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بغداد - الصباح الجديد:
اكد النائب فاضل الفتالوي امس 
االربعــاء،  إن قبــول الكاظمي 
لم  الصحــة  وزيــر  اســتقالة 
بضغوط  وكانــت  موفقة  تكن 
ينتظر  كان  والشعب  سياسية 

تقدميه ومن معه الى القضاء.
وقــال الفتــالوي فــي تصريح 
تابعته الصباح اجلديد، إن “قبول 
إســتقالة وزير الصحة من قبل 
الكاظمــي لــم تكــن موفقة 

كبيرة  الشعب  تطلعات  وكانت 
مبيناً،  اخلطيب“،  ابن  حادثة  جتاه 
”الشــعب كان يريــد تقدميــه 
للقضــاء هــو ومــن كان معه 
حملاسبتهم على تقصيرهم الذي 

راح ضحيته مئات املواطنني“.
وأشار الى ”وجود جهات سياسة 
متنفــذة كانــت الســبب في 
قبــول اإلســتقالة دون ان تتم 
وتقدميه  احلادثة  محاسبته على 

الى القضاء“

وأضــاف ” ال اعتقــد أن عوائل 
الضحايا سيكتفون بهذا القدر 
من محاسبة املقصرين في حرق 
ابنائهم وعلى احلكومة ان تأخذ 

االمور على محمل اجلدية “.
وكانــت أثــارت قــرارات جلنــة 
التحقيق في حادثة مستشفى 
برملانية  أفعال  ردود  ابن اخلطيب، 
اتســمت  انهــا  اال  متباينــة، 
فــي غالبيتهــا بالســلبية، اذ 
ان  البرملانيني على  اغلــب  اتفق 

اإلجراءات علــى نتائج التحقيق 
لم ترق الى املستوى االعلى الذي 
كان يطمــح لــه ذوو الضحايا 
واملواطنون وان املطلوب ان تتخذ 

إجراءات اكثر صرامة.
حادثــة  أن  بالذكــر  اجلديــر 
مستشــفى ابــن اخلطيب راح 
والتي  املواطنني  مئات  ضحيتها 
كانت احد اسباب سحب يد وزير 
الصحة مــن الوظيفة وبالتالي 

استقالته.

يدخر في الصندوق السيادي  برلمانيون اوردوا ان االجراء دون المستوى المطلوب

المالية النيابية: فرق ارتفاع اسعار النفط
سوف يحول الى الموازنة المقبلة

نائب: الكاظمي اكتفى باستقالة وزير الصحة
تحت ضغوط سياسية 

بغداد - وعد الشمري:
املاليــة في مجلس  اللجنة  أكدت 
النواب، أمــس األربعــاء، أن الوفرة 
ســيتم  النفط  بيع  من  املتحققة 
إلــى الصندوق الســيادي  حتويلها 
لالســتفادة منهــا فــي املوازنات 
أن االرتفاع  إلــى  املقبلة، مشــيرة 
احلالي في األسعار ال ميكن التعويل 
عليه وهو مهدد بحصول اتفاق بني 

الواليات املتحدة األميركية وإيران.
وقــال عضــو اللجنــة محمــود 
الشبكي في تصريح إلى "الصباح 

اجلديد"، إن "قانون اإلدارة املالية نص 
علــى حتويل أي وفــرة تأتي من فرق 
ســعر النفط بني ما مســجل في 
املوازنة وما يباع فعلياً في الصندوق 
الســيادي من أجل االستفادة منه 

في املوازنات املقبلة"
وأضاف الشبكي، أن "اجلميع يعلم 
السيما اخلبراء في الشأن االقتصادي 
أن االرتفاع احلالي في أسعار النفط 

مسألة ليست مستقرة".
وأشــار، إلى ان " األسعار متذبذبة، 
تــارة نراهــا ترتفع، وأخــرى جندها 

التطورات  مــع  بالتزامن  تنخفض، 
الســيما  العالم  يشــهدها  التي 
موضوع جائحة كورونا والتأثير على 

التبادل الدولي".
ورجح الشبكي، "حصول اتفاق بني 
إلى  وإيران سيؤدي  املتحدة  الواليات 
األسابيع  األســعار خالل  انخفاض 

املقبلة".
وبــني، أن "إيران لديهــا صاف بنحو 
مليوني برميل، وإذا ما مت استكمال 
صادراتها وفق ما نصت عليه حصة 
انخفاضاً جديداً  رمبا نشــهد  أوبك 

وقد يكون كبيراً".
وأردف الشــبكي، أن "االتفــاق بني 
الواليات املتحدة وإيــران له تأثيرات 
ايجابية على املســتوى السياسي 
للمنطقــة، ولكنــه لــه أضــرار 

اقتصادية في الوقت ذاته".
ويواصل، أن "املوازنة حددت ســعراً 
للبرميل بـ 45 دوالراً، وأن بيع العراق 
ســنة  خالل  دوالراً  بـــ67  البرميل 
كاملة يعني أننا سوف نقضي على 
العجــز املوجود فــي القانون الذي 

يتجاوز 20 تريليون دينار".

السليمانية - عباس اركوازي:
قــال مراقب للشــأن التركي ان 
تركيا متتلك 37 موقعا عسكريا 
وثكنــة وقاعــدة فــي اقليــم 

كردستان ومحافظة املوصل.
وفيمــا ترك محمد اســماعيل 
وعائلته قرية كيســتة مســاء 
امس االربعاء الــى جانب املئات 
مــن العوائل األخــرى، منازلهم 
ومزارعهــم وممتلكاتهم، بعد ان 
طالهــم القصــف والعمليات 
العسكرية التركية التي اشتدت 
علــى قــرى كيســتة التابعة 
مبحافظة  العماديــة  لقضــاء 
التصريحــات  اثــارت  دهــوك، 
التركية االســتفزازية  واملواقف 
وجتاوزها  كردســتان  اقليم  جتاه 
املستمر على السيادة العراقية، 
التركي  الدفــاع  وإعــالن وزيــر 
خلوصــي أكار نيــة بــالده بناء 
قاعدة عســكرية جديــدة لها، 
فــي منطقة متينا فــي اقليم 
ردود  غرار سوريا  على  كردستان، 
شعبيا  واستياء  مناهضة  فعل 

واسعا.
التركــي  الدفــاع  وزيــر  وكان 
خلوصي أكار، قــد تفقد برفقة 
وقائد  العامــة  األركان  رئيــس 
عسكرية  قاعدة  البرية،  القوات 
لبالده في اقليم كردستان، وذلك 
بعد يومني من تداول أنباء بشأن 
عسكرية  لقاعدة  تأسيســها 

جديدة في اقليم كردستان.
وذكرت وســائل إعالم تركية، أن 
وزير الداخلية ســليمان صويلو 
قال خالل اجتمــاع مغلق حلزب 
العدالــة والتنميــة احلاكم في 
تركيا اجلمعــة املاضية، إن أنقرة 
في عملياتها  قدما  ســتمضي 
حدودها  من  بالقرب  العسكرية 

في إقليم كردستان العراق.

وشــدد الوزيــر علــى األهمية 
االســتراتيجية ملنطقــة متينا 
مبحافظــة دهــوك فــي اقليم 
"مثلما فعلنا  قائالً  كردســتان، 
فــي ســوريا، ســنقيم قواعد 

ونسيطر على املنطقة".
بدوره قال املراقب للشان التركي 
للصباح  فــي تصريح  اري عمر، 
التركية  احلكومــة  إن  اجلديــد، 

تعمل على توســيع وبناء موقع 
عسكري في مدينة متينا، لتكون 
القاعدة األكبر، وتصبح منطقة 
داخل  لعملياتها  وانطالق  ارتكاز 

االراضي العراقية.
واشــار عمــر الــى، ان القاعدة 
احلديثة ستســهم فــي تعزيز 
العمليات العســكرية التركية 
داخل االراضي العراقية في اقليم 

كردســتان، وســتضم القاعدة 
مهابط للطائرات املروحية، تقدم 
الدعــم اللوجســتي للوحدات 
القتالية التي ســتنطلق منها 
وعمليات  حتــركات  مــن  للحد 
العراق وسوريا  بني  العمال  حزب 
أو ضمن املنطقــة ما بني جبال 

قنديل ومحافظة دهوك.
واوضح عمــر ان تركيا متتلك 37 

وقاعدة  وثكنة  عسكريا  موقعا 
ومحافظة  كردستان  اقليم  في 
املوصل، بعمق يتراوح بني 80كم 
إلى 10كم، وذلك حسب طبيعة 

املنطقة وساحة العمليات.
االستراتيجي  اخلبير  واســتبعد 
ان حتصــل تركيا علــى موافقة 
حكومة  او  االحتاديــة،  احلكومة 
االقليم علــى القاعدة اجلديدة، 

قائال،"احلكومة التركية ال تهتم 
مبوافقة العراق، بل هي تطبق ما 
الى  يضمن اطماعهــا ويفضي 
املساحة  وتوسيع  بسطنفوذها 
التي تســيطر عليها في اقليم 
كردســتان والعراق وهي تضرب 
كل املواثيــق والقانــون الدولي 
عرض احلائــد، بحجة الدفاع عن 

امنها القومي.

إزاء صمت رسمي ورفض شعبي للقصف والتوغل العسكري

لتركيا 37 موقعا عسكريا وثكنة وقاعدة
في اإلقليم ومحافظة الموصل 

قلق بين أعضاء منظمة التجارة بشأن اإلعانات
6 الحكومية المساهمة في زيادة الطاقة اإلنتاجية إسرائيل: نتانياهو يفشل من جديد في تأمين 

3ائتالف برلماني يسمح له بتشكيل حكومة

بغداد - الصباح الجديد:
قال قائممقام قضاء بعقوبة في 
محافظــة ديالى امــس االربعاء 
االربعــاء، بانهــا دخلــت نفــق 

“العطش احلاد”.
واورد القائممقام عبداهلل احليالي 
في تصريح اطلعت عليه الصباح 
اجلديــد، ان “بعقوبــة اكبر مدن 
ديالى دخلت نفــق العطش احلاد 
االســالة  مشــاريع  توقف  بعد 
بهرز  فــي مناطــق  الرئيســية 
“مشــروع  أن  مبينا  والتحريــر”، 
جبينــات يعمل بنصــف طاقته 

وهو االكبر على مســتوى ديالى 
ويغطي اجزاء واســعة من مركز 

احملافظة”.
وأضــاف، أن “الســبب الرئيــس 
االســالة  محطات  توقــف  في 
نهر  على  الكبيــرة  التجــاوزات 
خريسان املغذي االساسي حملطات 
االســالة مــن قبــل متنفذين”، 
ديالى  املياه في  بان “وضع  مؤكدا 
قلق جدا ما يســتدعي تشكيل 
قــوة ردع امنية تتعامل بحزم مع 
ملف التجاوزات الن االمر قد يؤدي 

الى كارثة اليحمد عقباها”.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 82 
إصابة بكورونا بني صفوف الوافدين 
الفريق  وقالت عضــو  الهنــد.  من 
االعالمي الطبي ل وزارة الصحة ربى 
فالح حسن في تصريح رسمي، إنه 
"بعد وصولهم الى بغداد كان هناك 
فــرق صحية تابعة ل ــوزارة الصحة 
من اجل تطبيق االجراءات الصحية 

وزارة  مــع  بالتعــاون  والوقائيــة 
الداخليــة اضافة الــى وزارة النقل 
ومت اخذ مســحات من كل الوافدين 
وحجرهــم في احد فنــادق بغداد". 
وأضافت "ظهرت نتائج الفحص 82 
اصابة موجبة من اصل 399 وتبينت 
القدمية  الســاللة  بكورونا  االصابة 
وليســت الســاللة الهنديــة ولم 
تظهر اي ساللة غريبة باملسحات".

بغداد - الصباح الجديد:
أكد مستشــار األمــن القومي 
قاســم األعرجي لرئيــس أركان 
حلف الناتو امس االربعاء، حاجة 
البالد الى تدريب قواتها املسلحة 
الى  وليس  لها  املشــورة  وتقدمي 

قوات قتالية.
وقــال مكتــب االعرجــي فــي 
اجلديد  الصبــاح  بيــان اطلعت 
علــى نســخة منــه، إن األخير 
"استقبل مبكتبه األربعاء، رئيس 
األدميرال  الناتــو  حلــف  أركان 
يواكيم رول، والوفــد املرافق له، 
بني  املشــترك  التعاون  لبحــث 
العراق وبعثــة احللف، مبا يحقق 
العراق  فــي  واالســتقرار  األمن 

واملنطقة".
وأشار األعرجي، إلى أن "انسحاب 
من  القتالية  األجنبيــة  القوات 
العراق يســاعد على اســتقرار 
وتعزيز أمنــه، مؤكدا عدم وجود 
زيادة بأعداد القوات األجنبية في 
العراق، مبينــا أن العراق بحاجة 
الــى التدريــب واملشــورة ورفع 
قدراته القتالية واليحتاج الى أي 

قوة قتالية".
من جانبه أشار االدميرال رول، إلى 
أن "بعثة الناتو بعثة غير قتالية، 
تساعد وتســاهم برفع القدرات 
للقــوات  القتاليــة  واملهــارات 
التدريب  خــالل  من  العراقيــة، 

واالستشارة الصحيحة".

 لسنا بحاجة الى قوات قتالية 
وما نريده التدريب لرفع قدراتنا 

مستشار األمن القومي لرئيس اركان الناتو:

القوات التركية في العراق

بعقوبة تدخل نفق العطش
الحيالي: المتنفذون يتجاوزون 
على المغذي لمحطات االسالة 

الصحة: بين المواطنين الوافدين 
من الهند 82 مصابا بالساللة 

القديمة لكورونا

بغداد - الصباح الجديد:
كشفت الســفارة الصينية في 
بغــداد امس االربعــاء، عن تطور 
الصينية  العالقــات  فــي  كبير 
– العراقيــة، خاصة في الســنة 
املاضيــة، وفيمــا وصفــت هذه 
باالســتراتيجية  العالقــات 
في  الدعم  تبادل  شــملت  ألنها 
للجانبني،  الكبــرى  االهتمامات 
العراقية  االتفاقيــة  ان  اكــدت 
الصينية التي وقعت بني البلدين 
قبل ما يقرب من ســنتني، سوف 

تفعل قريبا
وقال نائب الســفير الصيني في 
بغداد جیــان فا نغنينــغ، خالل 
مؤمتر صحفي عبــر االنترنت، ان 
"بالده تــرى في العراق شــريكاً 
جتارياً وسياســياً مهماً"، مشيرا 
الــى ان "الصني كانــت اول من 
ملواجهة  للعراق  مساعدات  قدم 

جائحة كورونا، فضال عن كونها 
اول بلد شارك في عمليات اعادة 
ضد  احلرب  بعــد  العــراق  اعمار 

تنظيم داعش، مــن خالل تنفيذ 
مشاريع بنى حتتية ستراتيجية".

فا نغنينغ أوضح أيضا عن مبادرة 

"احلزام والطريق"، ان "بالده وقعت 
)200( مذكرة تفاهم مع اكثر من 
140 دولة، من بينها 19 دولة شرق 

الذي  العراق  اوسطية، وبضمنها 
وقع خالل العام 2015".

واضاف فــا نغنينــغ ان ")احلزام 
في  عاماً  باتا منهجــاً  والطريق( 
منصة  واكبــر  الدولي  اجملتمــع 
للتجارة العاملية، وهي تعمل وفق 
السياسات  تناسق  ابرزها  مبادئ 
وترابط البنــى التحتية والتعاون 
املنفعة  الى حتقيــق  باإلضافــة 
املشروع،  في  املشــاركني  جلميع 
مؤكــدا ان ")احلــزام والطريــق( 
على  ملموسة  بنتائج  ســتعود 

الشعب العراقي".
بدوره قال املستشار التجاري في 
السفارة الصينية، تشو شون، إن 
"العراق يتواصل مع الصني حول 
كيفية تنفيذ االتفاقية بأســرع 

وقت ممكن".
وأضــاف، أن "مؤسســة التأمني 
ووزارة  الصينية، ســاينو شــور، 

املالية العراقيــة ومجلس إعمار 
العــراق، تواصلوا إليجــاد حلول 
العالقة  الفنية  القضايا  لبعض 

في االتفاقية".
وأشــار شــون إلى أن "مشاريع 
البنيــة التحتيــة تعتبــر مــن 
األمــور املهمــة للتعــاون بــني 
البلديــن، والشــركات الصينية 
على اتصــال بشــكل وثيق مع 
مشاريع  إنشــاء  بشــأن  العراق 
املياه  وإمداد  والكهرباء  للمدارس 
واملطارات، باإلضافة إلى محطات 

الكهرباء".
وفــي 19 أيلــول 2019، وقعــت 
البالد مع الصني اتفاقية متعددة 
اجلوانب في ختــام مباحثات بني 
عادل  برئاســة  بكني،  في  وفدين 
عبد املهدي، رئيس الوزراء العراقي 
آنــذاك، ورئيس مجلــس الدولة 

الصيني، "لي كه تشيانغ".

السفارة الصينية في البالد:

 العراق شريك تجاري وسياسي مهم لنا
واتفاقيتنـا معـه سيجـري تفعيلهـا قريبـًا

تقريـر

الصباح الجدد ـ متابعة: 
البصرة  نفــط  ســعر  أرتفــع 
اخلفيــف، بالتزامن مــع ارتفاع 
اخلامــات األخرى لبرنــت واخلام 
األمريكــي الذي شــهده امس 

االربعاء .
اخلفيف  البصــرة  نفط  وارتفع 
املصدر آلســيا إلى 67.95 دوالراً 
للبرميــل مبقــدار 1.88 دوالر، أو 
يوم اخلميس  %2.85 عن  بنسبة 
البصرة  املاضي. وســجل نفط 
اخلفيف اعلى االســعار مقارنة 
بالنفــوط األخرى لدول منظمة 
اوبــك، وســجل اخلــام العربي 
اخلفيــف 67.25 دوالراً للبرميل، 
اإلماراتي  مربان  مزيج  وســجل 
فيمــا  للبرميــل،  دوالرا   66.50
اجلزائري  ســهران  مزيج  سجل 
67.47 دوالرا للبرميل، وبلغ سعر 
بوني اخلفيــف النيجيري 67.31 
االنغولــي  وجيراســول  دوالرا، 

66.97دوالرا.
امس  النفط  أســعار  وارتفعت 

املكاســب  مواصلة  األربعــاء، 
من اجللســة الســابقة بعد أن 
إلى  بالقطــاع  بيانات  أشــارت 
أن مخزونــات اخلــام األمريكية 
هبطت بأكثر من املتوقع بكثير 
األسبوع املاضي، مما يعزز وجهات 
النظر اإليجابيــة حيال الطلب 
على الوقود في أكبر اقتصادات 
العالم. وصعدت العقود اآلجلة 
خلام غرب تكســاس الوســيط 
األمريكي 48 سنتا مبا يعادل 0.7 
باملئة إلــى 66.17 دوالر للبرميل 
بحلول الســاعة 0440 بتوقيت 
جرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 
لم  مســتوى  وهو  دوالر،   66.58
تبلغه منذ الثامن من مارس آذار.

برنت  خلام  اآلجلة  العقود  وزادت 
49 سنتا أو 0.7 باملئة إلى 69.37 
دوالر للبرميل بعد أن المســت 
أسابيع  أكثر من ســبعة  قمة 
عند 69.78 دوالر في وقت سابق 

من اجللسة.
تفاصيل أوسع ص 6

أسعار النفط ترتفع عالميا 
وخفيف البصرة يحقق اعالها 

في دول اوبك

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

حقــق ميناء خــور الزبيــر التابع 
لشــركة موانــئ العــراق اعلــى 
اإليرادات خالل شهري اذار ونيسان. 

أعلــن ذلك مديــر عام الشــركة 
محيسن  فرحان  املهندس  الدكتور 
الفرطوسي  وقال حسب توجيهات 
العراق  النقل تســتمر موانئ  وزير 
بالعمــل على زيادة اإليــرادات ومن 

بينها ميناء خور الزبير 
وبني املدير العام للشركة ان امليناء 
حقــق إيرادات عاليــة بلغت خالل 
شــهر اذار املاضي اكثر من تسعة 
مليارات و481 مليــون دينار ، الفتا 
الــى ان اإليــرادات اســتمرت في 
ايضاً  نيسان  التصاعد خالل شهر 
اذ بلغت اكثر من 10 مليارات دينار .
من جانبــه اكد مديــر ميناء خور 
الزبير ربــان مرفــأ أول حيدر فاخر 
ناصر: ان مالكات امليناء عملت على 
حتقيق اعلى اإليرادات من خالل اتباع 
وتعاون  وبتظافر  احلديثــة  املناهج 
الشعب والوحدات كافة مع الدوائر 
الساندة املرتبطة بالعمل املشترك 

مع إدارة امليناء .
واكد مدير امليناء حتقيق 9 مليارات 
و 481 مليــون دينــار فــي شــهر 
اذار فيما بلغ ايراد شــهر نيســان، 
عشــرة مليارات و 111 مليون دينار 
واملتواصل  املســتمر  بالعمــل  و   ،
خالل  بتصاعد  االيرادات  ســتكون 

األشهر املقبلة

توصيات جديدة للعمل
وبــنّي املدير العــام : لقد اجتمعت 
الشــركة العامة ملوانئ العراق مع 
والكمارك  احلدوديــة  املنافذ  هيئة 
توصيات  لرفــع  الهيئة  في مقــر 
اهمها االسراع بالتحول االلكتروني 
التصريحة  وفــق  بالعمل  والتريث 

املينفيســت  واعتمــاد  املنفــردة 
البحــري وثيقة تعريفية للبضاعة 
الــواردة . ولفــت املديــر العام انه 
)47 س  الديوانــي  االمر  بحســب 
لعــام 2021 ( عقــد اجتمــاع في 
هيئة املنافذ احلدودية والذي شكل 
عمر  الدكتور  برئاسة  جلنة  مبوجبه 
الوائلــي وعضويــة الوكيل الفني 
لــوزارة النقل طالــب بايش ومدير 
العراق  ملوانئ  العامة  الشركة  عام 
ومدير عام النقــل البحري وممثلني 
عن الكمارك والتقييس والسيطرة 
النوعية ملناقشــة اهــم املواضيع 

املتعلقة بالعمل في املوانى .
ومتخــض االجتماع عــن توصيات 

الــى االمانــة العامة جمللس  ترفع 
القرار  بتطبيــق  بالتريث  الــوزراء 
بالتصريحة  العمــل  يقضي  الذي 
الكمركية املنفردة لكل حاوية الى 
اشعار غير مســمى و اصدار عدد 
اخر من التوصيــات اهمها تطبيق 
قــرار 90 لســنة 2021 واالســراع 
بالتحــول االلكتروني مــع اعتماد 
املينفيســت البحــري االلكتروني 

كوثيقة تعريفيه للبضائع كافة.
يذكــر ان قــرار العمــل على وفق 
التصريحة الكمركية املنفردة القى 
ابداء مالحظــات املوانئ وامتعاض 
التريث  وان  البضاعــة  وناقلي  جتار 
بهذا القرار يعزز من ايراد البضاعة 

عبر املوانئ
ورصدت الشــركة العامــة ملوانئ 
العراق مبلغا قدره ) 30 ( مليار دينار 
ملوانئ  التحتية  البنى  اعادة  بهدف 
ام قصر خالل موازنتها للعام احلالي 
تقضي بتنفيذ حزمة من املشاريع 
التي تهدف الــى تطوير مينائي أم 

قصر الشمالي واجلنوبي .
وأوضح املدير العام : اســتنادا إلى 
توجيهات وزير النقل  بإعادة تأهيل 
البنى التحتية ملوانــئ أم قصر مبا 
يتــالءم والتطور احلاصل في املوانئ 
العاملية ، بدأنا بعملية دمج مينائي 
ام قصر الشمالي واجلنوبي ليكونا 
مينــاًء واحدا على غرار ما كان منذ 

تأسيسه عام 1967 و مت شطره بعد 
العام 2010 الى ادارتني مستقلتني.

 90  ( وأضاف الفرطوســي: ان قرار 
( لعــام 2020 الصــادر من مجلس 
الــوزراء اوعز جلميــع الدوائر تلبية 
كل متطلبــات ســاحة الترحيب 
الكمركي الكبــرٰى وان الغاية من 
هــذا املشــروع هو جعل ســاحة 
واحدة موحدة كمركية ومبســاحة 
مليــون و500 الف متر مربع لكافة 
التي  الســاندة  والدوائر  األجهــزة 
تعمل في موانئ أم قصر اذ سيكون 
هناك فصل ما بني العمل املينائي 
والعمــل الكمركي وهــذا يجعل 
مــن املينائني مينــاًء واحــداً  وأن 

ساحة الترحيب الكمركي الكبرى 
تتضمن بوابــات وكراجات مجهزة 
وأجهــزة  والســونارات  باملوازيــن 
مباني  وكل  االشــعاعي  الفحص 
اخلدمة وقد رصدنــا ميزانية ) 30 ( 
مليار دينار لهذا العام إلعادة البنٰى 
التحتيــة إضافة إلى متويل آخر من 
املشترك  التشغيل  شركات  إحدى 
يصل مقداره إلى نحو ) 40 ( مليار 

دينار .
وجتدر االشــارة أن موانــئ أم قصر 
تستقبل %70 من السفن التجارية 
فيما  واحلاويات  بالبضائــع  احململة 
الزبير الستيراد  خصص ميناء خور 

وتصدير املشتقات النفطية

أكــد وزيــر النفط إحســان عبــد اجلبار 
إســماعيل على أهمية التسريع في إجناز 
مشــروع مصفى كربــالء النفطي، على 
الرغم من الظــروف والتحديات الصحية 

التي تواجه العراق ودول العالم .
وقال وزير النفط خالل زيارته مصفى كربالء 
النفطي في محافظة كربالء املقدسة إن 
املصفى ميثل قيمة عليــا وإضافة مهمة 

لقطــاع التصفية في العــراق من حيث 
النوعية واجلودة ألنه ســوف يُســهم في 
تغطية نســبة تزيد على تسعني في املئة 
النفطية  من احلاجة احمللية للمشــتقات 
بعد إجناز وتشغيل عدد من املشاريع األخرى 
في قطاع التصفية التــي تنفذها الوزارة 
في هــذا اإلطار الى جانب هذا املشــروع، 
وأشــار وزير النفط الى أنــه أوعز الى إدارة 

املصفى باإلســراع فــي إجنــاز اإلجراءات 
الفنية املطلوبة لرفــد منظومة الطاقة 
توليدية  بطاقة  للمحافظــة  الكهربائية 

تصل الى 200 ميكاواط هذا الصيف .
وكشــف إســماعيل عن إجنــاز الوحدات 
اإلنتاجية للمصفى التي تضم )35( وحدة 
تشــغيلية وخدميــة منها أربــع وحدات 
إلنتــاج البنزين، وتضم وحدة التكســير 

)FCC( ووحدة  بالعامل املســاعد  احلراري  
البولي نفثا وبعدد أوكتيني )95( و)90( الى 

جانب تنفيذ )44( خزاناً .
الوزارة لشــؤون  من جانبــه قال وكيــل 
التصفيــة حامــد يونس إن وزيــر النفط 
أكد ضــرورة وضع جدول زمنــي لبرنامج 
الذي  الوطني  والتأهيل للجهــد  التدريب 
اإلنتاجية والفنية  الوحدات  بإدارة  سيقوم 

باالســتفادة من خبرة الشركات العاملية 
للمشروع،  املشغلة  أو  االستشارية  سواء 
مشــدداً على أهميــة ذلك فــي االرتقاء 
باملســتوى الفنــي للعاملني فــي قطاع 
التصفية، وعّبر يونس عن أمله في أن تبدأ 
للمصفى  التجريبي  التشــغيل  عمليات 
في الربع األول من العــام القادم تدريجياً 

وفق جدول زمني .

مدير عام موانئ العراق يعلن إعادة تأهيل 
موانئ أم قصر بما يتالءم والتطور العالمي

ميناء خور الزبير يحقق اعلى اإليرادات خالل شهري اذار ونيسان

حقق ميناء خور 
الزبير إيرادات عالية 

بلغت خالل اذار 
الماضي اكثر من 

تسعة مليارات و 481 
مليون دينار ، كما ان 

اإليرادات استمرت 
في التصاعد خالل 

نيسان اذ بلغت اكثر 
من 10 مليارات دينار

مدير عام موانئ العراق يتحدث ملراسلنا في البصرة 
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خالل زيارته الى مصفى كربالء.. وزير النفط: المشروع يمثل إضافة مهمة وقيمة عليا 
لقطاع التصفية، ونجحنا في تحقيق نسبة إنجاز بلغت أكثر من تسعين في المئة

واسط ـ الصباح الجديد:
في يوم مهم ومتابعة مباشره له والتي تضمنت 
ساعات عمل منذ الصباح الباكر وشملت زيارة 
الســيد مدير بلديات واســط املهنــدس حيدر 
جســام حمود الى كل من ) قضاء - الصويره- - 
ناحية احلفرية - قضاء العزيزية- وانتهت بقضاء 
بدره ( واتت هذه الزيارات واجلوالت املســتمره من 
اجل:-1  متابعة املشــاريع اخلدمية في احملافظة. 
-2 متابعــة املشــاكل واملعوقات التــي متر بها 
مؤسساتنا البلدية . -3 متابعة احتياجات دوائر 
املهنــدس املقيم  -4 متابعة جدول تقدم العمل 
للمشــاريع املنفذه -5 توجيه بأكســاء شوارع 
متفرقة في حي الزهراء لقضاء بدره  -5 متابعة 
مشروع تطوير طريق املنفذه احلدودي 7 - توجيه 
باالســراع في وتيرة العمل باملشــاريع املتلكئة 
ومنها مشروع مدخل ناحية تاج الدين 8 - خالل 
زيارتــُه توجيه فــي االيام القادمــة لوضع حجر 
اســاس لتطوير عدة مناطق وشوارع مهمة في 
قضاء الصويره وقضاء العزيزية وناحية زرباطية 
.9 - االســتماع الى احتياجات الشركات املنفذه 

للمشاريع وتوفير الالزم لهم .

الناصرية ـ الصباح الجديد:
التقــى محافظ ذي قــار الدكتــور احمد غني 
اخلفاجي عــدد من صحفيي احملافظة برئاســة 
العبيــــدي مستشــار نقابة  الزميــل كاظم 
الصحفيــني العراقيني لفروع اجلنوب مبناســبة 
اليــوم العاملي حلريــة الصحافة الــذي يصادف 
3 أيــار من كل عــام .  وقّدم اخلفاجــي التهاني 
لألســرة الصحفيــة في احملافظــة ، واكد على 
تســهيل عمل الصحفيني واالعالميني من اجل 
ان يأدوا رســالتهم بكل شــفافية .  وقد طرح 
الزميل العبيــــدي عدد مــن االمور التي تخص 
الشأن الصحفي منها االسراع  بافتتاح القصر 
الثقافي الذي يضم مقرات املؤسسات الثقافية 
، وكذلك مشكلة الكفيل للصحفيني الوافدين 
من بغــداد واحملافظات الى ذي قار في ســيطرة 
البطحاء ، وتأخير توزيع االراضي على الصحفيني 
.  وبذلك اوعز احملافظ بحل كل املشاكل العالقة 
التي تخص الصحفيني .  وقدم العبيـدي شكره 
وتقديــره للخفاجي لتعاونه املثمر مع االســرة 

الصحفية . 

مدير بلديات محافظة واسط 
يشرف على متابعه االعمال 

الخدمية في المحافظة

محافظ ذي قار: ندعم حرية 
الصحافة وسنقوم بتسهيل 
عمل المؤسسات االعالمية



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ــ وكاالت:
أفــادت وســائل إعالم رســمية ســورية، أن 
الدفاعات اجلوية الســورية تصــدت لهجوم 
مواقــع  اســتهدف  صاروخــي،  إســرائيلي 
مبحافظتــي الالذقية وحماة، في الســاعات 

األولى من ليلة امس األربعاء.
وذكرت التقارير الســورية الرسمية أن قوات 
تتصــدى لصواريــخ معادية  اجلــوي  الدفاع 
إســرائيلية اســتهدفت مواقع في مدينتي 
الالذقيــة واحلفة مبحافظــة الالذقية ومدينة 

مصياف غرب محافظة حماة.
وقالت إن الهجوم أســفر حتى اآلن عن مقتل 
6 آخرين جراء اســتهداف  شــخص وإصابة 

مواقع مدنية في ريف الالذقية. 
وأعلن فوج إطفــاء الالذقية عن “إخماد حريق 
ناجــم عــن صواريخ العــدوان اإلســرائيلي 
الذي اســتهدف مســتودعا مدنيــا للمواد 

البالستيكية في ريف احملافظة”.
وفي وقت سابق حتدثت  وسائل اإلعالم احمللية 
عن سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي 
الالذقية وطرطوس تبني الحقا أنها ناجمة عن 

تصدي القوات السورية ألهداف معادية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشــيوخ 
األمريكــي وزارة اخلارجية علــى دفع املانحني 
الدوليني لســد نقص يبلغ 2.5 مليار دوالر في 
املساعدات للتخفيف من األزمة اإلنسانية في 

اليمن.
وفي رســالة إلى وزير اخلارجية أنتوني بلينكن 
قال أعضاء من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري 
إن 50 ألف شــخص في اليمن يعيشون اليوم 
ظروفا “شــبيهة باجملاعة”، وأضافوا أن هناك 5 
ماليني آخرين على بعد خطوة واحدة من ذلك.

وجاء في الرسالة أنه و”على عكس عام 2018 
فقد تقاعــس اجملتمع الدولي حتــى اآلن في 
الغالب عــن التصدي للتحدي وتوفير التمويل 

القوي الالزم لتفادي هذه الكارثة”.
وأشارت الرســالة إلى أن خمســني في املئة 
فقــط هو ما متــت تلبيته من مناشــدة األمم 

املتحدة لتقدمي 3.4 مليار دوالر في 2020، 

مقتل شخص وإصابة 
6 آخرين جراء قصف 

إسرائيلي لمواقع سورية

أعضاء في مجلس 
الشيوخ يحثون إدارة 
بايدن على دعم اليمن

الصباح الجديد ـ متابعة:

مــع انتهــاء املهلــة املمنوحة له 
االربعاء،  أمس  حكومة  لتشــكيل 
اإلســرائيلي  الوزراء  رئيس  فشــل 
نتانياهو فــي إجناز املهمة  بنيامني 
الشاقة املتمثلة بتشكيل حكومة، 
منافســيه  أمام  البــاب  يفتح  ما 

الساعني إلى إزاحته من السلطة.
ريفلني  رؤوفني  الرئيس  وقال مكتب 
في بيــان مقتضب “قبيل منتصف 
بعدم  الرئاسة  نتانياهو  أبلغ  الليل، 

قدرته على تشكيل حكومة”.
اإلسرائيلية  الرئاسة  على  ويتوجب 
اآلن اختيار شــخصية أخرى حملاولة 

إخراج البالد من األزمة السياسية.
وحصــل نتانياهو البالــغ 71 عاما 
ويحاكــم بتهمــة الفســاد على 
تكليف من ريفلــني مدته 28 يوما 
لتشــكيل احلكومة بعد انتخابات 
23 آذار التــي كانت رابــع انتخابات 

غير حاسمة في أقل من عامني.
بزعامــة  الليكــود  حــزب  وفــاز 
نتانياهو بأكبر عدد من املقاعد في 
الكنيست الذي يضم 120 مقعدا، 
أن تأمني  النتائج أوضحــت  لكــن 
أغلبية برملانية من 61 مقعدا ليس 

باألمر السهل هذه املرة أيضا.
على مدى األسابيع األربعة املاضية 
اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  امتألت 
بتكهنات بشأن الصفقات احملتملة 
نتانياهو ميدد  أن جتعــل  التي ميكن 
12 عاما  البالــغ  رقمه القياســي 

متتالية في السلطة.
انتهاء  مــن  قبــل ســاعات  لكن 
العقبات  كانــت  التكليف،  فتــرة 
األساسية ال تزال أمامه دون تغيير.

ويتطلب تشــكيل ائتالف حكومي 
من نتانياهو أن يتحالف مع خصمه 
ومساعده الســابق نفتالي بينيت 

زعيم حزب ميينا املتشدد.
كمــا يتطلــب إقناع بتســالئيل 
سموتريتش رئيس حزب الصهيونية 
الدينيــة باالنضمــام إلى حكومة 
تدعمها “احلركة اإلســالمية” التي 
وصف أعضاؤها ســموتريتش بأنه 

“عنصري”.
تعهــد حزب الصهيونيــة الدينية 

بعدم االنضمــام إلى حتالف كهذا. 
عن  النائبة  أوريت ســتروك  وقالت 
احلزب في الكنيســت التي تعيش 
في مستوطنة في اخلليل بالضفة 
الغربية احملتلة، لراديو اجليش الثالثاء 
االســالمية  احلركة  اجللوس مع  إن 
اجلنوبية “ســيجلب حصان طروادة 
إلــى حكومــة إســرائيل” ويعني 

“نهاية الصهيونية”.
وقال نتانياهو االثنني إنه عرض على 
أوال  احلكومة  رئاســة  تولي  بينيت 
وفق مبدأ التنــاوب، ليبقى اليمني 

في السلطة.
ورد بينيــت علــى الفــور بأنه لم 
يطلب مــن نتانياهو منصب رئيس 

تشكيل  منه  طلبت  “بل  احلكومة، 
ائتــالف حكومي، وهو لألســف ال 

يستطيع ذلك”.
السياســية  العلوم  أســتاذ  وقال 
في اجلامعة العبرية غايل تالشــير 
“إن  الفرنســية  األنبــاء  لوكالــة 
التوصل إلــى اتفاق بــني نتانياهو 
وبينيــت محكوم عليه بالفشــل 
رئيس  دعــم  ســيتطلب  ذلك  ألن 
اجلديد(  )األمل  ’تكفا حدشاه‘  حزب 
بزعامة املنشق عن الليكود جدعون 
ساعر الذي فاز حزبه بستة مقاعد”.
لكن ســاعر أكد أنه مصمم على 
تالشــير  نتانياهو.وقال  إســقاط 
“بينيت لم يقل ال لعرض نتانياهو، 

بل قال فقط إنه غير واقعي”.
وفــي حــني واجهــت محادثاتــه 
االئتالفية معوقــات، طرح نتانياهو 
أيضــا فكــرة مترير تشــريع يتيح 
انتخــاب رئيــس الــوزراء باالقتراع 
املباشــر، لكن تشريعا مماثال يحتاج 
61 صوتــا فــي الكنيســت، وهو 
أمــر غير مرجــح في ضــوء نتائج 

االنتخابات.
ميتلك نتانياهو حنكــة البقاء وقد 
يكون ما زال فــي جعبته مزيد من 
السياسية  املعلقة  األوراق. وكتبت 
ســيما كادمــون فــي صحيفــة 
يديعــوت أحرونوت “هــذا اليوم ملن 
لديهــم أعصاب قويــة... كالعادة، 

ال أحد يعــرف اخلدعــة التي ينوي 
إخراجها مــن قبعته في  نتانياهو 

اللحظة األخيرة”.
التفويض  استعادة  لريفلني  وميكن 
من نتانياهو، ومنح زعيم املعارضة 
يائير لبيد الذي جاء حزبه الوسطي 
الثاني في  املركــز  يش عتيد فــي 
انتخابات اذار/مارس، 28 يوما حملاولة 
تشــكيل حكومــة، أو الطلب من 
لرئاسة  أن يوصي مبرشــح  البرملان 

الوزراء.
وقال لبيد في وقت سابق “حان وقت 
تشــكيل حكومة جديــدة... بعد 
يوم واحد آخر، إذا لم يحدث شــيء، 
حكومة  خياريــن:  أمام  ســنكون 

صلبة  إســرائيلية  وطنيــة  وحدة 
الئقة وتعمــل بجــد، أو انتخابات 

خامسة”.
انتهــت مهلة تشــكيل احلكومة 
بعد أيام على مقتل 45 من اليهود 
املتشــددين فــي تدافــع في جبل 
إسرائيل.  )اجلرمق( بشــمال  ميرون 
وفتح حتقيق حكومي في املأســاة 
التي وصفت بأنها من األســوأ في 

تاريخ إسرائيل.
وقــال لبيد إن املأســاة كان “ميكن 
جتنبها”، معتبــرا أن ذلك يعود في 
جــزء منه إلــى واقع أن إســرائيل 
“ليست لديها حكومة تعمل على 

نحو جيد”.

يفتح الباب أمام منافسيه الساعين إلى إزاحته من السلطة

إسرائيل: نتانياهو يفشل من جديد في تأمين 
ائتالف برلماني يسمح له بتشكيل حكومة

فاز حزب الليكود 
بزعامة نتانياهو 

بأكبر عدد من 
المقاعد في 

الكنيست الذي 
يضم 120 مقعدا

نتنياهو

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

الدفاع  قدمــت وكالــة اســتخبارات 
املسلحة  القوات  أمام جلنة  األميركية، 
املاضي،  األسبوع  الشيوخ،  مجلس  في 
العاملية  األمنيــة  للبيئــة  تقييمهــا 
الواليات  تواجــه  التــي  والتهديــدات 

املتحدة حول العالم.
ولفتــت الوكالــة إلــى حتديــات من 
قدرات  يطــورون  “الذيــن  املنافســني 
العسكرية  األفضلية  إلى حتدي  تهدف 
األميركية أو احلد منهــا أو جتاوزها”، مبا 
والعابرة،  البالستية  الصواريخ  يشمل 
وتزايد اخملزونات النووية، و”تدابير املنطقة 
الرماديــة كالقــوات غيــر التقليدية 
والتالعب  األجانب،  والوكالء  الغامضة، 
اإللكترونية،  والهجمــات  باملعلومات، 

واإلكراه االقتصادي”.
وحذر تقييم وكالة استخبارات الدفاع 
األميركيــة، على وجــه اخلصوص، من 
تطوير الصني وروســيا قدرات فضائية، 
واســتخدامهما الفضــاء اإللكتروني 
التحتية  البنية  إلــى  لزيادة وصولهما 

للواليات املتحدة.
موســكو  فــإن  التقريــر  وبحســب 
وبكــني تســتخدمان ظــروف جائحة 
كوفيــد19-، “لشــن حــرب معلومات 
لتقويض احلكومات الغربية ومهاجمة 
التحالفات وفــرض النتائج االقتصادية 

والسياسية لصاحلهما”.
إيــران وكوريــا  أن  الوكالــة  وأكــدت 
الشــمالية تســعيان إلــى توســيع 
قدراتهما العسكرية، وتعزيز أهدافهما 
اإلقليميــة لتهديد الواليــات املتحدة 

وحلفائها.
إلى  االســتخباراتي  التقييــم  ودعــا 
“اليقظــة حلمايــة مصالــح الواليات 
أنشــطة  مــن  وحلفائهــا  املتحــدة 
للحدود”،  العابــرة  اإلرهابية  اجلماعات 
التي ورغم تكبدها خسائر كبيرة، لكن 

تهديدها ال يزال مستمرا.

إيران
قال تقييم وكالة اســتخبارات الدفاع 
األميركيــة إن إيران تشــكل “التحدي 
الشرق  املتحدة في  للواليات  الرئيسي” 
األوسط، بســبب “قدراتها العسكرية 
املتطورة، وشــبكات الوكالء والشركاء 
الستخدام  واســتعدادها  الواســعة، 
القوة ضد الواليات املتحدة وشركائها”.

وذكر التقييم األميركي أن “استراتيجية 
األمن القومي اإليراني تهدف إلى ضمان 
واحلفاظ  الدين،  رجال  استمرارية حكم 
علــى االســتقرار الداخلــي، وتأمــني 
مهيمنة،  إقليميــة  كقــوة  مكانتها 

وحتقيق االزدهار االقتصادي”.
وتوظف طهــران مجموعة معقدة من 
القدرات الدبلوماســية والعســكرية 
واألمنيــة، “مبا فــي ذلك القــوات غير 
التقليدية التي جتند وتدرب الشــركاء 
والــوكالء لتحقيق أهدافهــا، والقوات 
التقليدية التي ميكن أن تفرض تكاليف 

باهظة على اخلصوم”.
ر التقييــم أن إيران “ستســعى  وقــدَّ
إلــى جتنــب التصعيــد مــع الواليات 
املتحــدة، بينمــا تعمل علــى تقييم 
اجتاه السياســة األميركيــة جتاهها”، 
وحالة الوجــود األميركي في املنطقة، 
األميركي  االنسحاب  احتماالت  خاصة 

واحتمال التصعيد.
الدفاع  اســتخبارات  وكالــة  ورجحت 
األميركية أن “تستمر إيران في التركيز 
على الهجمات غير التقليدية بالوكالة 
إنكارها، مثل  التي ميكــن  أو اإلجراءات 
العمليات اإللكترونية، بدال من االنتقام 
تســعى  حني  في  الصريح”،  التقليدي 

ملواجهة الضغط الغربي.
واتبعت إيران اســتراتيجيات اقتصادية 
للتحايــل علــى العقوبــات، في حني 
“تواصل أيضا تقليص التزاماتها مبوجب 
االتفاق النووي، وتقوم بتخزين اليورانيوم 
منشــأتيها  في  التخصيب  منخفض 

للتخصيب في نطنز وفوردو”.
وقــال التقييم الدفاعــي األميركي إن 
إيران خططت في سبتمبر 2020، لبناء 
منشــأة حتت األرض بالقرب من موقع 
نطنز النووي، لتحل محل مركز جتميع 
أجهزة الطرد املركزي، الذي دمر بانفجار 

في يوليو 2020.
ولفتــت الوكالــة إلى أن إيــران خزنت 
حتى أبريــل 2021، “أكثر من 14 ضعف 
التخصيب  منخفض  اليورانيوم  كمية 
املســموح بها مبوجب االتفاق النووي”، 
كمــا أعلنــت أنهــا بــدأت تخصيب 

اليورانيوم إلى مستويات 60 في املئة.
إيــران تأمني وجود  في ســوريا، “حتاول 
عســكري واقتصادي دائــم”، في حني 
تواجه ضربات إسرائيلية مستمرة على 
مصاحلها. وستواصل طهران مساعدة 
الرئيس الســوري بشــار األسد، إلعادة 
تأكيــد ســيطرته على البــالد، بينما 
تتنافــس مع موســكو لتأمني الفرص 
االقتصاديــة والنفوذ طويــل األمد في 
ســوريا. وفي اليمن، “تواصل إيران دعم 
احلوثيــني باألســلحة واملستشــارين، 
للضغــط على التحالف الــذي تقوده 
الهجمــات  ولتســهيل  الســعودية، 

املعقدة وطويلة املدى” على اململكة.
وتعمل طهران “مع حزب اهلل اللبناني، 
أهم شريك ثانوي لها”، ونادرا ما تتباعد 

مصاحلهما اإلستراتيجية.

وفي العراق، تســعى إيران “إلى احلفاظ 
علــى العناصــر التــي تدعمهــا في 
احلكومة العراقية، واحلفاظ على إضفاء 
الطابع املؤسســاتي على قوات احلشد 
امليليشيات  احتفاظ  لضمان  الشعبي 
الشــيعية املتحالفة معهــا بنفوذها 
بحســب  والسياســي”،  العســكري 

التقييم.
وحــذرت وكالــة اســتخبارات الدفاع 
إيــران تواصل تطوير  أن  األميركية من 
برنامجهــا للصواريخ البالســتية، مبا 
املدى  املدى، وقصيرة  فيها متوســطة 
التي تتمتــع بقدرة مضادة للســفن، 

وقاذفات صواريخ بالستية حتت األرض.

سوريا
قــال تقرير وكالة اســتخبارات الدفاع 
األميركيــة إن “الواليات املتحدة ال تزال 
تواجه مجموعة متنوعة من التحديات 
األمنية في الشرق األوسط، وستتعرض 
لتحديات متزايدة مــن أجل النفوذ في 
املنطقة من قبل روسيا وإيران والصني.

وبعد ما يقرب من عشــر ســنوات من 
وصلت  فــي ســوريا،  األهلية  احلــرب 
احلكومة وخصومها “إلى طريق مسدود 
أن تظل  املرجــح  غير مســتقر”، ومن 
اخلطــوط األمامية ثابتة فــي الغالب 
خالل األشهر الســتة املقبلة، بحسب 

التقييم.
تقوم دمشــق ببناء عالقات مع القبائل 
احمللية في الشــرق إلثــارة االضطرابات 
املتحدة  الواليــات  عالقــة  وإضعــاف 
التحالف  على  بالقبائل وشن هجمات 

وقوات سوريا الدميقراطية.
“داعش”  تنظيــم  عمليات  وتراجعــت 

في ســوريا عام 2020، وتكبد التنظيم 
خســائر في صفــوف قياداتــه و”ركز 
على جتنب ضغــوط مكافحة اإلرهاب 

ومعاجلة األعباء املالية”.
املؤيدة  “القــوات  أن  التقييم  وأضــاف 
للحكومــة تدخل في مناوشــات مع 
مقاتلي املعارضــة في محافظة إدلب، 
لكننا لم نشهد أي تغييرات جغرافية 
كبيرة منــذ دخول وقف إطالق النار بني 
روســيا وتركيا حيز التنفيذ في مارس 

.”2020
واستبعد التقرير األميركي أن تستأنف 
دمشــق هجوما كبيرا مــن دون دعم 
سياسي وعســكري واضح من روسيا. 
في حني ال تــزال “هيئة حترير الشــام” 
سابقا، الفرع السوري الرسمي لتنظيم 
القاعــدة، تســيطر علــى محافظة 
التي هي موطــن لداعش أيضا،  إدلب، 
وجماعات متشــددة أجنبية، وأكثر من 

ثالثة ماليني مدني.
والحظت وكالة اســتخبارات الدفاع أن 
“املعارضة الســورية لم تعد قادرة على 
تشــكيل تهديد للحكومة وتســعى، 
بــدال من ذلك، إلى الدفــاع عن مناطق 
ســيطرتها املتبقية في شمال سوريا 

واحلفاظ على الدعم التركي”.

العراق
رجح التقييم األميركي أن “يواجه رئيس 
الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، 
عقبات في تنفيذ اإلصالحات بســبب 
املصالح السياســية الراسخة واملوارد 
غير الكافية”، إضافة إلى عوامل أخرى 
واالحتجاجات  كوفيد19-،  تفشي  مثل 
االقتصادية،  والصدمــات  الشــعبية، 

امليليشــيات  وزيادة هجمات  و”داعش”، 
األميركية،  املصالــح  ضد  الشــيعية 

وانخفاض أسعار النفط.
لكن التقرير توقع أن “يواصل الكاظمي 
إحــراز تقــدم تدريجي لتقليــل نفوذ 

امليليشيات”.

لبنان
احلاد  “التراجع  إن  األميركي  التقرير  قال 
املناهضة  واالحتجاجــات  لالقتصــاد 
للحكومة وتفشي كوفيد19-، وانفجار 
مرفأ بيروت في أغسطس” كلها عوامل 

أدت إلى إضعاف األمن اللبناني.
ورجــح التقييم أن تتفاقم املشــاكل 
لبنــان  فــي  واالقتصاديــة  األمنيــة 
خالل العــام املقبل، إذا لــم يتم مترير 
اإلصالحــات احلكوميــة التي تشــتد 
احلاجة إليها، و”ســتحد قيود املوارد من 
قدرة اجليش اللبناني على احلفاظ على 
األمن الداخلــي ومواجهة التهديدات” 

املتطرفة.
ولفتــت وكالــة اســتخبارات الدفاع 
األميركيــة إلى أن “حــزب اهلل يراقب 
وإســرائيل  املتحدة  الواليات  تهديدات 
رت بأن  ويســتعد للرد إذا لزم األمر”. وذكَّ
األمــني العام للحزب، دعــا في نوفمبر 
علنا إلى “االســتعداد للــرد بقوة على 
أي أعمال أميركية أو إســرائيلية، على 
الرغــم من أنه لم يوضــح نوع اإلجراء 

الذي قد يؤدي إلى الرد”.

اليمن
خــالل عــام 2020، وبحســب التقرير 
حافــظ  األميركــي  االســتخباراتي 
“على  إيــران  املدعومون من  احلوثيــون 

الصاروخية  الهجمات  من  عالية  وتيرة 
اململكة  بــدون طيار ضــد  والطائرات 

العربية السعودية.
وأضــاف التقريــر أن احلوثيــني “عززوا 
ســيطرتهم عبر شــمال غرب اليمن 
ويهددون حاليا مدينة مأرب، آخر معقل 
عسكري واقتصادي للحكومة اليمنية 

في الشمال”.
وأشار التقييم إلى أن احلوثيني يسعون 
اآلن إلى تسوية تفاوضية مع التحالف 

الذي تقوده السعودية.
ورجحت الوكالة أن تســتمر في اليمن 
“صراعات صحية  املقبــل،  العام  خالل 
واقتصاديــة، مما يؤدي إلــى تفاقم أزمة 

إنسانية حادة بالفعل”.

الصني
قالت وكالة االستخبارات الدفاعية في 
تقييمها إن “الصني تشكل حتديا أمنيا 
كبيرا وتظل منافسا استراتيجيا طويل 
املــدى للواليات املتحــدة”. وأضافت أن 
إلى العالقات مع واشنطن  بكني تنظر 

“على أنها خصومة، بشكل متزايد”.
كمــا أن الصــني “تواصــل حملتهــا 
للتحديث العســكري التي اســتمرت 
لعقود، وتهدف فــي نهاية املطاف إلى 
حتقيق هدفها، الذي مت التعبير عنه ألول 
مرة في عام 2017، املتمثل في إنشــاء 
)جيش على مستوى عاملي(”، يكون قويا 

مثل جيش الواليات املتحدة.
وعن مســتقبل القدرات العســكرية 
للصــني، يقول التقييم إن “من شــبه 
املشــتركة  القوات  تكون  أن  املؤكــد” 
الصينية قادرة مستقبال على تشكيل 
خطر على القوات األميركية وحلفائها 
“على مســافات أكبر من البر الرئيسي 

الصيني”.
وحتدث التقريــر عن احتمال قيام جيش 
التحريــر الشــعبي “بتوســيع نطاق 
عملياته في جميع أنحاء العالم لدعم 

املصالح العاملية للصني”.
ويخطــط القادة الصينيون، بحســب 
إلى  األميركــي،  الدفاعــي  التقييــم 
حتديــث إمكانيات اجليــش بحلول عام 
2027، وتسعى بكني إلى تطوير قدرات 
رئيســية في حال “النــزاع مع أي دولة 
تعتبرها تهديدا، مبا فــي ذلك الواليات 

املتحدة”.

روسيا
أن  الدفاعــي األميركي  التقييــم  يرى 
“اجليش الروســي ميثــل تهديدا وجوديا 
وأداة قوية مصممة  املتحدة”،  للواليات 
للحفــاظ علــى نفوذ موســكو على 
الدول الواقعة في محيطها، والتنافس 
املتحدة،  للواليات  العاملــي  التفوق  مع 

يتحدون  الذيــن  و”إخضــاع اخلصــوم 
املصالح الوطنية احليوية لروسيا”.

وحتدثــت وكالــة اســتخبارات الدفاع 
األميركيــة عن “اســتمرار موســكو 
النوويــة  قوتهــا  فــي  باالســتثمار 
االســتراتيجية، وفــي قــدرات جديدة 
والتي  لتعزيز ردعهــا االســتراتيجي”، 

تعرض الواليات املتحدة للخطر.
القــدرات  فــإن  التقريــر،  وبحســب 
العســكرية لروســيا مبنيــة علــى 
وعلى  االســتراتيجية،  النووية  قواتها 
قوة تقليدية مت وضعها بشــكل كبير 

للعمليات الدفاعية واإلقليمية.
على  متزايدة  بقــدرة  روســيا  وتتمتع 
إبراز قوتها “باســتخدام صواريخ كروز 
الدقيقة بعيدة املــدى وقدرات التدخل 
التقييم  بحســب  احملدودة”،  الســريع 

الدفاعي األميركي.
وفي املقابــل يرى التقييــم األميركي 
أن “موســكو تنظــر إلــى الواليــات 
املتحدة وحلف شــمال األطلسي على 
الرئيســي ألمن روسيا  أنهما التهديد 
واحلفاظ  اجليوسياســية،  وطموحاتها 

على النظام احلاكم”.

كوريا الشمالية
األميركي  الدفاعــي  التقييــم  خلص 
إلى أن كوريا الشــمالية تشكل “حتديا 
وحلفائنا،  املتحــدة  للواليــات  خطيرا 
اجلنوبية  كوريا  اخلصــوص،  وجه  وعلى 

واليابان”.
لكــن التقييــم األميركــي لفت إلى 
أن بيونــغ يانغ لــم جتر اختبــارا نوويا 
أو لصواريــخ بعيــدة املــدى منذ عام 
“املشــاركة  إلى  ســعت  حيث   ،2017
لتخفيف  محاولة  في  الدبلوماســية 
الدعم الدولــي للعقوبات”، لكنها “لم 

تتخل عن هذه البرامج”.
واختبرت بيونغ يانغ، منذ منتصف عام 
2019، عشــرات الصواريخ، مبا في ذلك 
ثالثة أنواع من الصواريخ الباليســتية 
جديد  باليستي  وصاروخ  املدى،  قصيرة 
كروز  وصواريخ  الغواصــات،  من  يُطلق 

للهجوم األرضي.
ويواصل زعيم كوريا الشــمالية، كيم 
جونغ أون، التأكيد على “أهمية برنامج 
أســلحة بــالده للدفاع عــن النفس”، 
ويالحظ التقييم األميركي أن بيونغ يانغ 
كشفت، وسط الصعوبات االقتصادية 
العديد  وظروف جائحة كوفيد19-، عن 
من األســلحة التقليدية اجلديدة خالل 

استعراض عسكري في أكتوبر 2020.
وتضمن العرض عددا غير مســبوق من 
قاذفات الصواريخ البالستية، وصواريخ 
بالســتية عابرة للقارات جديدة وأكبر 

حجما.

تقييم استخباراتي يشخص التهديدات األمنية ضد الواليات المتحدة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعا وزيــر اخلارجية الياباني توشيميتســو 
موتيجي، فــي اجتمــاع وزراء خارجية دول 
»G7«، إلى ضرورة العمل على صياغة »نهج 
توافقي« مع روسيا، وأعرب عن قلقه بشأن 

عدد من القضايا املتعلقة بالصني.
وقال موتيجي إن محــاوالت الصني لتغيير 
الوضع الراهن في شرق الصني وبحر الصني 
اجلنوبــي، وكذلك فيمــا يتعلــق بالوضع 
حول تايوان، ومشــكلة حقوق اإلنسان في 
التي  احلكم  ذاتيــة  مقاطعة شــينجيانغ 
تقطنها أقلية اإليغور املســلمة »تثير قلقا 

بالغا«.
وبحث الــوزراء خــال االجتمــاع القضايا 
حيث  اخلصــوص،  وجــه  على  اإلقليميــة 
وصفت بريطانيا تصرفات روسيا قرب احلدود 

األوكرانية بـ »الضارة«.
ويعقد وزراء خارجية الدول الســبع الكبرى 
اجتماعا من 3 إلى 5 مايو في لندن استعدادا 

لقمة يونيو املقبل.
وباإلضافــة إلــى وزراء خارجيــة مجموعة 
»G7«، يحضــر االجتماع ضيــوف مدعوون 
ميثلون الهند وأســتراليا وكوريــا اجلنوبية 
وجنــوب إفريقيا ورابطة دول جنوب شــرق 

آسيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعا السيناتور اإليطالي جوفاني باتيستا 
فات ســوالري إلى فرض حظر بحري في 
منطقة وســط املتوسط »ضد الفساد 

وموت املهاجرين«.
وقــال فات ســكوالري، مديــر البرنامج 
إيطاليــا«، في  »أخــوة  الوطني حلــزب 
تصريحــات صحافية: »هنــاك أكثر من 
10 آالف وصــول غير شــرعي ملهاجرين 
عن طريق البحر مت تسجيله في األشهر 

األربعة املاضية«.
وأضاف أن »هذا الرقم يعادل ثاثة أضعاف 
ما وصل مــن املهاجرين خال عام 2020 
عندمــا كان يحكم احلــزب الدميقراطي 
بينمــا متكنت  وحركــة خمس جنــوم، 
حكومة دراغي من عمل ما هو أسوأ من 

حكومة كونتي املؤيدة للمهاجرين«.
وتابــع: »ال مبرر لهذا األمــر، نظرا لكون 
معظــم املهاجرين غير النظاميني يأتون 
من دول ال توجد فيها حرب أو حالة طوارئ، 

مثل تونس وساحل العاج وبنغاديش«.
وأكد أن »هــذه البيانات غيــر املقبولة، 
وهي تؤكد أن الطريقــة الوحيدة حملاربة 
الهجرة اجلماعية غير النظامية هي تلك 
التي أشــار إليها حزبنا دائما ورئيســته 
جورجــا ميلوني: احلصــار البحري الذي 
يتم تنفيذه باالتفاق مع ســلطات بلدان 

شمال إفريقيا«.
واعتبر أن »هذه هــي الطريقة الوحيدة 
الســتعادة الشــرعية ووقف املوت في 

عرض البحر«.

 »G7« طوكيو تدعو
إلى صياغة »نهج 
توافقي« مع روسيا

سيناتور إيطالي يدعو 
إلى فرض حظر بحري 
وسط البحر المتوسط

الصباح الجديد ـ متابعة:

جــددت األمم املتحــدة التحذير من 
على  املترتبــة  اإلنســانية  اآلثــار 
احلوثــي  ميليشــيات  تصعيــد 
للعمليات القتالية في غرب مأرب. 
وقال مكتبها للشؤون اإلنسانية إن 
ما يقارب 400 ألف من املقيمني في 
مخيمات النزوح قد ينزحون مجدداً 
إلى احملافظات اجملاورة، مع اســتمرار 
القتال، كما يتوقع أن يواصل املزيد 
من املدنيني الفــرار نحو الضواحي 
الشرقية ملدينة صرواح وإلى مدينة 

مأرب.
ووفق ما جاء في البيان الشهري عن 
احلالة اإلنسانية، أفادت األمم املتحدة 
بأن مواقــع النازحني باتت مكتظة 
بالفعــل وقدرات االســتجابة فوق 
طاقتها، محذرة من انتقال األعمال 
واملناطق  املدينــة  نحــو  القتالية 
احمليطة بها، إذ إن ذلك ســيؤدي إلى 
نزوح 385 ألف شــخص آخرين إلى 
خارج املدينة وإلــى حضرموت، مع 
تقييد وصول املساعدات اإلنسانية 
املوارد  على  كبيــرة  ووضع ضغوط 

احملدودة أصاً.
الشــؤون  تأكيــد مكتــب  ومــع 
مــأرب  أن محافظــة  اإلنســانية 
مليون  بنحو  يقدر  ما  تســتضيف 
شخص نازح داخلياً، وهو أكبر عدد 
البعض  فإن  اليمــن،  في  للنازحني 
منهم يعيشــون فــي حوالي 125 

موقعاً للنازحني.
حوالي  صرواح  مديرية  وتستضيف 
30 ألــف نازح فــي 14 موقعاً على 
األقل، وهنــاك تقارير عــن اقتراب 
القتال من مواقع عــدة، وأن بعض 
النازحــني قد نزحوا للمــرة الثالثة 
في املتوسط، وفق املنظمة الدولية 
للهجرة، وأن البعض حملوا مأواهم 

معهم إلى مواقعهم اجلديدة.
وحسب التقرير األممي، فإن إجمالي 
عدد الضحايا املدنيني وعدد النازحني 
ما زال غير واضح بســبب استمرار 
القتال في املناطق املتضررة، كما أن 

العدد الفعلي لألسر النازحة أعلى 
إذ فرَّت  األرقام املعلنــة بكثير،  من 
غالبية األســر النازحة إلى مناطق 
أكثر أمانا داخــل منطقتي صرواح 

ومأرب الوادي ومدينة مأرب.
ويضيف التقريــر أن غالبية النزوح 
هي نزوح للمــرة الثانية من مواقع 
وأماكن النازحني احلالية إلى مناطق 
أكثــر أماناً بعد إخــاء أحد مواقع 
األعمال  بسبب  صرواح،  في  النزوح 
القتالية. واضطــر اثنان من املرافق 
الصحية إلى تعليق العمل فيهما.

العمــل  شــركاء  يســتمر  وإذ 
اإلنســاني بتوســيع نطاق تقييم 

للطوارئ،  والتخطيط  االحتياجات 
عمل الشــركاء على رفع مستوى 
ميكن  الذين  للنازحني  االســتجابة 
املأوى  إليهــم وحــددوا  الوصــول 
واملــواد غيــر الغذائيــة والغــذاء 
واملياه والصــرف الصحي والصحة 
ومســاعدات احلمايــة باعتبارهــا 
احتياجات ملحة، ومتت مســاعدة 
مــا يقدر بنحــو 11 ألف نــازح، إذ 
توجد 25 منظمــة إغاثية، مبا فيها 
املتحدة وست  لألمم  وكاالت  ســبع 
و12  دولية  غير حكومية  منظمات 

منظمة غير حكومية محلية.
املقدر  النازحني  إلى عدد  وباإلضافة 

بنحــو مليون نازح فــي محافظة 
مــأرب، تقطعــت ســبل أكثر من 
احملافظة،  أفريقي في  4500 مهاجر 
وذلك بســبب إغاق احلــدود وعدم 
القــدرة على التســلل. واســتقر 
العديد منهم في منطقة بطحاء 
املســاكن  جتمعات  في  معيلي  بن 
املتنقلــة، حيــث تقــدم املنظمة 
العمل  وشــركاء  للهجرة  الدولية 
مبا  األساسية،  اخلدمات  اإلنســاني 
امليــاه والصرف  فيها مســاعدات 
الصحــي والنظافــة واملــواد غير 

الغذائية واحلماية.
وخافــاً لألرقام التــي أوردتها األمم 

املتحدة، ذكــرت الوحدة التنفيذية 
النازحني في أحدث  إلدارة مخيمات 
إحصاءاتهــا عن حالــة النزوح في 
مأرب أن احملافظة اســتقبلت حتى 
اآلن أكثر من 2.2 مليــون نازح، وأن 
هؤالء يشــكلون 60 فــي املائة من 
إجمالــي عدد النازحــني في الباد. 
ويعــادل ذلــك 7.5 فــي املائة من 

إجمالي السكان.
وأظهــر تقريــر الوحــدة أنه حتى 
منتصف الشــهر املاضي بلغ عدد 
النازحــني الفارين من اخمليمات التي 
اســتهدفتها ميليشــيات احلوثي 
منذ بداية شــباط املاضي، 24 ألف 

مخيمات  في  كانــوا  أغلبهم  فرد، 
أقيمت فــي مديرية صــرواح التي 
اســتهدفتها ميليشــيات احلوثي 

بالقذائف والرشاشات.
وجــددت الوحدة املعنية بشــؤون 
النازحني مطالبتها للميليشــيات 
بوقف استهداف املدنيني والنازحني 
وفتح ممرات آمنة لتســهيل إيصال 
املساعدات اإلنسانية إليهم. وقالت 
إن على األمم املتحدة واجملتمع الدولي 
ممارســة الضغــط علــى احلوثيني 
مأرب  علــى  هجماتهــم  لوقــف 
وجتنيبهم  النازحــني  واســتهداف 

مراحل جديدة من النزوح. 

تصعيد االنقالبيين في اليمن يهدد 400 ألف نازح في مأرب
تحذيرات من انتقال األعمال القتالية نحو المدينة

يتوقع أن يواصل 
المزيد من المدنيين 

الفرار نحو 
الضواحي الشرقية 

لمدينة صرواح 
وإلى مدينة مأرب

جددت الوحدة املعنية بشؤون النازحني مطالبتها بوقف استهداف املدنيني والنازحني 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بايدن،  األمريكي، جو  الرئيس  أعلن 
يأمل في  أنه  الثاثــاء،  االول  امس 
عقــد لقاء مباشــر مــع الرئيس 
الروســي، فادميير بوتني، في أوروبا 

خال شهر يونيو.
مؤمتر صحفي  خــال  بايدن،  وقال 
في البيت األبيض، ردا على ســؤال 
حول مــا إذا كان يقترح عقد لقاء 
مع بوتني خال جولتــه إلى أوروبا 
ودول  للناتو  للمشاركة في قمتني 
يونيو:  في شــهر   ”G7“ مجموعة 
“هذا ما آمله ومــا أتوقعه. نعمل 

على ذلك”.  
العاقــات بني روســيا  وتشــهد 
تدهورا مستمرا  املتحدة  والواليات 
بينمــا قالت موســكو مــرارا إن 

حالتهــا أســوأ منذ زمــن احلرب 
الباردة.

وفي أبريل فرضت الواليات املتحدة 
عقوبات واسعة على روسيا تشمل 
إجراءات تســتهدف 32 شــخصا 
وكيانا وتطبيق حظر على شــراء 
ســندات احلكومة الروســية بدءا 
من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيني 
روس، لترد موسكو الحقا على هذه 
دبلوماســيني   10 بطرد  اإلجراءات 

أمريكيني وخطوات أخرى.
وتزامنــا مــع ذلك ذكــر بايدن أنه 
اتصالهما  بوتني، خال  اقترح على 
الهاتفي يــوم 16 أبريل، عقد قمة 
ثنائيــة هــذا الصيف فــي أوروبا 
ملناقشــة كامل دائرة اخلافات بني 
أكدت موســكو  بينما  البلديــن، 

مناقشــتهما  الحقا  وواشــنطن 
التحضير لاجتماع.

ويأتي ذلــك بعد أن تعهــد بايدن 
خال مقابلــة مع قناة “ABC” يوم 
17 مارس بأن بوتني “ســيدفع ثمن 
التدخل الروســي” في االنتخابات 
على  ردا  األمريكيــة، كما صــرح 
سؤال حول ما إذا كان يعتبر نظيره 

قاتا بـ”نعم”.
وردا على هــذه التصريحات، التي 
أثارت ردود أفعال واسعة على نطاق 
دولي، اقترح بوتني على بايدن إجراء 
في  مباشرة  الهواء  على  محادثات 
املناقشــات  ملواصلة  وقــت  أقرب 
“تبادل  عــن  الطرفــني عوضا  بني 
االنتقــادات غيابيا”، لكن بايدن لم 

يوافق عمليا على هذه املبادرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت منظمــة الصحة العاملية، 
امــس األربعــاء، أن أكثــر من 93 
ألف شخص توفوا بسبب فيروس 
املاضي،  األســبوع  كورونا، خــال 
األســبوع  عن  بـ6%  تقــدر  بزيادة 

السابق.
وأفادت منظمــة الصحة العاملية 
في النشرة الوبائية األسبوعية، أن 
عدد املصابني خال ذلك األســبوع 
زاد بأكثــر مــن 5.7 مليــون، وهي 
نفس حصيلة األسبوع السابق له 

تقريبا.
وقالــت املنظمة إن تفشــي وباء 

كورونــا حول العالــم ال يزال عند 
أعلى مســتوى لألســبوع الثاني 
علــى التوالي منذ بداية تفشــي 

الفيروس.
وأوضحــت املنظمــة أن منطقة 
تضم  التي  آســيا،  شــرق  جنوب 
الهند، ســجلت زيــادة ملحوظة 
بنسبة %19، بينما انخفض معدل 
اإلصابة في أوروبا بنسبة %22، وفي 
إفريقيا بنســبة %15، وفي شــرق 
بنسبة  املتوســط  األبيض  البحر 
%14، وفــي أمريــكا الشــمالية 

واجلنوبية بنسبة 5%.
وارتفع معدل الوفيات بشكل كبير 

في جنوب شرق آسيا بنسبة 48%، 
لكنه انخفض في إفريقيا بنسبة 
وغرب   ،12% بنســبة  وأوروبا   ،13%

احمليط الهادئ بنسبة 3%.
وأُصيــب في أوروبــا أكثر من 1.16 
األســبوع  خال  شــخص  مليون 
22 ألف  املاضي، وتوفي أكثــر من 

شخص.
ومت في األمريكيتني تســجيل أكثر 
من 1.3 مليون إصابة جديدة، وأكثر 

من 36 ألف حالة وفاة.
وفي جنوب شرق آسيا مت تسجيل 
2.7 مليون إصابة، وتوفي  أكثر من 

أكثر من 25 ألف شخص.

تقرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

لفت مقــال فــي مجلــة “فورين 
آفيــرز” للتقارب الصيني الروســي 
غير املســبوق، وحتركات كل منهما 

عسكريا، على جبهات مختلفة.
ومن خال عرض معالم هذا التقارب 
“اخلطيــر”، أبرز تقريــر اجمللة ضرورة 
املتحدة للصني  الواليــات  مواجهة 
إلدارة  أولوية  األمر  باعتبار  وروســيا 

الرئيس األميركي، جو بايدن.
حتركات عسكرية مريبة

في 23 مارس، جلــس وزير اخلارجية 
الروسي،  ونظيره  يي،  وانغ  الصيني، 
سيرغي الفروف، في مشهد جسد 
هذا التقارب، وعبرا معا عن رفضهما 
لانتقادات الغربية لسجاتهم في 
بيانا  وأصدرا  اإلنسان،  مجال حقوق 
مشــتركا يقدم رؤية بديلة للنظام 

العاملي.
وزعم الفروف أن النظام الدولي الذي 
تقوده الواليات املتحدة “ال ميثل إرادة 

اجملتمع الدولي”.
في غضــون أيام، بدأت روســيا في 
حشــد القوات على طــول احلدود 
األوكرانية، وهو أكبر عدد منذ ضم 
موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 

.2014
وفي الوقت نفســه، بــدأت الصني 
في إجراء تدريبات هجومية برمائية 
وحظيــت بتوغــات جويــة فيما 
يسمى مبنطقة حتديد الدفاع اجلوي 

في تايوان.
العسكرية  التحركات  هذه  وأعادت 

إثارة اخملاوف في واشــنطن بشــأن 
العمق احملتمل للتنســيق الصيني 

الروسي.
تقارب املصالح وأولوية واشنطن

يقول التقرير إنه بالنسبة للواليات 
املتحــدة، فــإن مواجهــة هــذان 
اخلصمان بالتأكيد سيكون “مهمة 
األســابيع  أحــداث  وأن  صعبــة”، 
العديــدة املاضية توضــح أن إدارة 
الرئيس جو بايدن ستواجه “صعوبة” 
في إدارة السلوك الصيني والروسي.
وكان وزيــرا اخلارجيــة األميركــي، 
أنتوني بلينكــن، ونظيره البريطاني 
دومينيــك راب، قد أكــدا في مؤمتر 
صحفي، االثنني املاضي، على العمل 
الوثيــق ما بــني واشــنطن ولندن، 
وتاقي وجهات النظر حول عدد من 

القضايا الدولية الهامة.
عرضه  هامش  علــى  بلينكن  وقال 
الرئيس  سياســة  السبع  جملموعة 
األميركي، جــو بايدن، إنه “ال حليف 
أوثق للواليات املتحدة من بريطانيا” 
وأنهما ملتزمتان مبيثاق حلف الناتو، 
معربا عن شــكره لهــم لدعمها 

محاسبة روسيا. 
“واشــنطن ال  أن  بلينكن  وأضــاف 
تتطلــع للتصعيد مع موســكو”، 
أفعال  على  التركيز  ولكن ســيتم 

“روسيا واملسار الذي ستختاره”.
مع  عاقتها  الصــني  وتســتخدم 
قدراتها  في  الثغرات  لســد  روسيا 
ابتكاراتها  وتســريع  العســكرية، 
جهودها  واستكمال  التكنولوجية، 
لتقويض القيادة األميركية العاملية، 

بحسب التقرير. 

وقــد وصــف بايــدن بكــني بأنها 
“املنافــس األكثــر خطــورة” وأكد 
أن انتهــاكات الصــني االقتصادية 
وانتهاكات حقوق اإلنسان والقدرات 
العسكرية تشكل تهديدا ملصالح 

الواليات املتحدة وقيمها. 
ورغم أن اإلدارة األميركية “خفضت” 
مرتبة روسيا إلى الدرجة الثانية، إال 
أنه “ال ينبغي لواشنطن أن تقلل من 

شأن موسكو” وفق التقرير.
فادميير  الروسي،  الرئيس  ويُشــرف 
بوتــني، على جيش يتمتــع بقدرات 
عالية وقد أظهر أنه على استعداد 

الستخدامه.
ويبحث بوتــني اآلن، عن طرق إلجبار 

الواليات املتحــدة على التعامل مع 
موســكو، ومن احملتمل أن ينظر إلى 
عاقته مع بكني على أنها وســيلة 

لتقوية موقفه، وفق التقرير.
وقد سعت روســيا إلى تعزيز هذه 
العاقــات عن طريق بيع أســلحة 

متطورة للجيش الصني.
وتعمل أنظمة روسيا الدفاعية على 
تعزيز قدرات الصني في الدفاع اجلوي 
والغواصات،  الســفن  ومكافحــة 
بقصــد العمل علــى تعزيز موقف 
الصني ضــد الواليــات املتحدة في 

منطقة احمليطني الهندي والهادئ. 
تدريبات  والصــني  روســيا  وجتــري 
عســكرية مشــتركة  مبا في ذلك 

في  االستراتيجية  القاذفات  دوريات 
احمليطني الهندي والهادئ والتدريبات 
البحرية مع إيران في احمليط الهندي.

تعلــم متبــادل وتشــير مثل هذه 
أن بكني وموسكو  إلى  األنشــطة، 

على استعداد  لتهديد واشنطن. 
وعاوة على ذلك  طــورت الدولتان 
تعاونا تقنيا قد يســمح لهما في 
النهايــة باالبتــكار معا بشــكل 
أسرع مما تستطيع الواليات املتحدة 

مبفردها.
ويــى التقرير أن العاقة بني البلدين 
أكثر من استراتيجية، حيث تتعلم 
الصني وروسيا من بعضهما البعض 
عندمــا يتعلق األمــر بالتكتيكات 

االستبدادية. 
على ســبيل املثــال، يُظهر إطاق 
التضليل  حلمــات  العدواني  بكني 
حــول فيروس كورونا املســتجد أن 
قادتهــا بــدأوا في تبني أســاليب 

الكرملني القدمية. 
وبدال مــن مجرد تعزيــز وتضخيم 
الروايــات اإليجابيــة عــن احلــزب 
الشــيوعي، تســعى حمات بكني 
اآلن إلى زرع االرتباك واخلاف والشك 

بشأن الدميقراطية نفسها. 
بينما تتعلم موسكو بدورها، كيفية 
دحر احلرية النســبية جملال اإلنترنت 
الروسي  وهي مهمة أصبحت أكثر 
إحلاحا منذ عودة، أليكسي نافالني، 
فــي يناير واجتاحــت االحتجاجات 

اجلماهيرية الباد. 
ومن خال هذه الوسائل املشتركة، 
تقوم الصني وروسيا بتعميم احلكم 
االســتبدادي، وتقليل حماية حقوق 
اإلنســان، وإنشــاء معايير خطيرة 

حول السيادة على اإلنترنت.
طرق املواجهة

صاغــت اإلدارة األميركيــة اجلديدة 
املنافســة مع الصني وروســيا من 
نقاشــا  وأثارت  أيديولوجي،  منظور 
أساسيا حول مستقبل العالم في 

ظل هذا التهديد، وفق التقرير.
حيث يقول إن “هذا النهج سليم”، إذ 
أن الصني وروسيا تعمان فعليا على 
تقويــض الدميقراطيــة الليبرالية، 
وهو مفهــوم يعتبره كا النظامني 
لتطلعاتهمــا  مباشــرا  تهديــدا 

ولقبضتهما على السلطة. 
لهذا الســبب من بني أمــور أخرى، 

مكانة  إضعاف  إلى  البلدان  يسعى 
الواليات املتحدة في مناطق مهمة 

ومؤسسات دولية.
ويضيــف التقرير أن “إعــادة التزام 
إدارة بايدن جتاه احللفــاء والتعددية 

سيعيق مثل هذه اجلهود”.
بايــدن لتعزيز  وباملثل، فــإن جهود 
الدميقراطية  السياســية  األنظمة 
فــي الــدول، ســتضر باحملــاوالت 
الشكوك  لبث  والروسية  الصينية 

حول في العالم، بحسب التقرير. 
ومع ذلك، يســير التقريــر إلى أنه 
أن تبني  املتحــدة  ال ميكن للواليات 
اســتراتيجيتها على إعــادة تأكيد 
قيادتها وحماية الدميقراطية فقط، 
ألن الصني وروســيا مرتبطان ليس 
نظرهما  وجهــات  مبواءمــة  فقط 
العامليــة، ولكــن أيضا مــن خال 

تكامل مواردهما وقدراتهما.
الكرملــني ، على ســبيل املثال، ال 
يعتقد أن له مستقبل اقتصادي في 
الغرب، خصوصا مع تصاعد الركود 
احمللي،  االستقرار  عدم  وخطر  املالي 
لذلك أصبح ينظر للصني كشريك 

أكثر أهمية من أي وقت مضى. 
“إن ضرب أساس تلك العاقة”، يقول 
أن  التقرير، سيتطلب من واشنطن 
أن درجة معينة من  تُظهر ملوسكو 
التعاون مع الواليات املتحدة أفضل 
من اخلضوع لبكني، حيث أن تشكيل 
حسابات موســكو بهذه الطريقة 
الروســي  التعاون الصيني  لن مينع 
متامــا، لكنه ميكن أن يحد من “اآلثار 
اخلبيثــة” النحيازهمــا لبعضهما 

البعض.

التحرك األميركي مطلوب.. 

تقرير يحذر من آثار خبيثة للتقارب الروسي الصيني

بايدن يأمل بلقاء بوتين في أوروبا خالل يونيو  كورونا يحصد أرواح 100 ألف
 شخص حول العالم في أسبوع
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت مجموعة أكسا للتأمني، تراجع إجمالي 
إيراداتهــا خالل الربــع األول من العــام احلالي 
بنســبة 3 % سنويا إلى 7ر30 مليار يورو مقابل 
7ر31 مليار يورو خالل الفترة نفسها من العام 

املاضي.
في الوقت نفســه زادت إيرادات اجملموعة خالل 
الربع األول بنســبة %2 ســنويا عند استبعاد 

تأثير املتغيرات املوسمية.
وقال إيتيان بوا أور املديــر املالي للمجموعة إن 
إجمالي إيرادات أكســا زاد خالل الربع األول من 
العام احلالي بنسبة %2 في ظل القيود املرتبطة 

بجائحة فيروس كورونا املستجد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــرت بيانــات وزارة التجــارة األمريكية 
التجاري  امليزان  ارتفاع عجــز  اليوم  الصادرة 

ألمريكا خالل مارس املاضي.
وذكــرت وزارة التجارة أن عجز امليزان التجاري 
زاد خالل مارس إلــى 74.4 مليار دوالر مقابل 
70.5 مليار دوالر وفقا للبيانات املعدلة خالل 

فبراير.
التجاري متفقا مــع تقديرات  جاء العجــز 
احملللني الذيــن توقعوا ارتفــاع العجز خالل 
مارس إلى 5ر74 مليار دوالر مقابل 71.1 مليار 

دوالر خالل فبراير وفقا للبيانات األولية.
جــاءت زيادة العجــز التجاري خــالل مارس 
بســبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 6.3% 
إلــى 274.5 مليار دوالر بعــد تراجعها خالل 

فبراير بنسبة %0.7 إلى 258.1 مليار دوالر.
في الوقت نفســه ارتفعت قيمة الصادرات 
األمريكية خالل مارس بنسبة %6.6 إلى 200 
مليار دوالر بعد تراجعها خالل فبراير بنسبة 

%2.4 إلى 187.6 مليار دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــر تقرير صادر عن وزارة التجارة األمريكية، 
ارتفــاع الطلب علــى الســلع املصنعة في 

الواليات املتحدة خالل مارس املاضي.
وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع املصنعة 
زاد خــالل مــارس املاضي بنســبة 1ر%1 بعد 

تراجعه بنسبة 5ر%0 خالل فبراير املاضي.
ارتفاع الطلب بنســبة  كان احملللون يتوقعون 
3ر%1 فقط بعد تراجعه بنســبة 8ر%0 خالل 

فبراير املاضي وفقا للبيانات األولية.
جاء ارتفاع الطلب على إنتاج املصانع األمريكية 
خالل مــارس املاضي في الوقــت الذي زاد فيه 
الطلب على السلع املعمرة بنسبة 8ر%0 بعد 

تراجعه بنسبة 9ر%0 خالل الشهر السابق.
كمــا ارتفع الطلب على الســلع غير املعمرة 
بنسبة 5ر%1 خالل مارس املاضي بعد تراجعه 

بنسبة 1ر%0 خالل فبراير املاضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم التسليمات من 
الســلع املصنعة خالل مارس املاضي بنسبة 
1ر%2 بعد تراجعه بنســبة 9ر%1 خالل الفترة 

نفسها.

تراجع إيرادات أكسا 
للتأمين خالل الربع الثالث

العجز التجاري األمريكي 
ارتفع بمستوى قياسي الى 

74 مليار دوالر في آذار 

نمو الطلب الصناعي 
في أمريكا بنسبة 1.1 

بالمئة خالل مارس

الصباح الجدد ـ متابعة:

أرتفع سعر نفط البصرة اخلفيف، 
امس األربعاء، ، بالتزامن مع ارتفاع 
اخلامــات األخــرى لبرنــت واخلام 

االمريكي .
اخلفيف  البصــرة  نفــط  وارتفع 
املصدر آلســيا إلــى 67.95 دوالراً 
أو  دوالر،   1.88 مبقــدار  للبرميــل 
اخلميس  يوم  بنســبة %2.85 عن 

املاضي.
وســجل نفط البصــرة اخلفيف 
بالنفوط   مقارنة  االســعار  اعلى 
اوبك،  منظمــة  لــدول  األخــرى 
اخلفيف  العربــي  اخلام  وســجل 
للبرميــل، وســجل  دوالراً   67.25
مزيــج مربــان اإلماراتــي 66.50 
للبرميل، فيما سجل مزيج  دوالرا 
دوالرا   67.47 اجلزائــري  ســهران 
للبرميل، وبلغ سعر بوني اخلفيف 
النيجيري 67.31 دوالرا، وجيراسول 

االنغولي 66.97دوالرا.
امس  النفط  أســعار  وارتفعــت 
من  املكاســب  مواصلة  األربعاء، 
اجللسة الســابقة بعد أن أشارت 
بيانات بالقطــاع إلى أن مخزونات 
اخلام األمريكية هبطت بأكثر من 
املاضي،  األســبوع  بكثير  املتوقع 
مما يعزز وجهــات النظر اإليجابية 
حيال الطلب على الوقود في أكبر 

اقتصادات العالم.
وصعدت العقود اآلجلة خلام غرب 
األمريكي  الوســيط  تكســاس 
48 ســنتا مبــا يعــادل 0.7 باملئة 
إلــى 66.17 دوالر للبرميل بحلول 
جرينتش،  بتوقيت   0440 الساعة 
وذلك بعــد تقدمها إلــى 66.58 
دوالر، وهو مستوى لم تبلغه منذ 

الثامن من مارس آذار.
وزادت العقود اآلجلة خلام برنت 49 

سنتا أو 0.7 باملئة إلى 69.37 دوالر 
للبرميل بعد أن المست قمة أكثر 
من ســبعة أســابيع عند 69.78 

دوالر في وقت سابق من اجللسة.
اخلامــني  كال  عقــود  وارتفعــت 
القياســيني حوالي اثنــني باملئة 
أمس االول  الثالثــاء قبيل بيانات 

من معهد البترول األمريكي.
وقالت مارجريت يــاجن احملللة لدى 

ســنغافورة  في  إف.إكس  ديلــي 
“يبــدو أن أســعار النفــط اخلام 
الكبير من  تتدعم من الســحب 
مخزونات اخلام والبنزين الذي أشار 

إليه معهد البترول األمريكي.
“توقعــات الطلب علــى الطاقة 
إجراءات  تتحسن بفضل تخفيف 
الواليات  مــن  مناطق  اإلغالق في 
املتحدة وبريطانيا، مما ساعد على 

تعويض أثــر اخملاوف بشــأن نزول 
الطلب من الهند واليابان. موسم 
القيــادة في الصيــف املقبل رمبا 
الوقود  يزيد من دعم الطلب على 

ويرفع أسعار النفط”.
أن  املعهد  أرقــام مــن  أظهــرت 
 7.7 مخزونات اخلام هبطت مبقدار 
مليون برميل في األسبوع املنتهي 
يوم 30 أبريل نيسان، وذلك بحسب 

مصدرين بالسوق. وكان هذا أكثر 
السحب  ثالثة أضعاف مقدار  من 

الذي توقعه احملللون
من جانبه قال وزير النفط إحسان 
عبــد اجلبــار، إنه يتوقــع أن تبلغ 
تكلفــة تطوير حقــل املنصورية 

الغازي 2.1 مليار دوالر.
وأضــاف عبــد اجلبار فــي مؤمتر 
صحفي إنه ال يتوقع أن تقل أسعار 

النفط عــن 65 دوالرا للبرميل وإن 
أال  النفــط يجب  تراجع أســعار 
تخفيف  بعد  قلــق  يكون مبعث 
أوبــك+ لقيود اإلنتــاج اعتبارا من 

أيار.
يجري  “العــراق  أن  الــى  ولفــت 
مناقشــات بشأن شــراء أسهم 
“إكســون موبيل” في حقل غرب 

القرنة 1 جنوب البالد”.

ارتفاع سعر نفط البصرة الخفيف بالتزامن
 مع ارتفاع الخامات األخرى لبرنت والخام االميركي 

النفط يواصل ارتفاعه وبرنت يالمس 70 دوالًرا

 ارتفع نفط البصرة 
الخفيف المصدر 
آلسيا إلى 67.95 

دوالرًا للبرميل 
بمقدار 1.88 دوالر، 

أو بنسبة 2.85% 
عن يوم الخميس 

الماضي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ُصنف العراق ضمن الدول العشــر األولى 
األكثر إســتهالكاً ملادة الرز الغذائية، وفقا 
 Commodity Market Developments“ لـ 
and Outlook” )آفاق أسواق السلع األولية(، 

الصادر عن البنك الدولي .
وتصــدرت الصــني قائمــة أكثــر الدول 
استهالكا للرز في العالم بنحو 4.7 ماليني 
طن متــري فــي 2015، وتلتهــا نيجيريا، 
ثــم الفلبني وإيــران وإندونيســيا، وجاءت 
السادسة،  املرتبة  في  بعدها  الســعودية 
وهــى األولى عربيا في اســتهالك الرز، ثم 

جاءت الدول األعضاء في االحتاد األوروبي، ثم 
العراق والســنغال، في حني جاءت ماليزيا 
فــي ذيل قائمــة أكثر 10 دول مســتوردة 

ومستهلكة لألرز في العالم.
ويرى اخلبراء أنه بحلول 2040 ســوف تكون 
هناك حاجة إلى إمدادات رز إضافية، ال تقل 
عن 112 مليون طن، لتلبية الطلب العاملي 
املتزايد. ومن املتوقع أن يستمر الطلب على 
الرز فــي الزيادة بالســنوات القادمة، على 
األقل حتى 2035، وفقا لدراســة شــاملة 
أجراها معهد أبحاث السياسات الغذائية 
والزراعيــة )FAPRI(. كمــا يتوقع أن يرتفع 

الطلب العاملي على الرز املطحون إلى 496 
مليون طن في 2021/2020 من 439 مليون 
طن في 2010. وبحلول 2035، من املرجح أن 
يرتفع هــذا الطلب إلى ما يقدر بنحو 555 

مليون طن.
لفت التقرير إلى موصلة أســعار الســلع 
األولية انتعاشها في الربع األول من 2021، 
ومن املتوقع أن تظل قريبة من مستوياتها 
احلالية طيلة العام، بعد أن ارتفعت بسبب 
آفاق  العاملي وحتســن  االقتصــاد  انتعاش 
النمو، وفقا لتوقعات البنك الدولي نصف 
الســنوية في نشــرة ‘آفاق أسواق السلع 

األولية.
ورهن التقرير تلك التوقعات مبا ســيتحقق 
من تقدم في احتواء جائحة كورونا، وكذلك 
على ما ســيتم اتخاذه مــن تدابير، لدعم 
املتقدمة،  االقتصــادات  في  السياســات 
الرئيسية  البلدان  وعلى قرارات اإلنتاج في 

املنتجة للسلع األولية.
 وقد ارتفعت أســعار املنتجــات الزراعية 
ارتفاعا كبيرا هذا العام، وال ســيما السلع 
األولية الغذائية، مدفوعة في ذلك بنقص 
اإلمدادات فــي أمريــكا اجلنوبية والطلب 
القوي من الصني. ومع ذلك، ال يزال املعروض 

كافيا باملعايير التاريخية في معظم أسواق 
السلع األولية الغذائية حول العالم، ومن 

املتوقع أن تستقر األسعار في 2022.
ظلت أسعار السلع األولية الغذائية حول 
العالم مستقرة في اآلونة األخيرة، بينما ال 
تزال الشــواهد الناشئة تثبت آثار ‘جائحة 
كورونا على انعدام األمــن الغذائي، والتي 
من املتوقع أن تستمر طيلة 2021 و2022. 
بينمــا يواجه عــدد متزايد مــن البلدان 
مســتويات متناميــة من انعــدام األمن 
الغذائي احلاد، مما يعكس مســار املكاسب 

اإلمنائية التي استمرت سنوات طويلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت شــركة األدويــة األمريكيــة 
العمالقة فايــزر ارتفــاع أرباحها خالل 
الربع األول من العام احلالي بنسبة 45% 
عن الفترة نفســها مــن العام املاضي. 
كما رفعت الشــركة توقعاتها لنتائج 
العــام احلالي ككل بفضل املســاهمة 

اإليجابية ملبيعاتها مــن اللقاح املضاد 
لفيروس كورونا املستجد.

وذكرت الشركة أن إيراداتها من مبيعات 
لقاح فيروس كورونا املستجد خالل الربع 
األول من العام احلالــي بلغت 5ر3 مليار 
دوالر. وقالت الشــركة إنها تتوقع أرباحا 
تتــراوح بني 55ر3 و65ر3 دوالر للســهم 

الواحد خــالل العام احلالــي ككل، في 
حني كانت التوقعات الســابقة تتراوح 
بني 10ر3 و20ر3 دوالر للســهم الواحد. 
أرباحا  ويتوقع احملللون أن حتقق الشركة 

مبعدل 36ر3 دوالر للسهم.
كما عدلت الشــركة توقعاتها إليرادات 
العــام احلالي لتتراوح بــني 5ر70 و5ر72 

مليــار دوالر، في حني كانــت التوقعات 
الســابقة تتراوح بني 4ر59 و4ر61 مليار 
دوالر. ويتوقع احملللــون أن تكون اإليرادات 

خالل العام احلالي 99ر62 مليار دوالر.
وبلغ صافــي أرباح فايزر خالل الربع األول 
من العام احلالي بنســبة %45 ســنويا 
إلــى 88ر4 مليــار دوالر مبا يعــادل 86ر0 

دوالر للسهم الواحد مقابل 36ر3 مليار 
دوالر مبا يعادل 60ر0 دوالر للسهم خالل 

الفترة نفسها من العام املاضي.
وبلغت إيــرادات فايزر خــالل الربع األول 
6ر14 مليــار دوالر بزيادة قدرها 5ر4 مليار 
دوالر أي بنسبة %45 عن الفترة نفسها 

من العام املاضي.

تقرير

 

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعربت الواليات املتحدة وكندا واالحتاد 
واليابان عن قلقها املشترك  األوروبي 
بشــأن دور اإلعانــات احلكومية في 
اإلســهام في زيادة الطاقة اإلنتاجية 
العامليــة فــي قطاعــات اقتصادية 
معينــة مشــبعة أصــال، وذلك في 

إشارة غير مباشرة إلى الصني.
وفي جلسة عقدتها املنظمة ، وضع 
االحتاد األوروبي والواليات املتحدة بندا 
منفصال علــى جدول األعمال يتعلق 
بالتزامــات الصني اخلاصة بالنشــر، 
مبوجــب اتفاقيــة انضمــام الصني 
للمنظمــة. وطلب االحتــاد األوروبي 
والواليات املتحدة أيضا بندا منفصال 
في جدول األعمال يتعلق باألســئلة 
الصــني بشــأن  املطروحــة علــى 

معوناتها احلكومية.
لكــن فــي املقابــل، ميكــن ألي بلد 
،أن يلجأ إلى هيئة  ،مبوجب االتفاقية 
املنظمــة لتســوية املنازعات إللغاء 

إعانــة تقدمها دولة أخــرى أو إزالة 
آثارها السلبية، أو ميكن للبلد أن يبدأ 
حتقيقــه اخلاص ويفرض فــي نهاية 
املطاف رســوما إضافية “تعويضية” 
على الــواردات الناجتة عــن القطاع 
املدعــوم بعــد أن يثبــت أنها تضر 

مبنتجيها احملليني.
وأعلن إريك ســولبرج رئيس اللجنة 
النرويجي، في جلسة املنظمة ، أن 80 
عضوا لم يقدمــوا بعد إخطاراتهم 
لعــام 2019، ومــا زال 67 عضوا لم 
يقدموا إخطارات الدعم اخلاصة بهم 
لعــام 2017، وال يــزال 57 عضوا لم 
يقدمــوا إخطاراتهم لعام 2015، في 
حني قدمت اجلابون توا إخطارها لعام 

.2009
وقــال الرئيس، “هــذا التأخير ما زال 
مســتمرا، على الرغم مــن تذكيره 
األعضاء ســابقا بتقدمي إخطاراتهم 
في الوقت املناســب”، وحث بشــدة 
املتأخرين  املنظمــة  أعضــاء  جميع 
على تقدمي إخطاراتهم في أقرب وقت 
ممكن، واســتخدام املساعدة الفنية 
املتاحــة من خــالل أمانــة منظمة 

التجــارة إذا كانــت هنــاك حاجــة 
للمســاعدة في إيــداع اإلخطارات. 
كما أشار إلى أن الدليل املنقح حول 
متطلبــات اإلخطار ميكــن أن يقدم 

مساعدة، وهو متوافر بجميع اللغات 
الرسمية الثالث للمنظمة.

وواصلــت اللجنة مناقشــة اقتراح 
منقح قدمته الواليــات املتحدة في 

تشــرين األول 2020 لضمان حصول 
كل دولة علــى ردود على األســئلة 
التي تطرحها بشــأن معلومات عن 
طبيعــة ومــدى أي دعــم متنحه أو 

حتتفظ به الــدول األخرى، أو توضيح 
أســباب اعتبار دولة ما تدبيرا معينا 
بأنه غيــر خاضع لشــرط اإلخطار. 
وينــص املقترح على إلــزام األعضاء 
الذيــن يتلقــون طلبــات معلومات 
مــن عضو، أعضــاء آخرين، بشــأن 
إعاناتــه “تقدمي هــذه املعلومات في 
أســرع وقت ممكن وبطريقة شاملة، 
الطلب،  عند  مســتعدين،  ويكونون 
لتقدمي معلومات إضافية إلى العضو 
الطالــب خصوصــا”. وينبغي تقدمي 
العضو  لتمكــني  كافية  تفاصيــل 
اآلخر مــن تقييم امتثاله لشــروط 
اتفاقية منظمة التجارة حول الدعم 
احلكومــي “272 صفحــة”. ويقــول 
طلبات  تقــدمي  ينبغي  إنــه  املقترح 
املعلومــات وتقــدمي اإلجابــات على 
أساس إجراء مكتوب، أي على أساس 
أســئلة مكتوبة وإجابــات مكتوبة. 
وينبغي لألعضاء الذين يتلقون طلبا 
مكتوبا، تقدمي إجابــات مكتوبة في 
أســرع وقت ممكن، وينبغي لألعضاء 
مراعــاة الوقت الالزم للتشــاور مع 
احلكومــات املركزيــة. وتوضح فقرة 

أخرى أنه ينبغــي تقدمي اإلجابات في 
غضون 60 يوما بعد تسلم الطلب.

وجاء في املقتــرح األمريكي، “بعد أن 
يكون  اخلطية،  إجاباته  العضو  يقدم 
على استعداد، بناء على طلب خطي، 
لتقدمي معلومات خطية إضافية إلى 
العضو الطالب”. وعند الرد على طلب 
خطي من أحد األعضاء، يتيح العضو 
- املطلــوب منه تقــدمي التفاصيل ، 
االمتثال  “تقييم مدى  اآلخر،  للعضو 

ألحكام اتفاق اإلعانات”.
وعالوة على الســعودية، استعرضت 
اللجنة إخطارات الدعم اجلديدة لعام 
وكولومبيا،  قدمتها شــيلي،   ،2019
وكوستاريكا، وجواتيماال، وهندوراس، 
مراجعة  وواصلت  وناميبيا.  وماليزيا، 
إخطارات الدعم لعــام 2019 الواردة 
من شــيلي والصني واالحتاد األوروبي 
واملكسيك والفلبني وروسيا والواليات 
املتحــدة وفيتنــام. كمــا واصلــت 
استعراضها إخطارات 2017 املقدمة 
من الصني واملكســيك، ولعام 2015 
املقدمة من الصني، ولعام 2009 التي 

قدمتها اجلابون.

بموجب اتفاقية انضمام الصين اليها

قلق بين أعضاء منظمة التجارة بشأن اإلعانات
 الحكومية المساهمة في زيادة الطاقة اإلنتاجية

العراق ضمن قائمة الدول العشر األولى األكثر إستهالكًا للرز بالعالم

ارتفاع أرباح فايزر خالل الربع األول من عام 2021
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يوسف عبود جويعد

في اجملموعة الشــعرية )َكأنَُّه( للشــاعر 
أجود مجبل، نكتشــف معالــم التغيير 
القصيدة الشــعرية،  والتجديد في منت 
حيث يقوم الشاعر بتحديث كل العناصر 
واألدوات التــي تدخل ضمــن بنية النص 
الشعري، من املفردة االنزياحية الشعرية 
التــي تنبثق من صميم احليــاة اليومية، 
والثيمات التي تالمس وجه احلياة، وتنقل 
مــا يــدور ويحدث فــي ثناياهــا، ووحدة 
املوضــوع لبناء فني متراص متماســك 
متحد متصل من الشطر األول للقصيدة 
وحتى آخر عجــز فيها، والرؤيــة الفنية 
التي اتخذها الشــاعر ســياق فني متبع 
في عملية صناعة القصيدة الشــعرية 
احلديثة، كون أن الشاعر أجود مجبل يُعد 
واحداً من الشعراء الذين حدثوا القصيدة 
وتواكب  تنســجم  وجعلها  العموديــة، 
حركة تطور الشــعر احلديــث، من خالل 
خروجهــا من رتابتها، ومنطها الشــعري 
املكرر، إلى حالة يظهر فيها اجلهد الفني 
نحــو التغييــر، من خالل جتديــد أدواتها 
وعناصرهــا، ومفرداتهــا، وبنائها الفني، 
دون اإلخالل بأساسيات صياغة القصيدة 
العمودية من حيث الوزن والقافية واإليقاع 
وبحورهــا اخملتلفة، وهو أمــر يحيلنا إلى 
حقيقة أن احلداثة في العملية الشعرية 
ال تعتمد باملســاس بالتجنيس الشعري، 
بتغيير احملتــوى وجتديــده وجعله  وإمنــا 
يواكب ويالحق حركة تطــور احلياة بكل 
متغيراتها، األمر الــذي يجعل القصيدة 
الشــعرية متس حياة القــارئ، فيتابعها 
ويتواصل معهــا، ويتفاعل مع كل صورة 
شعرية وردت فيها، ألنها استقطعت من 
ووجدانه  لواعجه  ومتــس  حياته،  صميم 
وأفــكاره ووعيــه، وهمومــه، ومعاناته، 
وحزنــه، وفرحه، وخيالــه، وحلمه، وحتى 
نظرته بعيدة املدى نحو مســتقبل خال 
من كل منغصات احليــاة، ألنها )وأقصد 
بذلــك القصيدة الشــعرية( احتوت كل 
معالــم احليــاة العصريــة، وخرجت من 
النمط الكالســيكي والتقليد والتكرار، 
نحو معالم حياة رحبة وواسعة نعيشها 
فيحسها الشاعر وينقلها برؤية شعرية 
حديثــة، وهذا مــا عمل عليه الشــاعر 
ليضعها في الطريق اجلديد لبنية النص 

الشعري احلديث.
ولكــي نتحول من البحــث النظري، إلى 
البحث التطبيقي، علينــا أن نطوف مع 
عالم الشعر، الذي أرسى قواعده الشاعر 
أجود مجبل، ونختار مناذج من مجموعته 
الشعرية، لنكون مع أول قصيدة في هذه 

)فيروز(،  وهي قصيدة  الشعرية،  اجملموعة 
التي ينقــل لنا فيها ما تعني لنا املطربة 
فيروز وصباحاتها الندية، وتأثيراتها، وهي 
ممتدة بتأثيرها من ماض موغل في القدم 
وحتــى يومنا، مــا زالت فيروز تنعشــنا 

ومتنحنا نسائم ندية من صباحاتنا:
ألنَِّك إْن يُحِدْق بنا الصحْو

طائُر األساطيرِ
لْم يسُكْن بأي مكان

جتيئننا حيناً
بهيئِة موجة 

وتأتني أحياناً بزّي أغاني 
فتبدأُ أحجارُ الطريِق 

افتتانَها
وتنخرُط الّناياُت في اللَمعاِن

ونحُن على النبع انتظرْنا صبيًة
ـُه ُهَو( نكــون في  وفــي قصيــدة )َكأنَـّ
طواف في أروقة األحاســيس واملشــاعر 
والتداعيات التي تالمس حياتنا، ونتماهى 
مــع كل مفردة منها، ويعــرج أيضاً على 

القصيدة وعملية بنائها:
فالشْعُر ضوٌء باهٌر يُعشي 

فال ُتّدْق طويالً في القصيدة يا فتى
وال يَختلِْط َمعناَك بالَعيِش 

فقْد تصيُر البالدُ احلُلُْم مقبرًة 
ويُصبُح الوطُن الُعشيُّ كالنَّعِش 

)كأنُه ُهَو( يا بلقيس َموعُدنا
َفَقِبليني على مرأى من العرِش
غريبًة كنِت قبَل احلبِّ سّيدتي 
كُغربِة املوناليزا قبَل دافنشي 

)إلى  )الزعيم( والذي أهداها  وفي قصيدة 
القديس الشــهيد عبد الكرمي قاســم(، 
ينقل لنا الشاعر مكانة الزعيم في نفوس 
وتواضعه،  محبيــه، وخصاله وصفاتــه 
وحبــه للفقير، وحياتــه املتواضعة، وهو 
يتناول وجبة غذائه في )سفرطاس( يأتيه 
مــن بيت أهلــه، وينام علــى األرض كأي 

إنسان فقير، ومنجزاته الكبيرة:
يَك حــني تُزيحاِن عنها  أتْذُكــُر بغدادُ َكفَّ

)الصرائف(؟
ثمَّ تَُشِيُد ُمغتبطاً فوَقها ُمُدناً وأغاني

لكّنهم قتلوَك ُقبيَل البالدِ 
مدائُنَك اآلن ال تمُل اسُمَك 

ال تتذكُر عينيَك
إذْ َتُرساِن َمَسرََّة أطفالِها 

كّلما يذهبوَن لُصبح املدارِس 
ثّم يعودوَن قبَل احلروِب 

مدائُنَك اآلن ال تتذّكُر 
كْم كنَت تُوجُز وجَهَك في مخبز ذاَت فجر

ليكُبرَ وجُه الرغيِف 
)لَيلّيات( ينقلنا الشــاعر  وفي قصيــدة 
إلــى الليل كما نراه وكما نعيشــه، وهو 
يصاحبنا كل يوم، في تداعيات حســية 
شــعرية شــفيفة هادئة منسابة كماء 

نهر صاف:
أخي أّيها الليُل الذي لَي عنَدُه 

أحاديُث غرقى 
ما روتها الشواطُئ
إلى حزنهم يا ليُل 

ُخذني سفينٌة
لها في أقاصي الال هناَك موانُئ 

أتذُكرنا تلَك احملطاُت صبيًة؟ 
وأيلول ِمْن أحالمنا البيض هازُئ 

َتكــي( نكون مع  )بغدادُ  وفي قصيــدة 
بغــداد، التي تســكن شــغاف القلوب، 
تلك املدللة الغنــوج، وهو يحكي لنا عن 

لسانها ما آلت إليه احلياة فيها:
َمّروا ببغدادَ ُعشاقاً 

فأحزنهم 
وْغٌد على دمِعها يختاُل 

أو ِمسُخ
رأوا على النخِل
للغرباِن مملكًة 

وللشحاريرِ
يدنو ُموحشاً َفُخ

تذوي احلياُة 
وتعرى في شوارعها بُخالً، 

وكمــا لفيــروز محبيهــا ومكانتها بني 
الناس، فإن للصوت الريفي احلنني املطرب 
داخل حسن مكانته أيضاً بني الناس، وهو 
الزمن اجلميل،  يذكرنا بالظهيرة في ذلك 
ورائحة الســمك املشــوي تنساب لتثير 
اجلوع، واألمهات وهن يفترشــن احلصران 
جللسة يشاركهن داخل حسن في صوته، 
ففي قصيدة )داخل حســن( التي حملت 
اسمه، يقدم لنا الشاعر توليفة شعرية 

لهذا الصوت اجلنوبي ومــا يثير فينا من 
شجن:

كيف يكفي هواُه هذا الغناُء؟
واجلنوبات حزنُُه املشاُء
ُمُدٌن بصمت الصحراُء

َف الطغاُة ُضحاها وُقّرى َجفَّ
فمتى يَنطلي عليها املاُء؟ 

مْن هنا َمرَّ
ُمْعَجماً للمواعيِد

ماُء تالقْت به السننُي الظِّ
وهنا حولَُه الليالي 

عشيقاٌت يُلَوْحَن 
والنخيل نساُء

وعن الكرادة وهــي قلب بغداد، ومكانتها 
عنــد الشــاعر، وما حصل فيهــا، يقدم 
لنا الشــاعر قصيدة تمل عنوان )كّرادٌة 

للقلب(:
كّرادُة القلِب َمرسى للرمادِ بها 

وُملتقى لدخان ُموجع ضاري 
وهَي التي لْم يَُقِبْل ُمذنٌب يَدها 

إال وعادَ نِقيَّاً دُوَن أوزارِ 
سفينٌة )للمكاريِد( 
الذيَن َنَوا لَيغرَقوا 

عبثاً من غيرِ ّبحارِ
وفــي قصيــدة )َمقامُة إبراهيــم( وهي 
مهداة )إلى إبراهيم اخلياط( وهو شــاعر 
شــغل منصب األمني العام التاد األدباء 
والكتاب في العــراق، وكان مثاالً للطيب 
واالخــالق واإليثار، فكســب حب اجلميع، 

وهي رثائية مؤثرة:
كاَن َضوًء 

ِمْن لَيال بِقيت
بَعدُه خاليٌة ِمن َقبِس 

نَعُشُه َمرَّ سريعاً
ِمن هنا 

بِضحًى في فقدِه ُمنغمِس 
فوقُه َحطَّ َحماٌم 

ومضى 
باحثاً عن ُحلِْمِه املِندرِِس 

َس جمهورّيًة رَحبًة  ُهَو َمْن أسَّ
للبرتقاِل املِشِمِس 

فارساً كاَن 
على أسوارِها

وهكذا وبعــد أن مررنا، على نقل جزء من 
مناذج لنصوص شــعرية، مكتملة البناء، 
ومتماســكة في توحدهــا، متراصة مع 
بعضها، بلغة شــعرية جديــدة، وبثوب 
ومفردات  العموديــة،  للقصيــدة  جديد 
معاصرة تصل وجدان القارئ، يتبني لنا أن 
الشاعر أجود مجبل هو واحد من الشعراء 
الذين خرجوا من شرنقة التقليد والتكرار، 
إلى حيث احلداثة منطلقاً في فضاء رحب 

واسع.

ندى قطان
 

لم تلدني أمي تت جســر الثورة املُبتلع، 
الذي ميتد فوقي اآلن كموجة عالية، سوداء 
متســخة، ال تنتهي. حني كنــت طفاًل، 
كانــت تُعّلق والدتي حقيبتها الســوداء 
اجللديــة الالمعة على مقبض كرســيي 
اخلاص في اخللف، وتدفع بي إلى الســوق. 
كان ذلك قبل ســبع ســنوات تقريًبا. لم 
أكــن أرى وجه أمي فــي الرحلة. قدماها 
الصغيرتني.  قدمــي  كانتا  الصغيرتــان 
تعطلي وســكوني كانــا معلقني بهما، 
وبإيقاعهما املتزن على الرصيف؛ تتجهان 
حيث ال أعرف، وتتوقفان لشــراء شــيء 

مــا. مُيِتعني ذلك فأبتســم، مــن دون أن 
تــرى وجهي... كانت تُعّلــق أيًضا أكياس 
الشراء اخملتلفة على ظهري.. أقصد على 
مقبضي الكرســي املتحرك. كنت أحُس 
بالثقل يزداد، ويبطئ احلركة، حني تشتري 
الفواكــه احلامضة الكبيــرة احلجم. أما 
البقدونس، فقد كان ميــأ أنفي برائحته 
اخلاصة، فأفزع وأفّر.. فــي ذهني... األلوان 
شــتى. أعرف منها ما تفضله أمي. ثياب 
النهار  أوقــات  ولكل  االحتمــاالت،  بكل 
والليل. جميعها تناسب أمي في خيالي.. 
تضــرب الثياب وجنتي، وهي منشــغلة، 
فتخــرُج منها روائح مخزَّنــة، مختلطة 
بعطور شــاّذة ال أعرفها... مع تطاول زمن 
الرحلة، كانت تتالحق أنفاسها وهي تدفع 

كل شــيء مًعا. كان الكرسي عجيًبا في 
تلك الرحالت، فقد كان يطير بي قياًســا 
إلى بالدته في غرفتي املُصمتة. تلفازي في 
غرفتي أيًضا ُمصمــت، أو ممتلئ بخياالت 
فارغــة ألرجــل تتحــرك، وأذرع تتحرك، 
أو  لينــة مهما كانــت غليظة،  وأصابع 
نحيلة. تت اجلسر األسود، يتحرك البشر 
- الذين يســتطيعون فعل األشياء - من 
حولي. تتكدُس قطع األثاث املسلوب من 
بيوته، ويتم تريكــه ونقله إلى أصحابه 
اجلدد في شاحنات تصدر أصواتًا كالرعد 
بقوتها، في فضاء هذا العالم الســفلي. 
فاجأني ذات ليلة دغل ما بني فخذي، حني 
نسيت أمي أمر عودتي للمنزل. لم أحاول 
إلى  رائحته  ملســه بطريقة ما! دفعتني 

اجلــري فزًعا كاألرانب.. فــي ذهني. صرت 
البحر  تنمو فوقه أشــنيات  اآلن شــيًئا 
 ، الســوداء، هنا بني فخذي، وفوق وجنتيَّ
وشــفتي، وعلى صدري... شــعري املثبت 
فوق جمجمتي يزداد ويــزداد طواًل أيًضا - 
كاألشنيات األخرى - بينما مير املارة، يرمون 
أوراق النقد الرخيصة املهترئة في ِحْجري، 
وميضون.. كأنني صحٌن ُمقّعر.. كأنني زورق 
جاف.. أثبُت األوراق بقبضتيَّ كل مرة، كما 
أوصــت أمي. قبل اختفــاء الضوء للمرة 
األخيرة في هذا العالــم، أنظر إلى قطع 
األثاث الســاكن، كأنه يفهمني، وننتظر 
مًعــا. أفكر أن نباتات البحر املتشــابكة 
أن تظهر هي  ســتبتلعني حتًما، قبــل 
بقدميهــا.. لكنها تأتــي، وتنتزعني من 

املكان بسرعة؛ يأخذها الفزع كأنها تريد 
أن تختفي، أو تخفي شــيًئا. جتري تقريًبا، 
وال تعلق شيًئا على مقبض كرسيي الذي 
تدور عجالته األربع أخيرًا، كأنها تذهب بي 
إلى حلم يطــوي حقيقتي، أو إلى غرفتي 
املُصمتة التي تطوي عالم اجلسر!.. لست 
أدري، لــكأن والدتــي خفيفــة، أو لكأني 
خفيف وأصغر وأصغر.. أبتسم ألني ال أرى 
وجهها؛ يطمئنني ذلك، فأرى الطوفان إثر 
ذلك، وهو يغمر هذه البقعة من املدينة.. 
في ذهني... في الصبــاح املُبكر، تأخذني 
أمــي إلى ذات البقعــة؛ تتركني.. وكأنها 
تخفي شــيًئا ما بعد سبع سنوات على 
احلرب. املدينة تخفي شــيًئا ما تت هذا 

اجلسر!

شاعر الحداثة في »كأنُه«

صحن ُمقّعر

قراءة

قصة قصيرة

متابعة الصباح الجديد:

ينطلق في مدينة ميالنو اإليطالية 
مركز دراسات بني-ثقافات املتوسط 
)ميســك  بـ  اختصارًا  واملســمى 
- MISC( وهــي كما جــرت العادة 
املركز  اســم  من  األولى  األحــرف 
 Mediterranean( باللغة اإلنليزية
 .)Intercultural Studies Center
ويتأســس هذا املركز مببــادرة من 
منشورات املتوسط، والتي تسعى 
من خالله إلى املساهمة في تعميق 
والتطبيقية  النظريــة  األبحــاث 
 )-Intercultural )البني-ثقافيــة 
في منطقة حــوض البحر األبيض 
»منشورات  تنظر  حيث  املتوسط. 
البحر  منطقــة  إلى  املتوســط« 
ميدانًا  بوصفها  املتوسط  األبيض 
العالم،  تاريــخ  فيه  ُصنــع  كبيرًا 
اآلن  املنطقــة حتى  تزال هذه  وما 
منطقة ســريعة التغّيــر وكبيرة 
التأثيــر، وهي قد تكــون املنطقة 
األكثر تنوًعا في العالم على جميع 
األصعدة، وخاصــة الِعرقية منها، 
والتــي تفرض تنوًعا هائــاًل ثقافًيا 

واجتماعًيا ودينًيا جديرًا بالدراسة.
وعليه سيعنى هذا املركز لأبحاث 
شــعوب  بثقافــات  والدراســات 
الدول املطلة علــى البحر األبيض 

املتوســط، من خالل نواة جماعية 
دة تتنــاول مدى  ودراســات محــدَّ
تفاعل هــذه الثقافات فيما بينها 
ومدى تأثيرها علــى تطور وتقارب 
هذه الشــعوب ثقافًيا واجتماعًيا 

واقتصاديًا.
  إلى ذلك، يتبنى ميسك ، منهجية 
خاللها  من  يؤمن  املعالم،  واضحة 
العاملون في املركز بفاعلية ومردود 
العمــل اجلماعــي، علــى عملية 
إنتاج املعرفة، من خالل املشــاركة 
والتعاون بني كلٍّ ِمَن الباحث واحمُلرِّر، 
واملتَدرِّب،  واملُســاعد،  واملُترِجــم، 
البحث،  والفريق اإلعالمي، لتطوير 
الدراســة  بدًءا من تديد موضوع 
أو البحــث ووصواًل إلى النســخة 
النهائية. ولكنه ال ينغلق أبًدا على 
مناهــج العمل األخــرى في حال 
اقتضت احلاجة أو مصلحة البحث

أهــداف مركــز دراســات ثقافات 
:- MISC(املتوسط )ميسك

ودارســات  بحوثًا  املركز  ســينتج 
البحر  منطقــة  ثقافات  تتنــاول 
األبيض املتوسط في جميع اجملاالت، 
واالجتماعيــة،  األنثروبولوجيــة 
ودراسة األقليات العرقية والدينية، 
والنماذج  اجلنســانية،  والدراسات 
األســس  ودراســة  الثقافيــة، 
التواصل  وإمكانيــات  والكفاءات 
واالتصــال والتكّيــف الثقافيــة، 

الفهم  ودراســة جوانــب ســوء 
الثقافي.

كما يهدف أيًضا الى:
ـ إصدار دورية منتظمة ومحكمة 
م مادة  ورقيــة وإلكترونيــة تقــدِّ
ثقافيــة جلميع مســتويات القراء 
على اعتبــار ندرة هــذا النوع من 

األبحاث عربًيا.
ـ توفيــر قاعــدة بيانــات عامــة 
اإلصــدارات  كل  عــن  وشــاملة 
والصحفية  واألكادميية  العلميــة 
منطقة  بأنثروبولوجيا  املتعلقــة 
حــوض البحر األبيض املتوســط، 
ومتابعــة آخر ما كتــب وصدر في 

هذا اخلصوص.
بــني  رأي  اســتطالعات  إجــراء  ـ 
مجموعــات عرقيــة أو دينيــة أو 
آراء وسلوكيات صادرة  جتاه  قومية 
ملعرفة  أخــرى  عــن مجموعــات 
وما  وميولهم  النــاس  توجهــات 
يريدونه وما يرفضونه في تقبلهم 

لآلخر.
طابــع  ذات  دراســات  إعــداد  ـ 
استشــرافي مســتقبلي تنطلق 
من معطيات وحيثيات الدراســات 
امليدانية علــى أرض الواقع وتاول 
التنبؤ واالســتعداد للمســتقبل 
دول منطقة  الذي يجمع  املشترك 
فيما  املتوســط  البحــر  حــوض 
بينها، وما يجمعها أيًضا مع باقي 

الشعوب األخرى.
ـ عقــد مؤمتــرات ونــدوات عامة 
وخاصــة طيلــة العام وفــي دول 
البحر املتوســط، بشــكل منفرد 
أو بالتعاون مــع جهات )منظمات 
وشبه  أو مؤسســات مســتقلة 
يشارك  أخرى،  وحكومية(  نظامية 
فيها أصحــاب القــرار واملهتمني 
واخملتصني في دراسات بني الثقافات.
ـ عقد ملتقى بني الثقافات السنوي 
من  مختصني  يســتضيف  والذي 
ومنــاذج  والباحثــني،  األكادمييــني 
ثقافية فاعلة وعروض ملمارســات 

ثقافية متنوعة.
ـ املساعدة في تقدمي منح دراسية 
»عليــا، وجامعية« لدراســة »بني 
الثقافــات« وذلــك بالتعــاون مع 
أفضل اجلامعات التي تقوم بتدريس 

هذا االختصاص.
ـ إقامة دورات تدريبة خاصة نظرية 
وتطبيقية، وورش عمل مشــتركة 
في العمــل البحثي في مجال بني 

الثقافات.
املتخصصــة  الكتــب  إصــدار  ـ 
املركز  وتخصصــات  وحــدات  في 
ســواء تأليًفا أو ترجمة وفي أكثر 
مــن لغــة. والعمل علــى إصدار 
التنوع  ترصد  وقواميــس  معاجم 
األنثروبولوجــي في منطقة البحر 

املتوسط.

انطالق مركز دراسات ثقافات المتوسط
متابعات

غالف الكتاب

إذا كانت احلرية مدينة الفلســفة، فإن املثقف 
هو زعيم تلك املدينة، وقائدها، وهو حامل لواء 
التنوير، بيده شــعلة الوعي، يطوف بها أرجاء 
مدينته، باحثا عــن العتمة، كي يحرر يحتلها 

بضوئه الساطع، طاردا الظالم منها.
املثقــف هو الكائن االشــكالي، الغامض حد 
الوضوح، الواضح حد الغموض، ميلك ما ال ميلكه 
أحد غيره. مفاتيح املعرفــة التي أعطيت له، 
ميكنه بها فتح األبواب دون استئذان. ولكون أن 
املثقف، كان وحيدا في الساحة، ميارس طقوس 
املعرفة ونشر الوعي، بني أوساط اجملتمع. فهو 
صاحب رسالة، ووجوده مرتبط بتلك الرسالة، 
وقيمته كإنســان أوال، وكمثقف ثانيا تعتمد 
على مدى قدرته على إيصال تلك الرسالة إلى 
متلقيها، وقدرته تلــك تعتمد على ما ميلكه 
من آليات تواصلية مع املتلقــي. ولعل قدرته 
على فهم ذلك املتلقي، والتضاريس القاسية 
التي عليه السير فيها، والطرق الوعرة واخلطرة 
التي البد من الســير فيها، هي أبرز ما يواجهه 
املثقف من تديات ومحن. فهو أمام خليط غير 
متجانس، أمام أفكار مشتتة ومقيدة، بعضها 
يعشــق تلك القيود ويضحي نفسه من أجل 
أن يبقى مقيــدا بها. قيود األعــراف واملوروث، 
والطائفة...  والعشــيرة  والقرية،  املدينة  قيود 
كلها قيود علــى املثقف أن يكون خصما لها، 
وســالحه الوحيد هو القلــم والكلمة. وفي 
ظل تصاعد موجهات الرأي العام عبر الفضاء 
االفتراضي، وبروز فئات وأفراد أخذت زمام املبادرة 
من خالل القدرة علــى تييد اجلمهور ومن ثم 
دفعه ليكون تابعا لها ومنقادا لتوجهاتها عبر 

ما يبث في مواقع التواصل االجتماعي.
ولعل ما ســاعد تلك الفئــات وأعني أصحاب 
الصفحــات التــي متلك أعــدادا كبيــرة من 
املتابعني الذين تتشكل أراءهم ومواقفهم من 
خالل ما تبثه تلك الصفحات، وهو اعتمادهم 
على آليات تتناســب مع املرحلة اجلديدة، وعبر 
اســتقراء ما يرغبــه اجلمهور ويريــده، فهم 
اســتطاعوا أن يصلوا إلــى املكامن الداخلية 
للجمهور، واللعب على األوتار احلساســة له. 
فكتبوا ما يريــده ذلك اجلمهــور، وما يتمنى 
سماعه، حتى لو كان مزيفا وغير واقعي، حتى 
لــو كان ال أخالقيــا وال قانونيــا. باملقابل، ند 
املثقف، الزال حارســا ألفكاره وحاميا ألوهامه 
التي ال يريد االعتراف بأنها أصبحت من املاضي، 
الزال بعــض املثقفني، يعيشــون في أبراج من 
النرجســية والتعالي على النــاس، لدرجة أن 
بعضهم يكتب بلغــة متعالية، تغلب عليها 
فلســفية  ومقوالت  منحوتة،  مصطلحــات 
وعلميــة لفالســفة ال عالقة لهــم بالواقع 
ومــا يحتاجه، بل إن بعضهــم تبرأ من واقعه 
ومجتمعــه، كأن يتخلى عن اســمه ويختار 
اسما غير مألوف أو ينتمي إلى ثقافة أخرى، أو 
كأن يقلد شاعرا أمريكيا كان يقضي معظم 
أوقاته عاريا! ورغم كل ذلــك، فإن هذا النمط 
من املثقفــني، الزالوا يعتقــدون بأنهم الورثة 
الشرعيني حلاملي شعلة التنوير، التي لم ولن 
يشــعلها أحد ما دام الوعي يشــكله املراهق 
والصبــي عبر منصات التواصــل االجتماعي، 
ومــادام املثقف، تقهقر إلى جــدران ذاته التي 
أصبحت من املاضي، وحق على اجملتمع بدال عن 

السير خلف املثقف، زياته في املتحف!

وادي المثقف
ووادي المجتمع
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فوائد مغلي البقدونس للجسم
يحتوي البقدونــس على الكثيــر من العناصــر الغذائية 
املهمة والضرورية للجســم، مبا فيها فيتامني C، وفيتامني

A، ومجموعة فيتامني B، باإلضافة إلى احلديد والكالسيوم 
واأللياف الغذائية.

ويساعد مغلي البقدونس في تنحيف اجلسم وإنقاص الوزن 
للعديد من األســباب، أبرزها احتوائه على كميات قليلة من 

السعرات احلرارية، كما أنه يشعر من يتناوله بالراحة.
ويســاعد هذا املشروب أيضا في التخّلص من املاء الزائد في 
اجلسم لكونه مدرا للبول، كما يقّلل من الشهية للطعام، 

وذلك عند شربه على معدة فارغة في الصباح الباكر.
ويعد مغلــي البقدونــس فعاالً أيضــاً في إذابــة الدهون 
والشحوم املتراكمة في اجلسم، وخصوصا تلك التي تتواجد 
في منطقة البطن، إذ يعمل بشكل فعال في تخفيف الوزن 
وخســارة الكيلوغرامات الزائدة إلى جانب الرياضة واحلمية 

الغذائية، أي بشرط عدم االعتماد عليه فقط.

إشارات راديوية‹ غريبة من كوكب الزهرة
نشــرت مجلة علمية متخصصة أصواتا رصدها مســبار 
وكالة الفضاء األمريكية “ناســا” عنــد اقترابه من الغالف 

اجلوي لكوكب الزهرة.
وسجل مسبار “ناسا” الذي يحمل اسم “باركر سوالر بروب” 
إشارات راديوية مميزة في أثناء اختراقه الغالف اجلوي لكوكب 

الزهرة، متوجها نحو الشمس.
ويظهر في الفيديو الذي شــاركته “ناســا” على “يوتيوب” 
حلظات اختراق املســبار الغالف اجلوي للزهرة، والتي تزامنت 
مع تســجيل املســبار أصوات الذبذبــات الراديوية املميزة 

والغريبة.
وعند االســتماع إلى التسجيل يالحظ بدء سماع األصوات 
الغريبــة منذ حلظة دخول املســبار الغــالف اجلوي، وحيث 
سجل املســبار أصواتا تشبه إلى حد ما “أغنية موسيقية” 

متكاملة مع بداية وخامتة.
وبحســب مجلــة “scitechdaily” العلميــة املتخصصة، 
سجل املسبار هذه األصوات خالل تأرجح قصير قرب كوكب 
الزهرة، حيث اكتشــف املسبار إشــارة راديو طبيعية تؤكد 
أن املركبــة الفضائية قد طارت عبر الغــالف اجلوي العلوي 

للكوكب.

ميزة جديدة لتيليغرام قريبا
أعلن مؤســس تطبيق »تليغرام«، بافــل دوروف، أن تطبيقه 

سيحصل على ميزة مهمة وعملية قريبا.
وتبعا لدوروف فإن تطبيقات »تليغرام« ســتزّود مبيزة جديدة 
متّكن االشــخاص من إجــراء مكاملات الفيديــو اجلماعية، 
وســتتمتع هذه امليزة مبعايير ممتازة مــن حيث احلفاظ على 

خصوصية بيانات املستعملني.
وبشــأن املوضوع كتب دوروف »مشــاركة الشاشة، وإلغاء 
الضوضــاء، ودعم أجهزة الكمبيوتر الشــخصية واألجهزة 
اللوحيــة- كل هذا ميكن أن يتوقعه املســتخدمون مع أداة 
اتصاالت الفيديو اجلماعية القادمة في تليغرام، وأضف إلى 

ذلك السرعة وتشفير البيانات«.
وأضــاف »ســيكون بإمكانكم الوصول علــى الفور جلميع 
محادثاتكــم عبر تليغرام من الهاتــف أو أجهزة الكمبيوتر 
الشــخصية من خالل متصفح الويب ، ولــن تكون هناك 
حاجة لعمليات التحميل أو تنزيل التطبيقات للوصول إلى 

هذه احملادثات«.

ملونشريط

الصباح الجديد - متابعة:
 

رمبــا يشــكل الطعــام متعة 
للكثيريــن، لكن ثمــة خطورة 
على  اإلقبال  في حجــم  تكمن 
ونتائجــه  وأســبابه  الغــذاء 

الصحية أيضاً. 
وهنــاك عدة اســباب تســبب 
يجعل  ما  الشــهية،  اضطراب 
على  يقبــل  ان  اما  الشــخص 
الطعــام بصورة مبالــغ بها ما 
يتســبب غالبــا بزيــادة كبيرة 
بالوزن، او يفقد الشهية متاما ما 
الدم  يتسبب بحدوث حالة فقر 

والصداع وغيرها من االعراض.
 وهنــا يؤكد األطبــاء أن احلالة 
النفســية تتحكم فــي درجة 
وما  الوزن.  اإلقبال..وبالتالي  هذا 
العصبي،  الشــهية  بني فقدان 
والنهــم العصبــي للطعــام، 
اللذين يحدثان في سن الشباب 
غالباً، تتحدث الدكتورة عطيات 
وهدان، أســتاذة الطب النفسي 

بشأن املوضوع وقالت:

االتزان في األكل مرتبط 
باالتزان النفسي..والعكس 

صحيح
 نسبة الشفاء من مرض فقدان 
الشــهية العصبــي تصل إلى 
30 40- باملائــة، ومريضــة نهم 
نفسية  جللسات  حتتاج  الطعام 
منفردة، أو عالج نفسي جماعي، 
لتعديــل عــادات األكل، وتبيان 

العالقة بني الطول والوزن.
يفقد شهيته  املكتئب  اإلنسان 
للطعــام، ويفقــد 50 باملائــة 
وزنه كل شهر. وتعد  من  تقريباً 
الشــوكوالتة واملوز والسكريات 
من أغذية الســعادة التي ترفع 
املعادن  الــروح املعنويــة؛ أمــا 
واألمالح واخلضــروات والفاكهة 
واألســماك، فهي مــن األغذية 

التي ترفع نسبة الذكاء.

فمن يشــعر باحلــزن واإلحباط 
تناول  علــى  يقبل  النفســي.. 
كميــات أكبــر مــن األطعمة 
التي تضرُّ بالصحة. في حني أن 
والراحة  بالســعادة  اإلحساس 
النفسية تدفع اإلنسان للتقليل 

من كمية ما يتناوله من طعام.

فقدان الشهية مرض يبدأ 
غالبا مع بداية سن املراهقة

 نســبة حدوث فقدان الشهية 
0،5 باملائــة لــدى اإلنــاث أكثر 
أي مبقدار عشــرة  الذكــور  من 
بداية  مع  ويبدأ غالبــاً  أضعاف، 
ســن املراهقة 12- أو 13 عاماً- 
ويشــخص املــرض بزيــادة في 
الوزن.. حتى وإن كانت حتت الوزن 

املتوقع لطولها.
ورمبا كان السبب التغيرات التي 
حتدث في فتــرة املراهقة.. حيث 

ويأتي  االكتئــاب،  نســبة  تزداد 
العالج النفسي أو الدواء لتغيير 
بجســمه  املريــض  إحســاس 
نفســه، مصحوباً  وصورته عن 

بالعالج النفسي األسري.
نهــم الطعــام مــرض يرتبط 

باحلالة النفسية
يحــدث نهم الطعام بنســبة 
ومن  عموماً،  للشــابات   15،4%
أشهر حاالت هذا املرض »األميرة 

ديانا الراحلة«، حيث بدأت بسبب 
ظروف نفســية مــا نوبات من 
النهم للطعــام، خاصة احللوى، 
لتضع بعد ذلك يدها في فمها 

وتتقيأ، وهكذا معظم احلاالت.
وهذا املرض يرتبط بحالة الفتاة 
النفسية من اهتمام مبالغ فيه 
بشكل جســمها ووزنها، واألمر 
احملبة  الشــخصيات  مع  يحدث 
للكمــال واإلجنــاز الدقيق، وقد 
وأعراض  يصاحبه قلق نفســي 
اكتئــاب، وقــد يصــل إلى حد 

سرقة األكل من املتاجر.

هناك عالقة بني الشخصية 
وطريقة تناول الغذاء:

اجلافة  العدوانية  الشــخصية 
وكأنها  بسرعة  تأكل  والعنيدة، 
مستعملة  فريســتها،  تلتهم 
أسنانها بشــكل حاد، وتفضل 

اللحوم في غذائها.
الرومانســية..  الشــخصية 
احلساسة، جندها تتذوق الطعام 
وتهتم بطريقة  بهــدوء،  وتأكل 
تأكل  الذي  باملكان  وتتأثر  األكل، 
فيه، ولها نظام خاص بها. وهي 
تأكل من دون أن تتعمد، ويظهر 

ذلك بشكل تلقائي ال إرادي.
تتســم  القلقة،  الشــخصية 
بالســرعة في األكل، وال متضغ 
الطعــام جيــداً، وال تركــز في 
مما  تتناوله،  الــذي  األكل  كمية 
لألدرينالني،  الغدة  إفراز  من  يزيد 
الذي يســبب القرحة في املعدة 

والقولون.

حالتك النفسية تتحكم بوزنك

تتصدر امرأة برج الدلو ترتيب االبراج االكثر 
جماال وذلــك ألنها متتع بجمــال خارجي 
وداخلي في نفس الوقــت. ان مالمح وجه 
هذه املــرأة جميلة للغايــة ومتوازنة في 
ما بينها مما يجعلنــا نظن أنها ال متتع بأي 

عيوب.
ان املنافســة قوية بني الدلو وامليزان على 
املرتبــة االولى فــي ترتيب االبــراج االكثر 
جماال، اذ ان مالمح برج امليزان خالبة ومميزة. 
ولكن االمر الذي يجعل نســاء هذا البرج 
»امليــزان« يأتني في املرتيــة الثانية أنهن ال 
ما  التجميلية  العمليــات  إجــراء  ميانعن 

يفسد مالمح وجههن أحيانا.
تعتبــر امرأة بــرج العذراء أنيقــة للغاية 
وجذابة في كل االوقــات. اضافة الى ذلك، 
تتســم على مالمحها البــراءة التي تريح 

الشخص الذي ينظر اليها.
وتبحث ســيدة بــرج اجلوزاء عــن اجلمال 
والتميز فــي كل ما تقوم به وترتديه، فهي 
تظهر بأفضــل طلة ممكنــة في معظم 
وقتها. هذا وال ميكننا أن ننســى مالمحها 

اجلميلة الطبيعية.

امــا امــرأة برج الثــور فواثقة بنفســها 
للغايــة ما يجعلها ســاحرة فــي عيون 
اآلخرين. اضافة الى ذلك، ان مالمح وجهها 

متناسقة بشكل عام.
وتتصدر املرأة احلوت الئحــة األبراج األكثر 
أنوثة، فهي إنســانة رقيقة، هادئة، ناعمة 

وحاملــة إلى أقصــى احلدود. حتــب انتعال 
الكعــب العالــي وجتد األمان فــي الرجل 
القوي والطويل ولكن احلساس في الوقت 

عينه.
اما املرأة الســرطان فهــي خالصة األنوثة 
القصوى في نظر  األنوثــة  احلقيقية. هي 
الرجل. فهــي امرأة فاتنــة وغامضة في 
الوقــت عينــه. هي امــرأة نقيــة وذكية 
وتستطيع بســحرها أن جتعل كل الرجال 

يرغبون في اإلرتباط بها.
واملرأة العقرب أنثى فاتنة كونها ولدت في 
برج أنثوي مائي. متثل املرأة العقرب األنوثة 
القلقــة التــي ال ترضــى بكونها خلقت 
والعزمية،  اإلرادة  لتخســر حريتها. قويــة 
تعشــق التحدي واألمــور الصعبة. تتميز 
أيًضا بإحساســها املرهف وبشــفافيتها 

الكبيرة.
وتعد املــرأة الثور أنثى بكل ما للكلمة من 
معنى، وجتســد األنوثة القويــة واحلازمة 
فــي قراراتهــا. فهي ترابيــة ومتثل صالبة 
األرض. تتميــز أنثى الثــور بفرحها الدائم 

وابتسامتها اجلذابة.

اجمل النساء واكثرهن انوثة حسب االبراج
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الصباح الجديد - وكاالت:
اإليزيديــون طقســهم  يبــدأ 
السنوي املقدس بعصر الزيتون 
إنارة  فــي  زيتــه  واســتعمال 
قناديل معبد اللــش الذي يقع 
دهوك،  أطــراف محافظة  عند 

شمالي العراق.
املكون  أبناء  من  املئات  ويشارك 
اإليزيدي مــن كل عام في تلك 
يعدونهــا  التــي  الطقــوس، 
أجلها  من  ويجتمع  مقدســة 
لتجهيــز  والنســاء  الرجــال 
الزيتــون، الــذي مت جمعه قبل 

أكثر من خمسة أشهر. 
مسؤول  سليمان،  لقمان  يقول 
إعالم معبد اللــش في العراق، 
بعد جني  تبــدأ  »املراســم  إن 
ثمار الزيتون في شهر ديسمبر/ 
كانــون األول وتخزينهــا فــي 
أكياس وصوال إلى موسم عصر 

الزيتون«.
ومــن تقاليــد اإليزيديــني كل 
عــام في معبد اللــش أن يقوم 
على  الزيتون  بعصر  متطوعون 
الطريقــة القدميــة، التي تبدأ 
بغســل الزيتون الذي وضع بعد 

جنيه بشكل جاف حتى تتبخر 
أكبــر كمية من املاء في حباته، 
بعد ذلــك يتم تنظيفه ويوضع 

في أكياس خاصة.
وبعــد ذلك يتم عصــر الزيتون 
عن طريــق الضغــط باألقدام 
الساخنة  املياه  مع  الثمار  على 

ليخرج منها الزيت.
عملية  مــن  االنتهــاء  وبعــد 
العصر يتم جمع الزيت و يغلى 
ملدة ســاعتني ثم تتم تصفيته 

من املاء والشوائب.
في  املســتعمل  الزيت  ويجنى 

هــذه املراســيم من بســتان 
يضم  الذي  اللــش  في  الزيتون 

أكثر من 700 شجرة.
ويوضح ســليمان، أن »مراسم 
عصر الزيتون جتري ســنويا في 
موسم الربيع بحضور بابا شيخ 
وممثــل أمير اإليزيديــني، بهدف 
إلشــعال  الزيتون  زيــت  توفير 

قناديل معبد اللش«.
»الزيــت  أن  إلــى  ويشــير 
فقط  يســتعمل  املستخلص 
إلنــارة الســرج  والقناديل في 

معبد اللش«.

الزيتون  أن »مراسم عصر  وأكد 
مقدسة لدى اإليزيديني كخدمة 
للمعبد بإنــارة 366 قنديال في 
معبد اللش على مدار الســنة، 
كما يســتخدم عصير الزيتون 
في مراسم أعياد اإليزيديني في 

املعبد«.
ويضم معبد اللش أكثر من 650 
ثمارها  تستخدم  زيتون  شجرة 
ألغراض املعبد فقط، لالحتفال 
به في املناسبات الدينية، حيث 
يشير نور القناديل إلى نور اهلل، 

على وفق الديانة اإليزيدية.

اإليزيديون يشعلون فوانيس الزيتون بمعبد اللش 

منارة الملوية في سامراء لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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لندن ـ وكاالت:

مانشستر سيتي،  محرز،  رياض  قاد 
أوروبا،  أبطــال  دوري  نهائــي  لبلوغ 
بعد  تاريخــه،  فــي  األولى  للمــرة 
فوزه 2-0، على ضيفه باريس ســان 
جيرمان، على ملعب االحتاد، في إياب 
املان  النهائي.ســجل هدفي  نصف 
ســيتي، رياض محرز في الدقيقتني 
11 و63، ليتأهل الفريق اإلجنليزي إلى 
النهائي، بعد فوزه في مباراة الذهاب 

خارج أرضه )1-2).
عّبر النجــم اجلزائري ريــاض محرز 
إلى  قاد مانشســتر ســيتي  الذي 
نهائي دوري األبطال للمرة األولى عن 
سعادته جلعل اجلزائريني فخورين به 
الفتاً إلى أن اإلحصاءات تشرفه لكن 
املهم بالنسبة له هو بلوغ النهائي.

وقال محرز الذي ســّجل هدفي فوز 
سيتي على باريس سان جيرمان في 
إياب نصف النهائي: »نحن ســعداء 
جداً مبا حققنــاه.. لقد كانت مباراة 
صعبــة مرة أخــرى. ســجلنا في 
الفارق«. حلظات حاســمة وصنعنا 

وعن شــعور اجلزائريني بالفخر بعد 
تألقه في مواجهتي الذهاب واإلياب 
قال جنم ســيتي: »هــذا هو الهدف 
املنشود بالنســبة لي أن أفخر بأني 
جزائري وأن أجعل اجلزائريني يفخرون 
بي«.وعن كونه الالعب العربي األول 
الذهاب  مباراتي  في  يســجل  الذي 
واإلياب قال محرز: »هذا شيء جميل 
لــي كالعــب عربــي. اإلحصائيات 
واألهم  املهم  هناك  ولكن  تشرفني 

الذهاب إلى النهائي«.
وأكد اإلســباني جوزيــب غوارديوال 
مدرب مانشســتر سيتي أنه فخور 
بشــكل  لعبوا  الذين  العبيه  بإجناز 

جيد حســب تعبيــره معتبــرا أن 
يعــد خطــوة مهمة  الفوز  هــذا 
ســيتي  باللقب.وبلغ  التتويج  نحو 
نهائــي دوري األبطــال للمرة األولى 
فــي تاريخه بعد أن كــرر فوزه على 
باريس ســان جيرمــان بفضل تألق 
جنمه اجلزائري رياض محرز الذي أحرز 
هدفي الفوز فــي مباراة إياب نصف 

النهائي.
في حــني، أبدى مدرب باريس ســان 
جيرمان الفرنسي ثقته بتصريحات 
العبيه اخلاصة باحلكم بعد اخلسارة 
مــن مانشســتر ســيتي.. وطالب 
بوكيتينــو االحتــاد األوروبي مبتابعة 
الوقت  في  االتهامات مؤكــداً  هذه 
فيراتي  اإليطالي  بالعبيه  ثقته  ذاته 

واإلسباني هيريرا.
بتصريحات  وهيريــرا  فيراتي  وخرج 
صحفيــة أكدا فيها قيــام احلكم 
بشــتمهما علماً أّن املبــاراة كانت 
مشحونة وشهدت طرد األرجنتيني 
دي ماريــا بحجة ضربــه للبرازيلي 
فيرناندينيــو قبل قرابــة 20 دقيقة 

على النهاية.

وأشــاد بوكيتينو بأداء فريقه برغم 
خيبة عدم التأهــل إلى نهائي دوري 
أبطال أوروبا مشيراً إلى حتكم بعض 
الذهاب  التفاصيل مبصيــر مباراتي 
أندير  اإلســباني  والعودة..واعتبــر 
هيريرا متوســط ميدان باريس سان 
جيرمــان الفرنســي أّن فريقه كان 
الطرف األفضل برغم اخلســارة من 

مانشســتر ســيتي وعدم التمكن 
من الوصــول إلى نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وقال هيريــرا عن املبــاراة الصعبة 
خاصة بعد خسارة مواجهة الذهاب 
2-1 أيضــاً: »أعتقد أننا كنا الطرف 
األفضــل ملــدة 60 أو 70 دقيقــة، 
افتقدنا للمسة األخيرة، سجلوا في 
مناسبتني من أصل ثالث تسديدات، 

لكن علينا تقبل األمر«
وتابــع: »نخرج من هذه املنافســة 
ونحن فخورين بأنفســنا، نحن اآلن 
ضمــن أفضــل أربع فرق فــي دوري 
ولن  أوروبا، منتلك فريقاً شاباً  أبطال 

نقف عند هذا احلد«.
مــن جانبه، حتدث أرســني فينغر 
خبير كــرة القدم العاملية ومحلل 
عــن   beIN SPORTS قنــوات 
مواجهة مانشستر سيتي وباريس 
ســان جيرمــان في إيــاب نصف 
نهائــي دوري أبطــال أوروبا والتي 
اإلنكليزي  الفريــق  بفــوز  انتهت 
بهدفني دون رد وتأهله إلى النهائي 
ألول مرة في تاريخه.وقال فينغر إن 
سان جيرمان أدى مباراة جيدة في 
اجململ إال أنه لم يستطع التعامل 
مع الهجمات املرتدة، مشــيراً إلى 
أن دفاع الفريق الباريســي يحتاج 
إلى أن يكون أفضل من ذلك حتى 
يتمكن الفريــق الفوز بلقب دوري 

أبطال أوروبا.
وانتقــد فينغــر طريقــة تصرف 
فرناندينيو العب وسط مانشستر 
ســيتي وقائده، مؤكــداُ أن حكم 
يقصــي  أن  عليــه  كان  اللقــاء 
أخرج  عندمــا  أيضاً  فرناندينيــو 
البطاقــة احلمراء لــدي ماريا ألنه 
كان مشاكساً وتسبب في غضب 

العب سان جيرمان.

باريس ـ وكاالت:
الكبرى  موناكــو  جائــزة  ســتعقد 
ببطولة العالم لســباقات فورموال 1 
للســيارات، املقررة في 23 أيار اجلاري، 
املدرجات، على  بحضور جمهور فــي 
الرغم مــن أنه سيســمح فقط لـ 

7.500 شــخص بالدخــول، %40 من 
إجمالــي الســعة، وفقا ملــا أوردته 
والتزاما  أمــس..  اإلمــارة  حكومــة 
باإلجراءات الصحية، ســتكون هناك 
 (PCR( حاجــة إلى نتيجــة اختبــار
-أجــرى فــي مــدة ال تزيــد على 72 

ساعة- سلبية بحوزة جميع اجلماهير 
القادمة مــن اخلارج، وهو اإلجراء الذي 

سيعفى منه السكان احملليون.
وســيكون هذا هو أول ســباق جائزة 
كبرى يقام بحضور هذا احلشد الكبير 
منــذ بداية وبــاء كورونا املســتجد، 

الفورموال  دفــع منظمي ســباق  مما 
1 إلــى تقليل احلضور قــدر اإلمكان.
أن الســباقات  جتدر اإلشــارة علــى 
التــي أقيمت في البحريــن وإيطاليا 
والبرتغال، متت خلــف أبواب مغلقة؛ 
ومن املقــرر أن يدخل ألف شــخص 

ســباق اجلائزة الكبرى اإلســباني في 
حلبة مونتميلو األحد املقبل.

جدير بالذكــر أن الوضع الصحي في 
موناكو حاليا أفضل من وضع معظم 
الدول األوروبيــة؛ ووفقا للحكومة، مت 
تســجيل 8 حاالت إصابــة جديدة بـ 

)كوفيد19-( ، ولم حتدث وفيات بسبب 
هذا املــرض.ومت تعليق ســباق اجلائزة 
الكبرى في عام 2020 بســبب الوباء، 
لذا فإن الفائز األخير في حلبة السباق 
هو البريطانــي لويس هاميلتون الذي 

فاز في عام 2019.

حضور جماهيري بسعة 40 % في سباق موناكو

النجم الجزائري يواصل تألقه 

ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا

محرز  ينطلق فرحا باحد هدفي الفوز والتأهل إلى النهائي

الدوحة ـ وكاالت:
تــّوج فريق مســيمير بلقــب كأس الدرجة 
الثانية القطري، بعد فوزه على معيذر بهدف 
الصاحلي هدف  الالعب ياسني  نظيف.سجل 
املباراة الوحيد في الدقيقة 36، ليهدي اللقب 
الثاني ملسيمير في كأس الدرجة الثانية على 

مدار تاريخه.
بداية املباراة كانت قوية من جانب مسيمير 
الــذي حــاول منــذ الدقائق األولــى فرض 
ســيطرته، حيــث كان املبادر فــي الهجوم، 
وســنحت لــه بعــض الفرص لتســجيل 
األهداف، لكن التسرع حال دون ذلك.وتواصل 
التعادل السلبي بني الفريقني حتى الدقيقة 
36، حيث ســجل ياســني الصاحلــي هدفا 
بعد سلســلة من التمريرات داخل منطقة 
العمليات.الهــدف جعل معيــذر يخرج من 
منطقته، محاوال تســجيل التعــادل، لكن 
التنظيم الدفاع لالعبي مســيمير حال دون 

ذلك.
يذكر أن مســيمير وصل للنهائي بعد فوزه 
على الشــمال في الدور نصف النهائي، أما 

معيذر فتأهل على حساب املرخية.

العواصم ـ وكاالت:
حدد االحتاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف«، ملعب 
مواجهة الســوبر اإلفريقي بني األهلي ونهضة 
بركان املغربي املقررة يــوم 28 آيار اجلاري.. وقرر 
الكاف إقامــة املباراة على ملعب جاســم بن 
حمد في قطر، حيث يخضع الفريقان لفقاعة 
طبية يوم 25 مايو، مع إجراء مســحة كورونا 
قبل املباراة بـ48 ساعة.ويخوض األهلي املباراة 
بصفتــه بطال لدوري أبطــال إفريقيا، ونهضة 

بركان بصفته بطال للكونفدرالية.

مسيمير بطال لكأس 
الدرجة الثانية القطري

الكاف يحدد ملعب 
السوبر اإلفريقي

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

لم يتوقف ســتيفن كــوري إال عند 
41 لصالح غولدن ســتايت  النقطة 
ووريرز ليبقيه في ســباق التأهل إلى 
األدوار اإلقصائية، بقيادته للفوز 123-

108 على نيــو أوليانــز بيليكانز في 
الــدوري األميركــي للمحترفني لكرة 
الســلة.. وأســهمت املباراة رقم 33 
30 نقطة  التي يســجل فيها كوري 
وأكثر في املوســم، بتحقيــق ووريرز 
لالنتصــار رقــم 33 فــي مقابل 32 
خســارة في املركز الثامن للمنطقة 
الغربية.فــي املقابل، قضى هذا الفوز 
على فرص نيو أورليانز في الوصول إلى 
الهزمية  هذه  االقصائية.وتعني  األدوار 
أن بيليكانــز يقبع اآلن خــارج مراكز 
التنافس مع رقم قياسي من 29 فوزاً 
في مقابــل 36 هزمية في املركز احلادي 

عشر.
وهذه املباراة التي شــهدت على تألق 
جديد لكوري هذا املوسم والتي تضعه 
في رأس قائمة املرشحني جلائزة أفضل 
العب )أم في بي(، هي التاســعة التي 
يســجل فيها 40 نقطــة على األقل 
47 في مسيرته  هذا املوســم، ورقم 
غالبية  ووريرز على  االحترافية.سيطر 
فترات املباراة، حتــى أنه تقدم 21-39 
في نهايــة الربع األول، ورفــع الفارق 

إلى 25 نقطة مــع بيليكانز في الربع 
الثاني.

وقال كوري لشــبكة »إي أس بي أن« 
بعد املباراة إنه »بالنســبة لنا اخلروج 
مــن الربــع األول كما فعلنــا الليلة 
وفــرض إرادتنا، ســاعدنا في احلفاظ 
على الزخم الهجومي طوال املباراة«.

ولفت إلــى أنه على الفريق أن يواصل 
حتســنه لنيل فرصة في التأهل إلى 

األدوار اإلقصائية بالتصفيات.
انتزع دنفر ناغتــس مكانه في األدوار 
أمام   89-93 رغم خسارته  اإلقصائية 
لــوس أجنليــس ليكرز.وحجز ناغتس 
مكانه في التصفيات بعد فوز أتالنتا 
هوكس علــى بورتالند ترايــل باليزرز 

.114-123
في غضون ذلــك، وضع ليكــرز حداً 
لسلســلة هزائمه في ثالث مباريات 
متتالية، برغم غيــاب »امللك« ليبرون 
جيمــس ألوجــاع في كاحــل قدمه 
اليمنى، بعد أيام فقط من عودته من 
اإلصابة نفسها. غياب طويل بسبب 

بتسجيله  ليكرز  ديفيس  أنتوني  وقاد 
25 نقطة، كما قام بصدة حاســمة 
مع تقليص ناغتس للفــارق إلى أربع 

نقاط في الثواني األخيرة.
وفي مباراة اخرى، حقق اليوناني يانيس 
أنتيتوكومنبو معدله التهديفي األعلى 
هذا املوســم بعد عودته من اإلصابة، 
لفريقه ميلووكي  نقطة   49 مسجالً 

باكــس ليمنحه فوزاً علــى بروكلني 
نتــس 117-114.ولم يكن تألق كيفن 
دورانت مــع 42 نقطة كافياً لتجنيب 
مني  فيما  الهزميــة،  نتــس  بروكلني 
لوس أجنليس ليكرز بخسارته الثالثة 
توالياً.ومتكن اليوناني، أفضل العب في 
الدوري في املوســمني املاضيني، الذي 

تعافى من التواء فــي الكاحل األمين، 
مــن التغلب على دورانــت في مباراة 
املنطقة الشرقية بني الفريقني األكثر 

تسجيالً في الدوري.
وقــال أنتيتوكومنبــو بعــد املبــاراة: 
»الصورة التي كونتها هذه الليلة، هي 
ما أريد املضي قدمــاً فيه، ال يهم إذا 

سجلت 49 نقطة، ال يهمني ذلك، ما 
يهمني هو كيف هدأت، وكيف متكنت 
من إيجاد زمالئي في الفريق«.وأضاف: 
اثنتان، ثالثة،  لو أخطأت واحدة،  »ماذا 
وكنت قــادراً على العودة واحملاولة مرة 
أخرى، هذا ما أؤمن أنه ميكنني القيام 
به«.مــن جهته، عــادل دورانت أعلى 

معدل له في املوســم مع 42 نقطة 
10 مرتدات لصالح نتس  فيما سجل 
والتمســك  االنقضاض  يحاول  الذي 
بالصدارة خــالل املراحل النهائية من 
أنتيتوكومنبو  العادي.لكــن  املوســم 
أّكد أّنــه لم يكن في مبارزة تهديفية 
مع دورانت، وحاول فقط التركيز على 

نقاط القوة في لعبته.
وســيتواجه الفريقان مــرة أخرى في 
يراها كثيرون  ميلووكي، في منافسة 
مبثابة حملة عّما ســتكون عليه األدوار 

االقصائية.
مــن جهــة أخرى، ســجل باســكال 
ســياكام وكايل لوري ما مجموعه 76 
نقطة، ليبقيا على آمال تورونتو رابتورز 
بعد  اإلقصائية  األدوار  إلــى  بالتأهــل 
فــوزه على لوس أجنليــس ليكرز  الذي 
شــهد خروج جنمه ليبرون جيمس في 
الربع الرابع من املباراة 121-114.وأنهى 
ســياكام املباراة مع 39 نقطة )األعلى 
له هذا املوســم( و13 مرتدة، فيما أحرز 
لوري 37 نقطة و11 متريرة حاسمة في 
املباراة التي جمعــت الفريقني اللذين 
فازا بالدوري خالل املوســمني املاضيني 
ســت  ليكرز  التوالي.وخســر  علــى 
مباريات من أصل آخر سبع، وبات يعلم 
أن عودة جيمس إلى التشكيلة ليست 

احلل على اإلطالق.
وســجل جيمس ســتاً مــن أصل 11 
تســديدة، وخرج بـــ19 نقطة بعد 28 

دقيقة، لكن الالعــب البالغ من العمر 
36 عاماً خسر الكرة )تورن أوفر( خمس 
مرات في مباراتــه الثانية، بعدما غاب 
عن عشرين مباراة إلصابة في الكاحل 
األمين تعــرض لها فــي 20 آذار.. وغادر 
جيمــس املبــاراة في منتصــف الربع 

األخير ولم يعد.
وقــال مدرب ليكــرز فرانــك فوغل إن 
جيمس »كان يعانــي من بعض األلم. 
قررنــا عــدم إدخاله مجدداً، وســنرى 
كيف يشــعر .. بهذا الفوز، بات رابتورز 
على بعد مباراتني ونصف تقريباً خلف 
واشنطن ويزاردز في املعركة على املركز 
الشرقية. املنطقة  في  املؤهل  العاشر 
وفي مباراة أخرى، لم ينه العبا بوسطن 
وجايســون  براون  جايلني  ســلتيكس 
تايتوم املباراة التي خســرها فريقهما 
أمــام بورتالند ترايل باليــزرز 119-129، 
البعض  ببعضهما  اصطدمــا  بعدما 
في الدقيقة األخيرة مــن الربع الرابع.
وقع االصطــدام بينما كانــا يحاوالن 
صد هجمة لترايــل بليزرز، لكن تايتوم 
قال فــي وقت الحق إن إصابته لم تكن 

خطيرة.
وفي ســان أنتونيو، سجل بن سيمونز 
ســلة في الثانية األخيرة مــن املباراة، 
فيما أحــرز جويل إمبييــد 34 نقطة 
و12 مرتدة، ليفــوز فريقهما فيالدلفيا 
سفنتي سيكســرز على سان أنتونيو 

سبيرز 113-111 بعد التمديد.

41 نقطة لكوري تبقي ووريرز في السباق
في الدوري األميركي للمحترفين بالسلة

جانب من دوري السلة للمحترفني

10:00 مساًء
10:00 مساًء

مفكرة اليوم

روما ـ مان يونايتد
أرسنال ـ فياريال

الدوري األوروبي

ميونيخ ـ وكاالت:
اختيرت األملانية رمي حسني، إلدارة 
نهائــي دوري أبطــال أوروبا لكرة 
بني   21/2020 للســيدات  القدم 
والذي  وبرشــلونة،  تشيلســي 
ملعــب جامال  علــى  ســيقام 
أوليفي في جوتنبرج )الســويد( 
يــوم 16 أيــار اجلاري .. وســتدير 
 40( حســني  رمي  الصيدالنيــة 
 2009 الدولي منذ  -احلكم  عاما( 
والالعبة حتى عام -2005 نهائي 
للمرة  األولى  القاريــة  البطولة 

األولى بعد أن شــاركت كحكم 
رابع في نهائي 2017 بني أوملبيك 
وباريس ســان جيرمان في  ليون 
كارديف )ويلــز(.وأدارت خالل هذا 
أبطال  دوري  مباراتني في  املوسم 
أوروبا للسيدات، روزينجارد وبولنت 
في دور الـــ 16، ويوفنتوس وليون 

في دور الـ 32.
النهائية  املباراة  في  وستعاونها 
مدينــة  تســتضيفها  التــي 
كاترين  مواطنتهــا  جوتنبــرج، 
سارة  والنمساوية  رافالســكي، 

تيليك.وســتكون اجملرية كاتالني 
كولكســار حكمــا رابعــا، في 
حني ســيكون األملانيان باستيان 
دينجيرت  وكريســتيان  دانكرت 
مســؤولني عن حكــم الفيديو 

املساعد.
يشار إلى تشيلسي بلغ النهائي 
بعد فوزه علــى بايرن ميونخ في 
نصف النهائي، فيما يصل فريق 
للنهائي  للســيدات  برشــلونة 
على  تغلبه  بعــد  الثانية  للمرة 

باريس سان جيرمان.

أمستردام ـ وكاالت:
رســميا  أمســتردام  أياكس  توج 
بلقب الــدوري الهولنــدي، بفوزه 
الكبيــر 4 / صفــر علــى إمين في 
املرحلة الـ31 من املسابقة، والتي 
شهدت اليوم أيضا فوز أدو دن هاج 

على فينورد روتردام 3 / 2 وســبارتا 
روتردام علــى مضيفه جرونينجن 

.1 / 2
وعزز أياكس الرقم القياسي لعدد 
مرات الفــوز بلقب البطولة حيث 
رفــع رصيده من األلقــاب إلى 35 

لقبا بفارق 11 لقبا أمام آيندهوفن 
صاحب املركز الثاني في الســجل 
يحتل  فيمــا  للبطولة  الذهبــي 
في  الثالث  املركــز  روتردام  فينورد 
قائمــة الفــرق املتوجــة باللقب 
على مدار تاريخ البطولة. وحسم 

أياكــس لقب البطولــة قبل آخر 
ثالث مراحل من املوسم حيث رفع 
رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة 
آيندهوفن  أمــام  15 نقطة  بفارق 
وألكمار صاحبــي املركزين الثاني 

والثالث.

صافرة ريم حسين تحكم نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

أياكس يتوج رسميا بالدوري الهولندي

رمي حسني



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حسم التعادل السلبي مواجهة 
القــوة اجلويــة والديوانية، التي 
أقيمــت مســاء أول أمس، على 
لقاء  الدولي، في  الشعب  ملعب 
مؤجل مــن اجلولــة 27 بالدوري 
املباراة  دخل  اجلوية  القوة  املمتاز. 
البطولة  مــن  خروجه  لتعويض 
بحثا  بنتائج ســلبية،  اآلسيوية 
عن فوز يعزز مــن خالله صدارته 
القوة  النقاط.لكن  فارق  وتوسيع 
اجلوية اصطــدم بفريق الديوانية 
املنظم برغم بعض احملاوالت التي 
أضاعها العبــو اجلوية أخطرهم 
العاني وحسني  لؤي  تســديدتي 
جبار.ورفــع اجلوية رصيده إلى 50 

نقطة في صدارة الترتيب.
هذا وبحثت الهيئة اإلدارية لنادي 
الفريق في  نتائــج  اجلوية،  القوة 
تذيل من  التي  ابطال آسيا،  دوري 
خاللهــا اجملموعــة الثانية.وقال 
للنادي،  اإلداريــة  الهيئة  رئيــس 
الفريــق الطيار شــهاب جاهد، 
فــي بيــان رســمي: »بحثنا مع 
الــكادر التدريبي والالعبني نتائج 
الفريق في دوري أبطال آســيا، ومت 
خلروج  املهمة  النقاط  تشخيص 

فريقنا من البطولة«.
حثت  اإلدارية  »الهيئــة  وواصل: 
الفريق على نســيان نتائج دوري 
األبطال، والتركيز على مسابقتي 
العراق،  وكأس  املمتــاز  الــدوري 
وعلى اجلميــع أن يطوي صفحة 
املاضي، ويركز على االستحقاقات 
احملليــة، التي نراهــن من خاللها 
على حتقيق إجنازات جديدة للقوة 

اجلوية«.

وأردف: »قدمنــا الدعــم املــادي 
واملعنوي إلجناح مســيرة الفريق، 
املمتاز  الــدوري  بطولتــي  فــي 
ونطلب مــن جمهورنا  والكأس، 
العريق الوقوف مع الفريق، لكون 
وقت،  مســألة  باللقب  التتويج 

ويحتاج مساندة كبيرة«.
فريق  أجــرى  اخــر،  جانــب  من 
الطلبة، حصته التدريبية األولى، 
حتت إشــراف املــدرب اجلديد ثائر 
املهمة،  تســلم  الذي  جســام، 

خلًفا للمدرب الســابق حســن 
اإلعالمي  املنســق  أحمد.وقــال 
للطلبة، رياض هادي »ثائر جسام 
قاد الوحــدة التدريبية األولى مع 
طاقمه الفني فــي ملعب البرج 
بجامعة بغداد، ومبســاعدة علي 
املرمى  حــراس  ومدرب  حســن، 

إبراهيم سالم«.
وأوضــح »إدارة الطلبة تثق كثيرًا 
في ثائر جســام، نظرًا ملا ميتلكه 
من خبرة وجتارب ناجحة النتشال 

الفريــق الذي يعاني مــن تراجع 
نتائجه«.وشــدد »مهمــة ثائــر 
جســام، تكمن في تأمني الفريق 
في الدوري املمتاز وتفادي الهبوط 
للدرجــة األولى«.وأشــار إلى أن 
الهيئــة اإلداريــة املؤقتة أكدت 
الفني  للجهاز  الكامــل  دعمها 
النجاح  ســبل  وتوفير  اجلديــد، 
للمدرب من أجــل ضمان البقاء.

يشار إلى أن الطلبة يحتل املركز 
17 في جدول ترتيب الدوري املمتاز 

برصيد 27 نقطة.
من جانبه، قال مدرب زاخو اجلديد، 
عبد الوهــاب أبو الهيل، إنه يركز 
حاليا على مباراة ربع نهائي كأس 
العراق، املقــرر أمام القوة اجلوية.

وأوضح أبو الهيل، أن مهمته مع 
زاخو بدأت من اآلن، نظرا ألن مباراة 
الصناعات الكهربائية، في اجلولة 
املمتاز، جاءت  الــدوري  الـ29 من 
في ظــروف صعبة، حيث كان قد 
زاخو  بعد وصوله  الفريق  استلم 

بيومني فقط.وواصل: »وقفت في 
املنطقة الفنية، رغم أني ما زلت 
ال أعرف حتى أســماء الالعبني.. 
وبالتالــي العمل بدأ مــن اآلن«.

»أركز بشكل كبير على  وأضاف: 
مباريات الكأس، وحتديدا املواجهة 
املقبلة مــع القوة اجلوية، في ربع 
النهائي، ال ســيما أنها ستكون 
»زاخــو  ملعبنــا«.وأردف:  علــى 
للحفاظ علــى مركزه  يطمــح 
احلالي في الدوري، وسنجتهد من 

أجل ذلك، وينتظرنا عمل كبير«.
أول  يــوم  من جانــب اخر، جرت 
أمــس خمس مواجهــات ضمن 
األولى  للدرجة  دوري  منافســات 
املؤهلــة للــدوري املمتــاز بكرة 
القــدم للمجموعــة الثانيــة.
وتعال فريق اكد ســلبياً من دون 
.وفاز  االتفاق  فريــق  امام  اهداف 
الرمادي  فريــق  على  ديالى  فريق 
بأربعة أهــداف مقابل ثالثة .وفاز 
فريق نادي الصناعــة على فريق 
ميســان  بأربعة أهــداف دون رد 
.وفريق سامراء يحقق الفوز على 
فريق املرور   بأربعة أهداف مقابل 

ثالثة .
وفاز فريــق نــادي الصليخ على 
بابــل بهدفني لهدف  نادي  فريق 
الرديف،  دوري  منافسات  .وضمن 
فاز فريــق رديف أمانة بغداد على 
نظيــره رديــف النجــدة بأربعة 
أهداٍف من دون مقابل، في املباراة 
التي أقيمت علــى ملعب بغداد 
)الكندي( ضمن منافسات اجلولة 
اخلامسة لدوري الرديف )اجملموعة 
ذاتها  املنافسات  األولى(.. وضمن 
فاز فريق رديف شباب العدل على 
نظيره رديــف الطلبة بهدٍف من 

دون مقابل.

ضمن مباراة مؤجلة لدوري الكرة الممتاز

الجوية يعزز صدارته برغم تعادله السلبي امام الديوانية 
قرب إنجاز مشروع 

قبر ومتحف عمو بابا

الطب الرياضي يناقش 
آليات التعقيم والتعفير 

محاضرة لمنتدى 
شباب حي النصر

إعالم الشباب والرياضة:
تستعد وزارة الشباب والرياضة، وبعد متابعٍة 
مستمرٍة من الوزير عدنان درجال، إستالم قبر 
ومتحف شــيخ املدربني عمو بابا من الشركة 
املنفذة. وقال مهندس املشــروع سيف ناصر، 
فــي تصريــٍح لـ )قســم اإلعــالم واإلتصال 
احلكومي(، أن املشــروع ســيتم إجناز أعماله 
وتســليمه بصورة نهائية للــوزارة بعد عيد 
الفطــر املبارك. وبني ناصر أنه مت إكمال أعمال 
التكييف،  إنارة، ونصــب أجهزة  املتحف، من 
الراحل  إال متعلقات  يتبــق  والديكورات، ولم 
من جوائز وميداليات، وصــور، فضاًل عن إمتام 
أعمال الزراعة، ومحالت التجهيزات الرياضية، 
والكافتيريــا، والصحيات.وأوضــح أن أعمال 
النصب التــذكاري ألبطال آســيا عام ٢٠٠٧ 
أيًضا اكتملت، على صعيــد صيانة النصب، 
واألرضية، واإلنارة، والصبــغ، وتأهيل النافورة، 

واحلدائق احمليطة به.

بغداد ـ الصباح الجديد:
َعقــدت جلنــُة إدارة اخملاطر ملواجهــِة ڤيروس 
كورونا في وزارِة الشــباِب والرياضِة برئاســة 
الرياضــي والعالج  دائرة الطــب  مدير عــام 
الطبيعي الدكتور حيدر رحيم وهاب وحضور 
األعضاء ممثلي دوائر الــوزارة، اجتماًعا تداولًيا 
لبحِث اإلجــراءات الوقائية ملواجهة الوباء إلى 
جانــِب التوعية والتثقيــف الصحي وحتديد 
األمــور اإلداريــة الواجب إتباعهــا مبا يخص 
املوظف املصاب، فضاًل عــن التوجيه بأهميِة 
أخذ اللقــاح املضاد للڤيــروس، ورفع توصيٍة 
مبنِح عددٍ من االمتيازات للموظفني  امللقحني 
منها منُح كتاِب ُشــكٍر والتمتــع بإجازٍة ملدِة 
أيًضا ضرورة  اللجنة  واحد.وناقشــت  أسبوٍع 
التعقيم  الوزارة على موضوِع  تدريب مالكات 
والتعفير بواســطة دورات تعليمية تُنظمها 
دائرة الطب الرياضــي وتدريب موظفني اثنني 
عــن كل دائرة، مع توفير جميع مســتلزمات 
التعقيــم من مــوادٍ مســتخدمة بالتعفير 
ومرشات وبدالت وقائية.وَشهَد االجتماع تبني 
عــددٍ من املقترحاِت من قبل أعضاء اللجنة متَ 
تضمينها كتوصياٍت ســيتم تعميمها على 

دوائرِ الوزارة كافة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقاَم منتدى شباب ورياضة حي النصر التابع إلى 
مديرية شــباب ورياضة بغدادـ  الرصافة، ورشًة 
بعنــواِن )االعتقاد وقوة التغييــر(، َعبرَ املنصة 
األلكترونية )fcc(، مبشــاركِة )١٥٥( مشــارًكا، 

وقدمها احملاضر يعرب نزار.
وتطرق احملاضر في مستهِل حديثِه عن االعتقاد 
هو مبثابة البرمجة الراســخة ملا تعنيه األشياء 
وتشــير إليه، وكذلك كل ما تدركــُه النفس، 
ويترتب على االعتقاد سلوك بشري ويكون على 
عالقٍة وطيدة به.وذَكرَ يعرب أنواع االعتقاد ومن 
أهمها: اعتقاد في عالم القيم واملبادئ، اعتقاد 
في الدين والشريعة، اعتقاد عن املاضي ومؤثراته 
فــي الذاكرة، اعتقاد عن املســتقبل، باإلضافة 
إلى أهم العوائق التي حتول دون التغيير املنشود 
ومنها: استســالم اإلنســان للصورة السلبية 
التي يرسمها، ويضع بها نفسه، ترقب اجملهول 
واخلوف منه، وما قد يحــدث فيه من تضحياٍت 
نفســيٍة ومعنويــٍة ومادية. وفي اخلتــاِم فتح 
للمشــاركني بابًا للنقاش والسؤال، إذ طرحت 

األسئلة على احملاضر وأجاب عنها.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أصدرت الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة 
العراقي، عددا من املقررات املهمة في 
الفريق  ترتيب  منها إلعــادة  محاولة 
بعد النتائج اخمليبة فــي دوري أبطال 
آسيا، والتي تذيل من خاللها اجملموعة 
مع  التعاقــد  اإلدارة  الثالثة.وقــررت 
مدرب حراس مرمى منتخب الشباب 
حســني جبار علــى ســبيل اإلعارة 
ومبوافقــة الهيئــة التطبيعية، بعد 
قرار إقالة اجلهاز الفني املساعد ومن 
ضمنهم مدرب احلراس السابق عماد 

هاشم.
وأصــدرت اإلدارة بيانــا علــى موقع 
النادي الرســمي تضمن: »تدارســت 
الهيئة اإلدارية لنادي الشــرطة خالل 
اليومــني املاضيني وبشــكل معمق 
مشــاركة فريق الكرة فــي البطولة 
انتهــت مؤخرًا في  التي  اآلســيوية 
اململكــة العربية الســعودية وبعد 
االستماع إلى جميع أطراف القضية 
ملا  التالية  القــرارات  اإلدارة  اتخــذت 
فيها مصلحة النادي عموًما والفريق 
بشكل خاص:أوالً: توجيه إنذار نهائي 
جلميع الالعبني وضرورة احترام شعار 
الكيان الذي ميثلونه بالشــكل الذي 

بتاريخ  يليق  تنافســًيا  يؤمن حضورًا 
النــادي وإجنازاته.. ثانيــا : خصم 5% 
من عقد حارس املرمى محمد حميد 
ثالثا: إضافة مدرب  احلالي..  للموسم 
لياقة ومحلل فني إلى اجلهاز التدريبي 
للفريق.يشــار إلى أن نادي الشــرطة 
يحتل املركز الرابع في جدول الترتيب 

بالئحة الدوري برصيد 49 نقطة.
الشرطة،  نادي  إدارة  واســتغنت  هذا 
عن الطاقم الفني املســاعد للمدرب 
الصربي ألكســندر إليتش بالكامل، 
دون ذكر األســباب.  ونشر النادي، عبر 
للطاقم  الرســمي، شــكرًا  موقعه 
انتهاء مهمتهم  للداللة على  الفني 

مع الفريق.
وجــاء في البيــان »قدمــت الهيئة 
اإلداريــة لنــادي الشــرطة الرياضي 
شــكرها وتقديرها للمالك التدريبي 
املســاعد للفريق املكــون من هيثم 
الشبول، وحسني عبد الواحد، ومدرب 
حراس املرمى عماد هاشــم، ملا بذلوه 
مــن جهٍد كبير خــالل تواجدهم مع 
الفريــق في مشــوارهم ســواء في 
الدوري أو البطولة اآلســيوية«.ومتنى 
النادي، لهم، لتوفيق في مشــوارهم 

املقبل مع األندية أو املنتخبات.
إلى ذلك، نفى رئيس نادي الشــرطة 
الرياضــي، وهاب الطائي، ما يشــاع 

باالستغناء  الداخلية  وزارة  نية  بشأن 
االدارة احلالية للنادي، وتشــكيل  عن 
هيئــة مؤقتة مــن قبــل الوزير بعد 

اخفاق الفريق في دوري ابطال اسيا.
وقــال الطائي »ال صحة لتشــكيل 
الشــرطة  نادية  جلنة مؤقتــة إلدارة 

بــدال مــن االدارة احلاليــة«، مبيناً ان 
»وزيــر الداخلية داعــم إلدارة النادي 
لكن الكثير ممن يروجــون ضد النادي 

يحاولون خلق مشــاكل داخل البيت 
احلالية  »االدارة  الشــرطاوي«.واضاف 
تعتبر افضــل وأنــزه ادارة قادت نادي 
الشــرطة منــذ 88 عامــاً اي منــذ 
تأسيســه وحلد االن«، على حد قوله.
واشــار الطائي الى ان هنــاك »حرباً 
اعالمية تشن ضد نادي الشرطة من 
بعض االعالميني الذين لم يستفيدوا 
من النادي مادياً وارادوا ابتزازه بشــتى 
الطــرق ونحن كإدارة نرفــض ابتزازنا 
بتهديدات باطلة«، مضيفا »من لديه 
اي شــيء ضد النادي فبــاب القضاء 
مفتــوح للمدعني، وهــذه احملاوالت ال 
تؤثر علينا ألننا واثقون من انفســنا«.
واكد ان »االدارة صرفت مســتحقات 
اي العب«. الالعبني وليســت مدينة 
وبشــأن خروج الشــرطة مــن دوري 
ابطال اسيا، بني الطائي »مجموعتنا 
التي  والظروف  اجملموعات  اقوى  كانت 
رافقتنا خالل املنافسات كانت صعبة 
والعبي الشرطة تعرضوا الصابات لم 
يتعرض لها فريق في تاريخ البطوالت، 
فضالً عــن النحس الذي الحقنا، كما 
ان بعض الالعبني لم يكونوا مبستوى 
على  وســتكون عقوباتنا  املسؤولية 

املقصرين منهم مالية«.
من جانبــه، حتدث مدرب حراس مرمى 
فريق الشــرطة السابق عماد هاشم 

عن كواليس إقالتــه، على وقع نتائج 
الفريق التي تســببت في خروجه من 
دور اجملموعات بدوري أبطال آسيا.وقال 
هاشم في تصريحات خاصة لكووورة 
إن اإلدارة تعرضــت لضغوطات كبيرة 
من اجلماهيــر ومــن وزارة الداخلية، 
»وبالتالــي كان علــى اإلدارة اتخــاذ 
قرارات لتهدئــة األجواء«.وتابع: »كان 
ال بد من اختيــار كبش فداء لإلخفاق 
اآلسيوية، فدفعنا نحن  البطولة  في 
الطاقم املساعد الثمن«.وأشار إلى أن 
»هناك جمهور سلبي يتحرك بإشارة 
من الالعبني، واحلــارس محمد حميد 
اســتخدم هذا اجلمهور للتأثير على 
قــرارات املدرب وعلــى تركيزنا«.وأكد 
أن حميد »تــرك الفريق وهو في أمس 
احلاجة له بعد إصابــة احلارس أحمد 
باسل الذي حتامل على إصابته ولعب 
حتت تأثير التخدير املوضعي، في حني 
ليعود  واهية  بأعــذار  )حميد(  حتجج 
للعراق«.وبنّي أن اختيار أحمد باســل 
في التشكيلة املثالية وحصوله على 
تقييم عــال دليل على أن عملي أثمر 
اخلروج  »لكن  الشرطة.واستدرك:  مع 
من البطولة اآلســيوية له أســبابه، 
وعلى اإلدارة معاجلتها بشكل مثالي 
دون االســتماع لبعض املدفوعني من 

اجلمهور للتأثير على تركيز الفريق«.

إدارة الشرطة تنذر العبيها وتخصم 5 % من عقد حارس المرمى محمد حميد 
عماد هاشم: الطاقم المساعد كبش الفداء لإلخفاق القاري

الشرطة في مباراته امام الدحيل القطري

بغداد ـ فالح الناصر:
تفتتــح عصر غٍد اجلمعــة فعاليات 
ملتقــى القيــاس والتقــومي الدولي 
 7 الثالث الذي يســتمر للمــدة من 
آيار اجلاري باشراف اجلمعية   8 ولغاية 
العراقيــة الرياضيــة العلميــة فرع 
االختبار والقيــاس بالتعاون مع كلية 
التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضة/ 
اجلامعة املســتنصرية. وعلى املنصة 
https:// us05web.zoom. اإللكترونية

us/j/8539281039 passcode:0000
وتقــام فعاليات امللتقى حتت شــعار 
)بالقيــاس والتقومي نرتقــي في اجملال 
)االستاذ  الرائدين  وباســم  الرياضي(، 
اجلبار  عبــد  ناجي  قيــس  الدكتــور 
واالستاذ الدكتور ابو العال احمد عبد 

الفتاح(.
وبحســب امني عام امللتقى، أ.د علي 
سموم الفرطوسي، فان منهاج اليوم 
االول يتضمــن اجللســة االفتتاحية 
كلمة لرئيس اجلامعة املســتنصرية 
أ.د حميــد فاضل التميمــي وكلمة 
لرئيــس امللتقى أ.د احمــد وليد عبد 
امللتقى  الرحمن وكلمة املشرف على 
وإدارة  أ.د ســلمان عــكاب اجلنابــي 
اجللسة االفتتاحية للملتقى أ.د علي 
سموم الفرطوسي.في حني خصصت 
اجللســة االولى وهي )نــدوة حوارية 
عن القياس الوظيفــي( في املدة من 
الثانية و50 دقيقة بعد الظهر ولغاية 
فيها  يحاضر  والنصف عصرا  الثالثة 
عبرى منصــة التعليــم اإللكتروني 
لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

) أ .د محمد صبحي حسنني وأ. د عبد 
الرحمن ناصر راشد وأ.د عباس فاضل 

جابر وأ.د رافع الكبيسي(.
وتقام اجللســة الثانية في الســاعة 
الثالثة و35 دقيقة وتســتمر لنصف 
ســاعة يحاضــر فيهــا أ.د صريــح 
عبد الكــرمي الفضلــي ويديرها أ.م.د 
معتــز جليل وهي بعنــوان ) التقنية 
للقياســات  البايوميكانيكيــة 

اجلسمية(.
محاضرة  الثالثة  اجللســة  وتتضمن 
والتقومي(  بالقياس  وعالقته  )اإلحصاء 
درويش من  أ.د رمضــان  يحاضر فيها 
سوريا ويديرها أ.م.د رياض مزهر وتقام 
في الســاعة الرابعة والربع مســاء 
اجللسة  اما  ساعة..  لنصف  وتستمر 
الرابعة فســتقام حتت عنوان )حتليل 
دراســات القياس والتقــومي( يحاضر 
فيهــا أ.د محمد نعمة حســني وم.م 

حســني حمزة داود وتديرها أ.م.د غادة 
محمــود وتقام في الســاعة الرابعة 
وخمســون دقيقــة وتســتمر حتى 
دقائق.واجللسة  وعشــرة  اخلامســة 
اخلامســة بعنوان )تطبيقات التقومي 
فــي اجملــال الرياضي( في الســاعة 
اخلامســة والربــع مســاء ولغايــة 
الساعة السادســة، يحاضر فيها أ.د 
محمد صبــري عمر مــن جمهورية 
مصر العربية ويدير اجللسة أ.م.د عالء 

حسني.
التالي  اليوم  الفرطوسي: في  واضاف 
الســبت املوافق الثامن من شهر آيار 
وهو اخلتامي للمؤمتر، تعقد اجللســة 
الثانية وخمسون  الساعة  االولى في 
دقيقة بعــد الظهر ولغايــة الثالثة 
)تصميم  بعنــوان  عصــرا  والنصف 
االجهزة االختبارية في اجملال الرياضي( 
يحاضر فيها أ.د علي سلمان الطرفي 

وتديرها أ.د بان عبد الرحمن.
اما اجللسة الثانية فتقام في الساعة 
ولغاية  دقيقة عصــرا  و35  الثالثــة 
(قياس  دقائق، بعنوان  الرابعة وخمس 
املهارات احلياتية( يحاضر فيها أ.د عطا 
اهلل احمــد من اجلزائــر، ويديرها أ.م.د 
الثالثة  اجللسة  وفي  الشمري،  حردان 
التي تقام في الساعة الرابعة والربع 
مساء وتستمر لنصف ساعة بعنوان 
)انواع املتغيرات في العلوم اإلنسانية( 
يحاضر فيها أ.د هشام محمد اخلولي 
من جمهورية مصــر العربية ويديرها 

أ.م.د علي سبهان.
واجللســة الرابعة بعنوان )اساليب 
الكشــف عن املوهوبــني( تقام في 
الســاعة الرابعة وخمسون دقيقة 
ولغاية اخلامسة و35 دقيقة مساء، 
يحاضــر فيهــا أ.د علــي ســموم 
امليداني  فؤاد  ود. شذى  الفرطوسي 
أ.م.د عمر عبد  من ســوريا ويديرها 

الغفور.
وفي اجللسة اخلامسة التي تقام في 
الســاعة اخلامسة والنصف مساء 
وتستمر 45 دقيقة بعنوان )محددات 
البايومكانيكيــة النتقاء املوهوبني 
أ.د  فيها  يحاضر  اجلماعية(  لأللعاب 
أ.د  وتديرها  التكريتي  ياســني  وديع 
امجــاد املاجد.وســميت جلان إلدارة 
امللتقى والعمــل على إجناحه منها 
اللجنة العليا واللجنة التحضيرية 
التقنية  واللجنة  العلمية  واللجنة 
واللجنــة  اإللكترونيــة  واملنصــة 

اإلعالمية.

غدا.. افتتاح فعاليات مؤتمر
 القياس والتقويم الدولي الثالث 

بغداد ـ الصباح الجديد:
الثانيــة من  النافــذة  شــهدت 
الــدوري املمتــاز لكرة الســلة، 
4 مباريات مهمة.وكان من  إقامة 
بينها لقــاء القمة ما بني النفط 
على  بقوة  املتنافسني  والشرطة 
لقب الدوري في املوســم احلالي.
وشــهدت املبــاراة إثــارة كبيرة 
الثواني  في  نتيجتها  وحســمت 

األخيرة ملصلحة املتصدر النفط.
املغلقة  الشعب  قاعة  احتضنت 
لقاء القمة بــني الغرميني النفط 
بالثواني  انتهت  والتي  والشرطة، 
بنتيجة  النفط  ملصلحة  األخيرة 
الربــع األول من املباراة   ..)77–80(
انتهى بتقدم النفــط )24 – 13(، 
فيمــا قلص الشــرطة النتيجة 
بنتيجة  بتقدمه  الثاني  الربع  في 
)25 – 15(، لينتهي الشــوط األول 
ملصلحة النفــط )39 – 36(.. وفي 
الربــع الثالــث تقدم الشــرطة 
بنتيجــة )26 – 20(، لكن النفط 
خطف املباراة في الثواني األخيرة 
أجل  حيــث   ،)-77  80( بنتيجــة 
احلســم حتى الرمــق األخير من 

املباراة.
ومتكــن فريق نفط الشــمال من 
الفوز أمام مضيفه فريق اخلطوط، 
بنتيجــة )73 – 63(، علــى قاعة 
الشــعب.الربع األول شهد بداية 
لينتهي  الشــمال  لنفــط  مميزة 
بتقدمه بنتيجة )20 12-(.. وبرغم 
عــودة اخلطــوط بالربــع الثاني 

وتقليصــه النتيجة )20 – 18(، إال 
أن الشــوط األول انتهــى بتقدم 
نفــط الشــمال )38 32-(.. وفي 
الشمال  نفط  وسع  الثالث  الربع 
النتيجة ليتقدم )23 13-(، قبل أن 
يحســم املباراة لصاحله بنتيجة 

 .)63 – 73(
الفوز  زاخــو من  كما متكن فريق 
 87( بنتيجة  احللــة،  على ضيفه 
– 53(.. الربع األول حســمه زاخو 
)16 – 14(، لكنــه في الربع الثاني 
وسع الفارق لينتهي بنتيجة )28 
– 12(، لينهي الشوط األول )44 – 
26(.. وقضــى زاخو على محاوالت 
احللة بعد الفوز )23 7-( في الربع 
الربع  الثالث، ورغم التعــادل في 
األخير )20 20-(، إال أن زاخو كسب 

املباراة )87 – 53(.
نفط  متكن  الرابعــة  املباراة  وفي 
البصــرة مــن حتقيق فــوز مهم 
التضامن،  فريق  على  الديار  خارج 
البدايــة   ..)75  –  85( بنتيجــة 
شــهدت تفوق التضامــن )23 – 
البصرة عاد بقوة  15(، لكن نفط 
في الربع الثاني وتقدم )23 – 13(، 
لينتهي الشوط األول بتقدم نفط 
البصــرة )38 – 36(.. وفــي الربع 
بفارق  التضامــن  تقــدم  الثالث 
نقطة واحدة )26 – 25(، لكن نفط 
البصرة كشــر عن أنيابه وفاز في 
13(، لتنتهي  الربع األخيــر )20 – 
املباراة ملصلحة نفط البصرة )85 

.)75 –

فوز لسلة الشرطة ونفط 
الشمال وزاخو ونفط البصرة

د. علي سموم



املغنيــة  اســتطاعت 
واملمثلــة األميركية تايلور 
ســويفت ان تصل الى 19 
الغنيتها  مســتمع  مليار 
Spotify، وكانــت تعرضت 
تايلور ســويفت )32 عاماً( 
منزلها  اقتحــام  حملاولــة 
فــي مدينــة مانهاتن من 
بها  مهووس  شخص  قبل 
وقامــت الشــرطة بإلقاء 
القبض عليه، ثم ما لبث أن 
أفرج عنه بناء على تعهده 
اخلــاص. واملعجب املتربص 
يدعى  ســويفت  تايلور  بـ 
 52( جونســون  هانكــس 
عاما( دخــل مبنى تريبيكا 
الــذي تتواجد فيه شــقة 

حصوله  دون  من  سويفت، 
علــى تصريــح، حســب 
في  الشــرطة  ذكــرت  ما 
إفادتها، وبحسب الشكوى 
اجلنائية املرفوعة ضده، قال 
جونســون للشــرطة عن 
تايلور سويفت: "إنها تعلم 
نحن  هنا،  إلــى  قادم  أنني 

أصدقاء".

القدم  كــرة  جنــم  وّجــه 
الســابق ديفيــد بيكهام 
الشكر الى كل من عايده، 
مبناســبة عيــد ميــاده، 
2 أيار/ الذي صــادف يــوم 
مايو. ونشــر عبر صفحته 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
التواصل اإلجتماعي، صورة 
خالها  مــن  كشــف  له 
عــن رفيقه اجلديــد، الذي 
ظهــر الى جانبــه، وعّلق: 
عيد  رسائل  "شكرًا جلميع 
املياد خــال عطلة نهاية 
رفيقي  ومن  مني  األسبوع 
لعائلتي  شــكرًا  اجلديــد 
اجلميلة جلعلها مميزة جًدا". 

ســيتولى  ديفيد  أن  يُذكر 
إرشــاد العبي كرة قدم من 
الهواة فــي برنامج واقعي 
جديد، يُنتج لصالح شركة 
مهمته  وتتمثل  "ديزنــي" 
بالبرنامــج في مســاعدة 
البقاء  فريق متعثــر، على 

في دوري للهواة. 

رّد الفنــان اللبنانــي راغب 
اإلنتقادات  علــى  عامــة 
التي تلقاها من حســابات 
انتقد  منشور  على  وهمية 
احلاكمة.  الســلطة  فيــه 
وعّلق راغب على منشــوره 
الســابق عبــر صفحتــه 
اخلاصــة: "مع كل رســالة 
عن  دفاعاً  و  حزنــاً  نكتبها 
تبدأ  املســكني،  الشــعب 
بحسابات  املزيفة  األسامي 
وهمية بالنباح من األلم من 
كلمة احلــق انبحوا انبحوا 
نباحكم  الدني، صوت  إلخر 
يسعدنا وســنبقى نتكلم 
كلمة احلق وسيبقى كامنا 
إنتقــد  وكان  يؤملكــم". 
السياسية  الطبقة  عامة 
احلاكمــة في لبنــان قائا: 

"بعدمــا أفقروا الشــعب، 
الفطاحل  الزعمــاء  قــرر 
التموينية  البطاقــة  توزيع 
للعائات الفقيرة! نتيجتها 
ستكون أن التوزيع سيكون 
كرشوة  حصراً  جلماعاتهم 
احتساب  دون  من  إنتخابية 
والكومسيونات  الســرقة 
والهــدر !ال ثقة لنــا بأحد 
ننتظــر  منكم.ســنبقى 

حكم اهلل عليكم".

تايلور سويفت

راغب عالمة 

ديفيد بيكهام

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل غريبة 
من الثقافات القــدمية أو األساطير املتــوارثة لدى الشعب 

الــبريطاني، التي تتعلق باستقرار التاج البريطاني امللكي.
وشهد برج لندن الشهير بساعته املميزة وموقعه وعراقته 
بالنســبة للتاريخ البريطاني، احتفاالت مبناسبة والة فرخي 
غراب لهمــا خصوصية كبيرة جدا تتعلق باســتقرار التاج 

امللكي، بحسب املصدر.
وبحسب الفلكلور والتراث البريطاني، فإن وجود هذه الطيور 
أمر حيــوي لبقاء اململكــة وعدم ســقوطها، حيث تقول 
األســطورة إنه في حال تخلت الغربان الســتة املقيمة في 

البرج عن موقعها، فسوف تسقط اململكة والتاج والبرج.
واشــارت املصادر إلى أن الغربان التي كانت تعيش في البرج، 
والتــي كان عددها اربعة فقط، قــد أجنبت فرخني صغيرين، 

األمر الذي أدخل البهجة والسرور لدى بعض الناس.
تقول أســطورة عمرها 350 عاًما أنه يجب أن تبقى ســتة 
غربان في البرج، مبوجب مرســوم ملكي، لضمان ســامة 

اململكة.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنــت الواليــات املتحــدة األميركية، مباشــرتها بتقدمي 
مســاعدات إلى العــراق، إلعــادة تأهيل مستشــفى "ابن 

اخلطيب" في العاصمة بغداد.
وذكــرت الســفارة األميركية في بغــداد، عبر بيــان لها أن 
"الوكالة األميركيــة للتنمية الدوليــة )USAID(، أكدت أن 
جمعية طاب الطب األميركيني )AMSA( فرع العراق، شرعت 

بتنظيف عدة طوابق من مبنى املستشفى".
وأضاف البيان أنه "في األسابيع املقبلة ستستبدل الوكالة 
املعدات الطبية وغير الطبية التــي دُمّرت في احلريق، مبا في 
ذلك أسرة املستشــفيات وأجهزة مراقبة املرضى، فضاً عن 

معدات احلماية الشخصية الازمة لعاج مرضى كورونا.
وكشف البيان، أن "الوكالة ســتعمل مع الدفاع املدني في 
بغــداد على تنصيب منظوَمٍة جديدٍة للســامة من احلرائق 
في املستشفى، وستشــمل منظومة رش إلى جانب أجهزة 
كشف الدخان ومســتلزمات إطفاء احلرائق وسالم مخارج 
احلريق والفتات الطوارئ"، مشيرة إلى أن جمعية طاب الطب 
األميركيني ســتقيم نصباً تذكارياً لتكرمي ذكرى ضحايا هذه 

املأساة.
وفــي الـ24 مــن أبريل/ نيســان املاضي، لقي 88 شــخصاً 
مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندالع حريق في مستشــفى 
"ابن اخلطيب" اخملصص للمصابني بفيــروس كورونا، جنوب 

شرقي العاصمة بغداد.

جهود أميركية إلعادة تأهيل 
مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد

الغربان تحافظ على 
التاج الملكي البريطاني

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
ونحن على اعتاب االحتفال بعيد الفطر 
املبارك، بدأت الدعوات ملشاركة احملتاجني 
فرحتنــا بقدومه، من خــال تقدمي ما 
نســتطيع تقدميه لهم. ومع ان كورونا 
اجبر الناس على تغييــر عاداتهم حتى 
في هذه املناسبة، اال ان االطفال يظلون 
باللهفة نفسها لشراء املابس اجلديدة.

الشــاب نزار احلياني اطلق مبادرة #ادعم 
محتاج من خــال صفحته على فيس 
بوك ودعمــه عدد من الناشــطني في 
حملته ملســاعدة احملتاجــني واملعوزين، 
وتقدمي ما ميكن ان يضفي ســعادة على 
ايامهم عن طريق شراء املابس لاطفال 
او في االقل تقــدمي ما فاض عن حاجتنا 

لهم، وهذا اضعف االميان.
احلملة  بهــذه  "فكرت  احليانــي:  يقول 
النــي اعــرف واقدر مــا يعانيــه االهل 
عندما يعجزون عن توفير مســتلزمات 
اطفالهــم، والعيد بالنســبة للطفل 
مابــس جديدة ولعب، فقمت بشــراء 
مجموعة مــن مابس االطفال الطفال 
احدى العائــات في منطقتنــا وايضا 
عائلة قريبة لنا، لكني ال استطيع اال ان 
ادعم عائلتــني او ثاث، لذا قمت باطاق 
احلملة، عســى ولعل ان اجد من يدعم 
املبــادرة، وليس بالضــرورة عن طريقي، 
املهم بالنسبة الي ان يفكر الكل بالفرد 
والفرد بالكل، للمضي مببدأ الفرســان 
الثاثــة، زمن الفــوارس ال ينتهي اال ان 
اجهزنا عليه نحن، وحسب ما رأيت فما 

زال هناك فرسان كثر".
ويضيف: "املبادرة استطيع ان اقول انها 
عبارة عن ناقوس طرقته، كي ينبه الناس 
الى ان هناك من يشــاركونهم الوطن، 

عاجزين عن ممارســة حياتهــم بصورة 
طبيعيــة، واطفالهم ميكــن ان يبيعوا 
كرامتهم بســبب العوز، انهــا تذكير 
للكل بان هناك محتاجني واجبنا تقدمي 
يد العون لهم، فا اظــن ان هناك اكثر 
ســعادة من ان مننح الفرح لاخرين، وان 

نرسم االبتسامة على وجوه االطفال".

وكيف وجدت جتاوب الناس؟

- "مفرح جــدا، فالرســائل ال تتوقف 
للســؤال عن اماكن احملتاجني، واخبرت 
الكل وطلبــت منهم ان يبحثوا عنهم 
بــني اقاربهــم وجيرانهم، فــا توجد 
عشــيرة اال وبها ايتام وفقراء ينتظرون 
رحمــة اهلل ورحمة عبــاده، وال توجد 
منطقة شــعبية اال وفيهــا عدد من 
العائــات املعــوزة التي حتتــاج الى ان 
تشــاركنا فرحة العيــد بتوفير حاجة 

اطفالها. انــا ال ابحث عن شــهرة او 
اضواء لذلك اردت ان يبدأ الكل باملبادرة 
كل من مكانه، وما انا اال وسيلة مثلما 
ذكرت للتذكير بهؤالء املتعبني املعوزين. 
وايضــا اخبرت كل من يود املســاعدة 
بان حاجات العيــد االهم توفير مابس 
لاطفال، ومــن لديــه امكانية مادية 
جيدة ميكن ان يوفر معها سلة غذائية 

او في االقل )كليجة العيد(".

الصباح الجديد - وكاالت:
أعيــد فتح أحــد أشــهر املعالم 
اإليطالية والعاملية - برج بيزا املائل 
- للزوار، بعد مدة طويلة من اإلغاق 

بسبب قيود الوباء.
وتوفر تذكرة جديدة صاحلة ملدة عام 
البرج  لرؤية  ليســت  فرصة  للزوار، 
فقط، ولكن أيًضــا اآلثار واملتاحف 
األخرى في اجملمــع األثري. وبيع نحو 
500 تذكرة بحســب وكالــة أنباء 

"أنسا" اإليطالية.
شــيد البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 55 
وبــدأ في االنحناء   1173 مترا، عام 
مبجــرد اكتماله. وفي عــام 1964، 
بدأت احلكومة أعمال ترميم كبيرة 

على الهيكل ملنعه من االنهيار.
أغلق  بالســامة،  تتعلق  وألسباب 
البرج أمام اجلمهــور في عام 1990 
ثم  الهيكلــة  وإعــادة  للترميــم 
افتتح مــرة أخرى في عــام 2001. 

"بيــزا املائل"، هو أحد مواقع التراث 
العاملي لليونســكو، ال يــزال أحد 
في  الشهيرة  السياحية  الوجهات 

إيطاليا.
العالم  مــن  عــدد  وكان 

حــول  الســياحية 
واشهرها  العالم 

امــام  اغلــق 
السياح بعد 

ئحــة  جا
كورونــا 
واخملاوف 

مــن 

ت  لتجمعــا والزحامات، وبعــد ان اقدمت الدول ا
على تقــدمي اللقاح الى ســكانها 
فيما  االجــراءات  بتخفيــف  بدأت 
يتعلق باالغاق وفتح عدد كبير من 

املعالم امام اجلمهور مرة ثانية.

إعادة فتح برج بيزا المائل أمام السياح

مبادرات لجعل العيد اجمل

الصباح الجديد - وكاالت:
ســمية  الفنانــة  اعترفــت 
اخلشاب، إن عودتها للمشاركة 
مبوســم دراما رمضــان 2021، 
جاءت تلبيــة لرغبة جمهورها 
ميديــا،  السوشــيال  علــى 
قدمت  إنهــا  إلــى  وأشــارت 
"ملحمــة متثيل" مــع النجم 
ســيد رجب، ووصفته بـ "غول 
الوقوف  أن  مؤكــدة  متثيــل"، 
أمامــه في عمل فنــي يحتاج 

لتحضير خاص.
وأوضحت ســمية أن تفاعلها 
املباشــر مــع جمهورها على 
السوشــيال ميديا ضاعف من 
عــدد معجبيها وأكــدت أنها 
حتــذف اآلراء التي تتجاوز حدود 

األدب.

"موسى"  مسلسل  أن  وذكرت 
الفني  نقلة قوية في شوطها 
والتي ستظل عالقة في أذهان 
اجلمهور، وأوضحت أن املنافسة 
2021 هي األقوى  في رمضــان 

في آخر عشر سنوات.
 وأكدت "سمية" خال مداخلة 
هاتفيــة مــع كابــن "أحمد 
شــوبير" في برنامــج "الوش 
التاني"، إنها سعيدة باملشاركة 
في بطولة مسلسل "موسى"، 
رمضان،  محمــد  الفنــان  مع 
مشــيرة إلى أن هناك ملحمة 
متثيلية بينها وبني الفنان سيد 
رجــب، وقالت: "أنــا عملت له 
ألف حســاب، وأنا أقف أمامه، 
ألنه غول متثيل ويجب أن أكون 
على نفس القــدر، واحلمد هلل 

كرمنا  ربنا  إن 
جميًعا".

فــت  ضا أ و
أن  ســمية 

على  اجلمهــور 
ل  شــيا لسو ا

ســبب  ميديــا، 
مــرة  عودتهــا 

بســبب  للفن  اخــرى 
لهــا  تشــجيعهم 
ومطالبتها طوال الوقت 
مجــددًا  العــودة  على 
لعالم الفن، مشيرة إلى 
من  املقبلة  احللقــات  أن 
مسلسل "موسى" حتمل 
الكثير من املفاجآت قائلة: 

"نار نار، مفاجآت من العيار 
الثقيل".

سمية الخشاب: جمهوري 
على السوشيال ميديا 
سبب عودتي إلى الفن

الصباح الجديد - وكاالت:
تدور أحداث املسلســل اجلديد الذي يعرض 
الرقمية االميركية نتفليكس  املنصة  على 
في عالم لعبة "ليج أوف ليجندز" الرائجة 
بقوة والتي تشــكل محور مسابقات عدة 

للرياضة اإللكترونية.
وكشفت نتفليكس وشركة "ريوت جيمز" 
املطورة أللعاب الفيديو، مشــروع ملسلسل 

رسوم متحركة.
العمل الذي يحمل اسم "أركاين" سينطلق 
في العالم أجمع في خريــف العام احلالي، 

وفقا لبيان مشترك صادر عن الشركتني.
وسيشــكل املسلســل أول جتربة لـ"ريوت 
جيمــز" في عالــم املرئي واملســموع، من 
ابتكار "ريوت جيمــز" وإنتاجه بالتعاون مع 

استديوهات 
تيــش  ر فو "

برودوكســيون" 
نسيـــة  لفر ا

تعاونــت  مــع التــي 
"ريـــوت" ومطوريـــن آخريـن كمـا 
بالرســوم  مسلســـا  أجنـــزت 
الستديـوهـــات  املتحركـــة 

"مـارفـل".

مسلسل مستوحى من لعبة "ليج 
أوف ليجندز" على نتفليكس

الصباح الجديد - وكاالت:
للسامة  التأمني  معهد  أعلن 
 (IIHS( على الطرق الســريعة
رياضيــة  ســيارة  أول  فــوز 
من   SUV االستعماالت  متعددة 
2021 في  GV80 لعام  جينيسيس 
تصنيف أفضل اختيار للســامة من 
 GV80 لعام 2021، لينضم طراز )+TSP(
 G70  2021إلى سيارة السيدان الرياضية

وسيارةG90 2021 الرائدة.
 والفائزتــني أيًضا بتصنيفــات أفضل اختيار 
للســامة من )TSP +( حصلت ســابقا طرز 
G70 و G80 و G90 لعامني على التوالي )2019 

و2020( على أفضل تصنيفات للسامة.
وقال مــارك ديــل روســو، الرئيــس واملدير 
التنفيذي لشركة جينيسيس موتور أميركا 
الشمالية: "نولي في جينيسيس اهتماما 
فائقا بالعميل، فهو جوهر كل ما نقوم به، 
والسامة هي أولويتنا القصوى، ويسعدنا 
التصنيف خاصة  GV80، بهذا  فوز طراز 
أنه أحدث أفراد أســطول جينيســيس 
للمركبــات الفاخرة التــي تضع أمان 

وسامة العماء على رأس أولوياتها."
وزود طــراز جينيســيس GV80 2021 مبجموعــة 
متكاملة من أحدث تقنيات مســاعدة الســائق 
والســامة مبا في ذلك جتنــب االصطدام األمامي 
عند التقاطعات، ومســاعد تتبع املسار، ومساعد 
جتنب االصطدام في النقطــة العمياء، وغير ذلك 
الكثير مــن اخلصائص ملتطورة التــي تدعم أمان 

وسامة الركاب. 

جينيسيس GV80 تحصد جائزة 
أعلى تصنيف للسالمة عند التصادم

رجل  جنح 
فلبينــي 

بجمــع 
مجموعــة كبيرة احلجم 
مطاعــم  ألعــاب  مــن 
الوجبات السريعة خال 50 
الدخول  في  تســاعده  عاماً 

ملوسوعة غينيس.
رسام  اخلامسة كان  ومنذ سن 
بيرســيفال  الفلبيني  اجلرافيك 
لــوج شــغوًفا بجمــع األلعاب 
من ساســل مطاعــم الوجبات 
وبرغر  ماكدونالدز  مثل  الســريعة 
كينج وجوليبي املفضلة في جميع 

أنحاء العالم.
واآلن بعــد ما يقرب من خمســة 
 20000 حوالي  الرجل  ميتلك  عقود، 

لعبة معبأة من األرض إلى الســقف 
في منزله، ويحمل رقًما قياســًيا في 
موســوعة غينيس لألرقام القياسية 

وصلــت  عندمــا   2014 عــام  منــذ 
مجموعته إلى أكثر من 10000 قطعة.

يقول لوج إن "هوايتي اجللوس وســط 
مزيج انتقائي مــن األلعاب في منزلي 
املكون من ثاثة طوابق، اللعبة تشبه 

حكاياتي في حد ذاتها".
وتابع: "على سبيل املثال يعطيني حملة 
التي حصلت  احملــددة  الفترة  عن تلك 
فيها عليهــا، وقصة ما يجري وما هي 
األحداث املرتبطة بعملية االستحواذ".
وكان لوج يلعــب دائًما باأللعاب ولكن 
اعتنى بها  الطفــل  حتى عندما كان 
جيًدا علــى عكس األطفــال اآلخرين 
ألعابهم إلى قطع  الذين كانوا ميزقون 
صغيرة، وفــي حني مت احلصــول على 
معظــم ألعابــه من خــال عمليات 
التبرع ببعضها  الشراء الشخصية مت 

من األصدقاء والعائلة.

رجل يجمع 20 ألف لعبة خالل 
خمسة عقود ويبني لها منزال خاصا
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