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الصباح الجديد - متابعة:
أعلن رئيس هيئة قناة السويس 
إن  ربيع، امــس األحد،  أســامة 
الســفن  إعطاء  تبحث  الهيئة 
املتضــررة مــن عرقلــة حركة 
املالحــة فــي القنــاة بعــض 

التخفيضات.
"بالده  أن  وأضاف في تصريحات، 
العالقة  السفن  تفكر في منح 
فقط بعض التخفيضات األخرى 
بعد ما ينتهي موضوع السفينة 

العالقة".
وأوضح أن "القناة تخسر ما بني 
13 و14 مليون دوالر من اإليرادات 
اليوميــة بعــد توقــف حركة 
سفينة  جنوح  بســبب  املالحة 
 369 احلاويات، مشــيرا إلــى أن 

سفينة تنتظر عبور القناة".
وكان رئيس هيئة قناة السويس 
الفريق أســامة ربيــع، أورد في 
وقت ســابق من يوم امس أيضا، 
أن العمل على مدار 24 ســاعة 
إلنهاء أزمة الســفينة البنمية 
"إيفر غيفن"، مشــيرا  اجلانحة 
إلــى أن الرياح وســوء الطقس 

ليسا سبب احلادثة.
وكشــف ربيع، فــي تصريحات 
صحفية أنه يتــم العمل حاليا 
مبناورات الشد باشتراك عدد من 
الســفينة  أزمة  حلل  القاطرات 
اجلانحة في قناة السويس، حيث 
تقوم الكــراكات بعملية تفريغ، 
نتج عنها أنه أصبح هناك مياه 

حتت السفينة.

وأوضح أنه يجــري العمل حاليا 
أوقات  على مناورات الشــد في 
تالئم ظروف املد واجلزر وســرعة 
دفــة  أن  إل  مشــيرا  الريــاح، 
الســفينة حتركــت بعدما صار 

حتتها مياه.
قناة  هيئــة  رئيــس  وكشــف 
السويس عن استخدام احلفارات 
الناجمة عن  اآلثار  األرضية لرفع 

الســفينة،  على جوانب  احلادث 
موضحــا أن اجلهود أثمرت حتقق 
نتائــج إيجابية أبرزها تشــغل 

احملرك والدفة.
واستطرد الفريق أسامة ربيع أن 
الرياح ليست السبب األساسي 
اجلانحة،  الســفينة  أزمــة  في 
موضحا أن القناة حتملت مراكب 
اجلانحة،  الســفينة  مــن  أكبر 

معتبــرا، وفق ما نقلت صحيفة 
أن قبطــان  اليــوم"  "املصــري 
السفينة هو املسؤول عن وقوع 

تلك احلادثة.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس 
أن التحقيقات ستكشــف عن 
الســبب الرئيســي وراء أزمــة 
كشف  كما  اجلانحة،  السفينة 
أنــه من املمكــن تفريغ حمولة 
التي حتتوي  اجلانحة  الســفينة 
علــى 223 ألف طن موضحا أنه 
مت متهيد الطريق لدخول الكراكة 
العمل  بدأت  التي  "مشــهور"، 

فعليا.
وحســب ما نقلــت الصحيفة 
املصريــة عن تصريحــات رئيس 
هيئة قناة الســوس ســيعقب 
انتهاء أزمة الســفينة اجلانحة 
املتعطلة  السفن  كل  أزمة  حل 
في املمر املالحي خالل 48 ساعة.
ورفعــت كراكات نحــو 20 ألف 
طن من الرمال من حول مقدمة 

السفينة بحلول اجلمعة
.وقالت شــركة هولندية تعمل 
لتعومي الســفينة إن من املمكن 

حتريرها في غضون األيام القليلة 
املقبلة إذا كان من شأن قاطرات 
لتجريف  جارية  وعمليات  ثقيلة 
الرمال من حــول مقدمتها ومد 

مرتفع إزاحتها من مكانها.
وقالــت مصادر فــي هيئة قناة 
الســويس إنه جرى اســتئناف 
عمليــات التعــومي بعــد ظهر 
السبت، وإن مزيدا من اجلهود من 
املقرر بذلهــا صباح األحد، لكن 
تلك املصادر قالت إنه ســيكون 
املزيد من  إزالــة  الضــروري  من 
من  بالســفينة  احمليطة  الرمال 

أجل إعادة تعوميها.
وقال وكيل شحن في بورسعيد 
وكاالت  أخطــرت  الهيئــة  إن 
دخول  الحتمــال  باالســتعداد 
القناة، في حني  سفن أخرى في 
قال مصدر بقطاع الشــحن إن 
للعبور  خطــة  أعــدت  الهيئة 
السريع لنحو 133 سفينة مبجرد 

تعومي السفينة اجلانحة.
ويذكر ان السفينة البنمية ايفر 
املاضي  الثالثــاء  جنحت  غيفن 

بنحو اغلق املرور عبر القناة

369 سفينة تنتظر عبورها

خسائر قناة السويس 13-14 مليون دوالر يوميا جراء تعطل المالحة فيها 

السليمانية  - عباس اركوازي:
اقليم  وزارة الصحــة فــي  حــذرت 
الذي  احلــاد  االرتفاع  من  كردســتان 
سجلته في نسبة االصابات بفايروس 
كورونــا فــي محافظــات االقليم، 
مشــيرة الى ان االقليم سجل اعلى 

معدل للوفيات خالل العام احلالي.
وقال املتحــدث باســم وزارة صحة 
االقليم آسو حويزي، للصباح اجلديد، 
ارتفعت بنحو  اعــداد االصابــات  ان 
خطير وســجلت الدوائــر الصحية 

ادخال عــدد كبير مــن املصابني الى 
املستشــفيات، وان اغلب األسرة في 
اخملصصة الستقبال  املستشــفيات 
ستمتليء  كورونا  بفايروس  املصابني 
قريبــا، ولن يبقى مكان الســتقبال 

مصابني جدد.
اقليم كردســتان  ان  واكد حويــزي، 
ســجل أعلى معدل وفيات واصابات 
األربعة  االشــهر  خالل  بالفايــروس 
األخيرة، والذي بلغ تسجيل 11 حالة 

وفاة، واصابة 450 شخصاً.

ومتثــل هــذه االحصائيــة ارتفاعاً 
كبيراً، بعدما بدأ مؤشــر اإلصابات 
يتصاعــد تدريجيــاً فــي إقليــم 
الرغم من دعوات  كردســتان على 
الســلطات لتطبيــق اإلجــراءات 

الوقائية وارتداء الكمامات.
ودعــا حويزي عبر الصبــاح اجلديد 
االقليم  مــن ســكان  املواطنــني 
الســياحة  الغــراض  والوافديــن 
االرشــادات  اتباع  الى  واالصطياف 
منعــا  الصحيــة  والتوجيهــات 

النتشار الفايروس بنحو خطير.
بدوره قال وزير الصحة في حكومة 
االقليم ســامان برزجنــي في مؤمتر 
إن  اجلديد،  الصباح  تابعته  صحفي 
كورونا  بفايــروس  اإلصابات  معدل 
10.3 باملئــة، في الوقت  ارتفع إلى 
الذي ال ينبغي فيــه جتاوز املعدل 5 
باملئة، مشيراً إلى أن املوقف الوبائي 
األخير في إقليم كردستان أظهر أن 
معدل اإلصابــات بلغ ضعفي ما مت 

تسجيله مؤخراً.

بغداد - الصباح الجديد:
الوزراء على عدد من  وافق مجلس 
مقــررات مفوضيــة االنتخابات ، 
الســتكمال متطلبات االنتخابات 
املبكرة، وضمــان إجرائها مبوعدها 

احملدد.
ونصــت املقــررات التــي حظيت 
مبوافقــة اجمللــس بحســب بيان 
صادر مــن اعالم اجمللس على "زيادة 
احملطة  بعــدة  اخلاصة  الكميــات 
واملركز واحلبــر االنتخابي املتعلقة 

مبكاتــب املفوضيــة فــي إقليم 
کردستان اســتثناًء من الضوابط 
رقم 1 امللحقــة بتعليمات تنفيذ 
 ،2014 لســنة  احلكومية  العقود 
وزيادة الكميــات اخلاصة بطباعة 
بطاقة الناخب البايومترية وصيانة 
سيرفرات حتليل البيانات مبا ال يزيد 
على نسبة ) 40 %( بدال من نسبة 
) 20 %( من إجمالي مبلغ العقد".

الــوزراء علــى  ووافــق مجلــس 
"توصيــة املفوضية بأن تكون مدة 

تقــدمي االعتراض علــى اإلحالة ) 
7 ( أيــام تقومييــة بدال مــن ) 7 ( 
تلتزم اجلهات  أن  أيام عمل، علــى 
املعنية باالعتــراض في املفوضية 
باســتقبال االعتراضــات طيلــة 
مدة االســتثناء، مبا يضمن حتقيق 
ووفقا  االطــراف،  جميع  مصلحة 
املعمول  والضوابــط  للتعليمات 

بها".
وبحسب البيان "قرر اجمللس تأجيل 
املستقلة  العليا  املفوضية  سداد 

لالنتخابــات للرســوم الكمركية 
التي  الدوليــة  بالعقود  اخلاصــة 
النواب،  مجلس  النتخابات  تبرمها 

وشطبها الحقا".
مفوضيــة  مقــررات  ونصــت 
االنتخابــات "تخويلهــا صالحية 
املوظفني  من  مع خبــراء  التعاقد 
املتقاعديــن، مــن ذوي التخصص 
واخلبــرة ) ال يزيد عددهــم عن 5( 
اســتثناء مــن تعليمــات تنفيذ 

العقود احلكومية لسنة 2014".

مجلس الوزراء يوافق على مقررات جديدة للمفوضية العلياوزير الصحة يحذر: اعداد االصابات تتخطى حاجزًا خطيرا في كردستان 
لضمان إجراء االنتخابات في موعدها...تسجيل 4 أنواع جديدة من فايروس كورونا

من اجل إرساء السالم في السودان.. مجلس 
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بغداد - الصباح الجديد:

منــح املركز العربــي االوروبي حلقوق 
الدولــي رئيس  والقانــون  االنســان 
الدولي  التنمية  ادارة مصرف  مجلس 
زياد خلف اجلائٔــزة الدولية لالقتصاد 

وٕادارة املصارف.
مبناسبة  رســمي  احتفال  ٔاقيم  وقد 
التمثيلــي  املكتــب  فــي  التكــرمي 
ملصرف التنميــة الدولي  في مدينة 
دبي  بحضــور وديع احلنظــل  رئيس 
العراقية  اخلاصــة  املصــارف  رابطة 
االعمال   ورجال  الشــخصيات  وكبار 
واملدراء  العام  وأالمــني  ٔامارة دبي  في 
التنفيذيني  في املركز العربي أالوربي  
االستشــارية  الهئية  رئيس  ومنهم 
واملستشــار  الدولــي  والتنســيق 

العامة  االمانة  واعضــاء  االقتصادي 
والهئية االستشارية في املركز ومدير 
منطقة البنك الوطني املصري واملدير 
االوربي  العربــي  للمركز  االقليمــي 
 ، حلقوق االنســان والقانــون الدولي 
وقد قدمت  اجلائزة الدولية لالقتصاد 
وٕادارة املصارف ووشاح سفراء السالم 
والنوايا احلســنة من املركــز العربي 
أالوربي ومقــره مملكة النرويج ويعمل 
مبوجب ميثــاق  االمم املتحدة  ، حيث 
ســبق وان منحت هذه اجلائزة مللوك 
ورٔوساء ووزراء وشــخصيات انسانية 
بــارز ة     , ومنهــم امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيــز )ملك الســعودية ( عام 
2011  والســلطان قابوس بن سعيد 
2017 واجلنرال  )ســلطان عمان( عام 
ميشيل عون )رئيس دولة لبنان ( عام 

. 2016

وجاء هذا التكرمي تقديراً جلهود السيد 
زيــاد خلف الكبيرة فــي حتقيق مبدٔا 
والتعــاون اجملتمعي    الريــادي  العمل 
أالقتصادية  التنمية  في دعم عملية 
القطاع  تطويــر  خالل  مــن  بالعراق 
املصرفــي وتبني ٔاحدث املمارســات 
واحلرص  املعاصر  املصرفي  العمل  في 
لتقدمي  الشــخصية  املتابعة  علــى 
ٔافضل اخلدمات التــي ترقى باملعايير 
واحلوكمة  الشفافية  وتعزيز  الدولية 

املٔوسسية واالدارة احلكيمة.
رئيس  الســيد  منح  احلفــل  وتخلل 
مجلــس االدارة عدد من الشــهادات 
للنجاحات  تقديراً  الدولية  التقديرية 
املتحققة ومــن ٔاهمهــا درع اجلائزة 
املصارف   ؤادارة  لالقتصــاد  الدوليــة 
والنوايا  الســالم  ســفراء  شهادة  و 
احلســنة باملركــز العربــي أالوربي ، 

وبطاقات العضوية الدولية وبطاقات 
تعريف السفراء، وشارة التميز الدولي، 
وشــهادة العضويــة االستشــارية 
للهئية الدولية لالستثمار، وشهادات 
تقديرية عليا مــن جهات واكادمييات 
دولية، ووشاح سفراء السالم والنوايا 
احلســنة  من املركز العربــي االوربي 

حلقوق االنسان والقانون الدولي.
ويذكر ٔان هذه اجلائزة هي جائزة دولية 
رفيعة املســتوى ومن الدرجة االولى 
ومتنح ٔالول مرة في عام 2021 لتكليل 
والبارزة  الرائدة  الشــخصيات  جهود 
ؤادارة  االقتصادية  التنمية  قطاع  في 
املصارف وأالكثر تٔاثيراً وعطاءاً في هذا 
اجملال وممن ساهموا بفاعلية في مجال 
تعزيز التنمية االقتصادية في العالم 
من خالل مبــادرات ونهج تتوافق مع 

املعايير الدولية للتنمية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت مدير عام دائرة احلماية االجتماعية 
ذكرى عبد الرحيم احدى تشكيالت وزارة 
اجتماعاً  االجتماعية  والشــٔوون  العمل 
ضم كل من مدير عــام صندوق احلماية 
ومعــاون مدير عــام دائرة حمايــة املرٔاة 
ملناقشــة ما طرحــه الوزيــر باجتماعه 
امــس مع املالك املتقــدم لهئية احلماية 

االجتماعية. 
واكــدت مديــر عــام دائــرة احلماية ان 
االجتمــاع بحــث حتديث ووضــع لوائح 
وتعليمــات وآلية لغلــق واكمال امللفات 
العالقة اخلاصــة بهئية احلماية وكذلك 
براتب االعانة بعد  آليات الشمول اجلديد 
اقــرار املوازنة، وايضاً تقومي عمل الباحثني 
واعادة توزيعهــم وفق االحتياج، مضيفة 
ان االجتماع وضع خطة عمل لتبســيط 
معامــالت  واجنــاز  مراجعــة  اجــراءات 

املواطنني. 
الــى ذلــك عقدت عبــد الرحيــم لقاًء 
مع معــاون مدير عام دائــرة تكنولوجيا 
املعلومات في الهئيــة ومت بحث كيفية 
التجــارة  وزارة  مــع  التعــاون  تفعيــل 
لالسر  الطحني  منح حصة  الســتٔيناف 
املشمولة بشــبكة احلماية االجتماعية 
على وفق قاعدة البيانات املتاحة، مشيرة 
الى اســتحصال موافقة الوزير الركابي 
علــى فتح نافــذة الكترونيــة لتحديث 
معلومات املســتفيدين ومن ثم ارســال 
االســماء الــى وزارة التجــارة من اجل 

جتهيزهم بحصة الطحني املقررة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ٔاعلنـت شركة ٔاور العامة ٕاحدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن عن جتهيز الشركة 
العامة لِتوزيع كهرباء الوسط بالقابلوات 
 ( قياس  املُعلقــة  املبرومة  الكهربائيــة 
٣×١٢٠ + ٧٠+١٦ ( ملــم وبِكميــة بلغت 

ٔاكثر من ) ٦٤ ( كيلومتـر .
وبيـَن ُمدير عام الشركة املُهندس حيـدر 
سهـر احلسينـــاوي بٔان عملية التجهيز 
جاءت ِضمَن العقد املوقع بني الشركتني 
في وقت سابق ، ُمفصحاً عن ان الشركة 
تســتعد للتعاقــد مع دوائر وشــركات 
وزارة الكهربــاء ِخــالل أاليــام املقبلة ، 
ُمجــدداً التٔاكيــد على قــدرة وٕامكانية 
الكهرباء  وزارة  لِتوفير احتياج  الشــركة 
مــن القابلــوات وأالســالك الكهربائية 
ُمختلفة القياسات وأالنواع املُصنعة في 
مصانع الشركة بِخطوط اإلنتاج اجلديدة 
مِلواكبة  ٕاضافتها مٔوخراً  التي متَ  واحلديثة 

التطور احلاصل في دول العالـم .

امام انظار السيد وزير املالية احملترم 
السيد مدير عام مصرف الرافدين احملترم 

بعد التحية :
قبــل اكثر من ســنتني اســتلمت ســلفة 
قدرهــا )5( ماليني دينار بلغــت فوائدها اكثر 
من مليوني دينــار على وفق ماجاء في قائمة 

الكشف .
وكما تعلمون ان اغلب املتقاعدين يعيشــون 
حاليا في ظروف معيشية صعبة جدا بسبب 
قلة رواتبهم التقاعدية مع ارتفاع االســعار 
، لذا اطلب من ســيادتكم ان تكون نســبة 
الفوائد على ســلف املتقاعدين كافة )2 %) 
بدال مــن )7 %( بدءا من تاريخ اســتالم هذه 

السلف ولكم الشكر مع التقدير .
حبيب زيدان عطية 

مدير متقاعد 
هاتف 07719423546

الحماية االجتماعية 
تناقش تحديث آليات 

العمل والشمول الجديد

“شركة أور ُتجهز كهرباء 
الوسط بإنتاجها من 

القابلوات الكهربائية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجارة عن تشــكيل 
احلبوب  لتصنيع  العامة  الشــركة 
لألشــراف  خاصة  عمليــات  غرفة 
واملتابعــة علــى جتهيــز احلصــة 
الرمضانيــة فيمــا يتعلــق مبــادة 

الطحني،
واوضح مدير عام الشــركة ٔاثير داود 
سلمان خالل ترٔوسه اجتماع للجنة 

تنفيذ  ملتابعة  التســويقية  اخلطة 
في  املركزية  التســويقية  اخلطــة 
ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمــي ووزير التجارة 
الدكتور عــالء اجلبوري بتوزيع حصة 
رمضانيــة على جميع املشــمولني 

بنظام البطاقة التموينية.
وناقش االجتمــاع الية توزيع احلبوب 
علــى املطاحن وتســمية املطاحن 

الصفر  الطحــني  بانتاج  املكلفــة 
فضال عن حصص مطاحن الشركة 
، مشــددا على توحيد خط الشروع 
باالنتاج وجتهيز الوكالء خالل الفترة 
احملددة، وان اغلــب املطاحن العاملة 
في عموم البالد اســتلمت الوجبة 
االولى من خلطات احلبوب وباشــرت 
بعملية التنظيف والترطيب لغرض 

الشروع بانتاج حصصها املقررة.

من جانــب اخر تفقد وزيــر التجارة 
الدكتور عــالء احمد اجلبوري عملية 
جتهيز طحني احلصة الرمضانية في 
املطاحــن اخملصصــة النتاج طحني 

الصفر .
واوضــح املدير العام  ان وزير التجارة 
العملية  علــى  ميدانيــا  ٔاشــرف 
االنتاجية مبطحنة شــروق الصباح 
في بغداد واخملصصة النتاج الطحني 

الصفــر حصــة شــهر رمضــان 
املبــارك، ولفت الــى ان الوزير اطلع 
على خطوط االنتــاج في املطحنة 
وعمليــة فحــص الطحني وفحص 
، واالشــراف  علــى عملية  اخلبازة 
التعبٔية والتجهيز فــي اليوم أالول 

لتوزيع احلصة الرمضانية ،
 واشار املدير العام الى توجيه رئيس 
الوزراء بالشــروع بتجهيــز املناطق 

اوال  للطحني  املستهلكة  الشعبية 
مع االستمرار بتجهيز بقية املناطق 
تباعا  ، مشــيرا الــى توزيع جميع 
مفردات البطاقــة التموينية بوقت 
التســويق  خطة  حســب  متزامن 
الرمضانية ،مضيفا ٕالى تٔاكيد الوزير 
على اجنــاز توزيع حصة العائالت من 
مــادة الطحني الصفــر قبل حلول 

شهر رمضان .

البصرة ـ سعدي السند:

اجلديد”  “الصبــاح  مكتــب  تابع 
في البصــرة عددا من ٔانشــطة 
العلــوم في  وفعاليــات كليــة 
بالتعــاون  البصــرة  جامعــة 
والتنســيق مع الزمالء قي اعالم 

الكلية .

دراسه كيميائية وجزيئية 
للنباتات الطبية

العلوم  كليــة  فــي  ونوقشــت 
دراســة  البصــرة  بجامعــة 
كيميائيــة وجزئييــة للمركبات 
ٔانواع  بعض  في  الكاليكوسيدية 
النباتــات الطبيــة وبيــان دورها 
كمضادات ٔاكســدة للباحثة عال 

عادل لفتة مزعل السعد.
 وتهدف الدراسة ٕالى التعرف على 
في  املتواجدة  الكيميائيــة  املواد 
النباتات املدروسة التابعة لعشرة 
اجنــاس في العائلــة الصليبية 
لهذه  جزئيــي  تصنيف  وعمــل 
النباتات وبيــان الفعالية املضادة 
للمســتخلصات  لالكســدة 

الكاليكوسيدية لهذه النباتات. 
املركبات  ان  الدراسة  واستنتجت 
الفعالة التي سجلت لها ٔاهمية 
اكسدة وهي موجودة  كمضادات 
في اغلب أالنواع املدروسة ، ووجد 
النتائج وجــود عالقات بني  مــن 
املركبــات الكيميائيــة املوجودة 
في النباتات املدروســة واصولها 
الوراثية علــى الرغم من اختالف 
بعض أالنــواع القريبــة العائدة 
للجنس نفسه في وجود مركبات 
خاصة بها مما اثبت دورها كمضاد 

اكسدة. 
بقية  بدراسة  الدراســة  واوصت 
ٔانواع العائلة الصليبية كيميائيا 
وكمضــادرات ٔاكســدة بإجــراء 
احلية  الكائنــات  على  دراســات 
والفطريات  كالبكتريــا  اجملهرية 
املســتخلصات  بإســتخدام 
للنباتــات  الكاليكوســيدية 

املدروســه لتنقية املركبات التي 
اثبتت فعالية كمضادات اكسدة 

وعزلها.

عالج السرطان باستعمال 
الفايروسات والزيوت النباتية

وناقشت دراسة في كلية العلوم 
التٔاثير  )تقييــم  البصرة  جامعة 
لفيروسات  املشــترك  الســمي 
مرض النيوكاســل وزيت الكافور 
مختبريا(  السرطانية  خلاليا  اجتاه 
وبينت دراسة الباحثة سناء عبد 
اســتعمال  قدرة  غالــي  احلميد 
مزيــج مــن فيروســات مــرض 
وزيت  السوتا  عترة  النيوكاســل 
الكافور في محاربة خاليا سرطان 
الثدي البشــري وتهدف الدراسة 
قياس السمية اخللويه والكشف 
عن املوت اخللــوي املبرمج وتقدير 
بروتينــات املوت اخللــوي املبرمج 

الكاسبيز ٩و٨و٣ .
واستنتجت الدراسة ان فيروسات 
مرض النيوكاســل وزيت الكافور 
توالد اخلط  فــي  تثبيــط  احدث 
 AMJ13اخللوي لسرطان الثدي نوع
كما حــث عملية املــوت اخللوي 
املبرمج في مسارات غير معتمده 
على تنشــيط الكاسبيز واوصت 

الدراســة دراســة التٔاثير التٔازري 
لزيــت الكافــور مع فيروســات 
ٔانواع اخرى  اخرى وجتربتها علــى 
الســرطانية مختبريا  من اخلاليا 
واستعمال تقنيات اخرى لدراسة 
الدراســة  كا  التــٔازري  التٔاثيــر 
املناعية وجتربة اســتعمال مزيج 
من الفيروس والزيت على احليونات 

اخملتبرية

تطبيقات املؤثرات االسية
وناقشــت دراسة تطبيقات املٔوثر  
التكامــالت  املتطابقــات،  فــي 
احلدود االسية لطالب  ومتعددات 
جميل  حسن  العليا  الدراســات 
حســن ،  وتهدف الدراســة الى 
باملٔوثــر كمٔوثــر عام  التعريــف 
للعديــد من مٔوثــرات وتضمنت 

الدراسة ثالثة فصول .
واستخدام  املٔوثر  تعريف  وتناولت 
بعــض  لتعميــم  متطابقاتــه 
املعروفة  االســية  املتطابقــات 
كمتطابقــة كوشــي ، وصيغة 
بفــاف –سلشــوتس  مجمــوع 
االســية ؤاعطــاء قيــم خاصة 
املتطابقــات  فــي  للمعلمــات 
املٔوثــر لتعميــم  واســتخدامه 
بعــض تكامــالت مثــل تكامل 

اندرو-آســكي ، تكامل غاســبر 
وتكامل آســكي- ولسن وصيغة 
ميلروصيغة روجرز وتوســيعهما 
ملتعددات احلدود ، واوصت الرسالة 
وتعميمها  اخرى  مٔوثرات  بدراسة 

بشكل اشمل واكبر.

تأثير ارتفاع احلديد على بعض 
العوامل املناعية

وناقشت دراسة في كلية العلوم 
ارتفاع  تاثيــر  البصرة  بجامعــة 
العوامل  احلديــد علــى بعــض 
الدراســة  وتضمنت   ، املناعيــة 
جبار  اسراء  الباحثة  القتها  التي 
تٔاثير  التحري عــن  الى  حســون 
ارتفاع احلديد على تنشيط خاليا 
املونوسايت وافراز السايتوكاينات 
 IL-6,TNF-a ((االلتهابية ومنهــا
and TGF-B1,IL1a،من ثم دراسة 
على  الســايتوكاينات  هذه  تٔاثير 
)الببتيد  الهبسدين  افراز  تنظيم 
توازن احلديد  املسٔوول عن تنظيم 
في اجلســم ( وتضمنت الدراسة 
٦٠ مريضا بالثالســيميا الكبرى 
نوع بيتا و ٢٨ شخص كمجموعه 

سيطرة .
وتوصي الدراسة الى اجراء دراسة 
حول التركيب اجليني للهبسدين 

باإلضافة  مختبريا  استخدامه  و 
الى اجراء املزيد من الدراسات خول 
وظائــف اخلاليا املناعيه خصوصا 
اخلاليا البلعميه واللمفوسايت . 

واستنتجت الدراسة الى ان زيادة 
تنشــيط خاليا  الى  تٔودي  احلديد 
 non classical monocytes)
IL-1a,IL-6,T-  وبالتالي زيادة افراز

NF-a,TGF-B1( وكذلك ان بعض 
عالقة  له  الســايتوكاينات  هذه 
بٔافراز الهبسدين وهي  مباشــرة 
IL1a ,IL-6,TNF-a لكــن ليــس 

. TGF-B1

براءة اختراع عن إنتاج أوساط 
زرعية

كلية  فــي  بحثي  فريــق  حصل 
العلوم بجامعــة البصرة مٔولف 
مــن ٔا.م.د. ٕانعــام محمــود جنم 
الربيعــي و م. م. كاظــم فاضل 
البصرة  الرحيم/جامعة  كاظــم 
القرنة/قســم  في  التربية  كلية 
علوم احليــاة على بــراءة اختراع 
لتمكنه من حتضير وانتاج اوساط 
 fermentation زرعيــة تخمريــة
media مســتمدة من مخلفات 
صناعة دبس التمر في محافظة 
تصنيع  البراءه  وتضمنت  البصرة 

فــي انتاج كتلــة حيوية فطرية 
fungal biomass ميكن االستفادة 
منهــا فــي مجــاالت تطبيقية 
قيمــة  ذات  وطبيــة  صناعيــة 
بان  اخملترعــون  وذكر  اقتصاديــة 
االوساط التي حضرت قد طورها 
الباحثــني بحيــث اصبحث اكثر 
مالئمــة لنمو طيف واســع من 
الفطريات ضمن تراكيز محسوبة 
ودالة حامضية مالئمة ، فيما بني 
اوساط  املذكورة هي  االوساط  ان 
اقل تكلفة بكثير من االوســاط 
التجاريــة والتي ميكــن انتاجها 
احلصول  اجــل  من  وتســويقها 
علــى كتلة حيويــة جيدة ميكن 
املنتجات  انتاج  في  اســتثمارها 
والتطبيقية  والطبية  الصناعية 

اخملتلفة. 
علما ان براءة االختراع مســجلة 
في مكتب االختراعات االمريكية 
احلكومي USPTO مــن خالل دار 
النشر اوكالند و ٔاوهايو الذي حتث 
الــوزارة على الدخول فيه و يعتبر 
براءات  لتســجيل  رسمي  وكيل 
االختراع وان دار النشــر املذكورة 
اعاله هي راعي رسمي ملٔومتر بحوث 
البئية والتنمية املســتدامة في 

اجلامعة التكنولوجية / بغداد.

بالدراسات والحلقات النقاشية وورش العمل ترتقي 
كلية العلوم/البصرة بالعملية الدراسية

في جامعة البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
املهندس  الزراعــة  وزير  كشــف 
محمد كــرمي اخلفاجي، عن عهد 
جديــد للقطــاع الزراعــي فيما 
وارتفاع  احمللــي  املنتــج  يخــص 
نســب اإلنتاج من خــالل اعتماد 
الكبير  الزراعي  اإلنتاج  ٔاســاليب 
البطاطا  ومنها  احملاصيل  وخملتلف 

ومشاريع الدواجن . 
واوضح الوزير ان ذلك ســيفضي 
حتماَ الى ايجــاد فرص تصديرية 
جديدة، حســب املٔوشــرات التي 
خطط  تنفيــذ  خــالل  اتضحت 
منع االســتيراد، والتي انعكست 
بصورة ٕايجابية، على منو املشاريع 

النباتــي  وبشــقيها  الزراعيــة 
واحليواني ، مبينا ٔان الوزارة حققت 
محاصيل  ٔاغلــب  من  االكتفــاء 
جائحة  برغم  الغذائية،  الســلة 
كورونــا وان اإلقبــال على العمل 
ملحوظاً،  ارتفاعا  يشهد  الزراعي 
بعــد ٔان مت احلــد مــن الهجــرة 
املزارعني  كبار  وشروع  املعاكسة، 
النتهاج ٔاســاليب زراعية جديدة، 
ومجاالت زراعية واســعة ، سيما 
والتمور وغيرها،  محاصيل اخلضر 
مت  الدواجن، حيث  كذلك مجــال 
ٕاعادة تشــغيل اعداد كبيرة جدا 
في  متوقفة  كانــت  والتي  منها 
ٔاوقات ســابقة، بســبب االغراق 

الزراعية  املنتجات  الســلعي من 
املستوردة.

فيما شــدد اخلفاجي على املضي 
لتحقيق  االستيراد،  منع  بخطط 
املناســبة  االقتصادية  اجلــدوى 
احليوانية  الثروة  ومربي  للفالحني 
ومنها الدواجن وتشــغيل االيدي 
العاملــة ، الفتا انه قد مت وبجهود 
املبادرة  ديــون  حكوميــة جدولة 
كاهل  اثقلــت  والتي  الزراعيــة، 
العاملني واملستثمرين في القطاع 
الزراعي، بعد تضررهم من اإلنتاج 
على  قدرتهم  وعــدم  املســتورد 
حتقيق جدوى اقتصادية مناسبة، 

لغرض تشغيل املشاريع احمللية .

بغداد ـ الصباح الجديد: 
االســالمي  النهرين  عقد مصرف 
)مصــرف حكومــي( ورشــة عن 
اخلتامية  احلســابات  اعــداد  الية 
باخطــاء بحضــور  الوقــوع  دون 
جميع املوظفــني اخملتصني باعداد 
احلســابات اخلتامية مــن الفروع 
اضافة الى قسم الرقابة الداخلية 
اســتاذ مرتضى مدير  وباشــراف 

قسم اخملاطر “.
وقال بيان لوحدة االعالم واالتصال 
احلكومــي ،ان “ احملاضــر اكد على 
اخلتامية  اعداد احلســابات  ضرورة 
بدقــة عاليــة منعــا للوقوع في 

احلســابات  ان  كــون  االخطــاء 
املٔوسسة  نتيجة  توضح  اخلتامية 

املالية”. 
واضــاف احملاضــر ،ان” احلســابات 
القوائم  هــي مجموعة  اخلتامية 
املالية وبيانات نتائج أالعمال التي 
تقوم بها املصارف فــي ٔاثناء دورة 
تكون  ما  )محاسبية( غالباً  مالية 
ســنة،وتبني احلســابات اخلتامية 
للمصــارف  وضعهــا املالــي في 
عوامل  توضح  العام كمــا  نهاية 
الضعــف والقوة في نشــاطها. 
وميكن فحص احلســابات اخلتامية 
وتدقيقها والوقوف على ٔاوضاعها 

لنشاطها. املالي  التحليل  وٕاجراء 
في  اخلتامية  احلســابات  تتٔالــف 
التشغيل،  حســاب  من  املصارف 
حســاب املتاجرة، وحساب أالرباح 

واخلسائر.
من جهة اخرى وقع املصرف عقدا 
مــع دائرة صحــة بغــداد الكرخ 
لغرض توطــني رواتب موظفيهم 
لــدى املصرف”.وقال بيــان لوحدة 
االعالم واالتصال احلكومي ،ان” هذا 
الكلية  ملوظفي  ســيتيح  العقد 
االستفادة من جميع اخلدمات التي 
يقدمها مصرفنا على وفق الصيغ 
االسالمية ومبقدار ربحي مناسب”.

وزير الزراعة يدعو الى إعتماد اسلوب 
اإلنتاج الكبير لخلق فرص تصديرية جديدة

“النهرين االسالمي” يعقد ورشة عمل عن 
اعداد الحسابات الختامية

التجارة تشكل غرفة عمليات خاصة لإلشراف على توزيع الحصة الرمضانية

منح رئيس مصرف التنمية الدولي الجائزة الدولية لالقتصاد وادارة المصارف

الباحثة اسراء جبارالباحثة عال عادل الباحث حسن جميل د . انعام محمودد . كاظم فاضل

بغداد - الصباح الجديد:
الوزراء  رئيس  مستشــار  اكد 
للشؤون املالية مظهر محمد 
صالــح امس األحــد أن بلوغ 
ســعر برميل النفط 70 دوالر 
الى  احلاجة  مــن  البالد  يعفي 

االقتراض.
تصريح  فــي  صالــح  وقــال 
الصبــاح  عليــه  اطلعــت 
توافر  الضــروري  "من  اجلديد: 
صنــدوق اســتقرار املوازنــة 
حتوُّطّي  ســيادّي  كصنــدوق 
من تعرض االســتدامة املالية 
خلطر التقّلــب أو الهبوط في 

لكون  االيــرادات،  اســتدامة 
عوائــد النفط تشــكل أكثر 
من ٪92 مــن اجمالي االيرادت 

العامة في املوازنة".
واضاف صالح، ان "سعر برميل 
النفط ينبغــي له أالَّ يقّل عن 
70 دوالراً لبلوغ موازنة متوازنة 
مــن دون اللجوء الى االقتراض 
في  الســنوي  العجز  لتمويل 

املوازنة العامة".
املاليــة  اللجنــة  ان  ويذكــر 
برميل  ســعر  رفعت  النيابية 
النفط فــي املوازنــة الى 45 

دوالراً، بعدما كان 42 دوالرا.

بغداد - الصباح الجديد:
حســن  الصحة  وزيــر  قــال 
ان  االحــد  امــس  التميمــي 
قرارات اللجنة العليا للصحة 
والســالمة الوطنية ستكون 

سارية لشهر رمضان املبارك.
واوضح في تصريحات رسمية، 
بشــكل  تعتمد  "الــوزارة  أن 
طارئ علــى املوقــف الوبائي 

حيــث يتم من خاللــه اتخاذ 
أي قيــود أو إجراءات إضافية"، 
مشــيرا الى "عــدم اصدار اي 

قرارات جديدة حاليا".
ان  الصحــة  وزيــر  واضــاف 
العليــا  اللجنــة  "قــرارات 
للصحة والســالمة الوطنية 
ستكون سارية لشهر رمضان 

املبـارك".

مستشار الكاظمي :70 دوالر 
سعرا لبرميل النفط يعفي 

البالد من االقتراض

وزير الصحة: اجراءات حظر التجوال 
سوف تسري خالل شهر رمضان 

بغداد - الصباح الجديد:
املالية  اللجنــة  مقــرر  أعلــن 
النيابيــة أحمــد الصفار امس 
االحد  "التوافق علــى املادة 11 
اخلاصة بحصة اقليم كردستان 
موازنة  قانــون  مشــروع  فــي 
2021 بني وفــد اإلقليم والكتل 

النيابية".
اجتماعــاً  اللجنــة  وعقــدت 
لوضع اللمســات األخيرة بشأن 
الفقــرات التي أجريــت عليها 
التعديالت في موازنة 2021 قبل 

جلسة التصويت.
وكانــت رجحــت ديــالن غفور 
الوطني  االحتاد  النائب عن كتلة 
الكردســتاني في وقت ســابق 
مــن امس ايضــا، توصل الكتل 
اتفاق بشــأن  الى  السياســية 
للعام  للعــراق  املالية  املوازنــة 

.2021
وقالــت ان"هناك اقتــراب اكثر 
للكتل السياسية لالتفاق حول 
املوازنة"، مرجحة مترير مشــروع 

القانون.

الكتل تتوافق على المادة الخاصة 
بحصة إقليم كردستان في الموازنة

بغداد - الصباح الجديد:
ان  نيابية  رئيس جلنة  كشف 
املالية  املوازنة  قانون  مشروع 
تضمن   ،2021 لعام  االحتادية 
فقرة حتــدد إنهــاء املناصب 

التي تدار بالوكالة.
وطالب رئيــس جلنة األوقاف 
والشــؤون الدينية حســني 
اليســاري في بيان صدر عن 
مجلس  "رئاســة  مكتبــه 
تكليــف  بإنهــاء  النــواب 
بالوكالة  اخلاصــة  الدرجات 
وبعرض أســماء املرشــحني 
األصالء على اللجان النيابية 
املعنية لغرض دراسة السيرة 
ومدى  للمرشــحني  الذاتية 

توفر الشروط فيهم".
كما طالــب "رئيس مجلس 
تكليــف  بإنهــاء  الــوزراء 
واختيار  اخلاصــة  الدرجــات 
مرشــحني أصالء قبل تاريخ 
فــي  واملثبــت  نيســان   ٣٠
احلالي  العام  موازنة  مشروع 

."٢٠٢١
"رئاســة  اليســاري  ودعــا 
مجلــس النــواب الى عرض 
اللجــان  علــى  املرشــحني 
النيابيــة املعنيــة لغــرض 
توفر  مدى  ومعرفة  دراستها 
الكفاءات والشروط املطلوبة 
فيها قبــل التصويت عليها 

باألصالة".
كبيراً  عــدداً  أن  إلــى  يشــار 
يتولون  الذين  املســؤولني  من 
مناصــب الدرجــات اخلاصــة 
الــوزراء،  وكالء   ( بالوكالــة 
رؤســاء  العامــون،  املديــرون 
يديرون   ) واجلامعــات  الهيئات 
ســنوات  منذ  مؤسســاتهم 
ينتمون  وغالبيتهــم  بعيــدة 
وكتــل  بأحــزاب  ويرتبطــون 
سياسية نافذة وعادة ما يطلق 
 ، العميقة"  بـ"الدولة  عليهم 
وتشــير التقديرات الى ان هذه 
املناصب تشــكل 4 االف درجة 

وظيفية مقسمة حزبياً. 

بغداد - الصباح الجديد:
إلكمال  النواب  مجلس  يتأهب 
التصويــت على قانون احملكمة 
االحتاديــة العليا يوم الســبت 
املقبــل، بعــد اتفــاق الكتل 
السياسية على املواد املتبقية، 
الســيما موضوع وجود خبراء 

الشريعة وفقهاء القانون.
اللجنة  رئيــس  نائــب  وقــال 
القانونيــة محمــد الغزي في 
حديث إلى "الصباح اجلديد"، إن 
"الكتل السياســية مستمرة 
في مناقشــاتها واجتماعاتها 
بشــأن قانون احملكمة االحتادية 
العليــا وقد وصلت إلى مراحل 

متقدمة".
وأضاف الغزي، أن "البرملان كان 
قد صــوت على أغلــب البنود 
ضمــن جلســتني، وبالتالــي 
أصبــح مجموع ما مت متريره هو 
21 مادة، ولم يتبق سوى ثالثة 

مواد".
وأشــار، إلى أن "رئاسة البرملان 
عقدت خالل الساعات املاضية 
الكتل  قــادة  مع  اجتماعــات 
السياسية وممثلني عن األقليات 
إلى صياغات  التوصــل  وقد مت 

ملادتني وبالتالي مت حسمهما".
ولفــت الغزي، إلى أن "موضوع 
خبراء الشــريعة اإلســالمية 
نص  قــد  القانــون  وفقهــاء 
ضمــن  الدســتور  عليهمــا 
تكوين احملكمة االحتادية العليا، 
وهو أمر مت حســمه من خالل 

اللقاءات".
وبني، أن "املتبقي لدينا هو أمر 
واحد فقط وهــو نصاب اتخاذ 
القرارات داخل احملكمة وهو أمر 
حسمه  وميكن  بالصعب  ليس 

خالل اليومني املقبلني".

وأســتطرد الغزي، أن "جلسة 
البرملان ليوم الســبت ستكون 
حاســمة كونهــا مخصصة 
املواد  باقــي  على  للتصويــت 
وبها ســوف  باجململ،  والقانون 
ننتهــي مــن ملــف احملكمة 

االحتادية العليا".
النواب  "مجلــس  أن  ويواصل، 
وبعــد أن يصوت علــى قانون 
العليــا  االحتاديــة  احملكمــة 
سينهي جميع التزاماته بشأن 
وســوف  املبكرة  االنتخابــات 

أمام  الطريق ســالكاً  يكــون 
إقامتها في املوعد احملّدد".

ومضى الغزي، إلــى أن "قانون 
احملكمــة االحتاديــة يعــد من 
وقــد  املهمــة،  التشــريعات 
االجتماعات  طيلــة  حرصنــا 
املاضية على ضرورة تشــريعه 
وجــود هيئة قضائية  لضمان 
تتولى اختصاصات مهمة وفق 
النظر  مقدمتها  في  الدستور 
في دستورية القوانني وتفسير 
الدستور واملصادقة على نتائج 

االنتخابات".
املتبقية من  املــواد  أن  يذكــر 
القانون تتعلق بكيفية ترشيح 
أعضاء احملكمة ودور رجال الدين 
فيها فضالً عــن كيفية اتخاذ 

القرارات.
من جانبهــا، ذكرت النائبة عن 
املكون املســيحي بيداء خضر 
ويقصي  يهمش  "القانــون  أن 
اجملتمع،  الصغيرة في  املكونات 

السيما املادة الثالثة منه".
وأضافت خضر، في تصريح إلى 

"متثيل  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
األقليات ينبغــي أن يكون في 
احملكمــة لكي نحافــظ على 
التنــوع االجتماعي في العراق 
القضائيــة  الهيئــة  داخــل 

العليا".
رأي  "هنــاك  أن  إلــى  ولفتت، 
بأن يكــون لألقليات عضو في 
احملكمة لكــن دون منحه حق 
التصويت وهــذا غير صحيح؛ 
ألننا مكونــات أصيلة في هذا 

البلد".

"خطورة  إلــى  خضر،  وانتهت 
وضع مواد تسهم في اإلقصاء 
وتبعــد املدنيــة عــن اجملتمع 
العراقــي وال تعالــج موضوع 

التنوع".
يشــار إلــى أن العديــد مــن 
املدنــي  اجملتمــع  منظمــات 
قــد أعلنت رفضها الشــديد 
ملشروع قانون احملكمة االحتادية 
بصيغته املتضمنة وجود خبراء 
في الشريعة اإلسالمية ضمن 

تشكيلتها.

البرلمان ينهي التزاماته ازاء االنتخابات المقبلة 
بالتصويت السبت المقبل لقانون المحكمة االتحادية

جلسة سابقة جمللس النواب العراقي

على الرغم من اعتراضات األقليات والمنظمات... نائب: 

لجنة نيابية: موازنة تقريـر
2021 حددت شهرا إلنهاء 

إدارة المناصب بالوكالة
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بغداد - الصباح الجديد:

منــح املركز العربــي االوروبي حلقوق 
الدولــي رئيس  والقانــون  االنســان 
الدولي  التنمية  ادارة مصرف  مجلس 
زياد خلف اجلائٔــزة الدولية لالقتصاد 

وٕادارة املصارف.
مبناسبة  رســمي  احتفال  ٔاقيم  وقد 
التمثيلــي  املكتــب  فــي  التكــرمي 
ملصرف التنميــة الدولي  في مدينة 
دبي  بحضــور وديع احلنظــل  رئيس 
العراقية  اخلاصــة  املصــارف  رابطة 
االعمال   ورجال  الشــخصيات  وكبار 
واملدراء  العام  وأالمــني  ٔامارة دبي  في 
التنفيذيني  في املركز العربي أالوربي  
االستشــارية  الهئية  رئيس  ومنهم 
واملستشــار  الدولــي  والتنســيق 

العامة  االمانة  واعضــاء  االقتصادي 
والهئية االستشارية في املركز ومدير 
منطقة البنك الوطني املصري واملدير 
االوربي  العربــي  للمركز  االقليمــي 
 ، حلقوق االنســان والقانــون الدولي 
وقد قدمت  اجلائزة الدولية لالقتصاد 
وٕادارة املصارف ووشاح سفراء السالم 
والنوايا احلســنة من املركــز العربي 
أالوربي ومقــره مملكة النرويج ويعمل 
مبوجب ميثــاق  االمم املتحدة  ، حيث 
ســبق وان منحت هذه اجلائزة مللوك 
ورٔوساء ووزراء وشــخصيات انسانية 
بــارز ة     , ومنهــم امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيــز )ملك الســعودية ( عام 
2011  والســلطان قابوس بن سعيد 
2017 واجلنرال  )ســلطان عمان( عام 
ميشيل عون )رئيس دولة لبنان ( عام 

. 2016

وجاء هذا التكرمي تقديراً جلهود السيد 
زيــاد خلف الكبيرة فــي حتقيق مبدٔا 
والتعــاون اجملتمعي    الريــادي  العمل 
أالقتصادية  التنمية  في دعم عملية 
القطاع  تطويــر  خالل  مــن  بالعراق 
املصرفــي وتبني ٔاحدث املمارســات 
واحلرص  املعاصر  املصرفي  العمل  في 
لتقدمي  الشــخصية  املتابعة  علــى 
ٔافضل اخلدمات التــي ترقى باملعايير 
واحلوكمة  الشفافية  وتعزيز  الدولية 

املٔوسسية واالدارة احلكيمة.
رئيس  الســيد  منح  احلفــل  وتخلل 
مجلــس االدارة عدد من الشــهادات 
للنجاحات  تقديراً  الدولية  التقديرية 
املتحققة ومــن ٔاهمهــا درع اجلائزة 
املصارف   ؤادارة  لالقتصــاد  الدوليــة 
والنوايا  الســالم  ســفراء  شهادة  و 
احلســنة باملركــز العربــي أالوربي ، 

وبطاقات العضوية الدولية وبطاقات 
تعريف السفراء، وشارة التميز الدولي، 
وشــهادة العضويــة االستشــارية 
للهئية الدولية لالستثمار، وشهادات 
تقديرية عليا مــن جهات واكادمييات 
دولية، ووشاح سفراء السالم والنوايا 
احلســنة  من املركز العربــي االوربي 

حلقوق االنسان والقانون الدولي.
ويذكر ٔان هذه اجلائزة هي جائزة دولية 
رفيعة املســتوى ومن الدرجة االولى 
ومتنح ٔالول مرة في عام 2021 لتكليل 
والبارزة  الرائدة  الشــخصيات  جهود 
ؤادارة  االقتصادية  التنمية  قطاع  في 
املصارف وأالكثر تٔاثيراً وعطاءاً في هذا 
اجملال وممن ساهموا بفاعلية في مجال 
تعزيز التنمية االقتصادية في العالم 
من خالل مبــادرات ونهج تتوافق مع 

املعايير الدولية للتنمية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت مدير عام دائرة احلماية االجتماعية 
ذكرى عبد الرحيم احدى تشكيالت وزارة 
اجتماعاً  االجتماعية  والشــٔوون  العمل 
ضم كل من مدير عــام صندوق احلماية 
ومعــاون مدير عــام دائرة حمايــة املرٔاة 
ملناقشــة ما طرحــه الوزيــر باجتماعه 
امــس مع املالك املتقــدم لهئية احلماية 

االجتماعية. 
واكــدت مديــر عــام دائــرة احلماية ان 
االجتمــاع بحــث حتديث ووضــع لوائح 
وتعليمــات وآلية لغلــق واكمال امللفات 
العالقة اخلاصــة بهئية احلماية وكذلك 
براتب االعانة بعد  آليات الشمول اجلديد 
اقــرار املوازنة، وايضاً تقومي عمل الباحثني 
واعادة توزيعهــم وفق االحتياج، مضيفة 
ان االجتماع وضع خطة عمل لتبســيط 
معامــالت  واجنــاز  مراجعــة  اجــراءات 

املواطنني. 
الــى ذلــك عقدت عبــد الرحيــم لقاًء 
مع معــاون مدير عام دائــرة تكنولوجيا 
املعلومات في الهئيــة ومت بحث كيفية 
التجــارة  وزارة  مــع  التعــاون  تفعيــل 
لالسر  الطحني  منح حصة  الســتٔيناف 
املشمولة بشــبكة احلماية االجتماعية 
على وفق قاعدة البيانات املتاحة، مشيرة 
الى اســتحصال موافقة الوزير الركابي 
علــى فتح نافــذة الكترونيــة لتحديث 
معلومات املســتفيدين ومن ثم ارســال 
االســماء الــى وزارة التجــارة من اجل 

جتهيزهم بحصة الطحني املقررة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ٔاعلنـت شركة ٔاور العامة ٕاحدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن عن جتهيز الشركة 
العامة لِتوزيع كهرباء الوسط بالقابلوات 
 ( قياس  املُعلقــة  املبرومة  الكهربائيــة 
٣×١٢٠ + ٧٠+١٦ ( ملــم وبِكميــة بلغت 

ٔاكثر من ) ٦٤ ( كيلومتـر .
وبيـَن ُمدير عام الشركة املُهندس حيـدر 
سهـر احلسينـــاوي بٔان عملية التجهيز 
جاءت ِضمَن العقد املوقع بني الشركتني 
في وقت سابق ، ُمفصحاً عن ان الشركة 
تســتعد للتعاقــد مع دوائر وشــركات 
وزارة الكهربــاء ِخــالل أاليــام املقبلة ، 
ُمجــدداً التٔاكيــد على قــدرة وٕامكانية 
الكهرباء  وزارة  لِتوفير احتياج  الشــركة 
مــن القابلــوات وأالســالك الكهربائية 
ُمختلفة القياسات وأالنواع املُصنعة في 
مصانع الشركة بِخطوط اإلنتاج اجلديدة 
مِلواكبة  ٕاضافتها مٔوخراً  التي متَ  واحلديثة 

التطور احلاصل في دول العالـم .

امام انظار السيد وزير املالية احملترم 
السيد مدير عام مصرف الرافدين احملترم 

بعد التحية :
قبــل اكثر من ســنتني اســتلمت ســلفة 
قدرهــا )5( ماليني دينار بلغــت فوائدها اكثر 
من مليوني دينــار على وفق ماجاء في قائمة 

الكشف .
وكما تعلمون ان اغلب املتقاعدين يعيشــون 
حاليا في ظروف معيشية صعبة جدا بسبب 
قلة رواتبهم التقاعدية مع ارتفاع االســعار 
، لذا اطلب من ســيادتكم ان تكون نســبة 
الفوائد على ســلف املتقاعدين كافة )2 %) 
بدال مــن )7 %( بدءا من تاريخ اســتالم هذه 

السلف ولكم الشكر مع التقدير .
حبيب زيدان عطية 

مدير متقاعد 
هاتف 07719423546

الحماية االجتماعية 
تناقش تحديث آليات 

العمل والشمول الجديد

“شركة أور ُتجهز كهرباء 
الوسط بإنتاجها من 

القابلوات الكهربائية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجارة عن تشــكيل 
احلبوب  لتصنيع  العامة  الشــركة 
لألشــراف  خاصة  عمليــات  غرفة 
واملتابعــة علــى جتهيــز احلصــة 
الرمضانيــة فيمــا يتعلــق مبــادة 

الطحني،
واوضح مدير عام الشــركة ٔاثير داود 
سلمان خالل ترٔوسه اجتماع للجنة 

تنفيذ  ملتابعة  التســويقية  اخلطة 
في  املركزية  التســويقية  اخلطــة 
ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمــي ووزير التجارة 
الدكتور عــالء اجلبوري بتوزيع حصة 
رمضانيــة على جميع املشــمولني 

بنظام البطاقة التموينية.
وناقش االجتمــاع الية توزيع احلبوب 
علــى املطاحن وتســمية املطاحن 

الصفر  الطحــني  بانتاج  املكلفــة 
فضال عن حصص مطاحن الشركة 
، مشــددا على توحيد خط الشروع 
باالنتاج وجتهيز الوكالء خالل الفترة 
احملددة، وان اغلــب املطاحن العاملة 
في عموم البالد اســتلمت الوجبة 
االولى من خلطات احلبوب وباشــرت 
بعملية التنظيف والترطيب لغرض 

الشروع بانتاج حصصها املقررة.

من جانــب اخر تفقد وزيــر التجارة 
الدكتور عــالء احمد اجلبوري عملية 
جتهيز طحني احلصة الرمضانية في 
املطاحــن اخملصصــة النتاج طحني 

الصفر .
واوضــح املدير العام  ان وزير التجارة 
العملية  علــى  ميدانيــا  ٔاشــرف 
االنتاجية مبطحنة شــروق الصباح 
في بغداد واخملصصة النتاج الطحني 

الصفــر حصــة شــهر رمضــان 
املبــارك، ولفت الــى ان الوزير اطلع 
على خطوط االنتــاج في املطحنة 
وعمليــة فحــص الطحني وفحص 
، واالشــراف  علــى عملية  اخلبازة 
التعبٔية والتجهيز فــي اليوم أالول 

لتوزيع احلصة الرمضانية ،
 واشار املدير العام الى توجيه رئيس 
الوزراء بالشــروع بتجهيــز املناطق 

اوال  للطحني  املستهلكة  الشعبية 
مع االستمرار بتجهيز بقية املناطق 
تباعا  ، مشــيرا الــى توزيع جميع 
مفردات البطاقــة التموينية بوقت 
التســويق  خطة  حســب  متزامن 
الرمضانية ،مضيفا ٕالى تٔاكيد الوزير 
على اجنــاز توزيع حصة العائالت من 
مــادة الطحني الصفــر قبل حلول 

شهر رمضان .

البصرة ـ سعدي السند:

اجلديد”  “الصبــاح  مكتــب  تابع 
في البصــرة عددا من ٔانشــطة 
العلــوم في  وفعاليــات كليــة 
بالتعــاون  البصــرة  جامعــة 
والتنســيق مع الزمالء قي اعالم 

الكلية .

دراسه كيميائية وجزيئية 
للنباتات الطبية

العلوم  كليــة  فــي  ونوقشــت 
دراســة  البصــرة  بجامعــة 
كيميائيــة وجزئييــة للمركبات 
ٔانواع  بعض  في  الكاليكوسيدية 
النباتــات الطبيــة وبيــان دورها 
كمضادات ٔاكســدة للباحثة عال 

عادل لفتة مزعل السعد.
 وتهدف الدراسة ٕالى التعرف على 
في  املتواجدة  الكيميائيــة  املواد 
النباتات املدروسة التابعة لعشرة 
اجنــاس في العائلــة الصليبية 
لهذه  جزئيــي  تصنيف  وعمــل 
النباتات وبيــان الفعالية املضادة 
للمســتخلصات  لالكســدة 

الكاليكوسيدية لهذه النباتات. 
املركبات  ان  الدراسة  واستنتجت 
الفعالة التي سجلت لها ٔاهمية 
اكسدة وهي موجودة  كمضادات 
في اغلب أالنواع املدروسة ، ووجد 
النتائج وجــود عالقات بني  مــن 
املركبــات الكيميائيــة املوجودة 
في النباتات املدروســة واصولها 
الوراثية علــى الرغم من اختالف 
بعض أالنــواع القريبــة العائدة 
للجنس نفسه في وجود مركبات 
خاصة بها مما اثبت دورها كمضاد 

اكسدة. 
بقية  بدراسة  الدراســة  واوصت 
ٔانواع العائلة الصليبية كيميائيا 
وكمضــادرات ٔاكســدة بإجــراء 
احلية  الكائنــات  على  دراســات 
والفطريات  كالبكتريــا  اجملهرية 
املســتخلصات  بإســتخدام 
للنباتــات  الكاليكوســيدية 

املدروســه لتنقية املركبات التي 
اثبتت فعالية كمضادات اكسدة 

وعزلها.

عالج السرطان باستعمال 
الفايروسات والزيوت النباتية

وناقشت دراسة في كلية العلوم 
التٔاثير  )تقييــم  البصرة  جامعة 
لفيروسات  املشــترك  الســمي 
مرض النيوكاســل وزيت الكافور 
مختبريا(  السرطانية  خلاليا  اجتاه 
وبينت دراسة الباحثة سناء عبد 
اســتعمال  قدرة  غالــي  احلميد 
مزيــج مــن فيروســات مــرض 
وزيت  السوتا  عترة  النيوكاســل 
الكافور في محاربة خاليا سرطان 
الثدي البشــري وتهدف الدراسة 
قياس السمية اخللويه والكشف 
عن املوت اخللــوي املبرمج وتقدير 
بروتينــات املوت اخللــوي املبرمج 

الكاسبيز ٩و٨و٣ .
واستنتجت الدراسة ان فيروسات 
مرض النيوكاســل وزيت الكافور 
توالد اخلط  فــي  تثبيــط  احدث 
 AMJ13اخللوي لسرطان الثدي نوع
كما حــث عملية املــوت اخللوي 
املبرمج في مسارات غير معتمده 
على تنشــيط الكاسبيز واوصت 

الدراســة دراســة التٔاثير التٔازري 
لزيــت الكافــور مع فيروســات 
ٔانواع اخرى  اخرى وجتربتها علــى 
الســرطانية مختبريا  من اخلاليا 
واستعمال تقنيات اخرى لدراسة 
الدراســة  كا  التــٔازري  التٔاثيــر 
املناعية وجتربة اســتعمال مزيج 
من الفيروس والزيت على احليونات 

اخملتبرية

تطبيقات املؤثرات االسية
وناقشــت دراسة تطبيقات املٔوثر  
التكامــالت  املتطابقــات،  فــي 
احلدود االسية لطالب  ومتعددات 
جميل  حسن  العليا  الدراســات 
حســن ،  وتهدف الدراســة الى 
باملٔوثــر كمٔوثــر عام  التعريــف 
للعديــد من مٔوثــرات وتضمنت 

الدراسة ثالثة فصول .
واستخدام  املٔوثر  تعريف  وتناولت 
بعــض  لتعميــم  متطابقاتــه 
املعروفة  االســية  املتطابقــات 
كمتطابقــة كوشــي ، وصيغة 
بفــاف –سلشــوتس  مجمــوع 
االســية ؤاعطــاء قيــم خاصة 
املتطابقــات  فــي  للمعلمــات 
املٔوثــر لتعميــم  واســتخدامه 
بعــض تكامــالت مثــل تكامل 

اندرو-آســكي ، تكامل غاســبر 
وتكامل آســكي- ولسن وصيغة 
ميلروصيغة روجرز وتوســيعهما 
ملتعددات احلدود ، واوصت الرسالة 
وتعميمها  اخرى  مٔوثرات  بدراسة 

بشكل اشمل واكبر.

تأثير ارتفاع احلديد على بعض 
العوامل املناعية

وناقشت دراسة في كلية العلوم 
ارتفاع  تاثيــر  البصرة  بجامعــة 
العوامل  احلديــد علــى بعــض 
الدراســة  وتضمنت   ، املناعيــة 
جبار  اسراء  الباحثة  القتها  التي 
تٔاثير  التحري عــن  الى  حســون 
ارتفاع احلديد على تنشيط خاليا 
املونوسايت وافراز السايتوكاينات 
 IL-6,TNF-a ((االلتهابية ومنهــا
and TGF-B1,IL1a،من ثم دراسة 
على  الســايتوكاينات  هذه  تٔاثير 
)الببتيد  الهبسدين  افراز  تنظيم 
توازن احلديد  املسٔوول عن تنظيم 
في اجلســم ( وتضمنت الدراسة 
٦٠ مريضا بالثالســيميا الكبرى 
نوع بيتا و ٢٨ شخص كمجموعه 

سيطرة .
وتوصي الدراسة الى اجراء دراسة 
حول التركيب اجليني للهبسدين 

باإلضافة  مختبريا  استخدامه  و 
الى اجراء املزيد من الدراسات خول 
وظائــف اخلاليا املناعيه خصوصا 
اخلاليا البلعميه واللمفوسايت . 

واستنتجت الدراسة الى ان زيادة 
تنشــيط خاليا  الى  تٔودي  احلديد 
 non classical monocytes)
IL-1a,IL-6,T-  وبالتالي زيادة افراز
NF-a,TGF-B1( وكذلك ان بعض 
عالقة  له  الســايتوكاينات  هذه 
بٔافراز الهبسدين وهي  مباشــرة 
IL1a ,IL-6,TNF-a لكــن ليــس 

. TGF-B1

براءة اختراع عن إنتاج أوساط 
زرعية

كلية  فــي  بحثي  فريــق  حصل 
العلوم بجامعــة البصرة مٔولف 
مــن ٔا.م.د. ٕانعــام محمــود جنم 
الربيعــي و م. م. كاظــم فاضل 
البصرة  الرحيم/جامعة  كاظــم 
القرنة/قســم  في  التربية  كلية 
علوم احليــاة على بــراءة اختراع 
لتمكنه من حتضير وانتاج اوساط 
 fermentation زرعيــة تخمريــة
media مســتمدة من مخلفات 
صناعة دبس التمر في محافظة 
تصنيع  البراءه  وتضمنت  البصرة 

فــي انتاج كتلــة حيوية فطرية 
fungal biomass ميكن االستفادة 
منهــا فــي مجــاالت تطبيقية 
قيمــة  ذات  وطبيــة  صناعيــة 
بان  اخملترعــون  وذكر  اقتصاديــة 
االوساط التي حضرت قد طورها 
الباحثــني بحيــث اصبحث اكثر 
مالئمــة لنمو طيف واســع من 
الفطريات ضمن تراكيز محسوبة 
ودالة حامضية مالئمة ، فيما بني 
اوساط  املذكورة هي  االوساط  ان 
اقل تكلفة بكثير من االوســاط 
التجاريــة والتي ميكــن انتاجها 
احلصول  اجــل  من  وتســويقها 
علــى كتلة حيويــة جيدة ميكن 
املنتجات  انتاج  في  اســتثمارها 
والتطبيقية  والطبية  الصناعية 

اخملتلفة. 
علما ان براءة االختراع مســجلة 
في مكتب االختراعات االمريكية 
احلكومي USPTO مــن خالل دار 
النشر اوكالند و ٔاوهايو الذي حتث 
الــوزارة على الدخول فيه و يعتبر 
براءات  لتســجيل  رسمي  وكيل 
االختراع وان دار النشــر املذكورة 
اعاله هي راعي رسمي ملٔومتر بحوث 
البئية والتنمية املســتدامة في 

اجلامعة التكنولوجية / بغداد.

بالدراسات والحلقات النقاشية وورش العمل ترتقي 
كلية العلوم/البصرة بالعملية الدراسية

في جامعة البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
املهندس  الزراعــة  وزير  كشــف 
محمد كــرمي اخلفاجي، عن عهد 
جديــد للقطــاع الزراعــي فيما 
وارتفاع  احمللــي  املنتــج  يخــص 
نســب اإلنتاج من خــالل اعتماد 
الكبير  الزراعي  اإلنتاج  ٔاســاليب 
البطاطا  ومنها  احملاصيل  وخملتلف 

ومشاريع الدواجن . 
واوضح الوزير ان ذلك ســيفضي 
حتماَ الى ايجــاد فرص تصديرية 
جديدة، حســب املٔوشــرات التي 
خطط  تنفيــذ  خــالل  اتضحت 
منع االســتيراد، والتي انعكست 
بصورة ٕايجابية، على منو املشاريع 

النباتــي  وبشــقيها  الزراعيــة 
واحليواني ، مبينا ٔان الوزارة حققت 
محاصيل  ٔاغلــب  من  االكتفــاء 
جائحة  برغم  الغذائية،  الســلة 
كورونــا وان اإلقبــال على العمل 
ملحوظاً،  ارتفاعا  يشهد  الزراعي 
بعــد ٔان مت احلــد مــن الهجــرة 
املزارعني  كبار  وشروع  املعاكسة، 
النتهاج ٔاســاليب زراعية جديدة، 
ومجاالت زراعية واســعة ، سيما 
والتمور وغيرها،  محاصيل اخلضر 
مت  الدواجن، حيث  كذلك مجــال 
ٕاعادة تشــغيل اعداد كبيرة جدا 
في  متوقفة  كانــت  والتي  منها 
ٔاوقات ســابقة، بســبب االغراق 

الزراعية  املنتجات  الســلعي من 
املستوردة.

فيما شــدد اخلفاجي على املضي 
لتحقيق  االستيراد،  منع  بخطط 
املناســبة  االقتصادية  اجلــدوى 
احليوانية  الثروة  ومربي  للفالحني 
ومنها الدواجن وتشــغيل االيدي 
العاملــة ، الفتا انه قد مت وبجهود 
املبادرة  ديــون  حكوميــة جدولة 
كاهل  اثقلــت  والتي  الزراعيــة، 
العاملني واملستثمرين في القطاع 
الزراعي، بعد تضررهم من اإلنتاج 
على  قدرتهم  وعــدم  املســتورد 
حتقيق جدوى اقتصادية مناسبة، 

لغرض تشغيل املشاريع احمللية .

بغداد ـ الصباح الجديد: 
االســالمي  النهرين  عقد مصرف 
)مصــرف حكومــي( ورشــة عن 
اخلتامية  احلســابات  اعــداد  الية 
باخطــاء بحضــور  الوقــوع  دون 
جميع املوظفــني اخملتصني باعداد 
احلســابات اخلتامية مــن الفروع 
اضافة الى قسم الرقابة الداخلية 
اســتاذ مرتضى مدير  وباشــراف 

قسم اخملاطر “.
وقال بيان لوحدة االعالم واالتصال 
احلكومــي ،ان “ احملاضــر اكد على 
اخلتامية  اعداد احلســابات  ضرورة 
بدقــة عاليــة منعــا للوقوع في 

احلســابات  ان  كــون  االخطــاء 
املٔوسسة  نتيجة  توضح  اخلتامية 

املالية”. 
واضــاف احملاضــر ،ان” احلســابات 
القوائم  هــي مجموعة  اخلتامية 
املالية وبيانات نتائج أالعمال التي 
تقوم بها املصارف فــي ٔاثناء دورة 
تكون  ما  )محاسبية( غالباً  مالية 
ســنة،وتبني احلســابات اخلتامية 
للمصــارف  وضعهــا املالــي في 
عوامل  توضح  العام كمــا  نهاية 
الضعــف والقوة في نشــاطها. 
وميكن فحص احلســابات اخلتامية 
وتدقيقها والوقوف على ٔاوضاعها 

لنشاطها. املالي  التحليل  وٕاجراء 
في  اخلتامية  احلســابات  تتٔالــف 
التشغيل،  حســاب  من  املصارف 
حســاب املتاجرة، وحساب أالرباح 

واخلسائر.
من جهة اخرى وقع املصرف عقدا 
مــع دائرة صحــة بغــداد الكرخ 
لغرض توطــني رواتب موظفيهم 
لــدى املصرف”.وقال بيــان لوحدة 
االعالم واالتصال احلكومي ،ان” هذا 
الكلية  ملوظفي  ســيتيح  العقد 
االستفادة من جميع اخلدمات التي 
يقدمها مصرفنا على وفق الصيغ 
االسالمية ومبقدار ربحي مناسب”.

وزير الزراعة يدعو الى إعتماد اسلوب 
اإلنتاج الكبير لخلق فرص تصديرية جديدة

“النهرين االسالمي” يعقد ورشة عمل عن 
اعداد الحسابات الختامية

التجارة تشكل غرفة عمليات خاصة لإلشراف على توزيع الحصة الرمضانية

منح رئيس مصرف التنمية الدولي الجائزة الدولية لالقتصاد وادارة المصارف

الباحثة اسراء جبارالباحثة عال عادل الباحث حسن جميل د . انعام محمودد . كاظم فاضل
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الصباح الجديد ـ متابعة:

90 متظاهــرا على األقل،  أثار مقتل 
بينهم عدة أطفال امس األول السبت 
فــي بورما علــى يد القــوى األمنية 
وفي  الدولية.  التنديــدات  موجة من 
بيان مشــترك، دان قادة عســكريون 
من أكثر مــن 10 دول بينها الواليات 
املتحــدة وبريطانيا واليابــان وكوريا 
اجلنوبية الســبت اســتخدام بورما 
املتظاهرين  ضــد  القاتلــة  للقــوة 

املدنيني العزل.
أن  وأفــادت منظمة غيــر حكومية 
البيان املشــترك النادر من نوعه جاء 
ردا على أحداث السبت التي وصفتها 
استيالء  منذ  دموية  باألكثر  املنظمة 

اجليش البورمي على السلطة. 
وجاء في بيان مشترك “بصفتنا قادة 
أركان، ندين اســتخدام القوة القاتلة 

ضد أشــخاص عزل من قبل القوات 
املســلحة البورمية وأجهــزة األمن” 
مضيفــا أن “جيشــا محترفــا يتبع 
ولديه  الدولية في ســلوكه  املعايير 
مســؤولية حمايــة الشــعب الذي 

يخدمه وليس إيذائه”.
وأضــاف البيــان “نحــض القــوات 
املسلحة في بورما على وقف العنف 
والعمل على استعادة احترام الشعب 
البورمــي وثقتــه بعدمــا فقدتهما 

بسبب تصرفاتها”. 
أنتوني  األمريكــي  اخلارجيــة  وزيــر 
بلينكن، من جانبــه، صرح أن اجمللس 
العسكري في بورما أظهر استعداده 
“للتضحيــة بــأرواح النــاس خدمة 

ملصالح قلة قليلة”.
وقــال بلينكــن إن واشــنطن تعتبر 
“الرعب” الذي يبثه اجمللس العسكري 
فــي بورما من خــالل عمليات القتل 

التي ترتكبها القوى األمنية “مروع”.

وجاء فــي تغريدة أطلقها “لقد رّوعنا 
ســفك الدماء املمارس من قبل قوى 
األمــن البورميــة، والــذي يظهر أن 
اجمللس العسكري مستعد للتضحية 
قلة  النــاس خدمــة ملصالح  بأرواح 
“الشــعب  بلينكن  وتابــع  قليلــة”. 
البورمي الشجاع يرفض الرعب الذي 
ميارســه اجليش”. كما نددت السفارة 
املدنيني.  بقتل  بورمــا  في  األمريكية 
وقالت فــي بيان إن تصرفــات قوات 
األمن “تعتبر جرائم قتل مدنيني عزل 
ليست تصرفات  أطفال. هذه  بينهم 
جيش أو شرطة محترفة”.من جانبها، 
نددت األمم املتحدة على لسان أمينها 
بـ”أشــد  غوتيريس  أنطونيو  العــام 

العبارات” بهذه “اجملزرة”.
ورأى وزير اخلارجية البريطاني دومينيك 
راب أن اجملموعــة العســكرية بلغت 
“دركا جديــدا” في قمــع املتظاهرين 
االحتاد  السبت فيما نددت ســفارات 

األوروبــي وبريطانيا والواليات املتحدة 
بحمام الدم اجلديد.

البريطاني  اخلارجيــة  وزيــر  وكتــب 
دومنيــك راب فــي تغريــدة “قتــل 
املدنيــني العزل ومــن بينهم أطفال 
اليوم يشــكل دركا جديدا. سنعمل 
الدوليــني إلنهاء هذا  مع شــركائنا 
العنــف غيــر املنطقي ومحاســبة 
املســؤولني وضمان طريق العودة إلى 

الدميقراطية”.
السامي حلقوق  املفوض  وقال مكتب 
اإلنســان إنه تلقى تقارير “عن أعداد 
قتلى عالية” مضيفا أن “هذا العنف 
يعزز عدم شرعية االنقالب ومسؤولية 

قادته”.
وتزامنــت جولة العنــف مع تنظيم 
اجمللس العســكري فــي بورما عرضا 
عسكريا كبيرا في استعراض للقوة 
خالل االحتفال بيوم القوات املسلحة 

السنوي.

الصابح الجديد ـ وكاالت:
طالب البطريرك املاروني بشــارة 
بطــرس الراعي، املســؤولني في 
الشــباب  صوت  بســماع  لبنان 
والفقــراء الذين يعانون بســبب 
واالقتصادية  السياســية  األزمة 

التي متر بها البالد.
فــي عظته خالل  الراعي  وقــال 
قداس أحد الشعانني في بكركي: 
“املسؤولون السياسيون في لبنان 
يــا ليتهــم يســتمعون لصوت 
اهلل الــذي ال يســكت، يا ليتهم 
يســمعون صــوت الشــعب، يا 
ليتهم يستمعون لصوت املليوني 
يــا ليتهم  فقير مــن شــعبنا، 

يسنمعون لصوت شبابنا”.

وأضاف “لقد كان مبقدور اجلماعة 
السياسية أن تغير نظرة الشعب 
جتاههــا لو اســتيقظت وعدلت 
على سلوكها وعملت على إنقاذ 
تفجير مرفأ  بعد  لبنان، خصوصا 
بيروت، ولكن معظم املســؤولني 
متــادوا فــي الفشــل وبعضهم 
أعطــى األولويــة ملصالــح دول 
مصير  عن  يســألوا  ولم  أجنبية 
الشعب فســقطوا وأكدوا أنهم 

غير صاحلني لقيادة الشعب”.
وتابــع البطريــرك: “نحن نرفض 
هــذا الواقع وندين كل مســؤول 
سياســي أوصل لبنــان إلى هذه 
احلالة املأســاوية، لــم يكن هذا 
الصرح يوما مؤيدا ألي مســؤول 

ينــأى بنفســه عن إنقــاذ لبنان 
وشــعبه، ولــم يكــن الصــرح 
متتنع  لسلطة  مؤيدا  البطريركي 
قصدا عــن احترام االســتحقاق 
الدســتوري، ولــم يكــن الصرح 
تعطي  سياسية  جلماعات  مؤيدا 
الشخصية  لطموحاتها  األولوية 
علــى حســاب ســيادة لبنــان 

واستقالله”.
وأشــار إلــى أن عيد الشــعانني 
“يأتي على عائالتنا حزينا بســبب 
حالــة اليتم التــي أوقعها فيها 
كانت  السياســيون،  املسؤولون 
العائــالت تنتظــر هديــة العيد 
حكومــة إنقاذيــه غيــر حزبية 
مؤلفة من خيرة اختصاصينا في 

العلوم واخلبــرة واإلدارة، أحرارا من 
كل لون حزبي وسياســي وارتهان 
وقادرين علــى القيام باإلصالحات 

والنهوض بالبالد”. 
وقــال “نرجو أال يحرمــوا عائالتنا 
من هذه الهدية في عيد الفصح، 
رئيــس اجلمهورية  أن يدرك  نرجو 
أنهما  املكلف  احلكومــة  ورئيس 
املتبادلة  الثقــة  مــن  انطالقــا 
محكومــان بالتشــاور وباالتفاق 
وفقــا للقاعدة التــي جرت منذ 
 1990 عام  الدستورية  التعديالت 
ما بعد الطائــف إذا كانا يحددان 
املعاير ثم يتفقان على التشكيلة 

برمتها”.
كانت اآلمال الضئيلة بتشــكيل 

تبددت،  قد  قريبا  لبنانية  حكومة 
بعد زيارة قام بها رئيس احلكومة 
املكلف، ســعد احلريــري، في 22 
مارس، إلى القصر اجلمهوري، أدلى 
بعدهــا بتصريح أكــد فيه عدم 
االتفاق على تشــكيلة احلكومة 
وعكس  أشــهر،   7 منذ  املنتظرة 
عمق الهــوة الكبيرة واخلالف مع 

رئيس اجلمهورية ميشيل عون.
أواخر  منذ  السياســيون  وأخفق 
2019 في االتفاق على خطة إنقاذ 
متكن لبنان من احلصول على متويل 

خارجي يحتاجه بشدة.
ويشــهد لبنان أزمــة اقتصادية 
خطيــرة انعكســت بانهيار في 
قيمــة العملــة احملليــة مقابل 

الدوالر األميركي.
وفي حــني ال يزال ســعر الصرف 
اللبنانية مقابل  لليرة  الرســمي 
الــدوالر ثابتــاً عنــد 1507 ليرة 
الدوالر  العملة  فإّن سعر  للدوالر، 
الَمس،  الســوداء  الســوق  فــي 
ألف   15 املاضي، عتبة  األســبوع 
السعر  أضعاف  أي عشــرة  ليرة، 
ينخفض هذا  أن  قبل  الرســمي، 
األسبوع إلى حوالي 11 ألف ليرة.

للقدرة  احلاّد  االنهيــار  وأّجج هذا 
األزمــات  وتفاقــم  الشــرائية 
بلبنان  تعصــف  التي  املتتاليــة 
غضب املواطنني الذين يتظاهرون 
علــى  احتجاجــاً  باســتمرار 

أوضاعهم املأسوية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــاد املرصد الســوري حلقوق اإلنســان، امس 
األحد، مبقتل 5 أشخاص من الفصائل السورية 
املوالية لتركيا وإصابة 3 آخرين بجراح متفاوتة.

وأوضح املرصد أن القتلى واجلرحى قد سقطوا 
جراء عمليــة تســلل نفذتها قوات ســوريا 
الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة بريف 

منطقة رأس العني شمالي سوريا.
وكان عناصر من قوات “قسد” قد تسللوا أمس 
األول الســبت إلى مواقع الفصائل على محور 
أم املناجير وفخخوا موقعاً هناك وانســحبوا 
قبل أن يفجــروه مما أدى إلى ســقوط 8 قتلى 

وجرحى.
ويبــد أن العملية جــاءت ردا على مقتل قوات 
لقوات  التابعة  العســكري”  الرقــة  “مجلس 
سوريا الدميقراطية، في عملية تسلل لعناصر 
فصيل “السلطان ســليمان شاه قبل بضعة 

أيام.
ووقتها شن ذلك الفيصل املوالي ألنقرة هجوما 
اســتمر لعدة ساعات بعد تسلل عناصره ليال 
إلى قرية دبس الواقعــة على بعد نحو 4 كلم 

من بلدة عني عيسى شمالي الرقة.

الصابح الجديد ـ وكاالت:
أعلن أوالف شولتز مرشــح احلزب الدميقراطي 
االشتراكي خلالفة املستشــارة األملانية أنغيال 
ميــركل، تأييده فكرة تشــكيل جيش موحد 
لدول االحتاد األوروبي، مستبعدا حدوث ذلك في 

املستقبل املنظور.
وقال شولتز في حوار صحفي إن أي قوة تابعة 
لالحتاد األوروبي يجب أن تخضع لنفس الرقابة 
البرملانية مثل اجليش األملاني، الذي ال ميكن نشر 

قواته إال مبوافقة املشرعني الوطنيني.
ونقلــت صحيفــة “فرانكفورتــر ألغماينــه 
مقابلة  من  تســايتونغ” مقتطفات  زونتاغس 
شولتز امس األول الســبت، التي قال فيها إن 
االتفاق بشــأن املهمات العســكرية يجب أن 
“يتم فــي الهيئات األوروبية التي ستشــمل 

بالتأكيد البرملان األوروبي أيضا”.
وأضاف أنه ورغم ذلك فإن تشكيل جيش موحد 

“ليس مطروحا على املدى القصير”

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حّذر وزير اخلارجية األميركي، أنتوني بلينكن، 
امس األول الســبت، مــن أن العقوبات التي 
فرضتهــا الصني على مســؤولني أميركيني 
اثنني على خلفية انتهاكات بكني بحق أقلية 
األويغور “ال أساس لها”، معتبرا أنها لن تؤدي 
إال ملزيد من التدقيق في “اإلبادة اجلماعية” في 

شينجيانغ.
وقال بلينكــن في بيــان إن “محاوالت بكني 
تخويــف هــؤالء الذيــن يرفعــون الصوت 
واحلريات األساســية  اإلنســان  حول حقوق 
وإسكاتهم تساهم فقط في زيادة التدقيق 
الدولي في اإلبــادة اجلماعيــة واجلرائم ضد 

اإلنسانية املرتكبة في شينجيانغ”.
وجاء كالم الوزير األميركي بعد إعالن اخلارجية 
الصينية أن عضوين مــن اللجنة األميركية 
للحريات الدينية الدولية، هما غايل مانتشني 
وتوني بيركنــز، إضافة إلــى النائب الكندي 
مايكل تشــونغ واللجنة البرملانية الكندية 
حلقوق اإلنســان باتوا ممنوعني من دخول البر 

الصيني الرئيسي وماكاو وهونغ كونغ.
واعتبــر بلينكن بأن العقوبــات على عضوي 
اللجنــة األميركيــة للحريــات الدينية “ال 

أساس لها”.

“قسد” تقتل 5 عناصر من 
الفصائل الموالية لتركيا

المرشح لخالفة ميركل 
يؤيد تشكيل جيش 

أوروبي موحد

واشنطن تندد بعقوبات 
صينية ال أساس لها”على 

ين مسؤولين أميركيَّ

الصباح الجديد ـ متابعة:

كشف عمار أمون دلدوم، السكرتير 
شمال”  الشــعبية  لـ”حلركة  العام 
العزيــز احللو عن قبول  بقيادة عبد 
السوداني  الســيادة  مجلس  رئيس 
فصل  مببــدأ  البرهان  عبدالفتــاح 
الدين عن الدولة وهو مبدأ اساسي 
تطالب به احلركة ذات الثقل الكبير 
األزرق  والنيــل  كردفان  جنــوب  في 
للتوقيع على أي اتفاق للســالم مع 

احلكومة السودانية.
وقال دلدوم إن مخرجات لقاء البرهان 
احللو في جوبا، امس األول الســبت، 
ميكن ان متهــد الطريق للتوصل إلى 
اتفاق سالم مع احلكومة السودانية.

الطرفني  أن  وأكدت مصادر مطلعة 
اتفاق  سيوقعان خالل ساعات على 
مبادئ من 6 بنود يتطابق معظمها 
مع بنــود االتفاق املوقــع بني احللو 
ورئس الــوزراء عبد اهلل حمدوك في 

سبتمبر املاضي في اديس ابابا.
استئناف التفاوض

وفــي تصريحات صحفيــة أعقبت 
لقــاء البرهان برئيــس دولة جنوب 
أوضح  ميارديت،  سلفاكير  السودان 
توت قلواك مستشــار ســلفاكير 
للشــؤون األمنيــة، رئيــس فريــق 
الوســاطة اجلنوبية فــي محادثات 
الســالم الســودانية، أن البرهــان 
بحثت  احللو،  عقد جلسة محادثات 
اخلالفــات حــول إعالن املبــادئ بني 
واحلركة،  االنتقالية  الفترة  حكومة 
توطئــة لبــدء مفاوضات الســالم 

الرسمية بني الطرفني.
وأكد قلواك أن خارطة طريق السالم 
بــني احلكومة الســودانية واحلركة 
الشــعبية شــمال، باتت واضحة، 
مشــيرا إلى أن اللقاء قطع أشواطا 
التفاهمات  إطــار  فــي  متقدمــة 
وبشر  املبادئ،  إعالن  حول  املشتركة 
الســوداني بقرب  الشــعب  تــوت 
البالد،  اكتمال عملية الســالم في 
معلنا أن البرهان واحللو ســيوقعان 
يــوم األحد إعــالن مبــادئ توطئة 

الستئناف املفاوضات.

وقــال قلــواك إن جلنة الوســاطة 
ستقوم مباشــرة، بعد توقيع إعالن 
املبادئ بوضــع جدول املفاوضات بني 
األطــراف التي قال إنهــا أصبحت 
اآلن جاهــزة للجلوس إلــى طاولة 
املفاوضات. وأكد دلدوم، عبر الهاتف 
من نيروبي، إلــى أهمية اخلطوة في 
حتقيق السالم الشامل، لكنه أشار 
إلى أن احلركــة متتلك كافة اخليارات 

التي تضمن حتقيق مطالبها.
الدين  اخلالفات حــول فصل  وظلت 
عن الدولة تشكل عقبة كبيرة أمام 
عودة احلركة الشعبية - جناح احللو 
إلى طاولة التفاوض. وأكدت احلركة 
في فبراير اســتعدادها الســتئناف 

الســودانية  احلكومة  مع  التفاوض 
“في أي زمان ومكان”، على أســاس 

“وثيقة أديس أبابا”.
وال تختلف الوثيقــة اجلديدة كثيرا 
عن سابقتها، إذ تنص على تأسيس 
دولة مدنية دميقراطية فيدرالية في 
وحرية  الدين  حرية  تضمن  السودان 
املمارســات الدينية والعبادات لكل 
الشــعب الســوداني، وذلك بفصل 
والدينية  واإلثنية  الثقافية  الهويات 
واجلهوية عن الدولــة، وأن ال تفرض 
الدولــة دينــا على أي شــخص وال 
تتبنى دينا رسميا، وتكون الدولة غير 
منحازة فيما يخص الشئون الدينية 
كما  والضميــر،  املعتقد  وشــئون 

تكفــل الدولة وحتمــي حرية الدين 
واملمارسات الدينية، على أن تضمن 

هذه املبادي في الدستور.
كمــا تقر بأن الســودان بلد متعدد 
األعراق والديانــات والثقافات، لذلك 
يجب االعتراف بهــذا التنوع وإدارته 
ومعاجلة مســألة الهوية الوطنية. 
ونؤكد على حق شعب السودان في 
املناطق اخملتلفة في إدارة شــئونهم 
أو  الالمركــزي  احلكــم  من خــالل 

الفيدرالي.
ومن البنود املهمــة التي تضمنتها 
الوثيقــة االتفــاق علــى ان  يكون 
للســودان جيش قومي مهني واحد 
يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة 

جديدة يلتزم بحماية األمن الوطني 
وفقا للدســتور ، علــى أن تعكس 
املؤسســات األمنية التنوع والتعدد 
الســوداني، وأن يكون والؤها للوطن 

وليس حلزب أو جماعة.
أن تكون عملية  إلى وجوب  وأشــار 
دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة 
ويجــب أن تكتمل بنهايــة الفترة 
االنتقالية وبعد حل مسالة العالقة 

بني الدين والدولة في الدستور.
حرب طويلة.

العقد  نهاية  منذ  السودان  ويعيش 
اخلامس مــن القرن املاضــي حروبا 
أهلية، حصــدت أرواح نحو 4 ماليني 
شخص، وأجبرت أكثر من 10 ماليني 

على النزوح الداخلي هربا من املوت، 
أو اللجــوء إلى بلدان أخرى بحثا عن 

األمان واالستقرار.
ورغم انحصار احلرب منذ عام 1955 
الذي انفصل  في جنوب الســودان، 
وفقا ملقررات مؤمتر “نيفاشــا” وكّون 
فإن   ،2011 املســتقلة عــام  دولته 
نطاقها اجلغرافي بدأ في االتســاع 
مع مطلع األلفية احلالية، ليشــمل 
مناطــق عديدة في دارفــور وجنوب 
كردفــان والنيل األزرق، وأدى ذلك إلى 
إهدار كم ضخم من املوارد وتسبب 
في خســائر مادية مباشــرة وغير 
مباشــرة، تقدر بأكثر من 600 مليار 

دوالر.

من اجل إرساء السالم في السودان.. مجلس
 السيادة يوافق على فصل الدين عن الدولة

ال تختلف الوثيقة 
الجديدة كثيرا عن 
سابقتها، إذ تنص 
على تأسيس دولة 
مدنية ديمقراطية 

فيدرالية في السودان 
تضمن حرية الدين 
وحرية الممارسات 

الدينية والعبادات لكل 
الشعب السوداني

عبد الفتاح البرهان وعبد العزيز احللو

الصابح الجديد ـ وكاالت:
أعلن التحالــف العربي عن تدمير 
طائرة مفخخــة أطلقتها جماعة 
احلوثي مــن اليمن باجتــاه خميس 
مشــيط احلدودية، امس األحد، في 
أحدث عمليــات اجلماعة املدعومة 
من إيران على األراضي الســعودية، 
اإلخبارية  القنــاة  نقلته  ملــا  وفقا 

احلكومية.
وقالت القناة في سلسلة تغريدات 

عبر تويتر إن “التحالف تدمير طائرة 
مفخخة أطلقتها ميليشيا احلوثي 

اإلرهابية جتاه خميس مشيط”.
وأشار التحالف إلى أن هذه العملية 
للميليشيا  “استمرارا  تعد  اجلديدة 
مبحــاوالت  اإلرهابيــة  احلوثيــة 
استهداف املدنيني واألعيان”، مؤكدا 
أنــه يتخذ “اإلجــراءات العملياتية 
حلماية املدنيني واألعيان املدنية من 

االعتداءات اإلرهابية”.

وكثفت اجلماعة املدعومة من إيران 
والتــي احتلت جزء كبير من اليمن، 
مبا فيها العاصمة صنعاء في العام 
2014، هجماتها باجتاه الســعودية 
األخيرة، حيث شملت  الفترة  خالل 
الهجمات منشــآت نفطية تابعة 

لشركة أرامكو السعودية.
أعلــن التحالف العربي الذي تقوده 
السعودية في اليمن، تدمير زورقني 
قبل  للحوثيني  يتبعــان  مفخخني 

إنــه “عملية هجوم  تنفيذ ما قال 
وشيك من احلديدة”.

واتهم التحالف “ميليشيا” احلوثيني 
املالحة  لطرق  املســتمر  بالتهديد 

البحرية والتجارة العاملية.
وقبــل 3 أيــام، أكدت الريــاض أن 
محطة لتوزيــع املنتجات البترولية 
في مدينة جازان جنوبي السعودية، 
مبقذوف”  تخريبي  “العتداء  تعرضت 
نتج عنه نشــوب حريــق في أحد 

خزانات احملطة، لكن دون أن يؤدي إلى 
إصابات في األرواح.

فــي وقت ســابق الشــهر احلالي، 
احلوثيني  على  الســعودية  عرضت 
خطــة لوقف إطــالق النــار على 
فتح خطوط  وإعادة  البالد  مستوى 
جويــة وبحرية بعد تزايد الهجمات 

احلوثية على األراضي السعودية.
وتتضمن املبــادرة التي أعلنها وزير 
اخلارجية الســعودي، األمير فيصل 

بن فرحان آل ســعود، إعــادة فتح 
مطار صنعاء، والســماح باستيراد 
الغذائية عبر ميناء  الوقود واملــواد 
وكالهما حتت ســيطرة  احلُديــدة، 

احلوثيني املتحالفني مع إيران.
6 أعوام،  تسبب الصراع الدائر منذ 
إليه في املنطقة على  والذي يُنظر 
أنه حرب بالوكالة بني الســعودية 
وإيران، في ما تصفــه األمم املتحدة 
بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.

التحالف يعترض هجوما جديدا للحوثيين على األراضي السعودية

البطريرك الراعي: معظم مسؤولي لبنان تمادوا بالفشل

غداة اليوم األكثر دموية 

إدانة دولية لمقتل 90 شخصا بينهم عدة أطفال في بورما

  العسكر يسيطر على شوارع بورما
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال بوريس جونســون، رئيــس وزراء 
قدما  بالده ســتمضي  “إن  بريطانيا، 
في سبيلها لرفع اإلغالق وإعادة فتح 
االقتصاد، بعد مــا حققته من جناح 
فــي برنامج التطعيــم ضد فيروس 

كورونا”.
لألنباء عن  “بلومبيرج”  وكالة  ونقلت 
جونســون قوله أمــام أعضاء احلزب 
احملافظ، الذي ينتمي إليه، أمس، “إنه 
في خالل أيام قليلة سيكون بإمكانه 
وتابع  الشعر”،  إلى مصففي  الذهاب 
جونســون: “ال أرى في البيانات شيئا 
على اإلطالق يثنيني عن االســتمرار 
في خريطــة الطريق صــوب احلرية، 
إلى  والعودة  اقتصادنــا،  فتح  وإعادة 

احلياة التي نعشقها”.
وقال رئيس الــوزراء: “جنري بعضا من 

التغييــرات املهمــة التي ســنكون 
بحاجة إليها عندما ينتعش اقتصادنا 
في وقت الحق من العام اجلاري، ولدي 
ثقة مطلقة بأنه ســينتعش بقوة”، 

وفقا لـ”األملانية”.
وارتفع عجز امليزانية البريطانية خالل 
إلى أعلى مستوى له  املاضي  شباط 
الشــهري  األداء  بدء تســجيل  منذ 
للميزانيــة في 1993، وذلك بســبب 
إجراءات حتفيز االقتصاد في مواجهة 
موجة اإلغالق الثالثة الحتواء تفشي 

فيروس كورونا املستجد.
وزاد صافي اقتراض القطاع العام في 
بريطانيا، مع استبعاد بنوك القطاع 
العام خالل شــباط املاضــي مبقدار 
17.6 مليــار جنيــه اســترليني عن 
الشــهر نفسه من العام املاضي إلى 
19.1 مليار جنيه استرليني، بحسب 
بيانــات ســابقة ملكتــب اإلحصاء 

الوطني.

ووصل صافي االقتراض خالل الشهر 
املاضي إلى أعلى مستوى له في مثل 
هذا الشهر من أي عام، وذلك منذ بدء 

تسجيل هذه البيانات عام 1993.
وفي الوقت نفسه زاد صافي اقتراض 
القطاع العام مع اســتبعاد البنوك، 
منذ بدايــة العام املالــي احلالي في 
نيســان املاضي حتى نهاية شــباط 
228.2 مليــار جنيه  املاضي مبقــدار 
اســترليني إلــى 278.8 مليار جنيه 
اســترليني وهــو أعلــى مســتوى 
القتراض القطــاع العام خالل الفترة 
من نيسان إلى شباط من أي عام منذ 

.1993
وفــي الوقت نفســه، يتوقع مكتب 
مسؤولية امليزانية البريطانية وصول 
االقتراض العام حتى نهاية آذار اجلاري 

إلى 354.7 مليار جنيه استرليني.
أيلول املقبل، ســيكون  وبداية مــن 
بإمكان من جتاوزوا الـ70 في بريطانيا 

احلصــول علــى جرعات منشــطة 
املتحورة  الطفــرات  حلمايتهم مــن 
من فيروس كورونا املســتجد، وذلك 
مبوجب خطة وضعتها البالد للتوزيع 

املستقبلي للقاح.
وقال ندمي زهاوي، الوزير املســؤول عن 
اللقاحات فــي بريطانيا، “إن اجلرعات 
ستســتهدف  األولــى  املنشــطة 
اجملموعات الرئيسة األربع ذات األولوية، 
الرعاية،  دور  العاملون فــي  وبينهــا 
وهيئة اخلدمــات الصحية الوطنية”، 
بحســب ما ذكرتــه وكالــة األنباء 
ونقلت  ميديا”.  ايــه  “بي  البريطانية 
صحيفــة “التليجــراف” البريطانية 
عن زهــاوي: “إنه مــن املرجح أن يبدأ 
ذلــك في أيلول املقبــل”، مضيفا، أن 
“احلكومة تتوقع توافر ثمانية لقاحات 
وبينها  اخلريــف،  بحلــول  مختلفة 
مختلفة  سالالت  لثالث  مضاد  لقاح 

بجرعة واحدة”.

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشــف وزير النفط إحسان عبد 
اجلبار امس األحد ان العراق يناقش 
“اتفاقا عمالقا” مع شــركة توتال 
سي أي الفرنســية لبناء منشآت 
بنية حتتية كبيــرة وتطوير حقول 
النفط وإنتاج الغاز، فيما لفت إلى 
أن البالد حتــاول تنويع وارداتها من 

الغاز.
تصريح  فــي  اجلبــار  عبــد  وقال 
اتفاقا  يناقش  “العراق  إن  صحفي، 
عمالقا مع شــركة توتال سي أي 
الفرنسية العمالقة لبناء منشآت 
بنية حتتية كبيــرة وتطوير حقول 

النفط وإنتاج الغاز”.
وأوضح الوزير، أنــه “يتوقع أن يتم 
قبل شــهر  العقد  مــن  االنتهاء 
العالقة مع  تقــوم  متوز، وســوف 
الصناعة  اســتهداف  على  توتال 
منخفضــة الكربون واالســتيالء 
على جميع الغاز املشــتعل، ومن 
املقــرر أن تنتج 1 غيغــا واط من 
املرحلة  في  الشمســية  الطاقة 
األولى”، مبينا أن “فريقا متخصصا 
مــن وزارة النفــط ســيقود هذه 

املناقشات مع توتال”.
“االتفاق  أن  إلــى  الوزيــر  ولفــت 
عمالق، وحجم االستثمار يتجاوز 7 
مليارات دوالر”، مبينا أن “الشروط، 
مبا في ذلك القرارات السياســية 
واإلداريــة للنمــوذج االقتصــادي 
الذي يحمي حقوق الطرفني، قد مت 

االتفاق عليها بالفعل”.
وبني الوزير  أن “العراق ســيخفض 

الغاز  وأويــل  البنزين  وارداته مــن 
بنســبة %50 في عام 2021 و90% 
في عــام 2022”، مؤكداً أن “العراق 
ســيحتاج إلى حجم محدود جداً 
مــن واردات زيت الغاز لدعم توليد 

الطاقة”.
وأشــار عبداجلبار إلــى أن “العراق 
يشــتري الغــاز اآلن مــن إيــران 
قطر  من  الــواردات  تنويع  ويحاول 

وكازاخستان ومنتجني آخرين”.

بدورهــا أعلنت بيانــات حكومية 
هندية أن العراق جاء باملرتبة األولى 
الهند  الــى  للنفط  مــورد  باكبر 
ببيعه اكثر مــن 20 مليون برميل 

خالل شهر شباط املاضي.
وبحســب البيانات ، فــإن “واردات 
تراجعت  اخلام  النفــط  الهند من 
بشــكل كبير في شــهر شباط، 
مع تباطؤ الطلب بســبب ارتفاع 
أســعار الوقود واجتــاه البالد مرة 

لإلغــالق إلرتفــاع حاالت  أخــرى 
اإلصابة بفيروس كورونا”.

واوضحــت ان “وارداتها من النفط 
اخلام انخفضت في شباط املاضي 
بنســبة %18.3 مقارنــة بالفترة 
نفســها من العام الســابق إلى 
15.24 مليون طــن، وهو ما يعادل 
106 ماليني و240  الف برميل وهو 
أكبر انخفاض على أساس سنوي 

منذ تشرين األول 2020”.

واضافــت ان “الهنــد اســتوردت 
النفط اخلام من العراق مبقدار 2.89 
مليون طــن او ما يعادل 20 مليونا 
و230 الــف برميــل خالل شــهر 
شــباط املاضي وهو بذلــك يأتي 
في املرتبة االولى بالنســبة للدول 

املصدرة للنفط”.
واشــارت الى ان “الواليات املتحدة 
االمريكية جاءت ثانيا حيث بلغت 
إجمالي تدفقاتها من النفط اخلام 

الى الهنــد 2.11 مليون طن او ما 
يعادل 14 مليونا و 110 آالف برميل 
 1.61 ثالثا السعودية مبقدار  وتأتي 
مليون طن متــري او ما يعادل 11 

مليونا و270 الف برميل “.
العراقي  النفط  وتذهب صــادرات 
%80 منها إلى الصني والهند ودول 
شرق أســيا، فيما تذهب %20 من 
الصادرات املتبقيــة إلى دول أوروبا 

وأميركا ودول أخرى.

وزير النفط يكشف عن اتفاق عمالق”مع توتال 
الفرنسية لتطوير حقول الغاز

يتوقع أن يتم االنتهاء من العقد قبل شهر تموز

يخفض العراق 
وارداته من البنزين 
وزيت الغاز بنسبة 

50 % عام 2021 و 
90 % عام 2022”، 
فيما سيحتاج إلى 

حجم محدود جدًا من 
واردات زيت الغاز 

لدعم توليد الطاقة”

انابيب نقل الغاز في العراق 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أرتفع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي 

يوم امس األحد.
وســجل الدوالر في بغداد 1445 ديناراً أي 144 
الفــاً و500 دينار.، وفي محافظة البصرة أرتفع 

الى 1442.5 ديناراً.
أما فــي اربيل فقد شــهدت أســعار الدوالر 
ارتفاعــا طفيفا حيث بلغ ســعر البيع 1450 

ديناراً، والشراء بواقع 1447 ديناراً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجعت مبيعات البنــك املركزي العراقي من 
 13 العملة الصعبــة امس األحد، لتســجل 

مليون دوالر.
وذكــر املصــدر الصحفي ، ان البنــك املركزي 
العراقي شهد خالل مزاده لبيع وشراء العمالت 
االجنبيــة تراجعا كبيرا في مبيعاته بنســبة 
82 الف  83.33 باملئــة لتصل الى 13 مليونــاً 
دوالر، غطاها البنك بســعر صرف اساس بلغ 
1460 ديناراً لــكل دوالر، مقارنة بيوم اخلميس 
املاضي حيث بلغت املبيعات فيها 78 مليوناً و 

418 ألف دوالراً.
وذهبت املشتريات البالغة 13 مليوناً و 82 الف 
دوالراً، لتعزيز األرصدة في اخلارج على شــكل 
حواالت واعتمــادات، فيما لم تقــم املصارف 

بشراء الدوالر بشكل نقدي.
وأشــار املصدر ، إلى أن 3 مصارف قامت بتلبية 

طلبات تعزيز االرصدة في اخلارج.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مراد قوروم وزير البيئة التركي، إن تركيا 
وافقت علــى خطط تطويــر قناة ضخمة 
على أطراف إسطنبول، وهو ما يعطي دفعة 
ملشــروع أثار انتقادات حول تكلفته وتأثيره 

في البيئة، وفقا لـ”رويترز”.
وجاءت هذه اخلطوة بعد عام من طرح تركيا 
أول مناقصة إلعادة بناء جســرين تاريخيني 
في أكبر مدنها، حيث مــن املقرر حفر قناة 
إســطنبول، التي يبلغ طولها 45 كيلومترا 

بدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتربــط القنــاة البحر األســود شــمالي 
إسطنبول ببحر مرمرة جنوبا وتقدر تكلفتها 

بنحو 75 مليار ليرة )9.2 مليار دوالر(.
وتقول احلكومة إنها ستخفف حركة املالحة 
في مضيق البوســفور، أحــد أكثر املمرات 
البحرية ازدحاما في العالم، وستمنع حوادث 
مماثلة لتلك، التي حدثت هذا األســبوع في 
قناة السويس، حيث يتواصل العمل إلعادة 

تعومي سفينة حاويات عمالقة تسد القناة.
لكن مثل غيرها من مشاريع البنية التحتية 
الكبــرى، التــي جرى االضطــالع بها خالل 
حكم أردوغان املســتمر منذ 18 عاما، تثير 
القناة انتقــادات من أولئــك الذين يقولون 
إنها ستتسبب في أضرار بيئية بالغة وتلوث 
موارد املياه العذبة حــول املدينة، التي يبلغ 

عدد سكانها 15 مليون نسمة.
وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، من حزب 
املعارضة الرئيس، هو من بني أشد منتقدي 
املشــروع. وقال إن إنفاق املــوارد على القناة 
بينما تكافح تركيا تفشــي فيروس كورونا 

“محير للعقل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ما تزال حركــة املالحة معطلة في 
قناة الســويس لليوم السادس على 
التوالي بســبب ســفينة احلاويات 
الضخمة اجلانحة فــي اجملرى املائي 
إال أن الســلطات املصرية باتت على 
وشــك تعوميها مع بدء حترك دفتها 

وحتررها بشكل جزئي. 
وأكد رئيــس هيئة قناة الســويس 
أسامة ربيع أنه نتيجة أعمال القطر 
العالي “حتركت دفة  واملد  والتجريف 
الســفينة 30 درجة ميينا ويســارا” 
، مضيفــا “هذا مؤشــر جيد إلى أن 
املياه دخلت حتت الدفة التي لم تكن 

تتحرك متاما من قبل”. 
وجنحت ســفينة احلاويــات “إم في 
إيفر غيفن” التي تعــد أطول من 4 
مالعب لكــرة القــدم بالعرض في 
مجــرى قناة الســويس منذ صباح 

الثالثاء مــا ادى إلــى عرقلة حركة 
املالحة في االجتاهني في اجملرى املائي 
البالغ األهمية. وأوضح في مؤمتر أن 
سوء األحوال اجلوية لم يكن السبب 

الرئيسي جلنوح السفينة. 
مشــيرا إلى احتمــال حصول خطأ 
فنــي أو بشــري بانتظــار نتائــج 
التحقيــق. وحتى االن فشــلت كل 
البالغ  الســفينة  تعــومي  محاوالت 
59 مترا  400 متــر وعرضها  طولها 
طن  ألف   224 اإلجمالية  وحمولتها 
والتي كانت تقوم برحلة من الصني 

إلى روتردام في هولندا. 
فقــط  حاليــا  الهيئــة  وتعمــل 
مع شــركة “ســميت ســالفدج” 
في عمليات  املتخصصة  الهولندية 
انقــاذ الســفن املنكوبــة ولكنها 
تلقت عروضا للمســاعدة تدرسها 
واليونان  أمريــكا والصني  حاليا من 

واالمارات.
وكانت شركة “ســميت سالفدج” 
أعلنت سابقا أن “قاطرتني إضافتني” 
ســتصالن بحلول األحد إلى القناة 

للمساعدة.
وقال مســؤول الشــركة في مؤمتر 
“ليــس مــن الســهل حتديــد كم 
سنســنغرق مــن الوقــت اذا قمنا 
بتفريــغ )احلمولــة( وهــذا يخضع 
ملســائل فنية” ، وأدى تعطل املالحة 
إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل 
طابور انتظــار طويل يضم أكثر من 
300 ســفينة كانــت بصــدد عبور 
القنــاة البالغ طولها 193 كيلومترا 
ما تســبب بتأخير بالغ في عمليات 
أخرى.  ومنتجــات  النفط  تســليم 
وقالت شــركة “لويدز ليســت” إن 
الغلق يعيق شــحنات تقدر قيمتها 
9.6 مليار دوالر يوميا بني آسيا وأوروبا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
واالقتصاديــة مظهر محمد  املالية 
صالــح امس األحد، علــى وجوب أن 
تكون سياسات اإلسكان في العراق 
بتكاليف زهيــدة، مبينا وجود عجز 
فــي 2.5 مليون وحدة ســكنية في 

العراق.
وقال صالح في حديــث صحفي ان 
“سياســات اإلســكان في بلــد ناٍم 
مثل العراق يجــب ان يكون التمويل 
بتكاليــف زهيدة، أي متويل ميســر 
وبه عنصر املنحة التي ال تعني عدم 
استردادها وإمنا يكون التمويل طويل 
األجل بفائدة قليلة يســمى بعنصر 

املنحة”.

واضاف صالــح؛ ان “املصرف العقاري 
وصندوق االســكان هم األساس في 
سياســات اإلســكان الن قروضهم 
تنمويــة امنائية وميســرة بشــكل 
عام بفوائد جدا بســيطة أقرب إلى 
التحميــالت اإلدارية وفترات ســداد 
طويلــة”، مبينــا أن “الدولــة تتجه 
لتعزيــز هــذا النمــط مــن قروض 
اإلســكان”. واشــار صالــح الى ان 
االسكان  وصندوق  العقاري  “املصرف 
مت دعمهمــا مــن البنــك املركــزي 
العراقي ضمن مبادرة االسكان مببالغ 
3 ترليون دينار خالل السنوات  قاربت 
االربع او اخلمســة املاضية، وحققت 
جناحا فــي حركة قطاع اإلســكان 
الوقت  بشكل كبير”، مستدركا في 

متراكمة  “وجود حاجة  نفســه عن 
للوحدات الســكنية والتي يقال عن 
أن العجــز فيها يقدر بـــ2.5 مليون 

وحدة سكنية وهو رقم كبير”.
ولفــت صالــح إلــى ان “املصــارف 
التجارية ال متارس سياسات اإلسكان 
إال نادرا، وتكون فوائــد متويلها جتاريا 
حيــث تعامــل مثل هــذه القروض 
على أساس قرض جتاري وليس قرض 

تنموي”.
ويعاني العراق مــن أزمة خانقة في 
الســكن بســبب تزايد عدد سكان 
العراق ومحدودية اجملمعات السكنية 
إضافة إلى عدم قــدرة املواطن على 
بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب 

غالء األراضي واملواد اإلنشائية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الدولية،  فيتــش  وكالــة  رفعــت 
تصنيف العراق االئتماني من نظرة 
املدى  الى مســتقر على  ســلبية 

البعيد.
الى  العراق  ارتفاع تصنيــف  ويعود 
التأثير املباشر لقرار تخفيض سعر 
االقتصادية  املؤشرات  على  الصرف 
واملاليــة األساســية التي تتمحور 

في تخفيض عجز ميزان املدفوعات 
وتخفيض نســبة الدين العام الى 
الناجت احمللــي كذلك تخفيض عجز 
املوازنــة فضالً عــن احملافظة على 

االحتياطي األجنبية.
واشارت الوكالة الى أن ذلك يستند 
“بشــكل رئيسي الى قرار تخفيض 
ســعر صرف الدينار بنسبة 22.6% 
خــالل نهاية ســنة 2020، إضافة 

الى حتســن أســعار النفط وإقرار 
احلكومــة الورقة البيضاء لإلصالح 

االقتصادي”.
ســعر  “تخفيــض  أن  واوضحــت 
صرف الدينار العراقــي قد ادى الى 
تخفيــض الطلــب على الســلع 
واخلدمات املســتوردة مما أدى تلقائيا 
الى تخفيض الطلــب على الدوالر 
وتخفيــض عجز احلســاب اجلاري، 

وبالتالــي احملافظة على االحتياطي 
األجنبــي لــدى البنــك املركــزي 

العراقي”.
واضافت الوكالــة: “ارتفعت قيمة 
احلكومــة مــن مبيعات  إيــرادات 
اإلنتاج  زيادة  بسبب  النفط  تصدير 
وتخفيض  النفط  أســعار  وارتفاع 
ســعر صــرف الدينــار العراقــي، 
وارتفعــت قــدرة احلكومــة على 

القطاع  ورواتب  النفقــات  تغطية 
النفط  مبيعات  تشــكل  اذ  العام، 
بالعملــة األجنبية حوالي %89 من 

إيرادات املوازنة”.
ولفتــت الــى أن “هذا مــا أدى الى 
انخفــاض عجــز املوازنــة املتوقع 
لسنة 2021 نسبة الى الناجت احمللي 

من %16.5 الى 5%”.
وأكــدت أن “تخفيض ســعر صرف 

الدينار العراقي وما يتبعه من برامج 
لدعــم الفئــات االجتماعيــة من 
املالية واجلدارة  املالءة  يزيد  ان  شأنه 
العراقــي  لالقتصــاد  االئتمانيــة 
النقدي،  ويحافظ على االســتقرار 
وهذا ما يفيد في استقطاب رؤوس 
األموال وطمأنتها نحو االســتثمار 
في القطاعــات اإلنتاجية العراقية 

وزيادة فرص النمو االقتصادية.”  

ارتفاع سعر الدوالر
 في السوق المحلية 

تراجع كبير في مبيعات 
البنك المركزي: بيع 13 

مليون دوالر فقط

خطط تطوير قناة 
إسطنبول تثير انتقادات 

بيئية في تركيا
مستشار الكاظمي: تمويل سياسات تعطل المالحة في قناة السويس لليوم السادس 

اإلسكان يجب ان تكون بتكاليف زهيدة

بعد إجراءات تخفيض سعر الصرف

“فيتش” ترفع تصنيف العراق االئتماني من سلبية الى مستقرة

تمضي في خطة رفع اإلغالق تقرير

بريطانيا تتوقع انتعاشا اقتصاديا قويا خالل 2021 

بريطانيا تسعى الى رفع االغالق واعادة فتح االقتصاد 
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مجالت

جائزةاصدار

والســتينيات وصوال ٕالى مرحلة سعدي يوسف 
وفوزي كــرمي وجــان دمــو وكمالســبتي اميان 
عرابي وجواد احلطاب ورشــيد مجيد ورعد عبد 
القــادر وغيرهم....التي امتــازت بعذوبة إاليقاع 
واملوسيقى من دون التقيد بٔاحكامالوزن والقافية 
... لقد عرفت الشاعر منذر عبد احلر منذ مطلع 
الثمانينيات وعملنا سوية في  التسعينيات ولم 
نختلــف في يوم ما على من ٔانــه يعرفني جيدا 
ال اميل ٕالى شــعر احلداثة ٔالنني شــاعر  قافية 
وجميع قصائدي تخضع ٔالحكام الوزن والقافية 
وعدد التفعيــات، حتى ما كتبته من الشــعر 

ٔاننــي كنت من املعجبني بشــخصية  احلر...ٕاال 
الشاعر منذر عبد احلر والتزامه أالدبي واحترامه 
خليارات آالخرين من زمائه حتى وصٕاللى تســنم 
مسٔوولية القسم الثقافي في جريدتنا ٓانذاك...

فلم يختلف مع ٔاي شاعر ٔاو كاتب...كتب الكثير 
مــن القصائد التي تتحدث عن معاناةإالنســان 
وعن القوة اجلبارة والقاهرة التي حتكم السيطرة 
على مساحة حريته واســتقاليته مثلما نقرٔا 
اليوم له هــذه النصوص املدمــاة بأاللم واحلزن 
واالكتئاب فهو يشــعر باملعانــاة احلقيقية ملن 
حوله مــن الناس ٔاكانوا ٔاقــارب ٔام من لبة ٔاهله 
ومحبيه..  وهذا يتضح جليا في قصيدةالديوان 

أالولى ) اصدقائي (...* االثرياء*
ٔاصدقائي أالثرياء

ضعوا ثرواتكم
وكنوزكم

وكل مايطمح به فقير مثلي
ضعوها جانبا

وتعالوا اسمعكم ٔاخر نكته
اضحكوا...

ثم يواصــل هذا النداء الصارخ بكل حزن يحمله 
الفقــراء من ٔالم وضيق وشــغف فــي العيش 

فيردف..
الضحك مجاني

ونحن الفقراء
جنيد صناعته

تعالوا معي
لن تتلثم صحبتي ثرواتكم...

ثم ينتقل بنا الشــاعر منذر عبد احلر ٕالى قضية 
ٔاخرى يبوح بها بٔاشــياء مغمسة باحلرقة وأاللم 

واحلزن معا فيصف ذلك لنا بهذا اخلطاب:
جثت على صدورنا

صخرة..
جعلت حياتنا

من فرط بكائها
مجنونة بالضحك...

اقرٔاوا على خطوطها حكايات احملن
عرفتنا الشموس الشرسة واحلروب...

واالكواخ املهددة
مبطر أالمنيات...

من هنا يقترب بنا الشــاعر ٕالى محور القضية 
وهي كيــف ٔان الطغــاة يجثمون علــى صدور 
الناس مثل صخرة عتيدة حتى يضيقوا بها على 
ٔنفاســهم...وهذه هي مرحلة مهمة من مراحل 
قضيتنا الكبرى مــع أاللم واجلوع والدمار واملوت 

في صحارى وهضاب احلروب..
وفي لوحة ٔاخــرى من لوحات منذر عبد احلر التي 
خطها بفرشــاة مغمسة بٔالوان العذاب والعري 
الروحي والتعب اجلسدي الذي نخر عقا ٕالنسان 
من تفســخ أالحام اخلائبة ؤاناشيد الفتوحات 
اخلاسرة واملكللة بدماء أالبرياء من الفقراء الذين 
مازالت صور احلوريات في اجلنة املوعودة تراودهم 
في ســبات ليلهــم املوحش..  ففــي قصيدة ) 
ٔايها الغد..قف بعيدا ( يصور لنا الشــاعر منذر 
عبد احلــر ...مناجاته مع القــدر واهواله الغادرة 
واملسلولة كسيوف الغازين ورماح التتار املبلولة 

بالسم...،:-
ٔايها الشامت بحطام ٔايامنا

الضاحك من فتوحات امنياتنا
التٔات..

دعنا ننام طويا
حاملني بجنان

ومراكب صيد وكنوز
وحوريات....

التٔات....
يكفيك ٔان تنظر ٕالى ساعاتنا

ٕالى مامحنا...
بعد هذا إالتهام الواضح واملقرون بالدالئل يوجه 

الشــاعر اللوم الى القدر وما ســببه من مٔاس 
وويات بحق الغارقني في وهــم اجلنات املوعودة 
فهاهــو مرة ٔاخرى يتحدث بكل صابة وجرٔاة عن 
واقع نفسيته ومرارتها منذ ٔان وطٔات اقدامه هذه 
أالرض امللعونة واملشحونة باالنقابات واملٔوامرات 
واملوت واخليانة،  والعهر السياســي واالجتماعي 

الذي فاق كل تصور:-
انا... البصري...

القادم من برك اللوعة
ٕالى خيمة االمل

حلمي باشط
وسامي.

زهور منسوحة من دهشة
عطرها الصبر

واحلنني واللهفة.
يتبني لنا مما تقدم ٔان الشــاعر منذر عبد احلر في 

ديوانه ) مطر صاعد ٕالى الســماء ( . ٕاستطاع ٔان 
يصــور حجم الغربة داخل النفس التيعاشــها 
ويعيشــها ابناء وطنه في ظل واقع مٔاســاوي 
تخللته احلروب واملهاترات السياسية واملضايقات 
التي تنبعــث من عيون اخملبريــن ومن حتتطيات 
معاطفهم البرنزية املعتمــة وهم يتخذون من 
زوايــا ٔاركان املقاهي القدميــة مواقعا للمراقبة 
واملطاردة حلريــات اخللق.....ٔاو ٔان..منذرا..ٔاراد  بذلك 
ٔان يصــور كل املناظر الغريبة واملشــوهة التي 
طغت على نهارات احليــاة في تلك املرحلة التي 

عاشتها الباد...
ونــراه يزجنا في اتون تلك املعاناة في صورة ٔاخرى 
جســدها في قصيــدة )انا سيزيف..الســعيد 
( ..  وكيــف كان احلمل ثقيا كصخرة ســيزيف 
املشهورة التي كلما رفعها ٕالى اعالي اجلبل ردت 

عليه:

اما انا...املنسي...
ٔادفعها بيدين من قلق

ؤامل..

واغنيات جمعتها في سلة وهم
اخفيها عن اجلادين
الذين يراقبون راسي
كي ال احلم باخلاص
فٔانا.....الاحمل صخرة

ٔانه الرذاذ تكدس....
على ظهري...

ويواصل في محتوى القصيدة بعدد ٔابياتها هذٓا 
النشيج فيختمها..:-
ٔانا سيزيف العاشق.
ٔاطفٔات خوفي بأاللم

وتركت جسدي هائما
فيما روحي السعيدة

طارت لاعالي بجناحني من جنون...وحلم..
ال عليكم.. ٔانا سيزيف السعيد...

ويكشــف الشــاعر منذر عبد احلر في قصيدة) 
مطر صاعد ٕالى السماء (...وهي عنوان اجملموعة 
الشعرية ..عن حجم احلقد والكراهية لكلمناظر 
الدمار الذي يخلف العشرات من الضحايا أالبرياء 
في مقدمة القصيــدة)) يقول طفل من ضحايا 
إالرهاب والكراهية:- ســاخبر اهلل بكلشيء ((... 
وبكل مااحتوت القصيدة من ابيات حملت معان 
كبيرة ودالالت متقت حالة الفوضى واجلرمية التي 
ارتكبها من حقــد على هذا الوطنوخيراته بحق 
الناس وراح ضحيتها الكثير والكثير من أالرواح 

واملمتلكات....
احلر...بشــاعر  الشــاعر منذر عبد  وهنا يذكرنا 
روســيا الكبير الكسندر بوشــكني، الذي امتاز 
وعلى الرغم مــن ٔانه عاش حياة تــرف وعز) ٔانه 
كامنتعاطفا مــع الفقراء والبســطاء من ٔابناء 
شعبه،  فعبر عن مطالبهم التي تنشد العدالة 
االجتماعية ورفض الظلم إالجتماعي وســعى 
ٕالياملســاواة بني الناس في احلقــوق والواجبات 
وجتلت هذه أالفكار الشــعرية منذ بدٔا بنشرها 
ومنهــا قصيدته) ٔاغنية احلريــة( املثيرة للجدل 

والتئادت ٕالى نفيه ( ...
لقد ٕاستطاع الشــاعر املبدع منذر عبد احلر في 
ديوانــه) مطر صاعــد ٕالى الســماء ( ..ٔان يكون 
ٔاكثــر  حبكة ودرايــة ومهنية عاليــة.. فكانت 
شــاعريتهوالتي اتصف بها كشــاعر عرف سر 
القصيدة وتنقاتها وعبــر مفاوزها بكل صابة 
في صياغة معاناة شعبه في لوح قصيدة مدماة 
وما حدثلوطنه من كدمات وجراح اثقلت كاهله 
وجعلته يدور في حلقــة مفرغة من الضياعات 
والتشــتت والتمزق الذي طــال عقلية مبدئيتة 
التي عرف بهامنذ مئات العصور وكتبها التٔاريخ 

في سفره اخلالد...
لذا نســتطيع اجلزم على ٔان ديــوان) مطر صاعد 
ٕالى السماء ( للشاعر املبدع منذر عبد احلر  يعد 
صورة لروعة الشــعر احلديث تضاف ٕالياسفاره 

وملن خلده من الشعراء....

محمود خيون

قالوا:- ٔان الشــعر احلر ظهر نتيجة لعدة عوامل 
ٔاولها ماسببته احلروب من دمار وقتل، وبالتالي كان 
البد من ظهور شــعر يتكلم عن معاناةإالنسان، 
الثاني  والعامــل  إالنســانية،  الهمجية  ويصف 
انتماء الكثير من الشــعراء لتيارات سياســية 
وفكريــة خلقت فــي ذهنهــم ٔافــكار جديدة، 
ٔاماالعامــل الثالث هــو التٔاثر بالشــعر الغربي 
ومذاهبه الرومانســية والواقعية ورغبة الشعراء 

في التجديد والثورة على القدمي...( ..
وهنــا توكيد ملا تقدم من القول بٔان للشــعر احلر 
خاصيــة متيزه عن غيره وهي ٔانــه اليخضع للوزن 
وال ٔالحــكام القافية وعــدد تفعياتهــا، وعرف 
بٔانهمجموعة سطور متفرقة ومختلفة في عدد 
الكلمات، ٕاذ ينتقل الشــاعر بكل حرية من سطر 
ٓالخر من دون قيــود تذكر...مــع التحكم بوحدة 
التي  والتعبيرات  واالوصــاف  مضمونالقصيــدة 
يختارها الشــاعر مبا يتاءم ومضمون النص الذي 
قد يتولد من اخليال كما كان يفعل الشــعراء في 

القدميمن الزمان وعبر العصور
وتطور ٓالة الشــعر...والكثير من الشــعراء الذين 
يندمجون ٔاو يعرفون باخليال الواســع املشــحون 
بالســريالية التي تطفو علــى القصيدة لتكون 
وحدةرمزية يحتاجها الشــاعر في بناء القصيدة 
للتخلص من قيود املتســلطني على رقاب الناس 

من احلكام ٔاو البشر ٔانفسهم....
وفــي هذا احملور فــا بد لنا ٔان نذكر مــن هم رواد 
الشعر احلر الذي اتصف باملواصفات انفة الذكر.... 
ومنهــم نازك املائكــة التي بــدٔات رحلتها في 
قصيدة الكوليرا ثم تبعها بعد ذلك الشاعر عبد 
الوهاب البياتي وبدر شــاكر السياب وفي الوطن 
العربي ظهر نزار قباني الذي غزا الســاحةأالدبية 
باشعاره التي تتصف مبوسيقاها العالية والعذبة 
ثم تاه بعــد ذلك محمود درويــش... وفي الغرب 
ظهر العديد من شعراء احلداثة الذينخرجوا ٔايضا 
من ماســي احلروب ووياتها بجراح فاغرة ؤاحزان 
ومصاعب قبل وخراب ودمار....فبدا الكثير منهم 
ٕالى البحــث عن منط جديدلكتابة القصيدة التي 
تكفل فتح ٓافاقا واســعة لتلبية حاجات الشاعر 
في التعبير والوصف ومرونة الولوج في ٕاستخدام 
حاجيات ومتطلباتإالنسان اليومية ٔاو) نشر احلياة 
اليومية في التعبير ٔاكثر شيوعا (.. وكما وصفها 
الباحــث والكاتب صبحي حديدي، بٔان الســمات 
الكبرى في قصيدة النثر تلك تضمن الوحدة في 
االيجاز والنوع الشعري حتى دون تقطيع السطور 
على غرار الشــعر احلر وحســن توظيف انســاق 
التكرارإاليقاعيــة والتصويرية والتكثيف املتدرج 

والتراص وما ٕالى ذلك..(...
وفي ديوان) مطر صاعد ٕالى السماء ( للشاعر منذر 
عبد احلر جند ٔان ٔاغلب قصائــد الديوان اخضعها 
الشــاعر ٕالى وحدة املضمون وبناءالسرد املترادف 
الذي عرف به الكثير من شــعراء اخلمســينيات 

في ديوان الشاعر منذر عبد الحر
تداعيات لوح القصيدة االبدي

) مطر صاعد الى السماء (

 
حجاج سالمة  

صدر في ٔابــو ظبي، العدد 258 لشــهر 
نيســان / ٔابريل 2021 مــن مجلة تراث، 
والتي يُصدرهــا نادي تراث إالمارات، مبركز 

الشيخ زايد للدراسات والبحوث.  
وخصصت اجمللة في عددها اجلديد، ملفا 
خاصا حول » احلــارات إالماراتية القدمية 
»، واحتوى امللــف على 12 حتقيقا ومقاال 
عرضــت للكثير مــن اجلوانــب التراثية 
إالمارات،  حلارات  والتاريخية  والشــعبية 
ووثقت للكثير من مشــاهدها وصورها 
القيمة التي حفظتها الذاكرة الثقافية 

والشعبية.  
 وفــى افتتاحية العدد، كتبت رئيســة 
التحرير شمســة الظاهري، عن احلارات 
إالماراتيــة القدميــة، باعتبارهــا موروث 
حضاري وثقافي عريق من املعالم القدمية 
املترفــة، مثل البيــوت واحلصون والقاع 

واملساجد وأالسواق.  
ولفتــت » الظاهري » ٕالــى اهتمام دولة 
إالمارات، بهذه املبانــي التاريخية، وذلك 
بإعــادة تٔاهليها، من ٔاجــل ٔان تُعيد لها 
ٔالق املاضي، وذلك في ٕاطار اســتراتيجية 

القدمية  احلــارات  ترميــم  تســتهدف 
واحلفاظ عليها.  

وتضمــن امللف » خمــس حكايات من 
شــوارع العني، للكاتــب ٔاحمد مجدي 
التراث  همام، ووثق حــامت عبدالهــادي، 
الــذى يُزين شــوارع ٔابوظبــي، وتناولت 
شمسة حمد الظاهري، قصص احلارات 
القدمية في مدينة العني، وتناول الدكتور 
علي عفيفي شــوارع وحــواري ٔابوظبي 
فــي كتب الرحالة، وعرج حامت الســيد، 
على بعض حكايات شــوارع دبي، وروى 
عبدالعليــم حريص، قصــة » مليحة.. 
حاضنــة التاريــخ »، وتتبعــت فاطمة 
عطفة، ٔاســماء شــوارع دبي في عيون 
الدكتورة ها علي،  واستعرضت  أالدباء، 

قصة » اخلريس.. نخيل وطني وماء ».  
وضمــن موضوعــات امللــف ٔايضــا » 
حضارات متعاقبة فــي حي القصبة » 
لـ.د. ٔانس الفيالي، و« شــوارع القدس 
العتيقة » لـــميسون عبد الرحيم، و« 
حكايات من شوارع صنعاء » لزهور عبد 
اهلل، و » بني الكيمان.. وجسر الصليبة 

» لوليد مكي.  
وفى اجلديد من مجلة تــراث إالماراتية، 
نقرٔا ٔايضا : تغطيات ٔالنشطة نادي تراث 

إالمــارات، بجانــب 29 مقالــة وحتقيقا 
وموضوعــا متنوعا في شــئون الثقافة 
والعربي  إالماراتــي  والتــراث  والفنــون 
وإالنســاني.. حيث ئاخذنا وائل ٕابراهيم 
الدســوقي، ٕالي عوالم أالديب مبارك بن 

سيف الناخي، وينقلنا محمود شرف ٕالى 
» حقل الياســمني »، ويعرض لنا خلف 
محمود ٔابــو زيد، جوانب مــن تفاصيل 
» الرحلــة الفنيــة ٕالي الديــار املصرية 
»، ويجول بنا هشــام عدرة، في ٔاســواق 

دمشــق التراثيــة، ويســتعرض حجاج 
ســامة، صفحات كتــاب » مدخل ٕالي 
فن اخلزف والصلصــال » للدكتورة زينب 
بداح نوفل، وتســجل فاطمة مســعود 
املنصوري، صفحات من مشيرة حثبور بن 
كداس الرميثي، ٔاحد خبراء ومستشاري 
التراث، في نادي تراث إالمارات، وفى جنوم 
ال تغيب تتذكر مــرمي النقبي، بعضا من 
الشعبي سلم بن سعيد  الشاعر  حياة 
يواصل محمد شحاته  فيما  الدهماني، 
العمدة، رواية فصول ســيرة أالميرة ذات 
الهمة، ويتناول الدكتور ٔاحمد عفيفي » 
إاليقاع الشعري عند شهاب غامن »، ومن  
بشريات رمضان، كتب صاح الشهاوي » 
قومك خير من نومــك »، وقدم عبداهلل 
املتقي قراءة جديدة لرواية علي ٔابوالريش 
» جلفاري علي ضفــاف النيل »، وجمع 
ٔاحمــد فرحات مجموعــة من قصص » 
اخلرافــة والِكهانة والِعرافــة عند عرب 
اجلاهلية »، وكتب صــاح لبريني، عن » 
البعد الغنائي في ديوان بدٔات مع البحر 
البريكي »،  للشــاعر محمد عبــداهلل 
وحكي لنا دكتور عايدي علي جمعة عن 
» إالبريق والديــك »، وعادت بنا الدكتورة 
نورة صابر املزروعي، ٕالــي زمن الفراعنة 

في مقال عــن الفنــون التعليمية في 
مصر القدمية، وفتحت عائشة الدرمكي، 
حوارا حول » نبض املدن في فكر احلداثة 
»، وتنــاول الدكتور عمار علي حســن » 
مقــام الكلمة »، وقرٔا ســمير املنزالوي، 
فــي » امليســر والقداح البــن كتيبة »، 
ورصد محمــد عطية محمــود، القيم 
الشــعبية  أالمثال  فــي  االجتماعيــة 
إالماراتية، ويحدثنــا محمد عويس، عن 
» ٔاوهام في التراث إالســامي »، وحتكي 
فاطمــة املزروعي عن » قصة إالنســان 
مع الوفاء »، ويرســم لنا باسم سليمان 
بعضا من تفاصيل ومسيرة السوداني » 
ســتموت في العشرين »، ؤاما مرمي وليد 
فتكتب عن » املفهماتي » ، فيما يكتب 
هاني عويد عن » فانوس ساج »، ويتنقل 
بنا عبدالهادي شعان بني احداث الفيلم 
إالماراتي  » شــباب شــباب » ، ويهدينا 
ياســر شــعبان » 6 كتب جتعــل زيارة 
إالمارات ٔاكثر متعــة »، وتطوف بنا نوال 
يتيــم في عوالم شــعرية املفارقة عند 
فتاة العرب، ويحاور سامر ٔانور الشمالي، 
أالديبــة إالماراتية مرمي الســاعدي، واما 
الزبير مهداد، فقدم حتقيقا حول » تراث 

اخلط العربي بٔانامل إالماراتيات. 

الحارات اإلماراتية القديمة.. في العدد الجديد من مجلة تراث  

من هنا يقترب بنا الشاعر إلى 
محور القضية وهي كيف إن 

الطغاة يجثمون على صدور 
الناس مثل صخرة عتيدة حتى 
يضيقوا بها على ٕنفاسهم...

وهذه هي مرحلة مهمة 
من مراحل قضيتنا الكبرى 
مع االٕلم والجوع والدمار 

والموت في صحارى وهضاب 
الحروب

جائزة نجيب محفوظ لإلبداع الروائي العربي
متابعة الصباح الجديد:

تشــهد جائزة جنيــب محفوظ لٕالبــداع الروائي 
العربــي التي مينحها قســم النشــر باجلامعة 
أالميركية بالقاهــرة جتديًدا في ٓالياتها يســاير 
ٓاليات منح اجلوائــز العربية والعاملية أالخرى التي 
تُعلن عــن قائمة قصيرة بأالعمال التي اســتقر 

الرٔاي عليها، ليتم تصعيد ٔاحدها لنيل اجلائزة. 
ؤاظــن ٔان هــذا ٔامر طيــب؛ ٔالنه مينح ســتة من 
املرشحني فرصة الزهو بوصول رواياتهم ٕالى هذا 
املســتوى من التقدير أالدبي، ويجعلهم يتعلقون 
بهــذه اللحظة التي ســيتم فيهــا إالعان عن 
الفارس الذي سيظفر مبيدالية محفوظ وجائزته 
املاديــة، فضًا عن امليزة الكبــرى التي تتمثل في 
ترجمة عمــل الفائز ٕالى اللغة إالجنليزية وصدوره 
عن قســم النشــر بهذه اجلامعة، ومن ثم فتح 
آالفاق الرحبة ٔامام هذا العمل ليترجم ٕالى لغات 

عديدة بعد إالجنليزية.
ومــن املٔوكد ٔانك عزيزي القارئ تود ٔان تتعرف على 
هٔوالء الفرسان الستة الذين وصلوا ٕالى القائمة 

القصيرة جلائزة جنيب محفوظ في دورة 2021.
ٕانهــم: الروائي اليمنــي الغربي عمــران بروايته 
»حصن الزيــدي«، والروائي اجلزائري ٔاحمد طيباوي 
صاحــب رواية »اختفاء الســيد ال ٔاحد«، والروائي 
املصري محمد علي ٕابراهيم صاحب رواية »َحَجر 
ف«، ومواطنه أالديــب عمر طاهر برواية  بيت خاَّ
»ُكحل وحبَّهان«، والروائيــة املصرية ٔامل رضوان 
صاحبة رواية »في مدن الغبار«، والروائية السورية 
املقيمة في فرنســا مها حسن عن روايتها »حّي 
الدهشــة«.  تراجع رواية »ٕاختفاء السيد ال ٔاحد« 
مفهوم الوجود، واالنســحاب القهري في املسخ 
املبرمــج لذواتنا. فيحارب البطل في كل شــيء 
ليجد نفســه يرعى شــيًخا مصابًــا بالزهامير، 

يتوفى الشيخ، ويبدٔا ضابط التحقيق البحث في 
مابسات وفاته، ليكتشف ٔانه ٔامام رجل اختفى 
بعــد الوفاة وال ميكن االســتدالل عليــه، فا ٔاثر 

للسيد ال ٔاحد.
ويقوده البحث ٕالى من تقاطعت حياة الســيد ال 
ٔاحد مع حياتهم؛ فيجد في كل منهم انعكاًسا 
للســيد ال ٔاحد الــذي يبحث عنــه، ويصل في 
النهاية ٕالي ما يشــبه حل لغز الرجل الذي خلع 

وجهه وهرب!
ؤاحمد طيباوي ٔاســتاذ محاضــر بكلية العلوم 
االقتصادية والتجارية وعلوم التســيير بجامعة 
البويرة، وقد سبق له الفوز بجائزة الطيب صالح 
العامليــة لٕالبداع الكتابــي في دورتهــا الرابعة 
2014 عن روايته »مــوت ناعم«، ٔاما روايته »املقام 
العالي« ففازت باملرتبة أالولى في مسابقة رئيس 

اجلمهورية للمبدعني الشباب دورة 2011.

»الشعر والتشكيل في القصيدة المغربية المعاصرة« 
صدر مؤخرا )مع نهاية ســنة 2020( عن 
مؤسســة »باحثون للدراسات واألبحاث 
الثقافيــة«  واالســتراتيجيات  والنشــر 
باملغــرب، في حلــة أنيقة ومــن احلجم 
املتوســط )حوالــي 300 صفحة(: كتاب 
نقدي جديد للشــاعر والناقد الفني »د. 
بوجمعــة العوفــي« بعنوان: »الشــعر 
املغربيــة  القصيــدة  فــي  والتشــكيل 
املعاصــرة«. قــام بتصميــم غالفه فنان 

الغرافيك املغربي »عادل فهمي«. 
والتحليل  بالدراســة  الكتاب  يتناول  وإذ 
واألســئلة  اإلشــكاالت  مختلــف 
والقضايا التي تطرحها عالقة الشــعري 
بالتشــكيلي فــي القصيــدة املغربيــة 
والعربية املعاصرة، فَمســائل اللســاني 
والبصــري، أو املقــروء واملرئي، ســواء في 

الثقافــات الشــفاهية أو الكتابيــة، هي أيضا 
مــا يطرحــه هــذا التمايــز امللحــوظ للصيغ 
واحلدود التدوينيــة والتوصيليــة، املميزة لكل 
من املقروء )كلغة مكتوبة(، واملرئي )كأشــكال 
وعالمات ورموز غير لســانية(، ولو أن كل مقروء 
هو بالضــرورة مرئي، وميكن إبصــاره كعالمات، 
أو كأشــكال وُكتــل خطيــة، قد تتخــذ لها، 
فــي التمظهــر، شــكال بصريــا »أيقونيــا« أو 
»أيقونوغرافيــا iconographique » فــي النص 

الشعري. 
لذلك كان احلديث في هذا الكتاب عن الشعري 
والتشــكيلي في التجربة الشــعرية املغربية 
املعاصرة، هو بالضرورة حديث عن رهان جمالي 
وبصــري لهذه التجربة. رهــان يعمل على نقل 
القصيــدة إلى آفــاق أخرى، تطبعها أساســا 
شــعرية املغايرة واالختالف وأســئلة الكتابة. 

أي باملعنى الذي تكــون من خالله هذه الكتابة 
)القصيدة( قادرة على مجاوزة كتابة الســماع 
واإلنشــاد نحو كتابة البصر وشــعرية العني. 
ومن ثَم، كان على بعض هذه النماذج الشعرية 
املعاصرة واملغايرة في املغرب والعالم العربي، أن 
تقوم بالعديد من احملاوالت لتتجاوز فنيا »مزايا« 
وشعرية السماع، نحو كتابة البصر، وتؤسس، 
العني،  بالتالــي وبنفــس اإلصــرار، لشــعرية 
ولقصيدة التشكيل على وجه التحديد، باعتبار 
املتلقي نفسه قد غير كثيرا من منط استقباله 
للشعر، ولم يعد مكتفيا بَخصيصة السماع 
فقط، خصوصا حني أعادت الوســائط احلديثة 
وكثافــة البصري وخصوبتــه ترتيب خصائص 
التواصل والتلقي في املسموع واملرئي على حد 
سواء. وذلك وفق لغاتها، وخطاباتها اإليحائية، 

وانفجارها العالماتي املذهل«.
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حميات للرجل بناء العضالت
ما الذي يجب على الرجال فعله الستعادة عضالتهم الرائعة، 
بدون أي معاناة أو مواجهة شيء قاسي؟ في البداية، أنشيء 
نظــام Dash الغذائي لألفراد التــي يعانون من ارتفاع ضغط 
الدم أو مهددين به. ولهذا النوع مــن النظام الغذائي، يجب 
والكالســيوم بشكل  البوتاســيوم، ماغنســيوم،  تضمني 
ضــروري، فضاًل عن تقليل امللح، والذي عادة ما يتســبب في 

ارتفاع ضغط الدم. 
أين ميكن احلصول على هــذه العناصر؟ الفاكهة واخلضروات 
والبقوليات ومنتجات األلبان منخفضة الدهون واألســماك 
واملكســرات والبذور واحلبوب الكاملة واللحــوم اخلالية من 
الدهــون التي حتتوي علــى كميات كبيرة من البوتاســيوم 

واملاغنسيوم والكالسيوم.
وطوال مــدة اتباع هذا النظام يجب منــع احللويات والدهون 
واألطعمة اململحة واللحــوم حتى منخفضة الدهون، يجب 
تقليلها إلى 200 جرام يومًيا. ويكون احلد األقصى للسعرات 
احلرارية يومًيا 2000 ســعر حــراري. وكن مســتعًدا لتناول 

كميات كبيرة من الفاكهة واخلضروات.

Xiaomi تكشف هاتفها لعشاق األلعاب
ازاحت شــركة Xiaomi الستار عن Black Shark 4 Pro الذي 
صمم ليكــون أحد أكثر الهواتف تطورا من الناحية التقنية 

وأفضلها حملبي األلعاب اإللكترونية.
ويتميز الهاتف بهيكل مصنوع مــن املعدن والزجاج، أبعاده 
 Super 9.9/76.4/163.8( ملم، ووزنه 220 غ، وجهز بشاشــة(
 )1080/2400( 6.67 بوصــة، دقتهــا  AMOLED  مقاســها 

بيكسل، ومعدل ترددها 144 هيرتزا.
 Qualcomm Snapdragon ويضمــن األداء اجلبار له معالــج
888 املطور بتقنية 5 نانومتر، وذواكر وصول عشــوائي 8 و12 
غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256/126 غيغابايت، ومعالج 

.Adreno 660 رسوميات
أمــا الكاميرا األساســية فيه فهي ثالثية العدســة بدقة 
 20 )64+8+5( ميغابيكســل، والكاميــرا األماميــة بدقــة 

ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
ودعمته Xiaomi  مبنفذين لبطاقات االتصال ومنفذ 3.5 ملم 
للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 4500 
 Fast charging ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشــحن السريع

.120W

»غاغارين« تستعد لالنطالق الشهر المقبل 
أطلق اســم يوري غاغارين رائد الفضاء األول في العالم على 
مركبــة »ســويوز أم أس18-« التي ســتنطلق إلى محطة 
الفضــاء الدولية قبل أيام من إحيــاء الذكرى الـ60 لتحليق 

غاغارين التاريخي في أبريل املقبل.
وبدأت في قاعدة بايكونور في كازاخســتان املرحلة اخلتامية 
لتدريبات الطاقمني الرئيس واالحتياطي للمركبة، حســبما 
أوردت شــركة »إينيرغيــا« الفضائية الروســية امس االول 
السبت. ومن املقرر أن يقوم طاقم مركبة »غاغارين« بالتدرب 
على تنفيذ عمليات عدة مبا فيهــا التحكم اليدوي بعملية 

التحام املركبة باحملطة الفضائية الدولية.
ويتكون الطاقم األســاس للمركبة من ثالثة أفراد هم رائدا 
الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، ونظيرهما 

األميركي مارك فاندي هاي.
أما أفراد الطاقم االحتياطي فهم الروسيان أنتون شكابليروف 

وأوليع أرتيمييف واألميركية آن ماكلني.

ملونشريط

الصباح الجديد - ميسان:  

اعلن محترف ميســان للثقافة 
والفنون النتائج اخلاصة بــ)جائزة 
محترف ميســان لثقافة وفنون 
شــاعر  دورة   )  2021 االطفــال 
الطفولــة الراحــل محمد جبار 
حســن والتي اطلقها في الرابع 
عشــر من شــهر كانون الثاني 
املاضي ووصلت املشــاركات الى 
اكثــر مــن 125 مشــاركة في 
الختيار  املتعددة  اجلائزة  مجاالت 

االفضل.
 وقال عــدي اخملتار رئيس مجلس 
ادارة اجلائزة: ان اجلائزة اعلنت في 
فروع ابداعية مهمة )افضل نص 
مونودرامي،  لالطفال  مســرحي 
مغناة،  اطفال  نشــودة  وافضل 
وافضل انشودة موجهة لالطفال، 
وافضل عرض مسرحي لالطفال، 
وافضل  الصغير،  الرسام  وجائزة 
اصدار بحثي في ثقافة االطفال، 
وافضل اصــدار موجه لالطفال، 
وافضل اصدار لصحافة االطفال 
وافضل مؤسسة معنية بثقافة 
نشر  دار  وافضل  االطفال،  وفنون 

اهلية لالطفال(«.
واضاف اخملتار: »وصلت املشاركات 
في جميع فــروع اجلائزة الى اكثر 
مجاالتها  في  مشاركة   125 من 
املتنوعة، ومت احالة املشاركات الى 
مجلــس التحكيم والتي تألفت 
املســرحي  واخملرج  الكاتــب  من 
ادارة  رئيــس مجلس  اخملتار  عدي 

اجلائــزة والدكتور حســني علي 
هارف مستشــار مجلــس ادارة 
اجلائــزة والدكتــور حبيب ظاهر 
رئيس جلنة التحكيم والفنان ابو 
احلســن صالح مهدي والدكتورة 
صباح  والفنان  الكبيســي  اميان 
شغيت والفنانة صبا طه ياسني 
والكاتــب علي البــدري والفنان 

ممدوح كاظم فندي اعضاء«.
»النتائج  ان  الــى  اخملتار  واشــار 
اسفرت عن )جائزة افضل اصدار 
بحثي فــي ثقافــة الطفل من 
التأليف  )خصوصيــة  نصيــب 
الوطن  فــي  الطفــل  ملســرح 
العربــي( اللكاتــب  حيدر علي 
كرمي االسدي، وجائزة افضل نص 

لالطفال   مونودرامي  مســرحي 
للكاتبة  )توحــد(  لنــص  ذهبت 
رواء احمــد عزيزمــن  محافظة 
الســماوة، امــا جائــزة افضل 
اصدار لصحافة االطفال فكانت 
)احلســيني  من نصيــب مجلة 
قســم  عن  الصادرة  الصغيــر( 
رعايــة الطفولــة فــي العتبة 

وجائزة  املقدســة،  احلســينية 
افضل انشــودة اطفــال مغناة 
كانت انشودة )حروف اجملد( انتاج 
قناة شــهاب الفضائية، وجائزة 
موجهة  مغناة  انشــودة  افضل 
لالطفــال وزعــت مناصفة بني 
انشودة )النزاهة( انتاج مجموعة 
قنوات كربالء الفضائية وانشودة 

)دعاء( انتاج قسم رعاية وتنمية 
الطفولة في العتبة احلســينية 

املقدسة«.
وتابــع: »ذهبــت جائزة الرســام 
الصغير للرسامة جودي عمار من 
محافظــة نينــوى، وكانت جائزة 
لالطفال  اصــدار موجــه  افضل 
)حكايات  كتــاب  نصيــب  مــن 
شــعرية( للكاتــب جليل خزعل 
ورســوم زاهد املرشــدي وهو من 
وتنمية  رعايــة  اصدارات قســم 
العتبة احلســينية  الطفولة في 
عرض  افضل  جائزة  اما  املقدسة، 
مســرحي لالطفــال فــكان من 
نصيب مسرحية )ال تقل كاو كاو( 
واخراج  الشــامي  للكاتبة سحر 
مهند ناهــض اخلياط ومتثيل كرار 
الصافي وســارة البابلــي وزينب 
العــزاوي وعلي كاظم ويوســف 
احلكيم ومحمد رضا سالم وانتاج 
العتبــة العباســية املقدســة/ 
قســم اإلعالم / شعبة الطفولة 
والناشئة / وحدة مسرح الطفل. 
كما وزعت جائزة افضل دار نشــر 
اهلية لالطفال مناصفة مابني  دار 
ودار مسرة  الطفل  لثقافة  البراق 
لالطفال،  وجائزة افضل مؤسسة 
معنيــة بثقافة وفنــون االطفال 
الطفولة  رعاية  الى قسم  ذهبت 
املقدسة  احلســينية  العتبة  في 
عن مجمل نشــاطاته في مجال 
صحافة االطفال واملسرح والورش 
والســينما  الكتــاب  ومعــارض 
واالنشــاد واالصدارت واملشاركات 

اخلارجية«.

الصباح الجديد - وكاالت:
أســلم،  نيســا  الدكتورة  حــددت 
 ،www.curranz.com مستشــارة 
في حديث أجرته مع »إكســبريس«، 
االختراقــات الغذائيــة الرخيصــة 
والبسيطة التي ميكن أن تعزز طول 

العمر.
وقالت إن أحد التعديالت البسيطة، 
تناول منتجات األلبان قليلة الدسم، 

وخاصة الزبادي.

وأوضحــت: »الزبادي قليل الدســم 
لصحة  الضروري  بالكالسيوم  غني 
فائدة  مع  الدهــون،  وقليل  العظام 
إضافية تتمثل في عدم وجود سكر 
بكتيريا  أيضا  الزبادي  ويوفر  إضافي. 
صحيــة للمســاعدة فــي موازنة 
اجتاه  فــي  األمعاء  فــي  امليكروبات 

صحي«.
واستشهدت بالبحوث الناشئة التي 
املنتظم  أن االســتهالك  إلى  تشير 

الزبادي،  اخملمرة مثل  األلبان  ملنتجات 
يزيــد مــن عــدد البيفيدوباكتيريا 
والعصيات اللبنية، وقد يساعد في 

حتسني وظيفة املناعة.
وهنــاك معــزز آخر لطــول العمر 
حســبما ذكرت يتمثل بتناول املزيد 
األرجوانية، على شكل  النباتات  من 

الكشمش األسود من نيوزيلندا.
وأوضحت أن »النباتات البنفسجية 
غالبا ما تُنســى أو تُكره، ومع ذلك 

فهي مصدر قوة ملضادات األكسدة 
وهــذا ينطبق بشــكل خاص على 
النيوزيلندي،  األســود  الكشــمش 
الذي يعد أغنــى مصدر في العالم 
األنثوسيانني.  األكســدة:  ملضادات 
وتظهــر األبحــاث أن الكشــمش 
األســود الذي يــزرع فــي نيوزيلندا 
ويجري تناوله في مكمل الكشمش 
األســود - CurraNZ -  لــه فوائــد 
صحيــة خاصة لتأثيراتــه املضادة 

لاللتهابــات ومضــادة لألكســدة 
وموســعة لألوعية، مــا يعني أنه 
يســاعد في قمع االلتهــاب الضار 
ويصلح  الشفاء.  ويعزز  اجلسم،  في 
ويعــزز املناعة ويســاعد في تلبية 

احتياجات صحة القلب«.
كما استشهدت بالبيانات املنشورة 
إرجاع ســاعة  التي تظهر كيف مت 
الشيخوخة على الشرايني واألوعية 
ملدة عشــر  الــوراء  إلى  الدمويــة 

 CurraNZ تناول  طريق  عن  سنوات، 
ملدة أسبوع واحد.

وتوضــح دراســات علميــة أخرى 
الكشــمش  أن مكمل  أيضا كيف 
النيوزيلندي نفسه، يحسن  األسود 
أيضــا حتمل اجللوكوز وحساســية 
األنسولني - عالمات مرض السكري.

»يعد  أيضا:  أسلم  الدكتورو  وتقول 
السلمون مصدرا وفيرا لفيتامني )د( 
الذي نحتاج جميعا إلى املزيد منه«.

طبيبة تشارك حيال غذائية بسيطة لتعزيز طول العمر!

نتائج جائزة محترف ميسان لثقافة وفنون االطفال..  
دورة شاعر الطفولة الراحل محمد جبار حسن

»عدسة: زياد متي«لقطة

إّن أصول يوم كذبة نيســان ما تزال غير مؤّكدة، 
وقد ُوجدت عّدة روايات تتحّدث عنها، من أشــهر 
هذه الروايات: قصة قســطنطني وكوجل أشار 
جوزيف بوســكني أســتاذ الّتاريــخ في جامعة 
بوســطن أّن مناسبة كذبة نيســان بدأت في 
عهد قســطنطني، حيث أفصح مجموعة من 
املهّرجــني لإلمبراطــور الّرومانّي قســطنطني 
رغبتهم في توّلي إدارة اإلمبراطورية، وقد سمح 
قسطنطني »للدعابة« للمهّرج كوجل بأن يكون 
ملكاً ليوٍم واحد، وقد أصــدر كوجل في حينها 
»في األّول من نيســان« مرســوماً يدعو إلطالق 
الّسخافات واألمور غير املعقولة في ذلك اليوم، 

لُيصبح ُعرفاً سنوياً.
 ويُشار إلى أّن وكالة أسوشيتد برس قامت بنشر 
هذا الّتفســير في إحدى مقاالتها، كما نشرته 

العديد من الّصحف في عام 1983م.
كما يذكر البعض أّن مناسبة كذبة نيسان تعود 
إلى فرنســا، حيث أصدر تشارلز الّتاسع مرسوم 
»روسيون« في أغسطس من عام 1564م، والذي 
نّص على أّن العام اجلديد لن يبدأ كما هو متعارف 
عليه في جميع أنحاء العالم املسيحي في عيد 
الفصح، إّنا في األّول من يناير، وكان موعد عيد 
الفصح يتم حتديــده قمرياً، أي أّن ليس له تاريٌخ 
ثابت، ومع ذلك قد ُوجد مجموعة من األفراد الذين 

الّطريقة  امليالدّي على  الّتقومي  متّسكوا بحساب 
القدمية، األمر الذي دفع الّناس للّسخرية منهم 

ببداية  عام جديــد مزّيفة، وتذكر الحتفالهــم 
مصادر أخرى أّنه وحّتى العام 1564م كان الّتقومي 
اجلاري هو الّتقومي جوليان والذي كان يشهد بداية 

العام اجلديد في شهر نيسان.
وذكرت إحدى األســاطير أّن امللــك خالل القرن 
الّثالث عشــر كان يأخــذ أي أرض ميّر من خاللها 
لتصبــح ملكيــًة عاّمة، وعندما ســمع أهالي 
مدينــة غوثام بقدومه إليهــم، أرادوا منعه من 
االســتيالء عليها، حفاظاً علــى مدينتهم، وملّا 
ســمع امللك ذلك أرســل جنوده إليهم، وعندما 

وصولوا إليها وجــدوا اجملانني ميألون املدينة، فقد 
كان الســكان يقومون بتصّرفات حمقاء عمداً، 
مثل محاولــة إغراق األســماك أو صيد الّطيور 
ووضعها في أقفاص ال حتتوي أســقفاً، ليدفعوا 
امللك إلى ترك املدينة، وكان ذلك في شهر أبريل/ 

نيسان.
ويرى آخرون أّن يوم كذبة نيســان مرتبط بحدوث 
االعتــدال الّربيعــّي كل عــام في هــذا الوقت 
من الســنة، نظراً حلدوث تغّيــرات مفاجئة في 

الّطقس تؤّدي إلى خداع الّناس.
ونختتم املعلومات مبعلومــة تتعلق باحلضارات 
في بالد وادي الرافدين، حيث كان االول من نيسان 
ميثل عيد رأس الســنة لدى األكديني العراقيني 
والبابليني في اجلنوب واآلشــوريني في الشــمال 

والكلدانيني من بعدهم. 
ويبدأ عيد رأس الســنة اجلديــدة في اليوم األول 
من شهر نيسان ويســتمر ملدة اثنا عشر يوماً. 
ويعود االحتفال برأس السنة الكلدانية في األول 
من نيسان إلى الســاللة البابلية األولى، أي إلى 
مطلع األلف الثاني قبــل امليالد، إذ مت على عهد 
هذه الســاللة العمورية ترتيــب حلقات احلياة 
بشكلها شــبه النهائي في حياة سكان بالد ما 
بني النهرين في العراق وسوريا سواء من الناحية 

الدينية أو االقتصادية أو االجتماعية.

حقيقة كذبة نيسان

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

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

العناد لن يفيدك.

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

عند أول اختبار.

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

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

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

عليك الكثير من املشكالت.

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

وتبدو واثقاً بنفسك.

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

اخلطأ.

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

بايجابية أكبر في املستقبل. 

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

اإليجابية.

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

تضع نفسك في موقف حرج.

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

بينكما بعد سوء التفاهم.

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

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

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

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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رياضة

 بغداد ـ الصباح الجديد:

قال حســني علي حسني مدير 
للجنــة  االعالمــي  املكتــب 
العراقية،  الوطنيــة  األوملبيــة 
ان أعضــاء املكتــب التنفيذي 
املاضية  اجلمعة  يــوم  املنتخب 
الرياضية  االحتادات  رؤســاء  من 
بعملهم  الوطنية سيستمرون 
إحتاداتهــم  فــي  مبناصبهــم 
دون االســتقالة  املركزيــة من 
باالجابة  ذلــك  مبــرراً  منهــا 
الرســمية التي تلقتها اللجنة 
املؤقتة الدارة العمل األوملبي في 

العراق من األوملبية الدولية. 
وبني حسني في بيان ان »إتصاالً 
اللجنة  رئيــس  أجراه  هاتفيــاً 
املؤقتــة  أكرم نعيــم عطوان 
احلميــداوي مع جيــروم بويفي 
مديــر العالقــات املؤسســية 
األوملبية  باللجنــة  واحلوكمــة 
املؤقتة  أتاح للجنــة  الدوليــة 
إجــراء  القضائيــة  والهيئــة 
»حلــني  األوملبيــة  االنتخابــات 
تعديل قانون االحتادات العراقية 
او إلغاء املادة التي  بهذا الصدد 
متنع إزدواجية املنصب او تعليق 
العمل بهــا« النها تتقاطع مع 
امليثــاق األوملبي و لوائح اللجنة 

األوملبية الدولية«.
وختم حســني إيضاحه مؤكداً 
مــن  رســمية  رســالة  »ورود 
الصدد  الدوليــة بهذا  األوملبية 
ممهــورة بتوقيع جيــروم بويفي 
املؤسســية  العالقات  رئيــس 
واحلوكمة، وشــاتو ديفيد مدير 
قســم العالقات بشهادة عدم 

املمانعة في األوملبية الدولية«.
مــن جانبهــا، شــددت جلنــة 
النيابية،  والرياضــة  الشــباب 
على اهمية تظافر جهود جميع 

الرياضة  فــي  املعنية  االطراف 
لتطوير  والتضامــن  للتعــاون 
الواقــع الرياضي.وقالت اللجنة 
في بيان أن »النائب عباس عليوي 
رئيس جلنة الشــباب والرباضة 
في مجلس النواب وبالنيابة عن 
بازكى  يتقدم  اللجنــة،  اعضاء 
التبريكات  واطيــب  التهانــي 
مبناسبة  حمودي  رعد  للســيد 
اللجنة  رئيــس  مبنصــب  فوزه 
في  العراقية  الوطنية  االوملبية 
انتخابات الهيئة العامة للجنة 

التي جرت يوم اجلمعة«.

اللجنة  تهنــئ  »كما  واضافت 
كل من أياد جنــف الياس لفوزه 
وحيدر  األول  النائــب  مبنصــب 
مبنصب  لفــوزه  علي  حســني 
وأحمــد حنون  الثاني  النائــب 
خنجــر لفوزه مبنصــب النائب 
املكتــب  واعضــاء  الثالــث 

التنفيذي«.
واوضحــت ان »جلنة الشــباب 
دعم  توكد  النيابيــة  والرياضة 
قطــاع الرياضة والشــباب في 
العراق لن تدخر اي جهد يسهم 
فــي مســاندة عمــل اللجنة 

الصعــاب  وتذليــل  االوملبيــة 
في  ودعــم خططها  امامهــا 
العراقيــة  الرياضــة  تطويــر 
والتعــاون لتشــريع القوانــني 
الرياضيــة املهمــة ومتابعــة 

تطبيقها«.
وشــددت اللجنة على »اهمية 
االطراف  جميــع  جهود  تظافر 
املعنيــة في الرياضــة للتعاون 
الواقــع  لتطويــر  والتضامــن 
اللجنة عن  الرياضي«.واعربــت 
امنياتها بنجــاح »رعد حمودي 
والتوفيق  النجاح  الثالثة  ونوابه 

فــي مهمتهــم«، داعيــة الى 
»العمــل اجلــاد علــى تغليب 
العراق  فــي  الرياضة  مصلحة 

على اي مصلحة اخرى«.
وأســفرت انتخابــات اللجنــة 
العراقيــة عن فوز رعد  األوملبية 
وذلك  بوالية جديــدة،  حمــودي 
ظهر اجلمعة، بأحد فنادق وسط 
وأســفرت  بغــداد،  العاصمــة 
النتائــج عن فوز رعــد حمودي 
برئاســة اللجنة وإياد جنف نائبا 
أول وحيــدر اجلميلــي نائبا ثانيا 
وأحمد حنون نائبــا ثالث. . وفي 

نتائــج املكتب التنفيــذي فاز 7 
أعضاء هــم: بختيار فريق وعادل 
عيدان وهردة رؤوف وباسم أحمد 
وجميل عزيز وحســني العميدي 

وإبراهيم جبار.
وصادقت الهيئة القضائية على 
االوملبية  اللجنة  انتخابات  نتائج 
الوطنيــة العراقيــة التي جرت 
يومي اخلميس واجلمعة املوافقني 
للخامس والعشــرين والسادس 
والعشــرين من شهر اذار احلالي.
وقــال رئيــس اللجنــة املؤقتة 
الدارة العمــل االوملبي في العراق 
عطوان  نعيــم  أكرم  الدكتــور 
احلميــداوي ان الهيئة القضائية 
مجلس  قبــل  مــن  املشــكلة 
القضــاء االعلــى صادقت على 
نتائــج االنتخابــات التكميلية 
اقيمت  والتي  العامة  للجمعية 
اخلامس  املوافــق  اخلميــس  يوم 
احلالي،  الشــهر  من  والعشرين 
وايضا االنتخابات اخلاصة باختيار 
املكتب التنفيذي الذي ســيدير 
العمل االوملبي خالل الســنوات 

االربع املقبلة.
وثّمــن احلميداوي اجلهــود التي 
القضائيــة،  الهيئــة  بذلتهــا 
وزميــاله فــي اللجنــة املؤقتة 
الدكتور آزاد حسن قادر والدكتور 
قاسم اخلاقاني، وجميع املالكات 
األوملبية التي عملت خالل الفترة 
املاضية، مشــيدا برغبة اجلميع 
من  واخلروج  اخلالفــات  إنهاء  في 
بالرياضة  عصفــت  التي  االزمة 

العراقية خالل الفترة املاضية.
متمنيا  احلميداوي حديثه  وختم 
التنفيــذي اجلديد  من املكتــب 
ان يعمــل بروح الفريــق الواحد 
وطي صفحــة التقاطعات التي 
حدثت في املاضي بغية النهوض 
بالرياضــة العراقية الى االفضل 

واالهتمام برياضة االجناز العالي.

الرياضة النيابية تؤكد الدعم وتدعو الى تطوير الواقع الرياضي

األولمبية توضح شرعية انتخاب رؤساء االتحادات المركزية

أكرم عمانوئيل
القــوة اجلوية  املوهــوب هداف  النجم 
والعب منتخبات العــراق بكل درجاتها 
املبــدع أكــرم عمانوئيل غــادر الوطن 
مجبراً وُمَهــَدداَ، حكمت عليه الظروف 
القاهــرة التي مرت على بــالد الرافدين 

بالهجرة واالستقرار باخلارج.
ومنذ ابتعــاده عن بغداد الســالم وهو 
محروم من حقه الطبيعي الذي ُخصص 
للرياضيــني القدامى جنــوم منتخباتنا 
الوطنية اخلاص بالرواتب لألبطال والرواد، 
علماً أنه حاصل علــى بطولتني وخدم 
القوة اجلويــة أكثر من عشــرين عاماً 
من التفانــي والعطاء واإلخالص، مبدع 
يســجل األهداف حيثما يشــاء وبكل 

الطرق ومن أشباه الفرص يسجل.
التقيــت به فــي اإلمارات فــي بطولة 
صقــر الدولية الرمضانيــة عام 2000 
فــي إمــارة رأس اخليمــة، وكان ضمن 
وفد منتخب العراق املشــارك في هذه 
البطولــة الســنوية، وكان معه وليد 
ضهد وعلي زغير وريــاض عبد العباس 
وصفــاء عدنان واحلارس حســني عباس 
وميثم عــادل وغيرهم من جنوم اللعبة، 
والتحق بهم من كوريا اجلنوبية احملترف 
العراقي عبــاس عبيد مدرب الصناعات 
الكهربائية حاليــاً وأحرز العراق اللقب 
حتــت إشــراف الكابنت عبــاس برازيلي 
رئيــس نــادي العــني العراقــي حالياً، 
للبطولة  املنظمــة  اللجنة  واختــارت 
أكرم عمانوئيل أحسن  العراقي  النجم 
العــب فــي البطولة حيث قــدم حملات 
فنيــة رائعة أبهر املشــاهدين، احتفل 
العبو نادي التعاون اإلماراتي مع الفريق 
العراقي بالفوز ومت تقدمي وجبة عشــاء 
لنجوم العراق في بيــت الكابنت عباس 
برازيلي فــي مبادرة جميلة من الالعبني 
اإلماراتيــني عبــد اهلل البحــار وأحمد 
الهديــة وعلي اجلوعان وعبيد ســعيد 
علي  صالح  والهداف  املالكي  وســيف 
الذي رســم صورتهم اإلبداعية الكابنت 

عباس برازيلي.
في عام 2003 قرر صياد الشباك اعتزال 
كرة القدم وقرر الرحيل نتيجة األوضاع 
التي سادت بالدنا ومنذ ذلك التاريخ ومنذ 
انبثــاق صرف رواتب لالعبــني القدامى 
وهو محروم من كل هذه االمتيازات ولم 

يستلم درهماً واحداً حتى هذا الوقت.
ندائــي إلى كافــة اجلهات املســؤولة 
مراعاة ومتابعــة جنومنا الكرويني أينما 
االهتمام  كانوا كفاءات وطنيــة علينا 
واالحتفاظ بها وحاضرة ألي واجب وطني 
وتســتجيب لنداءات الوطن ويعشقون 
الوطن وعلى إدارة القوة اجلوية أن تتبنى 
هذا املوضوع اخلــاص بحرمان أكرم من 
حقوقه املشروعة خاصًة وأنه ابن النادي 
الذي أفنى حياته بالقوة اجلوية وساهم 
مساهمة فعالة في إجنازات األزرق آملني 
أن تُصرف كافة حقوقه من تاريخ صدور 
قرار صــرف رواتب الــرواد واألبطال إلى 
هذا اليوم، وكلي ثقة بأهل الشــأن أن 

تستجيب لهذا النداء.

* مدرب عراقي محترف
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بغداد ـ عمار عبدول *
ضمن حتضيرات فريق احلسني إلى 
الدوري التأهيلي املؤهل إلى الدوري 
الكروي املمتــاز لكرة القدم يحل 
فريق احلســني اليوم االثنني ضيفاً 
علــى فريق ســامراء فــي مباراة 
جتريبية تقام عند الساعة الثانية 
ظهراً.. مشرف فريق احلسني لكرة 
قال في  العــزاوي،  القدم صبحي 

يواصل  الفريق  إن  حديث صحفي 
تدريباتــه بنســق واحــد بوتيرة 
التأهيلي  للدوري  تأهباً  متصاعدة 
إلى  العودة مجــدداً  إلى  ســعياً 
الدوري املمتاز لكرة القدم.. وأضاف 
ســيخوض  الفريق  أن  العــزاوي، 
اليوم مبــاراة جتريبية مع مضيفه 
ســامراء في مباراة يســعى من 
خاللها الــكادر التدريبي لتجريب 

والوقوف على جاهزيتهم. العبيه 
أن فريق احلسني يشرف  إلى  يشار 
حســني   كرمي  املدرب  قيادته  على 
قاســم  زياد  من  كل  ويســاعده 
وظافر تركي وساجد جمعة مدرباً 
حلراس املرمى وكرمي ســالم مدرباً 

للياقة البدنية.

* إعالم نادي احلسني

ساجد سليم*
وعدم  الراهنة  للظــروف  نظرا 
توفر الطرق محافظة الديوانية 
تستضيف بطولة اندية العراق 
املرحلــة االولى فــي موعدها 
الشهر  السادس من  املقرر في 

الرابع املقبل ..
وقــال احمد صبري امني ســر 
البطولــة كانت في  ان  االحتاد 
موعدها ومكانها في العاصمة 
احلبيبــة بغداد لكــن الظروف 
وعــدم توفــر الطــرق املتاحة 
الســباقات كانت غير متوفرة 
.الجنــاح املرحلــة االولــى من 
الدوري .لكن بعد التشــاور مع 
جلنة املسابقات واعضاء االحتاد 
محافظة  علــى  االختيار  وقع 
الديوانية لتكون هي مســرحا 
في  االولى  املرحلة  ملنافســات 
بداية الشــهر الرابــع واملوعد 
املثبت .واضاف صبري ان االحتاد 
املركــزي فاحت االحتــاد الفرعي 
اجل استضافة  في كربالء من 

االحتاد  اعتذر  املرحلة لكن  هذه 
ووعد  الوقــت  لذيق  الفرعــي 
االحتــاد بان كربــالء جاهزة الي 

مرحلة اخرى من املراحل ..
االولى تشمل  املرحلة  ان  يذكر 

والشــباب  املتقدمــني  فئــة 
والناشئني.

* الناطــق اإلعالمــي الحتــاد 
الدراجات

بغداد ـ الصباح الجديد:
منتخبنا  االثنــني  اليوم  يلعب 
الوطني امــام نظيره األوزبكي 
في العاصمة طشــقند ضمن 
للتصفيــات  التحضيــرات 
ومنتخبنا   ، املزدوجة  االسيوية 
كاتانيتش  بقيــادة  الوطنــي 
التدريبي  معســكره  يقيــم 
في طشــقند، يــؤدي وحداته 
املنتظمة.ويقــف  التدريبيــة 
لترتيــب  متصــدرا  العــراق 
اجملموعــة الثالثــة برصيد 11 
نقطــة، ثــم البحريــن وله 9 

نقــاط، وثالثا ايران وله 6 نقاط 
ثم هونغ كونغ برصيد 5 نقاط، 
وكمبوديــا باملركــز اخلامــس 

االخير وله نقطة واحدة.
وأعلــن االحتاد اآلســيوي لكرة 
القــدم يــوم اجلمعــة الدول 
التصفيات  جملموعات  املضيفة 
 2022 العالم  لكأس  اآلسيوية 
فــي قطر وكأس آســيا 2023 
في الصــني، والتي تقام بنظام 
التجمـع خـــالل الفتـرة مـن 
31 أيار ولغايـــة 15 حزيـــران 

.2021

وتقام مباريات اجملموعة الثالثة 
في البحرين، علماً بأن اجملموعة 
تضم منتخبات العراق املتصدر 
وإيران وهونــغ كونغ وكمبوديا، 
في حني تستضيف السعودية 
منافســات اجملموعــة الرابعة 
التــي تضم إلــى جانبها كل 
من أوزبكســتان وســنغافورة 
وفلســطني.واكد  واليمــن 
ان  االحتاد االسيوي لكرة القدم 
االختيارات جــاءت بعد عملية 
الوطنية  االحتادات  مع  التشاور 

األعضاء.

الديوانية تضيف سباقات المرحلة فريق الحسين يضيف سامراء تجريبيًا 
االولى لدوري االندية بالدراجات 

اليوم.. الوطني يالقي أوزبكستان وديا 

سباقات الدراجات



--1
في ليلة النصف من شــعبان سنة 
255 هـ ولد مهديُّ آل محمد ) عليه 
السالم( وهو أمل االنسانية كلها في 
اخلالص من كل قوى الظلم والظالم..

--2
وال نذيع سراً اذا قلنا :

اّن املسلمني جميعا متفقون على أنَّ 
أعظَم ليلَتنْيِ في السنة هما :

ليلة القدر 
وليلة النصف من شعبان 

والسؤال اآلن :
كيــف أصبحت ليلــُة النصف من 
شــعبان حتظــى بهــذِه األهميــة 

االستثنائية الكبرى ؟
واجلواب :

في ليلة القدر أُنزل القرآن العظيم ،
-وهو الذي رســم معالم احلياة احلرة 

الكرمية بكل جوانبها -
وفي ليلة النصف من شــعبان ولد 
االمام املهــدي )ع( الذي خّتم اهلل به 
األوصياء، وأعّده ليكون املنقذ الرباني 
للبشــرية كلها ،وأوكل اليه مهمة 
انقاذ البشــرية بالقرآن وما ضّم من 

ُهدى وأحكام .
--2

وتقول :
اّن عمر املهدّي من آل محمد اآلن هو 
وهو مالم نشــهده في  1187 عاماً 

سائر الناس فكيف كان ذلك ؟
واجلواب :

اّن املســلمني جميعا متفقون على 
أنَّ )اخلضر( – عليه الســالم – موجود 
اســتغرابهم،  ذلك  يُثر  ولم  بينهم، 
وحكــم األمثال في مــا يجوز وما ال 
يجوز واحد –كما يقول الفالســفة – 
فليكن عمر االمــام املهدي الطويل 

نظيراً لعمر اخلضر املديد .
ثم اننا نقرأ فــي القرآن قوله تعالى 

عن يونس .
) فلوال أنه كان من املُســبحني لَلَِبَث 

في بطنه إلى يوم يبعثون (
الصافات /144

وهي صريحة في امكان امتداد حياة 
االنسان الى قيام يوم الدين .

ثم اّن الوعود االلهية التي ال تتخلف 
تقول :

) ونريد أْن منن على الذين استضعفوا 
فــي االرض وجنعلهم ائمة وجنعلهم 

الوارثني (
القصص /5

وهــذا مالم يحصل حتــى اآلن، ولن 
يحصل قبل قيام االمام املنتظر .

– -3
ان االحاديث الواردة في شــأن االمام 
املهدي )عليه السالم( بلغت الستة 
آالف حديث، في كتــب احلديث عند 
املســلمني، وأحاديث الرســول )ص( 
عنه صدرت قبل والدته بفترة طويلة 
متهيداً للمرحلة الالحقة في اشــارة 
واضحة الداللة على أهمية القضية 

وخطورتها .
--4

ومــا من أمة مــن االمم االّ وهي تؤمن 
بظهور املُْنِقذ امُلَلِص .

-وهــي بهذا تشــاركنا فــي انتظار 
الرباني الذي يرفع راية العدل  القائد 
وميأل الدنيا قســطا وعــدالً بعد أْن 

ملئْت ظلماً وجوراً .
بن  املسيح عيسى  السيد  وسيقف 

مرمي )عليه السالم( مصليا خلفه ،

ومعنــى ذلك انضواء أتباع الســيد 
املســيح )عليه الســالم( حتت راية 
االمام املهدي )عليه السالم( مذعنني 

لقيادته الربانية السديدة .
--5

اّن أهــم ما يجــب التركيز عليه في 
الصلة  تفعيــل  هو  الغيبــة  عصر 
السالم(  )عليه  وبَْيَنُه  بَْيَنَنا  والعالقة 
لكــي ال تبقى املســألة مجرد اميان 

نظري .
--6

ان علينا ان نُعّد أنفسنا لنكون جنوداً 
مخلصني ألمامنا املنتظر )ع( 

واذكر في هذا الســياق اّن الســيد 
الوالد العاّلمة الســيد محمد هادي 
الصــدر – رحمــه اهلل – أرســل لي 
قصيدة في االيــام األولى اللتحاقي 
باحلوزة العلمية في النجف األشرف 
يُوِصيني فيهــا بوصايا مهمة منها 

قوله :
فجد يا بنّي في منهاجك املؤزرِ 

لكي تقر فيك عنُي احلجِة املنتظرِ 
فاّنه القائد والرائد للمعسكر

وأنَت كاجلنديِّ في ميدانِه املَُظَفرِ 
أســال اهلل تعالى أْن يجعلنا واياكم 
مــن جنــوده امللصــني والصادقني 
في والئهم خلامت األوصيــاء، وأْن يُرينا 
الطلعة الرشيدة والُغّرَة احلميدة انه 

سميع الدعاء قريب مجيب .
وأخيراً :

اليكم هذه املناجاة :
إذا أظلمت آفاقنا وجتهمت 

فالبد ان جُتلى بنورك يا مهدي
ويا سيدي طاَل انتظارَُك أنَّنا 
رِّ واجلهِد نُكابُد ألواناً من الضُّ

نيا اشتياقاً ولهفًة  وضاقت بنا الدُّ
وصبراً وحتناناً وتَْوقاً إلى الوعِد

وإْن ضيََّع الالهثوَن عهَدَك ِضلًَّة 
فحسُبَك أنَّا ثابتون على العهِد
لقد غبَت عنَّا واألمورُ عصيبٌة 

وإنَّك سرُّ اهلل في القرِب والُبْعِد
وأقصى األماني أْن نفوزَ بنظرٍة 
لطلعِتَك الَغرَّا ونُْقبَل في اجلُنِد
خاً  وإنَّا لُنزجيَك السالَم مضمَّ

باخالِصَنا الذاكي وبالَوجِد والودِّ

سالما يا قائم آل محمد 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

العاملية  النجمة  صرحت 
جينيفر غارنــر أن الوقت 
الذي قضتــه مع اوالدها 
ابتــكار  الــى  دفعهــا 
نشاطات جديدة للترفيه 
عنهــم، وكذلك التعرف 
نفســها.  علــى  اكثــر 
جينيفــر:  وأضافــت 
قوية،  انني  "اكتشــفت 
اكون  بخيرعندمــا  انــا 
انا  مبفــردي في بيتــي... 
بخيــر عندمــا اكون مع 
اوالدي... انــا بخير عندما 
لي  ان  أقصــد  يتعبون... 
بشــكل  اخلاصة.  اوقاتي 
الى  يشار  بخير".  انا  عام 
عن  انفصلت  جينيفر  أن 
افليك  بن  السابق  زوجها 
عام 2015. وبعدها دخلت 

املتعهد  مــع  عالقة  في 
مدة  استمرت  ميلر  جون 
الى  وانصرفت  ســنتني. 
املهنية  املشاريع  توسيع 
الى  باالضافة  واخليريــة 
االمومة.  بــدور  متتعهــا 
البالغة  جينيفر  ان  يذكر 
من العمر 48 عاما، لديها 
 15 فيوليت  اوالد:  ثالثــة 
12 عاما،  عاما، سيرافينا 

وسامويل تسع  سنوات.

أبدت املمثلة الســورية رنا 
األبيض استيائها من بعض 
صفحــات مواقع التواصل 
تتعمد  التــي  االجتماعي 
بهدف  للفنانني  اإلســاءة 
كسب املزيد من اإلعجابات 
أخالقــي.  رادع  دون  مــن 
العناوين  أحــد  أن  وأكدت 
تكــرر كثيراً ومفــاده أنها 
"انفصلت عن زوجها األول 
ألنها لم تشــعر برجولته 
وخلعت الثاني بعد خيانته 
بينما احلقيقة تقول  لها"، 
إن هــذه التفاصيــل تعود 
التي  "غرام"  لشــخصية 

قدمتها في مسلسل "ما 
ملكت أميانكم" عام 2010. 
بعض  مــن  واســتغربت 
األشخاص الذين ال يفّرقون 
بني احلقيقــة والتمثيل، أو 
النشــر عن  أنهم يعيدون 
قصد بهدف اإلساءة فقط.

اللبناني  الفنــان  عّلــق 
علــى  األميــر  وســام 
منشــور الليســا وكتب 
احليــاة  تعليقاً:"انــت 
والفرح ، انتي لهم مبنزلة 
بي  احملبني  مــن  ملاليني  ام 
 ، العالم  ارجــاء  جميــع 
عليك  يخافــون  الذيــن 
واحلياة هــي االم، العذراء 
تكون معــك، وانت قلبك 
وعاطفة  محبــة  مليان 
وكبير دامياً ينشــر عطف 
الدني."  وأمومة على كل 
وكانــت الفنانة إليســا 
على  منشــوراً  كتبــت 
صفحتهــا ورد فيه : "أنا 
كان عنــدي هاجــس إنو 
كــون إم، بس مــع مرور 

عنــدي  بّطــل  الوقــت، 
لقيت  ألنــو  هالهاجس، 
وكمؤثرة  كامرأة  دوري  إنو 
أهم بكتير من إنو كون إم 
بس، واكتشفت إنو تأثيري 
األشــخاص"،  آالف  طال 
وسام:"حبيب  على  ورّدت 
قلبــي يــا وســام، اهلل 
وتضل  يقويك  و  يحميك 
أمير بأخالقك ومبوهبتك".

جينيفر غارنر

وسام األمير

رنا األبيض

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
شهدت برشلونة اإلســبانية، حفال فنيا ملوسيقى الروك، 
حضره خمسة آالف شخص، بعد اجتياز فحص كوفيد19- 
في اليوم نفسه، الختبار فعاليته في منع تفشي الفيروس 

في املناسبات الثقافية الكبيرة.
وحصلت الفرقة املوســيقية التي تقــدم احلفل على إذن 
خاص من السلطات الصحية اإلســبانية الستقبال هذا 
العدد الكبير من اجلمهــور، في حني أن بقية البالد تقتصر 
على التجمعات التي ال تزيد على أربعة أشخاص في أماكن 

مغلقة.
وُطلب من األشخاص املصابني بأمراض القلب أو السرطان 
أو أولئك الذين كانوا على اتصال بشخص مصاب بفيروس 
كوفيد19- في األســابيع األخيرة عدم التسجيل، حسبما 

ذكرت "األسوشيتد برس".
وحصــل أولئك الذين لديهم نتائج ســلبية على رمز على 
هاتفهــم احملمــول للتحقق من صحــة تذكرتهم حلضور 

العرض في"باالو سانت خوردي" ببرشلونة.
ومتّكن رواد احلفل املوســيقي الذي يقول املنظمون إنه أول 
حــدث جتاري فني بهذا احلجم يقام فــي أوروبا خالل الوباء، 
من االختالط بحرية، على الرغم من أن أقنعة الوجه كانت 

إلزامية.

الصباح الجديد - وكاالت:
 T77 الصينية أن ســيارات FAW أعلــن وكالء شــركة
املعّدلة اجلديدة ســتصل قريبا أســواق آســيا وأوروبا 

وأميركا الالتينية.
وأكثر ما يلفت االنتبــاه في املركبات اجلديدة تصميمها 
املميز الــذي مينحها طابــع القوة من خــالل اخلطوط 
احلادة في عناصر الهيــكل اخلارجية، والعجالت الكبيرة 
بأقراصهــا املصنوعة من الكروم، فضــال عن املصابيح 
العصريــة التــي زودت بعدة أنواع من وحــدات اإلضاءة، 
تعمل بتقنيات LED لتوفر رؤية ممتازة في شتى الظروف.

وبلغ طول هياكل السيارات اربعة  أمتار و52 سنتيمترا، 
بعرض 184 سم، وارتفاع 161 سم، واملسافة بني محوري 

العجالت فيها 270 سم.
وجهــزت القمرة مبقاعــد جلدية مخصصة خلمســة 
ركاب، وواجهة القيادة بشاشــات ملس كبيرة، ومساعد 
إلكتروني مميز يتفاعــل مع األوامــر الصوتية، وأنظمة 
مولتيميدا توفر اتصاال السلكيا للشاشات مع األجهزة 

والهواتف الذكية.
كما زودت T77 بحساســات للضــوء واملطر، وكاميرات 
وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة للحفاظ 
على املسار على الطرقات الســريعة، وأنظمة لتثبيت 
الســرعة، ونظام ملنع االنزالق على املنحــدرات والطرق 

الزلقة.

الصين توسع مبيعات 
T77 المعّدلة حول العالم

تذكرة ونتائج فحص كورونا 
شرط الدخول الى حفل برشلونة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
في البصرة، مدينة النخيل والطيبة 
واالبداع، تتنوع اشــتغاالت مبدعيها 
الفنية بشــكل منظــم ومتواصل 
برغم كل الصعــاب، ومنهم مبدعة 
الفخار،  الفــن،  في  الصعب  اختارت 
لغة الطني وخطــاب اجلمال، تنوعت 
بدفء  وتناغمت  اخلزفيــة  اعمالهــا 

بيئتها ومدينتها وطيبة اهلها.
البغدادي، خزافــة بصرية   ســمية 
بنات  املبدعــات من  تنضم لكوكبة 
وادي الرافديــن. لــم يتوقف ابداعها 
عند اصطفاف خزفياتها املتنوعة، بل 
ســخرت خبرتها وموهبتها لتعليم 
اجيال من البراعم اســس واصول فن 
اخلزف الراقي ما يضيف لرصيدها في 

عملها االبداعي الفرح والسعادة.
 تقول: "افتتــح كالمي بقوله تعالى 
) ولقد خلقنااالنسان من ساللة من 
طني( تعلقت بالطني وصرت ال أعلم 
هل هــو قطعه منــي ام انا قطعه 
منه! اعشقه واشكو له همي كلما 
تعرضت إلى مشكلة، فاعزل نفسي 
معه الفرغ جل أسراري اليه، حتى أجد 

نفسي قد صنعت فخاريه جميله".
وتضيــف: "صار الطني عالجا لبعض 
تراكمات  همومــي وجروحــي مــن 
احلياة، فكنت أضع في بالي دائما انه 
صديقي الوحيــد،  والاخفي عليكم 
كم هو متعب العمل بالفخار واخلزف 
ومكلف في الوقت نفسه، لكن مدى 
حبــي له وتعلقي بــه، يذلل كل آثار 
التعب وخصوصا حني تخرج قطعتي 
اخلزفيــة اجلميلــة من فــرن الفخار 

وسعادتي الكبيرة بها".

* علــى مــاذا اعتمــدت بشــغفك 
باخلزف؟

- "حبي ملدينتــي وبيئتي وتاريخ وآثار 
وشناشــيل بصرتي احلبيبة وسكني 
فــي ابــي اخلصيــب حيــث الطني 
والنخيل والطبيعه اجلميلة، جعلني 
اجسد هذا كله في أعمالي اخلزفية 
خزفيات،   او  جداريــات  على شــكل 
واخلــزف له صفه تاريخيــة من قبل 
آالف الســنني ومن األشياء التي متيز 

بها بالد الرافدين وبقيت آثاره موجودة 
الى االن، إلنه فــن عريق ونحن بدورنا 
وننقله لألجيال  املــوروث  نحيي هذا 

القادمة".

* لديك جتربــة او جتارب مع االطفال 
جتــاوزت  املدارس؟كيــف  وطلبــة 

صعوبات تعليمهم؟
- "كانت لــي جتــارب ودورات عديده 
األطفال،  وخصوصا  األعمار  لشــتى 
من خالل هــذه الدورات اكتشــفت 
مواهب كثيرة حتتاج إلى صقل لتصل 
إلى مرحلة اإلبداع في املستقبل، في 
بداية الدورة وحتديدا اليوم األول يشوب 
اخلوف  مــن  نوع  األطفال  نفســيات 
الوقت  مبرور  ولكن  والتشنج،  واخلجل 
وااليام تتالشــى وتختفــي، يصيرون 
أكثر تعاونا وحبا للمساعده وتكوين 
عالقات صداقة جميلــة، اضافة الى 
احلــوار وطــرح األفكار وانســجامي 
معهم بشــكل مــدروس، والتوجيه 
إيصــال كل معلومة  في  الســلس 
عــن الطــني، وكيف نتعامــل معه 

الستخراج عمل جميل بأيديهم".
 وتضيــف: "مع نهاية الــدورة يظهر 
االطفال تعلقهم بها وبي حد البكاء، 
فاشعر بفخرالنني ادخلت هذا اجلمال 
داخل نفوســهم، كانــت الغاية من 
الدورات، أن نســتغل اوقــات الفراغ 
لــدى هــؤالء االطفال مبا هــو مفيد 
ونبعدهــم عن األلعــاب االلكترونية 
والهواتف احملمولة، واحلمد هلل وفقت 
بهذه الدورات التي نالت رضى األهالي 
وفرحتهم بأعمال اطفالهم الفخارية 
املعرض  واخلزفية حني عرضتهــا في 
املصص لهــم، وكان احلضور جميال 
جدا والفرحة األكبر حني قمت بتوزيع 
األعمال لهم كهدايا، انا سعيدة جدا 

بفرحة األطفال".

العراقــي  اخلــزاف  يتفــوق  هــل   *
اليــوم على نظيــره العربــي؟ ومبن 
تستشــهدين مــن خزافينا؟ كيف 
اليــوم  العراقــي  اخلــزاف  يواجــه 

الصعوبات املتعلقة بعمله؟
"بالنسبه للتفوق بني اخلزافني ميكنني 

القول ان لكل خزاف طريقته واسلوبه 
فــي العمــل وتقنياتــه ومواضيعه 
للمتلقي،  توصيلها  وطريقة  اخلاصة، 
العراقيني  اخلزافني  من  الكثير  ويوجد 
احملترفني لهم بصمــة واضحة داخل 
البلــد وحتــى خارجها مثل ســعد 
شــاكر ورعد الدليمي وقاسم نايف 
وندى عســكر والكثيــر من املبدعني 

العراقيني".
وتتابع: "بالنســبه لصعوبات العمل 
فــي فــن الفخــار واخلــزف فأولها 
الكهرباء، وخصوصا إذا اعتمد اخلزاف 
الفرن الكهربائي، ففي مرحلة الفخر 
الفرن  تشــغيل  مرحلة  وخصوصــا 
الكيميائية  باملواد  األعمال  بعد طلي 
وألوان التزجيج، اذ يجب أن تســتمر 
مــن دون انقطــاع لتحافــظ األلوان 
على ثبوتها،  فمن أساسيات العمل 
لهذا  الكهربــاء،  اســتمرار  الناجح 
الســبب فبعض اخلزافــني يفضلون 
اســتعمال الفرن الغازي أو النفطي 
لتالفي هذه املشــكلة وكل وحسب 

إمكانياته".

الصباح الجديد - وكاالت:
قالــت وكالة "تــاس"، إن اجلهة املشــرفة 
الغنائية،  يوروفيجن  على تنظيم مسابقة 
شطبت بيالروس، من قائمة املشاركني في 

املسابقة التي ستجري في مايو املقبل.
املقدمة  أن األغنية  وذكرت اجلهة املشرفة، 

من جانب بيالروس للمشاركة في املسابقة، 
ال تتوافــق مــع قواعد املســابقة، وتوصل 
املنظمون إلى اســتنتاج يفيد بأن األغنية 
اجلديدة، أيضا تنتهك قواعد املسابقة وقد 

تضر بسمعتها.
في 11 مارس، رفضت اجلهة املشــرفة على 

تنظيم املســابقة، قبول أغنية "ســأقوم 
 Galasy Zmesta بتعليمك" التي قدمتها
باســم بيالروس، ألنها ووفقا للمشــرفني، 
"تلقي بظالل من الشك على الطبيعة غير 

السياسية للمسابقة".
ومت حذف شريط فيديو األغنية املذكورة، من 

قناة YouTube الرســمية للمهرجان. والن 
االمر تكرر مرتني على التوالي كان قرار املنع 
ملراجعــة بيالروس القواعــد واملعايير التي 
يبنى على اساسها قرار املوافقة باملشاركة 
في املهرجان وكي ال يتكرر االمر الذي اكدت 
ادارة املهرجان انه مربك ومحرج لهم ايضا.

منع بيالروس من المشاركة في "يوروفيجن"

الفنانة سمية البغدادي:

اجسد حبي لبصرتي في جدارياتي و خزفياتي

الصباح الجديد - وكاالت:
قدمت الفنانــة اإلجنليزية هيلني ميرين 
رســالة يوم املسرح العاملي لهذا العام، 
بعــد ان مت اختيارها من الهيئة الدولية 

للمسرح.
 وقامت بالقائها عبر شــبكة االنترنت 
نظرا  االفتراضية  االحتفــاالت  ضمــن 

لظروف انتشار فيروس كورونا.
الفنانة اإلجنليزية هيلــني ميرين قالت 
في نص رســالتها: كان هذا وقتا صعبا 
احلية،  األدائية  للفنون  بالنسبة  للغاية 
كافح فيه العديد من الفنانني والفنيني 
واحلرفيني والنســاء فــي مهنة هي في 

األصل محفوفة بانعدام األمن.
وتابعــت ميرين: ولرمبا كان انعدام األمن 
الذي ارتبط دائما بهذه املهنة، ما مكن 
هــؤالء الفنانــني من النجــاة في ظل 
من  بالكثير  متسلحني  كورونا،  جائحة 
الذكاء والشــجاعة، ففي ظل الظروف 
اجلديــدة، حول الفنانــون خيالهم إلى 

طــرق إبداعية وترفيهيــة ومؤثرة 
ليتمكنوا من التواصل مع العالم، 
ويعود الفضل إلى شبكة اإلنترنت.
وأضافت ميرين، أنه ومنذ بدء اخللق 
السرد  نســتعمل  البشــر  ونحن 
القصصي كشــكل من أشــكال 
التواصل بيننــا، ولذلك فإن ثقافة 
املسرح اجلميلة ستبقى طاملا بقينا 

نحن هنا.
واختتمت "ميرين" رسالتها قائلة: 
لن تختنق أبــدا الرغبة اإلبداعية 
للكتاب، واملصممني، والراقصني، 
واملغنني، واملمثلني، واملوسيقيني، 
واملرجــني، وفــي املســتقبل 
الرغبة  تلك  ســتزهر  القريب 
طاقة  تدفعهــا  أخــرى  مرة 
للعالم  جديد  وفهم  جديدة 
الذي نتشاركه جميعا، وكم 

أحترق شوقا لذلك.

هيلين ميرين تقدم رسالة 
يوم المسرح العالمي

 الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت تقاريــر، ميــزة جديدة في 
ساعة "آبل" الذكية، تتعلق بقدرتها 
على قياس هشاشــة مرضى القلب 

واألوعية الدموية بدقة.
وبحســب موقع "ماك رومرز" و"ماي 
هيلثي آبــل"، قال باحثون من جامعة 
ســتانفورد أن ســاعة "آبل" ميكنها 
معرفــة ذلك من مســافة يقطعها 
املرضــى داخل منازلهم ســيرا على 
األقدام ملدة ست دقائق فقط، ليؤكدوا 

أنها أشبه "بكشف داخل العيادة".
وتوصل الباحثون إلى ذلك االكتشاف 
 Apple Watch" ســاعة  باستعمال 

Series 3"  وتطبيق "فازك تراك".
كمــا لفتوا إلــى أن نظام تشــغيل 

"ووتــش إو إس 7" يحتوي على اختبار 
املشي ملدة ست دقائق وبيانات التنقل 
األخــرى، وميكن ألصحاب الســاعات 
مراجعة أدائهم عبر تطبيق "هيلث" 

املوجود على هواتف "آيفون".
وتشير نتائج الدراسة احلديثة إلى أن 
الساعات  من  وغيرها  "آبل"  ســاعة 

على  توفر  أن  ميكــن  الذكيــة، 
الطبيب،  زيــارة  عنــاء  املرضى 

الوظيفية،  قدراتهــم  لقيــاس 
وميكنهم ببساطة االطمئنان على 
صحتهم بالتجــول في منازلهم، 
والدخول إلى تطبيــق "هيلث" إذا 

كانــت هناك عالمــات على 
صحية  مشكلة  وجود 

لديهم.

ساعة "آبل" تغنيك عن زيارة الطبيب 
باختبار مدته ست دقائق
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