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الصباح الجديد ـ وكاالت:
احلزب  أميركيون من  أعلن مشرعون 
ســيعملون  أنهــم  الدميقراطــي، 
خالل أســابيع على تشريع لتعديل 
تفويض استخدام القوة العسكرية 
لعقود  احلزبني  من  رؤساء  استعمله 

لتبرير هجمات خارج البالد.
وقــال النائب غريغــوري ميكس إن 
جلنة الشؤون اخلارجية التي يرأسها 
النواب ستبدأ في مناقشة  مبجلس 
القوة  اســتخدام  "تفويض  إلغــاء 
العسكرية" الذي سمح باحلرب في 

العراق عام 2002.
عبر  مؤمتــر  فــي  واضــاف ميكس 
الفيديــو مع مجموعــة من النواب 
الدميقراطيني "أنوي جتهيز تشريع في 
جلنة الشؤون اخلارجية في األسابيع 

املقبلة إللغائه )التفويض(".
ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ 
أيضا إلى إعادة ســلطة إعالن احلرب 

إلى الكونغرس بدل البيت األبيض.
وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا 

أمر بها الرئيس جــو بايدن، طرحت 
مجموعة من احلزبني في الثالث من 
تفويض  إللغاء  تشــريعا  آذار  مارس 

اســتخدام القوة العســكرية في 
العراق عــام 2002 وتفويض آخر أقر 

في عام 1991.

ووافــق مجلــس النواب فــي العام 
املاضي على إلغاء تفويض استخدام 
القوة العسكرية 2002 لكن اإلجراء 

لم يحظ مبوافقة مجلس الشــيوخ 
اجلمهوريون  عليه  يهيمن  كان  الذي 

آنذاك.
احلرب  إعالن  سلطة  الدستور  ومينح 
للكونغــرس وليس الرئيس. وتغيرت 
هذه الصالحية بعد إقرار الكونغرس 
القــوة  "اســتخدام  تصاريــح 
العســكرية" التي ال تنقضي مبوعد 
محدد وذلــك في قــرارات متعلقة 
بالعراق وفي تفويض أجاز احلرب على 
تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 

11 سبتمبر أيلول 2001.
وقالــت النائبة باربرا لــي في املؤمتر 
الصحفــي إن "تفويض اســتخدام 
القوة العسكرية" استخدم أكثر من 
40 مــرة لتبرير هجمات في 19 بلدا. 
وأضافــت قائلة "حــان الوقت لكي 
ننهي هذه احلروب . وقال آدم شــيف، 
فــي مجلس  اخملابرات  جلنــة  رئيس 
النواب، إنه ينبغي ألي تفويض جديد 
وأن ينطبق  أن يحمل موعداً محدداً 
على دول محددة، وينبغي التشــاور 

بشأنه مع الكونغرس.
وكان البيت األبيض قد قال قبل أيام 
إن الرئيس جــو بايدن يرى أنه ينبغي 
مراجعة تشريع "تفويض استخدام 

القوة العسكرية". التي ال تنتهي".
يذكر ان حرب اخلليج الثانية، تسمى 
كذلــك عملية عاصفــة الصحراء 
أو حرب حترير الكويت )2 أغســطس 
1990 إلى 28 فبراير/ شــباط 1991( 
، وهي حرب شــنتها قوات التحالف 
34 دولة بقيادة الواليات  املكونة من 
املتحــدة األمريكيــة ضــد العراق 
بعــد أخــذ اإلذن مــن األمم املتحدة 
لتحرير الكويــت ، وتطور النزاع في 
ســياق حرب اخلليج األولى، وفي عام 
1990 اتهم العراق الكويت بســرقة 
النفط عبــر احلفر بطريقــة مائلة 
وعندمــا أجتاحت العــراق الكويت 
على  اقتصادية  عقوبــات  فرضــت 
العراق وطالب مجلس األمن القوات 
األراضي  من  باالنســحاب  العراقية 

الكويتية دون قيد أو شرط.

مساع أميركية إللغاء تفويض البيت االبيض
استعمال القوة العسكرية 

بعد سنوات من السماح به

بغداد ـ الصباح الجديد:
املوارد  وزارة  املتحــدث باســم  دعا 
املائية الى ايالء ملف املياه، االهتمام 
الذي يضعــه في اعلى مســتوى 
رســمي، وفيما اشــار الى مخاوف 
مســتقبلية علــى املــدى البعيد 
من نقــص حاد في كميــات املياه 
التي تــرد الى البالد، في حال مضي 
تركيا باجناز اعمال املشــاريع املائية 
يؤثر على  ومبا  واخلزانات،  والســدود 

الكميات التي تصل البالد ، حذر من 
أنه في حــال عدم االتفاق مع تركيا 
وسوريا وإيران، سيكون هناك نقص 
بحــدود 11 مليار متــر مكعب من 
الوارد املائي الذي يصل البالد بحلول 

عام 2035.
املتحدث  ذيــاب  عون  اخلبيــر  وقال 
باسم الوزارة في تصريحات رسمية 
تابعتهــا الصباح اجلديــد: "لدينا 
تخوف من أن اجلارة تركيا ســتنجز 

جميع أعمالها من مشاريع وسدود 
وحينها  اروائية،  ومشاريع  وخزانات 
التي  املتبقيــة  الكمية  ســتكون 
تصل إلى العراق محدودة، وبنوعية 

غير جيدة".
برامج  لديهــا  "تركيا  أن  وأوضــح 
عديدة، فهي تنشئ سداً آخر إضافة 
إلى سد إليسو ، وهو سد سليفان 
الذي يقع في شمال شرق ديار بكر، 
وأيضاً وصل إلــى مراحل متقدمة، 

ونتوقع اجراء اخلــزن العام املقبل ، 
كما يوجد ســد آخر هو تنظيمي 
اســمه اجلزرة القريب إلــى احلدود 
العراقية التركية، وهذا سيؤثر على 
كمية املياه التي ستردنا عبر احلدود 

إلى سد املوصل".
وافــاد ياب بأنه ال قلق بشــأن املياه 
خالل هذه الســنة، " لوجود خزين 
مائــي متــاح يكفينا للموســم 

الصيفي املقبل ".

السليمانية ـ عباس اركوازي:
حــذر نائب كردي حكومــة االقليم 
من تكرار اخلطأ الــذي ارتكبته عام 
2015، حتت عنوان حتقيق االستقالل 
االقتصادي واعتبر عدم التوصل الى 
اتفاق مع احلكومة االحتادية مجازفة 
بقوت الناس واملواطنني في االقليم.

وقال عضو اللجنة املالية عن كتلة 
االمل الكردية احمد حاجي رشــيد، 
في حديث للصباح اجلديد، ان هناك 
اتفاقــا حكوميا بني بغــداد واربيل 
يقتصر فقط على الفقرة التي تلزم 

االقليم بتســليم اقيــام 250 الف 
برميــل نفط يومياً، بالســعر الذي 
حتدده شركة ســومو لقاء حصوله 

على مستحقاته من املوازنة.
واضــاف حاجــي رشــيد، ان هــذه 
الفقرة لم تلق قبوالً من قبل الكتل 
الشــيعية التي اعترضــت عليها، 
وهــي تطالــب بتســليم االقليم 
لكامل نفطه الى شــركة ســومو 
الذي يبلــغ 460 الف برميــل يوماً، 
ترضيــة جلماهيرهــا، واردف حاجي 
رشــيد، ان الكتل الشيعية رفضت 

الفقــرة املتفق عليها في مســودة 
قانون املوازنة الذي قدمته احلكومة، 
اال انهــا لم تقــدم مقترحــا بديالً 
او  املالية  اللجنة  ملناقشته من قبل 

وفد االقليم.
وبينما اكــد ان اللجنة املالية انهت 
املناقشــات اخلاصة باملوازنة ما عدا 
الفقرة اخلاصة باالتفاق بني حكومة 
االقليم واحلكومة االحتادية، استبعد 
حاجــي رشــيد ان يتــم التصويت 
االثنني على قانــون املوازنة االحتادية، 
نظرا الن قانــون احملكمة االحتادية ما 

زال فــي طور املناقشــة بني الكتل، 
ونظرا الن االولويــة االن القرار قانون 
فانا استبعد  "لذا  االحتادية،  احملكمة 
التصويت علــى املوازنة حلد االنتهاء 

من قانون احملكمة االحتادية".
وعن مدى استعداد حكومة االقليم 
الــى احلكومة  النفــط  لتســليم 
ارتفاع اســعاره  االحتادية فــي ظل 
اقول  رشــيد،"انا  قال حاجي  عاملياً، 
اذا ما كــررت حكومة االقليم اخلطا 
الذي ارتكبته عام 2015 حتت تسمية 

حتقيق االستقالل االقتصادي.

الموارد المائية تدعو الى توطيد العالقات
بدول الجوار لتأمين حصص البالد المائية  

الكرد يرمون كرة مشروع قانون الموازنة في ملعب الشيعة 
حذروا حكومة االقليم من تكرار خطا تحقيق االستقالل االقتصادي ترجيح ببلوغ نقص ايرادات البالد 11 مليار متر مكعب بحلول 2035
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3والمرتزقة بمغادرة ليبيا

بغداد - الصباح الجديد:
االنســان  حقوق  مفوضية  اتهمت 
امس الســبت، احلكومــة بانتهاك 
العراقي بشكل "  حقوق االنســان 
نتيجة عــدم تعويض ذوي   " صارخ 
الدخل احملدود عــن االضرار الناجمة 

بسبب اجراءات احلظر .
وقــال عضــو املفوضيــة فاضــل 
الغــراوي، في بيان تلقــت الصباح 
اجلديد نســخة منــه، إن " اجراءات 
من  العديد  افقــدت  االخيرة  احلظر 
ذوي الدخل احملــدود قوتهم اليومي 
وفقدانهــم لفــرص العمــل التي 
احتياجاتهم  لسد  عليها  يعتمدون 

اإلنسانية ".

وأضــاف، أن " ارتفاع اســعار املواد 
الغذائية وعدم قيام احلكومة بتقدمي 
تعويضــات مالية الــى ذوي الدخل 
احملدود او زيادة في احلصة التموينية 
بســبب احلظر افقــد االف العوائل 

مصادر دخلهم األساسية".
واعتبــر ان " قطــع مصــادر ارزاق 
املواطنــني ومنعهــم مــن العمل 
بحجة احلظــر دون تعويضهم ميثل 
انتهــاكا صارخــا حلقوق االنســان 
احلكومة  مطالبــة  يســتدعي  مما 
بتعويضهم وتقدمي اعفاءات ضريبية 
عاجلة لهم تساعدهم على تخطي 
االزمــة وتغيير اجــراءات احلظر من 

امنية الى صحية وقائية ".

فاضل الغراوي: الحكومة تنتهك 
حقـوق العـراقي بعدم تعويض 

المتضررين من الحظر

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف عضو في اللجنــة املالية 
النيابية امس الســبت، عن اضافة 
فقرة في موازنة 2021 تلزم حكومة 
رواتب  بتوزيــع  كردســتان  اقليــم 

املوظفني من دون اي استقطاع.
وقــال النائب شــيروان ميــرزا في 
تصريــح اطلعــت عليــه الصباح 
اجلديــد، ان" اللجنــة وضعت فقرة 
في مشــروع قانون املوازنة، تلزم من 
خاللهــا حكومة اقليم كردســتان 
رواتــب املوظفــني دون اي  بتوزيــع 
استقطاع، في حال توصل حكومتي 
اتفاق بشــأن  الى  واالقليم  املركــز 
الى  االموال  بغداد  وارســال  املوازنة 

كردستان".

واشــار الــى ان" االحــد – اليوم - 
برئاســة  اجتماع  عقد  سيشــهد 
محمــد احللبوســي رئيس مجلس 
النواب مع رؤســاء الكتــل النيابية 
احملكمة  قانــون  لبحــث مشــروع 

االحتادية".
وبني ميرزا: " بعد االجتماع، ســيتم 
اتخــاذ قــرار ادارج مشــروع قانون 

املوازنة من عدمه".
يشــار الى ان رئيس ممثلية حكومة 
فارس  بغداد،  في  كردســتان  إقليم 
عيســى، اكد أن وفداً حكومياً من 
أربيل سيتوجه إلى العاصمة بغداد 
قبــل يوم من عرض مشــروع قانون 
املوازنة املالية لعام 2021 للتصويت 
في مجلس النواب املقرر غدا األثنني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
احصائيــة  دراســة  كشــفت 
جديدة لشــركة بريتش بتروليوم 
البريطانية للطاقــة العاملية، ان 
البالد تتبــوأ املركز اخلامس عامليا 
املؤكدة  النفط  احتياطيــات  في 
في العالم والبالغة 1.73 تريليون 

برميل.
انترست  ناشــيونال  موقع  ونقل 
االمريكي فــي تقرير صحفي عن 

الدراسة االحصائية ان

قائمــة  تتصــدر  فينزويــال   "
االحتياطيات العاملية بـ 304 مليار 
برميل مــن االحتياطيات املؤكدة 
17,5 باملائــة مــن حصة  متثــل 
العاملية حيــث متكنت  الســوق 
فينزويال من جتاوز الســعودية في 
عام  منذ  االحتياطيــات  حجــم 
2011 ، فيما حلت االخيرة باملرتبة 
الثانية باحتياطــي بلغ اكثر من 
300 مليــار برميــل بحصة تبلغ 

17.2 من السوق العاملية".

العراق الخامس في احتياطيات 
النفط العالمية المؤكدة

الموازنة لن تسمح لحكومة االقليم 
باالستقطاع من رواتب موظفيها

بغداد - وعد الشمري:
والفتح  كتلتــا ســائرون  أكــدت 
عزمهما التصويت على املوازنة في 
جلسة البرملان ليوم الغد، محذرتان 
بسبب  القانون  تأخير  استمرار  من 
"اجملامالت السياسية"، الفتتان إلى 
أن الكرد أمام فرصة أخيرة للقبول 
وتنفيذ  الدســتورية  بالنصــوص 

االلتزامات النفطية واملالية.
وقال النائب عن كتلة سائرون علي 
ســعدون، في حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "جــدول أعمال البرملان 
ســيتضمن  الغد  يــوم  جللســة 
املوازنة  قانــون  التصويــت علــى 

االحتادية للعام احلالي".
وتابع ســعدون، أن "أي تأجيل على 
التصويــت لــن يحصل، بــل على 
العكــس هناك إصرار مــن النواب 
القانون  ومترير  اجللسة  على حضور 
الــذي تأخــر بســبب اخلالفات مع 

إقليم كردستان".
ولفت، إلى أن "الساعات املقبلة قد 
إقناع  أما  تشــهد حوارات هدفها، 
الكرد بااللتزام بالدســتور وتسليم 
مــا عليهم من التزامــات نفطية 
وماليــة، أو التصويت على القانون 

باألغلبية في حال استمر اخلالف".
ونوه سعدون، إلى أن "القانون جاهز 
يعرقله طيلة  ما  ولكن  للتصويت، 
شــهر ونصف الشــهر هو انتظار 
ما ســتؤول إليه نتائج احلوارات مع 
اإلقليم التي لم تســفر عن شيء 
رغم الزيــارات املتكّررة التي أجرتها 

الوفود الكردية إلى بغداد".
وبــني، أن "البرملان لــن ينتظر أكثر 
مــن هــذا التأخير وســوف ميارس 
صالحياتــه فــي متريــر القانــون 
باألغلبية، ومن غير املمكن أن نعلق 
حقــوق املواطنني علــى مجامالت 

سياسية".
"إقليــم  أن  ســعدون،  ويواصــل 
نّية  حســن  يبــد  لم  كردســتان 
طيلــة املباحثات الســابقة، حيث 
التزم مبوقفــه وهذا دليل على عدم 
امتالكــه اجلدية فــي الوصول إلى 

حلول".
ســيمّرر  "القانــون  أن  وأوضــح، 

باألغلبيــة ولن يحصــل هناك أي 
تأخيــر أو تعطيــل أو تراجــع من 
الكتل  النــواب، ومن جميــع  قبل 

السياسية".
"العديد  أن  إلى  ومضى ســعدون، 
من املشــاريع متأخرة السيما على 
صعيد تقدمي اخلدمات والسبب في 
ذلك اخلالف السياســي على قانون 

املوازنة".
مــن جانبه، ذكر النائــب عن كتلة 
الفتح مــازن الفيلــي، أن "جميع 
املؤشــرات تدّل على حصول نصاب 

في جلسة االثنني".
وأضــاف الفيلي، فــي تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "النــواب 
الوقت  في  املوازنــة  إلقرار  املؤيدين 

احلالــي ميثلون األكثريــة، ولديهم 
القدرة على عقد جلسة والتصويت 

على القانون".
وزاد، أن "الشــارع العراقــي انتظر 
الــذي يتعلق  القانون  كثيراً هــذا 
واالقتصادية  املاليــة  احلياة  مبرافق 
لم تصل  السياسية  احلوارات  لكن 
إلى نتيجــة، وهناك التزامات بذمة 

إقليم كردستان ينبغي منه اإليفاء 
بها سواء تســليم عائدات النفط 
املصدر، أو إيرادات املنافذ احلدودية".

وانتهــى الفيلي، إلــى أن "الوقت 
قّد حــان للتصويت علــى القانون 
وفق املصلحة العامــة، يضع حداً 
التــي  السياســية  للمجامــالت 

حصلت طيلة املدة املاضية".

سائرون والفتح: لن ننتظر اكثر وغدا ننتهي 
من قانون الموازنة ولو بتصويت األغلبية

مجلس النواب "ارشيف"

اوردتا ان أمام اإلقليم فرصة أخيرة لتنفيذ االلتزامات النفطية والمالية

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
حلقوق  العليا  املفوضية  تقدمت 
االنســان بطلب الــى احلكومة 
العادة التــوازن الغذائي بعد رفع 

سعر صرف الدوالر.
املفوضية  مجلــس  عضو  وذكر 
أنــس اكــرم محمد، فــي بيان 
صدر عن مكتبه امس الســبت 
أن "املفوضيــة تطالب احلكومة 
ووزارة التجــارة باتخــاذ اجراءات 
الغذائي  التــوازن  ألعادة  عملية 
لفئــات اجملتمــع العراقي األكثر 
تضــررا مــن رفع ســعر الدوالر 
ونتائجــه الســلبية علــى رفع 
الغذائية  واملواد  الســلع  أسعار 
%14 وهو ما يشــكل  بنســبة 
الوطني  لألمن  خطيــرا  تهديدا 
الغذائي  ويضاعف من مستويات 

الفقر املعلنة في العراق". 
ولفــت الى "ضــرورة ان تتعامل 
احلكومــة بجديــة ومهنية مع 
تقريــر برنامج االغذيــة العاملي 
الذي   )WFP( املتحدة  لألمم  التابع 
احلكومية  االجراءات  أشــر خلل 
غير املدروسة  وأثرها على السوق 

العراق  وامن  املعيشي  واملستوى 
تطابق  مع  واألنســاني  الغذائي 
األحصائيــات املعلنــة من وزارة 
واملنظمات  العراقية  التخطيط 
الدولية والتي أشرت جتاوز نسبة 
الفقر فــي العــراق حاجز 31%، 
وهو ما سيزيد من أزمات العراق 
العراق  وســيجعل  األقتصادية 
وأســتقالله االقتصــادي وأمنه 
الغذائي في وضع ضعيف وحتت 
طائلة احلاجــة الى دعم اضافي 
من الــدول املانحة او حتت رحمة 
اشــتراطات وسياســات البنك 
الدولي". وشــدد علــى "أهمية 
ان تعمــل احلكومــة واجهزتها 
قراراتها  مراجعة  الى  التنفيذية 
املالية،  وسياساتها  االقتصادية 
وتكثيــف جهودها لتقليل أألثار 
ودعم  لسياســاتها  الســلبية 
املواطن بشــكل عــام والفئات 
االكثر تضررا على وجه اخلصوص 
في ظل أزمة أقتصادية وصحية 
قد تســبب أختالالت مجتمعية 
أكثــر ســلبية في حــال عدم 

معاجلتها بالشكل الصحيح".

حقوق االنسان تطالب الحكومة 
باعادة التوازن الغذائي بعد 

اختالله جراء رفع سعر الدوالر
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بغداد ـ الصباح الجديد:

والشــؤون  العمــل  وزيــر  ـــه  وجَّ
الركابي  عــادل  الدكتور  االجتماعية 
اللجنــة املشــكلة بقــرار اجمللــس 
الوزاري لالقتصاد بوضع آلية واضحة 
إلصالح  للتطبيق  وقابلــة  ومقبولة 
نظــام البطاقــة التموينيــة بغية 
بها  املســتحقة  الشــرائح  شمول 
املســتفيدة  للفئات  اولويــة  ومنح 
من خدمــات وزارة العمل التي تندرج 

ضمن خط الفقر. 
ترؤســه  خــالل  الوزيــر  واســتمع 
البطاقة  اصــالح  للجنة  اجتماعــاً 
التموينيــة بحضور مديــر عام دائرة 
العمل والتدريــب املهني ومدير دائرة 
التخطيط والدراســات فــي الوزارة 
وممثلي الوزارات املعنية، الى شرح عن 
التجربة املصرية في انشــاء بطاقة 

متوينية الكترونية . 
وشدد وزير العمل على اهمية حتديد 
واملســؤوليات  املتطلبات  ومعرفــة 
على كل وزارة للبت مبشــروع حتويل 
البطاقة التموينية الى الكترونية وان 
انشاء شبكة  االتصاالت  وزارة  تتولى 
الدعم  وتوفير  للبطاقــة  الكترونية 
التكنولوجي لها، موجهاً بتشــكيل 
جلنة مصغرة حلسم هذا امللف خالل 
االسبوع املقبل، فيما لفت الى ضرورة 
حتويل االفــكار واملقترحات الى ورقة 
عمــل لتقدميها الى اجمللــس الوزاري 
لالقتصاد ومن ثم الى مجلس الوزراء 

الصدار قرار بصدد هذا املوضوع. 
العمــل  وزارة  ان  الوزيــر  واوضــح 
لديهــا قاعدة بيانــات متكاملة عن 
املستفيدين من خدماتها من احلماية 
والعمال  االعاقة  وذوي  االجتماعيــة 
كعاطلني  واملســجلني  املضمونــني 
عن العمــل، موجهاً دائرة التخطيط 

والدراســات مبتابعــة دوائــر الوزارة 
وهيئاتها لتوحيد بيانات املستفيدين 
بغيــة ارســالها الــى وزارة التجارة 
االولوية  ملقاطعتها حتى تكون لهم 
فــي االســتهداف بحصــة متوينية 

متكاملة . 
القطاع  ادخــال  الى  الركابــي  ودعا 
اخلاص في مســألة توزيــع املفردات 
التموينيــة بني املســتفيدين ووضع 
ضوابــط محــددة الصحــاب احملال 
بالدخول  الراغبني  التجارية  واألسواق 
في هــذا النظــام بهــدف احلد من 
الفســاد وضمان وصول املفردات الى 

املواطنني.
على صعيــد متصل قــال الوزير ان 
املرحلــة الراهنــة تتطلــب تضافر 
االقتصادية  احلالــة  لتخطي  اجلهود 
والصحيــة التي مير بهــا البلد على 
اخلصوص احملافظات التي تشهد زيادة 
في نسبة الفقر واعداد الباحثني عن 

العمل. 
وبحث الوزير خالل استقباله محافظ 
آلية  املياحي  واســط محمد جميل 
معامالت  واجنــاز  اجراءات  تســهيل 
املســتفيدين من خدمات الــوزارة ، 
مبدياً دعمه الكامل لعمل اقســام 
ان  واضــاف  احملافظة.  فــي  الــوزارة 
محافظة واسط ومواطنيها بحاجة 
الــى تقــدمي الدعم لها مبا يناســب 
وضعهــا االقتصادي الفتاً الى اهمية 
تخصيــص عدد من قطــع االراضي 
النشــاء اجملمعات التسويقية املزمع 
انشاؤها للباحثني عن العمل بأسرع 

وقت. 
من جهته قدم احملافظ شرحاً وافياً عن 
املشــكالت التي تواجه عمل اقسام 
الوزارة فــي احملافظة وضرورة التعاون 
الســنادها خدمًة للمستفيدين وقد 
ابدى الوزير استعداده لزيارة احملافظة 

في الوقت القريب .

تقـرير

ه لجنة اصالح واقع البطاقة  وزير العمل يوجِّ
التموينية بحسم تقريرها االسبوع المقبل

اكد على وضع آلية قابلة للتطبيق

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــدد وزير التخطيط الدكتــور خالد بتال 
النجم ان الوزارة تبــذل جهودا كبيرة، لدعم 
ومتكني القطاع اخلــاص، واصفا هذه اجلهود ، 

بأنها من املهام األساسية للوزارة. 
وأكد الوزير خــالل لقائه رئيس احتاد املقاولني 
علــي الســنافي وممثلي عدد من شــركات 
القطاع اخلــاص، املنفذة لألبنية املدرســية 
ضمن املشــروع رقم واحد للمدارس املتلكئ 
منذ عدة سنوات ان مشروع األبنية املدرسية 
رقم واحد، يعد واحد من أسوأ املشاريع، والذي 
كّلــف املوازنة أمواال كبيرة، مــن دون ان يتم 
الوقت نفسه بشركات  اجنازه، مشــيدا في 
القطــاع اخلــاص التــي اجنــزت تعهداتها 

التعاقدية ضمن هذا املشروع .
وأشــار الوزير إلى ان هذه الشــركات سيتم 
حســم موضوع مســتحقاتها املالية التي 
تأخرت كثيــرا، الفتا إلى ان هنــاك إجراءات 
املدارس  اتخاذها ملعاجلة ملف  مهمة سيتم 
املتلكئة، شــبيهة بتلك اإلجــراءات اخلاصة 
مبعاجلة ملف املستشــفيات املتلكئة. وجرى 
خالل اللقاء مناقشــة واقع املدارس املتلكئة 
وطبيعــة اإلجــراءات التي ســيتم اتخاذها 
حلســم هذا امللف، وتســديد مســتحقات 
التي اجنزت أعمالهــا على وفق  الشــركات 

آليات ال تخضع للروتني االداري.

ديالى ـ الصباح الجديد:
ناقشت رســالة ماجستير في كلية التربية 
للعلوم اإلنســانية بجامعــة ديالى اتفاقية 
التنوع البايولوجي ودورها في تعزيز األنظمة 

البيئية في العراق.
وتهدف الرســالة التي قدمتها الطالبة دينا 
حيدر متــر الى حتليل مضمون اتفاقية التنوع 
البايولوجــي بدقة لغرض اإلفــادة منها الى 
اقصى حد ممكن في تعزيز التنوع البايولوجي 
بشكل عام واالنظمة البيئية بشكل خاص.

واكدت الرســالة ان التهديدات التي يتعرض 
لها التنــوع البايولوجي يعود ســببها الى 
تدخل االنسان السلبي بصورة مباشرة مثل 
جتريف املناطق اخلضر والصيد اجلائر وبعضها 
املناخية  التغييرات  بشكل غير مباشر مثل 

والتصحر.

نينوى ـ الصباح الجديد:
الوطنــي ملكافحة  البرنامج  ضمن خطــة 
الزيارات امليدانيــة الى دوائر  التدرن تنفيــذ 
الصحة ملتابعة وتقييم فعاليات التدرن في 
العيادات االستشــارية لالمــراض الصدرية 
والتنفســية ومنســقيات التــدرن واملراكز 
الصحية ضمن فــرق طبية متخصصة من 
املعهــد . فقد نفذ فريق مــن معهد التدرن 
الوطني زيارة ميدانيــة الى محافظة نينوى 
مت خاللها زيارة العيادة االستشارية لالمراض 
الصدرية والتنفســية فــي احملافظة وزيارة 
في  والتنفســية  الصدرية  االمراض  وحدات 
قطاعات )االمين - االيسر - تكليف -احلمدانية 
– القيارة ( ملتابعة سير العمل والوقوف عند 
التحديــات واملعوقــات واالحتياجات واتخاذ 
املرض في  والتوعية حول  الوقائية  االجراءات 

ظل جائحة كورونا.

وزير التخطيط يبحث 
آليات معالجة ملف 
المدارس المتلكئة

جامعة ديالى تناقش 
اتفاقية التنوع البايولوجي 

لتعزيز األنظمة البيئية

معهد التدرن 
الوطني ينفذ زيارة 
ميدانية الى نينوى

البصرة ـ سعدي السند:

زار مكتــب »الصباح اجلديد« في 
البصرة كليــة الزراعة بجامعة 
أهم  علــى  للتعــرف  البصــرة 
اجملتمعية  وفعالياتها  أنشطتها 
منهاجهــا  ضمــن  والعلميــة 
احلالي  الدراسي  للعام  الدراسي 
بالتنســيق مــع   2021  –  2020

الزمالء في اعالم الكلية .

مكونات احلاصل االخضر 
لنبات الباقالء 

فقــد ناقشــت كليــة الزراعة 
)تأثيــر مضادي  دراســة بعنوان 
االكسدة أ- توكوفيرول وحامض 
أسيتيل الساليسيليك وطريقة 
النمــو ومكونات  اإلضافة فــي 
الباقالء  لنباتات  االخضر  احلاصل 

املزروعة في جنوبي العراق(.
قدمها  التي  الدراسة  وتضمنت 
الطالب علي عبد احلســني والي 
اجلبــوري 15 معاملــة عبارة عن 
التوافــق بني خمــس معامالت 
 50 بتركيزين  توكوفيرول  أ-  وهي 
لتر1-ملغم.لتر1-و  ملغم  أو100 
وحامض أسيتيل الساليسيليك 
بتركيزيــن 50 أو100 ملغم لتر-

1إضافة الى معاملة الســيطرة 
)املاء املقطر( وثالث طرق لإلضافة 
هي: -1 نقع البذور-2 نقع البذور+ 

رش النباتات -3 رش النباتات .
وتهدف  الدراسة إلى تقييم تأثير 
توكوفيرول  أ-  األكسدة  مضادي 
وحامض أسيتيل الساليسيليك 
التركيز  الباقالء وحتديد  نبات  في 
اإلضافة  وطريقة  لهمــا  األمثل 
ان  الدراســة  نتائج  بينــت  وقد 
مضادي  مــن  بــكل  املعاملــة 
أ- توكوفيرول وحامض  األكسدة 
أدى  الساليســيليك  أســيتيل 
الــى حتســني مؤشــرات النمو 
اخلضــري والزهــري واملكونــات 
زيادة  و  النبات  ألوراق  الكيميائية 
حاصل القرنــات وحاصل البذور 
الطرية وحتسني صفاته النوعية. 
أ.توكوفيرول  باستعمال  ويوصى 
وحامض أسيتيل الساليسيليك 
بتركيــزي 50 و100 ملغم لتر1- 
مضادي  بوصفهما  منهما  لكل 
لألكســدة الطبيعية ولدورهما 
املهــم في حمايــة النباتات من 
االجهــادات البيئيــة ولكونهما 
واملتوفرة  الشائعة  العقاقير  من 

ونظيفة  التكاليف  واملنخفضة 
بيئياً. 

حتسني القابلية اخلزنية 
لصنفني من ثمار السدر

االكســدة  تأثير بعض مضادات 
فــي حتســني القابليــة اخلزنية 

لصنفني من ثمار السدر 
الزراعــة ايضا  وناقشــت كلية 
)تأثير بعض مضادات االكســدة 
فــي حتســني القابليــة اخلزنية 

لصنفني من ثمار السدر(. 
وتضمنت الدراسة التي قدمتها 
عودة  مــرمي حســني  الطالبــة 
الســاعدي على استخدام ثالث 
عوامــل وتضمــن العامل االول 
صنفني من ثمار السدر )التفاحي 
الثاني  والعامــل  والعرموطــي( 
مضادات  من  نوعني  اســتخدام 
االسكوربيك  )حامض  االكسدة 
والعامل  الســتريك(  وحامــض 
الثالث مدة خــزن الثمار و تناول 
تاثير درجة حرارة املبردة 4 ْم على 

خزن ثمار السدر
وتهدف الدراسة الى اختبار نوعني 
من مضادات األكســدة )حامض 
االسكوربك وحامض الستريك ( 

الثمار  بتراكيز متعددة ومعاملة 
بها بعــد القطف فــي مرحلة 
مدى  ومعرفة  النمــو  اكتمــال 
تأثيرها فــي التغيرات الفيزيائية 
والكيمائيــة التي تطــرأ عليها 
التغييرات  ومعرفــة  اخلزن.  أثناء 
الفيزياويــة والكيمياويــة التي 
تطــرأ علــى الثمار عنــد اخلزن 
وحتسني  مختلفة  حرارة  بدرجات 
لصنفــي  اخلزنيــة  القابليــة 
ثمار  والعرموطي من  التفاحــي 
املعاملة  ان  . واستنتجت  السدر 
مبضــادات االكســدة )حامــض 
والســتريك(  االســكوربيك 
والتداخــل بينهــم كان له االثر 
االيجابــي في حتســني القابلية 
واحملافظة  الســدر  لثمار  اخلزنية 
على صفات الثمــار. وميكن خزن 
ثمار الســدر الناضجة لصنفي 
تفاحــي وعرموطــي على درجة 
حــرارة 4 ْم ورطوبة وملدة 25 يوما 
.و لدرجــة حرارة اخلــزن املبرد دور 
مهم فــي احملافظة على صفات 
الثمــار النوعيــة وصالحيتهــا 
لالســتهالك واختالف استجابة 
االصناف للخزن وكذلك ملضادات 

االكسدة .

معاملــة  الدراســة  واوصــت 
تفاحي  لصنفــي  الســدر  ثمار 
االكســدة  مبضادات  وعرموطي 
بعــد احلصــاد الســتمرار مدة 
اخلزنية  القابلية  اخلزن وحتســني 
 4 و خزن الثمــار بدرجة حــرارة 
الصفات  للمحافظــة علــى  ْم 
من  والكيميائيــة  الفيزيائيــة 
التلــف. معاملة الثمار مبضادات 
االكســدة قبل احلصاد ومعرفة 
تاثيرها فــي الصفات الفيزيائية 
احلصــادو  بعــد  والكيميائيــة 
استخدام مضادات أكسدة أخرى 
ومعرفة مــدى تأثيريها في خزن 

ثمار السدر.

كيفية احلد من مشكالت 
الزراعة النسيجية

ونظمــت كليــة الزراعة حلقة 
نقاشية بعنوان كيفيه احلد من 
النسيجية  الزراعة  مشــكالت 
والتي قدمهــا طالبة الدكتوراه 
عقيله مهدي صالح في قســم 

البستنة وهندسة احلدائق
وهدفــت احللقة الى كيفيه احلد 

من مشاكل الزراعه النسيجيه
كما تناولت احللقة اهم مشاكل 

والتــي  النســيجيه  الزراعــه 
تقلل من نســب جنــاح الزراعة 

النسيجية
اهم  إلــى  التطــرق  مت  واخيــرا 
التلــوث  وهــي  املشــكالت 
 ( الدقيقة  باالحيــاء  البيولوجي 
الفطريات ، والبكتيريا (..وكذلك 
تلون النسيج النباتي بلون البني 
وتناولــت احللقة اهم األســباب 

التي تؤدي إلى التلوث(.

النمو في التكاثر الدقيق 
لنخيل التمر

كلية  فــي  دراســة  وناقشــت 
)فعالية  البصرة  جامعة  الزراعة 
في  النمــو  منظمــات  بعــض 
التكاثر الدقيق لنخيل التمر في 
وإثبات  نظام املفاعــالت احليوية 
اجلينية  املطابقة  فــي  جناحهما 
والتقنية املعدلة وراثًيا عن طريق 
نقل اجلــني املقــاوم للملح إلى 
الكالــس(. وتضمنت الدراســة 
التي قدمهــا الطالب احمد زاير 
رسن االســدي على دراسة تاثير 
اضافــة بعض منظمــات النمو 
للوســط الغذائي ونوع الوسط 
علــى بعض صفــات الفيزيائية 

والكيميائيــة والفســيولوجية 
لنخيــل التمر املكثر بواســطة 
الزراعة النسيجية  كما تناولت 
دراسة التطابق الوراثي بتقنيتي 
جناح  الدراســة  وبينت  حديثــة 
انتقــال اجلني املقــاوم للملوحة 
النبات  مقاومــة  عن  املســؤول 
الكالس  نســيج  الى  للملوحة 
، وتهدف الدراســة الى التحقق 
منظمات  بعــض  فعاليــة  من 
النمو في التكاثر الدقيق لنخيل 
التمر في نظــام املفاعل احليوي 
، وإثبــات جناحها فــي التطابق 
وراثًيا  املعدلة  والتقنيــة  اجليني 
عــن طريق نقــل اجلــني املقاوم 
للملح إلى الكالس . واستنتجت 
النامية  الزروعات  تفوق  الدراسة 
باستعمال  السائل  الوسط  في 
نظام الغمر املؤقت في الصفات 
والكيميائيــة  الفيزيائيــة 
ومحتــوى  والفســيولوجية 
الهرمونات النباتية حيث اعطت 
ايجابيــة افضل من  مؤشــرات 
الزروعــات النامية في الوســط 
الصلب ملح الطعــام ، واوصت 
املفاعل  اســتعمال  الدراســة 
احليوي باستعمال مركبات أخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجــارة عــن عقد 
للمعــارض  العامــة  الشــركة 
العراقيــة  التجاريــة  واخلدمــات 
اجتماعا مع ممثلــي اجلهاز املركزي 
النوعية  والســيطرة  للتقييــس 
بحضــور مدراء أقســام القانوني 
الشركة  في  واحلاسبة  واالستيراد 
ملناقشة موضوع شهادة املطابقة 
املتعلقة بالسيارات املستوردة غير 

املستعملة .
وأوضــح بيان صدر عن الشــركة 
العامــة للمعــارض الــى انعقاد 
مديرون  ضــم  مشــترك  اجتماع 
عامــون مــن شــركة املعــارض 

العراقيــة ودائرة تطويــر القطاع 
الشركات  ودائرة تســجيل  اخلاص 
حيث جرى خالله مناقشــة قانون 
التجارية وتعليمات منح  الوكاالت 
الوكاالت.  ولفــت البيان الى »انه 
مت كذلــك االتفاق على تشــكيل 
جلنة مشتركة من قبل ممثلي دائرة 
اخلاص وشــركة  القطاع  تطويــر 
املعارض العراقية ودائرة تســجيل 
القطاع  عــن  ومثلني  الشــركات 
اخلاص وغرفة جتارة بغداد لدراســة 
تعديل التعليمات النافذة واعتماد 
هويــة احتاد الغــرف التجارية عند 

اصدار هوية االستيراد والتصدير.
وزارة  أعلنت  على صعيد متصــل 

التجــارة عــن تنظيم الشــركة 
ندوة  العراقية  للمعــارض  العامة 
جلنة  رئيــس  يحضرهــا  خاصــة 
النيابية  واالســتثمار  االقتصــاد 
ورئيس جلنة النزاهة النيابة وممثلني 

عن القطاع احلكومي
برنامج  بأهمية  للتعريــف  حصرا 
واملصانــع  الشــركات  تســجيل 
 TUV املوردة للعراق من قبل شركة

راينالند األملانية .
وأوضح مدير عام الشــركة سرمد 
طــه ســعيد ان الندوة ســتقام 
يــوم االربعــاء املقبل علــى قاعة 
التشــريفات الكبــرى في معرض 

بغداد الدولي .

بغداد ـ الصباح الجديد:
كرمــت وزارة الزراعــة عــدداً من 
الباحثــني واخملتصــني الزراعيــني 
لدورهــم في اســتنباط االصناف 
والســالالت والهجــن الزراعيــة 
واملســجلة لدى اللجنة الوطنية 
وحمايــة  واعتمــاد  لتســجيل 
االصناف الزراعية والتي يترأســها 
املهندس محمد كرمي  الزراعة  وزير 

اخلفاجي. 
حيــث قــام مستشــار الــوزارة 
الدكتــور مهدي ضمد القيســي 
التقديريــة  الشــهادات  مبنــح 
للباحثــني تثمينــا جلهودهم في 
زراعية  وهجن  اصناف  اســتنباط 

ومحاصيل  وخضر  بطاطا  ســواء 
حقليــة وحبوب، مؤكــدا ان هذه 
للباحثني  تأتي تشــجيعا  اخلطوة 
ولغرض احملافظــة على حقوقهم 
الزراعية  االصناف  اســتنباط  في 
فضال  البحثية  املؤسسة  وحقوق 
عن احملافظة علــى الثروة النباتية 
للقطــاع الزراعــي ومنــع دخول 
االمراض واالوبئة والنباتات التي ال 

تصلح للبيئة العراقية. 
ان  القيســي  املستشــار  وبــني 
والســالالت  االصناف  اســتنباط 
قبــل  مــن  الزراعيــة  والهجــن 
الباحثــني واملؤسســات البحثية 
يعد اجنازا للوزارة لــدوره في دعم 

وتطويــر القطاع الزراعــي وزيادة 
االنتاجيــة مــن شــتى احملاصيل 
الزراعيــة ، مشــيرا الــى اهمية 
املســتنبطة  االصناف  تســجيل 
من قبــل الباحثني لــدى اللجنة 
واعتمــاد  لتســجيل  الوطنيــة 
وحماية االصنــاف الزراعية بعدها 
القانون  مبوجــب  مشــكلة  جلنة 
رقــم 13 لســنة 2013 ويتم من 
خاللها اختبار هــذه االصناف من 
حيــث االنتاجية ومقاومة امللوحة 
والتصحــر واالفــات، وبخالفها ال 
يجوز استخدام او ادخال اي صنف 
مستورد دون تسجيل واعتماد من 

قبل هذه اللجنة.

التجارة تناقش شهادة المطابقة المتعلقة 
بالسيارات المستوردة غير المستعملة 

الزراعة تكرم باحثين لدورهم في استنباط 
اصناف وسالالت وهجن جديدة

أنشطة تخصصية لخدمة المجتمع واألرتقاء 
بالمسيرة العلمية لكلية الزراعة في البصرة

تهدف الدراسة 
إلى تقييم تأثير 
مضادي األكسدة 
أ- توكوفيرول 
وحامض أسيتيل 
الساليسيليك 
في نبات الباقالء 
وتحديد التركيز 
األمثل لهما 
وطريقة اإلضافة

جانب من احللقة النقاشية في كلية زراعة البصرة عن الزراعة النسيجية
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الصباح الجديد ـ متابعة:

يواجــه ســكان محافظــة مأرب 
اليمنية مــا ميكن أن يكون أســوأ 
نــزوح جماعي منــذ بدايــة حرب 
اليمن مع اشــتداد هجوم احلوثيني 
علي احملافظــة، مما أدى إلى محاصرة 
أكثر مــن مليوني شــخص، وذلك 
»الغارديان«  ذكرت صحيفة  ملا  وفقا 

البريطانية.
ونوهــت الصحيفــة إلــى أن خط 
املواجهة  والقتال يقترب من مدينة 
مأرب، وهو تطور يهدد بتفاقم أسوأ 
أزمة إنسانية في العالم وقد يقوض 
بشدة أي مباحثات سالم مزمعة بني 

األطراف املتحاربة.
ومــأرب، منطقــة صحراوية غنية 
بالنفط وتبعــد نحو 120 كيلومترا 
شــرق العاصمــة صنعــاء، كانت 
موطناً لنحو 400 ألف شخص قبل 

احلرب. 
ومنذ أن متكنت القــوات املتحالفة 
من صد  الشــرعية  احلكومــة  مع 
هجوم أولي للحوثيني في عام 2015، 
أنها  إلى احملافظــة على  يُنظر  كان 
مالذ آمن ألولئك الفارين من القتال 

في أماكن أخــرى من البالد، وليصل 
عدد سكانها إلى حوالي 2.7 مليون.

وقــد تعرضــت مــأرب لهجمــات 
احلوثيني على  متقطعة من قــوات 
املاضــي، فيما جتددت  العــام  مدار 
الهجمات العنيفة في أوائل الشهر 
املاضي لتتحول تلــك املنطقة إلى 
املناطق عنفا وضراوة في  أحد أشد 

احلرب املستمرة منذ سبع سنوات.
أوضاع صعبة

 138 ويوجد حاليــا في احملافظــة  
مخيماً للنازحــني ولكنها ال حتظى 
في  والضرورية  اإلنسانية  باخلدمات 
حده األدنــى. وفي هذا الصدد، قالت 
رئيسة مؤسسة  القاضي،  ياسمني 
فتيات مأرب، في إفــادة إعالمية إن 
خمســة مخيمات مت التخلي عنها 

ونقل سكانها منذ فبراير.
الوحيد  الشمالي  املعقل  هي  مأرب 
للحكومــة اليمنيــة: ســقوطها 
التفاوضي  ســيضعف موقفهــم 
الدبلوماسية إلنهاء  ويعرقل اجلهود 

احلرب.
ونوهت القاضي إلى أنه إذا استولى 
احلوثيون على مــأرب، فإن كل أنواع 
احلرب  وتتحــول  الصراع ســتظهر 
وعرقية  طائفيــة  إلــى صراعــات 

ومناطقية. 
وأعربت الطالبــة اجلامعية، حماس 
املســلمي، التي تعيــش في مأرب 
عن خشــيتها  عدة ســنوات  منذ 
من أن يتجــه القتال نحو منعطف 
ســيء آخــر، مضيفــة: »األوضاع 
غير مســتقرة، والقتــال على بعد 
ال  ولكن  اآلن،  قليلــة  كيلومتــرات 

يوجد مكان آخر لنا نلجأ إليه«.
من جانبه قال محافظ مأرب،سلطان 
العرادة، فــي تصريحات صحيفة إن 
ميلشــيات احلوثي شــنت هجوًما 
شــاماًل على مارب من ثالثة محاور، 
وهي حدود محافظة صنعاء، وحدود 
محافظة اجلــوف، وحدود محافظة 
القوات  تصــدي  مؤكداً  البيضــاء، 
احلكومية املســنودة برجال القبائل 
ومقاتالت التحالف لتلك الهجمات.

وأشار العرادة إلى أن توقف احلرب في 
اجلبهات األخرى، في الســاحل وتعز 
والضالــع والبيضاء وصعدة وغيرها 
أتاح للحوثيــني جتميع كل قواههم 
خلوض حرب شاملة على مأرب، لكنه 
أكد أن القوات احلكومية مســنودة 
بفصائل باملقاومة الشعبية وقبائل 
احملافظة ستقف »سدا منيعا« أمام 
تلك الهجمــات. وحتــدث عن آالف 

احلرب،  نتيجة هذه  واجلرحى  القتلى 
مشيراً إلى عدم التكافؤ في اآلليات 
استولى  العسكرية حيث  واملعدات 
احلوثيــني على ترســانة كبيرة من 
األســلحة الثقيلة بعد استيالئهم 
على صنعــاء، لكنه قال إن مقاتالت 
التحالــف أحدثت فارًقا في املعارك، 
ولذلــك يســعى احلوثيــون لوقف 
عمليات التحالف لكي يتســنى له 
ترتيــب قواته والهجــوم من جديد، 

على حد قوله.
الذي  الوقــت  فــي  القتال  ويأتــي 
تضغط فيه إدارة الرئيس االميركي، 
جو بايدن، من أجل استئناف احملادثات 
املتحــدة إلنهاء  األمم  ترعاهــا  التي 
الصــراع، بيــد أن احلوثيــني كثفوا 
هجماتهم على األراضي السعودية. 
وفي العــام 2018، جنح وقف إطالق 
النــار بوســاطة األمم املتحــدة في 
وقف هجــوم التحالف على مدينة 
لكن  اليمنية.  الســاحلية  احلديدة 
األمم  للعــرادة ومصدر فــي  وفًقــا 
املتحدة مطلع على املناقشات، فإن 
احلوثيني ليس لديهم ما يخســرونه 
فــي معركــة مــأرب، ولذلك هم 
أي  في  لالنخــراط  اســتعدادًا  أقل 

مفاوضات هذه املرة.

تقـرير
هجوم من 3 جبهات.. 

مخاوف من سقوط مأرب في يد الحوثيين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل ثمانية أشــخاص علــى األقل وأصيب 47 
آخرين جراء انفجار ســيارة مفخخة في والية 
هرات بغرب أفغانستان، حسبما أفاد مسؤولون 

امس  السبت.  
ومن املتوقع أن ترتفــع حصيلة قتلى االنفجار 
الذي وقع امس االول اجلمعة، ودمر 14 منزال ألن 
عددا من اجلرحى كانوا في حالة حرجة، بحسب 
باســم مستشفى  املتحدث  رفيق شــيرازاي 

الوالية.
وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية طارق آريان، 
إن أحد القتلى و11 من املصابني من أفراد قوات 
األمن األفغانيــة، بينمــا كان الباقون مدنيني 

بينهم نساء وأطفال.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أفادت وسائل إعالم إســرائيلية، امس السبت 
بأن كوسوفو ســتفتتح سفارتها في القدس، 
يوم االثنــني املقبل، كثالث دولــة في العالم 
وأول دولة ذات غالبية مسلمة تنقل سفارتها 

بإسرائيل إلى مدينة القدس.
وقالت صحيفة »يســرائيل هيوم« إن املراسم 
الفتتاح السفارة ستجري االثنني مبشاركة عدد 

من الدبلوماسيني الكبار من كال اجلانبني. 
ووقعت إسرائيل مع كوســوفو اتفاقا إلقامة 
عالقات دبلوماســية مطلع فبراير ملاضي في 
إطار مراسم رسمية أجريت بصورة افتراضية 
عن طريق تطبيق »زوم« وبحضور وزير اخلارجية 
اإلســرائيلي غابي أشــكنازي ووزيرة خارجية 
كوســوفو ميليزا هاراديناغ، وقد مت رفع الستار 

عن الفتة السفارة. 
وكانــت إدارة الرئيس األمريكــي دونالد ترامب 
اعترفت رسميا في ديســمبر 2017، بالقدس 
الســفارة  وافتتحــت  عاصمــة إلســرائيل، 
األمريكية في القدس في مايو 2018، بالتزامن 
مع الذكرى السبعني ملا تعتبره إسرائيل »إعالن 

استقاللها«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت وزارة اخلارجية األميركية إن واشــنطن 
املقدمة  املســاعدات  تعليق  اســتمرار  قررت 
إلثيوبيا ملعظم البرامــج في قطاع األمن بعد 
أيام من وصف وزيــر اخلارجية األمريكي أنتوني 
بلينكن األعمال في إقليم تيغراي بأنها تطهير 

عرقي.
وأشار املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية، 
نيد برايس، أمس االول اجلمعة، إلى  أنه في حني 
قررت الواليات املتحدة اســتئناف أنواع معينة 
من املساعدات، مبا في ذلك املتعلقة بالصحة 
العاملية واألمن الغذائي، ســتظل املساعدات 
البرامج في قطاع  للبرامج األخرى ومعظــم 

األمن متوقفة مؤقتاً.
وتابع في إفادة صحفية: »نظراً للوضع الراهن 
في إثيوبيا، قررنا عدم رفع تعليق املساعدة عن 
البرامج األخرى، مبا في ذلك معظم البرامج في 

قطاع األمن«.

مقتل 8 وإصابة 47 
في انفجار سيارة 

مفخخة في أفغانستان

كوسوفو تفتتح 
سفارتها في القدس 

االثنين المقبل

واشنطن تعلق 
المساعدات

 األمنية إلثيوبيا

الصباح الجديد ـ متابعة:

حث مجلــس األمن الدولــي، ليلة 
التي لديها  الدول   ، امس الســبت 
ليبيــا على  ومرتزقــة في  قــوات 
ســحبها »دون تأخيــر« كما ينص 
اتفاق وقف إطالق النار بني األطراف 

املتحاربة في البالد.
ورحــب بيان رئاســي وافــق عليه 
جميــع أعضــاء اجمللس اخلمســة 
عشــر باخلطــوة الرئيســية التي 
أعقبت وقف إطالق النار في أكتوبر 
املاضــي، وهــي تصويــت األربعاء، 
من قبل مجلس النــواب في البالد 
لتأييــد احلكومة املؤقتــة املعينة 
حديًثــا واملكلفة بقيادة البالد حتى 
االنتخابات املقررة في 24 ديســمبر 

القادم.
ودعت أقــوى هيئة في األمم املتحدة 
جميع األطــراف الليبية إلى ضمان 
تسليم ســلس للحكومة املؤقتة 

برئاسة عبد احلميد الدبيبة.
غرقــت ليبيا الغنيــة بالنفط في 
انتفاضة  بعــد  الفوضى  حالة من 
عام 2011 التي دعمها الناتو والتي 
أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي 
وقســمت البــالد بــني حكومــة 
طرابلس،  في  املتحدة  األمم  تدعمها 
وسلطات متنافســة مقرها شرق 
مجموعة  جانب  كل  وتدعم  البالد، 
احملليــة، وكذلك  امليليشــيات  من 

القوى اإلقليمية واألجنبية.
2019، شن حفتر وقواته،  أبريل  في 
بدعم من مصــر واإلمارات، هجوًما 
حملاولة االســتيالء علــى طرابلس. 
لكن انهارت حملته بعد أن كثفت 
تركيا دعمها العسكري للحكومة 
التــي تدعمهــا األمم املتحدة مبئات 

القوات وآالف املرتزقة السوريني. 
ودعا اتفــاق وقف إطــالق النار في 
أكتوبر املاضي إلى انسحاب جميع 
القــوات األجنبيــة واملرتزقــة في 
غضون ثالثة أشهر وااللتزام بحظر 
األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة، 
وهذان من البنود التي لم يتم الوفاء 

بها. 
ودعــت الواليــات املتحدة روســيا 
وتركيا واإلمارات في يناير إلى وقف 

تدخالتها العسكرية على الفور.
وقالت بعثة روسيا لألمم املتحدة في 

ذلك الوقت إنه ليس لديها أي أفراد 
الليبية«  األراضي  »على  عسكريني 
لكنها لم تســتبعد احتمال وجود 

مرتزقة.
خالل العام املاضــي، قال خبراء من 
األمم املتحــدة إن مجموعــة فاغنر، 
وهي شــركة أمنية روسية خاصة، 
قدمــت مــا بــني 800 و1200 من 

املرتزقة إلى حفتر  
ويوجــد فــي ليبيــا آالف املرتزقة 
أيضا من ســوريا والسودان وتشاد، 
دبلوماســيني في مجلس  بحسب 

األمن. كما دعا البيان الرئاسي إلى 
»االمتثال الكامل حلظر األسلحة«، 
الذي مت انتهاكه بشكل متكرر وفًقا 

للخبراء.  
ويوجد فريق مسبق من األمم املتحدة 
في ليبيــا كخطوة أولى إلرســال 
مراقبــني دوليني حتــت مظلة األمم 
النار.  املتحدة ملراقبة وقــف إطالق 
ومن املتوقع أن يعود األسبوع املقبل.
وشــدد مجلس األمن على »أهمية 
آلية موثوقــة وفعالة لرصد  وجود 
وقف إطالق النــار بقيادة ليبيا حتت 

رعاية األمم املتحــدة«. وقال أعضاء 
تلقي  إلى  إنهم يتطلعــون  اجمللس 
مقترحات من األمني العام أنطونيو 
غوتيريش بعد عودة الفريق بشــأن 

»مهامه وحجمه«.
كمــا دعا بيــان اجمللــس احلكومة 
إلــى اتخاذ االســتعدادات  املؤقتة 
لالنتخابــات الرئاســية والبرملانية 
في ديسمبر »مبا في ذلك الترتيبات 
الكاملــة  املشــاركة  لضمــان 

واملتساوية والهادفة للمرأة«  
إلى إعطاء  املؤقتــة  ودعا احلكومة 

األولوية لتنفيذ اتفاق أكتوبر لوقف 
إطالق النار، وحتسني تقدمي اخلدمات 
للشــعب الليبي، وإطــالق عملية 
مصاحلة وطنية شــاملة، وااللتزام 
مبا في  الدولي  اإلنســاني  بالقانون 

ذلك حماية املدنيني.
قــال  للمســتقبل،  واستشــرافا 
اجمللس إن هنــاك حاجة إلى خطط 
»لنزع ســالح اجلماعات املســلحة 
وإصالح  دمجها،  وإعادة  وتسريحها 
قطاع األمن، وإنشــاء هيكل أمني 
شامل بقيادة مدنية لليبيا ككل«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتهم الســودان إثيوبيــا مبحاولة 
»إقحام« ملف تقاســم املياه في 
مفاوضات ســد النهضة، مؤكدا 
إلى  التوصــل  املمكــن  أنه مــن 
اتفاق قبــل يوليو، إذا توفرت اإلرادة 

السياسية لدى أديس أبابا.
وأشــار وزير املــوارد املائيــة والري 
في  عبــاس،  ياســر  الســوداني، 

حوار نشــرته صحيفة »الشروق« 
املصرية امس السبت، إلى أن ملف 
تقاسم املياه لم يكن أصال ضمن 
بنــود التفاوض ولــم يتم التطرق 
إليه في اتفاق إعالن املبادئ املوقع 
بني اخلرطــوم وأديس أبابا والقاهرة 

عام 2015.
وتابــع: »تتوهــم إثيوبيــا بصورة 
خاطئــة أن االتفــاق علــى ملء 

وتشغيل السد قد يضع قيودا على 
استخدامها ملياه النيل مستقبال، 
فى الوقت الذي أكد فيه السودان 
في  إثيوبيا  حلق  احترامهما  ومصر 
املائية  تطوير اســتخدام مواردها 
القانون  في املستقبل وفقا ملبادئ 
الدولــي، ونــرى أن غيــاب اإلرادة 
السياســية هو السبب في عدم 
الوصــول التفاق«. وأوضــح الوزير 

أن النقــاط الفنيــة العالقة بني 
الدول الثالث تتعلق عموما بنظم 
وآليات ملء وتشغيل السد وتبادل 
املعلومات والبيانات، باإلضافة إلى 
كيفية التعامل مع سنوات اجلفاف 
املتعاقبــة واملمتدة، الفتا إلى أنها 
نقاط محــدودة ميكن التوصل إلى 
اتفاق بشأنها »متى توافرت النوايا 
احلسنة واإلرادة السياسية«. وحذر 

عباس من أن ملء ســد النهضة 
مباشرا  تهديدا  يشكل  اتفاق  دون 
حلياة أكثر مــن 20 مليون مواطن 
سوداني، مضيفا أن اخلرطوم تأمل 
في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم 
بشأن ملء وتشغيل سد النهضة 
للمرحلة  املقرر  إثيوبيا  إطالق  قبل 
الثانية من ملء الســد في يوليو 

القادم.

جاهدا  يعمــل  »الســودان  وتابع: 
للتوصل التفاق قبل شروع إثيوبيا 
في امللء الثاني للسد، لذا اقترحنا 
توسيع دائرة املفاوضات حتت رعاية 
االحتاد اإلفريقي، فإذا فشــلت تلك 
عن  الدفاع  حقنا  فمن  املســاعي 
أمن الســودان القومي ومواطنيه 
التي  عبر جميع السبل املشروعة 

تكفلها لنا القوانني الدولية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مهاجرون في شــمال املغرب 
إنهم أجبروا على النوم في العراء 
بعد مداهمــات متكررة من قبل 
الشــرطة، التي قيل إنها أحرقت 
مالجئهم في معسكرات بالقرب 
من جيب مليلية اإلسباني، وفقا 

لصحيفة الغاريان.
وأكد املهاجرون على طول احلدود 
أن القوات املغربيــة عادت لليوم 
الرابع امــس االول  اجلمعة، رغم 
أنهــا أضرمت النــار بالفعل في 

معظم خيامهم.

بــدأت املداهمات هذا األســبوع 
بعــد أن حــاول أكثر مــن 150 
الفاصل  السياج  تسلق  مهاجرا 
بــني املغــرب واجليب اإلســباني 
يــوم اإلثنني. ووفًقا للســلطات 
اإلســبانية، جنــح 59 منهم في 
محاولتهم دخــول أراضي االحتاد 

األوروبي.
وذكر أحد الباحثني في مؤسسة 
»Alarm Phone«، وهي مجموعة 
دعــم للمهاجرين، أن الشــرطة 
الناس،  ممتلــكات  ودمرت  حرقت 
باخليام  الشبيهة  الهياكل  سواء 

وقال:  الشخصية.  ممتلكاتهم  أو 
»كان النــاس يشــعرون بالبــرد 
والضيق وينامون في العراء ألنهم 
لم يكــن لديهم أي مــكان آخر 

يبيتون فيه«.
وأشــار إلى أن املداهمات املتكررة 
في الصباح الباكر تســببت في 
يتم  أن  املهاجرين، خشــية  قلق 
القبــض عليهم أثنــاء نومهم. 
النســاء  عشــرات  أن  وأضــاف 
واألطفال أرسلوا إلى جنوب البالد 
إلبعادهــم عن احلــدود، بينما مت 

اعتقال أكثر من 100 رجل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعربت موســكو عن خيبة أملها، 
ألن قرار مجلس األمن الدولي حول 
قوات السالم في جمهورية إفريقيا 
الوسطى، لم يتطرق في نصه إلى 
املبــادئ التوجيهية األممية، لتقدمي 

املساعدات اإلنسانية.
وأشارت البعثة الدائمة لروسيا في 
األمم املتحدة، إلى أن الوفد الروسي 
امتنع لهذا السبب، عن التصويت 
األمن  قرار مجلس  على مشــروع 
الدولي حــول قوات الســالم في 

جمهورية إفريقيا الوسطى«.

بيانها:  فــي  البعثــة،  وأضافــت 
»نــود التأكيــد، على أننــا ندعم 
الزرقاء،  دائمــا نشــاط اخلــوذات 
التي تلعــب دورا مهما في ضمان 
أمن هــذه الدولــة، وخاصة خالل 
هناك،  احلالية  االنتخابيــة  الفترة 
علــى خلفية محــاوالت عدد من 
الشرعية  غير  املسلحة  اجلماعات 

تعطيل هذه االنتخابات«.
وتابع البيان: »وخالل ذلك، تشــعر 
نص  ألن  أمــل،  بخيبة  موســكو 
القرار، لم يتضمن مبادئ  املشروع 
فــي  التوجيهيــة  املتحــدة  األمم 

اإلنسانية،  املساعدة  تقدمي  مجال 
وفقا لقرار اجلمعيــة العامة رقم 
182/46. ويجــب القول، إن ضمان 
ظروف نقل وتســليم املســاعدة 
من  هاما  جزءا  يعتبر  اإلنســانية، 
تفويض قوات حفظ الســالم في 

جمهورية إفريقيا الوسطى«.
في وقت ســابق، صــوت مجلس 
األمن الدولــي، على متديد تفويض 
قوات حفظ السالم في جمهورية 
إفريقيا الوسطى، مع زيادة قوامها 
مبقدار 2750 عســكريا و 940 من 

رجال الشرطة.

انتقادات للشرطة المغربية بعد حرق 
خيام المهاجرين قرب مدينة مليلية

موسكو تعرب عن خيبة أملها من قرار 
مجلس األمن حول إفريقيا الوسطى

مجلس األمن يطالب القوات األجنبية والمرتزقة بمغادرة ليبيا
دعا الحكومة الى االستعدادات لالنتخابات المقبلة

دعت أقوى هيئة 
في األمم المتحدة 
جميع األطراف 
الليبية إلى ضمان 
تسليم سلس 
للحكومة المؤقتة 
برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة

قوات اجنبية ومرتزقة في ليبيا

السودان: إثيوبيا تحاول إقحام تقاسم المياه في مفاوضات سد النهضة 
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الصباح الجديد ـ متابعة:

أفادت مصادر بــأن املفوضية األوروبية 
ســتطلق إجراءين ضد بريطانيا، التي 
ترى بروكســل أنهــا انتهكت اتفاقية 
»بريكست« عبر تأخير تدابير جمركية 

حساسة في أيرلندا الشمالية.
حصلــت  »الفرنســية«،  وبحســب 
املفوضية األســبوع اجلــاري على دعم 
للخطــوة من قبل الدول األعضاء التي 
أبلغــت أنه من املمكــن أن يتم إطالق 
أقرب  على  املقبل  »األســبوع  إجراءات 

تقدير«.
وتشعر بروكسل بالغضب حيال إعالن 
لندن تأجيل من طرف واحد مدته ستة 
شهور حتى 1 تشــرين األول(، عمليات 
التفتيش علــى البضائع الواصلة إلى 
أيرلندا الشــمالية من البر البريطاني 

الرئيس.
وبينمــا ندد االحتــاد األوروبــي مبا عده 
»خرقا« التفاق بريكســت، تعهد بالرد 

ســريعا على اخلطــوة التــي اتخذت 
بريطانيا قرارا بشــأنها بعد شــهرين 
فقط علــى مغادرة اململكــة املتحدة 

السوق األوروبية املشتركة رسميا.
أوروبية، ســتتمثل  وبحســب مصادر 
اخلطــوة األولى في إرســال املفوضية 
»رســالة لفت نظر رسمية« إلى لندن 
النتهاكها بنود اتفاق 2019 لالنفصال، 

التي تتناول مسألة أيرلندا.
ويذكــر أن البنود مصممة للمحافظة 
على الســلم في جزيــرة أيرلندا عبر 
جتنب قيــام حدود مجددا بــن أيرلندا 
الشــمالية التابعة للمملكة املتحدة 
البلد العضو في  أيرلنــدا،  وجمهورية 

االحتاد األوروبي.
وتعد الرســالة اخلطوة األولى في إطار 
»إجراء متعلق بتجاوزات« قد ينتهي به 
األمر، بعد عملية طويلة، أمام محكمة 
العدل األوروبية، التي قد تفرض بدورها 

غرامات.
كما يتوقع أن تبــدأ املفوضية تفعيل 
آلية تســوية النزاعات املشــمولة في 

ذات االتفــاق، على أســاس أن اململكة 
املتحدة لم حتترم التزاماتها في تطبيق 

املعاهدة، وفق املصادر ذاتها.
وتأتي املعركة القضائية قبل مصادقة 
االتفاق  على  رســميا  األوروبي  البرملان 
التجاري بن االحتــاد األوروبي واململكة 
املتحدة، الذي مت التوصل إليه في كانون 

األول بعد مفاوضات شاقة.
إلــى ذلــك، قــال مكتب إحصــاءات 
االحتاد األوروبي يوروســتات ، إن اإلنتاج 
الصناعي ملنطقــة اليورو جاء أقوى مما 
كان متوقعا بكثير فــي كانون الثاني 
وعدل صعودا على نحو كبير في كانون 
األول ،مبا يشــير إلى أن العام اجلديد بدأ 
على حتســن على الرغم من استمرار 

جائحة كوفيد19-.
أن  يوروستات  وبحسب »األملانية«، ذكر 
اإلنتاج الصناعي فــي منطقة اليورو، 
التــي تضم 19 دولــة ارتفع في كانون 
الثانــي  0.8 فــي املائة على أســاس 
املائة على أســاس  شــهري و0.1 في 
ســنوي مبا يفوق توقعات السوق، التي 

تنبأت بارتفاع 0.2 في املائة على أساس 
شهري وقراءة عند 2.4- في املائة على 

أساس سنوي.
كما عــدل يوروســتات بالرفــع أرقام 
اإلنتاج في كانــون األول  إلى 0.1- في 
املائة على أســاس شــهري و0.2- في 
املائة على أســاس ســنوي بدال مما ورد 
سابقا من تسجيل 1.6- في املائة 0.8- 

في املائة على الترتيب.
وســجل اإلنتاج الصناعي على أساس 
الثاني في  ارتفاعا في كانون  شــهري 
كل الفئــات، وكان أكبــر ارتفــاع في 
الســلع املعمــرة 0.8 في املائــة يليه 
السلع غير املعمرة 0.6 في املائة ثم 0.4 
في املائة في قطاعي الطاقة والســلع 

الرأسمالية.
وقــال يوروســتات إن اقتصاد منطقة 
اليورو انكمش علــى نحو أكبر مما كان 
متوقعا من قبل فــي الربع األخير من 
2020، مقارنة بالربع السابق عليه، مع 
تراجع استهالك األسر بسبب إجراءات 

العزل العام.

تقـرير
بسبب انتهاك »بريكست«

معركة قضائية بين االتحاد األوروبي ولندن تلوح في األفق 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
سجل نفط خام البصرة اخلفيف، امس السبت، 
انخفاضا في سعره فيما ارتفع خامها الثقيل 

بعد اغالقهما أمس االول اجلمعة.
وانخفض نفط البصرة اخلفيف املصدر ٓالسيا 
إلــى 69.36 دوالرا للبرميل بنســبة انخفاض 
بلغــت %0.27عن يوم اخلميــس املاضي، فيما 
سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 65.88 دوالرا 
للبرميل بأرتفاع بلغ نســبته %1.27، بحسب 

وسائل إعالم معنية بالشأن االقتصادي.
وعلى الرغم من انخفاض نفط البصرة اخلفيف 
اال انه سجل أعلى االســعار مقارنة بالنفوط 
األخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر 
68.31 دوالرا  النفط العربي اخلفيف السعودي 
للبرميل، وســجل مزيج مربان االماراتي 68.42 
دوالرا للبرميل، وســجل مزيج سهران اجلزائري 
68.47 دوالرا للبرميل، فيما سجل بوني اخلفيف 
النيجيري68.37 دوالرا، والكويت الكويتي 67.47 

دوالرا، وجيراسول االنغولي 69.01 دوالرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكدت الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل 
واملواصالت، املباشــرة بتنفيذ مشــروع الربط 
الســككي مع دول اجلــوار قبل نهايــة العام 

احلالي.
وقال مدير عام الشــركة زيد خليل األســدي 
في حديــث لوكالة االنبــاء العراقية وتابعته 
»الصباح اجلديد«، إنَّ »الربط السككي مع دول 
اجلوار يكون مبراعاة مصلحة العراق، وبشــكل 
متوازٍ مــع بناء املوانئ وخدمــة الترانزيت، ومبا 

يخدم العمل النقلي«.
واشــار االســدي، الى احلاجة لتمويــل كبير 

واستمالك لألراضي التي مترُّ بها اخلطوط.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ارتفع انتاج العراق، خالل شــهر شباط املاضي 
61 الــف برميل يوميا، مقارنة بشــهر كانون 
الثاني املاضي، بينما اســتحوذ العراق على 25 

٪ من حصة السوق الهندية.
وقــال تقرير أوبك لشــهر اذار، الــذي اطلعت 
عليه »الصباح اجلديــد«، إن انتاج العراق ارتفع 
من 3.807 مليون برميل يوميا في شهر كانون 
الثاني املاضي إلــى 3.868 مليون برميل يوميا 
في شهر شباط املاضي، مشيرا إلى أن الزيادة 

بلغت 61 الف برميل يوميا.
ووفقا للتقرير، ان العراق احتل املرتبة األولى في 
استحواذه على  الســوق الهندية، اذ يسيطر 
على ٪25 مــن اجمالي الســوق، وتأتي بعده 

السعودية بنسبة 20٪.
وقفزت أسعار النفط خالل الشهر احلالي إلى 
اعلى مســتوى لها منذ بدأ جائحة كورونا، اذ 
وصلت اكثر مــن 70 دوالرا للبرميل، مدعومة 
بســبب زيادة الطلب العاملي واتفاق أوبك بلس 
باإلضافة  أمريــكا،  في  اجلوية  واالضطرابــات 
العاملي بسبب سياسات  االقتصاد  إلى حتسن 
التحفيز التي اســتخدمتها عــدة بلدان مثل 
أمريكا وبريطانيا، وإيجاد لقاح لفيروس كورونا 

وبدأ عدة دول باستخدامه.
وانخفض اخملــزون العاملي مــن النفط مبقدار 
11.3 مليــون برميل شــهريا، ليصل إلى 92.2 
مليون برميــل بعد ان كانت فــي بداية العام 
املاضي 138.7 مليون برميل، بينما الطلب على 
النفط بقا عند. 90.4 مليون برميل يوميا بينما 

انخفض املعروض من النفط

انخفاض خام البصرة 
الخفيف وارتفاع 

الثقيل

المباشرة بالربط 
السككي مع دول الجوار 

نهاية العام الحالي

أوبك: العراق
 يستحوذ على 25 %٪
 من السوق الهندية

الصباح الجديد ـ متابعة :

بنت دول مجلس التعاون اخلليجي 
ومجتمعاتهــا  اقتصاداتهــا 
وأنظمتهــا السياســية حــول 
يجعلها عرضة خلطر  ما  النفط، 
تضاؤل  مع  باالضطــراب  متزايد 
أهمية النفط اخلام في االقتصاد 

العاملي وانخفاض األسعار.
ومع ذلك، وفي ظل توجهات هذه 
الدول نحــو تنويع مصادر الدخل، 
ميكن أن يســاعد مفهوم الدخل 
)إعطاء  للمواطنــن  الشــامل 
أموال غير مشروطة للمواطنن( 
االنتقال  احلكومات على تسهيل 
إلى عالم ما بعد النفط، بحسب 

تقرير لوكالة »بلومبيرغ«.

تفادي سيناريو العراق
ستختلف قيمة الراتب الشهري 
عبر دول مجلس التعاون اخلليجي 
اعتمادا على الثروة النفطية لكل 
وسيتعن  سكانها،  وحجم  دولة 
على احلكومــات أن تقــرر ما إذا 
يكفي  ما  فقط  كانت ســتدفع 
األساسية،  االحتياجات  لتغطية 

أو السماح بقليل من الرفاهية.
مبا أن الدخل الشــامل سيرتبط 
بإيــرادات الهيدروكربونــات، فلن 
يحمــي األفــراد إلى أجــل غير 
أســعار  انخفاض  من  مســمى 
النفط اخلام، وإذا انهارت األسعار، 
متويل  من  احلكومات  تتمكن  فلن 

الرواتب الشهرية.
الســيناريو،  هذا  مثل  في  ولكن 
لــن تكون قادرة علــى دفع رواتب 
أيضــا، وقد حدث  العام  القطاع 
ذلــك بالفعل في العــراق اجملاور، 

بحسب »بلومبيرغ«.
القصير، من شــأن  املــدى  على 
الدخل الشــامل أن يجعل توزيع 
الثروة أقل تشــويها، وعلى املدى 
الطويــل، يجــب أن يوفــر لدول 
طريقا  اخلليجي  التعاون  مجلس 
للخروج من االعتماد على النفط

النفط عنصر أساسي في العقد 
االجتماعــي في اخلليــج، ويوفر 
من  األســد  نصيب  البتــرودوالر 
يســمح  مما  احلكومية،  اإليرادات 
للحــكام باحلفاظ على الضرائب 
املمالــك  توفــر  منخفضــة. 
اخلليجيــة للمواطنــن وظائف 
هادئــة وغير منتجة فــي العادة 
كوســيلة  العام  القطاع  ضمن 

لتوزيع ريع النفط.
تأثير ضار على الشركات  هذا له 
املواهب  يجعــل  حيــث  اخلاصة 

خاصة  الثمــن،  باهظة  احملليــة 
من  لضغــوط  تتعرض  عندمــا 
العمالــة  خلفــض  احلكومــات 
الوافــدة، وبذلــك تــؤدي األجور 
واإلنتاجية املنخفضة  املرتفعــة 
إلــى جعــل معظــم الســلع 
املنتجة فــي اخلليج  واخلدمــات 
أكثــر تكلفة مــن أي مكان آخر، 
لتنويع  املبذولة  مما يحبط اجلهود 
اإلنتــاج بعيــدا عن اســتخراج 

الهيدروكربونات.
ومــع ذلك، فإن هــذا الوضع، مع 
وجود النفط فــي قلب االقتصاد 
السياســي، قد خــدم املنطقة 
مســتويات  وارتفعــت  جيــدا، 
املعيشــة؛ حتتــل دول مجلــس 
التعاون اخلليجي بشــكل مريح 
الدخل  توزيع  مــن  األعلى  الثلث 
للفرد العاملي، كما النفط مصدرا 
التحتية  البنية  لتمويل حتديــث 

املادية.

نهاية الهيمنة النفطية
من غير املرجح أن تظل أســعار 
النفــط مرتفعــة مبــا يكفــي 
الراهن  الوضــع  على  للحفــاظ 
اخملاوف  تعمل  حيث  أطول،  لفترة 
الطلب  البيئيــة علــى حتويــل 
النفط  بعيــدا عن  الطاقة  على 
اخلام إلى مصــادر أنظف، وتعمل 

التكنولوجيا على تسريع عملية 
االنتقال مع زيــادة وفرة املعروض 

من النفط اخلام.
قد يبدو مــن الغريب التنبؤ بزوال 
النفط في الوقت الذي حتوم فيه 
األســعار حول 70 دوالرا للبرميل، 
لكــن هذه القيــم مدعومة من 
تواصل حجب   التي  »أوبك+«  قبل 
%7 من اإلنتاج العاملي. من احملتمل 
أن يبلغ االستهالك ذروته )أقصى 
مستوى ولن ينمو بعد ذلك ثم رمبا 
يبدأ في االنكماش( في السنوات 
القادمة،  العشــرين  إلى  العشر 
إن لم يكن قبــل ذلك. حتى قبل 
تفشي الوباء، توقع صندوق النقد 
الدولــي أن ثروة اخلليــج البالغة 
تريليوني دوالر ستنفد بحلول عام 
2034، وســتجد البلدان صعوبة 
ميزانياتها  متويــل  فــي  متزايدة 
واحلفــاظ علــى ربــط عملتها 
بالــدوالر، وقد يــؤدي تباطؤ خلق 
الوظائف فــي القطاع العام إلى 

تأجيج الغضب الشعبي.
لــم حتقــق محــاوالت فطــم 
التعاون  اقتصــادات دول مجلس 
اخلليجــي عن اعتمادهــا الكبير 
آالن، ســوى  النفــط حتى  على 
جناح محــدود، وأعلنت احلكومات 
»الــرؤى«  مــن  العديــد  عــن 
على  تركز  التي  واالستراتيجيات، 

التنوع االقتصادي، لكن لم حتقق 
أهدافها بعد.

تفكيك املعضلة
قابلية  واألكثــر  األبســط  احلل 
مفهوم  هو  للمشكلة  للتطبيق 
من  فبــدال  الشــامل؛  الدخــل 
توظيف أشــخاص فــي وظائف 
غير منتجة، ســتدفع  حكومية 
الســلطات مدفوعات شــهرية 
غير مشــروطة جلميع املواطنن 
البالغن، بغــض النظر عن حالة 
أو اجلنس.  الثــروة  أو  التوظيــف 
اقُترحت الفكرة بالفعل من قبل 
ســتيفن هيرتوغ من كلية لندن 
وهو  الســالم،  وعلي  لالقتصاد، 

مستثمر مقيم في اخلليج.
يتفــوق الدخــل الشــامل على 
أوال،  أسباب؛  لعدة  احلالي  الوضع 
من خالل استبعاد خيار التوظيف 
العام، ســتدفع  القطــاع  فــي 
احلكومــات املواطنــن بشــكل 
فعال إلى وظائــف أكثر إنتاجية 
في القطــاع اخلاص، وســتكون 
خفض  علــى  قادرة  الشــركات 
رواتبهــا مع احتــواء التأثير على 
أمناط حياة موظفيها، ألن الدعم 
الشــهري من احلكومة ســيزيد 
دخلهــم. ثانيا، ســيؤدي خفض 
خفض  إلى  اإلجماليــة  األجــور 

املنتجة  واخلدمات  السلع  تكلفة 
أكثر  اخلليج، مما يجعلها  دول  في 
قــدرة على املنافســة، وهذا من 
على  جاذبيتها  يزيــد  أن  شــأنه 
الصعيديــن احمللــي واخلارجــي، 
ممــا يســاعد االقتصــادات على 
التنويــع بعيدا عن مجــرد إنتاج 

الهيدروكربونات.
هذه طريقــة أقل تعقيدا خلفض 
القدرة  واكتســاب  التكاليــف 
املتمثل  البديل  من  التنافســية 
في تعديل ربــط العمالت، والذي 

كان موجودا منذ عقود.
أخيرا، ســيوفر الدخل الشــامل 
توزيعــا أكثــر عدال وشــفافية 
املتوقعة.  غير  النفط  ملكاســب 
يفضل النظــام احلالي املواطنن 
األكبر ســنا، الذين مت توظيفهم 
خــالل ســنوات ازدهار الســلع 
األساســية التي تشمل النفط. 
مع عــدم قــدرة احلكومات على 
القطاع  في  وظائف جديدة  خلق 
العام، يواجــه املواطنون األصغر 
سنا معدل بطالة أعلى، وقد أدى 
ذلك بالفعل في بعض دول اخلليج 

إلى اضطرابات.

متويل الفكرة 
كيف  الرئيسي؛  الســؤال  يبقى 
ســتمول البلــدان مخططــات 

الدخل الشــامل لديها؟ بشكل 
تخفيض  خــالل  مــن  رئيســي 
فاتورة أجور القطاع العام، وميكن 
اســتخدام  أيضا  للحكومــات 
التدريجي  اإللغــاء  من  املدخرات 
دعم  مثــل  األخــرى،  للمنافــع 

الطاقة.
اململكة  املثال، في  على ســبيل 
العربية الســعودية، حيث تتركز 
التي  البالد  وظائــف  نحو نصف 
يشــغلها املواطنون في القطاع 
العــام، تنفق احلكومة 131 مليار 

دوالر سنويا على الرواتب.

أوراق نقدية
الدولة  رواتــب  خفض  ســيؤدي 
إلى حتقيق مدخرات  النصف  إلى 
كافيــة للدفــع لـــ14 مليــون 
شــهرية  منحة  بالغ  ســعودي 
تبلغ 400 دوالر، ومع ذلك ستظل 
نسبة وظائف القطاع العام إلى 
إجمالي التوظيــف أعلى مما هي 
عليه في معظم البلدان الغنية.

مت  الذيــن  لألشــخاص  ميكــن 
املرتبات  كشــوف  من  شطبهم 
العامــة محاولــة العثــور على 
وظائــف فــي القطــاع اخلاص، 
أو االنخــراط في أنشــطة ريادة 
األعمال، أو العيش على الشــيك 

الشهري من احلكومة.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
افتتح وزيــر التخطيط، خالد بتال 
النجــم، اعمال مؤمتــر املياه الذي 
نظمتــه وزارة املــوارد املائية،امس 
الســبت، في بغداد والذي يستمر 

ملدة يومن.
وقال في كلمــة له خالل املؤمتر ان 
ارض وادي الرافدين، شهدت نشوء 
اولى احلضــارات على ضفاف نهري 
دجلة والفرات، منذ االف الســنن، 
حيث اتقن   العراقيون  هندســة 
الري، وبنوا الســدود لدرء مخاطر 
الفيضانــات  وأقامــوا اخلزانــات، 

وابتكروا طرق الري اخملتلفة.

ولفت، الى ان هذا املؤمتر ميثل حدثا 
علميــا وتنمويا مهمــا، يأتي بعد 
زيــارة البابا فرانســيس األول، وما 
العراق من حتديات كبيرة،  يشهده 
املتمثلة  الصحية  األزمــة  أهمها 
وتداعياتهــا،  كورونــا  بجائحــة 
وحتديات املياه والتحذيرات املتزايدة 
من أزمة مياه في العالم بنحو عام 
، ومنطقتنا بشكل خاص، اضافة 
إلى التحديات األمنية. وفيما اعرب 
الوزير عــن ثقته بنجاح املؤمتر، دعا 
املشــاركن فيه إلــى العمل من 
إلى فرص،  التحديــات  اجل حتويل 
تســهم في احملافظة علــى املياه، 

واســتدامتها من اجــل احملافظة 
القادمة، كما  األجيال  على حقوق 
واملساواة  اإلنصاف  إلى حتقيق  دعا 
في توزيع املياه. وحتتضن العاصمة 
بغداد مؤمترها الدولي األول للمياه 
الــوزراء  رئيــس مجلس  برعايــة 
مصطفى الكاظمي للمدة من 13 
إلى 14 آذار اجلاري، ملناقشــة األمن 

املائي والغذائي وملفات أخرى.
وتشارك في املؤمتر جهات حكوميَّة 
ودوليَّــة ومنظمــات األمم املتحدة 
املعنيَّة بامليــاه إضافة إلى جامعة 
الدول العربيَّة والدول املتشــاطئة 

مع العراق.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
التكرير  بقطــاع  قالــت مصــادر 
لـ«رويترز«، امــس االول اجلمعة، إنَّ 
السعودية خفَّضت إمدادات النفط 
حتميل نيســان، ملا ال يقل عن أربعة 
مشترين في شمال آسيا مبا يصل 
إلى %15، في حــن لبَّت املتطلَّبات 
الشــهرية العادية لشركات تكرير 

هندية.
يأتي خفض الســعودية لإلمدادات 
فيما قــرر حتالف »أوبك+«، في وقت 
ســابق من الشــهر اجلــاري متديد 
معظــم تخفيضــات إمداداتهــا 

لشهر نيسان.

دت السعودية مبواصلة خفض  وتعهَّ
طوعي لإلنتاج، وقدره مليون برميل 
يومياً للشــهر الثالث في نيسان. 
تكرير  إنَّ شــركات  املصادر،  وقالت 
صينية واجهت خفضاً محدوداً في 
إمداداتها السعودية، في حن تراوح 
للمشــترين  الكميات  في  اخلفض 

في اليابان بن %10 و15%.
»أرامكو«  إنَّ  املصــادر،  أحــد  وقال 
الســعودية أذنت أيضاً بتشــغيل 
البالغة  مصفاتهــا فــي جــازان، 
طاقتهــا 400 ألف برميــل يومياً، 
البالد، مما  والواقعة في جنوب غرب 

قد يقلِّص صادراتها.

بالنســبة للهند، قالت ثالثة  وأما 
مصادر بقطاع التكرير في البالد، إنَّ 
»أرامكو« السعودية رفضت طلبات 
شــركات تكرير هنديــة إلمدادات 
إضافية في نيسان، لكنَّها سُتبقي 
متوسط اإلمدادات الشهرية للبلد 

دون تغيير.
ودعت الهند، ثالث أكبر مســتورد 
ومســتهلك للنفط فــي العالم، 
مراراً كبــار منتجي اخلام لتخفيف 
قيــود اإلمــدادات، وأشــارت إلــى 
السعودية  الطوعية  التخفيضات 
كمساهم في ارتفاع أسعار النفط 

العاملية.

العراق يدعو لتحقيق اإلنصاف والمساواة 
في توزيع المياه على الدول المتشاطئة

السعودية تخفض إمدادات نفط نيسان 
لبعض شركات التكرير اآلسيوية

كيف يقلل الخليج اعتماده على النفط ويتجنب سيناريو العراق
إعطاء المال مباشرة للمواطنين 

وسيتعين على 
الحكومات أن تقرر 
ما إذا كانت ستدفع 
فقط ما يكفي 
لتغطية االحتياجات 
األساسية

من الغريب التنبؤ بزوال النفط في الوقت الذي حتوم فيه األسعار حول 70 دوالرا للبرميل
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دراسة

رعد زامل األعمال الشعرية )1999 - 2019(
أحَد عشر ظال
خلفي يلهثون 

حتت ظالل الصمت 
حني أطرق بابنا 

يخرج لي في كل مرة 
من يكسر الصمت 

بقوله:
ليس هذا بيتكم 

ولكنه ملجأ األيتام 
يا رعد زامل 

وهكذا نكتشـف ومـن خالل هـذا املدخل بعض 
مـا أشـرنا إليـه سـابقاً، وتتضـح رؤاه الفنيـة 
وأسـلوبه فـي بنـاء القصيدة، التـي تعتمد على 
املفـردة املعبـرة، لتكتمـل لنـا الصـورة تدريجياً 
وفـي قصيدة )فصـل في املرايـا( نوغـل أكثر مع 
الشـاعر الذي التصـق بهذا النـص، وهو يعكس 
مـا تداخل من تلـك العناصر واملؤثـرات ليحيلها 
إلـى قصيـدة ملتهبة ضاجـة باملعانـي واألفكار 
مـدى  نالحـظ  كمـا  املتأثـر،  الشـعري  واحلـس 
اهتمامـه وعنايتـه بالقصيـدة التـي نراها كتلة 

واحـدة متصلـة متحدة متناسـقة:
4

ينبعث من عمق املرايا 
دخان كثيف 

بينما الرماد على السطح 
والرأس في الرماد 

يشتعل شيبا
هكذا تبدأ

بزحفها احلرائق 
ثم ال أحد 

يضع حداً لهذا اللهب 
وها أنا كلما حدقت 

وهشمت املرايا بالعويل 
عكست شظاياها املتناثرة 

صورة ذلك الشبح 
الذي يسمونه احلرب 

وهو يضرم النيران 
في ما تبقى من 

أكواخ أهلي 
املمتدة على ضفاف الذاكرة.

يضعنـا  ومكثفـة  مختزلـة  فنيـة  رؤيـة  وفـي 

الشـاعر فـي مفارقـة غايـة فـي الغرابـة، وهذا 
مـا سـوف نكتشـفه فـي القصيـدة القصيـرة 

)غيـوم متفرقـة(:
إنها متطر قبعات 

فتسقط على 
رؤوس الفقراء 

إنها متطر قمحاً
فيسقط على جياع أفريقيا 

إنها متطر خمرا 
فتترنح األشجار 

في أوربا 
إنها متطر مترا 

فيسقط في الصحراء 
انهال متطر رصاصاً

فيسقط على رؤوسنا !!!
وفـي قصيـدة )حـوار بلغـة السـكني( يضعنـا 
الشـاعر مع هـول احليـاة التي نعيشـها، وعيون 
والفقـر،  اخلـوف  ورغـم  املـكان،  املتربصـني متـأ 
والبـراءة، إال أن التهـم تتوجـه نحـوك دون مبـرر، 
ورغـم الصمت إال أن سـراق احلرية ميلـؤون فضاء 
حياتـك بالكالم، ويحاسـبونك حتى على األحالم 
التـي كنـت حتلمهـا، وتلـك التهـم تنـزل بهـذا 
احلـوار كقواطع السـكني، لـذا جـاءت بنية هذه 
القصيـدة متصلـة مـع مـن النـص الشـعري 
الصـورة  وجـاءت  الثيمـة،  ملضمـون  ومكملـة 
الشـعرية التـي احتواهـا املـن معبـرة بشـكل 
واضح عـن حياة املسـكنة والفقر واخلـوف الذي 
كان يلـف ضيـاء نهارنـا وسـواد ليلنـا، ليغلفنـا 

بالوحشـة والغربـة والضيـاع:
هذا دمك فيه 

من الرفض ألف قطرة 
- لم تشتم السلطان 

في األحالم 
برئ ولدُت

أبكم لثامي الصمت 
ودائي فقر الكالم.

- لدينا أدلة قاطعة مثل السكني 
صرخة الوالدة مثالً

أليست احتجاجاً ضد الدولة 
سيرك في الليل 

نائما...
أال يثير غبار األسئلة؟ 

هذا الشيب املمتد 
كحقول القطن...

على وجهك أال يعني 
مؤامرة؟

وفي قصيـدة )بطاقة تعريف( يقدم لنا الشـاعر 
رؤيتـه التـي تتعلـق باحلرب، ومـا سـببت لنا من 
خـراب، وضـرر، تغلغـل ليشـمل كل حياتنا،فهو 
أن  بعـد  وتداعياتهـا  احلـرب  وجـع  مـع  يضعنـا 
تنتهـي، كونهـا تبقـى شـاخصة فـي عقولنـا 
وفـي ذاكرتنـا، وال ميكن أن ننسـاها، فهي سـبب 
كل اخلـراب، وسـبب كل البـالء، وتظـل تطـوف 
أيامنـا  أروقـة  فـي  وتـدور  املرعـب،  بشـبحها 
ويقـض  همومنـا،  وتشـاركنا  نعيشـها،  التـي 

مضجعنـا:
أنا ماض إلى حتفي 

جميعاً مع احلرب منضي 
فاحلرب أٌم 

احلرب أختنا الكبرى 
أختنا...

التي جتتاح البيوت 
وتعد لنا الطعام 

أال تشمَّ رائحة البارود 

في املطبخ؟ 
أال ترى 

رؤوسنا 
وهي تغلي حتت نيران املدافع 

أال ترى 
كيف أختنق 

فأحلق في فضاء اللغة 
بأجنحة الرفض 

مثل نسر 
ولن اهبط بعد ذلك 

وفـي قصيـدة )مدخـل( اخملتزلـة املكثفـة التـي 
حتمـل معـان كثيـرة، ومـا تعنيـه الكلمـة مـن 
معـان كثيـرة، إال أن الشـاعر وبسـبب مـا يـدور 
جعل تلـك الكلمة منكسـرة خائبـة أمام كالم 

األقوى: 
لست أكثر من كلمة 

أطلقها الرب على الطني 
أنا الكائن الهش 
الذي تدوس عليه 

في الليل 
أقدام الذين مثله 
كانوا كلمة أيضاً 

ولكن 
كما لو أنها 

أطلقت على الفحم!
وفـي قصيدة )ترنيمـة( نكون مع لوحة شـعرية 
تتداخلـت فيهـا عناصـر بنـاء القصيـدة، حيـث 
الضيـاع، احلنـني، الغربـة، الوحـدة، التعـب مـن 
كثـرة التفكيـر، احللـم الفـراش، كلهـا احتـدت 
كتلـة  لتكـون  وتوحـدت،  وامتزجـت  وتداخلـت 
شـعرية حسـية ملتهبـة، تنـوء بثقل مـا حتمل 
مـن مناجـاة وتداعيات وأسـى وألم وحـزن، ورغم 
ذلـك فإنهـا تنقلنـا إلـى حلـم شـفيف نتمناه 
يعكـس  الـذي  املضمـر  جانبهـا  فـي  جميعـاً 

الصـورة النقيـض:
لقد جف في البحر صوتي 

ولم أجن من رحلة املاء 
غير النزيف 
متر الفصول 

وكل الفصول مبنفاي ريح 
تهب بطعم اخلريف 

تعبت من النوم 
تعبت من الصحو 

واالنتظار 

تعبت من الليل أن جن 
يجن قبيل انطفاء النهار 

متر الليالي على حلم حتت رأسي 
مخيف 

ترى 
مب يحلم من ال فراش له 

غير هذا الرصيف.؟
بتفاعالتهـا  القصيـدة  أن  لنـا  يتضـح  وهكـذا 
وقـدرة  املسـتخدمة،  وعناصرهـا  وأدواتهـا 
الشـاعر على توظيـف تلك التفاعـالت وجعلها 
وحـدة القصيـدة وموضوعها، وهكذا يتسـامى 
الشـاعر باحلس الشـعري نحو السمو والتحليق 
واالرتفـاع فـي قصيـدة )جمـرة النسـيان( التـي 
تعكـس واقـع حـال الشـاعر ومـا ميـر بـه، وتلك 
املؤثـرات التـي وظفـت مبفـردات شـعرية غايـة 

التقنية: فـي 
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رمبا سيمر اسمي 
عليك سريعا
كطائر شبت 

في جناحه النيران 
رمبا ستنكرين وجهي 

بعد أن شوهت مالمحه احلروب 
أنا الذي 

قطعت طرقاً ملتهبة 
حتى اشتعلت على بابك قدماي 

لن أذكرك في وصيتي 
ولن أعدك 

بحفنة من رمادي 
ولكنني متقدا

سأنتظرك كجمرة 
وفـي قصيـدة )خسـوف الضميـر( التـي أهداها 
وجـه  تسـتعرض  التـي  الغفـاري،  ذر  أبـي  إلـى 
املقارنـة بـني املاضـي واحلاضـر وأوجـه االختالف 

فيهمـا:
ما كان بالقمر وحده 

جدي يستنير 
بل في أحلك الليالي 
جدي بالضمير املشع 

الساطع املنير 
كان على الظالم يستنير 

وكان جدي 
يطيل البكاء 

كلما خسف القمر 
ولكن ال أحد 

في هذه األيام 
يسأل عن سر اختفاء القمر 

كما ال أحد 
يبكي على خسوف الضمير 

ضمت هذه األعمال الشـعرية ثماني وخمسـني 
الشـعرية  الكتابـات  متثـل  وهـي  قصيـدة، 
للشـاعر رعد زامـل للفترة مـن )1999 - 2019 (، 
وقـد اخترنـا بعض مـن النماذج الشـعرية داخل 
هـذه اإلضمامـة الشـعرية، لنكتشـف خاللهـا 
األسـلوب الشـعري الـذي تناولـه الشـاعر، وهي 
قصائـد دخلـت فيها املفـردة العصريـة احلديثة 
رغـم انزياحاتها كونهـا ضمت مفـردات حديثة، 
املفـردة  انتباهنـا أيضـاً وضـوح  وكذلـك لفـت 
رمزيـة  دالالت  مـن  حتمـل  مـا  رغـم  الشـعرية 
وصـور اسـتعارية، ليتأثـر بها القارئ وينسـحب 
معهـا إلى العالم الشـعري للشـاعر رعد زامل.

يوسف عبود جويعد

مـن خـالل مرورنا علـى جتربة الشـاعر رعـد زامل 
فـي األعمـال الشـعرية )1999 - 2019 ( والصادرة 
مـن دار سـطور لعـام 2020 فـي طبعتهـا األولى، 
سـنقف على جتربته الشـعرية للفتـرة املذكورة، 
والتـي ضمت مجموعـة من النصوص الشـعرية 
النثريـة وهـي الصفـة الغالبة في هـذه األعمال، 
العموديـة  الشـعرية  النصـوص  بعـض  مـع 
عمـد  جديـدة  حالـة  وهـي  بالنثـر،  املطعمـة 
الشـاعر ضمهـا مـع أعمالـه الشـعرية، وعنـد 
دخولنـا إلـى عاملـه الشـعري، وكيفيـة صناعـة 
القصيـدة الشـعرية، نكتشـف امتالكـه علـى 
املفـردة الشـعرية املنتقـاة والقـادرة علـى تقـدمي 
الرؤيـة الفنيـة التـي يريدهـا الشـاعر، وهـي ذات 
انزياحيـة معبـرة ودقيقـة وقـادرة علـى الغـوص 
الـذي يحـول  الرمـاد  الـروح، لتزيـح  فـي أعمـاق 
إلـى  محلقـة  فتندفـع  انطالقهـا،  وبـني  بينهـا 
فضـاء النـص الشـعري، مبدلوالتها واسـتعاراتها 
الصافيـة،  وانسـيابيتها  وإيقاعهـا،  الصوريـة، 
مـن  وأكثـر  خيـط  مـن  أكثـر  ميتلـك  فالشـاعر 
مسـار، وأكثـر من رؤيا، كما غلبـت عليها املؤثرات 
احلياتيـة التـي حدثت خـالل جتربته خالل مسـيرة 
حياتـه، مثـل احلـروب، العالقـات اإلنسـانية التي 
تدنـت وضاعـت مالمحهـا، ولـم تعد كمـا كانت 
أيـام زمان، فقـده ألمه وأبيـه، إحساسـه بالفراغ 
بالضيـاع،  بالفقر،إحساسـه  املقيت،إحساسـه 
إحساسـه بسـوء العالقـة سـواًء كانـت أسـرية 
أو اجتماعيـة، إحساسـه بالظلـم الكبيـر علـى 
الشـاعر، وتفاعـالت كثيـرة ومتنوعة انسـجمت 
واحتـدت وانصهـرت لتكـون كتلة واحـدة لتكوين 
وتشـكيل القصيـدة الشـعرية لديـه، وعمليـة 
موضـوع  وحـدة  مـع  متامـًا  متاهـت  االنسـجام 
االنزياحيـة،  ومفرداتهـا  وثيمتهـا  القصيـدة 
وصورهـا املعبـرة، ودالالتهـا ورموزهـا، ومـن هنـا 
مجموعـة  الشـعرية  القصيـدة  أن  نكتشـف 
أجـل  مـن  تتفاعـل  وعناصـر  وأدوات  عوامـل 
الوصـول للنضـج الفني املطلـوب، الذي ينعكس 
القصيـدة  مضمـون  علـى  طبيعـي  بشـكل 
يظهـر  لكـي  وإيقاعهـا،  وشـكلها  الشـعرية 
بعدهـا هـذا الصوت الـذي يخرج وكأنـه قادم من 
عالـم خيالي سـاحر حالم مع شـيء من األسـى 
والنـدم ملـا خلفتهـا احلروب مـن تداعيـات أضرت 
بأبنـاء البلـد، وجعلـت روح الشـاعر تغـوص أكثر 
مـن أجـل صناعـة قصيـدة تسـتحق االهتمـام، 
ومنـذ الوهلـة األولـى لهـذه األعمـال الشـعرية، 
ومـن العتبـة النصيـة للدخـول لهـذه األعمـال 
الشـعرية، سـنجد أن الشاعر سـيكون معنا في 
رحلتنـا هـذه، إذ سنكتشـف أن هـذا املسـتهل 
هـو قصيـدة بـال عنـوان، دونها الشـاعر باسـمه، 
إذ  الشـعرية،  النصـوص  لتلـك  مدخـاًل  لتكـون 

فيها: يقـول 
في كل حرب

حتت ظالل الصمت 
يغيب وجُه أبي 
وفي كل صمت 
بغابة التجاعيد 

يتالشى 
وجُه أمي 

في كل شارع على الوجوه 
لي إخوٌة يهيمون 

ومن كل ركن 
ألم شتاتهم 

في قصيدة )بطاقة تعريف( 
يقدم لنا الشاعر رؤيته التي 

تتعلق بالحرب، وما سببت لنا 
من خراب، وضرر، تغلغل ليشمل 
كل حياتنا،فهو يضعنا مع وجع 

الحرب وتداعياتها بعد أن تنتهي، 
كونها تبقى شاخصة في 

عقولنا وفي ذاكرتنا، وال يمكن 
أن ننساها

مجالت

اصدار

حجاج سالمة

صـدر فـي القاهـرة، العـدد اجلديـد مـن مجلـة 
ميريـت الثقافيـة، حيـث تضمـن العـدد ملفـا 
حمـل عنوان   » التطبيع.. بني فروض السياسـة 
تسـع  علـى  واحتـوي   ،« الشـعوب  وضغـوط 
مقـاالت : مـن التطبيـع إلـى االسـتالب : أزمـة 
للدكتـور  األوروبيـة  واملسـألة  العربيـة  الـذات 
حـامت اجلوهـري، التطبيـع والوجـود الكولونيالي 
إلسـرائيل للدكتورة سـامية سـالم، مشروعية 
حتـت  القهـر  أيدولوجيـة  ظـل  فـي  التطبيـع 
الشـريف،  حمـدي  للدكتـور  التسـامح!  رايـة 
التطبيـع.. بـني مـا تفرضـه السياسـة ومـا وقر 
فـي الوجـدان الشـعبي للدكتـور خالـد كاظم 
أبـو دوح، ال تقـل: رفض التطبيـع.. وقل: التطبيع 
والتطبيـع املضـاد! لعصـام الزهيـري، هـل كان 
جنيـب محفـوظ مـن دُعـاة التطبيـع؟ للدكتـور 
إسـرائيل  مـع  التطبيـع  الرحيـم،  عبـد  رضـا 
بـني القـادة والشـعوب لفاديـة سـمير السـيد، 
التطبيـع ومتالزمـة التوحد والشـوكوالتة ألمين 
عجمـي، وهـل محمد رمضـان ُمَطبِّـع؟ محاولة 

لقـراءة الصـورة لسـمير درويـش.
التحريـر  رئيـس  يكتبهـا  التـي  »االفتتاحيـة« 
جـاءت بعنـوان » أن تكـون إسـرائيل طبيعيـة.. 
معهـا  التعامـل  جيرانهـا  علـى  يسـهل  كـي 
بشـكل طبيعـي !«، ومنها: » إسـرائيل ليسـت 
نطبِّـع عالقاتنـا معهـا،  لكـي  دولـة طبيعيـة 
ا، أو أنهـا متقدمـة فـي  وكونهـا جـارة جغرافيًـّ

ملفات مثـل التصنيع والزراعـة والتكنولوجيا، 
ال يجعلهـا مثـااًل يحتـذى، أو شـريًكا محتماًل، 
بدليـل مـا تقـوم به مـن أعمـال عدوانيـة ضد 
مصـر فـي منابـع النيـل فـي وسـط أفريقيـا.. 
لتطبيـع  يضغطـون  الذيـن  فعلـى  لذلـك، 
مـن  فائـدة  ال  أنـه  بدعـوى  معهـا  العالقـات 
املقاطعـة، أن يضغطـوا عليهـا لتكـون دولـة 
جيرانهـا  علـى  يسـهل  كـي  أواًل،  طبيعيـة 

بشـكل طبيعـي!«. التعامـل معهـا 
وفـي بـاب » إبـداع ومبدعـون » نشـرت اجمللـة 
 « نقديـة  رؤى   « ملـف  فـي  مقـاالت  خمـس 
هـي : املنظـور النسـوي لتأثيـث املتحـف احلي 
للذاكـرة العراقيـة للناقد العراقـي فاضل ثامر، 
مشـاكل الكتابة السـردية بالعاميـة املصرية 
حملمـد داود، التماهـي بني الـذات واآلخر، وهيمنة 
األنـا الفنّيـة لعمـرو الشـيخ، منـط االغتـراب 
باألندلـس  الصوفـي  الشـعر  فـي  املكانـي 
للدكتـور علـي كـرزازي )مـن املغـرب(، وتوظيف 
اجلنـس فـي صـراع الهويـات بقلـم دينـا نبيل.
وتضمن ملف » الشـعر« أربعة عشـرة قصيدة 
للشـعراء : صـالح فايـق )مـن العـراق(، مؤمـن 
سـمير، عـارف حمزة )سـوري فـي أملانيـا(، عامر 
عبيـر  املتيـم،  العـراق(، محمـد  )مـن  الطيـب 
الورفلـي  الديـن  التايـب، سـراج  ممـدوح  زكـي، 
)مـن ليبيـا(، رأفت حكمـت )من سـورية(، دورين 
محسـن،  سـلوى  لبنـان(،  )مـن  سـعد  نصـر 
عبـد اللطيـف الـوراري )مـن املغـرب(، محمـد 

مصطفـى، ووليـد طلعـت.
قصـص  سـبع  »القصـة«  ملـف  وتضمـن 

لـكل مـن: محمـد رفيـع، ربـاب كسـاب، أحمد 
امللوانـي، عمرو عاطـف رمضان، فـراس ميهوب 
خالـد،  فيـض  محمـد  فرنسـا(،  فـي  )سـوري 

الريـس. ومصطفـى 
وأمـا بـاب » نـون النسـوة » فتـم تخصيصـه 
هـذا العـدد ملناقشـة مجموعـة » شـال أحمر 
وقـد  سـليمان،  لسـعاد   « خطيئـة  يحمـل 
تضمـن ثـالث مقـاالت: بنيـة االنقطـاع.. خلف 
شـال أحمـر للدكتـور أحمـد جـار اهلل ياسـني 
)مـن العـراق(، تعدديـة املعنـى وحتـوالت املبنى.. 
فـي شـال أحمر للدكتـور عمـار الياسـري )من 
العـراق أيًضـا(، واحلُلـم كوجـدان جمعـي فـي 
شـال أحمر لرشـا الفـوال، باإلضافـة إلى قصة 
لـم تنشـر مـن قبـل لسـعاد سـليمان بعنوان 

»غرفـة بحجـم سـرير«.
اجمللـة  نشـرت   « اخلطـاب  » جتديـد  بـاب  وفـي 
ملـروة  الُيونَانيَّـة  املُْعِجـزَة  َحـْول  مقالتـني 
نبيـل، واملـرأة املصريـة والطاعـون بـني التبـرج 
بـاب  وتضمـن  الصيفـي.  ألمانـي  والتصـوف 
»حـول العالم« ثـالث ترجمات: فصل مـن رواية 
الفرنسـي  للكاتـب  القمـر«  إلـى  األرض  »مـن 
منسـي،  نبيـل  إسـالم  ترجمـة:  فيـرن-  جـول 
اجملـري  للشـاعر  واألفـكار  الصـور  موسـيقى 
عبـد  اهلل  د.عبـد  ترجمـة:  جابـور جوكيتـش- 
العاطـي النجـار، وقصائـد مفردة لشـعراء من 
الشـرق والغرب- ترجمـة: إبراهيـم درغوثي )من 

تونـس(.
بـاب »ثقافـات وفنـون« تضمن ملًفا عن شـاعر 
العاميـة املصـري يسـري زكـي بعنـوان »حتـت 

الضـوء«: فقـد أجرت معه رشـا حسـني حوارًا 
بعنـوان »أنـا الفـالح الـذي يريـد أن يخلـع كل 
مظاهـر احلضارة مـع الكرافت التـي يجبر على 
ارتدائهـا!«، وكتـب عـن عمـر شـهريار مقـااًل 
بعنـوان )االنتمـاء للماضي فـي »باعيش عجوز 
وبامـوت صبـي«(، باإلضافـة إلـى مجموعة من 
القصائـد احلديثـة للشـاعر بعنـوان »دار مـني 

دي؟«.
وتضمـن ملـف »رأي« مقالتـان : األولـي حـول 
العربيـة  اللغـة  وازمـة  اللغويـة  االزدواجيـة 
تأمـالت  والثانيـة  طلعـت،  خالـد  للدكتـور 
فـي اخليـال العلمـي، علـى حواشـي اجلائحـة 
للدكتـور فيصـل األحمـر )مـن اجلزائـر(. وفـي 
للدكتـور عصـام  ملـف »شـخصيات« مقـال 
زيـادة.  مـّي  عـن صالـون  فتـوح  عـارف  الديـن 
لعبـة  مقالتـان:  »كتـب«  ملـف  وتضمـن 
ناهـد  للدكتـورة  بالـذات..  واإليهـام  الضمائـر 
الصوفيـة  األنسـاق  وسـيميائية  راحيـل، 
والتجليـات العرفانيـة ألمجـد مجدوب رشـيد 
)مـن املغـرب(. وفـي »نـص ونقـد« مقـال ناجح 
)نبـع  قصيـدة  عـن  العـراق(  )مـن  املعمـوري 
»جعفـر  الراحـل  العراقـي  للشـاعر  يتدفـق( 

هجـول«.
ولوحـة الغـالف والرسـوم الداخليـة املصاحبة 
ملـواد بـاب »إبـداع ومبدعـون« للفنان السـوري 
 ،1975 عـام  املولـود  خـوام  سـمعان  اللبنانـي 
والرسـوم املصاحبـة ملـواد بـاب »نون النسـوة« 
للفنانـة املصرية شـلبية إبراهيـم املولودة عام 
1944، بينمـا الصـور الفوتوغرافية فـي بدايات 

للفوتوغرافـي  الغـالف  ظهـر  وفـي  األبـواب 
املصـري محمود عبد الـرازق املولود عـام 1980.

مجلـة  هـي   ،« الثقافيـة  ميريـت   « مجلـة 
ميريـت  دار  عـن  تصـدر  اليكترونيـة  شـهرية 
للنشـر بصيغـة pdf، ومديرهـا العـام الناشـر 

محمد هاشـم، ورئيس التحرير الشـاعر سمير 
 ، اإلسـكافي  سـارة  التحريـر  ومديـر  درويـش، 
ونائـب رئيـس التحريـر عـادل سـميح واملنفـذ 
األساسـي   واملاكيـت   ، يونـس  إسـالم  الفنـي 

إهـداء مـن الفنـان أحمـد اللبـاد.

بابل ـ الصباح الجديد:

لأدبـاء  العـام  االحتـاد  منشـورات  عـن 
والكتـاب فـي العـراق، صـدر ديـوان » كلما 
قلـت.. قالت إلى أين« للشـاعر أمنـار مردان، 
بواقـع 97 صفحـة مـن القطع املتوسـط. 
وضـّم الديـوان 23 نصا، تراوح بـني القصير 
والطويـل. و » كلمـا قلـت.. قالـت إلى أين« 
هـو الديـوان الثالـث ملـرادن، بعـد » متـى 

يكـون املـوت هامشـا« الـذي صـدر عـام 
2016 و » مـا أقولـه للنحـات« عـام 2020. 
إلدانـة  كمحاولـة  أمنـار،  نصـوص  وتأتـي 
فكـر سـائد، سـاهم إلـى حـد كبيـر فـي 
تـردي الواقـع بـكل جتلياتـه، وما يحسـب 
لـه، هـو امتالكه جـرأة في طرح مـا يؤمن 
بـه، فـي قالـب نصـّي، مكثف، يسـتدعي 
وجـود خبـرة داخليـة وجتربـة طويلـة فـي 

الكتابـة الشـعرية..
لـن أغفـر لأشـياء التـي تعلمتهـا مـن 

االسـالمية معلـم 
عقولنـا  شـواء  علـى  مريـر  شـاهد  هـو 

للينـة ا
التي كانت ورقة قمار بيضاء

يرميها كما يرغب
كان ملتحيا في حب اهلل

ال يزني
وا أسفاه

مات ولم يفهم
أن الرب بستان أخضر

فـي النـص أعـاله، يدين أمنـار الفكـر الذي 
حّرف الغاية األساسـية مـن تعليم الدين 
غايـة  حتقيـق  مـن  فبـدال  املـدارس،  فـي 
نبيلـة وهي إشـاعة الفضيلة فـي نفوس 
الطـالب، وزرع األخـالق احلميـدة، والتثقف 
بالديـن، كان العكـس متاما، حيث سـاهم 
املـدرس، فـي زرع نبتة غريبـة، تختلف عن 
البـذرة التـي أعطيت له، لتسـمم الهواء، 
وتلـوث العقـول.. والـرّب الذي يصفـه أمنار 
بأنـه بسـتان أخضر، حتـول بفعـل املدرس 

ذاك إلـى صحـراء قاحلـة، ال شـيء فيهـا 
سـوى رياح صفـراء ورمـال متلـئ العيون.

وفي نص آخر يقول أمنار:
فـي  وجهـي  أصابـت  التـي  الرصاصـة 

الليـل مـن  متأخـرة  سـاعة 
لم تكن ناضجة

جـدار  تزحـزح  أن  تسـتطع  لـم  ألنهـا 
رأسـي عـن  صورتهـا 

تزيـن  رتـوش  مجـرد  بأجمعـه  الرصـاص 
املفقوديـن.. زوجـات  شـفاه 

هنـا، يسـتدعي أمنـار قـوة، أعظـم وأكبـر 
مـن قـوة الرصـاص، وهـي االنسـان. ففي 
بجـدار  أمنـار  يتمثـل  األولـى،  الصـورة 
كونكريتـي، حـني يصمد أمـام الرصاصة، 
وهذا اجلدار، صنعه بنفسـه، وشـّكله في 
ذاتـه، عندما آمـن بأنه أقوى مـن الرصاص 
ومـن مطلقـه. الصـورة الثانيـة، لزوجـات 
املفقوديـن اللواتـي، جتاوزن مرحلـة البكاء 
والعويـل والنحيـب، والتوجـه نحـو احلياة 

ومواجهـة الواقـع بـكل جتلياته..

التطبيع بين فروض السياسة وضغوط الشعوب 
في العدد الجديد من مجلة ميريت الثقافية

كلما قلت.. قالت إلى أين؟ لـ»أنمار مردان«
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منوعات6
ملونشريط

كبسولة كاميرا لتشخيص السرطان
بدأت هيئة الصحة البريطانية بتجربة الكبسولة اجلديدة 
البديلة للمنظار الكتشــاف وتشــخيص سرطان األمعاء 

بطريقة سهلة دون احلاجة إلى إجراء جراحات املنظار.
حيث مت إعداد كبســولة حتتوى على كاميرا صغيرة ميكنها 

اكتشاف األورام لتشخيص سرطان األمعاء وعالجه.
ووفقــا لتقرير لصحيفــة »ديلى ميــل« البريطانية، ميكن 
للمرضى ابتــالع كاميرا صغيرة داخل حبــة دواء وميكن أن 
تغير تشــخيص ســرطان األمعاء، يبتلع املرضى الكاميرا 
املعروفة باســم تنظير كبسولة القولون، ثم تلتقط صورًا 
لبطانة األمعاء للبحث عن أي عالمات للمرض، وبدأ 11 ألف 
مريض بتجربة هذا اإلجراء اجلديد في جميع أنحاء بريطانيا 
في البداية، حيث قامت هيئة الصحة البريطانية بإرســال 

األجهزة للتجربة إذا جنحت. 
 Bowel وقالت جينيفيــف إدواردز، الرئيس التنفيــذي في
Cancer UK« إن الكبســولة الكاميــرا لديها القدرة على 
إحداث فــرق كبير لألشــخاص الذين يعانــون من أعراض 
ســرطان األمعاء وميكن أن تساعد في حتديد أولويات أولئك 

الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى مزيد من االختبارات«.

كريم الفضة لبشرة نضرة
يعد كــرمي الفضــة أو ما يعــرف بســولفاديازين الفضة 
مســتحضراً مضادا للجراثيم ومضادا للفطريات وسالحاً 

فعاالً لعالج مشكالت البشرة.
وأفادت مجلة »Elle« بأن كــرمي الفضة يحارب البثور وحب 
الشــباب ويخفف متاعــب بعض األمــراض اجللدية مثل 
الورديــة والتهاب اجللد العصبي وضربة الشــمس ولدغة 

احلشرات، كما أنه يعمل على تسريع وتيرة شفاء اجلروح.
وأوضحت اجمللة املعنية بالصحــة واجلمال أن كرمي الفضة 
 Colloidal( »يحتوي على ما يعــرف »بالفضة الغروانيــة
silver(، التــي متتــاز بتأثير مضــاد للبكتيريــا واجلراثيم 
والفطريات وااللتهابات، وفقاً لوكالة األنباء األملانية »د.ب.أ«.
وبفضل هذا التأثير الفعــال يعد كرمي الفضة مبنزلة عصا 
سحرية للحصول على بشــرة نقية ومتجانسة تخلو من 
الشوائب وتشع نضارة وحيوية، فضالً عن أنه مينح البشرة 

بريقاً متأللئا يأسر األلباب.

احذر االكثار من اكل القرنابيط
يتصــدر القرنابيط قائمة اخلضــراوات فائقة التغذية وفى 
الوقت الذى يتمتع فيه بالعديد من الفوائد الصحية هناك 
أيًضا آثار جانبيــة مترتبة على اإلفراط بتناوله قد يجهلها 

الكثير من الناس.
القرنبيط من عائلــة الكرنب ويندرج حتت قائمة اخلضروات 
الصليبية الغنية بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك 
وفيتامني K واألليــاف ولها العديد مــن الفوائد الصحية 
الهائلــة، ولكن ميكن أن يــؤدى اإلفراط بتنــاول هذا النوع 
من اخلضراوات إلى مشــكالت في اجلهــاز الهضمي، حيث 
يصعــب هضم اخلضراوات الصليبيــة خاصة عند تناولها 
نيئــة نظرًا الحتوائها على نوع من الكربوهيدرات يســمى 
»رافينوز« يصعب على اجلسم تكسيره بسهولة، وبالتالي 
تنتقل غير مهضومة من األمعــاء الدقيقة إلى الغليظة 
ثم تقوم البكتيريا هنــاك بتخميرها ما ينتج عنه اإلصابة 

بانتفاخات البطن.

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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 »عدسة: زياد متي«

مع تعدد اشكال الفواكه من حيث الشكل واللون 
والطعم اال ان هنــاك فواكه تعد االغرب من حيث 

الشكل والطعم:
 -1 بتايا: تتميز »فاكهة التنني«، أو »بتايا » بأزهارها 
وألوانهــا املتفاوتة ما بني األحمر الفــاحت والوردي، 
ومبذاقها احللــو من اللب موطنهــا األصلي يرجع 
إلى أميركا اجلنوبيــة، وهي قريبة لفاكهة الصبار. 
وســميت بالتني ألنها من الداخــل حتوي حبيبات 
تشــب ما موجود في التني لكنها مميــزة بألوانها 

الغريبة.
-2 احلرنكــش: يعد احلرنكش مــن الفواكه املهمة 
واملغذية، موطنــه األصلي أميــركا، ويرجح أيضاً 
في آســيا وإفريقيا، وتكثر زراعتــه في مصر، وقد 
استعانوا به لتقوية اجلسم ومناعته، كما أنه يقي 
من أمراض الســرطان، وارتفــاع الضغط، وارتفاع 
نسبة الكوليسترول، ويســهم في عالج اإلنيميا، 
ويغطى بأوراق تسمى »بالســيدة اخلجولة« لثني 

شكلها أثناء ملسها،.
-3 يــد بــودا: تعد يد بــودا من الفواكــه اخملتلفة 
االســتعماالت لعطرها الفواح، وموطنها األصلي 
في الصني والهند، وقد سميت بيد بودا نسبة إلى 
شكلها والذي يشبه يد بأصابع عديدة، وتستعمل 
للزينة ولتعطير املنازل واملالبس في اليابان والصني، 

وفي بعض املناطق تقدم في املعابد البوذية كقربان 
ويختار أن تكون اليــد مفتوحة، ويالئمها الطقس 

عن  بعيــداً  اجلفاف واحلرارة والصقيع.املعتــدل 
-4 الدوريان: من أغرب الفاكهة وقد سميت »مبلكة 
الفاكهة«، ذات رائحة قويــة مينع زرعها في بعض 
األماكــن العامة واحلدائق والفنادق، تزرع في جنوب 
شرق آسيا، يغطي قشرها الشوك وقد اكتشفها 
في القرن التاســع عشــر عالم الطبيعة ألفريد 
راســل واالس )Alfred racel Wallace( ووصفــه« 
املاليزية  اللغة  الى  بالكسترد«. وينسب اســمها 

واالندونســية والتي تعني »الشوكة«، وفي سنة 
1990 تهافت الطلب االوروبي واحمللي عليها.

-5 الرامبوتــان: الرامبوتان من الثمار املتوســطة 
احلجم، عند النظــر اليها نتصور اننــا ننظر الى 
مخلــوق بحريوتعرف باســم »تشــينو مأمون«، 
أمــا في نيكاراجــوا، وكوســتاريكا يوجد نوع من 
الرامبوتان يســمى »نغــوه«، وفــي تايلندا يطلق 
عليهــا »الرامبوتان البرية«، ولديها طعم يتميز ما 
بني احلامض واحللــو، ومذاقه قريب من العنب، وقد 

نال انتشاراً في أنحاء العالم.
  -6 ساالك: تسمى أيضاً فاكهة »ثعبان الثعابني« 
بسبب شــكلها اخلارجي الذي يشبه جلد الثعبان 
املتقشــر، تعد من الفواكه احلمضية لكنها حلوة 

ومذاقها يشبه مذاق التفاح كثيراً.    
-7 كيوانو: تعد فاكهة الـ«كيوانو« أو اخليار املُقرن 
األفريقي مــن فصيلة البطيــخ، لونها أصفر من 
اخلــارج واخضر مــن الداخل مع بذور تشــبه بذور 
اخليــار، إضافة أن طعمها الذي يشــبه طعم املوز 

الغير ناضج.
-8 التفــاح اخلشــبي: توجــد في ســهول الهند 
وســيالن، وتتميز بقشــرتها اخلشــنة من اخلارج 
ولونها البني، كما حتتوي علــى العديد من البذور 

بداخلها ومذاقها مميز ورائحتها عطرة جداً.

أغرب الفواكه حول العالم

لقطة

الصباح الجديد - متابعة:

اجرى باحثــون من جامعــة هارفارد 
وقســم علــوم اإلدارة والهندســة 
بجامعة تشــجيانغ الصينية تتعلق 
بتأثير املرأة اجلميلة على عقل الرجل 

وطريقة تفكيره.
وذكر الباحثون أن اجلمال يفوق بشكل 
التصرف  علــى  الرجال  قــدرة  فعال 
بعقالنيــة، كما وجــد أكادمييون في 
جامعة تشــجيانغ أنــه كلما كانت 
املــرأة أجمل، زاد احتمــال القفز إلى 
قــرارات من دون النظــر في العواقب 
احملتملــة ألفعالنــا.. وعلمًيا يقال إن 
املوافقة على مطالــب امرأة جميلة 
»يثيــر داراتنــا العصبيــة املتعلقة 
الدراســة.  ملؤلفي  وفًقا  باملكافــأة« 
واملكافأة تتمثل بالشــعور بالسعادة 
عند تلبية مطالب املرأة اجلميلة. كما 
الحــظ باحثو هارفــارد أيًضا أن وجه 
أو  املرأة اجلميلة »مثل الشــوكوالتة 
النقود أو الكوكايني لعقل الشاب«...
وهــذه املالحظة الطريفــة تدعمها 
الدراســات األخرى، وفقاً  العديد من 

.thesun لصحيفة
أســتراليون هذه  باحثــون  واختبــر 
مجموعات  الحظــوا  عندما  الفكرة 
من الشــباب يتزجلون علــى األلواح. 
عندمــا لم يكــن هنــاك أي فتيات، 
كان الرجــال مييلــون إلــى اللعــب 
بأمان وعقالنية...لكــن عندما طلب 
الباحثــون مــن الفتيــات اجلميالت 
انتهى  املتزجلــني،  ومراقبة  الظهــور 
بهم األمر إلى اتخاذ املزيد من اخملاطر 
الغبيــة ومحاولة اداء حــركات أكثر 
إلثــارة لإلعجاب برغــم انها حركات 
خطرة وميكن ان تنتــج عنها كوارث 

تتعلق بسالمتهم...وتشــير حتليالت 
أخرى إلى أن هــذه الزيادة في اخملاطرة 
ناجتة جزئًيــا عن ارتفاع مســتويات 

هرمون التستوستيرون لدى الرجال.
وفقا للبحث يصبــح الرجال حمقى 
بعــد تفاعلهم مع امــرأة يجدونها 
سجل  الدراسات،  إحدى  وفي  جذابة. 

الرجــال درجات أقل فــي االختبارات 
املعرفية بعد مقابلة النساء. 

وتشــير دراســة أحدث إلــى أن هذا 
الضعف اإلدراكي يترسخ حتى عندما 
يتوقع الرجال ببســاطة التفاعل مع 
امــرأة، وان كانوا ال يعرفــون الكثير 

عنها وال حتى ان كانت جميلة ام ال.

وأثبتت دراســة أخرى أجراها بنيامني 
العصبية  العلوم  اختصاصي  هادين، 
في جامعة ديوك في مدينة درهام في 
والية نورث كارولينا األميركية، أنَّ في 
مخ الرجل بعض املراكز التي تنشط 
عندما يرى امــرأة جميلة، ما يجعله 

يشعر بالراحة واالستمتاع. 

وقال هادين ان هذا هو الســبب الذي 
يجعل الرجل على اســتعداد للدفع 
مقابل شــراء صور للنساء اجلميالت، 
ما يوضح سبب تفوق مبيعات اجملالت 

التي تهتم بعرض صور اجلميالت. 
كما تشير أبحاث اخرى إلى أنه حتى 
مــع التفاعالت احملــدودة للغاية، قد 

يعاني الرجال من ضعف إدراكي عند 
العلماء  مواجهة اجلنس اآلخر. ووجد 
أنه عندما نواجه مواقف نشعر فيها 
بالقلق بشكل خاص بشأن االنطباع 
نواجــه صعوبة  فقد  نتركــه،  الذي 
التفكيــر بوضوح. فــي حالة  فــي 
الرجال، فإن التفكير في التفاعل مع 
املــرأة كاٍف جلعــل أدمغتهم تصبح 

مشوشة بعض الشيء.
ووفقــا ملا نشــرته صحيفــة »ديلى 
تلجــراف«، أكــدت الدراســات التي 
أجرتها جامعة » فالنسيا« اإلسبانية، 
أن ارتفاع معدل هرمون »الكورتيزول« 
في الــدم ســببه قضــاء أكثر من 
خمســة دقائق مع امــرأة جميلة ما 
الهرمون  الرجل ألنه  يؤثر على صحة 

املسؤول عن اإلجهاد للجسد.
وذكــرت دراســات أخــرى أن املرأة 
اجلذابة تســبب للرجل عدة أمراض 
النفســية واجلسدية، مثل  ما بني 
التوتــر واالجهاد وأمــراض القلب، 
بســبب زيادة توتره أمامها، خاصة 
ليســوا  أنهم  يظنون  الذين  هؤالء 
على القدر الكافي من الشــجاعة 
اجلميلة  املــرأة  وتصبح  جملاراتهــا، 
االجتماعية  باحلياة  كبرى  مشكلة 
إلثارتهــا مشــاعر »الغيــرة« لدى 
الرجال،  إلعجاب  وجذبها  النســاء 
ووفًقا جمللة »إكســبيرميونتل« يقل 
الذيــن  األداء الوظيفــي للرجــال 
عمن  جذابات،  نســاء  يجالســون 
يجدونهــن  ال  نســاء  يجالســون 

جذابات.
أميركيــة  دراســتان  وأجمعــت 
وبريطانيــة أجريت على 3509 أفراد 
أن زيادة نســبة اإلصابــة بأمراض 
الضغط تزداد لدى الرجال املتزوجني 

من نساء جميالت.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف تقرير لألمم املتحدة عن أن 
الناس حول العالــم يهدرون نحو 
مليار طــن من الطعام ســنويا، 
وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن 
التقييم األممي هو األشــمل حتى 

اآلن.
وأفاد التقرير بأن الطعام املهدر في 
املنــازل وحدها كان 74 كيلوغراما 
للفرد ســنويا في املتوسط حول 
العالــم. وفي اململكــة املتحدة، 

التي لديها بعض أفضل البيانات، 
لألكل  الصاحلــة  النفايات  متثــل 
نحو ثماني وجبات لكل أسرة كل 

أسبوع.
ويقول التقرير األممي أيضا إن فائض 
الطعام في املطاعم واملتاجر ميثل 
امللقى،  الطعام  مجموع  من   17%
وبعض الطعام يُفقــد في املزارع 
وفي سالســل التوريــد أيضا، ما 
يعني أن ثلث الطعام بشكل عام 

ال يؤكل أبدا.

وأشــار إلــى أن النفايــات تدمر 
مليارات  ملساعدة  املبذولة  اجلهود 
األشــخاص اجليــاع أو الذيــن ال 
تكاليــف  حتمــل  يســتطيعون 
نظام غذائــي صحي، لكنها تدمر 
البيئــة أيضــا، إذ يتســبب هدر 
الطعام وفقــده في نحو %10 من 
االنبعاثــات التي تــؤدي إلى حالة 
الزراعة  وتعــّد  املناخية.  الطوارئ 
املكثفة سببا رئيسا ألزمة التنوع 

البيولوجي والتلوث العاملي.

كما ذكرت صحيفــة »الغارديان« 
أن نفايــات الطعــام كان يُعتقد 
أنها مشكلة تؤثر في الغالب في 
البلدان الغنية، لكن التقرير األممي 
وجد أن مستويات النفايات كانت 
في  مذهل  بشــكل  متشــابهة 
جميع الــدول، برغم ندرة البيانات 

في أفقر البلدان.
وقال اخلبراء إن هنــاك حاجة إلى 
اتخاذ إجراءات من جانب احلكومات 
والشــركات، مع تأكيدهم أهمية 

تقدير  الفردية، مثــل  اإلجــراءات 
حصــص األرز واملعكرونة وفحص 
وزيادة  التســوق  قبــل  الثالجــة 
مهارات الطهي الستخدام املتاح.

وقال إنغر أندرســن، رئيس برنامج 
البيئــة لألمم املتحدة، الذي نشــر 
التقريــر »إن احلد من هدر الطعام 
غازات  انبعاثــات  ســيقلل مــن 
االحتباس احلراري وسيســهم في 
تراجع تدميــر الطبيعة عن طريق 
حتويل األراضي والتلوث، وســيعزز 

وفرة الطعام وبالتالي سيقلل من 
اجلوع ويوفر املــال في وقت الركود 
الشــركات  على  ويتعني  العاملي. 
واحلكومــات واملواطنني في جميع 

أنحاء العالم القيام بدورهم«.
وذكــرت الصحيفــة أن التقريــر 
العاملية  اجلهود  لدعم  أُنتج  األممي 
من أجــل حتقيق هــدف التنمية 
املســتدامة لألمم املتحدة، املتمثل 
فــي خفض نفايــات الطعام إلى 

النصف بحلول عام 2030.

تقرير أممي: العالم يهدر نحو مليار طن من الطعام سنويا

هبات المرأة الجميلة للرجل..التوتر وامراض القلب
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بغداد ـ الصباح الجديد:

التطبيعية  الهيئــة  قّدمــت 
لالحتــاد العراقي لكــرة القدم، 
لالحتــاد  رســميا  اعتراضــا 
جدول  تغييــر  بعد  اآلســيوي، 
مباريات املنتخب في التصفيات 
 2022 العالم  لــكأس  املزدوجة 
ونهائيــات آســيا 2023، والتي 
تقــرر إقامتهــا فــي البحرين 

بطريقة التجمع.
وطالبت التطبيعية، في كتابها 
املرسل لالحتاد اآلسيوي، بخوض 
حســب  التصفيات  مباريــات 
اجلدول احملدد سابقا، والذي يالقي 
فيه هــوجن كوجن ثــم كمبوديا 
اإلعالمي  الناطــق  وإيران.وقال 
التطبيعية، هشــام  للهيئــة 
محمد: »املدرب كاتانيتش أبدى 
استغرابه الشديد من أن تكون 
أمام  منتخبنا  مباريــات  فاحتة 
كمبوديــا، بينما أعلــن االحتاد 
اآلســيوي في وقٍت سابق، أنها 

ستكون مع هوجن كوجن«.
التطبيعية  رأي  »توافق  وأضاف: 
تقــدمي  ومت  كاتانيتــش،  مــع 
لالحتــاد  رســمي  اعتــراض 
بضرورة  واملطالبــة  اآلســيوي 
العــودة إلــى جــدول املباريات 
الســابق، لتحقيق العدالة بني 
املشــاركة  املنتخبات  جميــع 
فــي اجملموعــة«.وأردف: »االحتاد 
البحرين  اختيار  قرر  اآلســيوي 
منتخبنا  الستضافة مجموعة 
لكأس  املزدوجة  التصفيات  في 
آســيا  ونهائيات   2022 العالم 
مباريات  مواعيــد  وحدد   ،2023
منتخبنا فيها«.وختم: »تقرر أن 
السابع من  نواجه كمبوديا في 
حزيران املقبل، وهوجن كوجن )11(، 
وإيــران في اخلامس عشــر من 

الشهر نفسه.
اعلنت جلنة  اخــر،  من جانــب 
املركزي  االحتاد  في  املســابقات 
مباريات  جــدول  القــدم  لكرة 

اجلولة 24 لــدوري الكرة املمتاز، 
باقامة  االحد  اليــوم  ينطلق  اذ 
والطلبة  زاخو  فيلعب  مباراتني، 
في ملعب االول في الســاعة 2 
ظهرا وفي التوقيت ذاته يلتقي 
الكــرخ والســماوة في ملعب 
الساحر احمد راضي، وجترى يوم 
غد االثنني 4 مباريات، في ملعب 
الشــعب الدولي تقــام مباراة 
الشرطة والديوانية في الساعة 
ويلتقي  والربــع عصرا،  الرابعة 
ديربي  في  البصرة  ونفط  امليناء 
في  الفيحاء  ملعب  في  اجلنوب 
والنصف  السادســة  الساعة 

مساء، ويضيف امانة بغداد في 
ملعبه فريق اجلوية املتصدر في 
الســاعة 2 ظهــرا وفي ملعب 
التاجي تقــام في التوقيت ذاته 

مباراة النفط والقاسم.
وتختتــم مباريــات اجلولة بعد 
غد الثالثاء باجراء اربع مباريات، 
الزوراء يضيف احلدود في ملعب 
الساعة  في  الدولي  الشــعب 
وفي  دقيقة عصرا،  و45  الثالثة 
ملعــب ميســان االوملبي تقام 
مبــاراة نفط ميســان والندف 
في الســاعة السادسة مساء، 
اربيــل فريــق نفط  ويضيــف 

الوســط في ملعب فرانســوا 
حريــري في الســاعة الواحدة 
والنصــف ظهرا، وفــي ملعب 
الصناعة جترى مباراة الصناعات 
الكهربائيــة والكهربــاء فــي 

الساعة 2 ظهرا.
للترتيب  متصدرا  اجلوية  ويقف 
برصيد 50 نقطة ثم الشــرطة 
43 نقطة متقدما على  برصيد 
ويأتي  االهــداف،  بفارق  النجف 
رابعا الزوراء وله 41 نقطة.فيما 
يقف امين حســني العب اجلوية 
في مقدمة الهدافني برصيد 14 
هدفا ثم العب الزوراء مهند عبد 

الرحيم بـ 10 أهداف، وبالترتيب 
الثالث الالعبان حســني يونس 
من املينــاء ومنار طه من احلدود 

ولكل منهما 9 أهداف.
رئيــس جلنة  إلــى ذلك، أكــَد 
محمد:  والي  علــي  االنضباط، 
أن أصدرت  اللجنــة ســبق  ان 
مجموعــة من القــرارات التي 
فرضــت فيها غرامــات مالية 
واإلداريني  واملدربني  األندية  بحق 
اســتناداً  والالعبني.وأضــاَف: 
للمادة 14 من الئحة االنضباط، 
وملرور  أكثر من خمســة عشر 
يومــاً علــى إصــدار العقوبة، 

ولعــدم دفع الغرامــة من قبل 
اخملالفني، لذا توجب على جميع 
مــن صــدرت بحقــِه عقوبات 
مالية اإلســراع إلى دفعها الى 
خزينــة احتاد الكــرة خالل مدة 
أقصاها 7 أيام من تاريخ نشــره 
فــي موقع احتــاد كــرة القدم 
سوف  وبعكســه  الرســمي، 
عند  املالية  الغرامــة  تضاعف 

انتهاء املدة أعاله.
فريق  مــدرب  يرى  جانبــه،  من 
النجــف هاتف شــمران أنهم 
باتــوا منافســني بقــوة على 
لقــب الدوري العراقــي املمتاز، 
للوصافة.وقال  وصولــه  بعــد 
شمران إن الفوز على امليناء في 
الشخصية  على  تدلل  البصرة 
التي يتمتع بها نــادي النجف.

وأضــاف أن النتيجــة جــاءت 
مقرونة بأداء مميــز، مردفا: »فزنا 
بجدارة، فأصبحنا شــركاء في 
الوصافة مع الشــرطة. رغم أن 
ملصلحة  يصب  األهــداف  فارق 
لكننا نستحق هذا  الشــرطة 

املركز«.
وأوضح: »أذكــر الالعبني دائما أن 
كل مباراة تنتهــي مع الصافرة، 
اللقب يحتــاج احلفاظ على  وأن 
الطموح  وارتقاء  الفنــي  التطور 
ألعلى مستوى، وتطبيق ذلك على 
أرض الواقع«.وأكــد: »طموحنــا 
ليس التباهي بفوز سابق بل بأننا 
في  يسهم  ما  باســتمرار  نقدم 

التقدم في الترتيب«.
وتابع قائال: »املباراة املقبلة مهمة 
ملعب  على  فهي  كســابقاتها، 
املنافس نفط ميســان، وبالتالي 
علينــا أن نكون في أفضل حال«.
للوصافة  »الوصول  أن  إلى  ولفت 
يحتــاج عزميــة أكبــر لنحفظ 
القوة  مزاحمــة  فــي  حظوظنا 
اللقب«.وتقــدم  علــى  اجلويــة 
برصيد  الثالث  للمركــز  النجف 
43 نقطة، متساويا مع الشرطة 
الوصيــف الــذي يتقــدم بفارق 

األهداف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ـ  والرياضة  الشــباب  وزارة  أقامت 
ـ  والرياضة  البدنيــة  التربية  دائرة 
قسم األنشــطة والبرامج، ورشًة 
)هيكليــة  بعنــوان  ألكترونيــة 
التدريبيــة(  الوحــدة  ومضمــون 
على برنامــج )زوم( قدمها احملاضر 
القدم  بكــرة  والدولي  اآلســيوي 
نهاد صوقار مــن اململكة األردنية 

الهاشمية.
وقــال مديــر قســم األنشــطة 

والبرامج الدكتور جنم عبد مطشر: 
إن الورشة األلكترونية هي الثالثة 
التي تُقيمها دائرة التربية البدنية 
العام  املدير  ويفتتحهــا  والرياضة 
أحمد عودة، وشــهدت مشــاركة 
التعليــم والتطوير  مدير قســم 
واملدربة  الدكتــور كــرمي فرحــان 
املغــرب هدى  وكابــن منتخــب 
بهــالوي واحملاضر اآلســيوي أحمد 
الورشــة  أن أهمية  جمعة، مبيًنا 
األساســية  النواة  باعتبارها  تأتي 

توزيع  وكيفية  التدريبية  للمناهج 
احملتوى التدريبي اخلاص للعمل مع 

الفئات السنية.
وأضاف مطشر أن الورشة مكملة 
للورشــة الســابقة التي أهتمت 
باجلانــب الفني والتربــوي واإلداري 
التــي  والفســلجي  والنفســي 
يحتاجها مدربي الفئات الســنية 
الصغار. الالعبني  قابليات  لتطوير 
وفــي اخلتــاِم فتح باب األســئلة 

واالستفسارات ومتَ اإلجابة عليه.

باريس ـ وكاالت:
الفرنســي  رين  نــادي  َضمــن 
بطاقة التأهل املباِشــر إلى دور 
اجملموعات من دوري أبطال أوروبا 
ألول مــرة في تاريخــه، و ذلك 
بفضل تأهل كل من إشــبيلية 

، إنتــر ، شــاختار دونييتســك 
نصف  إلى  يونايتد  ومانشستر 

نهائي الدوري األوروبي.
األندية األربعــة املذكورة كانت 
اجملموعات  لــدور  أصالً  متأهلة 
لــدوري األبطال، و هــو ما منَح 

رين، الذي احتل املركز الثالث في 
الدوري الفرنسي، بطاقة التأهل 
املباشــر إلى دور اجملموعات من 
دوري األبطــال. و كان نادي ليون 
استفاد هو اآلخر من الوضعية 

نفسها عامي 2018 و2019.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوضــح رئيس الهيئــة املؤقتة 
لنادي الطلبــة، صالح الفتالوي، 
الفريق  انتشــال  على  عازم  أنه 
من املراكز املتأخرة وإعادة ترتيب 
املقبلة. اجلوالت  في  األنيق  أوراق 

وقال الفتالوي إن الهيئة املؤقتة 
اإلثنني،  غــد  يــوم  ســتجتمع 
بحضور اجلهــاز الفني، من أجل 
املعنوية  الــروح  ترميــم  إعادة 
»الطلبــة  للفريق.وأضــاف 
ميلــك خامــات جيــدة، لكــن 
بســبب  منهارة  املعنوية  الروح 
واملاليــة  اإلداريــة  املشــكالت 
التي عانى منهــا الفريق«.وتابع 
»سنحاول االجتهاد لتوفير مناخ 
مناسب كخطة أولية لتصحيح 
مســار الفريق، مــن أجل دخول 
عن  واالبتعاد  الدافئــة  املناطق 

املراكز املهددة بالهبوط«.
التحضيــر  »ســنحاول  ونــوه 
النتخابات نزيهة تضمن لعشاق 

لفرز  بهــا  املشــاركة  األنيــق 
هيئــة إدارية قادرة علــى إعادة 
تألــق الطلبة«.وأوضح »الهيئة 
تدخــر جهًدا، هناك  لن  املؤقتة 
جتاوب مــن وزير التعليم العالي، 
النادي  إلنعــاش  لدينا خطــط 
قريبني  ماديًا«.وشــدد »سنكون 
احلفاظ  أجــل  الفريــق من  من 
علــى الطلبة في مواقع تضمن 
ابتعاده عن الهبــوط، ألن تاريخ 
الطلبــة ال ميكــن أن ينســف 
بهبوطه«.يشــار إلى أن الهيئة 
على  اخلميس،  وافقــت  العامة 
الســابقة،  اإلدارة  اســتقالة 
وســمت صالح الفتالوي رئيًسا 

للهيئة املؤقتة.
عقــدت الهيئة العامــة لنادي 
االستثنائي،  اجتماعها  الطلبة 
في مقر وزارة الشباب والرياضة 
العراقية.وذلك بنــاًء على دعوة 
وزير  وبحضور  اإلداريــة،  الهيئة 
عدنــان  والرياضــة،  الشــباب 

مدير  املوســوي،  وأحمد  درجال، 
وزارة  البدنية في  التربيــة  دائرة 
الشــباب.  وتضمــن االجتماع 
قراءة التقريريــن اإلداري واملالي، 
إلى  إضافة  عليهما،  والتصويت 
تسمية محمد طالب الهاشمي 
ممثال عــن النادي، فــي اجلمعية 
العموميــة لالحتاد املركزي لكرة 
الهيئة  القــدم. وقدم أعضــاء 
اخلطية،  اســتقاالتهم  االدارية 
عليهــا  التصويــت  مت  حيــث 
لكل  منفصل  بشكل  وقبولها، 

عضو.
بتســمية  االجتمــاع  وانتهــى 
هيئة مؤقتــة، لقيادة دفة النادي 
على  تعمل  بحيث  أشهر،  لثالثة 
انتخابات.وســتتألف  تنظيــم 
الهيئة املؤقتة مــن صالح هادي 
وباسم عباس  رئيســا،  الفتالوي 
نائبا للرئيس، وعلي نعيم جاسم 
أمينــا ماليا، ووصفي كرمي عباس 

أمينا للسر، ووائل حسن عضوا.

التربية البدنية والرياضة تنظم ورشة 
عن مضمون الوحدة التدريبية لكرة القدم 

رين إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا

إدارة الطلبة تعتزم 
إعادة الروح لفريقها الكروي

اليوم.. اقامة مباراتين في افتتاح الجولة 24 لدوري الكرة 

العراق يعترض على جدول مبارياته
 في التصفيات اآلسيوية المزدوجة

تشكيلة املنتخب الوطني

العواصم ـ وكاالت:

ميدفيديف  دانييل  الروســي  أعلن 
الذي ســيصعد إلى املركــز الثاني 
عامليــا يوم غد اإلثنــني، وهو أفضل 
تصنيــف لــه طــوال مســيرته، 
نوفــاك  الصربــي  منافســه  أن 
رقمه  تعزيــز  ميكنه  ديوكوفيتــش 
القياســي باالســتمرار في صدارة 
التنس  حملترفي  الدولــي  التصنيف 

إلى 400 أسبوع.
وحطم ديوكوفيتش )33 عاما( الذي 
البطوالت  18 فــي  اللقــب  حصد 
األربع الكبرى في أستراليا املفتوحة 
الشــهر املاضي، الرقم القياســي 
العاملــي اخلــاص باالســتمرار في 
صدارة التصنيف واملســجل باسم 
فيدرر،  روجر  الشــهير  السويسري 
عندمــا حافــظ علــى موقعه في 
311 أســبوعا  القائمة ملدة  صدارة 

في الثامن من آذار اجلاري.
وقــال ميدفيديــف )25 عاما( بعد 
تأهله لقبل نهائي بطولة مرسيليا 
أمس اجلمعة: »أوال وقبل كل شيء 

هذا إجناز هائل. وهــو بالتأكيد قادر 
على االســتمرار فــي الصدارة ملدة 

400 أسبوع«.
وأضــاف: »سنســعى ملنعــه من 
حتقيق ذلك. أنا لم أمتكن من القيام 
بشــيء )أمامه( في نهائي أستراليا 
املفتوحة. لكن هــذه هي الرياضة. 
لــن مينحه أحد شــيئا بســهولة 
وســيتعني عليه السعي لتحقيق 
ما يريده«.وعاد فيدرر الذي سيكمل 
عامه 40 في آب املقبل إلى املالعب 
بعد غياب طويل اســتمر 14 شهرا 
خضوعه  بعد  املاضي،  األسبوع  في 

لعلميتني جراحيتني في الركبة.
إعجابه  عــن  ميدفيديــف  وعبــر 
بالالعب اخملضرم الذي حصد 20 لقبا 
في البطوالت الكبــرى، بعد متكنه 
من الفوز بأول مبــاراة بعد العودة.
وتابع ميدفيديــف: »بالتأكيد أحب 
اللعب في مواجهة روجر. فهو واحد 
من أفضل 3 العبني أجنبتهم اللعبة 
دائما  أمامه  واللعب  تاريخها  طوال 
مواجهة  في  »اللعب  هائل.وواصل: 
رائع«.والثالثة  دائمــا  الكبار  الثالثة 
وفيدرر  ديوكوفيتــش  هــم  الكبار 

واإلسباني رفائيل نادال، الذي حصد 
20 لقبا كبيرا أيضا ويتقاسم الرقم 
القياســي مع فيدرر.وفــي آخر 68 
بطولة كبــرى حصل الثالثة الكبار 
علــى 57 لقبا.وخســر ميدفيديف 
حامــل لقــب البطولــة اخلتامية 
ملوســم تنــس الرجال فــي نهائي 
نــادال في  أمام  املفتوحة  أمريــكا 
2019 وفي نهائي أستراليا املفتوحة 

أمام ديوكوفيتش الشهر املاضي.
وســيصبح ميدفيديــف أول العب 
من خــارج الرباعي املكون من فيدرر 
ونــادال وديوكوفيتــش والبريطاني 
الثاني  املركــز  يحتل  مــوراي  آندي 
عامليــا، منذ أن جتاوز نــادال الالعب 
األسترالي ليتون هيويت ليحتل هذا 

املركز عام 2005.
من جانب اخر، فجر الفرنســي بيير 
 93 رقم  املصنــف  هربــرت،  هوجو 
في التصنيــف العاملي الحتاد العبي 
العيار  من  احملترفني، مفاجأة  التنس 
الثقيــل، في ربــع نهائــي بطولة 
متكن  عندمــا  وذلــك  مارســيليا. 
من إقصــاء اليوناني ســتيفانوس 
تسيتســيباس، املصنف خامســا 

وبطل  للقب،  الثاني  واملرشح  عامليا 
املسابقة الفرنسية في آخر عامني.

وتغلب هربرت، الــذي يفتقر إلى أي 
لقب، وتتلخص كل إجنازاته في بلوغ 
3 نهائيات، آخرها في مونبلييه عام 
اليوناني،  علــى  متميز  بأداء   ،2019
و6-2.وكان  و4-6   )8-6)  7-6 بواقــع 
السقوط في مارسيليا، ثاني هزمية 
لليوناني أمام هربرت، الذي فاز عليه 
في شنتشن )الصني( عام 2018، في 
املباراة السابقة الوحيدة بني االثنني.
نصــف  فــي  هربــرت  وســيواجه 
النهائي، الفائز مــن مباراة مواطنيه 
آرثــر ريندركنيش، القــادم من األدوار 
التمهيدية، وأوجو هامبرت، املرشــح 
الرابع حلصد اللقب.وفي مباراة أخرى، 
متكن الروسي دانييل ميدفيديف من 
ســينر،  جانيك  باإليطالي،  اإلطاحة 
بواقع 6-2 و6-4، وســط آمال حصد 
اللقب األول له هذا العام، والعاشــر 
في مسيرته.وســيواجه ميدفيديف 
في الــدور املقبل األســترالي ماثيو 
إبدن، الذي أطاح أيضا بالروسي كارين 
خاشانوف، حامل لقب نسخة 2018، 

بنتيجة 4-6 و6-4 و2-6.

تقـرير

ميدفيديف يسعى إلنهاء إنجاز ديوكوفيتش الهائل
هربرت يجرد تسيتسيباس من لقب مارسيليا

باريس ـ وكاالت:
أعلن باريس ســان جيرمــان اول امس عن 
متديد عقد العبه الدولي األرجنتيني أنخل 
دي ماريا حتى عام 2022.وجاء في التغريدة 
التي نشرها الفريق الباريسي »باريس سان 
جيرمان سعيد بإعالنه جتديد عقد أنخل دي 
التمديد  ماريا ملوسم إضافي مع إمكانية 
ملوســم آخر. املهاجم الدولي األرجنتيني 
البالغ من العمر 33 عاماً سيكون مرتبطاً 
مــع فريق العاصمة بعقد ميتد إلى 30 متوز 
2022«.   وحط الالعب األرجنتيني الرحال 

في الفريق الباريسي في عام 2015.

الدوحة ـ وكاالت:
مدرب  سانشيز،  فيليكس  اإلسباني  أعلن 
العنابي  منتخب قطر لكرة القدم، قائمة 
التــي ســتلعب 3 مباريــات، فــي بداية 
املؤهلة  األوروبية،  بالتصفيات  مشــوارها 

إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وســتواجه قطر كال من، لوكســمبورج 
وأذربيجــان وأيرلندا، أيــام 24 و27 و30 آذار 
ســعد  كالتالي:  القائمة  اجلاري.وجــاءت 
الشيب ومشــعل برشم ومحمود أبو ندى 
وصالح زكريا، في حراســة املرمى، وبيدرو 
كوريا وعبد الكرمي حســن وطارق سليمان 
وأحمد ســهيل ومصعب خضر وبســام 

الراوي وهمام األمني ومتيم املهيزع.
وســالم الهاجري وخوخي بوعالم ومحمد 
وعــد وعاصــم مادبــو وكــرمي بوضياف 
وإســماعيل محمــد وعبــد اهلل األحرق 
وأحمد فتحي وعبد العزيز حامت وخالد منير 
وحسن الهيدوس ويوسف عبد الرزاق ومعز 
علي ومؤيد حسن ومحمد مونتاري وأحمد 

عالء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ابدى محترف فريق القــوة اجلوية، األردني 
إحسان حداد، ســعادته بفوز الفريق على 
الزوراء في الكالسيكو 2-0 .وقال حداد في 
الفيسوك بعد  منشور على صفحته في 
تســجيله اول أهدافه مع الفريق: »الفوز 
بالكالسيكو دائما ما يكون له طعم آخر، 
احلمد هلل فــوز رائع ومهم لنا مبارك لكم 
جميعــاً«.وكان فريق القــوة اجلوية أنفرد 
بصدارة الــدوري املمتاز، بفــوزه 2-0 على 
غرميه الزوراء، اخلميس، على ملعب الشعب 
الدقيقة  23.وفي  الدولي، حلســاب اجلولة 
الثانيــة من الوقت بدل الضائع، اســتغل 
إحسان حداد، كرة عرضية، ليسجل منها 
هــدف التقدم للقــوة اجلوية مــع نهاية 

الشوط األول.
وبرغم محاوالت الزوراء للعودة إلى املباراة، 
لكنه اصطــدم بالتنظيم الدفاعي للقوة 
اجلوية، الذي اســتغل كــرة مرتدة وصلت 
إلبراهيم بايش، الذي أودعها داخل الشباك 
في الدقيقة 75.وبعد ذلك تعرض إبراهيم 
بايش للطــرد بعد تلقيــه بطاقة صفراء 
ثانية.ورفــع القوة اجلوية رصيــده إلى 50 
الترتيــب، فيما جتمد  نقطة في صــدارة 
رصيد الــزوراء عند 41 نقطــة في املركز 

الثالث.

سان جيرمان يمدد 
عقد دي ماريا

سانشيز يعلن قائمة قطر 
للتصفيات األوروبية

حداد يعرب عن سعادته 
بهدفه في الكالسيكو
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للنفس البشــرية رغائب وشــهوات 
ومطامع تشــكل االمتحان احلقيقي 
الذي يواجهه االنســان فــي حياته ، 
فاذا استسلم للعواصف ولم يكبح 
جماح نفســه ، تدحرج الى الهاوية 
ولم ينفعه بعد ذلــك عض األصابع 

من الندم .
واْن اســتطاع االنتصــار علــى تلك 
املغريــات، وصارعهــا بصالبة وثبات 
بالفوز  مكلــال  االمتحان  مــن  خرج 
والنجاح، وأبعد عن نفسه املواخذات 
ان يصــون ماء  واســتطاع  املوجعة 

وجهه من االراقة ...
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واملطامــع لن تنطفــي جذوتُها أبداً 
حتــى مع دخــول االنســان مرحلة 
حلدود  عابــرة  فهــي  الشــيخوخة 

السنني ...!!
وقد تزداد عنــد بعضهم كلما تقّدم 

في العمر ..!!

 – -3

والعاقل من اتَعــَظ بالتجارب – كما 
جاء في القول املأثور .

 ومن التجارب التي عشــناها جتربٌة 
طرفاها رجالن :

أحدهمــا : أنفــق عمــره متقمصاً 
شــخصية الناصح األمــني جلمهور 

املستمعني ..!!
وثانيهما : رجل خــاض غمار التجارة 

وتبوأ منها مكانا علّيا .
وقد جّند الثاني نفسه خلدمة األول ، 
تقديرا منه لدوره االصالحي وتوثقت 
اواصر الصلة واحملبة بني الرجلني على 

نحو وثيق .
وكان التاجــر يحتفــي بصاحبــه ، 
ويُســكنه حني يجيء الــى عاصمة 
الضباب بشــقة له فخمــة إكراما 

وحّبا .
ويبــدو ان الشــقة أغــرت الضيف 

بشرائها فوافق صاحبها التاجر على 
الفكرة مــع انقاص كبيــر لثمنها، 
الراغب  مشــترطاً علــى الضيــف 
بشــرائها ان ال تُبــاع اذا اراد البيع االّ 
بعد إخبارِِه ، ليكون هو املشتري لها 

دون غيره 

ولكّن املشــتري املســكون بالطمع، 
أقدم على بيعها بعد مرور ســنة من 
شرائها وبربح عاٍل دون اخبار صاحبه 
، االمــر الذي ســّبب غضب صديقه 

مالك الشقة االول 
وآل االمــر الى ِفصام نكــد ، وحتّولت 
العالقة احلميمة الى أجواء مشحونة 

بالتشنج واالنقباض والتباعد ...

ولم متض االّ فتــرٌة قصيرة بعد ذلك 
حتى أُصيب - الذي سال لعابُه للربح 
الوفير من بيع الشقة - مبرض عضال 
اســتعصى على العــالج، فاغمض 
عينه ورحل عن سطح هذا الكوكب 
تاركا وراءه هذه القصة التي جعلته 
مضرب األمثــال ، ولّونــت صفحته 
بلون قامت واََلَكْتُه األلســنُ مستنكرة 

مطامعه ..

األموال  وترك  الصديق،  خسر  وهكذا 
التي دفعه احلــرص لتفضيلها على 
الصديق، غنيمــًة لغيره، وأضاف الى 
قصص املوصوفــني بالطمع واحلرص 

قصة جديدة ..

احذروا المطامع

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

التركية  املمثلة  نشــرت 
صورة  أرتشــيل  هانــدا 
عفوية لهــا عبر خاصية 
صفحتها  في  "ستوري" 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
دون  مــن  فيها  ظهــرت 
شــعرها  تاركًة  ماكياج 
على  تســريح  غيــر  من 
طبيعتــه. وكان قــد أثار 
شراء أرتشيل بيتاً جديداً 
كبيراً  جدالً  الثمن  باهظ 
في تركيا، فقد كشــفت 
أن  التركيــة  الصحــف 
البيت يبلغ ثمنه عشــرة 
ماليني ليرة تركية، أي أكثر 
من مليون و400 ألف دوالر 
أميركي. وذكرت الصحف 
انها وّقعت على عقد مع 

لتصميم  خاصة،  شركة 
الداخلــي،  الديكــور 
العقد،  مبوجب  وألزمتهم 
التامة،  الســرية  علــى 
الشــركة  تتمكن  ولــن 
مشــاركة  من  املعمارية 
منزلها  ديكــور  أو  موقع 
بالرجوع  إال  في أي مكان، 
إليهــا، وتدفع الشــركة 
اإلخالل  حال  في  تعويضاً 

بالعقد.

الفنانة  عمل  فريق  احتفل 
هيفا وهبــي بعيد ميالدها 
في أثنــاء التحضير لعمل 
لم يتم االعالن عن تفاصيله 
بعد، ونشــرت هيفا وهبي 
اخلاص  فيديو عبر حسابها 
التواصــل  موقــع  علــى 
اإلجتماعي في أثناء تلقيها 
املفاجــأة مــن دون علمها 
وظهرت  مسبقاً.  باملفاجأة 
هيفــا وهبي فــي الفيديو 
باللــون  فســتاناً  ترتــدي 
العديد  وتتوســط  الزهري 
لها  وحضر  البالونــات  من 
كبيراً  قالبــاً  اإلعداد  فريق 

من احللوى مزيناً باســمها 
من  باقات  مــع  وبصورتها 
هيفــا  وعّلقــت  الــورود. 
قائلة:  الفيديو  على  وهبي 
"مفاجأة اإلحتفال في عيد 
ميالدي أثناء التصوير شكراً 

لكم جميعاً". 

عبر املمثــل اللبناني رودريغ 
طريقته  علــى  ســليمان 
األوضاع  من  اســتيائه  عن 
لبنان،  إليهــا  وصــل  التي 
فكتب علــى صفحته على 
اإلجتماعي  التواصل  موقع 
أصدقائي  تعاطي  :"أسلوب 
األجانب معي صار فيه ميكن 
بال مــا ينتبهــو، كثير من 
هّني  بلومن  ما  الشــفقة. 
عايشــني بالبالد املتحّضرة، 
بالبالد اللي حتترم اإلنســان 
وبتعطــي كامــل حقوقه، 
كهرباء  فيهــا  اللي  بالبالد 
وطرقــات  وضمــان  ومــّي 
محترم،  لألجــور  أدنى  وحّد 
فيها  صار  مــا  اللي  بالبالد 
أكبر إنفجــار ولهّلق ما في 

حقيقــة". وكان قــد كتب 
رودريغ مؤخراً على صفحته 
بقرب  لبنان  "يتمّيــز  أيضاً: 
الــذّل في الســوبرماركت 
الّساحل من اإلختالط  على 
بزمن  اجلبال  علــى  والتزّلج 
كورونــا، وقرب قيمة الدوالر 
مســاحته  مــن   )١٠١٠٠(
ع  ســّلمولي   )١٠٤٥٢(
الكرامة والشعب العنيد".

هاندا أرتشيل

رودريغ سليمان

هيفا وهبي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف الفنان النحــات البريطاني جيســون دي كيريس 
تايلور، الــذى تعرض منحوتاته الرائعة فــي أعماق البحار، 
متحف جديد في جزيرة سانت مارجريت، أكبر جزر لرينس، 
على بعد نحو نصف ميل من الشــاطئ مــن مدينة كان 

بالريفيرا الفرنسية.
ووفقــا ملوقع جريدة ديلي ميــل البريطانية، يضم املتحف 
اجلديد قبالة سواحل مدينة كان الفرنسية ستة منحوتات 
عمالقة على شــكل رأس يبلغ وزنها عشــرة أطنان ويزيد 

ارتفاعها على املترين.
وأوضحت الصحيفة أن األعمال الســتة تستند إلى صور 
ألفراد اجملتمع احمللى وتغطــى مجموعة من األعمار واملهن، 
من الصياد احمللي موريس البالغ من العمر 80 عاًما إلى آخر 
يدعى أنوك تلميذ املدرسة االبتدائية البالغ من العمر تسع 

سنوات.
وُوضعــت املنحوتات علــى عمق يتراوح بــني مترين وثالثة 
أمتار على مناطق من الرمال البيضاء بني مروج األعشــاب 
البحرية في اجلزء اجلنوبي من اجلزيرة، ما يجعل الوصول إليه 
ســهال، إضافة إلى املياه الصافية التي توفر ظروًفا مثالية 

للغطس.

متحف فني 
في اعماق البحار

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شركة فورد امنوذج معدل جديد ستضيفه إلى أسرة 

سياراتها البيك آب الكبيرة الرباعية الدفع.
من حيث املقاييس تتطابق الســيارة اجلديــدة تقريبا مع 
مركبات F150 Super Duty املوجودة حاليا، لكنها تختلف 
عنها قليال من ناحية التصميم اخلارجي، فبدال من الشبك 
املطلي بالكــروم على الواجهــة تتطابق ألوان الشــبك 
مع اللون األســاس للهيكل، كما أضيفــت عليها بعض 

التعديالت على تصميم القمرة من الداخل.
وصممت قمرة املركبات بصفني من املقاعد اجللدية املريحة 
اخملصصــة خلمس ركاب، كمــا متيزت واجهــة القيادة عن 
تلك املوجودة في مركبات Super Duty الســابقة بشكل 
ملحوظ، إذ تغير تصميم فتحات نظام التكييف، وتصميم 
أزرار الواجهة، وجهزت بشاشــة أكبر مبقاس 12 بوصة مع 
نظام Super Duty يدعم االتصال الســلكيا مع الهواتف 
 Android و Apple CarPlay واألجهزة الذكية عبــر نظامي

.Auto
وميكن لهذه املركبات نقل حموالت تصل إلى 3.6 طن، وجر 
مقصــورات يصل وزنها إلى 16.8 طن، كما جهزت بعجالت 
كبيرة وأنظمة تعليق خاصة متكنها من اجتياز أكثر الطرق 
وعورة، فضال عن أنظمة تساعد على التحكم بكل عجلة 
على حدة لتسهيل القيادة على الرمال أو األماكن املغطاة 

باألوحال والثلوج.

فورد توّسع أسرة مركباتها 
العمالقة برباعية دفع جديدة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
بعضنا يحلــم بامتــالك متجر يبيع 
فيه البضاعة التي يحبها ويرغب بها، 
فهناك ســيدات يحلمــن مبتجر لبيع 
املاكيــاج وهنــاك من يخطط  ادوات 
لشــراء متجر يبيع فيه العاب اطفال، 
لكن ال يوجد ابدا متجر لبيع املشــاعر 
واالحاســيس، ترى ما الذي ميكن بيعه 
في هذا املتجر لو قدر له ان يكون، وما 
الــذي جند اننا نفتقــر اليه في الوقت 
الراهن ونتمنى لو كان باإلمكان بيعه 

وتوزيعه على الناس؟
احلب.. ثــم احلب.. ثم احلب، هذا ما اكد 
عليــه عزيز عمــاد الذي قــال: "احلب 
اســاس كل املشــاعر، احب نفســي 
فاحب عائلتي واوفر لهم ما يحتاجونه 
من امــان وحياة كرميــة، احب وطني 
فأحاول ان اخدمه بــكل ما اوتيت من 
قــوة وامكانيات، احــب الناس بعيون 
عائلتي وبلــدي، وبالتالي فلن اخاصم 
احدا ولن اســمح ان يخاصمني احد. 
فاحلب اســاس لكل ما ميكن ان افكر 

ببيعه من مشاعر".
والثقة  ان االخــالص  نور تقي تقــول 
اهم بضاعتــني ميكن ان ابيعهما لكل 
النــاس مجانا واضــاف: "االخالص ما 
نفتقــره اليــوم، االخــالص بعالقاتنا 
االنســانية وحتى رباطنــا مع الوطن 
نادرا.  اصبــح  الذي  االخــالص  يحتاج 
اليوم جنــد ان العالقات الزوجية تعاني 
من مشــكالت عدة ألنهــا تخلو من 
والثقــة ببعض.  االخــالص لبعــض 
الكثير من العالقــات الزوجية انتهت 
واثــرت على حيــاة االطفال بســبب 
ازمة الثقة بني الزوجني التي يتســبب 
بها عــدم االخالص، او حتى الشــك 
بعــدم االخالص، اظــن انهما صفتني 
متالزمتني. لذا فســأبيعها مجانا وال 
اريد ثمنا للبضاعة ألنــه يكفيني ان 

اجد وطني تبنيه اسر متعافية".

ووجد سالم سالم ان الوطنية او حب 
الوطــن "اول ما ميكــن ان افكر ببيعه 
في مثــل هــذه احلالة، حــب الوطن 
واالنتمــاء. كل مشــكالتنا احلاليــة 
سببها السياســيني واالفراد الذين ال 
ينتمــون الى الوطن، فاالنتماء ال يعني 
الهوية، بل املشــاعر، انــا عراقي لكن 
هل انتمي فعال للعراق ام لدولة اخرى؟ 
هناك يهود هاجــروا من العراق وبرغم 
هذا فهم ينتمون الى العراق ويحبونه 
اكثر مــن الكثير مــن املوجودين في 
البلد. االنتماء اصــل االخالص واصله 
حب الوطــن، واملنتمي لوطنه ال ميكن 
ان يخونه وال ميكن ان يقوم بعمل يؤذي 

ابناءه او يهدد سمعته بني البلدان".

امــا ريان موســى فقــال: "باحلقيقة 
نحن حاليــا نحتاج الــى متجر لبيع 
عدة مشــاعر واحاسيس، فالناس في 
الوقت احلالي تفتقر الى اغلب املشاعر 
االنســانية التي تعزز انســانيتنا. قد 
ابيع العطف الن القســوة باتت اشبه 
بالظاهــرة، رمبــا ابيع احلــب والود الن 
الناس صار منهــم من يحّرمه ان كان 
موجــه الى اشــخاص مختلفني عنا 
دينيا او مذهبيا او حتــى لونا. نحتاج 
الــى االخــالص للوطن الــذي ضيعه 
باملشــاعر  الرقة  الى  اخلونة، نحتــاج 
التي استبدلت بسبب ما مررنا به من 
ظروف وصارت سّبة، قد ابيع الذكاء الن 
الغباء صار ظاهرة مرعبة. الناس اليوم 

يحتاجــون الى اعادة فرمتة، فما منر به 
اليوم بســبب الضياع الذي نشعر به 
في ظل سياســيني ال يفقهون معنى 
السياســة واالدارة لكن حظنا العاثر 

جلبهم الينا".
واذن ليس للمشــاعر متاجر، لكن لها 
هبات، ألنهــا فينا اصــال، وألنها فينا 
تســمح لنا أن نهبها ملن يســتحق، 
وحتى ملن يحتاج  ، فعندما اهدي زهرة 
لصديق غاضب، اكون منحته مشاعر 
الهــدوء والروية، وعندمــا  اصفح عن 
مخطئ فقد وهبته الســماح واحملبة، 
وعندمــا اقوم بفعل يدل على محبتي 
لبلدي، امنا اكرس في نفســي، أهمية 

االحساس باالنتماء.

الصباح الجديد - وكاالت:
أثار مطرب املهرجانات املصري علي 
قدورة حالة من اجلــدل على فيس 
بوك، بعدما ظهر في بث مباشــر 
يتحدث عن مشــاركته في برنامج 

رامز جالل اجلديد.
عن  البداية  فــي  قــدورة  وحتــدث 
مشــاركته في برنامــج رامز جالل 
مريض  "رامــز  ويســمى  اجلديــد 
نفســي"، حيث طالب بعدم نشر 
فيـها  شـــارك  التـــي  احللقـــة 
علـى  حصولـــه  عـــدم  بسبـب 

أموالـه.
وبعد يوم واحد تراجع ونفى ما قاله 
مبررا املوضوع بانه مجرد مزحة! ثم 
عاد واكد إن رامز جالل اســتضاف 

عــددا كبيرا من جنــوم املهرجانات، 
إدارة  أن  وأنه علــم بعــد عودتــه 
البرنامــج منحت البعض مكافآت 
بالتصوير  قــام  هو  بينمــا  مالية، 
مجانــا. وقــال انه بعد ان شــاهد 
احللقة كاملــة اتضح انها تخللت 
بعض املواقف واللقطات الـــتي ال 

يرغـب بعرضهـا.
وتابــع قدورة: "انا لــم اتقاض اجرا 
اعلن  واليوم  احللقــة،  تصوير  على 
رفضي على عرضها ليس بســبب 
عــدم تلقي اجــر اســوة بالبقية، 
لكــن هناك بعض املشــاهد التي 
ال اريد ان يراهـــا جمهـــوري، واال 
فسأستهـدف رامـز جـالل مبقـلب 

فيـما بعـد".

أول أزمة في برنامج رامز جالل الجديد

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفلــت الفنانة ســمية اخلشــاب 
بإطاللة  تصوير  أحدث جلسة  بإطالق 
خليجيــة عصريــة، وأطلقــت على 
الصور وصف "اجلمال العربي األصيل"، 
وبعدها قامت بنشــر عــدة صور من 
اجللسة نفسها مع تعليق يؤكد أنها 

ال تتأثر بكيد األخرين.
ســمية أكــدت أن ألبــوم الصور مت 
باململكة  الرياض  مدينة  في  التقاطه 
العربية الســعودية، ومزجت فيه بني 
االطالالت  وبــني  اخلليجية  االطاللــة 

العصرية، وعلقت عليها عبر حسابها 
مبوقــع إنســتغرام: "اجلمــال العربي 

األصيل".
وعلق على الصورة العديد من الفنانني 
من ضمنهم الفنانة نادية اجلندي التي 
كتبــت "يا قمر يــا حبيبتي" وكذلك 
أمينة خليل التي علقت لها مبجموعة 
من القلوب، وكتب اخملرج جميل جميل 

املغازي "حتفة".
أخرى  سمية عادت ونشرت مجموعة 
من الصور للجلســة نفسها وعلقت 
عليهــا: "كونــي كالصقــر الذي ال 

يكسره كيد القوارض".
يذكر أن سمية اخلشاب تستعد 
في  مشــاهدها  تصوير  لبدء 
وهو  "موســى"  مسلســل 
أول عمــل يجمعها بالفنان 
يشــاركها  رمضان،  محمد 
فواز  فيــه صبري  البطولة 
ومنذر رياحنة وهبة مجدي 
النصر،  ســيف  وفريــدة 
الفنانني.  مــن  آخر  وعدد 
عبدالرحمن،  ناصر  تأليف 

وإخراج محمد سالمة.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف العب الفنــون القتالية اخملتلطة 
الروسي كيريل تيريشني، والذي يطلق عليه 
لقب باباي روسيا، ندمه الشديد حلقن مادة 
الفازلني في ذراعيه وتعريض حياته للخطر 

مقابل احلصول على مظهر رياضي قوي.
تعــود تفاصيــل العمليــة اجلراحية التي 
خضع لها حني قام بحقن مادة الفازلني في 
عام 2019، مع ان مقــاس عضالته اجلديد 
لــم يكن مهًمــا كثيرًا في احللبــة، وبعد 
ذلك بوقت قصير، بدأ تيريشني يشكو من 
املشكالت التي تســببها الغرسات، ليبدأ 
العمليات اجلراحية للتخلص  بعدها رحلة 

من هذا الكابوس.
وكشف  نيته في إزالة تلك العضالت، قائالً 
محظوظ للغاية، حيــث كان هناك أطباء 
على استعداد لعالجه بعد أن أخبره اجلراح 
دميتري ميلنيكوف أنه قد ميوت إذا لم يتم 

إجراء عملية جراحية لذراعيه.
وقال: "ستكون أصعب عملية جراحية في 
العضلة ذات الرأسني، فالعصب املسؤول 
عــن حساســية الذراعني موجــود في 
الداخل، فإذا حدث شــيء لهذا العصب 
لن أســتطيع حتريك ذراعي. أنا قلق حًقا 
بشأن هذا، أنا خائف جًدا  كان يجب أن 

أفكر في هذا مسبًقا".

الصباح الجديد - وكاالت:
فاز املمثل التونســي، ســامي بــو عجيلة، 
بجائزة أفضل ممثل عــن دوره في فيلم ''بيك 
نعيش''، للمخرج التونسي، مهدي البرصاوي، 
ضمن فعاليات الدورة 46 لـ"جوائز ســيزار" 

في العاصمة الفرنسية باريس.
وأدى ســامي بــو عجيلة في فيلــم "بيك 

نعيش" دور فارس، املتزوج من ميريام )املمثلة 
التونســية، جنالء بن عبد اهلل(، وتدور أحداث 
الفيلم بشــأن رحلة عائلية لفارس وميريام 
برفقة ابنهما الصغير، حيث يتعرضون حلادثة 

إرهابية، وتكشف احلادثة أسرارا عدة.
جتدر اإلشارة إلى أن فيلم "بيك نعيش" شارك 
أي "األوســكار  إلى جانب "جوائز ســيزار"، 

ملوقــع  وفقــا  الفرنســية" 
"موزاييك إف إم" التونسي، في 
عدة مهرجانات دولية، من بينها 
مهرجان البندقية 2019، حيث 
توج سامي بو عجيلة بجائزة 
"أفضــل متثيــل" بقســم 

"أوريزونتي".

رياضي روسي يعرض حياته للخطر بعد حقن عضالته

تونسي يفوز بجائزة افضل ممثل
 ضمن فعاليات جوائز سيزار

سمية الخشاب تمنح نفسها لقب 
صاحبة "الجمال العربي األصيل"

ماذا لو كنت تملك متجرا لبيع المشاعر؟
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