من  معــه  ابدئي 
وطوري شعوره بأهمية الصيام مع 
مرور الوقت، فال تطلبي منه قضاء 
رمضان كامالً في الصالة والصيام 
ولكن  األخــرى،  الدينية  واألمــور 
قدمي له مــا عليه إتباعه كبداية 

مع رحلة الصيام
املفهوم  شــاركي طفلك شــرح 

الصحيح للصيام
أن  ليفهم  3- ســاعدي طفلــك 
الصيــام ليس امتناعــاً فقط عن 
الطعــام والشــراب، ولكن عليِك 
احلرص على تقدمي القيم واألسس 

التربوية والدينية الهامة كقوانني 
على طفلــك إتباعها في كل أمور 
حياته، ليس فقط في هذا الشهر 

من العام
4- جتنبي التعامل مع صيام الطفل 
ألول مرة مبنهج الترهيب، أو احلرص 
على إبراز العقاب مــن دون اجلزاء، 
اإليجابية  اآلثــار  فقدمي لطفلك 
وابتعدي عن احلديث عن  لصيامه، 

العقاب قبل سن العاشرة
احرصي على إعطاء طفلك الكثير 

من اخلضروات والفواكه والعصائر
إن كان طفلك في ســن صغير ال 
يســمح له بالصيــام، فيجب أن 
تهتمي بتقــدمي الوجبات له طول 
الغذائي  نظامــه  حســب  اليوم 
الطبيعي، أما الطفل الذي يصوم، 
فعليِك احلرص علــى تقدمي طعام 

متوازن وصحي في وجبتي الفطور 
والسحور

احرصــي علــى تقدمي الشــوربة 
الطازجة،  والفواكــه  واخلضروات 
هذه األطعمة غنيــة باأللياف ما 
يشعره بالشــبع، كما أنها غنية 
الغذائية  والعناصر  بالفيتامينات 

املطلوبة لنمو الطفل.
احرصي أيضاً على إعطائه الكثير 

مــن العصائــر واملاء فــي الفترة 
ما بــني اإلفطار والســحور، حتى 
تعّوضي جسمه عن فترة الصيام 
الســحور  وقت  اجعلي  الطويلة، 
متأخــراً قدر اإلمــكان، حتى تقل 

ساعات الصيام
وجبة  يفــوت  طفلك  تتركــي  ال 

السحور
احرصي علــى أن يحصل طفلك 

نــوم كافية،  على عدد ســاعات 
وال تســمحي له بالسهر لفترات 
طويلــة بســبب شــهر رمضان، 
ولكن التتركي الطفل يفّوت وجبة 
التي تساعده  أبداً، فهي  السحور 

على حتمل الصيام الطويل
رمضــان فرصة لتعليــم الطفل 

أخالقيات تستمر معه
لغرس  فرصــة  رمضــان  شــهر 
القيم احلســنة فيه، مثل أهمية 
بالكلمة،  االلتزام  وأهمية  الصدق 
النفس،  ضبــط  على  والتدريــب 
جتربة حية ملمارســة قــوة اإلرادة 

واالهتمام مبساعدة الفقراء
ال متتنعــي أو تترددي فــي اإلجابة 

على أي سؤال
مــع تغييــر روتــني الطفــل في 
ســاعات الصيام يطول وقت فراغ 
الطفل نظراً إلحساسه بالكسل 
وقلة احلركة. جتدينــه يبدأ بطرح 
األسئلة فال متتنعي أو حتى تترددي 
فــي اإلجابة عن أي ســؤال خاص 
برمضان وأهميــة الصيام، واحلذر 
من تقــدمي إجابــات خيالية تؤدي 
لعكس ما تهدفني إليه من صيام 

الطفل
ذكريات  شــاركي طفلك صناعة 

رمضان اجلميلة
اصنعــي لرمضان في بيتك وغرف 
من  خاصة،  طقوساً  أطفالك  نوم 
شراء لوحدات الزينة لتزيني املنزل، 
لإلضاءة، شــراء  وحــدات جديدة 
في  معاً  االشــتراك  الفوانيــس، 
إعداد زينة ما بشكل يدوي. تعليق 
لوحة مزينة برسوم الطفل ترتبط 
برمضان، فانوس مصنوع بالكرتون 
ملون ومزخــرف تصنعه طفلتك 
مبســاعدتك. وهكــذا تصنعــني 
الذكريات في ذهن طفلك لن تزول 

ابدا.

الصباح الجديد - متابعة:
الفرنســية  اإلنتاج  اعلنت شــركة 
مسلسل  إنترتينمنت«  »فيديريشن 
جديد بعنــوان »الهــارب« عن حياة 
كارلوس غصن. يتناول ذروة مســيرة 
الرئيس الســابق لتحالــف »رينو - 

نيسان« وسقوطه.
الفرنســية  اإلنتاج  شــركة  وقالت 
»فيديريشــن إنترتينمنــت« إن هذا 

املسلســل املؤلف من ست حلقات 
مدة كل منهــا 52 دقيقة »مقتبس 
فوجيتيف«  »لــو  بتصرف من كتاب 
الذي نشرته دار »ستوك« عام 2020«، 
إياه بأنه فيلم »تشويق« عن  واصفة 
واملندفعة«  واملثيــرة  اجملنونة  »احلياة 
لقطب الســيارات الــذي يقيم في 
لبنــان منذ هربــه مــن اليابان في 

ديسمبر 2019.

ستيفان  وسيناريو  تاليف  املسلسل 
أوســمون، وإخراج فريديريك جاردان، 
ويــؤدي املمثل الفرنســي فرنســوا 

كلوزيه شخصية كارلوس غصن.
وأكــد اخملــرج فريديريك جــاردان أن 
املسلسل »بعيد عن السيرة الذاتية 
البســيطة« أو من »الســرد الذاتي 
الهــادف إلى إعادة تأهيــل غصن أو 
حتى اإلســاة إليه«، واعدا بـ«تشويق 

سياسي مالي حقيقي«.
البرازيلي  اللبناني  الفرنســي  وكان 
غصن قد ســجن فــي اليابان، وبعد 
إخــالء ســبيله بكفالة هــرب في 
ديســمبر 2019 مختبئا على األرجح 
الصوتية،  للمعــدات  صنــدوق  في 
متجنبــا محاكمة بتهمة االختالس 

املالي أمام القضاء الياباني.
وجدد غصن في كتاب نشره الشهر 

بعنوان  كارول  زوجتــه  مــع  الفائت 
اتهاماته لفرنســا  دائمــا«  »معــا، 
واليابــان وشــركتي رينو ونيســان 

بـ«املؤامرة« ضده.
وســبق لهذه القضيــة أن ألهمت 
مسلسال مصغرا آخر، وفيلما وثائقيا 
من  حصرية«  »مساهمات  يتضمنان 
الزوجني، أعلنت عنهمــا في أكتوبر 
الفائــت شــركتا إنتــاج »ألف ون« 

الفرنسية، و«إم بي سي« السعودية.
أعمــال  رجــل  غصــن  كارلــوس 
البرازيلية  لبناني يحمل اجلنســية 
والفرنســية  ولد فــي مدينة بورتو 
منصب  شــغل  البرازيلية.  فاليــو 
والرئيــس  اإلدارة  رئيــس مجلــس 
و رينو  نيسان  لشــركتي  التنفيذي 
ورئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة 

ميتسوبيشي موتورز.

»الهارب«.. مسلسل فرنسي جديد عن كارلوس غصن

اصنعي لطفلك ذكريات رمضانية جميلة
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لندن ـ وكاالت:

أعلن نادي ليفربول، عن خسائر 
ماليــة وصلت إلــى 46 مليون 
جنيه إســترليني )63.8 مليون 
للســنة  الضرائب،  قبل  دوالر(، 
املاليــة التــي انتهت فــي أيار 
2020، مبعــدل ســلبي قــدره 
إســترليني  جنيه  مليــون   88
 12 قبل  النــادي  بوضع  مقارنة 
األنباء  وكالــة  شــهرا.وذكرت 
البريطانية »بــي إيه ميديا« أن 
خســارة إيرادات البث واحلضور 
فيروس  أزمة  بسبب  اجلماهيري 

كورونا، أحدثت فارقا هائال.
كما أوضحــت الوكالة ذاتها أن 
تأثير كورونا سيســبب خسائر 
إجماليــة للنــادي بقيمة 120 
مليون جنيه إســترليني وذلك 
بالســماح  الوقت  حلول  حتى 
للمالعب.وكان  اجلماهير  لعودة 
ليفربول قد أعلــن في آذار عام 
2020 عن أرباح قدرها 42 مليون 
جنيه إســترليني، وذلك للمرة 
اخلامسة في آخر 6 أعوام للنادي 
فيروس  أزمــة  اإلجنليزي.لكــن 
كورونا وتأجيل مسابقة الدوري 
دون حضور  استئنافها  ثم  ومن 
جماهيري تســبب في إضعاف 

موارد النادي.
وتســبب تأثير كورونا في قيام 
مجموعة »فينــواي الرياضية« 
املالكــة للنادي ببيــع %10 من 
543 مليون  أســهمه مقابــل 
لشــركة  إســترليني  جنيــه 
االســتثمار اخلاصــة »ريد بيرد 
كابيتال« وذلــك من أجل توفير 
لدخل  واالستمرارية  االستقرار 
دفعة  الفريــق  النادي.وتلقــى 
مالية كبيــرة عقب فوزه بلقب 
األولى  للمرة  اإلجنليــزي  الدوري 
البرمييرليج(،  اجلديــد  )بالنظام 

وذلك رغــم أن األمر لم يحدث 
حتى حلول حزيران 2020، حيث 
يورجن  األملاني  املدرب  فريق  كان 
كلوب على وشك الفوز باللقب 
قبل أن يتم فرض اإلغالق العام.

كما تضمن دخــل ليفربول في 
هــذا العام حوالــي 3.4 مليون 
جنيه إسترليني عن الفوز بلقب 
دوري أبطــال أوروبــا عام 2019، 
حيث جاء ذلك خارج فترة التقرير 
من  الســابق، مستفيدا  املالي 
اإليرادات الضخمة للنادي عقب 

النهائية.كما  للمباراة  الوصول 
حصد ليفربول 3.8 مليون جنيه 
الفــوز بلقب  إســترليني بعد 
آب  األوروبي في  الســوبر  كأس 

.2019
وأعلــن النادي عن 8 شــراكات 
الفترة، في  تلــك  جديدة خالل 
حني جددت شركة »كارلسبرج« 
طويل  عقدهــا  للمشــروبات 
األمد.. ونتيجة لذلك فقد زادت 
اإليــرادات التجاريــة مبقدار 29 
مليون لتصل إلــى 217 مليون 

ذلك  جنيــه إســترليني، لكن 
الناجتة عن  ال يعوض اخلســائر 
انخفاض عائــدات البث مبقدار 
إســترليني  جنيه  مليــون   59
مليون.وكذلك   202 إلى  لتصل 
احلال بالنســبة لعائــدات يوم 
 13 التي قلت مبقــدار  املبــاراة 
لتصل  إسترليني  جنيه  مليون 
إلــى 71 مليونا، كمــا ارتفعت 
األجور في النادي إلى 325 مليون 
جنيه إسترليني من 310 ماليني 

سابقا.

وقال أندي هيوز العضو املنتدب: 
»هــذا التقرير املالــي مت إعداده 
عن الفترة حتــى أيار من العام 
املاضي، لذلــك فهذا يقرب من 
ذلك  »ومع  مضى«.وأضاف:  عام 
الناجتة  املالية  األزمــات  أثر  فإن 
عــن أزمة فيــروس كورونا يبدو 
واضحا في اإليرادات الرئيسية«.

وتابع هيوز: »كنا في وضع مالي 
قوي قبل أزمة كورونا، ومنذ تلك 
التقرير،  شــملها  التي  الفترة 
بفعالية  تكاليفنا  إدارة  واصلنا 

لنشــق طريقنــا وســط تلك 
األزمة غير املسبوقة«.

وواصــل: »ميكننا اآلن أن نتطلع 
في  ونأمل  املوســم،  خلتام هذا 
أن تأتــي بداية املوســم املقبل 
طبيعية«.واختتم  ظــروف  في 
تصريحاته قائال: »ليس سرا أننا 
افتقدنــا جماهيرنا في ملعب 
أنفيلد العــام املاضي، ونتطلع 

إلى عودتهم مجددا«.
إلــى ذلك، ذكــر تقرير صحفي 
بريطاني، أن اجملموعة األمريكية 
رفضت  ليفربول،  لنادي  املالكة 
عرضا مغريا لبيع النادي.. ووفقا 
ملا ذكرته صحيفة »ميرور«، فإن 
العرض مت تقدميــه قبل اإلعالن 
إلى  ليفربــول  انضمــام  عــن 
مشــروع دوري السوبر األوروبي، 
الذي ســرعان ما انسحب منه 

بعد احتجاجات جماهيرية.
وأضافــة الصحيفة أن العرض 
أتــى مــن منطقــة الشــرق 
األوسط، وأن قيمته وصلت إلى 
3 مليارات جنيه استرليني، بيد 
أن اجملموعــة املالكــة »فينواي 
ســبورتس جروب«، رفضت بيع 
النادي، علــى الرغم من تعرض 
بالغ  لضــرر  الســنوية  أرباحة 
انتشار فيروس  تبعات  بســبب 
كورونا املستجد.ويتعرض املالك 
األمريكي جون هنري، النتقادات 
تأسيس  في  ملشاركته  شديدة 
مشــروع دوري السوبر األوروبي، 
تقدميه  من  الرغــم  على  وذلك 
النادي،  جلمهــور  علنيا  اعتذارا 
معترفا بسوء تقديره للموقف.
سبورتس  »فينواي  واستحوذت 
العام  جروب« علــى ليفربــول 
مليون جنيه   300 مقابل   2010
اســترليني، وقامت قبل أشهر 
ببيــع %10 من أســهم النادي 
بيــرد كابيتال«  »ريد  لشــركة 
جنيــه  مليــون   543 مقابــل 

استرليني.

63 مليون دوالر خسائر ليفربول المالية لسنة 2020

ليفربول

نيويورك ـ وكاالت:

أحرز تيم هــارداواي جونيور 42 نقطة 
للفــوز  مافريكــس  داالس  ليقــود 
(115-105( علــى مضيفــه ديترويت 
بيســتونز، فــي دوري كــرة الســلة 
غياب  للمحترفني.وبرغم  األمريكــي 
داالس  للراحة، خرج  دونتشيتش  لوكا 
مافريكس فائــزا، ليحافظ على آماله 

في التأهل املباشر لألدوار اإلقصائية.
الســادس  املركز  ويحتــل مافريكس 
في القســم الغربــي برصيد 35 فوزا 
و27 خسارة، متقدما بفوز واحد على 
بورتالنــد تريل بليزرز الذي خســر 28 
مراكز   6 أول  أصحــاب  مباراة.ويتأهل 
إلى األدوار اإلقصائيــة، بينما تخوض 
العاشــر  وحتى  الســابع  من  املراكز 
ملحــق التأهل.ويتفوق بليزرز 2-1 في 
مافريكس  على  املباشــرة  املواجهات 
هذا املوسم.وأنهى مافريكس الشوط 
األول املتكافئ متقدما )60-54(، بعدما 
سجل هارداواي جونيور 17 نقطة.وعزز 
الفريق الضيف تقدمه بفارق 10 نقاط 

في الربع الثالث، لكن بيستونز متذيل 
التعادل  أدرك  الشرقي  القسم  ترتيب 
(81-81( قبل أن يســتعيد مافريكس 
تقدمه.وانتــزع بيســتونز التقدم في 
بدايــة الربــع األخير لكن هــارداواي 
نقطة   17 ليســجل  انتفض  جونيور 
متتالية ملافريكس ليتقدم )105-111) 
النهاية. ويحافظ على تفوقــه حتى 
وكان هارداواي جونيور األكثر تسجيال 
 42 برصيد  في صفــوف مافريكــس 
ثالثية.وتقاسم  رميات   6 منها  نقطة 
جاكسون  وفرانك  ســتيوارت  إيسايا 
قائمــة مســجلي بيســتونز ولكل 
منهمــا 20 نقطة.ويحتل بيســتونز 
املركــز األخير في الشــرق برصيد 19 
فوزا في 63 مباراة، واقترب من فقدان 

فرصة التأهل لألدوار اإلقصائية.
مــن جانب اخــر، عــزز بروكلني نتس 
صدارته للقســم الشرقي، بعد فوزه 
130-113 على مضيفه إنديانا بيسرز.

وبفوزه الرابــع على التوالي رفع نتس، 
اإلقصائية،  لألدوار  التأهل  الذي ضمن 
رصيده إلى 43 فوزا و20 هزمية، متقدما 
بفوزيــن علــى فيالدلفيا ســيفنتي 

سيكسرز، الذي خسر في 21 مباراة.
واستغل نتس وفرة الالعبني لديه ومع 
غياب كايــري إيرفينج وجيمس هاردن 
حتمل كيفــن دورانت املســؤولية مع 
أليز جونســون.وأنهى الفريق الضيف 
الشــوط األول لصاحلــه بنتيجة 66-
52.وقدم دورانــت أداء مذهال في الربع 
الثالــث حيث ســجل 24 نقطة من 
45، أحرزها نتــس ليعزز تفوقه  أصل 
بفارق 18 نقطة.وانتفض بيســرز في 
الربع األخير وأحــرز 13 نقطة مقابل 
نقطتــني لضيفه لتصبــح النتيجة 

.106-113
لكــن نتس بقيــادة دورانت اســتعاد 
هيمنته ليحافظ علــى تفوقه حتى 
النهاية.وتصدر دورانت قائمة مسجلي 
42 نقطة، باإلضافة إلى  نتس برصيد 
10 متريرات حاســمة وتبعه جونسون 
وله 20 نقطة، كما استحوذ على 21 
الذي  ليفرت،  كاريس  مرتدة.وكان  كرة 
رحل عــن نتس هذا املوســم، األكثر 
 36 تسجيال في صفوف بيســرز وله 
نقطة.وتأجل تأهــل ميلووكي باكس 
األدوار اإلقصائية، بعد خســارته  إلى 

هيوســتون  ملعــب  فــي   136-143
روكتس.

وبعد يوم مــن تغرميــه 50 ألف دوالر 
بســبب انتهــاك قواعــد الصحــة 
والسالمة للبطولة، أحرز كيفن بورتو 
جونيور 50 نقطــة، باإلضافة إلى 11 
متريرة حاســمة، ليقود روكتس للفوز 
بعد 5 هزائــم متتالية.ويحتل باكس 
املركز الثالث في الشرق برصيد 38 فوزا 
و24 خسارة فيما يتذيل روكتس، الذي 
تأكــد عدم بلوغــه األدوار اإلقصائية، 
ترتيب الغرب ولــه 16 فوزا و47 هزمية.
ولم تكن 37 نقطة من ســتيفن كري 
كافية، إذ خسر فريقه جولدن ستيت 
وريورز 126-114 في ملعب مينيسوتا 

تيمبرولفز.
وبقي وريــورز في املركز العاشــر في 
الغرب برصيــد 31 فوزا في 63 مباراة، 
فيما حقق تيمبرولفز انتصاره 20 في 
64 مباراة، ليظل في املركز قبل األخير 
في القســم ذاته.ويتأهل أصحاب أول 
6 مراكــز إلــى األدوار اإلقصائية، في 
حني تخوض املراكز من السابع وحتى 

العاشر ملحق التأهل.

تقـرير

هارداواي يقود مافريكس إلسقاط بيستونز ونتس يتمسك بصدارة الشرق 
في دوري السلة للمحترفين

جانب من مباريات دوري احملترفني لكرة السلة

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلن نادي الوصل اإلماراتي رســميا عن جتديد 
التعاقد مــع مديــره الفني البرازيلــي أودير 
هيلمان.وكانت شركة الوصل لكرة القدم، قد 
تعاقدت مع هيلمان، ليتولى تدريب الفريق في 
كانون األول املاضي، خلفا للمدرب سالم ربيع، 

الذي تولى منصب املدرب املساعد.
وكتب احلساب الرســمي للوصل مبوقع تويتر، 
: »أوديــر هيلمان يقود اإلمبراطور حتى 2023«.
وأعــاد هيلمان، املدرســة البرازيليــة لتدريب 
الوصل بعد غياب 6 ســنوات، منذ جورجينيو 
كامبوس الذي قاد الفريق في موســم 2014-

2015.وجنح هيلمان في حتســني نتائج الوصل 
منذ توليه املسؤولية.

املنامة ـ وكاالت:
األوملبي  للمنتخب  الفني  اجلهاز  استقر 
الودية  املواجهــات  علــى  البحرينــي، 
التي ســيخوضها في الفتــرة القادمة 
املقبلــة. لالســتحقاقات  اســتعدادا 
وسيخوض األوملبي البحريني مواجهتني 
أمام اإلمارات يومــي 24 و29 أيار املقبل، 
وســيلعب مع عمان يومي 5 و8 حزيران 
املقبل، إضافة إلى مواجهتني مع األردن 
يومــي 11 و14 حزيران أيًضا.وســيعلن 
البرتغالــي رودولفو كوريا مدرب األوملبي 
البحريني، عــن القائمة التي ســتبدأ 
التدريبــات، وذلــك بعد ختــام بطولة 
الدوري يوم 8 أيار اجلاري حيث سيخوض 

املنتخب معسكر داخلي.

تونس ـ وكاالت:
النادي اإلفريقي التونســي  إدارة  جنحت 
اجلديدة برئاســة يوســف العلمي، من 
تســوية ملــف الكاميرونــي إبراهيم 
موشــيلي، الذي كان عالقا لدى الفيفا.
ومتكــن اإلفريقــي مبســاعدة االحتــاد 
التونســي لكرة القدم، من حتويل مبلغ 
67 ألــف دينار تونســي لنــادي الفهد 

الكاميروني. 
انتدب  اإلفريقــي  ألن  اإلشــارة  وجتــدر 
موشــيلي فــي 2018، وفســخ عقده 
بالتراضي في تشرين الثاني 2020، لكن 
ملف منحــة التكوين بقى مفتوحا في 
أروقة نزاعــات الفيفا.مــن جهة أخرى 
يستعد اإلفريقي لديربي العاصمة الذي 
أيار املقبل   5 بالترجي، يوم  ســيجمعه 
حلســاب اجلولة 24 للدوري التونســي.
وخاض فريق باب اجلديد 4 مباريات ودية، 
آخرها امس ضد مستقبل سكرة، وفاز 

فيها بخماسية نظيفة.

الوصل يجدد عقد 
البرازيلي هيلمان

6  وديات تنتظر 
األولمبي البحريني

اإلفريقي يسوي 
ملف موشيلي

 4:00 مساًء
6:30 مساًء

 10:00 مساًء

مفكرة اليوم

نيوكاسل  ـ أرسنال
مان يونايتد ـ ليفربول

فالنسيا ـ برشلونة 

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

العواصم ـ وكاالت:
ســيطمح املاليني من محبي روجر 
مقتنيات  علــى  للحصول  فيــدرر 
املذهلة  املســيرة  مــن  تذكاريــة، 
ألســطورة التنــس، بعــد اإلعالن 
عــن طرح مجموعة مــن ممتلكاته 
الشخصية في مزاد، هذا الصيف.. 
وســيعرض فيدرر، احلاصل على 20 
الكبرى،  األربــع  بالبطــوالت  لقبا 
مجموعــة من أغراضــه للبيع في 
مزادين بدار كريستيز، في حزيران و 
متوز، جلمع أموال ملؤسسته اخليرية.. 
وســيقام املزاد األول في 23 حزيران، 
على 20 قطعة تعكس ألقاب فيدرر 
في البطوالت األربع الكبرى، وتتراوح 
األســعار بني ثالثــة آالف و70 ألف 

جنيه إسترليني )971460 دوالرا(.
القطع زي فيدرر ومضربه،  وتشمل 
املفتوحة  فرنسا  بطولة  نهائي  في 
2009، حــني تغلــب علــى روبــن 
بكل  التتويج  وأكمل  ســودرلينج، 

ألقاب البطوالت األربع الكبرى.وهذا 
بجانب حذاء مغطى باللون األحمر، 
من اللعب على األرضية الرملية في 

روالن جاروس.
اإلنترنت،  الثاني على  املزاد  وسيقام 
في متــوز املقبــل، ويتضمــن 300 
قطعــة بأســعار منخفضة، مثل 

ارتداه خالل مباراته رقم  ســوار يد 
في  االحترافيــة،  مبســيرته   1500
دار كريســتيز  بازل.وتقدر  بطولــة 
مبليون  بأكملهــا  اجملموعة  قيمــة 
أن  تأمل  لكنها  إســترليني،  جنيه 
تصل إلى 1.5 مليــون )2.08 مليون 

دوالر(.

لندن ـ وكاالت:
جوزيه  البرتغالــي  املــدرب  يخوض 
مورينيــو، جتربــة جديــدة، عقــب 
إقالتــه مؤخرا مــن توتنهام  إعالن 
النتائج..  ســوء  بســبب  اإلجنليزي، 
وانضم مورينيــو إلى كتيبة العمل 
في صحيفة »ذا صــن« البريطانية، 
وســيكون ضمــن كتــاب املقاالت 
2020.وأشارت  يورو  هناك خالل فترة 
الصحيفة، إلى أن مورينيو سيحلل 
مباريــات اليورو أيًضــا على قنوات 
فــي  وســيظهر   ،»talkSPORT«
مقاطع فيديو حصرية عبر اإلنترنت.

يذكر أن مورينيو ســبق أن عمل مع 
تشيلســي ومانشســتر يونايتــد، 

إجنلترا،  في  توتنهــام  إلى  باإلضافة 
بينمــا عمل مــع ريــال مدريد في 

إيطاليا  فــي  ميالن  وإنتر  إســبانيا 
وبورتو وبنفيكا بالبرتغال. 

ميونيخ ـ وكاالت:
مارش  جيســي  األميركي  ســيتولى 
تدريب نــادي اليبزيغ األملانــي بدءاً من 
متوز املقبل، بدالً من يوليان ناغلسمان 
املنتقل إلى بطل الدوري بايرن ميونيخ، 
بحسب ما ذكر ناديه اجلديد .. قال املدير 
مينتســالف:  أوليفر  للنادي  الرياضي 
»مع جيسي مارش، استطعنا التعاقد 
مع مرشــحنا املثالي لسّد فراغ أهم 
منصــب رياضي فــي النــادي، مبدّرب 
مــن املســتوى الرفيع«.وحظي مارش 
بعقد لسنتني حتى حزيران 2023، مع 

وصيف الدوري األملاني راهناً.
ورفض مارش، ابــن الـ 47 عاماً، املولود 
)من  »عرضاً  ويسكونســن:  والية  في 
وقّرر  اإلنكليــزي(  هوتســبر  توتنهام 
االنتقــال إلــى اليبزيغ«، بحســب ما 
املساعد  أفادت مجلة »كيكر«.ويُعتبر 
السابق ملدرب املنتخب األميركي جنماً 
الراعية  ريد بول  صاعداً في مجموعة 
للعديــد من األندية فــي عالم الكرة 

املستديرة. 
وسيتولى مارش اإلشراف على ثالث نادٍ 
يحظى بدعم من ريد بول في مسيرته، 

بعدما كان أمضى ثالثة أعوام مع فريق 
نيويورك ريد بولز، وعامني مع سالزبورغ 
النمســوي.أضاف مينتســالف: »من 
الواضح أنه يحظى بأفضلية معرفته 
املدينة واألهــم من كل ذلك،  للنادي، 
ثقافــة نادينا«.وســيخلف مارش في 
عاماً(   33( ناغلســمان  املدرب  اليبزيغ 
املنتقــل إلى بايرن فــي أغلى صفقة 
في تاريــخ املدربني، بعدما أعلن النادي 
البافاري تعاقده معــه بدالً من هانزي 
فليك الذي ســيغادر نهاية املوســم 

احلالي.

القاهرة ـ وكاالت:
حافظ فريق االحتاد الســكندري، 
علــى لقــب كأس مصــر لكرة 
الســلة، عقب فوزه على األهلي 
(78-76(، فــي املبــاراة النهائية 
التي أقيمت بينهما مســاء أول 
أمس.. وسيطر زعيم الثغر على 

مجريــات املباراة منــذ البداية، 
حيث تفــوق في الفتــرة األولى 
بنتيجــة )18-16(، وفــي الفترة 
الثانيــة بنتيجــة )32-28(، وفي 
الفتــرة الثالثــة تفــوق األهلي 
تلك  وتعــد   ..)48-49( بنتيجــة 
هــي البطولــة الثالثة عشــر 

لنادي االحتاد فــي تاريخ بطوالت 
كأس مصر، ليتســاوى مع نادي 
الزمالــك.كان االحتــاد قد تأهل 
للمباراة النهائية بعد الفوز على 
األهلي  فاز  ســبورتنج، في حني 
على نظيره الزمالك الذي حصد 

امليدالية البرونزية.

مورينيو كاتبا للمقال في صحيفة »ذا صن«فيدرر يعرض مقتنياته التاريخية في مزاد

مارش مدرب لفريق اليبزيغ األلماني 

سلة تحتفظ بكأس مصر

فيدرر
مورينيو
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بغداد ـ الصباح الجديد:

حددت جلنة املســابقات في االحتاد 
املركــزي لكــرة القــدم مواعيد 
اجلوية  لفريقي  مؤجلــة  مباريات 
والشــرطة بعــد عودتهمــا من 
أبطال آسبا،  دوري  املشــاركة في 
اذ تقــام يوم بعد غد الثالثاء الرابع 
من آيار مباراة اجلوية والديوانية في 
مبلعب  مساء  العاشــرة  الساعة 
اجلوية  ويتطلع  الدولي،  الشــعب 
إلــى تعزيز صدارته على حســاب 
ضيفه، وتقام في اليوم التالي في 
التوقيت نفســه مباراة الشرطة 
ونفط ميسان في ملعب الشعب 

الدولي.
وحترى يــوم اجلمعة الســابع من 
الكرخ  اجلــاري، مبــاراة  الشــهر 
الســاحر  ملعب  في  والشــرطة 
احمد راضي في الســاعة الرابعة 
مســاء، وفي اليوم ذاته بالساعة 
10 مســاء تقــام مبــاراة اجلوية 
ونفط الوسط في ملعب الشعب 

الدولي.
هذا ويقف اجلوية في صدارة ترتيب 
الدوري برصيــد 59 نقطة، من 26 
مباراة، تاله الــزوراء وله 55 نقطة 
ثم النجف بـ 54 نقطة ولعب كل 

منهما 29 مباراة.
من جهة أخرى، حقق فريق الزوراء 
فوزا صعبــا على أمانة بغداد 0-1، 
في ملعب الشعب الدولي، حلساب 
اجلولة 29 من الدوري املمتاز.الزوراء 
برغم السيطرة التامة على املباراة 
ومحاوالتــه علــى املرمــى لكنه 
أخفق فــي ترجمــة فرصه، حتى 
الدقيقة 35، حني ســجل حسني 
علي هــدف التقدم من ركلة جزاء 
ثامر.برغم  زيد  احلكم  احتســبها 
محاوالت الفريقني للتســجيل إال 
أن النتيجة بقيت على حالها.ورفع 
الزوراء رصيده إلى النقطة 55 في 
املركــز الثاني، فيمــا جتمد رصيد 
أمانة بغــداد عند النقطة 39 في 

املركز الثامن.
وفي مبــاراة أخرى خطــف فريق 

القاسم نقطة مهمة من تعادله 
مع نفــط البصرة بهــدف ملثله، 
اجلولة  ضمــن  الفيحاء،  مبلعــب 
الفريقــان  تقاســم  نفســها.. 
السيطرة على املباراة حيث فرض 
نفط البصرة أفضليته في الشوط 
األول وتقدم فــي الدقيقة 25، عن 
طريق بنيامني أكور، وفي الشــوط 
الثاني عادل القاسم النتيجة في 
الدقيقــة 77 بعد حتســن واضح 
هدفه  القاسم  األداء.ســجل  في 
من ركلة جــزاء عبر الالعب أحمد 
رصيده  البصرة  نفط  ورفع  نعيم.. 
إلى النقطة 35 فــي املركز 1، في 
حني رفع القاســم رصيده إلى 26 

نقطة في املركز 18.

الكهربائية  الصناعــات  وتغلــب 
على نظيره زاخــو، بهدف من دون 
رد، املبــاراة تأثرت بالطقس، وأضاع 
الفريقــان، العديد مــن الفرص.. 
العب  محمود  مصطفــى  ومتكن 
مــن  الكهربائيــة،  الصناعــات 
الدقيقة  الفوز في  تسجيل هدف 
الكهربائية،  الصناعــات  61.ورفع 
رصيده إلى 30 نقطــة في املركز 
14، فيما جتمد رصيد زاخو عند 40 

نقطة في املركز السادس.
وحقق فريق امليناء فوزا كبيرا على 
أربيــل 3-0، في ملعــب الفيحاء 
مبدينة البصــرة، امليناء تقدم عبر 
جنمه حســام مالك في الدقيقة 
18، فاندفــع أربيــل بقوة من أجل 

أكثر  أضاع  لكنــه  الكفة  تعديل 
من فرصة عبر شيركو كرمي وأكام 
األول  الشــوط  لينتهي  هاشــم 
الثاني  بتقدم امليناء.في الشــوط 
حترك أربيل بقــوة بحثا عن هدف 
التعــادل وأضــاع هجمتــني عبر 
احملترف شــيفو ثم تسديدة إيفان 

خالد.
ووســط اندفاع أربيل متكن العب 
املينــاء عباس ياس من تســجيل 
الهدف الثاني في الدقيقة 85، ثم 
عزز مرجتى عــادل النتيجة بهدف 
ثالث في الدقيقة األولى من الوقت 
بدل من الضائع، ليخرج بفوز كبير 
بثالثية نظيفة.ورفع امليناء رصيده 
إلى النقطة 35 في املركز 11، فيما 

جتمد رصيد أربيل عند النقطة 32 
في املركز 13.

ومتكن فريق احلدود من العودة إلى 
العاصمة بغداد بنقطة من تعادله 
الســلبي أمام نفط الوسط، في 
ســتاد كربــالء الدولــي، باجلولة 
نفسها.وأضاع نفط الوسط فرصا 
واملغربي  ديــدر  العاجي  عبر  عدة، 
عمر املنصوري وسجاد جاسم.في 
املقابل استبســل احلدود مدافعا 
عن مرماه لينتهي الشــوط األول 

بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني تكرر السيناريو 
الوســط  نفط  يســتثمر  ولــم 
أفضليته لينتهي اللقاء كما بدأ، 
من دون أهداف.ورفع نفط الوسط 

49 في املركز  رصيده إلى النقطة 
اخلامس، كما زاد رصيد احلدود إلى 

22 نقطة في املركز األخير.
ويراهن مدرب احلدود عمار حسني، 
علــى النقطــة التــي خطفها 
فريقــه مــن التعادل مــع نفط 
الوسط في ملعب كربالء، لتكون 
نقطة حتول.وقال حسني »التعادل 
مــع فريــق كبير بحجــم نفط 
إيجابية  نقطــة  يعد  الوســط، 
يصارع  الذي  لفريقنا  بالنســبة 
من أجل تفــادي الهبوط للدرجة 

األدنى«.
وبني أن الفريق قدم مباراة كبيرة، 
والالعبــون ظهــروا فــي املباراة 
بانضباط تكتيكــي عالي، حيث 
نفط  فريق  علــى  املنافذ  أغلقنا 
الوسط الذي درسنا طريقة لعبه 
بشــكل دقيــق، وبالتالي خرجنا 
من املباراة بنقطة مهمة«.وأشار 
»املبــاراة املقبلة ســتكون أمام 
السماوة في ملعبنا، وهي فرصة 
حقيقيــة للتخلص مــن املركز 
األخير لنحقق بداية للهروب من 

املناطق املهددة بالهبوط«.
مــن جانب اخر، قــررت إدارة نادي 
الطلبة ، إقالة املدرب حسن أحمد 
الســلبية،  النتائج  خلفية  على 
بعد اخلسارة أمام النجف بهدفني 
دون رد في اجلولــة 29 من الدوري 
املمتاز.. وقال رياض هادي، املنسق 
اإلعالمي للنــادي: »اإلدارة قدمت 
شــكرها حلســن أحمد بعد أن 
أبلغته نهاية مشواره مع الفريق 
بعد النتائج السلبية في اجلوالت 

األخيرة من الدوري«.
وأردف: »اإلدارة قررت تعيني املدرب 
القدير ثائر جسام لقيادة الفريق 
في اجلــوالت املقبلة، ويســاعده 
ســالم،  وإبراهيم  حســن  على 
وسيباشــر جســام في مهمته 
اعتبارا من أول أمس.. يشــار إلى 
أن الطلبة يحتل املركز الســابع 
عشر برصيد 27 نقطة في جدل 
ترتيــب الدوري املمتــاز، وينافس 
للهــروب مــن املناطــق املهددة 

بالهبوط للدرجة األولى.

إعالم الشباب والرياضة:
أكَد وزيُر الشــباِب والرياضــِة عدنان 
الدولي لكرِة  إن رئيس اإلحتــاد  درجال، 
القدم جيانــي إنفانتينو ورئيس اإلحتاد 
اآلسيوي الشيخ ســلمان بن إبراهيم 
ورئيــس اإلحتادين اخلليجي  آل خليفة 
والقطري الشــيخ حمد بــن خليفة 
ال ثاني، تبنــوا موضوَع رفِع احلظر عن 
اللقاء  خالل  وذلــك  العراقية  املالعِب 
العاصمِة  فــي  الذي جمعني معهم 
القطرية الدوحة على هامٍش حضوري 

قرعة كأِس العرب بكرِة القدم.
وبنَيَّ الوزير درجال: أنه متَ خالل االجتماع 
التأكيــُد علــى ضــرورِة رفــِع احلظر 
واستقبال املنتخبات والفرق الزائرة في 
مالعِب بغداد واحملافظات، مشــيرًا إلى 
أنه متَ اإلتفاق على أرســال جلنٍة فنيٍة 
لزيــارِة املالعِب  من اجلهــاِت اخملتصة 
الرياضيــة وكتابة التقاريــر ومتابعة 
ملف رفع احلظر، مســتدرًكا أن العراَق 
جاهــٌز مــن األن وحتى أصــدار القرار 
الرســمي بأحقيتِه فــي اللعب على 

أرضِه وبني جماهيره.
وأوضَح أن ما حتقَق في إســنادِ بطولِة 

كأِس اخلليج العربــي بكرِة القدم في 
نسختها الـ25 إلى العراق ومحافظة 
بالتحديد، جاَء بفضِل اجلهودِ  البصرة 
التي بُذلت سواٌء في املرحلِة السابقة  
أم احلقبة احلالية، وهو إجنازٌ ، فضاًل عن 
حرِص األخوة في دول مجلس التعاون 
باإلجماِع  التصويــِت  اخلليجي علــى 
لصالِح البصرة وأيًضا تبني مشــروع 

رفع احلظر الكروي.
من جانــب اخر، أكــَد وزيُر الشــباِب 
والرياضِة عدنان رجال أن افتتاَح ملعِب 

احلبيبية سيشــهُد ملحمــًة كرويًة 
بني تشــكيل من جنوِم الفرِق العربية 
العراقي فضــالً عن فقراٍت  واملنتخب 
أُخــرى مميزٍة, ومبا يليُق بســمعِة البلِد 

وتاريخِه . 
الوزير  َجاَء ذلك عقَب وصول الســيد 
والوفــِد املرافِق لــُه أرض مطار بغداد 
الدولي عقَب جولــٍة خليجية، أثمرت 
لإلحتاد  التنفيــذي  املكتب  إقــرار  عن 
اخلليجــي حقَّ العراق في اســتضافِة 

بطولِة كأِس خليجي 25 في البصرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خسر فريق القوة اجلوية أمام باختكور 
األوزبكــي بهدف من دون رد، في اجلولة 
لدوري  الثانية  اجملموعة  من  السادسة 
بوالتخوجــا  آسيا.وســجل  أبطــال 
خولدورخنوف هدف املباراة الوحيد في 
الدقيقة 79، ليرفــع باختكور رصيده 

إلــى 7 نقاط في املركــز الثالث، فيما 
جتمد رصيد القوة اجلوية عند نقطتني 

في املركز الرابع.
وفي الســياق ذاته، ودع فريق الشرطة 
آســيا  أبطال  دوري  بطولة  العراقــي 
بخسارة أمام استقالل طهران اإليراني 
0-1،. ويحتل الشرطة املركز األخير في 

اجملموعة الثانية برصيد 3 نقاط فقط، 
في حــني يتصدر االســتقالل برصيد 
11 نقطة، يليــه الدحيل القطري ثم 
 8 منهما  ولــكل  الســعودي  األهلي 
نقاط.وتعد هذه اخلسارة هي اخلامسة 
للشرطة في اجملموعة، ولم يفز سوى 

على الدحيل 2-1 في اجلولة املاضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
مباريــات ضمــن  جــرت خمــس 
منافســات اجلولة 25 لــدوري كرة 
االول  اللقاء  املمتاز.ففــي  الصاالت 
الذي جمع فريق نادي الشــرطة مع 
فريق نادي شــهربان فاز الشــرطة 
بنتيجة كبيرة 7-1، وفاز  فريق نادي 

امانة  نــادي  فريق  الشــرقية على 
بغــداد بنتيجة 7-3.كمــا فاز فريق 
نادي نفط الوســط على فريق نادي 
مصافي اجلنوب 3-1، وفاز فريق نادي 
غاز الشــمال بنتيجــة كبيرة على 
فريــق نادي اجليــش بنتيجة 3-10 ، 
وفــاز فريق نادي مصافي الوســط 

بنتيجة كبيرة على بلدية الناصرية 
. 2-9

ويتصدر فريق نفط الوســط ترتيب 
الصاالت  املمتــاز لكرة  الدوري  فرق 
برصيد 64 نقطة ويالحقه الشرطة 
وفريق مصافي  نقطــة   61 برصيد 

الوسط ثالثاً برصيد 48 نقطة.

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
الرياضية  املوهبــة  قســم  اقام 
شؤون  لدائرة  التابع  واســط  في 
بــوزارة  واحملافظــات  االقاليــم 

الشــباب والرياضــة، محاضرتني 
قانون  تناولت  ،االولى  الكترونيتني 
انضباط موظفــي الدولة ، فيما 
حملــت الثانية عنــوان ) عصاب 

وحــدة  نظمتهــا  الهســتيريا( 
التأهيــل التربوي والنفســي في 
قســم رعاية املوهبــة الرياضية 

بواسط.

فيفا واآلسيوي والخليجي تبنوا رفِع 
الحظر عن المالعِب العراقية

الجوية والشرطة يودعان 
منافسات القارة بخسارتين 

نفط الوسط يعزز صدارته لدوري الصاالت

موهبة واسط تقيم محاضرتين إلكترونيتين

إنفانتينيو يعد بحضور افتتاح ملعب الحبيبية 

 الجوية يتطلع لتعزيز صدارته على حساب الديوانية الثالثاء
المسابقات تحدد مؤجالت دوري الكرة الممتاز

متابعة ـ الصباح الجديد:

يلعب منتخبنا الوطني أولى مبارياته 
في بطولة كأس العــرب املقررة في 
قطر امــام عمــان او الصومال، من 
اجملموعة األولى التي تضم أيضا قطر 
املضيف والفائز مــن مباراة البحرين 
والكويــت.. وأعلنت اللجنة املنظمة 
لبطولــة كأس العــرب بالنســخة 
العاشرة »قطر 2021«، جدول مباريات 
البطولة التي ســوف تنطلق اعتبارا 
من 30 تشــرين ثاني املقبل وحتى 18 
كانون أول، على 6 من مالعب مونديال 

قطر 2022.
وضمت اجملموعة األولى، منتخب قطر 
)املنظم للبطولة(، مع العراق، والفائز 
من مواجهة عمان والصومال، والفائز 
من مواجهة البحرين والكويت، فيما 
الثانيــة، منتخبات،  اجملموعة  ضمت 
والفائز من  واإلمارات، وسوريا،  تونس، 

مواجهة موريتانيا، واليمن.

وضمت اجملموعــة الثالثة، منتخبات، 
املغــرب، والســعودية، والفائــز من 
الســودان،  وجنوب  األردن  مواجهــة 
والفائز من مواجهة فلســطني وجزر 
القمر، بينما ضمت اجملموعة الرابعة؛ 
منتخبات اجلزائــر، ومصر، والفائز من 
من  والفائز  وجيبوتي،  لبنان  مواجهة 

مواجهة ليبيا والسودان.
بلقاء يجمع  البطولة  وسوف تفتتح 
بــني منتخب قطــر مــع الفائز من 
منتخبي الكويــت والبحرين يوم 30 
نفس  وفي  املقبــل،  الثاني  تشــرين 
العراق  أيضا منتخب  يلعب  اجملموعة 
الفائز من لقاء عمان والصومال. مع 

ثم يقام في اليوم نفس »30 تشــرين 
ثاني املقبل« منتخب تونس مع الفائز 
من موريتانيا واليمن، كما ســيواجه 
الســوري  نظيره  اإلمــارات  منتخب 
وذلــك في إطــار مباريــات اجملموعة 

الثانية.
أما اجلولة األولى من اجملموعة الثالثة 
سوف تلعب يوم 1 كانون أول املقبل، 

حيــث تلتقي الســعودية مع الفائز 
من األردن وجنوب الســودان، واملباراة 
الثانية جتمع بني املغرب مع الفائز من 
فلســطني وجزر القمر.وفي اجملموعة 
الرابعة ســيلتقي منتخب مصر مع 
الفائز مــن لبنان وجيبوتــي، وتلعب 
اجلزائر مع الفائز من ليبيا والسودان، 
يوم 1 كانون أول املقبل.وحتصل جميع 
على  البطولة  في  املشــاركة  الفرق 
راحة من املباريات يــوم 2 كانون أول، 
الثانية من  اجلولــة  مباريــات  وتقام 

البطولة يومي 3 و4 كانون أول.
ويلعب يوم 3 منه، منتخب سوريا مع 
تونس، ومنتخب اإلمــارات مع الفائز 
اليمن وموريتانيــا، وكذلك قطر  من 
مع الفائز من مباراة عمان والصومال، 
من  الفائز  مــع  العــراق  ومنتخــب 

البحرين والكويت.
وفي اجملموعة الثالثــة تلعب املغرب 
مع الفائز من لقــاء األردن مع جنوب 
الســودان، وكذلك الفائــز من لقاء 
فلسطني وجزر القمر مع السعودية، 

الرابعة يلعب منتخب  وفي اجملموعة 
مصر مع الفائز من ليبيا والســودان 
وكذلــك اجلزائر مع الفائــز من لقاء 
لبنــان وجيبوتي يوم 4 كانــون أول.. 
 5 وســتحصل الفرق على راحة يوم 
الثالثة  وتلعب اجلولــة  أول،  كانــون 
»األخيرة« من مباريات الدور األول من 

البطولة يومي 6 و7 كانون أول.
وتلعــب يــوم 6 مــن الشــهر ذاته، 
منتخب قطر مــع العراق والفائز من 
مباراة عمــان مع الصومال مع الفائز 
من لقاء الكويت والبحرين باجملموعة 
الثانية تلعب  األولى، وفي اجملموعــة 
تونس مع اإلمارات وكذلك سوريا مع 

الفائز من موريتانيا واليمن.
وفي اجملموعة الثالثــة تلعب املغرب 
مــع الســعودية، والفائز مــن لقاء 
األردن وجنوب السودان، وفي اجملموعة 
مع  مصر  منتخــب  يلعب  الرابعــة 
لبنان مع جيبوتي  والفائز من  اجلزائر، 
يلتقي مع الفائز من جنوب السودان 

وليبيا يوم 7 من الشهر نفسه.

تقـرير

الوطني يالقي عمان او الصومال في افتتاح شوطه بكأس العرب
قطر تضيف المنافسات بنسختها العاشرة

كنا صغارا نداعب الكرة املســتديرة في ازقة محلتنا 
االثيــرة وقرب جــدران امللعب العريــق، محلتنا هي 
الكسرة، واحة الطيبة الغافية على نهر دجلة اخلالد، 
اما امللعب فهو ملعب الكشــافة الذي عرف مبحلتنا 
وعرفت به، عام 1966 وحتديدا في شــهر نيسان كان 
العراق وكرة القدم فيه على موعد مع احلدث االكبر، 
بطولة كأس العرب بنســختها الثالثــة، حدث لم 
يألفه هذا امللعب التاريخي منذ تأسيسه عام 1931، 
العاشــر من نيســان ذاك كنا على موعد مع املباراة 
النهائية بني منتخبنا الوطني وشــقيقه الســوري، 
تسللنا نحن الصغار بني اجلماهير ودخلنا امللعب الذي 
امتأل عن بكرة ابيه باكثر مــن ثالثني الف متفرج اي 
ضعف الطاقة االســتيعابية للملعب، وكانت صورة 
اجلمهور مبهــرة اذ امتألت املدرجــات ومتدد اجلمهور 
نحو مضمار االركاض ووصل الى حدود ملعب الكرة، 
اي لــم يبقى مكانا فارغا ســوى امللعب الذي يتبارى 
فيه الفريقان في حني كانت اشهر االغاني الرياضية 
تصدح في ارجــاء امللعب )العب ياحبيبي امترن..العب 
اتفــن( للمطربة هناء و)صــوت اجلمهور  عالطوبة 

يناديك(  و)حلوة ابو جاسم( حملمود عبد احلميد.
منتخبنــا الوطني الذي كان يشــرف علــى تدريبه 
املدرب القدير الراحل عادل بشــير ويضم جيال ذهبيا 
ابدع في رســم طريقة اللعــب االجنليزية التقليدية 
-4 -2 4 والذين اســتدعاهم املرحوم بشــير لتمثيل 
العراق في هذه البطولة: حامــد فوزي ومحمد ثامر 
وحسن بلة وصاحب خزعل وجبار رشك وسلمان داود 
وشدراك يوسف وشــامل فليح وهشام عطا عجاج 
)كابــن الفريق ( وقيس حميد ونــوري ذياب ومحمود 
اســد وكوركيس اسماعيل وقاســم محمود)زوية( 
وحسني هاشم وباســل مهدي وعامر جميل وطارق 
رزوقي، فيما كان يلعب ملنتخب ســوريا جنوما من ابرز 
الالعبني في الوطن العربي على رأسهم احلارس فارس 

السلطجي واملدافع طارق علوش والكابن اواديس.
وحتت االضــواء الكاشــفة التي اضيئــت الول مرة 
في امللعب انطلقت املباراة في الســاعة السادسة 
عصرا ونقل املبــاراة بصوته اجلميل عبــر التلفزيون 
والراديو استاذ التعليق وشيخ املعلقني مؤيد البدري، 
خيم الوجــوم على وجوه اجلماهيــر الغفيرة عندما 
ســجل املنتخب الســوري هدفا خالل الشوط االول 
عن طريق العبــه نور الدين في الدقيقــة 27 ، اال ان 
البديل كوركيس اسماعيل كان على موعد مع دخول 
التاريخ ، عندما متكن من قلب الطاولة في الشــوط 
الثاني وهز شباك احلارس السوري السلطجي مرتني 
كانت كافية الحــراز العراق للقــب البطولة للمرة 
الثانية على التوالي، وبعد يومني على نهاية البطولة 
اقيمــت مبــاراة تكرميية مبناســبة اعتــزال الالعب 
الكبير جمولي )الســد العالي( والــذي غادر املالعب 
عام 1965بني منتخب العرب وفريــق الفرقة الثالثة 
الذي كان يلعب له جمولي ســنوات تألقه على ادمي 
املالعــب، مت بعدها نصب متثــال لالعب جمولي وضع 
امام ملعب الكشــافة وقام بتصنيعــه في إيطاليا 
النحات ميران الســعدي ومت وضعه أمام بوابة امللعب 

عام 1968ومازال شاخصا هناك حلد اليوم.
اليوم حضرت هذه الذكريات اجلميلة مع قرار االحتاد 
العربي لكرة القــدم اقامة بطولــة كأس العرب 
بنســختها العاشــرة على مالعب قطــر للفترة 
من االول لغاية الثامن عشــر من شهر كانون اول 
املقبل مبشاركة 16 منتخبا عربيا قسمت الى اربع 
مجموعات يتأهل سبعة منهم لهذه اجملموعات عن 
طريق مباريات حاسمة،  ويأتي احتضان قطرلهذه 
البطولة في اطار استعداداتها الحتضان نهائيات 
املونديال العاملي لكرة القدم عام 2022، ويشــارك 
منتخبنا الوطنــي بالبطولة التــي يحمل الرقم 
القياســي بعدد مرات الفوز بكأســها باربع مرات 
اعوام 1964 و1966 و1985 و1988 ، وكانت البطولة 
قد انطلقــت بنســختها االولى عــام 1963 في 
بيروت واحرز لقبها املنتخب التونســي، وسيلعب 
منتخبنا خالل البطولة املقبلة في اجملموعة االولى 
التي تضــم البلد املنظم قطــر بجانب الفائز من 
مباراة عمان والصومال والفائز من مباراة البحرين 

والكويت.

كأس العرب..
تاريخ وذكريات

سمير خليل 

جوالت خليجية مثمرة لوفدنا العراقي



--1
من املهم جداً لكل مســلم معاصر أْن 
يقرأ شــيئا عن مواقف املسلمني االوائل 
الذين نالوا شرف احلضور بني يدي الرسول 
الى  )ص( ويرى كيــف كانوا يســارعون 
أوامره واجتناب نواهيه، بل كيف  امتثال 
بانفســهم العالء كلمة  كانوا يجودون 
اهلل في االرض، وتلك هي املرتبة العالية 

التي يتبؤون بها ذرى اجملد واخللود .
--2

جاء في التاريخ :
اّن املقداد بن االسود خاطب الرسول )ص( 

قائالً :
" إمِض يا رسول اهلل ملا أرداك اهلل ، 

فنحن معك ،
وال نقول لك ما قال بنو اسرائيل ملوسى :
) اذهــْب أنَت وربــك فقاتاِل اّنــا ها هنا 

قاعدون ( 
ولكن نقول :

انــا معكما  وربــك فقاتال  أنــت  اذهب 
مقاتلون ، فو الذي بعثك باحلق ، لو ِسرَت 
بنا الى بِرَِك الغماد جلالدنا معك ِمْن دُونِه 

حتى تبلغه " 
هكــذا كان وهج االميــان ، وهكذا كانت 

الطاعة املطلقة هلل وللرسول )ص( 
وبذلك مت احراز الفوز واالنتصارات الباهرة 

والسؤال اآلن :
أين نحن من اولئك األبطال امليامني الذي 
ُفــوا ُكلَّ امكاناتِهــم لنصرة الدين،  وظَّ
املســتضعفني  وانقاذ  الباطل،  وإماتــة 

واملعذبني ِمْن براثن الظلم والفساد ؟
ان معظــم الناس اليــوم ال يُْعَنــْوَن االّ 
بشــؤونهم الشــخصية ومصاحلهــم 
الذاتية بعيداً عن كل الهموم الرسالية 

واالنسانية ومن هنا :
ضعفت كلمتنا ،

وتشتت قوانا ، 
وكُثرت الصراعات واالختالفات ...

وما يقال عــن الرجال الناهضني االبطال 
يقــال أيضــا عن النســاء املســلمات 
الواعيات كأمثــال زوجة عمر بن اجلموح 

فقد جاء في التاريخ :
انــه استشــهد مــع أوالده األربعة في 
معركة ) أُُحد ( وكان معهم أيضا شقيق 
زوجتــه، فجــاءت إْمرَأتُُه بعــد املعركة 
وحملت زوجها ، وأخاها ، وأوالدها األربعة 
علــى جمل ، وذهبت بهم الــى املدينة ، 
فاجتمعت عليها النســاء يســألن عن 

االخبار ؟
فقالت :

أما رسوُل اهلل َفِبَخْير ، 
وكلُّ ُمصيبٍة بَْعَده تهون ،

َفَسألَْنها :
وما هذه اجلثث ؟

قالت :
هــؤالء أوالدي وزوجي وأخي أكرمهم اهلل 

بالشهادة ، وأحملهم ألدفنهم. 
وهكذا مّثلــت هذه املــرأة الصابرة عن 
مشاعر النســاء املسلمات الواعيات إزاء 

الرسول وازاء الرسالة .
اّن سالمة الرسول من عدوان األعداء هّون 
عليهــا كل املصيبات وهــذه غاية احلب 

والتفاني في االخالص .
وبعد هذا نُّذِكر مبا قاله الشاعر ..

أال ليَت شعري ما ترى روح ) أحمٍد ( 
اذا طالعْتنا ِمَن عٍل وأّطلِت 

اذْن لقضْت ال منهُج الناس منهجي 
وال ُسنُُّة القوِم األواخرِ ُسَنِتي 

ومبا قاله الصافي النجفي :
محمُد هل لهذا جاءت تسعى 
وََهْل لَك ينتمي َهَمٌل ُمشاُع ؟ 
َشرََعَت لهم طريق اجملِد لكْن 

أضاعوا َمَجَدك السامي َفَضاُعوا 

– -3
اّن االنتســاب الصادق للرسالة والرسول 
)ص( يأبــى القبول بكل ألــوان االنفالت 
والتخاذل والتقاعس عن احلضور الفاعل 
في ميدان مواجهــة التحديات الصعبة 

بصمود وشموخ ..

وللهوية استحقاقاتها ...

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

تركية  اعالم  وسائل  افادت 
ان املمثــل التركي فوركان 
بااللي دخل في عالقة حب 
مع املمثلة التركية مليكة 
ايبيك، اذ بــدأت عالقتهما 
فــي كواليس مسلســل 
فــي  مــكان  يــا  "كان 
شــوكورفا"، اال ان الثنائي 
هذا  على  بعــد  يعلقا  لم 
اخلبر. اجلدير ذكره ان بااللي 
ممثل وعارض أزياء تركي، من 
األول/ تشــرين   27 مواليد 
1986. في عام  أكتوبر عام 
بعد  معروفاً  أصبح   ،2011
كأفضــل  إنتخابــه  مت  أن 
تركيا،  فــي  أزيــاء  عارض 
ثــم حقــق لقــب أفضل 

عــارض أزياء فــي العالم. 
دخــل مجــال التمثيــل، 
وحقــق جناجاً الفتــاً، عبر 
من  العديد  في  مشاركته 
الى  وصوال  املسلســالت، 
البطولة في  أدوار  جتسيده 
العديد مــن األعمال، التي 
واسعة  حّققت جماهيرية 

في تركيا والعالم العربي.

علقــت الفنانة املصرية 
زوجها  ظهور  على  يسرا 
ســليم  خالد  املهندس 
فــي احللقة الـــ 17 من 
أهلية"،  "حرب  مسلسل 
حســابها  على  قالت  اذ 
معاكسة  "أحلى  اخلاص 
دى وال إيــه.. مفيش بعد 
احلرب  هي   .. كالم  كــده 
إحلــوت فجأة كده ليه". 
الظهور  هــو  ذلك  ويعد 
ســليم  خلالــد  االول 
التليفزيونية،  بالدرامــا 
ألســرة  انتمائه  برغــم 
شــهيرة للغاية فهو ابن 
الراحــل صالح ســليم، 
للنادي  التاريخي  الرئيس 
الكرة  والعــب  األهلــي 
واملمثــل  بــه  الســابق 

كذلك، وشــقيقه يكون 
الفنان هشــام ســليم. 
واشاد املتابعون بوسامته 
وقارنه البعض بوســامة 
مسلســل  واخيه.  ابيه 
"حرب أهلية" من بطولة 
يسرا وباسل اخلياط وأروى 
جــودة وجميلــة عوض. 
حوار  عادل،  أحمد  تأليف 
منــة القيعــي ، وإخراج 

سامح عبد العزيز.

وّجــه املمثــل الســوري 
عابد فهد رســالة تهنئة 
والشــاعر  لإلعالمــي 
اللبنانــي زاهــي وهبــي 
عّلق  اذ  ســالمته،  علــى 
نشــرتها  صــورة  علــى 
رابعة  اللبنانية  اإلعالمية 
الزيــات برفقــة زوجهــا 
اخلاصة،  صفحتهــا  على 
لرابعة  ايضــا  متوجهــا 
بالتهنئة قائال: "احلمداهلل 
ويهنيك  زاهي  ع سالمتك 
بســالمته رابعة". وكانت 
طمأنــت رابعــة الزيــات 
املتابعــني علــى احلالــة 
زاهي  لزوجهــا  الصحية 

وهبي بعد اصابته بفيروس 
كورونا، اذ نشــرت الصورة 
املستشفى  من  له  األولى 
اخلاصة  صفحتهــا  على 
وكشــفت انــه يتماثــل 
بالقول:  معلقة  للشفاء، 
"احلمــد هلل زاهي يتماثل 

للشفاء ، شكراً يا رب.

فوركان بااللي

يسرا

عابد فهد

أخبــارهــــــــــم

الصباح اجلديد-وكاالت:
توفي عن 65 عاما املمثل اإلســباني خوان خويا بورخا الذي 
اشــتهر بضحكته املميزة، وأصبح بطــل العديد من صور 

"امليم" والفيديوهات املنتشرة على اإلنترنت حول العالم.
واشــتهر املمثل فــي إســبانيا بلقب "إيل ريســيتاس" 
)الضحاك( بعد مشاركته في برنامج حواري على التلفزيون 
اإلسباني، روى فيه قصة طريفة من حياته متعلقة بعمله 

غاسال للصحون في مطعم على شاطئ البحر.
وحتدث في روايتــه عن تركه 20 مقالة وســخة في البحر 
لغسلها، وفقدانها جميعها إال واحدة، حيث سحبها اجلزر 

البحري.
واكتسب املمثل شهرة عاملية بفضل ضحكته املميزة بعد 

حتميل فيديو احلوار على "يوتيوب" عام 2007.
وانتشــر الفيديــو على نطاق واســع، حيث أضــاف إليه 
املســتخدمون في مختلــف الدول نصــوص "الترجمات 

البديلة"، واملتعلقة مبواضيع أخرى.
وخضع خــوان خويا بورخا العام املاضــي لعملية جراحية 
واستئصال ســاقه بسبب مشــكالت في الشرايني، ولم 

يغادر املستشفى منذ ذلك احلني، حيث وافته املنية.

وفاة صاحب أشهر 
ضحكة في العالم

الصباح اجلديد-وكاالت:
على مر العقدين املاضيني عرفت Civic من بني أكثر السيارات 
مبيعا فــي العالم لعمليتهــا واقتصاديتها في اســتهالك 
الوقود، واليوم قررت هوندا جعل الســيارة أكثر فخامة ومتيزا 

من حيث التصميم.
ويتميز االمنوذج اجلديد من السيارة عن مركبات Civic السابقة 
بهيكل أكبر وأعرض وتصميم أكثر انسيابية ذي مظهر يوحي 
بالقــوة، وتغير فيه تصميــم الواجهتــني األمامية واخللفية 
وشكل ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية، كما تراجعت 
فيه قواعد أعمــدة الزجاج األمامي للخلف قليال ليبدو غطاء 
احملرك أكبر، وباتت انحناءات الهيكل اخلارجي وغطاء الصندوق 

اخللفي أكثر بروزا لتحسني انسيابية الهواء.
يبلغ طول هيكل الســيارة اربعة  أمتار 67 سنتيمترا، وعرضه 
180 ملم، وارتفاعه 141 ســم، واملسافة بني محوري العجالت 

فيه 273 سنتيمترا.
وجهزت بقمرة قيادة عصرية متيزت بواجهة قيادة مزينة بشبك 
معدني مميز يتداخــل مع العناصر املكســوة باجللد والكروم 
بصورة مميزة، وواجهة بشاشة ملسية مبقاس 10.2 بوصة ميكن 

من خاللها التحكم بأنظمة املولتيميدا وأنظمة املالحة.
كما زودت بأنظمة تعليق محســنة متنــح الركاب راحة أكبر 
في أثناء الســفر، وجهزت بكاميرات ترصــد محيط هيكلها 
بالكامل، فضال عن حساســات مســافات أمامية وخلفية، 

وحساسات للضوء واملطر، ونظام عزل ممتاز للضوضاء.

 Civic األسطورية من هوندا 
أصبحت أكبر وأكثر جاذبية!

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
كان متوقعا ان يحتفل الناس بعيد 
العمال هذا العــام كل من موقعه 
في البيت، خاصة وانــه يتزامن مع 
آثر  عطلة السبت واحلظر، ومن هنا 
كثيرون ال مير هذا اليوم العاملي املهم 
من دون االحتفاء به ولو على مواقع 
البعض  فبادر  االجتماعي،  التواصل 
الى كتابة التهانــي على صفحات 

هذه املواقع.
مصطفى  الــوزراء  رئيــس  كتــب 
الكاظمي على موقــع تويتر: "عيد 
العمــال العاملــي، مناســبة لنــا 
كعراقيني، لتجديد عهد العمل من 
أجل العــراق، وإعــالء قيمة العمل 
كوســيلة بنــاء وحضــارة وارتقاء 

ننشدها جميًعا".
وأضــاف: "كل عام وعّمــال العراق 
بخيــر.. اليــد التي تعمــل وحدها 
القادرة على بناء غٍد أفضل. العمل 
يبنــي صروحاً  الوطــن،  أجــل  من 

ويحمي املستقبل". 
وهناك من طالب بان تكون املناسبة 
فرصة لصناع القرار بســن وتشريع 
قوانني منصفة بحق العمال، منهم 
عامر الزيدي الذي قال: "على الدولة 
ان تفكر بانصــاف العمال من خالل 
منــح العاملــني باالجــرة اليومية 
عقودا، ومنح اصحاب العقود فرصة 
التعيني، فمن غير املعقول ان يعمل 
الواحد منا لسنني عدة، ومستقبله 
يظــل مثلمــا يقولــون على كف 
عفريت، امتنى من املســؤولني فعل 
امر واحد ميكــن ان يوضع في خانة 

بيضاء بصفحات التاريخ". 
عــالء  املدنــي  الناشــط  وكتــب 
الهاشمي: "حتية اجالل وتقدير لرمز 
العمال االهم واالعظم..االم، خاصة 
في هــذا الزمن حيــث تعمل داخل 
البيــت وخارجه، ملتزمــة بوظيفة 

لكنها ال تنسى مهامها جتاه اوالدها 
وزوجها، وبرغــم تعبها بعد عودتها 
من العمل فال تتكاســل او تتماهل 
مــع اكمال واجباتها جتــاه عائلتها 
من طبخ وتنظيف ورعاية الى اخره 
من االعمال املتعبة التي ال نشــعر 
بقيمتها اال عند غيابها. حتية لكل 
عمال العالــم الذين ادركوا ان اتقان 
العمل يسهم ببناء البلد، ولكل ام 
عملت بجد واخالص وتفان من اجل 

نشأة اسرة متعافية".
"حتية  مهــداوي:  عمارة  كماكتبت 
لــكل عمــال العالم الذيــن افنوا 
والرحمة  بلدانهم،  خلدمة  اعمارهم 
لكل عامل ضحى بصحته من اجل 

توفير حياة كرمية الهله ولم يتخاذل 
يوما حتت اي ظــرف ال بل وقف امام 
املــوت في زمــن كورونــا فلم يكن 
خوفه منها برغــم ارتباطها باملوت 
اكبر من خوفه علــى اوالده وخوفه 
مــن احساســهم بالعــوز. هؤالء 
متاثيل  صنــع  يســتحقون  العمال 
لهم، كي يعــرف ابناؤهم قيمتهم، 
الن هنــاك العديــد مــن االطفال 
والشباب الذين يخجلون من اعمال 
اعمال شــريفة،  انها  برغم  ابائهم 
كي نعلمهم ان العمل شرف طاملا 
منع صاحبــه واهله من مد ايديهم 

لطلب حاجتهم".
العام  ان هذا  وذكرت شــيماء جابر 

كان عامــا مختلفا بنحو ســلبي 
عن كل االعــوام وقالت: "حتى عام 
2020 برغم انــه بداية الكارثة التي 
اننا اســتطعنا  حلت بالعالــم اال 
بعيد  االحتفــال  املاضــي،  العــام 
العمال بشــكل لطيــف اال ان هذا 
العام لم نتمكن من هذا، بسبب ان 
الفيروسات هجمت علينا مبسميات 
عــدة واضافــة الــى كورونــا صار 
الفيروس البرازيلــي والهندي، احلذر 
واجب، واالحتفــاالت ميكن تأجيلها، 
اال ان االصابــات بالفيروس يجب ان 
نحد منها بالتزامنا اساليب الوقاية 
واولهــا االبتعاد عــن التجمعات او 

اقامتها".

الصباح اجلديد-وكاالت:
دشــنت البرتغال أطول جسر مشاة 
البالد،  العالم شــمالي  معّلق فــي 
بطول يبلغ 516 مترا وعلى علو 175 

مترا فوق نهر بايفا.
ووفقــا لوكالة "فرانس بــرس"، فإن 
اجلســر يتألــف مــن 127 منصــة 
مشــّبكة متصلة ببعضها البعض 
ودعائم معدنية يبلغ طول كل منها 
1.20 متــر وترتبط بأســالك فوالذية 
مع الركائز املقامة على شكل حرف 

"في" الالتيني من جانبي اجلسر.
املقيم  ســواريس  مارســيو  وقــال 
فــي املنطقة: "أعيش هنــا وعندما 

ســمعت للمرة األولى عن مشــروع 
اجلســر هذا، لم أصــدق األمر حقا، 

لكني اليوم فخور جدا بوجودي هنا.. 
أعيش هذه التجربة الفريدة".

أيضا  املقيم  برانداو  كذلك قال خوي 
في املنطقة: "أنصحكم بقوة باجمليء 
إلى هنا حتى لو كنتم ممن يشــعرون 
بالدوار )فــي املرتفعات(.. أقّر بأني لم 

أعاِن أي مشكلة البتة".
وكانــت هذه املنطقــة على ضفاف 
نهــر بايفا تضم أصال مســارا ممتدا 
على ثمانية كيلومترات من العّبارات 
اخلشــبية، التــي تصــل حتى عمق 

الوادي.
يذكــر أن هــذا اإلجناز حطــم الرقم 
القياسي الســابق العائد منذ العام 
2017 إلى عّبارة "شــارل كوونن" في 

جبال األلب السويسرية.

الصباح اجلديد-وكاالت:
شــهد موســم دراما رمضان 2021، ميالد 
لنجومية عدد من الفنانني الشــباب الذين 
كانت لهم بصمات واضحة في األعمال التي 
املوســم، لتجسيد كل  شاركوا فيها هذا 
منهم أدوراً مركبة برعوا في أداء تفاصيلها 
املشــاهدون  ليصفهم  كبير،  بحرفية جنم 
بأنهم مستقبل الدراما والسينما في مصر 
أبرزهم: أســماء أبو اليزيد وأحمد غزي ورنا 

رئيس، وأحمد مالك وأحمد داش.
وتقدم أســماء أبــو اليزيــد دوراً مهماً في 
مسلسل »االختيار 2« ميثل نقطة فارقة في 

مشوار الفنانة صاحبة الـ30 عاماً، 
واستطاع الفنان أحمد غزي، مع أول ظهور 
له في الســاحة الفنية املصرية أن يجعل 
اجلميــع يلتفت إليه، خالل مشــاركته في 

الرمضاني مبسلســل »بني السما  املاراثون 
واألرض«، للنجم هاني سالمة والنجمة درة.

ولفتت رنا رئيس األنظار إليها 
دور "شــهد" في  من خالل 

مسلســل "ضــل راجل" 
للنجم ياسر جالل، 

ال يختلف أحد على متتع 
الثنائــي أحمــد مالك 
مبوهبــة  داش  وأحمــد 
كبيرة في عالم التمثيل، 

أبرز  الثنائــي من  وأصبح 
النجــوم الصاعديــن على 

الساحة الفنية، ويتوقع لهما 
مســتقبل باهر في عالم 

الدرامــي  التمثيــل 
والسينمائي.

نجوم شباب تألقوا في دراما رمضان 

البرتغال تدشن أطول جسر مشاة معلق في العالم

الصباح اجلديد-وكاالت:
رفضت الفنانــة داليا البحيري توجيه أي 
سؤال عن عمرها، مؤكدة أن هذا السؤال 
ال يليــق أن يوجه إلى أي امرأة، كما أكدت 
وضع خطوط حمــراء أمام أية تصريحات 
صحفيــة عــن حياتهــا الشــخصية، 
االجتماعي  التواصل  وسخرت من مواقع 
وتأثيرها فــي حياة النجــوم، مؤكدة أن 
وراء الكيبــورد 100 مليــون ناقد مينحون 
أنفســهم احلق في الكالم عن أي شيء 

يخص النجوم.
وأضافــت داليا البحيــري احللقة 16 من 
برنامج "صــامي وال زى كل ســنة"، على 
الراديو 9090: " تستفزني بعض االسئلة 
التي اجدها خاصــة جدا ومكررة في كل 
سنة،ما هي طقوسك في شهر رمضان 
ومــا الطبخة التــي تفضلينها في هذا 
الشــهر، ملــاذا ال نبتكر اســئلة مغايرة 

وجديدة؟
وعن الســؤال الــذى تهرب مــن اإلجابة 
عليه قالت: "عندك كام سنة، ألن الست 

ماينفعش تتسأل السؤال ده."

وذكرت ان هنــاك خطوط حمر 
اثناء  فــي  تتخطاها  ان  ترفــض 

اللقــاءات االعالمية والتي تتعرض 
الى احلياة الشــخصية، وانا مع حق 

االعالمي او الصحفي بطرح االســئلة 
مثلما هو حق لي ان ارفض االجابة".

وقالــت فيما يخص السوشــيال ميديا 
وتأثيرها علــى الفنان: "هناك مئة مليون 
الكيبــورد، يصدر احكام  ناقد من خلف 
وينتقد مندون وجــه حق او دراية، واحيانا 
يختارون مفردات قاسية وشرسة بقصة 

لفت االنتباه اليهم".
يذكر أن داليا البحيري تغيب عن املشاركة 
باملسلســالت املصرية لرمضــان 2021، 
ولكنها بدأت العــام اجلاري بالتفكير في 
تقدمي اجلزء الثانــي من فيلم "حرمي كرمي" 
النجــم مصطفى قمر، وكشــفت  مع 
مصيــر اجلــزء اخلامس من مسلســلها 
مؤكدة  أوي"،  مفروســة  زوجة  "يوميات 
أنهــا موافقــة من حيــث املبــدأ على 

املشاركة في العملني ولكن بشروط.
 The وأضافت فــي مقابلة مــع برنامج

 Insider
 : بــي لعر با

تبحــث  أنهــا 
تقدمي جــزء خامس 

من املسلسل الكوميدي 
"يوميات زوجة مفروسة 
أوي" الذي شــاركها في 
خالد ســرحان  بطولته 
مع  املنعم  عبــد  ومروة 
الفنــان ســمير غــامن، 
اجلداوي،  رجــاء  والراحلة 
عقدا  توقع  لــم  ولكنها 

مع الشركة املنتجة حتى 
اآلن.

داليا البحيري: السؤال 
عن عمري يستفزني 

كورونا الغى االحتفال بعيد العمال ولكن لم يغيبه
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