
بغداد ـ الصباح الجديد: 
شــدد رئيس ائتــاف الوطنية 
إياد عاوي امــس االربعاء، على 
ضرورة ان يكون لبعض النقابات 
املؤمنــة بالعمــل املدنــي دور 
عن  بعيداً  املقبلة  املرحلة  خال 

احملاصصة.
عــاوي قال في بيــان صدر عن 
مكتبــه انــه "في لقــاء ضم 
املناطق  نــواب  مجموعــة من 

امليدانيني،  وقادتهــا  الغربيــة 
ناقشــنا ما الت اليــه االوضاع 
فــي البــاد، ومت التوافــق على 
انبثاق جبهــة وطنية  ضــرورة 
مدنيــة تفرز قائمــة انتخابية 
الســلميون  املتظاهرون  يكون 
جزءا أساسيا منها ملا يحملون 
من أفكار ســديدة في مسائل 
الوضــع  بإصــاح  مرتبطــة 

السياسي و اإلداري في الباد".

احلاضرون  اكد  البيان،  وبحسب 
التزامهم بتأكيد دعم ومساندة 
التظاهــرات املطالبة باإلصاح 
اهدافها  مع  وااللتئام  السلمي 
وتعديل  احلقيقي  االصاح  نحو 
انحراف العملية السياســية"، 
مشددين على ضرورة واهمية ان 
يكون لبعــض النقابات املؤمنة 
بالعمل املدني دور خال املرحلة 

املقبلة بعيداً عن احملاصصة".
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ناشطون يصفون حقوق االنسان بالمهددة
اثر صدور احكام تعسفية بحق صحفيين

عالوي يدعو الى جبهة وطنية تفرز
قائمة انتخابية تضم المتظاهرين

طالبوا بتدخل عاجل من االمم المتحدة والمنظمات الدولية خالل اجتماعه مع نواب المناطق الغربية وقادتها الميدانيين

السليمانية - عباس اركوزاي:
املئــات مــن الصحفيني  وصــف 
اوضاع  املدنــي  اجملتمع  ونشــطاء 
حقوق االنســان في االقليم بانها 
بلغت مرحلة خطــرة، وباتت متثل 
ونشطاء  الصحفيني  على  تهديدا 
التعبيرعن  وحريــة  املدني  اجملتمع 
املتحــدة  االمم  مطالبــني  الــرأي، 
واملنظمات الدولية بالتدخل النهاء 
ســجن عشــرات الصحفيني في 

االقليم.

وكانت محكمــة اربيل قد اصدرت 
احكامــاً  الثاثــاء  االول  امــس 
بالســجن ملدة ســتة اعوام على 
عــدد من الصحفيني والنشــطاء 
اربيــل ودهوك  مــن محافظتــي 
علــى خلفية ما اســمته اخليانة 
على  بالتحريــض  ومشــاركتهم 
على  والتجســس  احلكــم  نظام 
االقليــم، وذلك عبــر تناقل بعض 
الرســائل فــي مواقــع التواصل 

االجتماعي. 

وقال املئات من الصحفيني ونشطاء 
اجملتمــع املدنــي والذيــن جتمعوا 
امــام مبنى محكمــة محافظة 
النظر  باعادة  نطالب  السليمانية، 
باالحكام الصادرة بحق الصحفيني 
والغائها واطاق ســراحهم، نظرا 
غير  بحقهم  الصادرة  االحكام  الن 
منصفة وتتنافى مع روح القانون".    
وقال ئوميد باالني محامي الدفاعن 
ان الصحفيني ادينــوا وفقا للمادة 
االولى مــن قانون 21  مــن قانون 

العقوبــات للعــام 2003 ، الــذي 
يســتند الى املــادة 156 من قانون 
العقوبــات العراقــي للعام 1969 

املعدل.
واضــاف، ان هــذه املــادة تتيــح 
للمحاكم اصدار احكام تعسفية 
ينشــر  اي شــخص  بحق  طويلة 
للســلطة  راي مخالف  او  مــادة، 
في االقليــم، واردف،"انا اعتقد بان 
القضاء لم يكــن حياديا باالحكام 

التي صدرت بحق الصحفيني".  

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت وزارة الصحــة والبيئة، 
فعاليــة  األربعــاء،  أمــس 
ولقاحات  العاجي  والبرتوكول  
"كورونــا" املقــّرر وصولها إلى 
العراق نهاية الشهر احلالي على 
من  محذرة  املتحــور،  الفيروس 
حال  في  الوبائي  املوقف  تفشي 
عدم االلتزام باإلجراءات الوقائية.

وقال املتحدث الرســمي للوزارة 
ســيف البدر، فــي تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "التأكيدات 
الســابقة التــي أطلقناها في 
مؤمتــرات صحفية عديــدة بأن 
تعني  ال  االصابــات  انخفــاض 

اخلروج من دائرة اخلطر".
وتابــع البــدر، أن "الوضــع في 
العالم لــم يتعد مرحلة اخلطر، 
وهنــاك إمكانية لتفشــي في 
البلدان  في جميــع  اإلصابــات 
ومنهــا العراق، في حــال عدم 

االلتزام باإلجراءات الوقائية".
وأشــار، أن "االرتفاع الذي حصل 
وبشــكل مضاعف  األعداد  في 
نتيجة إهمــال املواطن للتباعد 

االجتماعي وارتداء الكمامات".
أن "اخلطر كبير  البــدر،  وأوضح 
من الســالة اجلديــدة التي مت 
تســجيلها فــي العــراق كون 
االنتشــار  على  القــدرة  لديها 
أسرع، وأعراضها أخطر، وتصيب 

األطفال".
وشدد، على أن "السالة اجلديدة 
ظهرت في منتصف شهر كانون 
احلكومة  ما جعل  املاضي،  األول 
تتخذ سلســلة مــن اإلجراءات 
أهمها منع الســفر مع البلدان 
التي مت شــهد تســجياً لهذا 

النوع من اإلصابات".
وحتــدث البــدر، عــن "صعوبة 

الفايروســات  على  الســيطرة 
التنفســية فــي ظــل التطور 
الكبيــر وســرعة التنقــل بني 
البلدان، وهناك معلومات تشير 
إلى أن الســالة اجلديدة وجدت 
قبل أشــهر عندما كان السفر 

مفتوحاً".
ويواصــل، أن "العــراق أصبحت 
لديه القدرة على تشخيص تلك 

الســالة من خــال مختبراته 
اكتشــاف  مت  حيث  الوطنيــة، 
من  وليس  الداخل  في  اإلصابات 
في  املرجعية  اخملتبــرات  خــال 

اخلارج".
ويسترسل البدر، أن "التشخيص 
للسالة اجلديدة يحصل حلاالت 
مشتبه به حتمل أعراضا معينة، 
وهناك توجه لكــي تكون لكل 

محافظــة مختبــر قــادر على 
كشف هذه اإلصابات".

العاجي  "البروتوكــول  أن  وزاد، 
وكذلــك  الصحــة،  لــوزارة 
إلى  التي ســتصل  اللقاحــات 
احلالي  الشــهر  نهاية  العــراق 
فعالة على الســالة السابقة 

واجلديدة".
ومضى البدر، إلى أن "الشخص 

الــذي يحصل علــى جرعة من 
اللقــاح ينبغي أن يســتمر في 
التباعد  وضمان  الكمامة  ارتداء 

االجتماعي وغسل اليدين".
مــن جانبــه، ذكر عضــو جلنة 
الصحة النيابية حسن خاطي، 
"الصباح  إلــى  تصريــح  فــي 
"العــراق ســوف  أن  اجلديــد"، 
يتسلم أولى دفعات لقاح كورونا 

خال األسبوعني املقبلني".
الصحة  "وزارة  أن  وتابع خاطي، 
هيــأت املســتلزمات اخلاصــة 
بحفظ اللقــاح، والتعامل معه 
لكي يتــم منحه إلــى الفئات 
املــاكات  وهــم  املشــمولة 
الصحية والقوات العســكرية، 
من  العالية  االخطــار  وفئــات 

املصابني بأمراض مزمنة".

وزارة الصحة:

 البروتوكول العالجي واللقاحات التي ستصل البالد 
فعالة ضد كورونا بساللتيه السابقـة والجديدة

أمانة مجلس الوزراء تحدد مداخل بغداد
6 المشمولة بانشاء ساحات التبادل التجاري دوافع مهمة إلدارة بايدن وراء صفقة

3 صواريخ »رام« النوعية لمصر 

بغداد ـ الصباح الجديد:
رجحت اللجنة املالية النيابية 
موعــد  ان  األربعــاء،  امــس 
التصويت علــى موازنة 2021، 
سيكون اليوم اخلميس او بداية 

األسبوع املقبل.
وقال عضو اللجنة، أحمد حمه 
رشيد في حديث نقلته وكالة 
"املســألة  إن  العراقية  األنباء 
املتبقية مبشروع قانون املوازنة، 
اإلقليــم"،  بحصــة  تتعلــق 
الى أن "املكون الكردي  مشيراً 
مبا في ذلــك املعارضة، يقبلون 
بالنــص احلكومــي الــذي مت 

االتفاق عليه لكن لم يتم حتى 
االآن االتفــاق على تعديل هذه 
الفقــرة او اســتبدالها بنص 

جديد".
ولفــت رشــيد الــى أن "من 
املوضوع  هذا  حســم  املمكن 
خــال الـ 48 ســاعة املقبلة، 
وأنــه ســيتم التصويت على 
مشروع قانون املوازنة اخلميس 
املقبــل او مطلــع االســبوع 
املقبل "، مؤكدا أن "هناك بوادر 
ايجابية لكن لـــم يتـم حتى 
االن االتفاق على صيغة نهائية 

للنص". 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اخلام  النفط  أســعار  واصلت 
االرتفاع يوم امس األربعاء، وبلغ 
مؤشر خام برنت العاملي 64.24 
دوالراً للبرميــل في الســاعة 
الثانيــة و33 دقيقــة بتوقيت 

بغداد 

فيما جتاوز سعر برميل النفط 
الـ  البصــرة اخلفيف  من خام 
64 دوالراً، وحسب وكالة االنباء 
العراقية التي أوردت اخلبر، بلغ 
ســعر البصرة الثقيــل 61.4 
دوالراً للمــرة األولى منذ أكثر 

من 13 شهراً.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الــوزراء مصطفى  رئيس  أكد 
أهميــة تطويــر  الكاظمــي 
فيما  الناتو،  التعاون مع حلف 
أكــد األمــني العــام للحلف 
فــي ماحقة  للعراق  دعمــه 

"التنظيمات اإلرهابية".
لرئيس  اإلعامي  املكتب  وقال 
الوزراء في بيان صدر عنه امس 
"تلقى  الكاظمي  ان  االربعــاء 
اتصــاالً هاتفيــاً مــن األمني 
األطلسي  شمال  حللف  العام 
ســتولتنبيرغ،  ينس  )الناتــو( 
بني  املشــترك  التعاون  لبحث 
العــراق وحلف الناتو وســبل 
يخص  مــا  الســيما  تعزيزه، 
للمؤسســات  الدعم  تقــدمي 
العراقية  والعسكرية  األمنية 
في مجاالت التدريب، واملشورة، 

على  االســتخباري،  والتعاون 
وتوجيهــات  أولويــات  وفــق 
ومبا يحفظ  العراقية  احلكومة 

سيادة العراق".
وأشــار الكاظمي إلى "أهمية 
حلف  مــع  التعـــاون  تطوير 
الناتــو، فــي ظل مواصلـــة 
العراقيـة  األمنيـــة  القـوات 
في  العسكرية  بعملياتهـــا 
وماحقة  اإلرهــاب،  مواجهة 
داعـــش  عصابـــات  فلــول 

اإلرهابيـة".
ستولتنبيرغ  أشاد  جانبه،  من 
العراقية  احلكومة  "بخطوات 
في مجــال مكافحة اإلرهاب، 
دعــم  مواصلــة  مؤكــداً 
حلــف الناتــو للعــراق فــي 
التنظيمات  ماحقــة  جهود 

اإلرهابية".

الناتو يؤكد دعم جهود البالد في 
مالحقة "التنظيمات اإلرهابية"

تزايد احلاالت املصابة بساللة كورونا اجلديدة في العراق 

اليوم او بداية األسبوع المقبل 
التصويت على الموازنة 2021

نفط برنت والبصرة يتجاوزان
حاجز 64 دوالر للبرمبل

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الواليات  وزراء خارجيــة  أصــدر 
املتحدة وفرنسا وأملانيا وإيطاليا 
وبريطانيــا بياناً مشــتركاً، في 
وقٍت متأخر مــن ليلة اول أمس 
العبارات،  بأقــوى  يدينون فيــه 
وقع  الذي  الصاروخــي  الهجوم 

في أربيل.
البيان الذي أصدره وزير اخلارجية 
بلينكن،  أنتونــي  األميريكــي، 
إيف  جــان  الفرنســي  ونظيره 
لو دريان ووزيــر اخلارجية األملاني 
هايكــو مــاس ووزيــر اخلارجية 
اإليطالي لويجــي دي مايو ووزير 
دومينيك  البريطانــي  اخلارجية 
راب أعربــوا فيــه عــن دعــم 
حكومات بادهم، معاً التحقيق 
الــذي جتريــه حكومــة العراق 
عن  املسؤولني  محاسبة  بهدف 

الهجوم.
وزراء  "نحــن  البيان،  فــي  وجاء 
وإيطاليا  وأملانيا  فرنسا  خارجية 
والواليات  املتحــدة  واململكــة 

املتحدة األميركية، ندين بأشــد 
العبارات الهجوم الصاروخي في 
15 فبراير على إقليم كوردستان، 
للضحايــا  تعازينــا  ونقــدم 

وعائاتهم وللشعب العراقي".
وأضــاف، "ســتدعم حكومتنا 

مًعا حتقيــق احلكومة العراقية 
محاســبة  بهدف  الهجوم  في 
املســؤولني عنه، نحن متحدون 
في رأينا بأنه لن يتم التســامح 
مع الهجمات على أفراد ومرافق 

الواليات املتحدة والتحالف".

ومن جانبها حّذرت األمم املتحدة 
السيطرة  الوضع عن  من خروج 
العراق بعد هجوم صاروخي  في 
اســتهدف لياً قاعدة جوية في 
كردستان تؤوي جنوداً أميركيني، 
ما تسّبب مبقتل متعاقد مدني 

أجنبي وجرح آخرين من عراقيني 
عســكري  بينهــم  وأجانــب 

أميركي.
الــذي  األول  هــو  والهجــوم 
غربيــة  مرافــق  يســتهدف 
عســكرية أو دبلوماســية في 
شــهرين،  نحو  منــذ  العــراق 
إذ يعــود الهجــوم األخيــر إلى 
منتصــف كانــون األول حينما 
السفارة  قرب  صواريخ  انفجرت 

األميركية في بغداد.
املتحدة  األمم  ممثلــة  وشــجبت 
فــي العــراق جينــني هينيس-

ما  تغريــدة  فــي  باســخارت 
شنيعة  "أعمال  بأنها  وصفتها 
ومتهورة" معتبرة أنها "تشكل 
لاســتقرار". خطيرا  تهديــدا 

ودعــت إلــى "ضبــط النفس 
والتعاون الوثيق بني بغداد وأربيل 

لتقدمي اجلناة إلى العدالة".
وكانــت أوردت الصبــاح اجلديد 
فــي عددهــا املنشــور امــس 
اعان جهاز  بعد  تقريرا  األربعاء، 

األول،  امس  اإلرهــاب  مكافحة 
العثــور علــى منصــة إطاق 
في  استخدمت  التي  الصواريخ 
الهجوم علــى أربيل، قالت فيه 
ان خبير املتفجرات حســني ما 
التي  الصواريخ  ان  اكد  محمود، 
هي  القصف  في  اســتخدمت 
من  املستخدمة  الصواريخ  ذات 
التي  املســلحة  اجلماعات  قبل 
االميركية  السفارة  استهدفت 
فــي بغداد، وهي مــن عيار 107 

ملم.
وقواعد  االطاق  الية  ان  واضاف، 
هي  محلياً،  املصنعة  الصواريخ 
ذاتهــا التي اســتخدمتها تلك  
اجلماعات في اســتهداف مطار 
بغــداد الدولــي، وتابــع "اذا ما 
التي نشــرت  الصور  الى  نظرنا 
فانها تبني صواريخ قصيرة املدى 
وااللية املســتخدمة وبقاء عدة 
صواريــخ في منصــة التفجير 
دون ان تنطلق يظهر رداءة االلية 

املستخدة لاطاق.

األمم المتحدة تحذر من خروج الوضع في البالد عن السيطرة 

اميركا ودول كبرى تصدر بيانًا حادا تتوعد فيه منفذي هجوم أربيل بالمحاسبة

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
أشــر مديــر ناحية الســعدية 
فــي محافظة ديالى، تســجيل 
بحيرة  انخفاض جديد في خزين 

حمرين شمال شرق احملافظة.
وقــال مديــر الناحيــة احمــد 
الزركوشــي في تصريح رسمي، 
إن “بحيرة حمرين )58كم شمال 
تشــكل  والتي  بعقوبة(  شــرق 
االســتراتيجي  ديالــى  خزيــن 
مــن امليــاه شــهدت انخفاضا 
نســبة  اجمالي  ليصبح  جديدا 

االنخفاض 60%”.
واضاف، ان “انخفاض خزين بحيرة 
حمريــن والذي يغــذي اكثر من 
%60 من مناطق ديالى ميثل حالة 
صعبــة خاصة فــي ملف تامني 

ارواء مناطق زراعية واسعة واكثر 
من مليون نســمة باملياه”، الفتا 
الــى ان “ديالى امامها موســم 
صعــب اذا لم تســعف االمطار 
والسيول خزين البحيرة بالزيادة“.

واشار الى ان “البحيرة تستوعب 
ملياريــن و400 مليون م3 وصلت 
فــي 2018 الــى حالــة االمتاء 
الكامل الول مرة منذ 30 ســنة 
لكن انحســار االمطار والسيول 
افقدهــا جزء كبير مــن خزينها 
املائي”. ويعد حمرين اكبر سد في 
ديالى وانشــيء قبل عقود حلصر 
مياه الســيول في حوض حمرين 
شــمال شــرق احملافظة حلماية 
بعقوبة من الغرق وبقية مناطق 

حوض ديالى.

انخفاض الخزين المائي في 
بحيرة حمرين بنسبة 60 %

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2

البصرة - سعدي السند:

يعــد املركــز الوطنــي للصحــة 
والسالمة املهنية وفروعه املنتشـرة 
واحدا من  احملافظــات  في جميــع 
التي  املهمة  التخصصيــة  املراكز 
تعنى بصحة وسالمة العاملني في 
ممن  واألهلية  احلكومية  الشـركات 
تتطلب مهامهم الوظيفية تواجدا 
ملوثات  الــى  تتعرض  مواقــع  في 
بيئيــة أو مخاطــر وغيرها فيكون 
لهــذا املركز حضــوره امليداني من 
خالل فرق العمل التابعة له ملتابعة 
توفير شــروط ومتطلبات السالمة 
التعليمات  وفــق  علــى  املهنيــة 
متابعات هذا  الى  اضافة  والقوانني 
املركز لعدد من الدوائر والشــركات 
وسالمة  بصحة  تعنى  التي  ألجراء 
احلكومية  الشـركات  في  العاملني 

واألهلية.

أهداف املركز

وقالت مديــرة املركز مي طه راضي 
تتلخص مبجاالت  مركزنا  اهداف  ان 
الصحة والســالمة املهنية لتوفير 
االقتصاديــة  التنميــة  وســائل 
تقليل  على  وتعمــل  واالجتماعية 
االهداف  الكلف من خــالل حتقيق 
املهمــة ومنهــا حفــظ وتعزيــز 
صحة العاملني مــن خالل الوقاية 
مــن احلــوادث واالمــراض املهنية 
على  والقضاء  عليها  والســيطرة 
املهنية  والظروف  واخملاطر  العوامل 
الضارة بصحة وســالمة العاملني 
وتقــومي بيئــة العمل وحتســينها 
وتطويــر وتعزيز العمــل اآلمن في 
بيئــة العمل مما يؤثر على حتســني 
املواصفــات  واعــداد  االنتاجيــة 
القياســية املطلوبة فــي مجالي 
املهنيتــني  والســالمة  الصحــة 
العالقة  ذات  بالتعاون مع اجلهــات 
اضافة الى تعزيــز الصحة البدنية 
وتطويــر  للعاملــني  النفســية 

قدراتهم املهنية االجتماعية .

مهام املركز الوطني للصحة 
والسالمة املهنية

وأضافت مديرة املركــز ان الهيكل 
التنظيمي ملركزنــا يتألف من عدد 
وهي  التخصصية  الشــعب  مــن 
شعب الســالمة املهنية والصحة 
والتدريــب  والتوعيــة  املهنيــة 
واخملتبــرات والتخطيــط واملتابعة 
واالداريــة واحلســابات والتدقيــق 

ولكل شــعبة تخصصهــا ومنها 
اخملتبر  مهــام وفحوصات شــعبة 
التــي تقــوم بإجــراء الفحوصات 
املرضيــة  بالتحليــالت  اخلاصــة 
للعاملــني املعرضــني للمخاطــر 
املهنية واحالة الفحوصات اخملتبرية 
اخلاصة بالســموم املهنية )املعادن 
الثقيلة( وملوثات البيئة الى اخملتبر 
اخملتص واملشاركة في نشـر الوعي 
الصحي املهنــي واجراء العديد من 

الفحوصات اخملتبرية للعاملني .
هناك  املركــز  مديــرة  واوضحــت 

التي  والتدريــب  التوعية  شــعبة 
في  الوعــي  بنشـــر  تتخصــص 
مجــاالت الصحة والســالمة بني 
العاملني ويتــم حتقيق هذا الهدف 
التدريبية  الدورات  اقامة  طريق  عن 
فــي مجــال الصحة والســالمة 
املهنية وعقد الندوات التوعوية في 
مجاالت الصحة والسالمة املهنية 
والنشـــرات  البوسترات  وتصميم 
في موضوعات الصحة والســالمة 
املهنيــة وعندنــا أيضــا شــعبة 
الســالمة املهنيــة التــي تهدف 

واجباتها الى اعــداد قاعدة بيانات 
عن االنشــطة املشمولة باخلدمات 
واعداد  املهنية  والسالمة  الصحية 
العاملني فيها والتحري املوقعي عن 
ملوثات بيئة العمل في االنشــطة 
االقتصادية ومتابعة توفير شــروط 
ومتطلبات الســالمة املهنية على 
وفق التعليمــات والقوانني النافذة 
املشــمولة  االنشــطة  عموم  في 
اضافــة الــى متابعــة فحوصات 
املراجل البخاريــة واوعية الضغط 

واملصاعد والرافعات .

وبينــت اما فــي مجــال الصحة 
املهنيــة فتهتــم هذه الشــعبة 
املهنية  الطبية  الفحوصات  بأجراء 
االنشــطة  في  والدورية  االبتدائية 
واملشاركة  املشــمولة  االقتصادية 
املهني  الصحي  الوعي  في نشـــر 
ومنها رصد وبائية االمراض املهنية 
العمل  اصابــات  تســجيل  ورصد 
وفحص  السـريري  الفحص  واجراء 
البصر واجراء فحــص كفاءة الرئة 
وتخطيط  الســمع  فحص  واجراء 

القلب.

نعمل على توفير متطلبات السالمة للعاملين 
في المواقع التي تتعرض الى ملوثات بيئية 

زيارة الى المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية في البصرة

اهداف المركز 
الوطني تتلخص 
بمجاالت الصحة 

والسالمة المهنية 
لتوفير وسائل 

التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وتعمل 

على تقليل الكلف من 
خالل تحقيق االهداف 

المهمة
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مديرة املركز الوطني للصحة والسالمة املهنية في البصرة تتحدث ملراسلنا 

كاظم العبيدي  
صادَق محافظ ذي قــار، القاضي ناظم حميد 
الوائلي علــى الوجبة األولى من الشــهادات 
غير املصرح بها، اســتنادًا لقــرارات احلكومة 
االحتاديــة في مديريــة تربية ذي قــار، مؤكًدا 
استمرار عمليات االحتســاب للدوائر منقولة 

الصالحيات.
وقال الوائلي أن “ اليوم شــهد املصادقة على 
وجبة مكونة من 260 شهادة دراسية ملوظفي 
املديرية العامة لتربيــة احملافظة، غير مصرح 
بها ، وقد متت املصادقــة عليها وفقاً للقرارات 
والتعليمــات احلكوميــة النافــذة، وما زالت 
اللجنــة التــي أمرنا بتشــكيلها تعمل على 
اجناز ما تبقى من املعامالت إلنصاف شــريحة 
املوظفني احلاصلني على شهادات دراسية غير 
مصرح بها”. وأضــاف أن “ اللجنة تعمل على 
وفق التعليمات والقانون وال تزال جتري عمليات 
التدقيــق واملطابقــة وغيرها مــن العمليات 
الفنية، وسيجري املصادقة على وجبات جديدة 
من الشهادات الدراسية خملتلف الدوائر املنقولة 
الصالحيــات.” الوائلي بارك للموظفني الذي مت 
احتساب شــهاداتهم الدراسية اليوم، مؤكًدا 
ســعيه الى أنصاف كل الشرائح االجتماعية 
واعطائهم حقوقهم وفــق القانون، وأن اإلدارة 
احملليــة ماضية فــي متابعة كل اســتحقاق 

قانوني واعطائه ملستحقه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثت وزارة الزراعة مع وفد السفارة البرازيلية 
في بغداد التعاون املشــترك بــني اجلانبني في 
اجملال الزراعي والثــروة احليوانية ونقل وتوطني 
التكنولوجيا احلديثة برئاسة مستشار الوزارة 
حســني  الدكتور  احليوانية  الثــروة  لشــؤون 
علي ســعود وبحضور معاون مديــر عام دائرة 

التخطيط واملتابعة الدكتور صادق الطرفي.
وجرى خالل االجتماع بحــث التعاون في اجملال 
الزراعــي والعالقــات التجاريــة واالقتصادية 
املتميــزة بني البلدين واســتثمار الشــركات 
اخلاص  القطاع  مــع  ومشــاركتها  البرازيلية 
العراقي في انشاء املشــاريع الزراعية اخلاصة 
بانتــاج اللحــوم البيضاء واحلمــراء ومصانع 
الصناعــات التحويليــة الزراعيــة فضال عن 
مقطعات ومصنعــات الدواجن، وبحث االمور 
التمهيديــة للقاء بني الســيد وزيــر الزراعة 

والسفير البرازيلي في العراق.
واكد مستشار الوزارة لشؤون الثروة احليوانية  
الدكتور حسني علي سعود على استمرار قرار 
منع اســتيراد الدواجن وبيــض املائدة لوجود 
منتج محلي وفير يكفي لســد احلاجة احمللية 
حاليا،  مشــيرا الى عمق العالقات االقتصادية 

والتجارية والتعاون الزراعي املثمر بني اجلانبني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وكيل وزارة الصناعة واملعادن لشــؤون 
يوســـف محمـــد  املهندس  التخطيــط 
جاســـم مع الشــركة الروســية واملُلحق 
التجاري الروسي والوفد املُرافق لـــُه تاهيل 

وتشغيل مصانع الزجاج واحلراريات . 
وجـــرى ِخالل اللقاء الذي حضره مدير عام 
الشركة العامة للزجاج واحلراريات ومسؤولي 
التخطيــط واملاليــة والرقابــة الداخليــة 
واالســتثمار فــي الشــركة التباحث حول 
إمكانية االستفادة من الُفرص االستثمارية 
املُتاحة لتأهيل وتشغيل املصانع التابعة إلى 
الشركة العامة للزجاج واحلراريات واملُتمثلة 
مبعامل الزجــاج والقنانــي الطبية وقناني 

اجلرار والسيراميك واألدوات الصحيـة . 

وقـــد أكـــد الوكيــل على أهميــة دعم 
املُســتثمرين وتقــدمي جميع التســهيالت 
املطلوبة للتوصل إلى اتفاقات ُمثمرة وبناءة 
وقابلــة للتطبيق على أرض الواقع للنهوض 
بالواقع الصناعي العراقي من ِخالل تشغيل 
املصانــع واأليــدي العاملة للقضــاء على 
، ُمعرباً عن ترحيبه وتشــجيعه  البطالــة 
ألي خطــوة جادة من ِقبل املُســتثمرين في 
هذا اجملال ، ســيما ان ُمحافظة األنبار غنية 
بالثروات الطبيعية التي تُشكل عامل ودافع 
مهم لتطويــر صناعات الزجــاج واحلراريات 
والفوسفات وغيرها ، ُمبدياً استعداد الوزارة 
لتقدمي ُكل التســهيالت جلذب املُستثمرين 
والشركات املُســتثمرة اجلادة والكفوءة من 
أجــل نقــل التكنولوجيا احلديثــة وتطوير 

والقوانني  الشروط  ومبوجب  الصناعة  قطاع 
احلكومية النافـذة . 

مـن جانبـــه أبدى املُلحق التجاري الروسي 
الرغبة في التعاون من أجل تأهيل وتشغيل 
املصانع التابعة للشركة املذكورة على وفق 
أحدث التقنيات العاملية ومبايخدم الطرفيـن.

وفـي ِختام اللقاء أتفق الطرفان على اكمال 
عقــد الشــراكة وُمعاجلة املشــكالت من 
قبــل الطرفــني وكذلك االتفاق علــى زيارة 
الوفد الروســي الى الشركة العامة للزجاج 
واحلراريات في ُمحافظة األنبار لغرض اإلطالع 
علــى املكائــن واملُعدات ووضع اللمســات 
وبحســب  املُتاحــة  للمشــاريع  األخيــرة 
التعليمات والقوانــني النافذة لغرض توقيع 

العقـد .

بعد التحية ..
بوصول  استبشــرنا خيرنا  لقد 
واملولدات  واملعــدات  االجهــزة 
للموقــع واصبــح حلــم اجناز 
املشــروع قريب فوجئنا بان اكثر 
50 يوما ولم تطلق السلف  من 
املعامل  ملشــروع مستشــفى 
على عكس بقية املشاريع التي 

نسب اجنازها اقل بكثير ..
ينجز  كيــف  نتســاءل  نحــن 
املشروع خالل هذا العام والروتني 
تدخلكم  راجني  للمشروع  قاتل 
الفــوري فــي وزارة املالية التي 

رفضت اطالق االموال املستحقة 
بانه  اعالمكم  ونود  للمشــروع 
في  العمــل  يتوقــف  ســوف 
في  املقبلة  االيام  خالل  املشروع 

عند عدم اطالق االموال .
الزوراء /  شــيوخ ووجهاء قضاء 
املعامل تطالب مبعرفة  منطقة 
أمام  التــي تقف عائــق  اجلهة 
املعامل  مستشــفى  إكمــال 
بالوقت احملدد الذي وعد به رئيس 
الــوزراء في املؤمتر الــذي عقده 
فــي كربــالء مبناســبة افتتاح 

مستشفى كربالء .

بغداد ـ الصباح الجديد
بحث وزيــر التخطيط، الدكتور خالد 
بتال النجم مع الســفير االردني في 
العالقات  الزعبــي  منتصــر  العراق 
الثنائية بني البلدين الشــقيقني في 

إطار اجمللــس التنســيقي العراقي- 
االردني - املصري، املشترك.

إلى ذلك بحــث الطرفان خالل اللقاء 
املدينة  إنشــاء  واجــراءات  آليــات   ،
العراق  االقتصادية املشــتركة بــني 

واألردن ، وفــي هذا اجلانب، اوضح وزير 
التخطيط، ان إنشــاء هــذه املدينة 
البلدين،  نوعية القتصاد  اضافة  ميثل 
النها ستســهم في تطويــر البيئة 
االســتثمارية، وبالتالــي حتقيق دورة 

اقتصادية متكاملة ينتج عنها توليد 
الكثيــر من فــرص العمــل، والنمو 

االقتصادي. 
على صعيد متصــل بحث الوزير مع 
سفير جمهورية مصر العربية اجلديد 

والوفد  اســماعيل  وليد  العراق  لدى 
العراقية  احلكومــة  رغبة  له  املرافق 
في توطيد ُعرى التعاون املشترك بني 
البلدين، في مختلف اجملاالت، في ظل 
وجود مشتركات كثيرة، من شأنها ان 

تسهم في تعزيز وزيادة حجم التعاون 
والتجاري،  واالســتثماري  االقتصادي 
فضــال عــن اجلوانــب السياســية 

والعلمية واخلبراتية. 
كما اســتعرض اجلانبان خالل اللقاء 

الذي حضــره أيضا مدير عام التعاون 
الدولي فــي وزارة التخطيط الدكتور 
ســاهر عبدالكاظم االســتعدادات 
اجلارية لعقد القمة الثالثية العراقية 

– املصرية - األردنية.

محافظ ذي قار يصادق على 
260 معاملة احتساب 
شهادة دراسية للتربية

العراق والبرازيل يبحثان 
تطوير العمل الزراعي 
بتوطين التكنولوجيا 

الصناعة تبحث مع شركة روسية تشغيل مصانع الزجاج والحراريات

العراق واألردن يبحثان آليات إنشاء المدينة االقتصادية المشتركة

عامر عبدالعزيز 

اعلنــت وزارة التجــارة مباشــرة فرع 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب في 
باول  املاجد  كربالء جتهيــز مجرشــة 
كميات الشلب لغرض تصنيعة الى رز  
، فيما افتتح املهندس نصيف اخلطابي 

البناية اجلديدة لفرع كربالء .
واوضح مدير عام الشــركة املهندس 
عبدالرحمــن اجلويبــراوي  لقد مت بدء 
سايلو كربالء  بتجهيز مجرشه املاجد 
االهليــه بكمية١٣٠طنــا و٣٧٥كغم 
لتكون مجارش محافظة كريالء  ثاني 
احملافظات التي تستلم شلب ولتباشر  

بعملية تصنيع الرز . 
من جانب اخر افتتح احملافظ املهندس 
البنايــة اجلديدة  نصيــف اخلطابــي 
الدارة الفــرع والتي مت تشــييدها من 
قبــل احملافظة ضمن خطــة احملافظة 
بالنهوض مبســتوى اخلدمات في دوائر 
االفتتاح  حفــل  ان  مبينا  احملافظــة.، 
الــذي حضرة مدير فرع الشــركة في 
كربــالء ومدير دائــرة الرقابة التجارية 

في احملافظة وجمع من الشــخصيات 
االجتماعية في احملافظة .

من جانب اخر باشرت  مالكات  سايلو 
الكميات  باســتالم  بني ســعد  خان 
احملوله من ســاحة مشــيرفه  حنطة 
محلية حيث مت تفريغ الشاحنة الواردة 
املقدادباخللطة  ومت جتهيــز مطحنــة 
الى  االول  اضافة  املعتمدة للحصــة 
تصفير جميــع املطاحن االهلية كما 
الفنيــة دور في تصليح  كان للوحدة 
سويب القبة الثالثة اخلط  االول  ورفع 

احملولة العاطلة لغرض التصليح.
من جهة اخرى اعـلـن املهندس قاسم 
حمود منصور مديـــر عام الشــركة 
العامة لتجارة املواد الغذائية انه وبعد 
التعاقد مع شــركة االحتاد للصناعات 
الغذائية احملدودة لتوريد مادة الســكر 
لتجهيزهــا للمواطنني ضمن مفردات 
البطاقة التموينية باشــر اســطول 
واسطول  التجارة  بوزارة  اخلاص  النقل 
النقل في الشــركة باســتالم  مادة 
الســكر ونفاضهــا داخل اخملــازن في 

بغداد واحملافظات .
وبني حمود باشــرت مالكات الشركة 

بقطع وجتهيز  مادة الســكر للحصة 
االولــى من عــام 2021 الــى ألوكالء 
لغرض جتهيزها للمواطنني اذ قام فرع 
الشــركة في كربالء باستالم وجتهيز 
مادة الســكر بواقع ) 784( طنا اما في 
السكر  اســتالم وجتهيزمادة  االنبار مت 
بكميــة )609 ( طنــا ملناطق احملافظة 
) الرمــادي ، املركــز ، األندلس ، امللعب 
، التأميــم (  وكذلك احلــال في بابل مت 
اســتالم كمية ) 355( طنا من السكر 
وفي النجف األشــرف مت استالم مادة 
السكر كمية )715( طنا وفي الديوانية 
مت اســتالم وجتهيز مادة السكر  بواقع 
)٧٨٤ ( طنا اما في ميســان مت استالم 
مادة السكر بكمية )414( طنا وكذلك 
احلال في صــالح الدين اذ مت اســتالم 
مادة الســكر بكمية ) 414( طنا وفي 
كركوك مت اســتالم مادةالسكر بواقع 
)135( طنا وفي الســياق نفسه قيام 
فرع  الشــركة في املوصل باســتالم 
)215( طنا  وجتهيزمادة السكر بكمية 
الســكر  ديالى مت اســتالم مادة  وفي 
بكميــة )735( طنا وكذلــك في فرع 
املثنى مت اســتالم وجتهيز مادة السكر 

بكمية )700( طــن  اما في البصرة مت 
اســتالم  وجتهيز مادة السكر بكمية 
)1910( اطنان ملناطق احملافظة ) طلحة 
، الهوير ، الهادي ، املعقل (  وفي واسط 
مت اســتالم وجتهيزمادة السكر بكمية 
)616 ( طنــا ملناطق احملافظة )الغراف ، 
العزة ، الكرامــة ، داموك ( أما في ذي 
قار قام فرع الشــركة باســتالم مادة 
الســكر ) 702( طن هــذا ومن  جانب 
اخر اضاف حمود عن مباشرة مالكات 
الشــركة في بغداد باســتالم وجتهيز 
املواقع ومراكز  السكر عن طريق  مادة 
البيع اذ قام مركــز مبيعات الرصافة 
 )410( بكمية  الســكر  مادة  باستالم 
اطنان وكذلك مركــز مبيعات الصدر 
مت اســتالم  جتهيز مادة السكر بكمية 
)700( طن ملناطــق ) الزهراء ، املقداد ، 
احلكمــة( وفي مركز مبيعــات اإلمام 
علي ) عليه الســالم ( مت استالم مادة 
السكر بواقع )784( طنا وكذلك احلال 
في مركز مبيعات الكرخ اذ مت اســتالم 
مادة السكر بكمية )1034( طنا  وفي 
مركز مبيعات التاجي مت اســتالم مادة 

السكر بكمية )662( طنا.

تقرير

محافظ كربالء يفتتح البناية الجديدة للحبوب فرع كربالء

محافظ كربالء

مناشدة 
امام انظار معالي رئيس الوزراء المحترم 
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 

اتفق خبراء عســكريون مصريون 
أن قــوة مصــر اإلقليميــة فــي 
ودورها  الشــرق األوسط،  منطقة 
فــي التصدي لإلرهاب واســتقرار 
جيشها، والدور احملوري التي تلعبه 
مصــر حالياً في أكثــر من محور، 
كانت أهم األســباب في موافقة 
إدارة الرئيــس األميركي جو بايدن 
علــى بيع صواريــخ تكتيكية من 
واملعــدات   2 بلــوك  »رام«  طــراز 
ذات الصلــة إلى مصر، ممــا يعزز 
قدرة اجليش املصــري على حماية 

السواحل وقناة السويس.
وأكــد اخلبيــر العســكري اللواء 
أركان حرب عبد الرافع درويش ، أن 
أنه  تــدرك جيداً  املتحدة  الواليات 
ال غنى عن التعــاون مع مصر في 

كافة اجملالت.
التلويــح  سياســة  أن  وأوضــح 
والتهديد جتــاه مصر وقفل منافذ 
األسلحة عليها سيدفع مصر إلى 
إلى أكثر مــن دولة ملدها  الذهاب 
بأســلحة متطورة كما سبق وأن 
تدعيم أســطولها  تعاونت مصر 
البحري من دولة أملانيا، وأسطولها 

اجلوي من دولة فرنسا.
وأضاف درويش أن الواليات املتحدة 
تعرف جيداً الدور الذي تلعبه مصر 
قيادة  املتوســط حتت  في شــرق 
الرئيــس السيســي بالتعاون مع 
6 دول أخــرى، خاصــة وأن أميركا 
األن ليســت على وئام مــع دولة 
تركيــا، فضالً عــم تقدمه مصر 
من  الدولية  احلماية  على مستوى 
الهجرة غير الشرعية وقفل كافة 
املنافذ غير الرســمية للولوج إلى 

أوروبا.
املصري في  اجليــش  »أداء  وتابــع: 
داعــش  ميليشــيات  محــارب 
اإلرهابيــة والقضــاء عليهــا، ال 
ميكن أن يكــون غائباً عــن اإلدارة 
الدعاية  فــإن  ولهذا  األميركيــة، 
االنتخابية التي دعا لها بايدن وقت 
الترشح ومهاجمة حقوق اإلنسان 
في مصر، لن يعميان عينيه عن دور 

مصر اإلقليمي«.
وقال اخلبير العسكري اللواء أركان 

حرب جمال مظلوم لـ«سكاي نيوز 
عربيــة« إن األزمــات املوجودة في 
منقطة الشــرق األوســط، منها 
اليمــن وليبيــا وســوريا وغيرها، 
دفعــت الرئيــس األميركــي، إلى 
محاولــة حل تلك املشــكالت وال 
غنى عــن الدور األساســي ملصر 
املتعلقة  املشكالت  في حل كافة 

باملنطقة.
املصريــة  »العالقــات  وأضــاف 
حرب  عقــب  وطيدة  األميركيــة 

اآلن  يحــاول  وبايــدن   ،1973
التأكيــد على عالقتــه مع القوى 
االستراتيجية في املنطقة كمصر 
واململكة العربية السعودية، وهذا 
أمــر حميــد ويجب البنــاء عليه 
واالســتفادة منه«. وأعلنت وكالة 
التعاون األمنــي الدفاعي التابعة 
وزارة  أن  األميركية  الدفــاع  لوزارة 
باملوافقة  قــرارًا  اتخذت  اخلارجية 
على صفقة عســكرية محتملة 
مع مصر تشمل صواريخ تكتيكية 

من طــراز »رام« بلوك 2 للصواريخ 
واملعــدات ذات الصلــة بتكلفــة 

تقديرية تبلغ 197 مليون دوالر.
وأوضحــت الوكالــة أن الصفقة 
العسكرية »ســتدعم السياسة 
اخلارجيــة واألمن القومي للواليات 
املتحــدة من خالل املســاعدة في 
حتســن أمن دولة حليفة رئيسية 
من خــارج الناتــو والتــي ال تزال 
اســتراتيجًيا مهًما في  شــريًكا 
ستدعم  كما  األوســط«.  الشرق 

هــذه الصفقة ســفن الصواريخ 
للبحريــة  التابعــة  الســريعة 
املصرية، وســتوفر قدرات دفاعية 
محسنة بشكل كبير على املناطق 
الســاحلية املصرية ومداخل قناة 
الســويس، بحســب البيان، الذي 
أوضح أن مصر لن جتد صعوبة في 
استيعاب هذه املعدات في قواتها 
املســلحة ألن مصر تقوم بالفعل 
 RAM Block 1A بتشغيل صواريخ

التي مت شراؤها مسبًقا.

دوافع مهمة إلدارة بايدن وراء صفقة
 صواريخ »رام« النوعية لمصر 

أعلنت وكالة 
التعاون األمني 

الدفاعي التابعة 
لوزارة الدفاع 

األميركية أن وزارة 
الخارجية اتخذت 
قرارًا بالموافقة 

على صفقة 
عسكرية محتملة 

مع مصر تشمل 
صواريخ تكتيكية 

من طراز »رام« 
بلوك 2

صاروخ رام بلوك 2

الصباح الجديد ـ متابعة:

قالت صحيفة »واشــنطن بوســت« 
احلكومــة  مالحقــة  إن  األميركيــة 
املصريــة، مؤخــرا، ألقارب ناشــطن 
مصريــن يعيشــون في اخلــارج ميثل 
»حتديا« من قبل نظام الرئيس املصري، 
التي  للدعوات  السيسي،  الفتاح  عبد 
أطلقتهــا اإلدارة األميركيــة اجلديدة 

بقيادة، جو بايدن.
ونشــرت الصحيفة تقريرا حول حالة 
الناشــط األميركي من أصل مصري، 
محمد سلطان، الذي قال محاميه إن 
رجال شــرطة مصرين يرتدون مالبس 
مدنية اســتجوبوا، األحد، ســتة من 
أفراد عائلته واعتقلــوا اثنن من أبناء 

عمومته.
قال  املســألة،  هــذه  على  وتعليقــا 
اخلارجيــة  وزارة  باســم  املتحــّدث 
إن  للصحفين  برايس،  نيد  األميركية، 
الواليــات املتحدة اطلعــت على هذه 
القضية وهي حاليا »تدرسها«. وأضاف 
»نحن نأخذ علــى محمل اجلد مزاعم 

االعتقال أو االحتجاز التعسفي«.
وتابع: »ســنأخذ ِقَيمنــا معنا في أّي 
عالقة لدينا فــي جميع أنحاء العالم. 
هذا يشمل شركاءنا األمنين الوثيقن. 

هذا يشمل مصر«.
وســبق لبايدن أن تعهد باتخاذ موقف 
أقوى من ســلفه، دونالد ترامب، بشأن 
قضايا حقوق اإلنسان في العالم، ومن 
بينها مصر، وكان قد علق بشكل غير 
مباشر عن حالة سلطان أثناء حملته 
االنتخابية. وجــاء التحرك األخير ضد 
أن رفع دعوى  الذي ســبق  الناشــط، 
أمام القضــاء األميركــي اتهم فيها 
بتعذيبه، في »حتد  املصرية  السلطات 
لدعوات إدارة بايدن للحكومة املصرية 
وفق  احلقوقي«  ســجلها  لتحســن 
ناشــطن ومعارضــن حتدثت معهم 
اعتقال  إن  الصحيفة. وقال معارضون 
أقارب لســلطان يعد »أحدث محاولة 
من قبل حكومة السيســي إلسكات 

منتقديها الذين يعيشون في اخلارج«.
وســلطان، الــذي اعتقل فــي مصر، 
في أغســطس 2013، هــو جنل صالح 
ســلطان، القيادي في جماعة اإلخوان 
السلطات  حظرتها  التي  املســلمن، 
املصرية بعد تولي السيسي السلطة.
وفي 2015، مت إطالق ســراح ســلطان 
وترحيله إلى الواليــات املتحدة بعدما 

تخلى عن جنسيته املصرية.
وفي يونيو املاضي، رفع الناشط دعوى 
قضائية أمام محكمة أميركية اتهم 
فيها السلطات املصرية بتعذيبه حن 
كان مسجونا لديها، كما عمل، الشهر 

املاضي، مــع أعضاء فــي الكونغرس 
األميركي لتشكيل فريق عمل مكّرس 

لتعزيز حقوق اإلنسان في مصر.
وجاءت اعتقاالت، األحــد، بعد حوالي 
ثالثة أشــهر من إطالق سراح خمسة 

من أقارب ســلطان من السجن، وقد 
حدث ذلك بعد أيام من إعالن وســائل 
إعالم فوز بايدن بالرئاســة.  وكانوا قد 
اقتيدوا بالقوة من منازلهم، في يونيو، 
بعد أن رفع ســلطان دعــوى قضائية 

ضد رئيس الوزراء املصري األسبق، حازم 
»تعذيب«  املفترض في  لدوره  الببالوي، 

سلطان.
وسلط بايدن الضوء على تلك القضية 
خالل احلملة الرئاســية، العام املاضي، 

وغــرد علــى تويتــر قائــال إن تعذيب 
النشــطاء املصرين و »تهديد أسرهم 

أمر غير مقبول«.
ونقلت واشــنطن بوست عن نشطاء 
ومحليــن قولهــم إن مالحقة أقارب 
ســلطان مرة أخــرى، وكذلــك أقارب 
معارضن آخرين مقيمــن في اخلارج، 
في األيام األخيرة، ميثــل »حتديا« إلدارة 
بايدن وجهودها »جلعل حقوق اإلنسان 
للواليات  اخلارجية  للسياســة  أولوية 
املتحــدة مرة أخــرى«، وهو مــا يؤكد 
العالقــة »غيــر املريحــة« التي بدأت 

تظهر بن السيسي واإلدارة اجلديدة.
ميشــيل دون، مديرة برنامج الشــرق 
األوســط فــي مؤسســة »كارنيغي 
للســالم الدولي«، قالــت للصحيفة: 
»يبــدو أن السيســي ونظامه قلقون 
بشــأن هذه التغييرات وغير متأكدين 

من كيفية التعامل معها«.
وقالــت إنه »بصرف النظــر عن إنفاق 
)النظــام املصــري( علــى جماعــات 
الضغط اجلديدة في واشــنطن، يبدو 
أن السيســي يتعامــل بتكتيــكات 
االسترضاء والتنمر. على سبيل املثال، 
إطالق ســراح أقارب محمد ســلطان 
فــي نوفمبــر واعتقالهم مــرة أخرى 
اآلن«. محمــد لطفي، املدير التنفيذي 
للمفوضية املصرية للحقوق واحلريات، 
مــن جانبه، حتدث عــن »تصعيد« من 

قبل مصر »رمبــا الختبار الوضع، لرؤية 
ردود فعــل« إدارة بايــدن »أو رمبا كانت 

طلقة حتذيرية، ليقول ما زلنا هنا«.
سلطان، من جانبه، اعتبر أن احلكومة 
رمبا أرسلت »إشارة حتد إلى بايدن على 
ظهر عائلتي« وقد يكون ذلك »وسيلة 
خللــق مشــكلة تســمح النخراط« 
حكومة السيســي »وحل« املشكلة 

التي أوجدتها.
وكانــت الواليات املتحــدة قد أعلنت، 
الثالثــاء، أنها وافقــت »مبدئيا« على 
لبيع أســلحة ملصر تضمنت  صفقة 
صواريــخ تكتيكية ومعــدات بقيمة 

197 مليون دوالر.
أعلنــت وزارة اخلارجيــة األميركيــة، 
الثالثاء، موافقتهــا على بيع صواريخ 
تكتيكيــة ملصر بقيمــة 197 مليون 
دوالر، مشــيرة إلى أنها ترغب في دعم 
»شريك اســتراتيجي« من خارج حلف 

»الناتو«
وأكدت اخلارجيــة األميركية بأن مصر 
في  هاما  اســتراتيجيا  تعد شــريكا 

املنطقة. 
األميركية ملفات حقوق  اإلدارة  وتضع 
اإلنسان أولوية في سياستها اخلارجية، 
ونوهت تقارير بــأن ضغوط إدارة بايدن 
قد بدأت في إحداث تغيير في دول مثل 
السعودية، مع التأكيد على الشراكة 

األمنية بن واشنطن والرياض.

اعتقال ناشطين مصريين ينعكس سلبا 
على العالقة بين السيسي وإدارة بايدن

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عبرت روســيا وتركيا وإيران عن رفضها للتدخل 
اخلارجي في نشــاط جلنــة صياغة الدســتور 
الســورية، مبا فيهــا احملــاوالت اخلارجية لفرض 

مواعيد زمنية محددة النتهاء أعمالها.
جاء ذلك في بيان مشــترك تبنته الدول الثالث 
في ختام اجلولة اخلامسة عشرة من املفاوضات 
بـ«صيغة أستانا« حول تسوية األزمة السورية، 
والتــي جرت على مــدى اليومــن املاضين في 

مدينة سوتشي الروسية.
وجددت الدول الثالث الضامنة لـ«صيغة أستانا« 
في البيان اخلتامــي تصميمها على »دعم عمل 
اللجنة من خالل التفاعل املســتمر مع األطراف 
الســورية وأعضاء اللجنة الدستورية واملبعوث 
اخلــاص لألمن العام لألمم املتحدة لســوريا غير 
بيدرســن كميســر لضمان عملها املســتدام 

والفعال«.
وقال البيان إن ممثلي إيران وروسيا وتركيا »أعربوا 
عن قناعتهــم بأن اللجنة يجب أن تسترشــد 
في عملها بالســعي للتوصل إلى حل وســط 
والتفاعل البنــاء دون تدخــالت خارجية وفرض 
مواعيد نهائية من اخلارج، من أجل حتقيق توافق 

بن أعضائها«.
وذكر البيــان أنه تقرر إجراء اجلولــة التالية من 
بـ«صيغة أستانا« في  املفاوضات حول ســوريا 
مدينة نور ســلطان، عاصمة كازاخســتان، في 

منتصف عام 2021.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت منظمة الصحة العامليــة، امس األربعاء ، 
إن عدد الوفيات املسجلة بســبب عدوى فيروس 
كورونا املســتجد، انخفض بشــكل كبير خالل 

األسبوع األخير.
وأضافت املنظمة، في تقرير نشرته على موقعها 
االلكتروني: »في األســبوع املاضــي، مت اإلبالغ عن 
81 ألف حالة وفاة جديدة، وهو أقل بنســبة 10% 

باملقارنة مع األسبوع الذي سبقه«.
باإلضافــة إلى ذلك، انخفض عــدد الذين أصيبوا 
مبرض كوفيد19- في األســبوع املاضي، بنســبة 
16 في املائة باملقارنة مع مؤشــر األســبوع الذي 

سبقه- حوالي 2.7 مليون شخص.
في الوقت نفسه، وفقا ملعطيات املنظمة، يستمر 
انتشــار الطفرات البريطانية واجلنــوب إفريقية 
والبرازيلية، لهذا الفيروس وهو ما يثير قلقا كبيرا.
وأشارت املنظمة، إلى أنه مت حتى اآلن العثور على 
الطفرة البريطانية في 94 دولة، واجلنوب إفريقية 

في 46 دولة، والبرازيلية في 21 دولة.

»ثالثي أستانا« يرفض 
التدخل الخارجي في عمل 

اللجنة الدستورية السورية

»الصحة العالمية« تعلن 
انخفاض »كبير« في معدل 
وفيات كورونا خالل أسبوع

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت وثيقة استخبارات هولندية 
مسربة من وجود صلة بن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وصعود 
املتطرفن داخل هولندا، حســبما 
إس«  أو  »إن  صحيفــة  أفــادت 

الهولندية.
وقال املنســق الوطنــي ملكافحة 
في   ،»NCTV« بهولنــدا  اإلرهــاب 

تقريــر ال يــزال ســريا، أن أهداف 
»األســلمة«  في  املتمثلة  أردوغان 
في تركيا يتم نشــرها في اجملتمع 
التركــي فــي هولندا مــن خالل 

اجلمعيات التركية الهولندية.
وذكــر التقريــر املكــون مــن 30 
الدينية  املنظمــات  أن  صفحــة، 
قوية«  »بعالقات  تتمتــع  التركية 
التركية في هولندا،  مع املنظمات 

ال ســيما مع املنظمات الشبابية 
التركية الهولندية.

وتتفاعــل هذه اجملموعــات بدورها 
مع الدعاة وتتفاعل على وســائل 
التواصــل االجتماعي، حيث يُزعم 
ويتبادلون  املتطرفن  ميجدون  أنهم 
وكذلك  للغرب  املعادية  الرســائل 

املعادية للسامية.
وفــي أحد أجــزاء الوثيقــة التي 

»اســتراتيجية  عنــوان  حتمــل 
يستفيد  كيف  أردوغان:  أســلمة 
املتشددون«، ورد أن الرئيس التركي 
وفر مساحة للمتشددين في تركيا، 
حيث عزز سلطته السياسية مبرور 

الوقت.
كما ناقــش التقريــر العالقة بن 
ترام  وهجــوم  أردوغــان  مواقــف 
أوتريخت عــام 2019، حيث أوضح 

أن اســتخدام أردوغان حجة إطالق 
في  »كرايستشــيرش«  على  النار 
نيوزيلندا من قبل شــخص أبيض 
املعادي  العام  واخلطــاب  متعصب 
فــي حتريض  دورا  لعــب  للغــرب 
الهجوم  على شن  تانيش  غوكمن 

في هولندا.
وفــي صباح يوم 18 مــارس 2019، 
ُقتل 3 أشــخاص وأصيب 7 آخرون 

في إطــالق نار جماعــي على ترام 
أوتريخــت بهولنــدا. تانيش، رجل 
تركي يبلغ من العمر 37 عاما، أدين 

الحقا بالهجوم.
هــذا ورفض مســؤول اإلعالم في 
الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، 
تقرير املنســق الوطنــي ملكافحة 
اإلرهــاب الهولنــدي، ووصفه بأنه 

»تقرير غير دقيق ومتحيز وجاهل«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في  األمريكية  القــوات  باشــرت 
إنشاء قاعدة جديدة لها في ريف 
احلســكة، وهي الثانية لها خالل 

أقل من شهر في تلك املنطقة.
وذكرت وكالة »ســانا« أن القوات 
القاعدة  إنشاء  باشرت  األمريكية 
فــي منطقــة املالكيــة أقصى 

شمال شرق احلسكة.
ونقلت عــن مصادر أهليــة أنها 
املاضية  األيــام  خــالل  أرســلت 
تعزيزات عســكرية »تضمنت 60 
مدرعــة ومصفحــة إضافة إلى 
آليات هندســية ثقيلــة للقيام 

وبناء  والتســوية  احلفــر  بأعمال 
الواقعة  املنطقــة  الســواتر في 
جنوب غرب عن ديــوار بكيلومتر، 
وفــي املثلث احلــدودي الواقع بن 

سوريا والعراق وتركيا«.
وذكــرت الوكالة عــن املصادر أن 
قاعدة  إحــداث  ذلك  »الهدف من 
عسكرية في املنطقة إضافة إلى 
تعزيــز نقاط االحتــالل األمريكي 
حقول  محيط  في  متركزه  ومواقع 
النفــط وذلك لضمان اســتمرار 
للثروات  والنهب  السرقة  عمليات 
الســورية وتأمــن الطــرق التي 
تستخدمها بعمليات السرقة من 

خالل املعابر غير الشــرعية التي 
أحدثتهــا لهذه الغايــة في ريف 

احلسكة الشرقي«.
ونهاية الشــهر املاضي باشــرت 
القوات األمريكية بإنشــاء قاعدة 
لها قرب »تل علــو« في منطقة 
احلســكة  بريــف  »اليعربيــة« 

الشرقي.
 13 في  أعلنــت  وكانت »ســانا« 
القوات  أن  املاضــي  الشــهر  من 
األمريكية أنشأت مطارا عسكريا 
تابعــا لقاعدتهــا فــي منطقة 
»حقل العمــر« النفطي في ريف 

دير الزور الشرقي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أن  األربعاء،  نيوزيلندا امس  أعلنت 
وجودها العســكري املستمر في 
أفغانستان منذ عقدين سينتهي 
رســميا فــي مايو املقبــل، حن 
ســيغادر آخر جنودها املتبقن في 

هذا البلد.
جاسيندا  الوزراء  رئيســة  وقالت 
أرديــرن في بيــان لهــا: »بعد 20 
عاما مــن وجــود قــوات الدفاع 
أفغانســتان،  في  النيوزيلنديــة 
حــان الوقــت إلنهاء انتشــارنا«، 
العشرة  النيوزيلندين  مستذكرة 
الذين قتلوا في هــذا البلد خالل 

العقدين املاضين.
الســالم  عملية  أن  اعتبــرت  وإذ 
اجلارية حاليا في الدوحة بن كابل 
وحركــة »طالبان« هــي الفرصة 
املثلى للتوصل إلى حل سياســي 
دائــم للنزاع األفغانــي، أكدت أن 
وجود القوات النيوزيلندية في هذا 

البلد لم يعد ضروريا.
ومنــذ العام 2001 خــدم حوالي 
3500 نيوزيلندي في أفغانســتان، 
مبــا فــي ذلــك عســكريون من 
الوحدات اخلاصــة وطواقم إلعادة 

اإلعمار ومدربون.
لكــن هــذا الوجود العســكري 

الســنوات  في  تدريجيا  انخفض 
على  حاليا  يقتصــر  وهو  األخيرة 
ثالثة  ستة عسكرين ال غير، هم 
لتدريب  األفغانية  األكادمييــة  في 
الضبــاط وثالثة في مقــر قيادة 

حلف شمال األطلسي.
الدفاع  وزراء  أن يجتمع  املقرر  ومن 
املنضويــة في حلف  الــدول  في 
شــمال األطلســي هذا األسبوع 
مهمــة  مســتقبل  ملناقشــة 
التدريب التــي ينفذها احللف في 
أفغانســتان، ويشارك فيها 9600 
عســكري من 36 دولة عضو في 

احللف أو شريكة له.

وثيقة استخباراتية: أردوغان »متهم« بنشر التطرف في هولندا

خالل أقل من شهر.. قاعدة أمريكية 
ثانية في الحسكة السورية

نيوزيلندا تعلن موعد إنهاء وجودها 
العسكري في أفغانستان

الرئيسان عبد الفتاح السيسي وجو بايدن
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
صعــدت أســعار النفط مــن جديد، امس 
األربعاء، مدعومــة بتعطل كبير لإلمدادات 
في جنــوب الواليات املتحدة هذا األســبوع 

بسبب عاصفة ثلجية عاتية في تكساس.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام »غرب تكساس 
الوسيط« األمريكي بنسبة 0.68 باملئة، إلى 
60.46 دوالر للبرميل، بحلول الساعة 07:52 
العقود  بتوقيت غرينتــش. فيما صعــدت 
اآلجلة خلام »برنت« بنسبة 0.69 باملئة، إلى 

63.79 دوالر للبرميل.
وقال محللون إن أســعار النفــط ارتفعت 
بقوة خالل الشهور األخيرة، وأدت تعطيالت 
اإلنتاج الناجمة عن العاصفة في تكساس، 
أكبــر والية منتجة للنفط فــي البالد، إلى 

اإلبقاء على دعم األسعار.

الصباح الجديد ـ وكاالت
دافع رئيس الــوزراء الياباني يوشــي هيدي 
سوجا عن قرار البنك املركزي الياباني شراء 
أوراق ماليــة مطروحة للتداول في البورصة 
وقــال أمام البرملــان إن هذه السياســة ال 
تستهدف رفع أسعار األسهم. مضيفا أنه 
حتى ارتفاع أسعار األوراق املالية يفيد قطاع 
عريض من اليابانيني ويساعد بشكل خاص 
في حتسني أداء صناديق التقاعد مبا في ذلك 

صندوق التقاعد احلكومي.
وأشــارت »بلومبيرج« إلى أن سوجا كان يرد 
على االنتقادات من جانب عضو معارض في 
البرملان قال إن ارتفاع أســعار األسهم يفيد 
األثرياء فقط. واعترف رئيس وزراء اليابان بأن 
حدة التفاوت في الدخول تتزايد في اليابان، 
لكنه أضــاف أن امليزانية التكميلية الثالثة 
حلكومة ستساعد في احلد من هذا التفاوت.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
كشــف وزير النفط العراقي إحسان 
عبد اجلبار، امس االربعاء، عن أسباب 
تأخر استثمار حقل املنصورية الغازي، 
 500 إلى خطط واعدة إلنتاج  مشيراً 
مليون قدم مكعب قياسي من حقلي 

املنصورية وعكاس.
وقال عبد اجلبار فــي حديث صحفي 
إن »الوزارة أجــرت قبل عام مناقصة 
حقــل  فــي  لالســتثمار  جديــدة 
املنصوريــة الغازي، إال ان الشــركات 
الكبرى مثل توتال واكســون موبيل 

وايني وشــيفرون لم تبد رغبتها في 
التنافس على تطوير احلقل بســبب 

املشاكل األمنية«.
وأضاف أن »العــرض الذي تقدمت به 
شــركة غاز بروم، وهي من شــركات 
مالئماً  يكــن  لــم  األول،  املســتوى 

ان  مبينــا  املناقصــة«،  ملتطلبــات 
احلقل  على  تتنافس  التي  »الشركات 

حاليا هي من املستوى الثاني«.
وأشار عبد اجلبار الى ان »الوزارة تعمل 
على تشــجيع الشــركات للتنافس 
علــى حقــل املنصوريــة الغــازي«، 

مســتدركا في الوقت نفسه انه »اذا 
اردنــا ان ننتج من حقلــي املنصورية 
باالســتثمار  وبدانا  الغازيني  وعكاس 
فيها من االن وبعد 3 سنوات ففي كل 
االحوال سنصل الى انتاج 500 مليون 

قدم مكعب قياسي«.

وكانــت وزارة النفط قــد الغت في 
املاضي عقد  االول/أكتوبــر  تشــرين 
املبرم مع  املنصورية  تطوير حقل غاز 
)تي.بي.أي. حتالف شركات مكّون من 

او( التركية و)كوكاز( الكورية و)كويت 
انرجي( الكويتية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وافقت شركة األغذية السويسرية 
العمالقة نســتلة على بيع قطاع 
امليــاه املعبأة في أمريكا وكندا إلى 
روك  وان  املالي  االســتثمار  شركة 

كابيتــال بارتنرز مقابــل 4.3 مليار 
دوالر في إطار حترك نستلة املستمر 

إلعادة هيكلة أنشطتها.
وتشــمل الصفقة التي تشــترك 
متروبولوس  شــركة  أيضــا  فيها 

آند كــو عالمات جتارية معروفة في 
بوالند  ومنها  املعبــأة  املياه  مجال 
سبرجن ودير بارك. في الوقت نفسه 
ال تشــمل الصفقة عالمات جتارية 
دولية ممتازة مملوكة لنســتلة مثل 

بانا.  وأكوا  بيلجرينو  وســان  برييه 
وأشارت »بلومبيرج« إلى أن نستلة 
أعلنت في يونيــو املاضي مراجعة 
اســتراتيجية لقطاع املياه املعبأة 
واعتزامهــا التركيز على محفظة 

عالماتها التجارية العاملية في هذا 
القطاع.

وكانت »بلومبيرج« قد أشــارت في 
وقت ســابق من الشهر اجلاري إلى 
وجود محادثات بني نستلة ووان روك 

بشــأن بيع قطاع املياه املعبأة إلى 
الشركة األمريكية. يذكر أن نستلة 
تعيد هيكلة قطاعاتها وتبيع عددا 
من أصولها منذ تولي مارك شنايدر 

منصب الرئيس التنفيذي.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
صعدت الســوق املوازية »منو« بنحو 5.3 في 
املائة لتغلق عند 26588 نقطة رابحة 1332 
نقطة. وارتفعت قيمة التداول 87 في املائة 
إلى 51 مليــون ريال، بينما زادت األســهم 
املتداولة 118 في املائة إلى 534 ألف سهم 
متداول، أما الصفقات فارتفعت 30 في املائة 
1085 صفقة. وتراجع ســهم »سمو«  إلى 
بنحو 1.7 في املائة ليغلق عند 113.80 ريال، 
مقابل ارتفــاع البقية بصــدارة »الوطنية 
للبناء والتسويق« بنحو 13 في املائة ليغلق 
عند 395 رياال، يليه »أسمنت الرياض« بنحو 
4.4 في املائة ليغلــق عند 33.20 ريال، وحل 
ثالثا »التطويرية الغذائية« بنحو 1 في املائة 

ليغلق عند 211 رياال.

الصابح الجديد ـ وكاالت 
تراجعت الليرة التركيــة بنحو واحد باملئة 
امس األربعاء، ماحية بعض املكاســب التي 
حققتها في ثالثة أشــهر مــن الصعود، إذ 
ارتفعت العوائد على الســندات األميركية، 

مما دفع املستثمرين نحو أمان الدوالر.
ونزلــت الليرة ملا يصل إلــى 7.0350 مقابل 
الدوالر، وذلك مقارنة مــع إغالق أمس االول 

الثالثاء عند 6.9890.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت مبيعات البنــك املركزي 
العراقي من العملة الصعبة امس 
االربعاء، بنســبة نحــو 8 في املئة 

لتتجاوز 54 مليون دوالر.
وذكر مصــدر صحفــي أن البنك 
العراقي شهد خالل مزاده  املركزي 
االجنبية  العمــالت  لبيع وشــراء 
بنسبة  مبيعاته  في  ارتفاعا  اليوم 

8.19 في املئة لتصل الى 54 مليوناً 
دوالرا، غطاهــا  و275  الفــا  و668 
البنك بســعر صرف اســاس بلغ 
1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم 
املبيعات فيها  الثالثاء حيث بلغت 

50 مليوناً و345 ألف دوالر.
 54 البالغة  املشــتريات  وذهبــت 
مليون و468 الف و275 دوالر لتعزيز 
االرصــدة في اخلارج على شــكل 

حــواالت واعتمــادات فيما ذهبت 
دوالر  الــف   200 البالغة  البقيــة 

بشكل نقدي.
وأشــار املصدر ، إلى أن 12 مصرفا 
قام بتلبية طلبــات تعزيز االرصدة 
فــي اخلــارج، فيما قــام مصرفني 
بتلبيــة الطلبات بشــكل نقدي، 
للتوسط  كما شاركت شــركتان 

في مزاد البنك.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
واصلت أســعار الذهب اخلســائر 
للجلسة اخلامســة على التوالي، 
إلى قاع  االربعــاء، لتهبــط  امس 
ما يقرب من أســبوعني، إذ تقوض 
اإلقبال على املعدن النفيس نتيجة 
اخلزانة  ارتفــاع عوائــد ســندات 

األميركية وصعود الدوالر.
املعامــالت  فــي  الذهــب  ونــزل 

الفوريــة 0.1 باملئة إلــى 1793.37 
دوالرا لٔالونصــة. وتراجعت العقود 
األميركية اآلجلة للذهب 0.6 باملئة 

إلى 1788.40 دوالرا.
اخلزانة  ســندات  عوائــد  قفــزت 
األميركيــة القياســية إلى أعلى 
شــباط  أواخر  منذ  مســتوياتها 
2020، فــي حــني انتعش مٔوشــر 
ثالثة  قــاع  بلوغه  بعــد  الــدوالر 

أسابيع.
األخرى،  النفيســة  املعــادن  ومن 
الذي يســتخدم  البالتني،  تراجــع 
في محــوالت احلفز فــي صناعة 
 1254.37 إلى  باملئة   0.6 السيارات، 
دوالرا، ليجري تداوله دون املســتوى 
املرتفــع الذي بلغه أمــس الثالثاء 
كان  والــذي  دوالرا،   1336.5 عنــد 

األعلى منذ سبتمبر أيلول 2014.

عاصفة ثلجية عاتية 
ترفع أسعار النفط

شراء المركزي الياباني 
لألوراق المالية يحسن 

أداء صناديق التقاعد

أسباب تأخر استثمار حقل المنصورية

مقابل 4.3 مليار دوالر .. »نستلة« تبيع قطاع المياه المعبأة في أمريكا

»نمو« تصعد أكثر من 
5 % بتداوالت قيمتها 

51 مليون ريال

الليرة التركية تهبط 
مع توجه المستثمرين 

نحو أمان الدوالر

ارتفاع مبيعات البنك المركزي 
العراقي من الدوالر

الذهب ينخفض للجلسة الخامسة على 
التوالي مع صعود الدوالر

الصباح الجديد ـ متابعة:

حددت امانة مجلــس الوزراء امس 
املشــمولة  بغداد  مداخل  االربعاء 
بانشاء ســاحات للتبادل التجاري، 
فيما اشــارت الى ان الهدف منها 
هو تقليل الزخم احلاصل في شوارع 

العاصمة.
وقال املتحدث باسم امانة مجلس 
الوزراء حيدر مجيد في بيان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، ان »اللجنة 
إجراءات  وتنفيــذ  مبتابعة  اخملتصة 
العاصمة  مداخــل  وتطوير  تأهيل 
بغداد وشــوارعها، حددت عددا من 
ســاحات  إلنشــاء  األراضي  قطع 
محافظة  فــي  التجاري  التبــادل 
ان »املداخل شملت  بغداد«، مبينة 
اختيار مدخل بصرة – بغداد- األنبار، 
ومدخــل بغداد- موصــل، ومدخل 

بغداد- كوت«.
وأضاف مجيد، انه »ســيتم إنشاء 
هذه الساحات بشكل نظامي وفق 
تصاميــم حديثة مــزودة بأنظمة 
الكترونيــة، تســيطر على حركة 
دخول وخروج البضائع، وتساهم في 
تقليل الزخم احلاصل في شــوارع 
العاصمة بسبب جتوال الشاحنات«
وفي وقت ســابق كشف محافظ 
بغداد، محمد جابر العطا، عن عزم 
احملافظة إنشــاء مناطــق للتبادل 

التجاري قرب مداخل العاصمة.
 وقــال العطا إن«احملافظة وبتوجيه 
مــن األمانة العامة جمللــس الوزراء 
تعمــل على انشــاء مناطق تبادل 
جتاري بالقرب من مداخل العاصمة 
اخلمســة ،التــي تربطهــا بباقي 

احملافظات«، 

الفتاً إلــى أن »احملافظة تعمل على 
إيجــاد األراضي املناســبة بالقرب 
من اخلطوط السريعة الداخلة إلى 
بغداد ،ويجب أن تكــون كبيرة ،وال 
تقل عن 100دومن لتكون مناســبة 

كمواقع تبادل جتاري«.
ولفت إلــى أن »هذه اإلجراءات تأتي 
ضمن إطــار ســعي احلكومة في 
العاصمة  شــوارع  علــى  احلفاظ 
من مركبات احلمــل ذات احلموالت 

،التي تٔوثر بشــكل  الكبيرة جــداً 
واضــح للعيان في أغلب شــوارع 
بغداد«، مبينــاً أن »مناطق التبادل 
التجــاري يجب أن تكون قبل دخول 

بغداد مبسافة ليست ببعيدة«.
وأضاف العطا أن »قرب وبعد مناطق 
التجاري يجــب أن تكون  التبــادل 
املناسبة  واألرض  املنطقة  بحسب 
التي تصلح لهذا الغرض ،وأن تكون 
وغير  العــوارض  من  خالية  أراضي 

إلى  زراعياً«، مشيراً  مســتصلحة 
أن »مسٔوولي احملافظة قاموا بعمل 
جولة حول مداخل بغداد مع ممثلني 
العامة  األمانة  الوزراء  رئاســة  عن 
،ووزارة اإلســكان والبلديــات فــي 

سبيل إيجاد هذه املناطق«.
وأوضــح أن »العمل مــا زال جارياً 
النشــاء هذه املناطق بالتزامن مع 
إعــداد خريطــة جديــدة لتطوير 
مداخــل بغداد«، مبينــاً أن »أغلب 

اآلراء تتجه صوب طرح هذا املشروع 
لالســتثمار ،ألنه يحتاج إلى مبالغ 
كبيــرة، الســيما أن كل مدخــل 
سيكون بطول ال يقل عن 35 كيلو 
متــراً، إضافة إلى احلاجة إلى طريق 
عريــض الســتيعاب الشــاحنات 
الداخلة واخلارجــة ،وأبنية خدمية 
علــى جانبي الطريق وســيطرات 

للتفتيش«.
وشدد العطا على أن »هذا املشروع 

يخدم املستثمر الذي سيعمل أيضاً 
على تطوير املداخل واالستفادة من 
مناطــق التبادل التجــاري لتكون 
مبثابــة ســوق حــرة بالقــرب من 
العاصمة، وهذا يتطلب الكثير من 
اخلدمات كاخملازن املبردة واملطاعم«، 
إلى أن »هذا املشروع كان من  الفتاً 
املفترض إجنــازه ضمن خطة العام 
احلالــي ،إاّل أن الوضع املالي الذي متر 

به البالد حال دون إجنازه««

لتقليل الزخم الحاصل في شوارع العاصمة

حددت اللجنة 
المختصة عددا 
من قطع األراضي 
إلنشاء ساحات التبادل 
التجاري في محافظة 
بغداد«، شملت اختيار 
مدخل بصرة – بغداد- 
األنبار، ومدخل بغداد- 
موصل، ومدخل 
بغداد- كوت«

أمانة مجلس الوزراء تحدد مداخل بغداد
 المشمولة بانشاء ساحات التبادل التجاري

الصباح الجديد ـ متابعة 

أرجأ االحتاد األوروبي إلى تشــرين األول 
إدراجــا محتمال لتركيــا على الئحته 
الســوداء للمــالذات الضريبية، ووجه 
التزاماتها  أنقرة لتحتــرم  إلــى  إنذارا 
لناحيــة التهــرب الضريبــي بحلول 
حزيران، على وفق ما أفاد دبلوماسيون، 

بحسب »الفرنسية«.
وتركيــا متهمة بعدم احتــرم املعايير 
الدوليــة لناحيــة التبــادل التلقائي 

للمعلومات الضريبية.
ومنذ عــام، طلب االحتــاد األوروبي من 
أنقرة تســوية وضعها قبل نهاية عام 
2020، إال أنهــا لم حتتــرم هذه املهلة، 
متحدثة عــن عمليات حتقق شــاقة 
ملاليني  الضريبية  اإلقامة  مقر  لتحديد 
في  يقطنون  الذيــن  األتراك  املواطنني 

دول االحتاد.
والدول الســت املعنية بهذه املشكلة 
هي أملانيا والنمســا وبلجيكا وفرنسا 

فيها خمســة  يعيش  وهولندا، حيث 
ماليني تركي من أصل ســبعة ماليني 
يقطنون في االحتاد األوروبي، إضافة إلى 

قبرص.
وقال جــواو لياو وزير املــال البرتغالي، 
الــذي تتولى بــالده الرئاســة الدورية 
لالحتــاد األوروبي، في مٔومتر صحافي، إن 
الــدول األعضاء الـــ27 توافقت أمس 
على »حتديث الالئحة« الســوداء، و«لم 

يتم إدراج تركيا«.
أوروبية  دبلوماسية  وبحســب مصادر 
عــدة، يطلب االحتــاد األوروبــي حاليا 
أن تنشــئ بحلــول حزيران  أنقرة  من 
)يونيو( نظام تبادل تلقائيا للمعلومات 
الضريبيــة مع الدول الســت التي ال 

تتمتع بعد بهذا النظام.
وســينبغي لتركيا أن ترسل في األول 
من أيلول معلومــات عام 2019 للدول 

األعضاء كافة في االحتاد.
وفــي حال لــم حتتــرم هــذه املهلة، 
ستواجه احتمال إدراجها على الالئحة 
السوداء للمالذات الضريبية في تشرين 

األول ،موعد حتديث هذه القائمة الذي 
يحصل مرتني في العام.

وانتهجت مجموعة مٔولفة من خمس 
دول هــي النمســا وقبرص وفرنســا 
واليونان والدمنارك، خطا متشددا حيال 
املســألة، مطالبة بفــرض على األقل 
شــروط صارمة مع مواعيــد محددة، 
لتركيا  وأخيرة  إلعطاء مهلة جديــدة 

كي حتترم خاللها تعهداتها.
ورفضت مجموعة أخرى على رأســها 
أملانيا، بشــكل قاطع إدراج أنقرة على 
املرحلة،  في هــذه  الســوداء  الالئحة 
وأعربــت عــن رغبتها في اســتخدام 

»لهجة أقل تشددا«.
وتركيا  األوروبي  االحتــاد  بني  والعالقات 
متوتــرة منذ أجــرت أنقــرة عمليات 
تنقيب عن الغاز الطبيعي في شــرق 
املتوسط في األشــهر األخيرة، ما أثار 
أزمة دبلوماســية مع أثينا. إال أن تركيا 
واليونــان اســتأنفتا احلوار فــي أواخر 

كانون الثاني.
وترغــب بعض الدول األعضــاء في أن 

يأخذ قــرار إدراج أنقرة علــى الالئحة 
الســوداء، فــي احلســبان، الســياق 
الدبلوماســي واملصالح األوروبية التي 
املقابل،  تتجاوز املسائل الضريبية. في 
يخشــى آخــرون أن تصبــح القائمة 
الســوداء للتهرب الضريبي مسيسة، 
في وقــت ينبغي أن تكــون معاييرها 
املراعاة  عن  وبعيدة  وموضوعية  تقنية 

الدبلوماسية.
أمس، شــطب  األوروبي،  االحتــاد  وقرر 
وإضافة  السوداء  الالئحة  عن  بربادوس 
جزيــرة دومينيكا إلــى 11 دولة أخرى 
مدرجــة، وهــي أجنيا وفيجــي وجوام 
وباالو وبنما وساموا األمريكية وساموا 
وترينيــداد وتوباجو واجلزر  وسيشــيل 

العذراء األمريكية وفانواتو.
إلى  التي تهدف  القائمة  وأُنشأت هذه 
مكافحة التهــرب الضريبي من جانب 
الشركات متعددة اجلنسيات وأصحاب 
الثروات الكبيرة، في كانون األول 2017 
بعد فضائح عدة، من بينها أوراق بنما 

ولوكس ليكس.

تقرير
أوروبا تمهل تركيا حتى يونيو قبل إدراجها
 على الالئحة السوداء للمالذات الضريبية

احدى ساحات التبادل السلعي والتجاري 

مواطنون امام مكاتب صرف العمالت في تركيا 
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قراءة

رحيل

اصدار

فالكلمة هنا تتجاوز مدلولها) الشوكة 
/تابوت/ضميــر/ فــرس/ اخلضر/ رأســي/

صوجلــان/  ســفيني /البحر/ جســدي/ 
تعبر،  مما  أكثــر  الغمامة..الخ(، وتشــير 
الشاعر ال يســتخدم لغة اعتيادية، بل 
يثور على اللغة ، ويثور على كل شيء في 
هذا الكون، ويفجر اللغة من الداخل، فال 
يســتعمل كلمة ما اال لتخلق موضوعا 
ســاخنا ثائرا، وتتشــكل ببنية شعرية 
ايدلوجية مغايــرة تتفاعل وتتطوربحثا 
عن  مترد وأختالف  في نص مثير وحقيقة 

الحقيقة فيها اال الثورة!
نعيد القول املرة األلف) الشعراء مشرعو 
العصر( وعبد األمير أحد مشرعي عصره 
حقا وصدقا، شــاعر من مواهبه القدرة 
على صناعة نص درامي، يخلق صراعاته) 
صراعات النــص الداخلية/ اخلارجية( هو 
يهندس فعالياته الشــعرية، وأخيرا هو 
الــذي ينتصر في كل معارك النص، يأتي 
بالتاريــخ ليحاكــم به جرائــم احلاضر، 
ويســتنجد بالتــراث ليكشــف عورات  

اخلطــأ، يذكرنــا دائما بأننــا على حافة 
اللظى..أحترقنا أو نكاد نحترق!:

 ذلِكْم نارُها
 َجَسٌد ليَس فيِه سوى فيئِه 

ى بهيكلِه الِنْضو َمْوَج الزَماِن   يََتَخطَّ
 ويَْهِتُف ها أنذا أَْسُكُن العاِصَفة 

  يَْضرُِب البحرَ بالَبْحرِ مْن َقلٍَق
 وَيُرَقُِّق دَْمَع  الَعصافيرِ َحنَي تُهبُّ

 على  الَنْبِع ِمْن ِمْديٍة خائِفة 
 عاِشٌق كالذبالة إذ تَْسَتِطيُل 

وكالَنْهرِ في الَواَحِة
 الوارَِفة

 وَزََّعْته املواِسُم في  بَيدرِ احلِلِم ناياً 
 وَدَثَّرُه  احلُزُْن باألُمنياِت

  وَهذه الُنُجوُم َعِناقيُدُه الناِضجاُت 
 تَدورُ على الَشَفِة الذابِلة 

 شاِعٌر ما تََسّنى لَُه غيُر أوهاِمه
 وبَِقّيُة رُوٍْح تَِضجُّ بأْحالِمه

اآلِفلَة 
 املُنى ... ِكلْمٌة ... ِكلْمتاِن 

 وَيَْنَهِمُر الِشْعُر َجْمراً به
 يَْسَتقيُل دَُم الَقلِْب من لَونِه

اليكاد هذا الرجل يخــرج من التاريخ اال 
ليدخل اليه مــن جديد ،فهو ابن التاريخ 
البار كما قلنا،لذلك فان النص الشعري 
يعاني معاناة  االمير  الشــاعرعبد  عند  
شــديدة من كثرة الضغط الذي يدفعه 
الشــاعر في ثناياه، فالتــكاد القصيدة 
تأخذ انفاسها،حتى يعود الضغط بسيل 
من املرجعيات االيدلوجية التي بامكانها 
أن تشكل  رؤية معاصرة من خالل  وقائع 
ماضويــة أو موغلة فــي املاضي كتلك 
االحــداث التي من عمقها فــي التاريخ 

النكاد نعرف متى وقعت بالضبط:
يَْقِذُفني  لُِتُخوِم املَْوِت األزْرَِق

 يُْشــِعُل في َعْيَنيَّ َكَوابِيــَس املَُتَنّبي ... 
َسْقراط 

ري ...  احلاَّلج .....الَسيَّاَب وَدِْعبْل ... املَعَّ
 يُْطِعُم أَنْقاِضي لُِفُتوٍح أُْخرى

ِة  طاُس الَكْوثَر  وََصِديِقي في اللُجَّ
 أََفيْعِصُمنــي فــي َجَبٍل أرَْحــَم ِمْن هذا 

ْيِف السَّ
املَْسلُوْت ... !

 يقول بدرشاكر السياب:
))هنــاك مظهــر مهــم مــن مظاهر 
الشــعر احلديــث: هــو اللجــوء الــى 
تكن  لم  اخلرافة،واالســطورة،والرمز،ولو 
احلاجة الى الرمز،أحســن ممــا هي عليه 
اليوم،فنحن نعيش في زمن الشعرفيه((

)5( ان قصائدالشــاعر عبــد األمير هي 
قصائد رموز في أغلبها:

بِأيِّ َفٍم َسَتُقوُل الَقِصيدة
 الرَّبَابَُة دَارَْت بَِنا ِمْن زََماْن

 وََعلَى حائٍِط ِمْن رَِميِم الَبَقايا
 رَأَيُْت املَِدينَة تَْبِكي   ....  وََفانُوَسها 

الْم  ُجثًَّة ِفي الظَّ
ى(  َوارَِع والاّلِفتاِت )وَْشيئاً تََبقَّ  رَأَيُْت الشَّ

 تََوابِيَت ِمْن وََجٍع أَوْ َخَناجرَ َمْصُفوَفًة
الْم  ِفي َضِميرِ السَّ
 ُوُقْوفاً فلي أَْحُرٌف

 ِمْن ُسَؤاِل املََقابرِ كانَْت َمِعي
 ذلَك الَصْوجَلَاْن

 أَُهشُّ بِها  َخاِفَياِت احلُُجوِل وَدَيُْجورَها 
 الَبرْبَريَّ ُهَتاُف األََضاِحي

 ألَلَْقَف بِالَفأِْس َنِْمي 
 وِأُدَْحرُِج َما َظلَّ ِمْن َهْيَكلِي ِفي الزَِّحام

 َصارِت األَرُْض دَوَّاَمًة وَأََمانِيَّ ....  يا َصاِحبي
   َكاحلِراْب 

 وََمرَايا النََّهارِ املَُسْيِطرِ أُرُْجوَحًة
رَاْب  ِفي السَّ

 َفالذي رَاَح ِفي َحَبِب الَكأِْس
 أَوْ َظلَّ يَا َشاِعري

 « األَبَْطاُل ِفي الّروَايَِة ، الَقَصائُد ، َسَفائُن 
امَلَار 

 ، احلُُروُف الهارِبُُة ِمن األََصابِع ، َضَفائُِر 

احلَِبيباِت ِحْكَمُة أَبِي » 
َحْفَنٌة ِمْن تُرَاْب

) توابيت: تعميم حال القتل والدمار في 
العراق(و)العنقــاء: اعادة بعث من طيوف 
تبكي:كناية عن  املدينة   ( املســتحيل(و 
تفشــي اليأس فــي عيونهــا(و )خناجر 
اليومي  الذبح  انتشار وسائل  مصفوفة: 
الســالم:اغتيال  ضمير  العراق(و)في  في 
نمة األمل في الضمائر() وِأُدَْحرُِج َما َظلَّ 
ِمْن َهْيَكلِي:رمز عن احباط  متكالب في 
 : طريق االنتصارات( و)ِمْن ُســَؤاِل املََقابرِ 
وانتشار مباضع  الكبرى  اغتيال األسئلة 

التشيؤ(.. الخ.
ان من حق الشــاعر أن يفيــد من الرموز 
كافة، بحســب مــا تنطــوي عليه من 
إيحاءات ودالالت إنسانية وترابط وظيفي 
لبناء القصيدة، وحتدثنا عن )األســاطير 
املدنية( في بعض نصوص  الشاعر عبد 

األمير مبا فيها من وحوش آدمية تقهقه 
فــي ظالم الــدم، أما الرمــز فهو واضح 
فــي هذه القصيــدة من خــالل )الذاتي 
واملوضوعــي( أي رموز الشــاعر اخلاصة، 
ورمــوزه اخلارجية األخــرى، لكننا نقول 
قبل ذلــك أن الرمز ))هو مــا يتيح لنا أن 
نتأمل شــيئا آخر وراء النص، فالرمز قبل 
كل شيء معنى خفي وإيحاء، إنه اللغة 
التي تبدأ حني تنتهــي القصيدة، أو هو 
القصيــدة التي تتكون فــي وعيك بعد 
قراءة القصيــدة، إنه البــرق الذي يتيح 
للوعي أن يستشــف عاملــا ال حدود له، 
لذلك هو إضاعة للوجود املعتم، واندفاع 
صوب اجلوهــر(( ، ومن رمــوز عبد االمير  

الذاتية ميكن أن ند:
                            مشرعو العصر

الشعراء                ضوء في نهاية النفق
              نبض االنتفاضة

            
                                رفض

 الصراخ                    وعي     
                                تغيير

التي  الذاتية  الرمــوز  وهناك كثير مــن 
أبصرها وعي الشــاعر ورسمها وجدانه 
املتألم، كما أن هنــاك رموزاً أخرى، منها 
و)االســطوري(   الشــعري(  )التأريخــي/ 

و)الديني( وغير ذلك:
                                   املعالي

 املتنبي                        حكمة      
                                   فرادة

وتكتمــل الصــورة الشــعرية بنيويــاً 
بثالثيــة )التاريخ/ الرمــز/ التراث(, حيث 
أبــدع الشــاعر  عبد األميــر خليل مراد  
فــي قصائده هذه التي اشــتملت على 
مقومات القصيــدة الدرامية الناجحة, 
وحققــت انفتــاح النــص علــى تعدد 
القراءات, كما أن الشــاعر له اشتغاالت 
إذا أستطاع  بالغة األهمية,  اللغة  داخل 
أن يشق لنفســه طريقاً إبداعيا متطوراً 
ولغة هي لغته اخلاصة, واملتتبع لشعره 
ســيالحظ العالقات التــي يقيمها بني 
الوقوف  إلى  ألفاظه, وهي عالقات حتتاج 
عندها ـ غير وقفتنا هذه ـ, أنها  قصائد 
صيغت  بشــعرية الكالم وأضيفت إلى 

ابداع  عبد األمير خليل مراد.

الهوامش واملصادر واملراجع
1. احلداثــة في شــعر البريكان،د.فهد 
محســن الرفحــان، مجلــة االقــام، 

بغداد،ع)3( 2000،:27 
2.م.ن:27

3. شــعر أدونيــس، البنيــة والداللــة، 
راوية يحياوي، منشــورات احتاد الكتاب 

العرب،سلسلة دراسات)1(،2008،:13
4: م.ن:13

كمال عبد الرحمن

 ثمة شــعراء ميكن تســميتهم ب)ابناء 
التأريخ( فهم الورثــة البررة لتراثنا اجمليد، 
كلمــا ضايقهم )احلاضر( بشــيء، ذهبوا  
الى التأريخ وجاؤوا بحل لكل مشــكلة، 
هــؤالء يحتمون في صناعــة نصوصهم 
والتراثيــة  التاريخيــة  باملرجعيــات 
واالســطورية وغيرها من وسائل التعالق 
النصــي، التي تثــري القصيــدة وتعمق 
رؤاها وتوســع فضاءاتها وأخيلتها ، هؤالء 
اليــكادون يبصرون االشــياء اال من خالل 

املاضي الناصع اجمليد.
 لقد خطا الشاعر عبد االمير خليل مراد 
خطوات  متقدمة في بناء لغة شــعرية، 
امتــازت بقــدرة عالية في نقــل جتربته 
اعتمادا على جملة مــن اخلصائص التي 
املرجعي  اســتعمال  في مقدمتها،  تأتي 
اآليدلوجــي )تاريــخ ـ تراثــــ ـ فكــر ــ 
سياسة(، وبُعد هذه  اللغة عن األلصاقية 
والتزيني البالغي والنمطي)1(، فالشــاعر 
عبد األمير يجد نفســه فــي لغته التي 
ميكــن وصفهــا بأنها لغة جتربــة ال لغة 
اســتعراض)2( وبهذا جتيء متناسقة مع 
جتربته،فالشــاعر يتحــاور معها ويتجذر 

فيها، قبل ان يسقيها شعريا.
إن الشــاعر  عبد األمير يضعنا  ـــ رغم 
مرجعياته املعروفةـ  أمام ظاهرة املمارسة 
اللغوية احلداثية، التــي ال تعبأ بالزخارف 
البالغية واحلشــو، فاملهم عنده ان تخلق 
شعورا، وتترك أثرا عبر تركيزها وتكثيفها 
وبســاطتها  ال بالغتها املقتولة)3(، يبدأ 
شــاعرنا بالتعالق النصــي مع املصحف 

الكرمي:
 هذه الَشْوكُة تابوٌت تََدّلى 

 ِمْن َضميرِ احلََجرِ األسودِ َهْمساً 
 كيَف أَْخَفى ما تَبَّقى في ُضلُوعي ِمْن رََمْق 

ا  أَْمَعنُت َظمآَن  وحَتِْتي َفرَُس    رمُبَّ
اخلِْضرِ  ... 

 ورَأِْسي َصْوجَلَاْن
ا أَدرُج كاحلاِطب ) فــي وادٍ َغْيرِ ذَي زَرٍْع (    رمُبَّ

َنِّياً
 ومََتَنَّيُت ... مَتَنَّيُت

 َسِفْيِني َكْوَكباً ِمْن أْقِحوان 
 وَرَأَيُْت الَبْحرَ دُوني َقلِقاً 

الَغَمامــة)  لْصــَق  َجَســدي   وَبََقايــا 
قصيدة: َشْوكُة املََواريث:ص33(

ان الشــعر العربي احلديث من بني جميع 
االشكال االدبية، يبحث دائما عن التجريب 
في اللغة، وتشكيلها في بنية النص وفق 
متغيــرات، فتحولت اللغة من لغة تعبير 
الى لغة تعتمد محاكاة مظاهر االشياء 
في انعكاس امني الى لغة تخلق االشياء 
وفــق نظــرة آيدلوجية وبنظــرة فكرية 
جديدة،فمن لغة تنقل الطيبعة الى لغة 

تبدع وتعيد خلق الطبيعة)4(

المرجعيات الثقافية في »صحيفة المتلمس« لـ  عبد األمير خليل مراد

متابعة الصباح الجديد:

الفلسطيني  والكاتب  الشاعر  توفـــي 
مريد البرغوثـــي األحـــد في العاصمة 
األردنيـــة عمـــان عـن عمـــر ناهـز 77 

عامـا.
وكان البرغوثــي متزوجــا مــن الكاتبة 
والناقدة املصرية رضوى عاشور، وابنهما 

هو الشاعر متيم البرغوثي.
ونشــر متيم احلاصل على دكتــوراه في 
العلوم السياسية من جامعة بوسطن، 
صــورة جتمعــه بوالديــه علــى موقع 
فيســبوك ومعها تعليق »رحم اهلل أبي 

وأمي«.
وقالــت وزارة الثقافــة الفلســطينية 
في بيان إن الراحل »مــن املبدعني الذين 
دفاعا  وإبداعاتهــم  كتاباتهم  كرســوا 
عن القضية الفلســطينية وعن حكاية 

ونضال شعبنا«.

أفعالــه  »ســتخلد  البيــان  وأضــاف 
الشــعرية والنثريــة حكايــة الكفاح 
والفكر  الفلسطيني  الوطني  والنضال 

اإلنساني«.
ولد البرغوثي في يوليو/متوز 1944 بقرية 
دير غسانة قرب رام اهلل وتلقى تعليمه 
املدرسي بالضفة الغربية قبل أن يسافر 
إلى مصر حيث التحق بجامعة القاهرة 
وتخــرج في قســم اللغــة اإلنكليزية 
1967 لكنــه لم  بكليــة اآلداب عــام 
يستطع بعدهـــا العـــودة إلـى بـالده 
باخلـارج  الفلسطينييـن  من  كثير  مثل 
عقـــب حـــرب اخلامـس مـــن يونيـو/

حزيـران.
ولم يتمكن من العــودة إلى رام اهلل إال 
بعــد ذلك بثالثني عاما مــن التنقل بني 

املنافي العربية واألوروبية.
أصــدر 12 مجموعة شــعرية وترجمت 
بعض أشعاره إلى اإلنكليزية والفرنسية 
واإليطالية والروســية كما القت روايته 

)رأيت رام اهلل( صدى كبيرا في األوساط 
األدبية ونــال عنها جائزة نيب محفوظ 
لألدب من اجلامعــة األميركية بالقاهرة 

عام 1997.
ومن أشــهر دواوينه »الطوفــان وإعادة 
التكوين« وهو باكورة دواوينه، حيث صدر 
عام 1972، وكان آخرها ديوان »استيِقظ 

كي ترى احللم« صدر في العام 2018.
كرمته العديد من املؤسسات الثقافية 
العربية وحصل على جائزة فلســطني 

في الشعر عام 2000
البرغوثي في عــدد كبير من  وشــارك 
الكتـب  اللقـاءات الشعريـة ومعـارض 
الكبـرى فـي العالـم، وقـدم محاضـرات 
عـن الشعـر الفلسطينـي والعربـي في 
جامعات القاهـــرة وفـاس وأكسفـورد 
ومت  وغيرها،  ومدريد  وأوسلو  ومانشستر 
اختياره رئيســا للجنة التحكيم جلائزة 

الرواية العربية لعام 2015.

الفلسطيني »مريد البرغوثي« في ذمة الخلود

أنا أرييل شارون لـ » يارا الغضبان

اليكاد هذا الرجل يخرج من 
التاريخ اال ليدخل اليه من 

جديد ،فهو ابن التاريخ البار 
كما قلنا،لذلك فان النص 

الشعري عند  الشاعرعبد االمير 
يعاني معاناة شديدة من 
كثرة الضغط الذي يدفعه 

الشاعر في ثناياه، فالتكاد 
القصيدة تأخذ انفاسها،حتى 

يعود الضغط بسيل من 
المرجعيات االيدلوجية التي 

بامكانها أن تشكل  رؤية 
معاصرة من خالل  وقائع 

ماضوية أو موغلة في 
الماضي كتلك االحداث التي 

من عمقها في التاريخ النكاد 
نعرف متى وقعت بالضبط

متابعة الصباح الجديد:

صدرت عن منشورات املتوسط -إيطاليا، 
روايــة »أنــا أرييــل شــارون« للباحثــة 
ـة،  الكنديَـّ والروائيَّــة  األنثروبولوجيَّــة 
فلســطينيَّة األصــل، يــارا الغضبــان، 
ترجمها عن الفرنســية املترجم السوري 
ــس  عصام الشــحادات. وهي روايٌة تتأسَّ
علــى ســؤاِل راودَ الكاتبة أثنــاَء إحدى 
زياراتها إلى فلسطني: ما الذي يحدُث في 
رأس أرييل شــارون؟ ومنُه بدأت رحلُة هذا 
الكتــاب، الذي ُكتَب بـــ »قلٍم يجمُع بني 
املشاعرِ والتاريخ واملهارة. حسب الكاتبة 
والناقدة كامييه ل في جورنال ألترناتيف، 

حيُث تقول: »كتاٌب يُقرأ دون تأخير«. فيما 
يذهب بول كوتشــاك في مجلة رسائل 
كيبيك إلى القــول أنَّ »الذكاء العظيم 
ليارا الغضبان في هذه الرواية، يؤكد لنا 
داَ أنَّ األدب ميكن أن يَضحك ويَبكي  مجدَّ

ويَكره ويَفهم أيضاً«.
ســؤال يــارا الغضبان يخصُّ مباشــرة 
أرييل شارون،  الوزراء اإلســرائيلي  رئيس 
الذي ظلَّ فاقداً للوعي لثماني ســنواٍت 
قبل وفاتِه عــام 2014، وبينما كاَن غارقاً 
في غيبوبِتِه الطويلِة تلك، اســتطاعت 
الكاتبُة أن متنَح خليالِها، أجسادَ وأصوات 
أربــع نســاٍء يضعَن هذه الشــخصيٍة 
ة، فــي مواجهٍة  ــدَ املُعقَّ اإلســرائيليَّة 
صريحٍة وقاسيَّة مع أهوالها وإنسانيِتها 

في أضعف اللَّحظات. بني هدوٍء ظاهريِّ 
للُمستشــفى، وما يقابلُه في مكاٍن ما 
من التاريخ، ِمن صخــِب حرٍب ال تتوّقف 
انفجاراتُها عن احلــدوث؛ تضُع الكاتبُة، 
بدورِها، القارئ في عــنِي العاصفة، وهو 
يقــُف على حقيقِة أنَّ وراء كلِّ إنســاٍن، 
داً، نسمُع أصوات  ســواَء كان بطالً أو جالَّ
اآلخرين يتردَّدُ صداها في حقائبهم التي 

تتزاحُم في ذاكرتنا.
تقول يــارا الغضبان في أحــد حواراتها 
لــألدب، مُيكنني  الروايــة: »ال حدودَ  عن 
أن أقــرِّر الدخوَل في رأس أرييل شــارون 
دوَن أن مينعنــي أحــد، ألننا فــي الرواية 
نحُن ُمتســاوون، إنَّه شكل من أشكال 
املقاومة. وطريقة إلعادة اختراع التاريخ، 

وجعلِه أقلَّ عنفاً وأكثر مساواًة ... لألدب 
ة أخرى غير إطالق األحكام«. وعليه  مهمَّ
فإنَّ الرواية ليست كما يُفسرها العنوان، 
بل هي اســتنطاق لذاكرة شــارون من 
وجهة نظر األدب، ومحاولة للتَحّكم في 
هواجسه وإعادة طرح األسئلة املتعلقة 
ـة الفلســطينية التــي يعمُل  بالهويَـّ
االحتــالل االســرائيلّي على طمســها 

بشتى الّطرق.
هكــذا مُتلي روايــة »أنا أرييل شــارون« 
اجلميــع،  علــى  الســرديَّة  شــروَطها 
مبــن فيهم الوحــَش النائم فــي حالِة 
نصِف مــوت، وليعلو هنا، صــوُت امرأٍة 
فلســطينيٍَّة متتلُك قــوَّة اخليال ومهارة 

الكتابة.

غاف الكتاب
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حقيقة أنهار الذهب
بينما نشــرت محطة الفضاء الدولية ناسا »ISS« صورة 
تُظهــر أنهاراً من ذهب تعبر غابــات األمازون املطيرة في 
والية »مادري دي ديوس« بشــرق بيرو، أفــادت املعلومات 
بأن هذه املشــاهد ما هي إال حفر تنقيب من احملتمل أنها 
تُركت من عمال مناجم مســتقلون، وفقاً ملرصد األرض 

اخلاص للوكالة.
وحصلت ناســا علــى الصورة مــن أحــد رواد الفضاء، 
موضحة أنه عادًة ما تكون هذه احلفر مخفية عن األنظار 
بالنســبة ملن يتواجد على احملطــة إال أنها برزت في هذه 

اللقطة بسبب انعكاس ضوء الشمس.
ويظهــر في الصــورة تأثير تعدين الذهــب في منطقة 
»مادري دي ديوس« في بيــرو، ونهر »Inambari«، وعدد من 

احلفر احملاطة باملناطق التي أزيلت منها الغابات، والوحل.
ويدعم تعديــن الذهب املســتقل عشــرات اآلالف من 
األشــخاص في منطقة »مادري دي ديــوس«، ما يجعله 
واحداً مــن أكبر صناعــات التعدين غير املســجلة في 

العالم، وفقاً لوكالة »ناسا«.

اول خارطة صحيحة لألرض
لعدة قرون مضت، عانى صانعــو ومصممو اخلرائط من 
مشكلة حقيقية تتمثل بطريقة عرض كوكبنا املستدير 
بصورة مسطحة وبدقة عالية، لكن مجموعة من اخلبراء 

يؤكدون أنهم رسموا اخلريطة األدق. 
وقــام مجموعة من اخلبراء املتخصصــن بعلم اخلرائط، 
برسم أكثر اخلرائط املســطحة دقة واملعروفة إلى يومنا 

هذا.
ووصف األستاذ الفخري للفيزياء الفلكية في برينستون 
ومؤســس اخلريطة اللوغاريتمية اجلديدة ريتشارد جوت، 
خريطة الكوكب )القدمية( في أحد املرات بأنها »اخلريطة 

األكثر إثارة للجدل حتى اآلن«.
ووضع كل من ريتشــارد جوت، إضافة إلى أســتاذ بحوث 
العمليات والهندسة املالية الذي رسم خريطة »أميركا 
األرجوانية« اخلاصة باالنتخابات األميركية روبرت فاندربي 
وديفيد غولدبرغ أســتاذ الفيزياء في جامعة دريكسيل، 

خريطة جديدة قالوا إنها األكثر دقة في العالم.
وبحسب موقع »phys« املتخصصة بعلوم الفيزياء، وضع 
العلمــاء خريطتهم اجلديدة ذات الوجهن واملســتديرة، 

.»LP مثل سجل الفونوغراف أو »الفينيل

النساء يتفوقن ذهنيا
توصل فريــق بحثي من ثالث جامعــات بريطانية إلى أن 
النســاء لديهن قدرة أكبــر على قراءة أفــكار اآلخرين، 

مقارنة الرجال.
ذكرت هذا مجلة »نيروســاينس نيوز« األميركية، مشيرة 
إلى أن الباحثــن في جامعات »باث« و«كارديف« و«لندن« 
توصلوا إلى طريقة عالية الدقة متكنهم من حتديد مدى 

قدرة الناس على قراءة أفكار اآلخرين.
وكشفت أن النســاء يتفوقن على الرجال في هذا اجملال، 
وأشــارت إلى أن قــراءة األفكار بصــورة مطلقة أمر غير 
ممكن، بينما ميكن القيام بذلك بصورة نســبية اســتنادا 
إلى بعــض الظروف واملظاهر اخلارجيــة وتخيل ما يفكر 

فيه الشخص اآلخر.

ملونشريط

احالم يوسف

تغيرت الكثير من االفكار واملعايير 
مبفهوم  تتعلــق  التي  واالســس 
ومقيــاس اجلمــال مبــرور الوقت، 
لكــن ظل االهتمــام بالتفاصيل 
حد  على  واملعقــدة  البســيطة 
سواء على قائمة اهتمامات املرأة. 
وهناك نساء وضعن بصمتهن في 
انفســهن  وصنعن  اجلمال  عالم 
واوجــدن لهن مكانــة في عالم 
يزخر بأســماء عامليــة رنانة، من 

ضمن اولئك النسوة:
هدى قطــان خبيرة جتميل، ورائدة 
أميركية  عراقية-  ويوتيوبر  أعمال 
وتعد من األسماء التي تتردد بقوة 
في عالم اجلمال خالل الســنوات 

األخيرة.
بــدأت عملها بإطــالق مجموعة 
خالل  مــن  الصناعية  الرمــوش 
عالمتهــا اخلاصــة هــدى بيوتي 
Huda Beauty والتي القت إعجاب 
الكثير من النجمات على مستوى 
العالم، كمــا حققت من خاللها 
أعلى املبيعات. انطلقت بعد ذلك 
املكياج  إلصــدار مســتحضرات 
املتنوعة من أحمر الشفاه وظالل 
اجلفون بتركيبات استثنائية حتقق 
جلميع النساء أحالمهن للحصول 
علــى إطــالالت جمــال فريــدة 

وأسطورية.
ولدت في اميــركا لكنها انتقلت 
إلــى دبي، بعــد أن عــن والدها 
مدرســاً في اجلامعــة األميركية 
في الشــارقة. بعد بضع سنوات، 
انتقلت إلى لــوس أجنلوس، حيث 
درست فن املكياج. من بن زبائنها 
عدة مشــاهير مثل إيفا النغوريا 
ونيكول ريتشــي. عادت هدى إلى 

دبي حيــث عملت لدى شــركة 
ريفلون  التجميل  مســتحضرات 
كخبيرة جتميــل. في أبريل 2010، 
وبناء على نصيحة أحدى أخواتها، 
باجلمال  فتحــت مدونة خاصــة 
باســم هدى بيوتي والتي تنشــر 
فيهــا دورات تعليميــة ونصائح 

بشأن التجميل واملكياج.
كوكو شــانيل أو غابريال شانيل، 
العامليات  املصممات  أشــهر  من 
الالتــي اقتحمــن عالــم اجلمال 
واملوضة منذ بدايات القرن املاضي 
مــع طموحات كبيــرة لتترك أثر 
قوي وبصمة خالــدة حتى يومنا 

هذا.
القــت مجهودات كوكو شــانيل 
جنــاح كبيــر خــالل العديد من 
باريس  فانطلقت من  الســنوات، 
العالــم اخملتلفة. لم  بــالد  حتى 
املبدعة  وأفكارها  عملها  يقتصر 
واملوضة فقط،  األزياء  على مجال 
لكنها عملــت كذلك على تقدمي 
الكثير من املستحضرات اجلمالية 
والعطــور الفاخرة التــي ارتدتها 
والشخصيات  النجمات  أشــهر 
امللكّية من جميــع أنحاء العالم 
على مــدار ســنوات طويلة. أول 
إصداراتهــا العطريــة كان عطر 

Chanel No. 5 والذي يحقق أعلى 
أفضل  قائمة  ويتصــدر  املبيعات 
العطــور العاملية من دون منافس 

حتى اليوم.
بوبي بــراون التي دخلت ســاحة 
التسعينيات  حقبة  خالل  اجلمال 
املكيــاج  صيحــات  لتتحــدى 
بإطــالق مجموعة من  الصاخبة 
احليادية  باأللوان  املســتحضرات 
بشرة  على  للحصول  والطبيعية 

نضرة وصحية.
هادئ  اســهم هذا مبنحها طابع 
وبسيط. ما زالت تلك الروح التي 
تخلو مــن أي ضجة هي ما يعرف 

التجميل  مســتحضرات  خــط 
اخلاص ببوبي براون حتى اآلن.

الشــهيرة  املاكياج  خبيرة  تؤمن 
بوبي  العاملــي  اجلمال  وســفيرة 
براون بأن »املاكياج وسيلة للمرأة 
لتشــعر وتبدو علــى طبيعتها، 
ولكن مع جمال وثقة أكثر«. ومن 
جتميلها،  مســتحضرات  خــالل 
تتيح بوبي براون لكل امرأة أن تعزز 
الفريد مع مستحضرات  جمالها 
وســهلة  واضحــة  جتميــل 
تتخطى  بأشــكال  االســتعمال 
حدود الزمان، ومصممة ملنح املرأة 
إطاللة ناعمة وطبيعية وصحية.

بعد عملهــا مع عمها في مجال 
الدوائية،  والصناعــات  الكيمياء 
صار لدى إستي لودر شغف كبير 
بشــأن صناعة كرميات البشــرة 
واملرطبــات املتنوعة باســتعمال 
املكونات الطبيعية البسيطة من 
الكبرى  مطبخها. لكن موهبتها 
املنتجات ما دفعتها  بيع تلك  في 
والعناية  اجلمال  القتحام مجاالت 

بالبشرة.
كانت إســتي لــودر أول من قدم 
للنساء زيت االستحمام واللوشن 
املعطر خــالل عــام 1953، وكان 
أول إصداراتها من مســتحضرات 
 Youth مســتحضر  التجميــل، 
Dew لتبــدأ مــن خاللــه رحلة 
عملهــا الطويلــة وإجنازاتها في 

عالم العناية بالبشرة واجلسم.
الصغرى  األخــت  جينــر،  كايلي 
لكيم كاردشــيان جنمة تليفزيون 
ألهمتها لتقتحم  والتــي  الواقع 
الرغم من  املكيــاج علــى  عالم 

صغر سنها.
خالل الســنوات األخيرة، أطلقت 
اخلاصة  عالمتهــا  جينــر  كايلي 
بإسم Kylie إلطالق مستحضرات 
املكيــاج الفريــدة والتي حققت 
جناحاً كبيراً حتى وصل األمل لنفاذ 
مســتحضراتها من األسواق في 
يوم إطالقها نفسه. كانت البداية 
بإطالق أحمر الشــفاه املميز من 
عالمــة Kylie بدرجــات األلــوان 
املبتكرة، ثم قامت بعدها بإطالق 
ألواح ظــالل اجلفون اجلذابة والتي 
تشرف بنفســها على تركيبتها 
اخلاصة مع قوة ثباتها ومكوناتها 
املنتقاة بعناية. تســتحق كايلي 
عــن جدارة أن تنضــم إلى قائمة 
النساء امللهمات في عالم اجلمال 

من حول العالم.

الصباح الجديد - وكاالت:
متكن باحثون من طبع شريحة حلم 
الضلــع »ســتيك« بطابعة ثالثية 
األبعاد، باستعمال خاليا حية أخذت 
أنها  من جســم بقرة. وهذا يعني 
املــرة األولى التي يتــم حتضير هذا 

الطبق من دون قتل احليوان.
 Aleph Farms ويذكــر أن شــركة

كانت قــد عرضت عــام 2018 أول 
شريحة حلم منت في اخملتبر »حلم من 
أنبوبــة اختبار« ، وكانت مخصصة 
لصنع شرائح رقيقة شبيه باللحم 

الطبيعي.
ومتكن خبراء الشركة اآلن، من حل 
مشكلة أكثر تعقيدا، حيث متكنوا 
باســتعمال طابعــة 3D من طبع 

شريحة حلم سميكة محتوية على 
أوعية  ودهون وحتى  نسيج عضلي 

دموية، كما اللحم الطبيعي.
الباحثــون خاليا حية  واســتعمل 
طبيعية )مــن دون إجراء أي تعديل 
جيني عليهــا( أخذوهــا من بقرة 
كمــادة أوليــة، في عمليــة طبع 
على  وحصلــوا  اللحم.  شــريحة 

بــراءة اختــراع عــن منظومة منو 
اخلاليا وتفاعلها، لكي يكون الطبق 

طبيعيا قدر اإلمكان.
لشــريحة  أن  إلى  اخلبراء  ويشــير 
اللحــم املطبوعة، طعم وشــكل 
ورائحــة وكثافة شــريحة اللحم 

الطبيعي.
هذه  تكلفة  الشركة  تكشف  ولم 

الشريحة، ولكن ممثل الشركة أعلن 
أنهم اســتعرضوا مــا »يثبت هذا 
االجتاه« وليس تكنولوجيا تنافسية.

وجتدر اإلشارة، إلى أنه في عام 2013، 
كلــف أول  همبرغــر صناعي 220 
ألف جنيه إســترليني، حيث أنفق 
اجلــزء األكبر منه، على الدراســات 
ويأمل  اإلنتاج.  التي سبقت  األولية 

اخلبراء، أنه مع مرور الوقت سيصبح 
أرخص من  االختبــار«  أنبوبة  »حلم 

اللحم الطبيعي.
إضافــة إلى املســائل االقتصادية 
اللحم  لهــذا  والبيئية، ســيكون 
محبو  سيستمتع  حيث  إيجابيات، 
دون  اللذيذة  بأطباقهــم  اللحــوم 

احلاجة إلى قتل احليوانات.

ألول مرة.. شريحة اللحم األكثر شعبية »ُتطبخ« بطابعة ثالثية األبعاد

نساء طبعن بصماتهن في عالم الجمال

»عدسة: زياد متي«لقطة

اقوال عن املرأة
 الرجل يعشق بعينيه واملرأة بأذنيها. 

النساء بعد الصحافة، أفضل وسيله لنقل االخبار. 
احلياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي 
نظر الفتاة اعتناء باملظهر، وفي نظر املرأة زواج وفي 

نظر الزوجة جتربة قاسية. 
الرجــل هو النــار، واملرأة هي احلطــب، وإبليس هو 

الهواء. 
وعود املرأة تُكتب على صفحات املاء. 
امرأة من دون رجل، أرض من دون بذر. 

هكذا هم الرجــال يخافون من املــرأة التي تتخذ 
القلم ســالحاً للدفاع عن مشاعرها حن تتعرض 
لألذى أو اإلهانة التي رمبا ال نأخذها في عن االعتبار. 
املرأة دمعة وابتســامة: دمعة من سماء التفكير، 

وابتسامة في حقل النفس. 
بالقــدم على املهد، وباملغزل فــي اليد، جتعل املرأة 

البيت جميالً والعالم سعيداً. 
افضل سالح ضد املرأة، امرأة أخرى. 

امرأة بال زوج حديقة بال سياج.
 الذهب يعّزي املرأة. 

املرأة القبيحة تلقي اللوم على املرآة. 
مشاعر املرأة كنسيج العنكبوت، ال ميكن إصالحها 

عندما تتمزق. 
املرأة املطيعة تتحكم بزوجها. 

املرأة غير اجلميلة ال ميكــن أن حُتّب إالّ بجنون ألّنها 

متتلك أسراراً أخرى أشّد فتنة من اجلمال.
 املرأة قلب العالم، والرجل عقله، وإذا انفصال فهو 

املوت أو اجلنون.
املرأة، املــكان الوحيد الذي يجعل من اجلهات األربع 

جهة واحدة ال ميكن حتديدها.
 املرأة كالدنيا فيها تقلبات الفصول األربعة.

اقوال غريبة عن السعادة
السعادة عيد غير ثابت التاريخ. 

السعادة صحة جيدة وذاكرة سيئة. 
السعادة تقوم على انتظار السعادة. 

وأدوات  أدوات جتميل عظيمــة،  والرضا  الســعادة 
خادعة حلفظ مظهر الشباب. 

الســعادة كالكرة، يتعقبها ولد وما أن ميســكها 
حتى يرفسها.

 الســعادة تنتقل بالعدوى، وال تنتظر عدوى أحد، 
لذلك كن حامالً لهذا امليكروب. 

لو أردت بناء جدران حولك لتمنع احلزن من الوصول 
أن هذه  فاعلــم  السعادة إليك،  اجلدران ســتمنع 

مــن الوصول إليــك كذلك.  ليــس كل من يغني 
مسروراً. 

اللذة سعادة اجملانن، والسعادة لذة احلكماء.
 السعادة تشبه األملاسة، واللذة نقطة املاء. 

إن في الدنيا جنة من لــم يدخلها لم يدخل جنة 
اآلخرة. 

على الدولــة أن ترفع الضرائب على العزاب، فليس 

من العدل أن يكون بعض الناس أكثر ســعادة من 
غيرهم. 

السعادة والزجاج ينكسران بسهولة. 
من تزوج في يوم ماطر غمرته السعادة مدى احلياة.

اقوال عن املصائب
عندما تتكاثر املصائــب ميحو بعضها بعضاً، وحتل 
بك ســعادة جنونية غريبة املذاق، وتســتطيع أن 

تضحك من قلب لم يعد يعرف اخلوف. 
املصيبة جتر أخرى. 

عندما تطرق املصيبة الباب، يكون األصدقاء نياماً. 
عندمــا تصل املصيبة إلى ركبــة الغني تكون قد 

اجتازت رقبة الفقير. 
الطريق نحو املصيبة قصيرة. 

اجلزع عند املصيبة، مصيبة أخرى. 
عندما حتل بك مصيبة انتظر أخرى. 

عندمــا تدخل املصيبة بيتاً ينبغي تقدمي كرســي 
لها. 

املصيبة مهماز الشجاعة. 
إذا نزل القدر عمي البصر. 

املصيبة، القابلة القانونية التي تولد العبقرية. 
اجلهل رأس كل مصيبة، والسلبية أقدامها. 

ذكر املصيبة يُدنيهــا مثلما يُقرِّب املوت اخلوف من 
املوت.  املصيبــة كلوح الصابون، تبــدأ كبيرة ثم 

تصغر شيئاً فشيئاً. 
املصائب نادراً ما تأتي فرادى.

أقوال وحكم غريبة 

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

التطبيعية  الهيئــة  تقدمت 
القدم،  لكــرة  العراقي  لالحتاد 
بطلــب رســمي إلــى االحتاد 
مباريات  لتضييف  اآلســيوي، 
مجموعة املنتخب بالتصفيات 
املزدوجة املؤهلة لكأس العالم 
ونهائيات أمم آســيا.وقال رئيس 
بنيان:  إياد  التطبيعية،  الهيئة 
»العراق تقدم بطلب لتضييف 
جانب  إلى  اجملموعــة،  مباريات 
البحرين وإيــران اللتني تقدمتا 
بالطلــب ذاته«.وأضاف: »ملف 
اشتمل  لالســتضافة  العراق 
على أن تكــون مالعب البصرة 
بالتحديد مســرحا للمباريات، 
اآلســيوي  االحتاد  قرار  وننتظر 

النهائي«.
ويتصدر العراق ترتيب اجملموعة 
برصيد 11 نقطة في مجموعته 
التــي تضم »ايــران والبحرين 
وكمبوديا«.وتتبقى  وهوجن كوجن 
3 مباريــات ملنتخب العراق في 
اجملموعة أمام إيران وهوجن كوجن 

وكمبوديا.
من جانب اخــر، تلقت الهيئة 
التطبيعيــة لالحتــاد العراقي 
لكرة القدم رســالة رســمية 
من االحتــاد الدولي لكرة القدم 
دعمُه  فيهــا  يعلُن  »فيفــا«، 
الصحيحة  للخطوات  الكامل 
والســليمة التــي اتخذتهــا 
إكمال  في  التطبيعية  الهيئة 
خارطــة الطريق، وصــوالً إلى 
الختيــار  االنتخابــات  إجــراء 
مكتــب تنفيذي جديــد إلدارة 

املرحلة املقبلة ألربع سنوات.

وجــاَء فــي رســالة االحتــاد 
قرارات  تسلموا  »إنهم  الدولي 
الـ21  فــي  )كاس(  محكمــة 
مــن كانــون الثانــي املاضي، 
كما تلقوا كذلك رســالة غير 
الهيئة  في  أعضاء  مؤرخة من 
املطالبة  بخصــوص  العامة، 
ســريعة  انتخابــات  بإجــراء 

خالل 90 يومــاً، الفيفا يرى أن 
أحرزت  التطبيعيــة  الهيئــة 
تقدماً كبيراً في إكمال النظام 
األساسي لالحتاد العراقي لكرة 
وفق  جاهزاً  وســيكون  القدم، 
التوقيتــات واملهام احملددة على 
ال  موعٍد  في  االنتخابات  إقامة 
الـ30 من شهر حزيران  يتجاوز 

املقبل«.
رســالته:  في  »فيفا«  وأوضح 
»أن الفتــرة احلالية من أعمال 
تتماشــى  التطبيعية  الهيئة 
)كاس(  قــرارات  متطلبات  مع 
بقــدر مــا قــد يكــون قابالً 
للتطبيق«. مشــدداً على: »أن 
واآلســيوي  الدولي  االحتاديــن 

نســقا مع الهيئة التطبيعية 
لالحتــاد العراقي لكــرة القدم 
االســتراتيجية  مواصلة  على 
املتفــق عليها وفــق املواعيد 

املتفق عليها مسبقاً«.
وحّددت رســالة االحتاد الدولي 
التوقيتــات  القــدم  لكــرة 
املهام  إجنــاز  فــي  املطلوبــة 

التطبيعية،  للهيئــة  املوكلة 
حيــث يجب أن تتــم املوافقة 
لالحتاد  األساسي  النظام  على 
وقانون  القــدم  لكرة  العراقي 
أقصاه  فــي موعد  االنتخابات 
فيما  املقبل،  نيسان  من  الرابع 
يتعلق  واالنتخابات مبا  املوافقة 
تاريخ  الفرعيــة في  باالحتادات 
أيار املقبل،  ال يتجاوز الـ31 من 
وتنتهي مهمة التطبيعية في 
موعد أقصاه الـ30 من حزيران 
املقبــل، بعد إجــراء انتخابات 
مكتب تنفيــذي جديد لالحتاد 
ألربع  القــدم  لكرة  العراقــي 

سنوات مقبلة.
الهيئة  أكدت  اخر،  وفي سياق 
الكــرة  الحتــاد  التطبيعيــة 
العراقــي، اســتمرارية الدوري 
املمتــاز، مبوافقــة مــن خلية 
األزمــة، فيما مت تأجيــل دوري 
آخر. إلى إشعار  األولى  الدرجة 

وقال إياد بنيــان، رئيس الهيئة 
التطبيعيــة  التطبيعيــةإن 
من  اســتثناء  علــى  حصلت 
مجلس الوزراء باستمرار الدوري 
أن  إلى  توقف، الفتا  دون  املمتاز 
املباريات ستكون يومي الثالثاء 
واألربعــاء مــن كل أســبوع.

التطبيعية  الهيئة  أن  وأضاف 
ســتحرص على توزيع مباريات 
اليومني  خــالل  املقبلة  األدوار 
األندية  مطالبة  مع  املذكورين 
بشــروط  االلتــزام  بضــرورة 
الصحية،  والوقاية  الســالمة 

جتنبا النتشار فيروس كورونا.
األزمــة أعلنت  أن خلية  يذكــر 
بوقت ســابق توقف األنشــطة 
الرياضية وأعلنت عدد من االحتاد 

الرياضية إيقاف نشاطاتها.

العراق يطلب تضييف مباريات 
مجموعته في التصفيات المزدوجة

وطني السلة يالقي 
الهند والبحرين

شوكان يعود 
للميناء

بغداد ـ الصباح الجديد:
غادر منتخبنا  الوطني لكرة الســلة أمس الى 
مملكة البحرين ليشــارك في تصفيات النافذة 
الثالثــة مــن تصفيات اســيا بكرة الســلة.
ســيالقي العراق كل من الهند في يوم السبت 
املصــادف 20من شــهر شــباط والبحرين في 
االثنني املصادف 22  امامه فرصه ثمينه حلصد 
البطاقه الثالثه من التصفيات.في حالة الفوز 
على الهند والبحرين بفارق نقطه واحده سوف 
نتصدر كافضل ثالث امــا في حالة الفوز على 
الهند بفارق 20 نقطه واخلســاره من البحرين 
ننتظــر مباراة الهند ولبنان في حالة خســارة 

الهند من لبنان نحصد البطاقه الثالثه.
دخل املنتخب معســكره الداخلــي في بغداد 
بصالة الشــعب لاللعاب الرياضيه استمر ملدة 
شــهر ونصف بأشــراف وقيادة التركيان عزيز 
بكير ويســاعده اتيال شــيالبي حيث استدعى 
عزيز بكيــر 16 العبا تكلل املعســكر وحدات 
تدريبيه صباحيه ومســائيه كذلــك مباريات 
جتريبيه .حيث أستبعد عزيز بكير 2 العباً لتظم 

قائمة املنتخب 14 العباً .
اجــري املنتخــب فحوصات ال PCR حســب 
البروتوكــول الدولي اخلــاص بالتصفيات قبل 
املغــادره الــى البحرين واحلمــد هلل جميعها 
ســلبيه.تلقى املنتخب الوطني بكرة الســله 
دعم  وحضور وزير الشــباب والرياضه الكابنت 
عدنان درجــال وقائد جهــاز مكافحه االرهاب 
الفريق اول الركن عبد الوهاب الســاعدي الى 

الوحدات التدريبة للمنتخب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقــد نادي امليناء الرياضــي مع االعب محمد 
شــوكان بشكل رســمي أول أمس.. وذكر بيان 
للنــادي، أن »محمد جبار شــوكان يعود لبيته 
األزرق بعقد ميتد ملوســم ونصف املوسم قادما 
من نادي الشــرطة و سيظهر بالرقم 99«.ووقع 
الشــاب كرار األمير علي على كشــوفات نادي 
امليناء قادمــا من النادي البحري.يشــار إلى ان 
فريق امليناء يشــرف على تدريبه الكابنت عادل 
ناصر يســاعده احمد رحيم كرمي ومدرب حراس 

املرمى قصي جبار.
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مفكرة اليوم

سوسيداد ـ مان يونايتد

بنفيكا ـ أرسنال
سرفينا ـ زفيزدا

غرناطة ـ نابولي
ليل ـ أياكس أمستردام

الدوري األوروبي
بغداد ـ الصباح الجديد:

اســتقبل وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجال  الســفير السويسري 
غيــر املقيم فــي العــراق لوكاس 
كاسير، وبحث معُه تطوير العالقات 
بَــنَي البلدين في اجملالني الشــبابي 
والرياضــي. الوزير درجال رحب بهذه 
الزيــارة، وأكَد على ضــرورة تطوير 
املشــتركة  اخلارجيــة  العالقــات 
واالســتفادة منهــا إلعــادة تأهيل 
الشــباب العراقي الــذي يعاني من 
مشكالت عدة.مبيًنا أن الوزارة لديها 
مهارات  لتطويــر  وبرامــج  خطط 
التنســيق مع  الشــباب من خالِل 
املؤسسات  وبعض  االتصاالت  هيئة 

احلكومية. 
جانبِه  من  السويســري  الســفير 
الزيارة ونقل  َعبرَ عن سعادتِه بهذه 
رغبة وزير اخلارجية السويسري زيارة 
العراق وزيارة قاعة الشعب املغلقة 
املصممني  أحــد  التــي صممهــا 
السويســريني، وأشادَ بخطوات وزير 
والرياضة خلدمِة قطاعي  الشــباب 
الشــباب و الرياضة، فضاًل عن بناء 
الرغِم من الظروف  اإلنســان على  
الصعبة ما يُشــكل حتديًــا كبيرًا، 

راجًيا له التوفيق والنجاح.
من جانب اخر، استقبل وزير الشباب 
قرداغ  هوشــيار  النائب  والرياضــة 
عن محافظــة أربيــل وبحث معُه 

آليــة الدعم لنــادي اكاد عني كاوه 
الرياضي، وأبرز  متطلبات الشــباب 
والعقبــات التي تواجههم من أجِل 
على  أكَد  "درجــال"  تذليلها.الوزير 
لصرف  قانونية  منافذ  إيجاد  ضرورة 
منــح مالية إلى اندية كوردســتان 
كونها جزء اليتجزأ من أندية العراق، 
والــوزارة لن تدخر جهًدا في دعمها. 
من جهتُه ثَمَن النائب قرداغ  جهود 
الوزير مــن أجِل دعم النــادي الذي 
يحتــل مكانة مميزة على املســتوى 
احمللــي ال ســيما فــي األنشــطة 
اخلارجية  واملشــاركات  النســوية، 
عربًيــا وقاريًا في عــددٍ من األلعاب 

الفردية .

درجال َيبحث مع السفير السويسري
 أطر التعاون بين البلدين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أللعاب  املركزي  االحتــاد  افتتح 
القوى ، مســاء امس، مضمارا 
اللعــاب القــوى فــي مدينة 
الرمــادي ، مركــز محافظــة 
االنبار.وقال رئيــس احتاد العاب 
مت  فيصــل:«  طالــب  القــوى 
الســاحة  مضمــار  افتتــاح 
وميــدان على كورنيــش احلوز 
فــي الرمادي برعايــة محافظ 
 ، األنبار علي فرحان الدليمي » 
مبينا :« ان انشاء هذا املضمار 
فرصـــة  الكورنيــش  علــى 
طيبـــة ألبنـــاء احملافظــــة 
مبختلـف  األركـاض  ملمارسـة 

مسافاتهـا«.
واشار الى :« ان االحتاد اعد حلفل 
االفتتاح مســابقات لفعاليات 
100م و1200م و تتابع 4×100م 
فرصــة  لتكــون   ، و4×400م 
للمشــاركة  احملافظة  ألبنــاء 
فــي االحتفاليــة ودخول هذه 

السباقات«.
وبــني :« ان املضمار ســيكون 
فرصة جلذب األطفال والشباب 
خصوصا   ، الرياضة  ملمارســة 
وأن موقعه املميز على كورنيش 
من  العديــد  يشــجع  احلــوز 
رياضة  ممارسة  على  الشــباب 

اجلري«.

افتتاح مضمار اللعاب 
القوى في الرمادي

وزير الشباب والرياضة عدنان درجال

متابعة ـ الصباح الجديد:
أكد مدربنا العراقي حكيم شــاكر 
الســويق  نادي  تدريب  احملترف فــي 
، في أول تصريح رســمي  العماني 
له بأنه ســيعمل على إعادة الفريق 

للمسار الصحيح.
وقال شــاكر في تصريحات للمركز 
الســويق: "في  لنــادي  اإلعالمــي 
بوجودي  أنا ســعيد جدا  احلقيقية 

هنــا للمــرة الثالثــة، بــني أهلي 
وأصدقائــي في نادي الســويق وفي 
ســلطنة عمان".وأضاف: "أشعر أن 
عمان بيتي الثاني الذي أســتقر به، 
جمهور األصفر يغنيني بالكثير من 
األمــور من خالل الدعــم واملناصرة 
ومن خالل ما يقدمــه للنادي وهذا 
يدل على أن أهل الســويق كرماء".
وزاد قائال: "جمهور الســويق يحب 

من يعمل معهم، وأمتنى من اهلل أن 
يوفقنا جميعا وأن نعود بالســويق 
الى منصات التتويج وأن نكون عند 
حسن الظن".وتابع حديثه: "ال يوجد 
هناك مســتحيل في كــرة القدم، 
بالرغم من صعوبة املهمة وبالرغم 
من أن الســويق أمام عدة مطبات".
وأمت: "لكننا مبشيئة اهلل، واملساندة، 
سننتصر وستعود األفراح للسويق، 

بعــد أن نتمكن مــن تهيئة ظروف 
مثالية للفريق".

وقــاد حكيم شــاكر فريقــه إلى 
لبطولة كأس  النهائــي  نصف  دور 
الفوز على  جالللة الســلطان بعد 
عبــري في ربع النهائــي بهدف من 
دون رد وبعــد التعادل ذهابــا وإيابا 
ركالت  إلى  اللجؤ  ذاتها.مت  بالنتيجة 

اجلزاء ليفوز السويق 5/6 .

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت جلنة االنضباط في الهيأة 
ملناقشــة  اجتماعاً  التطبيعية، 
والنظر  املباريات،  مشرفي  تقارير 
بالتجــاوزات التــي حصلت في 
املباريات.وتقــررَ، خالل االجتماع، 
اعتبار فريق نفط الوسط خاسرا 
-0( بنتيجة  الشرطة  فريق  أمام 
5( ضمــن دوري الصــاالت، وذلك 
تقرير  على  اللجنــة  اطالع  بعد 
اخلاصــة  األوراق  وكل  املشــرف 
مفاحتة  متــت  وقد  باالعتــراض، 
دائرة صحــة النجف لبيان حالة 
الالعــب )مهدي كاظــم احمد( 
وهل هو مصاب )بفيروس كورونا( 
من عدمه، وقد ورد كتاب مديرية 
صحة النجف بالعدد )5161( في 
)2021/2/5( الــذي يؤكد إصابته 
اللجنة  وإلطــالع  )بالفيــروس(، 

على كشــوفات الفريق تبني انه 
لم يتم تســجيل أكثر من العب 
شــاب، وكذلك اطلعت اللجنة 
على سمات الدخول الى االمارات 
لفريق نفط الوســط املشــارك 
في بطولــة )خورفكان(، واتضح 
ان الالعب أعاله لم يســافر الى 
االمارات مع وفــد الفريق، وعليه 
قررت اللجنــة اعتبار فريق نفط 
الشرطة  أمام  خاســرا  الوسط 
بنتيجــة )0-5(، وذلــك خملالفته 
املادة 25 /1 مــن الئحة الصاالت 
الالعبني  تسجيل  أوضحت  التي 
الشباب، وكذلك املادة 25 /2 التي 
أوجبــت وجود العب شــاب في 
املباراة، وحيــث ان اإلدارة تتحمُل 
املســؤولية التقصيرية في عدم 
تســجيل أكثر من العب شاب، 
أن  قرارا قابال لالســتئناف، على 

نادي  الــى  االعتراض  مبلــغ  يرد 
الشرطة بعد مرور 7 أيام أو بعد 

مصادقة جلنة االستئناف عليه.
اللجنة على تصوير  وبعد اطالع 
الفيديو الذي أظهر دخول مدرب 

الشــرطة )أثير جمال( الى أرض 
امللعب أثناء سير املباراة والتقاط 
حكم  علــى  والتهجم  الكــرة 
املباراة، ما أدى الى توقف املباراة، 
وهذه التصرفات تعد خارجة عن 

القانون واللوائج، لذا تقرر حرمان 
مدرب الشــرطة لكرة الصاالت 
مباريات،  خمــس  جمــال(  )أثير 
وغرامة مالية مقدارها 250 ألف 
دينار، اســتنادا للمادة 53 / 2 من 
الئحــة الصاالت، علــى ان تنفذ 
العقوبة بالتعاقب مع العقوبات 
قابال  غير  قرارا  السابقة،  األخرى 

لالستئناف .
وتقــررَ معاقبة مســاعد مدرب 
جبار(  )عبــاس  الشــعلة  فريق 
خلمس  فريقــه  مرافقة  بعــدم 
مقدارها  مالية  وغرامة  مباريات، 
أحكام  الى  استنادا  دينار،  مليون 
املــادة )52( من الئحة االنضباط، 
وذلــك نتيجة ســوء ســلوكه 
واأللفاظ البذيئة التي تتنافى مع 
األخالق الرياضية، قرارا غير قابل 

لالستئناف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التطبيعيــة،  الهيــأة  عقــدت 
االحتادات  رؤســاء  اجتماعــا مع 
االحتــاد،  فــي مقــر  الفرعيــة 
إياد  التطبيعية  رئيــس  بحضور 
بنيــان، والدكتــور أســعد الزم، 
العام محمــد فرحان،  واالمــني 
آخر  مناقشــة  االجتماع  وتناول 

األساسي  النظام  مســتجدات 
انتخابــات االحتــادات  وقضيــة 
انتخاب  الــى  وصوال  الفرعيــة 
املكتب التنفيذي ألربع ســنوات 
الطريق  مقبلة حســب خارطة 
التي أرســلها االحتاد الدولي الى 

التطبيعية.
إياد  التطبيعيــة،  رئيــس  وقاَل 

بنيــان: إن احلــوار مــع االحتادات 
الفرعيــة يفضي الــى توضيح 
العديــد من األمــور التي تخص 
عملها، وخطــوة لتحقيق نتائج 
تخدم كرتنا وتضعها على جادة 
الصواب، ونحن ملزمون بتطبيق 
خارطة الطريق املُرسلة من فيفا 

مبواعيدها التي مت اإلعالن عنها.

العــام، محمد  األمني  وأوضــح 
أرســلت  التطبيعية  ان  فرحان: 
الــى االحتــاد الدولــي جميــع 
من  تســلمتها  التي  املقترحات 
بخصوص  الفرعيــة  االحتــادات 
عملهــا املســتقبلي وقضيــة 
االنتخابات التــي حددها الفيفا 

برسالته األخيرة ومت نشرها.

االلتــزام مبواعيد  وأضــاَف: علينا 
االحتاد الدولي، والعمل على تنفيذ 
منظمة  بصــورة  الطريق  خارطة 
بالتعاون بني التطبيعية واالحتادات 
الفرعيــة والهيأة العامة من أجل 
الوصول الى يوم إقامة االنتخابات 
الختيار املكتب التنفيذي ملدة أربع 

سنوات مقبلة.

حكيم شاكر يقود السويق إلى نصف نهائي كأس السلطان

لجنة االنضباط تصدُر جملًة من العقوبات بدوري الصاالت 

اتحاد الكرة يجتمع باالتحادات الفرعية لكرة القدم

دوري الصاالت

حكيم شاكر



عبد  السوري  املمثل  انضم 
املنعم عمايري رســمياً إلى 
مسلســل  أبطال  قائمــة 
آدم"  الســيد  مع  "مقابلة 
بجزئه الثاني في شخصية 
إلى  لينضم  كليــاً،  جديدة 
غسان مسعود ورنا شميس 
ويعد هــذا العمــل الثاني 
لعمايــري بعد مسلســل 
بجزأيــه  القبــة"  "حــارة 
األول والثانــي، بينما اعتذر 
احلارة"  "عــرس  عملني  عن 
أنه  علمــاً  و"الكنــدوش"، 
يســتعد للسفر إلى بيروت 
بطولة  فــي  للمشــاركة 
مسلسل "داون تاون". يشار 

إلى أن "مقابلة مع الســيد 
كيوان  شــادي  تأليف  آدم" 
وهو  ســليم،  فادي  وإخراج 
عمل بوليسي يحكي قصة 
"آدم" طبيب شرعي تتعرض 
إبنتــه الوحيــدة للخطف 
إلجباره علــى تغيير تقريره 

في إحدى القضايا.

املصرية  االعالمية  توجهت 
بالتهنئة  الكيالنــي  وفــاء 
الســوري  املمثل  لزوجهــا 
مسلسله  على  حسن  تيم 
الذي  "أنا"  بعنــوان  اجلديد 
إحــدى  علــى  ســيعرض 
وفق  على  الرقمية  املنصات 
ما أعلن األخير في صفحته 
للتواصــل  موقــع  علــى 
االجتماعــي، وكتــب فــي 
منشوره :" أنا" إنتاج " صباح 
اخــوان"، وإخــراج  ســامر 
دكتورة  وتأليــف  البرقاوي، 
وكتبــت  شــرارة".   عبيــر 
 .. النجاح  :"كل  الكيالنــي 
تيم  ليرد  رب"،  يــا  موفقني 
:"حبيبتي"  بعبارة  حســن 
مرفقة بإميوجي لقلب أحمر. 

املسلســل  أحداث  وتــدور 
عشــر  مدى  على  املمتــد 
حلقات فــي إطار إجتماعي 
رومانسي بشأن كرم  درامي 
أمام  احليــاة  الــذي تضعه 
مجموعة من التحديات بني 
املبادئ ومغريات احلياة، األمر 
الــذي يفرض عليــه إتخاذ 
ومفصلية  صارمــة  قرارات 

في حياته.

اللبنانية  الفنانة  كشفت 
عن  مشــعالني  باسكال 
انها حتضــر اغنية جديدة 
طريقة  على  ســتصورها 
الفيديــو كليب باللهجة 
املصرية، اذ نشــرت صورة 
صفحتهــا  علــى  لهــا 
عليها  وعّلقــت  اخلاصة، 
بالقــول: "مســاء اخليــر 
حبيــت خبركن في أغنية 
مع  تتحضر  عــم  جديدة 
كليب كتيــر فكرة حلوة 
انشــاء اهلل،  يوم  بعد ٢٠ 
وكانت  مصرية".  االغنية 
وّجهت باسكال مشعالني 
لزوجها  التهنئــة  مؤخرا 
املــوزع وامللحــن اللبناني 
ملحم أبو شديد مبناسبة 

عيد ميالده. ونشرت صورة 
له مع ابنهمــا إيلي على 
حســابها اخلاص، وعّلقت 
عليهــا: "كل عيــد وانت 
بألف خيــر حبيبي وتظل 
بصحتك انا وايلي نحبك 
كتيــر يا حنون، وانشــاء 
اهلل االيــام املقبلة تكون 
متتعنا  وتظــل  احســن، 

بأحلى احلان".

عبد المنعم عمايري

باسكال مشعالني

وفاء الكيالني

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
ألقت شــرطة طوكيــو القبض على كبير احملاســبني 
السابقني بأحد فروع البريد الياباني، لالشتباه في قيامه 
بســرقة أكثر من مليوني طابع بريد بقيمة تعادل نحو 

891 ألف دوالر.
وذكرت وكالة أنبــاء "كيودو" أن احملققــني يعتقدون أن 

الرجل متورط أيضا في عمليات احتيال مالية أخرى.
ويشتبه في أن احملاسب السابق اختلس أمواال ومقتنيات 
ثمينة تصل قيمتهــا إلى ما يعادل 2.6 مليون دوالر، وقد 

أقر خالل االستجواب بارتكابه للجرمية.
وأفيد بأن احملاســب قام بســرقة الطوابع عند إرســال 
عدد كبير من الرســائل أو البطاقات البريدية بناء على 

تعليمات من الشركات الكبيرة.
وقام احملتال بإرسال الطرود والرسائل من دون طوابع، وباع 
الطوابع مع خصومات إلــى متاجر متخصصة في بيع 
تذاكر الطيران والقطارات والكوبونات، فيما أنفق األموال 
التي كســبها بطريقة غير مشــروعة فــي املطاعم، 

وكذلك على شراء سلع باهظة الثمن.

الصباح الجديد - وكاالت:
مع اإلقفال بســبب كوفيد19-، كانت ســوق القهوة 
العامليــة تتخوف من ســنة صعبة، لكــن املنتجني 
الرئيســيني جنحوا في جتاوز األزمــة بفضل مزيج من 
حصاد اســتثنائي وأسعار أفضل واستهالك أكبر في 

احلجر.
وكان إجمالي اإلنتاج أقــل بـ%0.9 خالل عامي 2019-

2020 بالنســبة إلى املدة السابقة، حيث صرح احمللل 
كارلوس ميرا بأن "العام 2020 كان جيدا بشكل خاص 
على البرازيل"، مشــيرا إلى أن العام املاضي لم يكن 

جيدا بالنسبة إلى دول أخرى من ناحية االنتاج.
وسجل أكبر منتج عاملي للنب حصادا قياسيا بـ63.08 
مليون كيس من 60 كلغ بزيادة نســبتها %27 مقارنة 

مع 2019، وفقا للشركة الوطنية للتموين.
وتنتــج البرازيل %77 من القهوة نــوع "أرابيكا" وهي 

أفضل جودة من قهوة "روبوستا".
من جهتها ســتحصد فيتنام، املنتج الرئيس لقهوة 
"روبوســتا"، 29 مليون كيس أي أقل بـــ%7  مقارنة 
مع املدة الســابقة بسبب اجلفاف وفقا لوزارة الزراعة 

األميركية.
وســجلت كولومبيــا املعروفة بإنتــاج أفضل قهوة 
"أرابيــكا" في العالــم تراجعا في اإلنتــاج بـ%6 في 
2020، مــع 13.9 مليون كيس وفقــا لالحتاد الوطني 

ملنتجي القهوة.

سوق القهوة ينجح في 
تجاوز أزمة كورونا

سرقة واحتيال على 
الطريقة اليابانية!

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم 
 كان لهــدم وتخريب املواقــع االثارية، 
وحتطيم النصــب والتماثيل التي متثل 
ملــوك حضــارات نينوى علــى ايدي 
األثر  اإلرهابي،  داعــش  تنظيم  عناصر 
الكبير علــى الكاتب واملترجم )محمد 
حســن عالوي(، الذي صار يراوده سؤال 
بشأن دقة تدوين كل ما موجود من اثار 

في نينوى.
 بحث عالوي بــني عناوين الكتب فلم 
يجد غيــر القليل، والتي لم تتوغل في 
كل ما موجود من اثار ومواقع في مدينة 
نينوى، حتى عثــر على مؤلفات اآلثاري 
هنري  )اوســن  البريطاني  والرحالــة 
اليارد( الذي عاش في نينوى لســنوات 
باحثا ومنقبا وكاتبا، فكان له عدد من 
املدينة،  اثار  التي تتحدث عــن  الكتب 
لتبدأ مع )عالوي( رحلة الترجمة لكتب 
العربية  الى  اللغة اإلجنليزية  اليارد من 
اربع ســنوات من عام  والتي استمرت 

2017 حتى عام 2020 .
البريطاني  الرحالــة   " عــالوي:  يقول 
عالقة  ربطتــه  اليارد(  هنري  )اوســن 
كبيرة بآثــار مدينة نينوى بعد ان عاش 
فيها ثالث ســنوات، واتصل بالعشائر 
القبائل،  وتعرف علــى  وعاش معهــا 
االكتشافات  اهم  يحقق  ان  واستطاع 
)املكتبة  نينــوى منهــا  االثاريــة في 
االشورية( التي تضم اكثر من عشرين 
مخطوطة من االلواح، واكتشف قصر 
امللك  )ســنحاريب( وعثر على الكثير 
من اللقــى االثارية والتــي نقلها الى 
الرحالة كتب  هذا  البريطاني،  املتحف 
اول كتاب )اثار نينــوى( والذي صدر في 
بريطانيا عــام 1845 وينقل فيه صورة 
حقيقية عن اثارنا وتفاصيل كثيرة عن 
مواقع تعد من اهم املواقع االثارية في 

العالم".
  وتابع: "َكَتب اليارد عن االكتشــافات 
االثارية بدقة اظن انه تفرد بها، إضافة 
انه يتحدث عن احلياة االجتماعية  الى 
في نينوى والعادات والتقاليد السائدة 

في القرن الثامن عشــر. الكتاب طبع 
فــي بريطانيــا، وطبع مــرة ثانية في 
أميــركا، والقــى رواجا كبيــرا، وحني 
بحثــت اكثر، عرفــت ان كل كتبه لم 
تترجم الــى العربية برغــم أهميتها 

ملعرفة كل املواقــع االثارية في نينوى. 
حاولت احلصول على كتبه من مكتبة 
الكوجنرس، فالكتاب الذي ميضي عليه 
اكثر مــن مئة عام ميكن ســحبه من 
املكتبــة، فقمت بترجمــة كل رحالت 
نينوى(  )اثار  أولها كتــاب  الكاتب  هذا 
وهو كتــاب ضخم بجزأيــن وكل جزء 
250 صفحة. شاركني الترجمة زميلي 
املترجم )خضر على سويب( وطبع في 
مطبعــة دار الرافدين فــي بيروت عام 
2017 والدار كانت مهتمة بتوزيعه في 

املعارض العربية". 
 واضاف: "الكتاب الثاني )اكتشــافات 
نينــوى( صدر عام 1854 فــي بريطانيا 
ترجمته عــام 2019 اما الكتاب األخير 
فهو )املغامرات األولــى في بالد فارس 
وساســان وبابل( ترجمتــه عام 2020. 
صدر مؤخرا عــن دار املأمون للترجمة 
والنشــر واعتقد انه ســيصل للقارئ 
العراقــي املهتــم باآلثــار العراقيــة 
وباحلضارة التي عاشــت االف السنني 
على ارض نينوى، وكان هدفي ان يعرف 
القارئ حقيقة اثارنا وتاريخنا العظيم 

في هذه املدينة العظيمة".
وعن الكتب األخرى التي قام بترجمتها 
ذكر ان لــه أربعة كتــب مترجمة من 
العربيــة الــى اللغــة اإلجنليزية وهي 
العربي(  البغدادية باخلــط  )املدرســة 
و)احداث بغداد فــي 12 قرن( و)احلروف 
الهجائيــة( ولديه كتــاب االن بصدد 
الترجمــة  )مفتــاح  وهــو  ترجمتــه 
أكثر  ترجمت  إنــي  "علما  التحريرية(. 
من 14 كتاب واالف الوثائق الرســمية 
واملراســالت واســهمت مــع زمالئي 
بترجمة أكثر من عشرة كتب، وترجمة 
تعاقبيــة ألكثر من 500 شــخص في 

عدة مؤمترات دولية. 

الصباح الجديد - متابعة:
ناجي  شــيماء  املطربــة  فاجــأت 
الفنانة  روح  بإستحضار  جمهورها 
الراحلة شادية في ختام حفل "بيت 
السلطنة.. املوســيقى حياة الروح 
" والتــي أقيمت في قاعــة النهر 
بســاقية الصاوي، حيــث غنت "يا 
حبيبتي يا مصر" كلمات الشــاعر 
بليغ حمدي،  واحلــان  محمد حمزة 
آية  احلفل  الغناء مطربي  وشاركها 
سلطان والسيد رزق ومحمد شطا 
وزوجها  املرشــدي  ونورهان  ومنعم 

املنتج مصطفى جودة. 

وأشــارت ناجي إلى أن "احلفل كان 
والسلطنة  الطرب  حلالة  استدعاء 

فــي الغنــاء من خــالل تقدمي 
أشــهر وأحلى أغاني احلب، 

الفنانني  قــدم  حيــث 
املشــاركني في احلفل 

متنوعــة  أغانــي 
لعــدد من عمالقة 
الغناء منهم عبد 
حافظ  احلليــم 
اجلزائريــة  ووردة 

حســن  وحورية  مــكاوي  وســيد 
ومحمد العزبي ووديع 
 ، فــي لصا ا
فة  ضا إ
لى  إ

أغانــي مجموعة من جنــوم الغناء 
منهم أنغام وشيرين وأصالة وجورج 
وحسني  ســلطان  وبهاء  وســوف 

اجلسمي".
على جانب آخر انتهت شــيماء من 
األغاني  مــن  مجموعة  تســجيل 
والتي  قريًبــا  ســتطرحها  التــي 
الشعراء  تعاونت فيها مع عدد من 
وامللحنني وقامــت بتصوير أغنيتني 
منها على طريقــة الفيديو كليب، 
للمخرج كامبا وســيجري طرحها 
على الفضائيــات ومواقع التواصل 

االجتماعي واإلذاعات قريًبا.

المطربة شيماء ناجي تستحضر روح شادية في ساقية الصاوي

ترجمة رحالت اثاري في نينوى
 بعد أكثر من مئة عام 

الصباح الجديد - وكاالت:
عبــرت الفنانة الســورية نســرين 
طافــش، عــن رضاها عن نفســها 
مبناســبة احتفالها بعيــد ميالدها 
الـــ 39، ودونت رســالة طويلة عبر 
حسابها مبوقع إنستغرام أكدت فيها 
أنها تشــعر بالدهشة من التغيرات 
التي طرأت عليها على مدار السنوات 
املاضيــة، ولكنها متأكدة أن حياتها 

اليوم أجمل من أي وقت مضى.
نسرين نشرت صورة حديثة لها وهي 
متســك بباقة زهــور وعلقت عليها 
قائلة: "رحلة احليــاة هدية عظيمة 
الرحلة مدهشة  .. تفاصيل  من اهلل 
.. الدروس عميقة وبديعة بطلعاتها 

ونزالتها ومفاجآتها".

وأضافــت: "كل ســنة 
افاجأ بنفســي كيف 
مع  اتعامــل  صــرت 
االمور باسترخاء اكثر 
عن  بعيدا  وببساطة 

واجهت  وان  التعقيــد، 
اكبــر التعقيدات فال اتوتر بل 

اجتاهلهــا واحاول ان اركــز على امور 
اهــم وافضل ومتنحني الســكينة. 
صرت اتعامل مــع التحديات بحلول 

أنضج وأوعى".
كثيــرة  دروس  "امامــي  وتابعــت: 
ســأتعلم منها واطور نفســي بها. 
حياتــي اليــوم اجمل مــن اي وقت 
واثبت  اقوى  ولياقتي  مضى وصحتي 

ان الزمن مجرد وهم".

ختمت  و
التغييرات  عــن  حديثهــا 

التي طرأت على شخصيتها: 
"عقلــي وروحــي فــي تأمل 

وتناغم بــني النجوم والكواكب 
واجملرات ورجلي ثابتني على األرض 

وحتــت اقدامــي جذور الشــجر. 
وقلبــي طفل حر ســيضل يحب 
ويعيش  ويجتهد  ويســعى  ويفرح 
بهجة احلياة الطيبة حتت أي ظرف".

نسرين طافش: حياتي اليوم 
أجمل من أي وقت مضى

الصباح الجديد - وكاالت:
اكد الفنان املصري حســن يوســف، 
إنه لن يشــارك في السباق الرمضاني 
املقبل 2021، بســبب عــدم تلقيه أي 

عروض من الشركات املنتجة.
وقال انــه وابنه لم يتلقــوا اي عروض 
هذه املدة وان ابنه يرفض ان يستجدي 
االدوار من خالل املــرور على املكاتب او 

التملق مثلما يفعل البعض.
وأوضح الفنان حســن يوســف، الذي 
الشقي"،  بـ"الولد  شبابه  في  اشتهر 
على  تسيطر  واحملسوبية  التكتالت  أن 
الوســط الفني، وأصحابها هم الذين 
يحصلون على تلــك الفرصة بالعمل 
في أكثر من مسلســل، "سواء كانت 

"شلة" مخرج، أو منتج أو بطل".
وعــن حل أزمته مع احدى الشــركات 
املنتجة، قال الفنــان القدير: "أنا فنان 
كبير ولم يحدث في حياتي أن اتصلت 

مبنتج لكي أحل معــه خالفاً، أو لكي 
يشــركني في عمل لــه"، موضحاً أن 
املنتجــني اآلن ال ميلكون املهنية مثلما 

كان مع منتجي اجليل القدمي.
وفيما يخص السينما قال إنه لم يتلق 

أي عــروض، موجها رســالة 
جلمهوره: "وحشتوني، وأمتنى 
أن ألتقــي بكــم في عمل 
وإال  الفنية،  بقيمتي  يليق 

فأنا مكتف بتاريخي".
وعن اعتزالــه الفن، قال 
"الفنان  يوسف:  حسن 
ال يعتزل، الفنان موجود 
بقيمتــه وتاريخه حتى 
يأتي له عمل مناســب. 
اخلارج  فــي  الفنانــون 
بهم  يتقــدم  عندمــا 
القائمني  فــإن  العمــر 
الســينما  صناعة  على 
ويســتغلون  يتتبعونهم 

الناس  وحب  شــعبيتهم 
عليهم  ويعرضــون  إليهم، 
أعمال تليق بسنهم مثل آل 

باتشينو".

حسن يوسف: التكتالت هي التي 
تحكم الوسط الفني

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شــركة جنرال موتــورز نيتها 
ســيارات  مبيعات  ســوق  توســيع 
Baojun 530 اجلديــدة التي طورتها 
SAIC الصينية لتكون  بالتعاون مع 
 Captiva أهــم منافــس ملركبــات

الشهيرة من شفروليه.
 Baojun 530 ســيارات  وصممــت 
بهيــكل بطــول اربعة أمتــار و70 
ســنتيمترا، متطابــق مــن حيث 
تقريبــا مع  اخلارجــي  التصميــم 
أطلقت  التــي   Captiva ســيارات 

العام الفائت.
أما قمرة هــذه املركربات فجهزت 
بصفني من املقاعد اجللدية املريحة 
خلمسة ركاب، وتزينت بعناصر من 
الكروم واجللد والبالستيك املدعم 
الكربون، كمــا جهزت  بأليــاف 
بواجهــة قيادة متطــورة فيها 
مبقاس  عمودية  ملسية  شاشة 
10.4 بوصــة ميكن من خاللها 
التحكــم بأنظمــة الصوت 
من  والعديد  واملولتيميديــا 

خصائص السيارة.

بأنظمــة كهربائية للتحكم  وزودت الســيارة 
بوضعيات وحــرارة املقاعــد، وأنظمة للحفاظ 
على املسار على الطرقات السريعة، وحساسات 
وحساسات مسافات  وكاميرات  واملطر،  للضوء 
أماميــة وخلفية، وعدة أنظمة قيادة تناســب 
احلركة على مختلــف الطرق، وتعمل مبحركات 
بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 145 حصان، 
بثماني ســرعات،  أوتوماتيكية  وعلب ســرعة 

ونظام دفع أمامي.

منافسة Chevrolet Captiva الجديدة 
من الصين!

الصباح الجديد - وكاالت:
العاصمــة  جتــري شــرطة 
سلطان  نور  الكازاخستانية 
حتريــات، بعد أن قــام عمال 
بناء برفع بقرة إلى ســطح 
موقع قيد اإلنشاء بواسطة 
التضحية  بقصــد  رافعة، 

بها.
نشر  فيديو  مقطع  ويظهر 
في عدد من وسائل اإلعالم 
حية  بقرة  الكازاخستانية 
إلى ســطح  برافعة  حتمل 
متعــدد  ســكني  مجمــع 

الطوابق قيد البناء.

وأثارت احلادثة غضب رواد مواقع التواصل 
بعد نشــر صور وفيديوهات توضح ما 
جرى اضافة الى ما نشــر في وســائل 
االعالم جراء القســوة في التعامل مع 

البقرة.
وأفاد املكتب الصحفي لشرطة عاصمة 
كازاخستان، بأن الواقعة جرت في بناية 

حتت اإلنشاء في شارع نازمييدينوف.
وتــداول بعض النشــطاء فــي حقوق 
احليــوان اخلبــر معبرين عن اســفهم 
وغضبهم للطريقة التي مت بها التعامل 
مع حيوان ال حول له وال قوة، وان من قام 
بهذا الفعل جترأ عليه النه يعلم انها لن 

تفعل شيئا غير االستسالم.

بقرة تتدلى في الهواء 
والشرطة تالحق المتورطين
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