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

11
الشرطة يتطلع اليوم 

للتعويض أمام استقالل 
اإليراني

2
وزارة النفط تجهز عوائل 

شهداء وجرحى الحشد الشعبي 
بالسلة الغذائية الرمضانية

12 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــراسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرةالسنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

ASSABAH ALJADEED

Sun. 18 Apr. 2021 issue (4640)األحد 18 نيسان 2021 العدد )4640(
ية

قا
لو

ل ا
سائ

بو
م 

تز
ال

الصباح الجديد - متابعة:
ارتفعــت اســعار النفط إلى 
67 دوالرا للبرميل لتتجه نحو 
حتقيق مكاســب أســبوعية 
حيث عوضت توقعات الطلب 
االنتعاش  القويــة وعالمــات 
الصــن  فــي  االقتصــادي 
والواليــات املتحــدة ارتفــاع 
إصابــات فايــروس كورونا في 
بعض االقتصادات الرئيســية 

األخرى.
أن  رســمية،  بيانات  وأظهرت 
الناجت احمللي اإلجمالي الصيني 
للربع األول قفز بنسبة 18.3% 
على أســاس سنوي، وأظهرت 
التجزئة  مبيعات  ارتفاع  أرقام 
األمريكية وانخفاض مطالبات 
البطالة، وقال ستيفن برينوك 
مــن بي.فــي.إم للسمســرة 
النفطية: بالنظر إلى حتســن 
التوقعات ألكبر اقتصادين في 
العالم، هنــاك فرصة ضئيلة 
الذي  الســوق  وهج  إلطفــاء 

يبعث علــى االرتيــاح في أي 
وقت قريب.

وارتفــع خــام برنــت ثمانية 
سنتات أو 0.1 باملئة إلى 67.02 
فــي طريقه  للبرميــل،  دوالر 
لتحقيق مكاســب أسبوعية 

بنسبة 6.3 باملئة بعد ارتفاعه 
ونزل  خلمس جلسات متتالية، 
خام غرب تكســاس الوسيط 
 0.2 أو  14 ســنتا  األمريكــي 

باملئة إلى 63.32 دوالر.
وكانت أسعار النفط متاسكت 

أعلى  قــرب  املاضي،  اخلميس 
مستوى خالل شــهر، بعد أن 
قفــزت نحو %5 في اجللســة 
لوكالة  تقارير  السابقة عقب 
ومنطمة  الدوليــة  الطاقــة 

"أوبك".

رفعت  أن  بعــد  االرتفاع  وجاء 
الدوليــة  الطاقــة  وكالــة 
الطلب على  توقعات  و"أوبك" 
اقتصادات  تعافي  مع  النفط، 

رئيسية من اجلائحة.
بواقع  "برنــت"  خــام  وصعد 
66.62 دوالر  إلــى  4 ســنتات 
الســاعة  بحلول  للبرميــل، 
بعد  غرينتش،  بتوقيت   05:51
أن ربــح %4.6 أمــس األربعاء 
وأغلق عند أعلى مستوى منذ 

17 مارس املاضي.
بينما نزلت العقود اآلجلة خلام 
"غرب تكســاس الوســيط" 
إلى  ســنتات  ثالثة  األمريكي 
63.12 دوالر للبرميــل، بعد أن 
زادت 4.9 باملئــة في اجللســة 

السابقة.
وقال محللو بنــك "غولدمان 
ســاكس" في تقرير جديد إن 
االمتثال على صعيد اإلمدادات 
بصدد  االقتصــادات  وانتعاش 
إعطاء النفــط فرصة لتجاوز 

نطاقاته املســجلة في اآلونة 
األخيرة.

"نظــل  احملللــون:  وأضــاف 
متفائلــن إزاء توقع بلوغ خام 
)برنــت( 80 دوالرا للبرميل في 
الربع الثالث من 2021 بفضل 
تعافــي الطلــب فــي األمد 
القريب، واالمتثال على صعيد 

اإلمدادات".
وقدم بنك االستثمار األمريكي 
موعــد تنبــؤه بــذروة طلب 
على  العاملــي  النقل  قطــاع 
 ،2026 إلى  واحدا  النفط عاما 
بســبب زيادة معدل انتشــار 
وسعي  الكهربائية  السيارات 
من  التخلص  إلى  االقتصادات 

الكربون.
ومــن املنتظــر أن يســتعيد 
العاملــي  والعــرض  الطلــب 
النصف  في  توازنهما  للنفط 
بعد  اجلاري  العــام  من  الثاني 
تبــدد الطلب فــي 2020 مع 

تأجج جائحة كوفيد - 19.

اسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية
وبرنت يتجاوز حاجز 67 دوالرا للبرميل

بغداد ـ الصباح الجديد:
الداخلية  وزارة  باســم  الناطق  اكد 
اللواء خالد احملنا امس السبت عدم 
الســماح مبراجعة املواطنن للدوائر 
وموظفيها  املكتظة،  الطبيعة  ذات 

بالدوام دون تلقي لقاح كورونا.
رســمية،  تصريحات  في  احملنا  وقال 
إنه بحســب مقررات اللجنة العليا 
للصحة والســالمة، فلن يســمح 
والدوائر  للوزارات  املواطنن  مبراجعة 
)دائــرة  املكتظــة  الطبيعــة  ذات 
التقاعــد، مديريات املــرور، مديريات 
املدنية  االحــوال  مديريات  اجلوازات، 

واجلنســية وغيرها( مــن دون االخذ 
باإلجــراءات الصحيــة املعتمــدة، 
السماح ملوظفي هذه  وكذلك عدم 

الدوائــر بالدوام بدءاً مــن تاريخ 20 
نيسان 2021 إال بعد أخذ اللقاح".

وأشــار إلــى أن الفــرق الصحيــة 

التابعــة ل ــوزارة الصحة باشــرت 
إجراء اللقاحات للفئات املشــمولة 
األمنية  للقــوات  األولى  بالدرجــة 
والذيــن لديهــم احتكاك مباشــر 
مــع املواطنن فــي الدوائر اخلدمية 
األمنية  والقــوات  آنفــاً  املذكــورة 

املرابطة في السيطرات".
وقــررت اللجنة العليــا في اجتماع 
الســماح  عدم  وقــت ســابق  في 
للمواطنن مبراجعة الدوائر املكتظة 
والصيدليــات واملطاعــم وبعــض 
مرافق احلياة مبزاولة عملها دون أخذ 

العاملن فيها لقاح كورونا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت كتلــة صادقون النيابية 
يوم امس الســبت، بيانا بشــأن 
مقتــرح وزيــر املاليــة بفــرض 

الضرائب على رواتب املوظفن.
بيــان صدر  الكتلة في  وقالــت 
، "فوجئنــا مبقترح غريب،  عنها 
قدمه وزير املالية ل مجلس الوزراء، 
يطالب فيه بفرض ضريبة الدخل 
علــى رواتب املوظفــن"، معربة 
عن رفضها "لهــذا اإلجراء الذي 
اســتند إلى تطبيق املــادة )34 / 
ج(، اخملتصة بإلغــاء قرار مجلس 

باإلعفــاءات  اخلــاص  الــوزراء 
اجلمركية للمواد املســتوردة من 

دول محددة".
واضافت ان "فرض ضريبة الدخل 
على الرواتب ســبق أن ناقْشــنا 
وزير املاليــة في أكثر من اجتماع 
حولها، حتــى توصلنا إلى إلغاء 
املادة املرســلة من احلكومة في 
املوازنة العامــة، التي كان فيها 
فرض ضريبــة الدخل على رواتب 
رفع  بعد  املوظفــن، خصوًصــا 
ســعر الصرف، بل إننــا طالبنا، 
القرار  آثار  معاجلة  ضرورة  وأكدنا 

الذي أعلنت احلكومة التمســك 
به وعدم التراجع عنه".

وتابعت "من املعاجلات التي طالبنا 
بها: زيادة مبلغ الشمول بشبكة 
احلماية االجتماعية، زيادة أسعار 
)احلنطة  اإلستراتيجية  احملاصيل 
تأمــن  والشــلب(،  والشــعير 
مفردات البطاقــة التموينية مبا 
ال تقل عن )5( مفردات"، مطالبة 
"مجلس الــوزراء العراقي برفض 
هــذا املقتــرح املقدم مــن وزير 
إيذاء  في  اإلمعــان  ومنع  املالية، 
املوظفن الذين تضرروا كثيرًا من 

اإلجراءات املالية األخيرة".
وطالبــت الكتلة ايضا "مجلس 
جلســته  في  العراقي  النــواب 
قرار  بإصدار   20/4/2021 القادمة 
يُلــزم احلكومة عــدم مترير هذا 
القــرار، والتأكيــد عليها في أن 
تنتهج أســاليب وطرًقا ذات نفٍع 
أكثر فــي تنمية مــوارد الدولة 

العراقية".
استغلت  قد  املالية  وزارة  وكانت 
الفقرة 34 ج في املوازنة واخلاصة 
باالمور اجلمركيــة لتبرير طلبها 

بفرض الضرائب 

الداخلية: عدم السماح للمواطنين بمراجعة
الدوائر المكتظة دون تلقي لقاح كورونا

صادقون ترفض استغالل المالية فقرة بالموازنة
لفرض ضرائب على الموظفين 

بدء تسلم اول كميات الحنطة المحلية 
6لعام ٢٠٢١ في السماوة مجلس الوزراء االوروبي يعتزم العمل على

3«نظام عقوبات خاص بسياسيين لبنانيين«

بغداد - الصباح الجديد:
اللجنــة  عــن  النائــب  عبــرت 
القانونيــة النيابية، بهار محمود 
امس السبت، عن استغرابها من 
بفرض ضرائب  املالية  وزير  مقترح 
علــى رواتــب املوظفــن بحجج 
تعظيم مواردهــا، مبينا ان رواتب 
املوظفن خفضــت اصال مع رفع 

سعر الدوالر.
وقالــت محمود في بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديــد نســخة منه: 
“ال ميكن لــوزارة املاليــة تعظيم 
ايراداتها على حساب راتب املوظف 
او املتقاعد البســيط والتي يجب 
أن ال متس كونهــا مصدر دخلهم 

الوحيــد، لذلــك فنحــن نرفض 
سياسة العقوبات اجلماعية التي 
تتبناها وزارة املالية من خالل فرض 

ضرائب على رواتب املوظفن”.
واضافت: ان “قانون املوازنة العامة 
التي صوت عليه البرملان لم يتطرق 
الى املساس برواتب املوظفن وقد 
ألغى فقرة االستقطاعات”، مبينة 
“رواتب املوظفــن واملتقاعدين  ان 
قد خفضت اصال مع رفع ســعر 

الدوالر بنسبة ٢٠ باملئة”.
املاليــة  “وزارة  علــى   : وتابعــت 
اخرى  ومداخل  البحث عن جهات 
لتعظيم ايراداتها بعيدا عن تكرار 

استهداف رواتب املوظفن”.

النائب بهار محمود: وزارة المالية 
تعتزم تعظيم مواردها بالعقوبات 

الجماعية على المواطنين

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد ائتالف النصر برئاســة حيدر 
العبادي، امس الســبت، ان فرض 
املوظفن  رواتــب  علــى  ضرائب 
سيخلق فسادا كبيرا فيما اعتبر 
خطوات احلكومة االخيرة خاطئة 

.
وقــال املتحدث باســم االئتالف 
عقيل الرديني في تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، ان" الفساد 
في العراق ملف شــائك ومعقد 
جدا الفتا الى ان من يريد محاربة 
الفســاد عليه ان يحــارب ادواته 

واســبابه مبينا ان مايجري حاليا 
من عمل في مكافحة الفســاد 

خاطىء وغير ناضج".
واضــاف الردينــي،ان" املطالبــة 
باعادة فرض الضرائب على رواتب 
تهيئة  الــى  ســتدفع  املوظفن 
الظــروف الــى فســاد اكبر في 
املؤسسات احلكومية التي تعاني 
باالســاس من عدم وجــود رقابة 
قوية"، الفتا الى ان “على احلكومة 
العيشــن وفرض  توفر  لقمة  ان 
الضرائــب موضوع ســلبي جدا 

ويجب االنتباه له”.

بغداد - الصباح الجديد:
دعــا النائب عن كتلــة التغيير 
النيابيــة غالب محمــد  امس 
الى  الــوزراء  مجلس  الســبت، 
تغيير اسم وزارة املالية االحتادية  
الــى وزارة القــروض والضرائب، 
متهما وزيــر املالية علي عالوي 
واملوظفــن  الفقــراء  بقمــع 

املنهكن.
وقال محمد في تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، إن “الهدف 
علي  املالية  لوزيــر  األساســي 

عالوي هو فــرض الضرائب ورفع 
ســعر صرف الــدوالر واالعتماد 

على القروض”.
وأضاف أن “الوزيــر احلالي أخفق 
توليه  وزارتــه منــذ  إدارة  فــي 
املنصب”، مشــيرا إلى أن “هناك 
مالحظات عدة حــول أداء الوزير 
الذي لم يكن مبستوى الطموح”.
و لفــت محمد إلــى أن “عالوي 
يستخدم جميع أدوات السياسة 
قمع  لتحقيــق  منــه  ســعيا 

الفقراء واملوظفن املنهكن”.

نائب كردي: وزير المالية يعكس اخفاقه 
على الفقراء والموظفين المنهكين

النصر: فرض ضرائب على رواتب 
الموظفين سيخلق فسادا كبيرا

بغداد - وعد الشمري:
رفضت اللجنــة املالية في مجلس 
النــواب، أمــس الســبت، فــرض 
رواتب  اســتقطاعات ضريبية على 
إلى  داعية  واملتقاعديــن،  املوظفن 
عن  بعيداً  الدولــة  إيرادات  تعظيم 
املواطنن، وحتدثت عن وسائل أخرى 
للحصــول على األمــوال من بينها 
املنافــذ وعقارات  الســيطرة على 

الدولة.
وقــال عضو اللجنــة النائب ماجد 
الوائلــي، في حديث إلــى "الصباح 
اجلديــد"، إن "توصيــة وزارة املالية 
بفرض ضرائب جديدة على املوظفن 
فــي ظل ظــرف اقتصــادي صعب 

للغاية أمر مستغرب للغاية".
للدهشة  "املثير  أن  الوائلي،  وأضاف 
أن وزارة املالية تذرعت بأن مقترحها 
جاء مبوجب املادة 34 من املوازنة رغم 
أنهــا ال تتحدث عــن ضرائب رواتب 
املوظفن، إمنــا اإلعفاءات الضريبية 
املستوردة  البضائع  عن  والكمركية 

ومنحت إلى جهات مختلفة".
وأشــار، إلــى أن "موقــف اللجنة 
عام  النواب بشكل  ومجلس  املالية 
واضح وصريــح بالضد من فرض أي 
املوظفن،  رواتب  على  استقطاعات 
وقد جرى حذف املادة 20 من املشروع 
املتضمنة  املوازنة  لقانون  احلكومي 

ضرائب".
وبــن الوائلــي، أن "رؤيتنا لســعر 
صرف الدوالر لم تتغير بأنه قرار غير 
صحيح، لكنه من صالحيات البنك 
املركــزي وال يحق جمللــس النواب أن 

يتالعب به".
وأوضح، أن "اجلهات املســؤولة عن 
السياســة النقدية كان عليها أن 
تغير سعر الصرف بشكل تدريجي 
يأتي ذلك بالتزامن مع حزمة إجراءات 

لكي ال يؤثر على املواطن الســيما 
الطبقتن املتوسطة والفقيرة".

وأورد الوائلي، أن "التخبط واضح في 
أداء وزارة املاليــة في أنها ذهبت إلى 
إلرادة  القانونية خالفاً  املادة  تفسير 
املشــرع وبشــكل يزيد الصعوبات 
على املواطن الذي عانى أساساً من 

موضوع رفع سعر صرف الدوالر".
ولفــت، إلــى أن "تعظيــم إيرادات 

الدولية غيــر النفطية ينبغي أن ال 
املواطن، فهناك  تكون على حساب 
إليها  اللجوء  ناجحة ميكــن  حلول 
مثل موضوع املنافذ احلدودية وأمتتها 
التخمن لكافة  التالعب فــي  ملنع 

األنشطة االقتصادية والتجارية".
ومضــى الوائلي، إلــى أن "عقارات 
الدولــة هي األخرى غير مســيطر 
عليهــا، وممنوحة إلى شــخصيات 

بأسعار بخسة، ومبعاجلة هذا امللف 
سنوفر للدولة عائدات مالية تغنينا 
باالستقطاعات،  املواطن  إرهاق  عن 
فضالً عــن تطبيق برنامــج اإلدارة 

املالية".
مــن جانبها، أفادت عضــو اللجنة 
النائبة سهام العقيلي في تصريح 
إلــى "الصبــاح اجلديد"، بــأن "ما 
ذهبــت إليــه وزارة املاليــة بفرض 

رواتب  اســتقطاعات ضريبية على 
ميكن  وال  مرفــوض  أمــر  املوظفن 

القبول به".
وتابعت العقيلي، أن "الوزارة تتخبط 
فــي قراراتها، وهذا يــدل على أنها 
الواقــع وال تعطي  أرض  بعيدة عن 
أهمية ملــا يعانيه املواطن من إرهاق 
نتيجة ارتفاع األسعار في األسواق".

وشددت، على أن "الدولة لها العديد 

من اإلجراءات ميكــن من خاللها أن 
توّفــر اإليرادات املالية وال متس بقوت 
موضوع  العراقي خصوصاً  الشعب 

رواتب املوظفن واملتقاعدين".
يذكر أن وثيقة تســربت إلى وسائل 
وزارة  من  توصيــة  تضمنت  اإلعالم 
ضريبية  استقطاعات  فرض  املالية 
وفق املادة 34 من قانون املوازنة على 

رواتب املوظفن واملتقاعدين.

المالية النيابية: وزارة المالية تتخبط وعلى 
الحكومة تعظيم االيرادت بعيدًا عن الرواتب

مجلس النواب "ارشيف"

ابدت استغرابها من استغالل فقرة تتعلق بالجمارك

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
اكدت اللجنة القانونية النيابية، 
الســبت، حق أي نائب او مواطن 
التقــدم بالطعــن فــي املوازنة 
وليــس احلكومة فقط او اللجان 

بعنوانها التشريعي.
وقال عضو اللجنة سليم همزة، 
فــي تصريــح تابعتــه الصباح 
اجلديــد: " من حــق أي نائب في 
البرملان العراقــي التقدم بطلب 
الــى احملكمة االحتاديــة للطعن 
باملوازنة او بعض النقاط بها مع 
والبراهن  احلجج  بتقدمي  االلتزام 

على ذلك ".

وأضاف، ان " املتقدم بالشــكوى 
يجب ان يســتند الــى نصوص 
الدســتور وان ال يخالفها وبتالي 
التي  والبراهــن  احلجــج  فــان 
يقدمها والداعمــة ملوقفه امام 
األخرى  هــي  االحتادية  احملكمــة 
يجب ان ال تخرج من الســياقات 

الدستورية والقانونية ".
وأشار الى ان” الشكوى بالطعن 
في املوازنة ليس من حق احلكومة 
فحســب بل لكل نائب ومواطن 
عراقي احلــق بالطعن في املوازنة 
في احملكمة االحتادية بعدها تأخذ 

اإلجراءات سياقها القانوني”.

القانونية النيابية: للنواب 
والمواطنين حق الطعن 

بالموازنة اسوة بالحكومة



محليات2

النجف ـ الصباح الجديد:
قامــت مديرية املــوارد املائيــة في النجف 
االشرف/ شعبة املوارد املائية في املشخاب 
وبإســناد القــوات االمنية بحملــة إلزالة 
التجــاوزات عــن نهر چحــات وفتح طريق 
املراقبــة على اجلانب األيســر مــن النهر 
وملســافة:)٢،٥( كم حيث م إزالة أشــجار 
للغســل  إزالــة محطة  مختلفــة مــع 
والتشــحيم للسيارات بواســطة االليات 

التابعة للمديرية.
كما واصلت شــعبة ري احلرية وبالتنسيق 
مع مديرية الصيانــة في احملافظة أعمالها 
بتطهير نهر اخلماســي الواقــع في ناحية 
التطهيــرات من  احلريــة ضمــن خطــة 
الترســبات الطينيــة والنباتــات املائيــة 
الضــارة من أجــل تأمني انســيابية عالية 
للمياه ووصــول احلصص املائيــة لالراضي 
الزراعية الواقعة علــى ذنائب النهر ضمن 
الصيفي  الزراعي  للموســم  االستعدادات 

لهذا العام.
كما واصلت شــعبة ري املناذرة بالتنسيق 
مع مديرية الصيانــة في احملافظة أعمالها 
بتطهير نهر املاحلة الواقع في قضاء املناذرة 
الترســبات  التطهيرات من  ضمن خطــة 
الطينية والنباتــات املائية الضارة من أجل 
تأمــني أنســيابية عالية للميــاه ووصول 
احلصص املائية لالراضــي الزراعية الواقعة 
على ذنائب النهر ضمن االستعدادات املبكرة 

للموسم الزراعي الصيفي لهذا العام . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلــع مدير عام الشــركة العامة لفحص 
وتأهيــل املنظومــات الكهربائية املهندس 
أحمــد طالب احلبوبــي علــى أداء محطة 
كهربــاء املســيب احلراريــة، التابعــة الى 
الكهربائية  الطاقة  ألنتاج  العامة  الشركة 
يرافقه معاون  الفــرات األوســط،  ملنطقة 
املدير لشؤون التأهيل املهندس عبد الرحمن 
جابر عسكر، مع مجموعة من املالك املتقدم 

في الشركة.
املهندس  إلتقى مديــر احملطة  وفور وصوله 
أحمد الشــمري وجرى خالل اللقاء التداول 
حــول مجمل أعمال الصيانــات التي تقوم 
بهــا مــالكات احملطــة حاليــاً، إضافة إلى 
مناقشة التعاون املشترك ما بني احملطة وبني 
الشركة العامة لفحص وتأهيل املنظومات 
الوحدات  أغلب  وأن  الكهربائية، خصوصــاً 
التوليدية في احملطات الكهربائية، تشــهد 
في هذه الفتــرة إجراء الصيانــات الدورية 
لالســتعداد ملوســم الصيف، لغرض زيادة 

إنتاجيتها ودميومة عملها.
بعد ذلك مت إجراء جولــة ميدانية في أروقة 
الوحدات التوليدية، لألطالع على احتياجاتها 
، وتوفير كافة الدعم لها، حيث ان الشركة 
لديها باع طويل وخبرات متراكمة في مجال 
وتصنيع  التوليدية  الوحدات  وصيانة  تأهيل 

األدوات التي حتتاجها هذه الوحدات.

الموارد المائية تقوم 
بحمالت إلزالة التجاوزات 

على األنهر في النجف 

مدير عام المنظومات يطلع 
على سير العمل في محطة 

المسيب الحرارية 

البصرة ـ سعدي السند:

التقى محافــظ البصرة املهندس 
أســعد العيداني وفدا من جامعة 
برئاســة  والغاز  للنفط  البصــرة 
رئيــس اجلامعة الدكتــور محمد 

هليل حافظ الكعبي.
وقال رئيس اجلامعة ان اللقاء الذي 
مت بحضــور النائــب االداري حملافظ 
البصرة الدكتــور ضرغام االجودي 
واملعاون العلمي في كلية هندسة 
حســني  الدكتور  والغــاز  النفط 
العيداني واملعاون االداري في كلية 
االدارة الصناعيــة للنفــط والغاز 
الدكتور نصيــف العبادي متت فيه 
خلدمة  مواضيــع  عدة  مناقشــة 
اجملتمــع وتهدف الزيارة ملناقشــة 
في  التحتية  البنــى  وتطوير  دعم 

جامعة البصرة للنفط والغاز .
فقد قدمنــا خالل اللقــاء ايجازا 
عن مشــروع نقل وتوطني صناعة 
الغاز التخصصية وتهيئة مالكات 
متخصصــة في هــذه الصناعة 
للعالــم فضال عن  املســتقبلية 
الصناعات النفطية في محافظة 
البصرة من خــالل جامعة البصرة 
االكادميية  وانشــاء  والغاز  للنفط 

النموذجية للنفط والغاز.
للدعم  اســتعداده  احملافظ  وابدى 
وبكل االجتاهــات لتطوير اجلامعة 
جامعــة  كونهــا  الهميتهــا 
وهي  ومتخصصــة  مســتحدثة 

االولى في العراق.
وفــي ختام اللقاء قدمنا الشــكر 
حملافــظ البصــرة والــى  الدكتور 
لدعمهمــا  االجــودي  ضرغــام 
ومتابعتهمــا املســتمرة لقضايا 
اجلامعــة ، ومت االتفــاق على توفير 
مستلزمات النجاح وانشاء وتطوير 
البنــى االساســية للجامعة في 
منطقة الشرش في قضاء القرنة 
شــمالي البصرة ، وســيتم وضع 
خطة عمل مســتقبلية الجناز ما 
مطلوب فــي هذا اجملــال لتطوير 
ودعم اجلامعة وقطاع التعليم في 

محافظة البصرة .
االستشــاري في  املكتب  ونظــم 
جامعة البصرة للنفط والغاز ندوة 
االســتخراج  عمليات  عن  علمية 

واملواد  ونــواجت املصافــي  النفطي 
والغاز  النفط  صناعة  في  املشعة 
برعايــة رئيــس جامعــة البصرة 
للنفط والغاز ومبشــاركة عدد من 

اخلبراء واخملتصني واالكادمييني ، 
وذكر رئيــس اجلامعة بــان الندوة 
عــن  االول  محوريــن  تضمنــت 
الناجت عن عمليات  التلوث الطيني 
الثاني  واحملور  النفطي  االستخراج 
عن املواد املشــعة طبيعية املنشأ 

في صناعة النفط والغاز .
جابر  علي  محمــد  الدكتور  وقدم 
والدكتور مســطر عبــداهلل علي 
اوراقا بحثية في اطار احملورين وادار 
اجللسات مدير املكتب االستشاري 
في اجلامعــة الدكتور علي كاظم 

صدام .
الندوة  الكعبي هدفــت  واضــاف 
للتعريــف باخملاطر التــي يتعرض 
لهــا العاملون في املواد املشــعة 
بفعل  تتركز  التي  املنشأ  طبيعية 

اذ يتعرضون خملتلف  هذه الصناعة 
التأثيــرات البيئية ومــن اجل بيان 
ســبل حماية العاملــني من اجل 
رفــع املعوقــات لزيــادة االنتــاج، 
واســتعرضت النــدوة العلميــة 
في  اخلطيرة  التلــوث  مشــكالت 
النفطي  االســتخراج  عمليــات 
والتــي تؤدي الى ازدياد املســاحات 
بصورة مســتمرة  بالنفط  امللوثة 
وابرز  املعاجلــات  لطــرق  والتطرق 
املبتكرة النتــاج مواد  االســاليب 
جديدة من هــذه امللوثات واحلفاظ 
علــى العاملني في هــذا القطاع 

والبيئة معاً.

ندوة توعية عن لقاحات كوفيد 
١٩ واثرها على الصحة

ونظم قســم االعــالم والعالقات 
العامة وقسم النشاطات الطالبية 
وشعبة االرشاد النفسي والتوجيه 
التربوي في جامعة البصرة للنفط 

والغاز ندوة تعريفيــة توعوية عن 
لقاحــات كوفيــد ١٩ واثرها على 
الصحة العامة وذلك برعاية رئيس 
والغاز  للنفــط  البصرة  جامعــة 
وبالتعاون مع دائرة صحة البصرة/ 
قســم الصحة العامة/ شــعبة 
تعزيز الصحة وعلى قاعة املؤمترات 
في اجلامعــة وحاضرت فيها فيها 
الدكتورة ريا حبيب الشــاوي ، وادار 
اجللســة املدرس املساعد فاطمة 
هــادي احمد ، وتطرقت الشــاوي 
خالل النــدوة ألهميــة اللقاحات 
للعــراق ومنها لقاح  التي وصلت 
أكســفورد- اســترازينيكا ولقاح 
ســينوفارم ولقــاح فايزر وســبل 
احلصول على اللقاح، بوصف اللقاح 
يعد احد اإلجراءات الوقائية اذ تعد 
اللقاحات امنة ومن مناشئ عاملية 
رصينة وألجل سالمة املواطنني من 
الوباء فأن اللقــاح ال مخاوف منه 
والبد من عدم االستماع للشائعات 

التواصل  مواقــع  عبر  تطلق  التي 
االجتماعي ويفترض اخذ املعلومة 

من مصدرها األساس .
وتابعــت الشــاوي بــان أي لقاح 
وزارة  العراق عــن طريق  إلى  يصل 
الصحة هو آمن وفعال لالستخدام 
ومعتمد من قبل منظمة الصحة 
أخذ  على ضرورة  العاملية، مشددة 
اللقاحــات لتقليل أعداد اإلصابات 
ومــا يتبعها من الوفيات وكســر 
سلســلة انتشــار هــذا الوباء او 
على  االصابة  مضاعفــات  تقليل 

األقل .

حفل تكرمي املتدربني من دورة 
اعداد املدربني

واقيم  في رحــاب جامعة البصرة 
للنفط والغاز حفل تكرمي املتدربني 
من دورة اعــداد املدربني TOTوالتي 
املستمر  التعليم  شعبة  نظمتها 
في اجلامعة.  واقيم احلفل بحضور 

رئيــس اجلامعة واملســاعد االداري 
الدكتور يوسف االسدي واملساعد 
رضا  الدكتور عماد حسن  العلمي 
البعثات  اخلرســان ومدير قســم 
والعالقــات الثقافية الدكتور رعد 
زعــالن حمود ومســؤول شــعبة 
املساعد  املدرس  املستمر  التعليم 
توزيع  ، ومت  الالمــي  منتظر عريبي 
املشــاركة ملنتســبي  شــهادات 
بعد  اجلنــوب  مصافــي  شــركة 

اجتيازهم الدورة بنجاح .
بدورهــم عبــر املشــاركون عــن 
امتنانهم للجامعة على تنظيمها 
تنمــي  تدريبيــة  دورات  هكــذا 
مــن قــدرات ومهارات منتســبي 

الشركات النفطية.
املستمر  التعليم  وكانت شــعبة 
فــي اجلامعة قد نظمــت دورة عن 
تدريــب املدربني لتطويــر القدرات 
ميثلون  متدربني  مبشاركة  البشرية 

شركة مصافي اجلنوب .

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحــث وزير العــدل القاضي  ســاالر عبد 
 الســتار محمد في مكتبه الرســمي مع 
وفد بعثة االحتاد األوروبي االستشــارية  في 
العراق برئاســة انا مســكينني وممثل عن 
حقوق االنســان جف  هوبينبراورز  ســبل 
تطوير التعاون املشترك  مع الوزارة والبعثة 

فيما يخص ملف حقوق االنســان وتنمية 
اجملتمع املدني ملكافحة  العنف والتطرف .

واشــار الوزير ان ملف حقوق اإلنسان من 
املهام التــي لها  االولوية فــي عمل وزارة 
العدل والتــي تعد من اهم الــوزارات في 
 متابعتها تنفيــذ التزامات العراق  الدولية 
في هذا اجملال باعتبارهــا  اجلهة احلكومية 

الوحيــدة  اخملتصــة مبتابعة هــذا امللف ، 
موجهــا  دعوة الى االحتــاد االوروبي حلضور 
االجتماعات الدورية التــي  تقيمها الوزارة 

اخلاصة مبلف حقوق االنسان . 
ولفت الوزير الى انه منذ تســنمه الوزارة 
وجــه دائرتي االصــالح العراقية واالحداث 
بتكثيــف  الدورات التثقيفيــة للنزالء من 

خــالل الباحثــني االجتماعيــني في علم 
وكذلك  التربويــني  واملشــرفني   النفــس 
االرشاد الديني لنبذ فكر التطرف  االرهابي 

واعاده دمجهم في اجملتمع . 
من جانبها عبرت رئيس البعثة عن شكرها 
وتقديرها للوزير حلفاوة االستقبال ، مؤكدة 
دعم االحتاد االوروبي لوزارة العدل  في كافة 

للمشاركة  ســيادته  دعوة  ملبية  اجملاالت 
بحقوق  اخلاصة  الدوريــة  في  االجتماعات 

االنسان .  
وفي ختــام اللقاء مت منح درع املســاعدة 
واملشــورة من قبــل وفد االحتــاد االوروبي 
الــى الوزير وذلك تثمينا جلهــوده الكبيرة 

واملتميزة  خدمة للصالح العام . 

العالقات واالعالم
برعاية كرمية من قبل وزير النفط 
األســتاذ إحســان عبــد اجلبار 
ومبتابعــة وتوجيه مباشــر من 
قبل مدير عام الشــركة العامة 
املهندس  الغاز  لتعبئة وخدمات 
املوســوي  عبدالكــرمي  علــي 
،اطلقت الشركة املرحلة الثالثة 
حلملــة #عد_عيناكــم لتوزيع 
الرمضانية  الغذائيــة  الســلة 
علــى عوائل شــهداء وجرحى 
احلشد الشــعبي في العاصمة 
بغداد  وبالتنســيق مع مديرية 
شؤون الشــهداء واملقاتلني في 

هيأة احلشد الشعبي. 

وقال املوســوي مبناسبة انطالق 
احلملة الثالثة ،ان دماء الشهداء 
التــي ســالت لتحريــر األرض 

من دنــس اإلرهاب  الداعشــي 
حتتم علينــا ان نقدم لعوائلهم 
الدعــم  مــن  مانســتطيع  

وماقدموه  لهم  وفاًء  واالســناد 
من تضحيات غالية حيث قامت 
شــركتنا بتجهيز ١٠٠٠ ســلة 
غذائية للعائلة الواحدة تتضمن 
باحتياج  تتعلق  ١٢ مادة غذائية 

الصائم في هذا الشهر املبارك.
وأضاف املوســوي ان الشــركة 
وخدمــات  لتعبئـــة  العامــة 
املتواصل  دعمهــا  الغازتقــدم 
لهذه الشريحة املهمة من خالل 
البالغة  املاليــة  املنحــة  توزيع 
مليــون دينار لعائلة الشــهيد 
وهــي جزء مــن تبرعــات تقدم 
مــن قبــل موظفي الشــركة 
وكان آخرهــا اجلولة التي قامت 

الشعبي في  احلشــد  بها جلنة 
املالية  املنحة  بتوزيع  الشــركة 
على ١١٠ عائلة شــهيد وجريح 

في محافظة ديالى. 
العامــة  الشــركة  ان  يذكــر 
اطلقت  الغاز  وخدمات  لتعبئـة 
حملتهــا االولــى فــي العــام 
٢٠٢٠ اثنــاء فترة حضر التجوال 
بســبب  فرض  الذي  الشــامل 
كورونا  فايروس  تداعيات  انتشار 
فــي البالد  بتوزيع ١٦٠٠ ســلة 
غذائية علــى العوائل املتعففة 
و٣٠٠٠ سلة غذائية على عوائل 
شهداء وجرحى احلشد الشعبي 

في بغداد واحملافظات. 

كاظم العبيدي 
كشــف محافظ ذي قار الدكتور 
عــن  اخلفاجــي  غنــي  احمــد 
مشــروع لتطوير احملاور التجارية 
والســاحات العامــة واحلدائــق 
واملرافــق واجلســور فــي قضاء 
الناصرية . جــاء ذلك خالل مؤمتر 
صحفي عقد في مبنى احملافظة 
وحضرته »الصباح اجلديد« ، فيما 
 1000 اشــار الى التوجه لبنــاء 
وحدة ســكنية واطئــة الكلفة 
تخصــص للفقــراء مــن اموال 

املنافــع االجتماعية للشــركات 
النفطية. فيما اعلن ، عن انشاء 
املمر الثانــي للطريق الرابط بني 
من  البطحاء  وقضــاء  الناصرية 
لغاية  احلرارية  الطاقــة  منطقة 
منطقة الشــخارة بواقع 5 كم. 
فيما اشار الى ان موازنة احملافظة 
للعام احلالي هي 304 مليار دينار 
فقــط مضافاً اليهــا 300 مليار 
خصصت لصنــدوق االعمار وما 
تبقى من الرقم املعلن هو موازنة 

تشغيلية.  

الصباح الجديد - واسط:
ضمــن دوالتــه امليدانيــة على 
التي  اخلدمية  واملشاريع  االعمال 
زار محافظ  احملافظة  تشــهدها 
جميل  محمد  الدكتور  واســط 
املياحــي قضاء الصويــرة وتابع 
التي  اخلدمية  واملشاريع  االعمال 
تنفذ فــي القضاء ضمن احلملة 
اخلدمية التي اطلقناها النتشال 

املدينة من واقعها اخلدمي ..
وقــال إن جــزء مــن االعمــال 
بوتيرة  العمل  يجري  والشــوارع 
متصاعدة الجنــاز ما تبقى منها 
مراحــل عمل جديدة  وانطالق   ،
فيهــا ، وكذلك اضافــة فقرات 

وشوارع لعمليات التطوير ..
ومن أهــم االعمال التــي تنفذ 

حاليا  مشــروع تطويــر مدخل 
ومشــروع  الرئيســي  الصويرة 
تطوير مدخل ما يعرف بشــارع 

الســبيس وأعمال تطوير شارع 
شــارع  وتطوير  وفاء  الدكتــورة 
مدخل احلي العسكري الرئيسي 

القاضي في حي  ومشروع شارع 
الزهور

وقــال هنــاك مشــاريع جديدة 
في  الصويرة  لقضــاء  أدخلناها 
2021 وسوف نعلن عنها  موازنة 
قريباً ، من شــأنها احداث نقلة 
اخلدمي  املســتوى  على  واضحة 
واملناطق  العزيز  القضاء  في هذا 

التابعة له ..
وثمن احملافظ جهود أهالي املدينة 
الكــرام بشــيوخها وشــبابها 

وشخصياتها
، كذلــك ثمن دور  املهندس عادل 
الزركانــي نائــب احملافــظ االول 
املشــرف على القضــاء إضافة 
الصويرة  بلدية  تثمني جهود  الى 

االبطال وجميع الدوائر العاملة.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
عقــد اجمللــس املؤقــت إلدارة 
القطاع اخلاص اجتماعه الثاني، 
برئاسة وزير التخطيط الدكتور 
خالد بتال النجم، وحضور ممثلي 
من  وعدد  والنقابــات  االحتادات 
رجال وســيدات االعمال، فضال 
عــن ممثلي اجلهــات احلكومية 
ملناقشة اليات العمل واجلوانب 

املالية .
واكد الوزير خــالل االجتماع ان 
القطاع  ادارة  مجلس  تشكيل 
االولى  اخلطــوة  ميثــل  اخلاص، 
باجتاه   ، الصحيح  الطريق  على 
قيادة  اخلــاص  القطــاع  منح 
 ، العراق  التنمية فــي  وريــادة 

مشــيرا بهذا الصــدد ، الى ان 
دور هذا اجمللس سيكون مؤقتا، 
حلني تشــكيل اجمللس الدائمي 
، بعــد تهيئة جميع املتطلبات 
التشريعية والقانونية واإلدارية 
، مبينا ان وجود ســوق حر في 
العــراق، يتطلب وجــود قطاع 
واملرونة  القــدرة  ميتلك  خاص، 
الكافيــة ، الدارة هذا الســوق 
التنموية  للسياســات  وفقا   ،
التي تضعها احلكومة، مؤكدا، 
ان عمل مجلــس ادارة القطاع 
اخلاص سيكون مرتبطا باجمللس 
وهــذا  االقتصــادي،  الــوزاري 
سياسات  رسم  في  سيسهم 

اقتصادية متكاملة.

ولفــت وزيــر التخطيــط الى 
القطــاع  ادارة  مجلــس  ان 
اخلاص يهــدف الى تعزيز فرص 
االعمال  ومؤسسات  الشركات 
التمويل،  علــى  احلصــول  في 
فضال عــن تعزيــز دور اجلهات 
الرقابيــة في تطبيــق معايير 
التراخيــص،  ومنــح  اجلــودة 
اضافة الى االشــراف على ادارة 
وتنفيــذ اســتراتيجية تطوير 
القطاع اخلاص والتنســيق مع 
التنموية  والوكاالت  املنظمات 
تطوير  برامج  وتبنــي  الدولية، 
وحماية املؤسســات الصغيرة 
ممثلــي  داعيــا  واملتوســطة، 
ايالء  الــى  اخلــاص،  القطــاع 

هذا اجمللــس اهتمامــا خاصا، 
واعتبــاره االولوية االولى ضمن 
اهتماماتهم ، النه ميثل النافذة 
االهــم، لتحقيــق الشــراكة 

احلقيقية مع القطاع العام.
حضره  الذي  االجتماع،  وشهد 
وكيــال وزارة التخطيط، ومدير 
االقتصادية  السياســات  عام 
مناقشــة  الوزارة،  في  واملالية 
املؤقت  اجمللــس  عمــل  آليــة 
لتطوير القطــاع اخلاص، فيما 
واملنظمات  االحتادات  ممثلو  قدم 
عــددا مــن االوراق، واالفــكار 
واملقترحات املتعلقة بعمل هذا 
االجتماع،  ناقــش  اجمللس، كما 

اجلوانب املالية للمجلس. 

الجامعة نظمت ندوة عن عمليات االستخراج
النفطي ونواتج المصافي والمواد المشعة 

محافظ البصرة يثني على الدور المهم لجامعة البصرة للنفط والغاز

وزير العدل يستقبل رئيس بعثة االتحاد األوروبي االستشارية لبحث الملفات المشتركة 

يضطلع مشروع 
نقل وتوطين صناعة 
الغاز التخصصية 
بتهيئة مالكات 
متخصصة في هذه 
الصناعة المستقبلية 
للعالم فضال عن 
الصناعات النفطية 
في محافظة 
البصرة 

محافظ البصرة املهندس أستقبل وفدا من جامعة البصرة للنفط والغاز
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في مؤتمر صحفي حضرتُه »الصباح الجديد« ... الخفاجي:

 موازنة ذي قار 304 مليار دينار مضافًا 
اليها 300 مليار خصصت لصندوق االعمار

وزارة النفط تجهز عوائل شهداء وجرحى 
الحشد الشعبي بالسلة الغذائية الرمضانية 

محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي
 تابع ميدانيا األعمال الخدمية في قضاء الصويرة 

وزير التخطيط يناقش آليات العمل 
والجوانب المالية الدارة القطاع الخاص 
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الصباح الجديد ـ متابعة:

تعكــف دول أوروبيــة على دراســة 
وإعــداد مقترحــات قد تســفر عن 
جتميد أصول وفرض حظر سفر على 
لالتفاق  لدفعهم  لبنانيني  ساســة 
على حكومة إلنقاذ بالدهم من انهيار 

اقتصادي.
ملســاعدة  اجلهود  فرنســا  وقــادت 
لبنان، لكنها أخفقت في دفع الفرق 
السياسية على االتفاق على حكومة، 
ناهيك عن الشروع في إصالحات قد 

تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.
الصحافية  نقلــت  االجتاه،  هذا  وفي 
رندة تقــي الديــن، في مقــال لها 
اللبنانية  الوطــن«  »نداء  بصحيفة 
أوروبي مطلع على جدول  عن مصدر 
األوروبي  الــوزراء  مجلــس  أعمــال 
الذي ســيعقد في الغــد االثنني في 
بروكســل، قوله إّن االحتــاد االوروبي 
ســيطلق العمــل »إلنشــاء اإلطار 

املناســب للعقوبات على املسؤولني 
تشــكيل  يعطلون  الذين  اللبنانيني 
احلكومة«.وأوضــح أن »ليــس هناك 
الئحة أســماء وال حتديــد للعقوبات 

بعد«.
وعن نوعية العقوبات، قال املســؤول 
إنها تتصــل بـ«جتميد األرصدة ومنع 
بالقول:  اســتدرك  لكنه  الســفر«، 
»مــا زال العمل فــي بداياته إذ ليس 
نوعية  وال  معينــة  الئحــة  هنــاك 
على  األوروبية  للعقوبــات  محــددة 
املسؤولني اللبنانيني، واألمر اليوم هو 
كناية فقط عن انطالق العمل على 
وضع نظام قانونــي للعقوبات على 
شخصيات لبنانية، من خالل نصوص 
مــن حتديد  متّكن الحقاً  تشــريعية 

األسماء مبوجبها«.
وأوضــح أّن اجملموعــة األوروبية التي 
تهتــم بنظــام العقوبات تســمى 
»بروليكــس« ويــوم االثنني ســيتم 
االعالن عن بدايــة العمل على نظام 

عقوبات خــاص بلبنان، ومن الصعب 
التكهــن مســبقاً مبواقــف الدول 
األعضاء. وفي 8 أبريل الفائت، قال وزير 
اخلارجية الفرنسي جان إيف لو دريان 
لنواب البرملان »يجري إعداد مقترحات 
ملموسة ضد نفس األشخاص الذين 
تخلــوا عن الصالح العــام من أجل 

مصاحلهم الشخصية«.
وتابع قائال »إن لم يضطلع الساسة 
فــي  نتــردد  فلــن  مبســؤولياتهم، 

االضطالع مبسؤولياتنا«.
فريق  إن  لـ«رويترز«  دبلوماسيان  وقال 
لو دريــان يدرس كيف ميكــن لالحتاد 
إعداد عقوبات تشمل حظر  األوروبي 

السفر وجتميد األصول.
وقال دبلوماسي كبير باالحتاد األوروبي 
في بروكسل للوكالة أيضا إن الوزير 
طلب أيضا من مســؤول السياسة 
اخلارجية باالحتــاد جوزيب بوريل خالل 
اجتماع لوزراء خارجية االحتاد األوروبي 
يوم 22 مارس العمل على إعداد ورقة 

خيارات.
قال الدبلوماســي »إن الفرنســيني 
في  األوروبيــني  إلشــراك  يســعون 
القضيــة اللبنانيــة. هــذا أمــر ال 
ميكنهــم إجنــازه مبفردهــم أو، على 
األقل، جهودهــم الفردية لم تنجح 

حتى اآلن«.
وحتظى فكــرة العقوبات على بعض 
الدعم في لبنان حيــث يزداد غضب 
املواطنــني في ظل انهيار مســتوى 
املعيشة في الوقت الذي يتناحر فيه 

الزعماء.
وقال وزير الثقافة الســابق غســان 
ســالمة بعدما شــارك في التوقيع 
على عامود مع مئة شــخصية من 
اجملتمع املدنــي اللبناني بصحيفة لو 
موند الفرنســية حلث فرنســا على 
لعقوبات  »ســيكون  األصول  جتميد 
وخطير  عملي  ثقــل  األوروبي  االحتاد 
علــى الساســة اللبنانيــني ألنهم 

يتواجدون في أوروبا كثيرا«.

الصباح الجديد ـ متابعة:
كشفت عمليات تنصت على مكاملات 
هاتفية ونصوص محادثات نشــرتها 
بني  البريطانية  »الغارديان«  صحيفة 
اإليطالي  السواحل  بخفر  مسؤولني 
ومســؤولني بخفر السواحل الليبية 
أن مهاجرين بالبحر األبيض املتوسط 

»تركوا ليموتوا«.
أنــه » من صباح  وذكرت الصحيفة 
امس االول  اجلمعــة 16 يونيو 2017، 

تلقى العقيد فــي البحرية الليبية، 
مسعود عبد الصمد مكاملة هاتفية 
من مســؤول فــي خفر الســواحل 
اإليطالي أخبــره أن 10 زوارق مهاجرة 
كانت في محنــة، والعديد منها في 

املياه اإلقليمية الليبية«.
ورد عليه عبد الصمــد، وهو الناطق 
باســم القــوات البحريــة الليبية، 
»إنه يوم عطلــة لدينا، لكن ميكنني 
أن  رمبــا ميكننا  املســاعدة،  محاولة 

نكون هناك غدا«.
وفي وقت الحق من ذلك اليوم، ادعى  
أن عناصر من خفر الســواحل أنقذوا 
املنكوبني،  املهاجريــن  مــن  العديد 
ووفقــا للبيانــات التــي جمعتهــا 
املنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي 

126 شخصا في ذلك األسبوع.
وفي فبرايــر 2017، تنازلت أوروبا عن 
مســؤوليتها لإلشراف على عمليات 
اإلنقاذ في البحر األبيض املتوسط إلى 

ليبيا، كجزء من اتفاق أبرم بني إيطاليا 
وليبيا بهدف احلد من تدفق املهاجرين 
عبر البحر، وفقــا للصحيفة. وتقول 
سجلها  التي  »احملادثة  إن  الصحيفة 
العامون فــي صقلية خالل  املدعون 
حتقيق مع جمعيــات اإلنقاذ البحري 
املزعــوم في تهريب  التواطؤ  بتهمة 
البشر، تكشــف عن المباالة األفراد 
في اجلانب الليبــي مبحنة املهاجرين 

والقانون الدولي«.

ونص املكاملة، بحسب الصحيفة، هو 
»واحد من عدة نصوص مت الكشــف 
عنها لعمليــات تنصت على هواتف 
مســؤولي خفر الســواحل الليبي، 
وهــي واردة في ملف مت تســريبه من 
30 ألف صفحة عمــل عليه الدعاء 

اإليطالي« واطلعت عليه الغارديان.
وتظهر التســريبات أن »الســلطات 
اإليطالية كانت تعلم أن الســلطات 
الليبية كانت إما غيــر راغبة أو غير 

قادرة على مساعدة قوارب املهاجرين 
فــي البحــر«، كما أظهــرت أنه في 
غير  املنظمات  قوارب  منعت  إيطاليا 
احلكومية من تنفيــذ عمليات إنقاذ 
خاصــة. وبني 22 و27 مــارس 2017، 
طلب مئات األشخاص الذين انطلقوا 
مــن صبراتة فــي ليبيا املســاعدة 
من مركز تنســيق اإلنقــاذ البحري 
أن  النصــوص  وتظهــر  اإليطالــي. 
املسؤولني اإليطاليني حاولوا االتصال 

بـــ عبد الصمــد ومســؤولني اثنني 
آخريــن على األقل عدة مــرات، لكن 
في كثير من األحيان كانت »النتيجة 

سلبية«.
فقــدت الســلطات اإليطاليــة في 
النهايــة االتصال بالــزوارق. وفي 29 
املفوضية الســامية  مارس أكــدت 
الالجئني غرق  املتحدة لشــؤون  لألمم 
146 شــخصا بينهم أطفال ونساء 

حوامل.

مجلس الوزراء االوربي يعتزم العمل على
 »نظام عقوبات خاص بسياسيين لبنانيين »

مهاجرون في البحر المتوسط ُتركوا عمدا ليموتوا بين ليبيا وإيطاليا

مجلس الوزراء االوربي

لدفعهم الى االتفاق على حكومة انقاذ

بعد غرق 126 شخصا تسجيالت تكشف:
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلن مصــرف الرافدين امس الســبت عن 
رفع نسبة الفائدة حلسابات التوفير اخلاصة 

للمواطنني لتصبح 4.5 باملئة. 
وقال املكتب االعالمــي للمصرف في بيان ، 
انه انطالقا مع سياسة املصرف الهادفة الى 
تعظيم االيرادات من اجل جذب الســيولة 
النقدية وتشجيع الزبائن على ادخار اموالهم 
بدال من اكتنازها في املنازل فقد قرر املصرف 
زيادة نســبة الفائدة على حسابات التوفير 

الى 4.5 باملئة . 
كما قرر املصرف زيادة نســبة الفائدة على 
الودائع ملدة ستة اشــهر لتصبح 4.5 باملئة 
وزيادة نســبة الفائدة علــى الودائع الثابتة 
ملدة ســنة لتكون 5.5 باملئــة باالضافة الى 
زيادة نسبة الفائدة على الودائع ملدة سنتني 

لتصبح 6.5 باملئة.
واشار البيان الى ان املصرف قرر دفع الفائدة 
للودائع الثابتة لتمنح مقدما على ان يتعهد 
وبخالفه  بعدم كسرها وســحبها  املواطن 
تســتقطع الفائدة املمنوحة من اصل مبلغ 
الوديعة ويكون ذلك اساسا للمفاضلة بني 

الوديعة وحساب التوفير وللزبون 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أالميركية،  الطاقة  معلومــات  ادارة  اعلنت 
امس الســبت، ان صادرات النفط العراقية 
المريكا بلغت 223 الف برميل يوميا متجاوزة 

السعودية خالل االسبوع املاضي.
وقالــت االدارة في تقرير لها ان »متوســط 
االستيرادات االمريكية من النفط اخلام خالل 
االســبوع املاضي مــن 8 دول بلغت 5 ماليني 
286 الف برميل يوميــا مرتفعة مبقدار 132 
ألف برميل باليوم عن أالسبوع الذي سبقه 

والذي بلغ 5 ماليني 154 ألف برميل يوميا«.
واضافت ان »امريكا اســتوردت النفط اخلام 
من العراق خالل االسبوع املاضي مبعدل 223 
الف برميل باليوم متجاوزا الســعودية التي 
بلغت االســتيرادات منها مبعــدل 189 الف 

برميل يوميا.
واشــارت الى ان »اكثر اإليــرادات النفطية 
ٔالمريكا خالل أالسبوع املاضي جاءت من كندا 
مبعدل بلغ 3.369 ماليني برميل يوميا، تليها 
املكســيك التي بلغت كمية االســتيرادات 
منهــا مبعدل 739 ألف برميــل يوميا، تليها 
كولومبيا التــي بلغت االســتيرادات منها 

مبعدل 209 ألف برميل يوميا«.
واوردت ان كمية االســتيرادات االمريكية من 
اإلكوادور بلغت مبعدل 295 الف برميل يوميا، 
ومن نيجيريا بلغت مبعــدل 129 الف برميل 
يوميا ،ومن روســيا بلغت مبعــدل 143الف 

برميل يوميا« .

الرافدين يرفع فائدة 
حسابات التوفير 

للمودعين اموالهم

العراق يتجاوز 
السعودية في صادراته 

النفطية ألمريكا

عامر المعموري 

اعلنــت وزارة التجــارة فتح ابواب 
محافظات  في  التسويقية  املراكز 
للشركة  التابعة  والوسط  اجلنوب 
العامة لتجــارة احلبوب ايذانا ببدء 
 ٢٠٢ لعام  احلنطة  تسويق  موسم 
باشر سايلو الســماوة تسلم اول 
كميــات احلنطة مــن الفالحني ، 
حيث بلغت الكميات املسوقة في 

اول يوم ) ٢٢٠،١٤٠( طنا  . 
وقالت الــوزارة ان اللجنة املركزية 
و  فروعهــا  وجهــت  للتســويق 
مواقعهــا باســتقبال واســتالم 
احلنطة من الفالحني و املســوقني 

ممن حصد ارضة .
عبدالرحمن  املهنــدس  واوضــح 
اجلويبــراوي مديــر عام الشــركة 
العامة لتجــارة احلبوب مع اطاللة 
يــوم اخلامس عشــر من نيســان 
توجهنا لفرع الشركة في ميسان 
لتكون اول املراكز التسويقية التي 
نلتقي فيهــا مالكاتنا ومجاهدونا 
االســتعدادات  علــى  لالطــالع 
التــي اعدت واتخذت ، ســيما وان 
احملافظات  من  ميســان  محافظة 
اجلنوبيــة التي تتمتــع بغزارة في 
االنتاج وتضم اربع مراكز تســويق 
هي ) سايلو العمارة ومركز تسويق 
اجملمــع اخملزني فــي الطيب ومركز 
ومجمع  البتيــرة  مطار  تســويق 
االنتصار اخملزنــي موزعة في عموم 

احملافظة . 
مجاهدي  ان  العــام  املدير  واضاف 
يواصلون  ميســان  في  الشــركة 
الكبيرة  التحديــات  برغم  العمل 
التــي يواجهونها بعزميــة واصرار 
االســمى  الواجــب  اداء  علــى 
البطاقة  بايصال مفردات  واملتمثل 

التموينية للمواطن امليساني .

والتقــى املديــر العــام مدير فرع 
الشــركة فــي ميســان منتظر 
صفــاء الذي قدم شــرحا مفصال 
عن عمل الفرع واالجراءات املتخذة 
بخصوص الزمالء العاملني واللذين 

حاليا قيد التحقيق 
وحتدث عن عمل اجملرشة احلكومية 
املتعاقدة  االهليــة  اجملارش  وعمل 
املتوفر  الرز  ورصيد  الشلب  ورصيد 
فــي املوقــع ، واســتمع حلديــث 
مهندسي وحدة اخملتبر اللذين بينوا 
الى هنــاك الكثير مــن النواقص 
الفنية التي من الضروري ان تتوفر 

للنهوض مبستوى االداء . 
وخــالل زيارتــه التقــى مدير عام 
الشــركة مبنتســبي الفرع والتي 
بدء حديثــه مع فاحصــي اخملتبر 
تامني  اجــل  من  العمل  وضــرورة 
العام  هذا  ناجح  تسويقي  موسم 
و نريد ان نتجاور حالة االرباك التي 
مير بها الفرع ، وخاطب مهندســي 
وحدة اخملتبر في الفــرع انتم ابناء 
الشركة ونريد ان نكون عند حسن 
ظن اجلميع .  وحتدث مدير اجملرشة 
احلكومية في العمــارة عن االلية 
التي ميكــن نتجاوز من خاللها كل 

املعوقات مبا يســهم في احملافظة 
على الشــلب والســعي النناح رز 

متميز . 
واكد مدير عام الشركة على ضرورة  
للنهوض  االحتياجــات  كل  توفير 
العمارة  االداء لســايلو  مبســتوى 
، مبينــا ان موظفي فرع ميســان 
يقدمــون مثــال اخر  فــي الوالء 
بــاداء الواجب من خــالل اعالنهم 
االســتعدادات  جميــع  بانتهــاء 
دخل  الذي  التســويقي  للموسم 
ومواقعها  الرسمي  االفتتاح  اليوم 
مهيئة لالستالم الفعلي للحنطة 

من الفالحني واملزارعني .
وخالل زيارته لفرع ميســان التقى 
باصحاب  الشــركة  عــام  مديــر 
في  العاملــة  االهليــة  اجملــارش 
بضــرورة  وطالبهــم  احملافظــة 
ان  بالعمــل  الســعي احلقيقــي 
يكــون عملهم داعم للشــركة . 
وطالــب اصحاب اجملــارش االهلية 
املتعاقدة مع فرع ميســان بتقدمي 
تعهد باستالم الشلب املتبقي في 
توزيعه  وســيتم  الشركة  مخازن 
بطريقة قســمة الغرماء شرط ان 
يتــم االنتهاء مــن تصنيعه خالل 

خمســة ايام حتى يتم اجناز حصة 
تتابع بشكل  التي  شــهر رمضان 
خاص من الوزير الى جانب اهتمام 
احلكومة وعلى لسان رئيس الوزراء 
الذي وجــه باالهتمــام بالبطاقة 
التموينية والــذي يريد من خاللها 

اعادة الثقة بالبطاقة التموينية .
واكد اصحاب اجملــارش االهلية ممن 
التقوا مبدير عام الشركة سنكون 
عنــد حســن ظنكم وســننجز 
املهمة بنجاح ومطالبني بتسهيل 
، االمر خالل استالم الرز  املصنع في 
اجملارش وان ال يكون تلكؤ باالستالم.

الصباح الجديد ـ متابعة:
»يجــب أن تكون أوروبا رائدة في مشــروع 
إنشــاء عملة رقمية مشتركة، وأن تعمل 
الدفع  بنشــاط من أجل إطالق وســيلة 
اجلديدة«، هذا ما قاله أوالف شــولتز وزير 

املال أالملاني.
وبحسب »الفرنسية«، أضاف شولتز قبل 
مؤمتر عبــر الفيديو لوزراء مــال منطقة 
املســألة  هذه  ملعاجلة  اليورو مخصــص 
»حتتــاج أوروبــا ذات الســيادة إلى حلول 

مبتكرة وتنافسية لعمليات الدفع«.
وبالنسبة إلى شولتز »يجب أن تكون أوروبا 
في الطليعة فيما يتعلق مبسألة العمالت 

الرقمية الصادرة عن بنك مركزي«.
اقتصاد في منطقة  أقــوى  وبالتالي، فإن 
اليورو »سيدعم بشكل بناء« العمل الذي 

يقوم بــه البنك املركــزي أالوروبي بهدف 
إنشاء عملة يورو رقمية.

وقــال الوزيــر أالملانــي »يجــب أال نكون 
متفرجــني« على هذا التطــور، داعيا إلى 
»عدم التحول إلى دول تابعة عندما تكون 

السيادة على احملك«.
البنــك املركــزي أالوروبي هذا  وســيقرر 
الصيف إذا ما كان ســيبدأ عملية إطالق 
يورو رقمي بعد مشاورات ودراسات واسعة 
أجريت في أالشهر أالخيرة، بحسب ما قال 

أحد املسؤولني فيه هذا أالسبوع.
ويدرس عديد من الدول مســألة العمالت 
املشــفرة من كثب خصوصا في مواجهة 
مشروع العملة الرقمية »ليبرا« الذي بدأه 

»فيسبوك«.
ويعمل عدد من املصارف املركزية على هذا 

املوضوع، وتعد الصني مشــروعها إلطالق 
عملة يوان مشفرة من أالكثر تقدما.

تخــزن العمــالت الرقمية في وســائط 
إلكترونية دون احلاجة إلى حساب مصرفي 
ويتم قبولها كوســيلة للدفــع من قبل 

بعض الشركات.
إلــى ذلك، كشــفت بيانات مــن مكتب 
أمس  يوروستات  أالوروبي  االحتاد  إحصاءات 
أن تضخــم منطقة اليورو تســارع وفقا 
ملا أشــارت إليه التقديرات أالولية في آذار 
بارتفاع تكاليف  مدفوعا بشكل أساسي 

اخلدمات والطاقة.
وبحســب »رويتــرز«، أكد »يوروســتات« 
تقديراتــه الصــادرة في وقت ســابق بأن 
أســعار املســتهلكني في منطقة اليورو 
التــي تضم 19 دولة ارتفعت 0.9 في املائة 

على أساس شهري مسجلة زيادة 1.3 في 
املائة على أساس ســنوي، في تسارع عن 
معدل 0.9 في املائة على أساس سنوي في 

كانون الثاني وشباط 
ويريــد البنــك املركــزي أالوروبــي إبقاء 
التضخم قرب 2 فــي املائة، لكن أقل من 

ذلك املستوى في أالمد املتوسط.
وكانت اخلدمات احملرك أالساســي للزيادة، 
لتضيــف 0.57 نقطة مئوية إلى النتيجة 
الطاقة  أســعار  أضافت  بينمــا  الكلية، 
املتقلبــة 0.43 نقطــة. وأضافت أالغذية 
0.24 نقطة  واملشروبات الكحولية والتبغ 

أخرى.
وبدون أســعار الطاقة وأالغذية املتقلبة، 
البنك املركزي  وهو مقياس يطلق عليــه 
أالوروبي التضخم أالساسي، زادت أالسعار 

0.8 في املائة على أســاس شهري و1 في 
املائة على أســاس ســنوي، مثلما أفادت 

التقديرات أالولية.
وأظهر مقيــاس أضيق نطاقا يســتثني 
ويتابعه عديد  والتبغ،  مشــروبات معينة 
من خبراء االقتصاد، أن أالسعار زادت 1 في 
املائة على أساس شــهري و0.9 في املائة 
املقياسان  على أســاس ســنوي. وأظهر 

تباطؤ منو أالسعار عن أالشهر السابقة.
إلــى ذلك، ارتفعــت مبيعات الســيارات 
أالوروبية في شــهر آذار املاضي بنسبة 63 
في املائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 
املاضــي، لتعوض البدايــة الضعيفة في 
مطلع العام اجلاري، في الوقت الذي ال تزال 
فيه قيود مكافحة علــى جائحة كورونا 

تلقي بظاللها على أالسواق الرئيسة.

بعد مشاورات ..منطقة اليورو تتجه إلى مزاحمة
 عالم العمالت الرقمية بوسيلة دفع جديدة

بدء تسلم اول كميات الحنطة المحلية لعام ٢٠٢١ في السماوة 

اوضح المهندس 
عبدالرحمن الجويبراوي 
مدير عام الشركة 
العامة لتجارة الحبوب 
مع اطاللة يوم الخامس 
عشر من نيسان توجهنا 
لفرع الشركة في 
ميسان لتكون اول 
المراكز التسويقية التي 
نلتقي فيها مالكاتنا 
ومجاهدونا لالطالع على 
االستعدادات التي اعدت 
واتخذت

محصول احلنطة
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شيء عنأوس حسن

قصة قصيرة

األقصر.. مدينة الشعر والشعراء علي مر الزمان 

انتقام*

حجاج سالمة
 

ال يغيـب الشـعر عـن مدينـة األقصر 
فاملدينـة  واألزمنـة،  العصـور  فـي 
التـي كانـت عاصمـة ملصـر القدميـة 
والعالـم، التـزال معاملهـا مـن معابد 
ومقابر شـيدها حـكام العالم القدمي 
مصـر  وملـكات  مصـر  ملـوك  مـن 
القدميـة، حتكـي الكثيـر مـن تفاصيل 
قـول قصائـد الشـعر والغـزل، التـي 
كان يصـدح بها الشـعراء والعشـاق، 
وحقولهـا،  املدينـة  معابـد  وسـط 
اخلالـد،  النيـل  نهـر  جوانـب  وعلـى 
الـذى يشـطر املدينـة إلـى قسـمني، 
مبدينـة  يُعـرف  قدميـا  أحدهمـا  كان 
األموات، حيـث جبانة طيبـة القدمية، 
فـي  اجلنائزيـة،  ومعابدهـا  ومقابرهـا 
البـر الغربي مـن املدينـة، التي جعلت 
مـن برهـا الشـرقي مدينـة لألحيـاء، 
وقـول  واملهرجـات  لألعيـاد  ومركـزا 

الشـعر.
ومـا بـني ذلـك املاضـي الـذى يحمـل 
السـنني،  آالف  عليهـا  مضـى  صـوراً 
األقصـر،  الشـعر فـي مدينـة  لقـول 
وذلـك احلاضـر الـذى تعيشـه املدينـة 
مؤسسـاتها  سـعي  عبـر  اليـوم، 
الثقافيـة السـتعادة دورهـا التنويـري 
واحلضـاري، ومـا كانـت عليـه املدينـة 
من معرفـة بأسـرار الكتابـة والفنون 
وقصـة  شـعر  مـن  أنواعهـا،  بـكل 
وهندسـة..  وعمـارة  ورسـم  ونحـت 
كانـت األقصـر ، كمـا يقـول الشـاعر 
حسـني القباحـي، مدير بيت الشـعر 
املطـل علي طريق الكبـاش الفرعوني 
القـدمي فـي املدينـة، تتواصـل لقاءات 
فـي  اسـبوع  كل  والشـعراء  الشـعر 
فـي  تسـتضيف  شـعرية،  أمسـيات 
بيـوم  العالـم  احتفـاالت  مناسـبة 
الشـعر، 20 شـاعر ممـن حـازوا جوائـز 
خـال  الشـارقة  إمـارة  فـي  اإلبـداع 
اختتمـوا  حيـث  املاضيـة،  دوراتهـا 
لقـاءات جمعتهـم فـي قول الشـعر، 
وذلـك  وقضايـاه،  جديـده  ومناقشـة 
مـن فعاليـات تتواصـل طـوال العـام 
برعايـة عضو اجمللـس األعلـى للدولة، 
الشـيخ  سـمو  الشـارقة،  وحاكـم 

بـن  محمـد  بـن  سـلطان  الدكتـور 
الشـعر  بيـت  فعاليـات  القاسـمي، 
فـي األقصـر منـذ افتتاحه قبل سـت 

مضـت. سـنوات 
ولفـت “ القباحـي “ إلـي أن األقصـر 
ال تـزال تسـتحضر تلـك الصـور التي 
سـجلتها لنا نصوص املعابـد واملقابر 
معرفـة  مـن  األقصـر،  فـي  القدميـة 
املدينـة لفنـون األدب، وقـول نصـوص 
ورقـة  بهجـة  تفيـض  كانـت  أدبيـة 

السـنني. آالف  وجمـاال قبـل 
مسـؤول  عبداحلميـد،  محمـد  وقـال 
البحـوث باجلمعيـة املصريـة للتنمية 
مناسـبة  فـي  واألثريـة،  السـياحية 
حلـول يـوم الشـعر العاملـي:  إن أوراق 
البـردي، وقطـع األوسـتراكا، وجـدران 
املعابـد واملقابـر، حتـوي سـجا حافـا 
واألدبيـة  الشـعرية  النصـوص  مـن 
التـي ظهـرت مبكرا فـي األقصر، وفي 
التاريخيـة،  مـدن مصـر  مـن  غيرهـا 
الكثيـر  فيهـا  نصوصـا  لنـا  وتركـوا 
مـن الرقـة، واملشـاعر املتدفقـة، مـن 
خـال محـاوالت رائعـة للتعبيـر تـارة 
بالكتابـة  وتـارة  املصـورة،  بالكتابـة 
الشـعبية التي ُعرفت بالدميوطيقية، 
التـي  الكتابـات  مـن  ذلـك  وغيـر 

القدميـة. مصـر  عرفتهـا 
الباحـث  فيمـا قـال  ناصـر الفولـي، 
توثيـق  فـي  املتخصـص  املصـري 
سـير الشـعراء القدامـى، إن مدينـة 
األقصـر، ومـا جاورهـا من قـري تابعة 
لهـا، عرفـت تواصل مسـيرة الشـعر 
العصـور،  مختلـف  عبـر  والشـعراء، 
اليـوم،  وحتـي  الفراعنـة  زمـن  منـذ 
بتسـجيله  باملشـاركة  قـام  مـا  وأن 
البابطـني  مؤسسـة  موسـوعة  فـي 
للشـعراء العـرب، بلـغ توثيقا لسـير 
وقصائـد قرابـة عشـرة شـعراء كانوا 
والعروبـة  مصـر  شـعراء  كبـار  مـن 
فـي زمنهـم، وبلغـوا قيمـة شـعرية 
مقارنـات  إلـي  وصلـت  عظيمـة 
كبـرى  شـعرية  بقامـات  بعضهـم 
مثـل أميـر الشـعراء أحمـد شـوقي، 

اهلل. رحمـه 
واشـار “ الفولـي “ إلـي تلـك القائمة 
فـي  الـرواد  األقصـر  شـعراء  مـن 
موسـوعة البابطني للشـعراء العرب 

 : الشـعراء  هـؤالء  بـني  مـن  ضمـت 
ومحمـد  احلامـدي،  الطاهـر  أحمـد 
موسـي األقصـري، والكامـل الطاهـر 
احلامـدي، ومحمـد الشـرقاوي، وأحمد 
الكامـل، ومحمـد الطاهـر الصغيـر، 
عويضـة  أوليفيـا  الشـاعرة  بجانـب 

الشـهيد. عبـد 
املصـري،  واملترجـم  الشـاعر  وقـال 
احلسـني خضيـري - مترجـم كتـاب “ 

األقصـر في الشـعر والفـن العامليني “ 
والصـادر عـن الهيئة املصريـة العامة 
التاريـخ،  فجـر  منـذ  أنـه   – للكتـاب 
وخيـال اإلنسـان خصـب فـي مدينـة 
األقصـر، طيبـة القدميـة، ارض النـور 
وارض  البكـر،  واملعرفـة  والشـمس 
الشـعر الـذى كان حاضرا فـي معارك 
قادهـا حـكام طيبـة  التـي  التحريـر 
ضـد الغـزاة قبـل آالف السـنني، مثل 

امللـوك كامـس وأحمـس وسـقنن رع.. 
حيـث كان للشـعر والشـعراء دورهم 
فـي املعركة عبـر إطاقهم األناشـيد 

احلماسـية.
واشـار “ خضيـري “ إلـي أن جداريـات 
طيبـة القدميـة، وبردياتهـا، واناشـيد 
اخناتـون، وأشـعار حتتمـس الثالث، ما 
تـزال تنطـق إلـي اآلن بعظمـة هـذه 
شـعراء  تنجـب  تـزال  ال  التـي  األرض 
كبـار يثـرون العالم بنصوص شـعرية 
مثـل  القـارات  تطـوف  مدهشـة، 
أبـو  كرخـي  عـارف  الدكتـور  اشـعار 
خضيـري، الـذى ترجمـت أعمالـه إلي 
18 لغة بينها : اإلجنليزية، الفرنسـية، 
واليونانيـة،  واملقدونيـة،  واالسـبانية، 
والصينيـة،  واملايويـة،  واألورديـة، 
والبرتغاليـة،  واألندونيسـية، 

واليابانيـة.
احلسـني  واملترجـم،  الشـاعر  ولفـت 
خضيـري، إلـي أنه كما كانـت األقصر 
الشـعر  مراكـز  مـن  مهمـا  مركـزا 
والشـعراء علـي مـر التاريـخ، فإنهـا 
لـم تغـب ايضـا عـن عيـون واخيلـة 
هوميـروس  مـن  إطاقـا  الشـعراء، 
الـذى وصفهـا فـي الياذته الشـهيرة، 
ليمتد بعـده عقد الشـعراء العامليني 
عبـق  قرائحهـم  اسـتلهمت  الذيـن 
التاريـخ فـي األقصـر، فكتبـوا عنهـا 
أجمـل القصائـد.. وذلـك انطاقـا من 
شـيلي رفيـق كيتـس واللـورد بيـرون، 
اإلجنليـز،  الرومانسـيني  اشـهر  وأحـد 
والشـاعرة اإلجنليزيـة التـي عشـقت 
واألمريكـي،  هولـي،  تيريـزا  مصـر، 
والنخيـل  النيـل  الـذى  آبـي،   هنـري 
فـي األقصـر، ومعابـد قدميـة القدمية، 
والشـاعر اإلجنليزي، بريـان وولر بريكتر،  
وأيضـا الشـاعر اإلجنليـزي، نيكـوالس 
القدميـة،  املمالـك  عاشـق  ميشـيل، 
مثـل   الفيكتـوري،  العصـر  وشـعراء 
جماعـة  صاحـب  ايليـس،  جوزيـف 
مايـكل  والكنـدي  األدبيـة،  برايتـون 
وليـم، وااليرلندي، بـاري . إن. ويليامس، 
األمريكـي،  املسـرحي  والشـاعر 
كيـل يـاجن رايـس، والشـاعر والكاهـن 
واملعلم املـؤرخ األمريكي، آرثـر ونتورث 
هاميلتـون ايتون، وغيرهم من شـعراء 

العالـم علـي مـر العصـور. 

آية ياسر

إنها تكره الرجال!..
تتلـذذ بجعلهم يقعون في عشـقها، 
ثـم حتطـم قلوبهـم، تتفنن فـي إثارة 
إعجابهـم بجمالها الفتـان، وأنوثتها 
املتفجـرة، ثـم تولي ظهرهـا لهم، وال 

تتـرك لهم سـوى احلسـرة واأللم.
أرسـلها  صغيـرة  كانـت  عندمـا 
مـع  لتعيـش  الريـف  إلـى  والداهـا 
للعمـل  سـافرا  فكاهمـا  جديهـا، 

البـاد. خـارج 
جـاء  حـني  الثامنـة  ابنـة  كانـت 
العـام،  ذلـك  فـي  الكبيـر  العيـد 
وعقـدت  اجلديـد،  فسـتانها  ارتـدت 
ربطتهمـا   ، ضفيرتـني  جدتهـا  لهـا 
بشـريطتني حمراويـن، ومضـت فرحة 
برفقـة أبنـاء عمومتهـا وأوالد اجليران 

اللعـب. ليتشـاركوا  القريـة  فـي 
أحبـت كثيـرًا لعبـة االختبـاء، كانـت 

أفضـل مـن يختبـئ مـن بـني أطفـال 
العثـور  يسـتطيع  أحـد  وال  القريـة، 

عليهـا.
فـي ذلـك اليـوم، دخلـت إلـى حظيرة 
أن  حتسـب  لـم  اجليـران،  أحـد  طيـور 
أحـًدا سـيعثر عليهـا، لـذا حبسـت 
أنفاسـها واختبـأت فـي صمت خلف 
كومـة قش وهـي تصغي إلـى أصوات 

أقرانهـا فـي اخلـارج.
شـعرت باخلـوف يجمـد أوصالها حني 
علـى  تطبـق  ضخمـة  بيـد  أحسـت 

بقوة. كتفهـا 
داخـل  فـي  حالـًكا  الظـام  كان 
سـوى  عتمتـه  يبـدد  لـم  احلظيـرة، 
بصيـص النـور في وقـت األصيل الذي 
تسـلل عبـر البـاب اخلشـبي القـدمي، 
تتبـني  لـم  إليـه  التفتـت  عندمـا 
ضخـم  كان  لكنـه  جيـًدا،  مامحـه 

كثيـف. شـارب  ذا  اجلثـة 
اتهمهـا بأنها جاءت لسـرقة الطيور، 
دموعهـا  عنـده  لهـا  تشـفع  ولـم 

أقسـمت  التـي  وأميانهـا  وتوسـاتها 
بهـا، خافـت مـن أن يضربهـا، أو يخبر 
عائلتهـا بأنها سـارقة، لكـن ما حدث 

كان أكبـر مـن مخاوفهـا!
ثيابهـا  مـن  تتجـرد  بـأن  أمرهـا 
إذا  يقتلهـا  بـأن  وهددهـا  التحتيـة، 
فتحـت فمها، أخـذ يتحسـس بيديه 
اخلشـنتني موضـع أنوثتهـا، والصبية 
ترتعـش وتـذرف دموًعـا حـارة وهـي ال 
تـدري مـا الـذي يبتغيـه منهـا هـذا 

اخمليـف؟ الغريـب 
لكـن بـاب احلظيـرة ُفتـح فجـأة على 
مصراعيـه، ودلف عبره شـيخ مسـن، 
تفعلـه  الـذي  “مـا  بغضـب:  صـاح 
ويلـك  “يـا  “شـعبان”؟”..  يـا  عنـدك 
أيهـا اخلسـيس الدنـيء مـاذا فعلـت 

بالطفلـة؟”.
ال تذكـر جيـًدا مـا حـدث بعـد ذلـك، 
لكنهـا لـن تنسـى ذلـك احلـرق فـي 
الـذي سـببته لهـا جدتهـا  فخذهـا 
املؤملـة  الليلـة  تلـك  ذكـرى  لتبقـى 

اعتبرتهـا  ملـاذا  تعـرف  وال  تاحقهـا، 
وتعرضـت  اجلانيـة،  هـي  العائلـة 
الـدار  أهـل  مـن  والسـب  للضـرب 
عمتهـا  جردتهـا  وملـاذا  جميعهـم؟ 
مـن ثيابهـا وقبضـت علـى سـاقيها 
رآه  مـا  فـي  حتـدق  وأخـذت  بقسـوة، 
ذلـك الغريـب اخمليـف؟ ثم أمرتهـا بأن 
ترتـدي ثيابها، وخرجت لتعلن لنسـاء 
لـم  “صـاغ سـليم”  الفتـاة  أن  الـدار 

أحـد. ميسسـها 
لـم تعـد تلعب خـارج الدار منـذ تلك 
الليلـة املشـؤومة، فجداهـا قـاال لها 
إنهـا أمانـة عندهمـا، وكادت تضيـع 
مـن بـني أيديهمـا، ولـن يسـمحا لها 
بـأن تبتعـد عـن أعينهما حتـى يعود 

أبواهـا من سـفرهما.
ولـم يكـد ميضي عـام حتـى أصابتها 
األيـام مبصيبـة أخـرى، وكأن لعنـة ما 
تطاردهـا كلما لعبت لعبـة االختباء!

حـني عثـرت عليهـا إحـدى قريباتهـا 
مختبئـة فـي دوالب خشـبي برفقـة 

أحـد أبنـاء عمومتهـا، ثـارت ثائرتهـا 
وصفعتهـا علـى وجههـا، وجذبتهـا 
غرفـة  نحـو  شـعرها  جديلـة  مـن 
اجلـدة، وقالـت لها: “قلت لِك مسـبًقا 
آن  وقـد  كبـرت،  قـد  البنـت  هـذه  إن 

تعرفـني”. ملـا  األوان 
ومـا كادت أيام معـدودات متضي حتى 
ذُبحـت أنوثتها، التي لـم تتفتح بعد، 
بالدمـاء،  اخملضـب  “الدايـة”  مبشـرط 
غرفتهـا  مـن  النسـوة  وخرجـت 
وأحزانهـا وشـعور  وتركنهـا آلالمهـا 
مقيـت بالهـوان جعلهـا تتمنـى لـو 

وتبتلعهـا. األرض  تنشـق 
أقسـمت فـي ذلـك اليـوم أن تنتقـم 
مـن  عرفـت  مـا  بقـدر  الرجـال،  مـن 

األلـم!
 

*عن ضفة ثالثة

اصدار

أصـدرت دار السـاقي حديثـا طبعة 
جديـدة مـن روايـة » عـودة البحـار« 
للكاتـب والروائـي البرازيلي جورجي 
ترجمـة   »2001 ـــ   1912« أمـادو 
وهـي  الراحـل.  السـوري  الشـاعر 
ثالـث رواياتـه التـي تصدر عـن الدار 
 « و  الـن«  » نسـاء  بعـد  اللبنانيـة 
إصـدار  يتبعهـا  أن  علـى  كاكاو«، 
زوربـا   « روايـة  طبعـة جديـدة مـن 
البرازيلـي« وذلـك في إطار املشـروع   
العـام  »السـاقي«  أطلقتـه  الـذي 
النسـخ  طباعـة  إلعـادة  الفائـت 
أمـادو،  مؤلفـات  مـن  العربيـة 
وترجمـة مـا لـم يُنقـل منهـا بعـد 

العربيـة. اللغـة  إلـى 
للمـرة  البّحـار«  »عـودة  صـدرت 
القـرن  سـتينيات  مطلـع  األولـى 
جورجـي  تخلـي  بعـد  أي  الفائـت، 
الواقعيـة االشـتراكية،  أمـادو عـن 
التي وسـمت رواياتـه األولى، وذهابه 
نحـو تنـاول مواضيع مختلفـة، روى 
يجمـع  ملحمـي  بنفـٍس  بعضهـا 
بـني التاريـخ والواقعيـة السـحرية، 
وأثـار في أخرى تسـاؤالٍت فلسـفية 
مختلفـة فـي إطـار فانتـازٍي ميـزج 
بـني الدعابة والسـخرية مـن جهة، 
والغرابـة واملأسـاة من جهـٍة أخرى.

تنتمـي »عـودة البّحـار« إلـى الفئة 

أسـئلٍة  مـع  تشـتبك  إذ  الثانيـة، 
مختلفـة ذات طابـٍع فلسـفي حول 
هـل  ومنهـا:  ومعناهـا،  احلقيقـة 
يسـتطيع قرائـي اآلن )...( أن يقولـوا 
احلقيقـة  احلقيقـة؟  هـي  مـا  لـي 
احلقيقـة  تكمـن  هـل  الكاملـة؟ 
واألحـداث  اليوميـة  احلـوارات  فـي 
املتكـررة، فـي التفاهة أو السـوقية 
التـي ترتبـط بهـا حيـوات معظـم 
النـاس، أم أن للحقيقـة مأواهـا في 
احللـم الـذي أعطينـاه للهـرب مـن 

اإلنسـاني؟ شـرطنا 
يطـرح أمـادو تسـاؤالته هـذه علـى 
هامـش حكايتـه التي يرويهـا مؤرٌخ 
هـاٍو، وتـدور أحداثها فـي إحدى قرى 
مدينـة باهيـا البرازيليـة، وهي قرية 
يعيـش سـكانها حياة رتيبـة ومملة، 
دون أحداٍث تشـغلهم أو تؤنسـهم، 
ال سـيما وأن أغلـب سـكانها كبـارٌ 
فـي السـن، وجـدوا أنفسـهم بعد 
التقاعـد فـي مواجهة ملـٍل رهيب، 
وفائـٍض فـي الوقـت الـذي فشـلوا 
جلسـاتهم  فـي  تصريفـه  فـي 
القريـة  حانـات  فـي  اليوميـة 

ومقاهيهـا.
يصـف الـراوي فـي مطلـع الروايـة، 
طبيعـة احليـاة ومنـط العيـش فـي 
القريـة التي تـرزح حتت وطـأة امللل، 
سـكانها  يحـاول  التـي  والوسـائل 

عبرهـا طـرده، ومنهـا إعـادة سـرد 
األحـداث القليلـة التـي تشـهدها 
القريـة سـنويًا في فصـل الصيف، 
حينمـا تتحـول إلـى مـكاٍن صاخب 
الثريـة  العائـات  صخـب  بسـبب 
التـي تقصدهـا بهـدف االصطياف.

الرتابـة واحملـاوالت  وفـي ظـل هـذه 
مـن  الوقـت،  لتصريـف  املسـتمرة 
خـال حكاياٍت قدميـة يُعاد سـردها 
بعـد تعديـاٍت هائلـة فـي كل مـرة 
تُـروى فيهـا، يرفـع موظـف جمارك 
احلكومـة،  ضـد  دعـوى  متقاعـد 
حدثًـا  القريـة  أهـل  فيهـا  فيجـد 
وتصريـف  بـه،  االنشـغال  ميكـن 
ومتابعـة  مناقشـته  عبـر  الوقـت 
تطوراتـه وتخمني مآالتـه أيًضا، قبل 
أن يظهـر فجـأة القبطان »فاسـكو 
الـذي  أراغـان«،  دو  موسكوسـو 
خـال  مـن  اهتمامهـم  يخطـف 
البحـر ومغامراتـه  حكاياتـه حـول 

فيـه.
أثـار ظهـور القبطان وانشـغال أهل 
القريـة بحكاياتـه، غضـب موظف 
اجلمـارك »شـيكو باشـيكو« الـذي 
لـم تعـد حلكايتـه أي معنـى أمـام 
وحكاياتـه،  القبطـان  مغامـرات 
تدخـًا  منـه  تطّلـب  الـذي  األمـر 
أهـل  اهتمـام  السـترداد  سـريًعا 
القريـة الذيـن سينقسـمون، فيما 

بعـد، بينـه وبـني القبطـان صاحب 
التـي  تلـك  السـحرية،  احلكايـات 
مـن  للتحقـق  باشـيكو  يسـعى 
صحتهـا عبـر النبـش فـي ماضـي 

القبطـان.
أثنـاء  اجلمـارك  موظـف  يكتشـف 
أن  القبطـان  ماضـي  فـي  تنقيبـه 
يقـد  ولـم  بّحـارًا،  ليـس  األخيـر 
وإمنـا  كلهـا،  حياتـه  فـي  سـفينة 
عـاش  ثـري،  أعمـاٍل  رجـل  حفيـد 
حياتـه فـي احلانـات واملواخيـر التي 
بـدد فيهـا ثروته. ويجـد املوظف في 
اكتشـافه هـذا وسـيلة السـترداد 
اهتمـام أهـل القريـة به مـن جهة، 
والتصـدي للقبطـان وأكاذيبـه مـن 

جهـٍة أخـرى.
شـيكو  مسـاعي  سـياق  وفـي 
كـذب  لكشـف  هـذه  باشـيكو 
الوافد اجلديد، مسـتفيًدا من متلمل 
اآلخريـن مـن حكاياتـه اخلرافية، متر 
بالقريـة سـفينة توفـي قبطانهـا، 
فاسـكو  القبطـان  فُيسـتدعى 
لقيادتهـا  أراغـان  دو  موسكوسـو 
األمـر  البحريـة،  التقاليـد  حسـب 
الـذي يعتبـر مبثابـة امتحـاٍن يثبـت 
وكـذب  اجلمـارك  موظـف  صـدق 

العكـس. أو  القبطـان، 
 

* عن ألترا صوت
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األقصر

قبـل عـدة سـنوات كنت مولعـاً  جـداً  بفكـرة نهاية 
العالـم، والكـوارث التـي سـتصيب البشـرية، لكـن 
ليـس علـى  الطريقـة التي تبشـر بهـا األديـان، ولكن 
مبـا تضخـه لـي اخمليلـة مـن أحـام وصـور فـي  املنـام 
واليقظـة، وفي تلـك الفترة حتديداً  كانت تسـتهويني 
فكـرة الكائنـات األكثـر رقيـاً  مـن اإلنسـان، وفقـا ملا 
جـاء فـي نهـج العقائـد السـرية، ورمـوز احلضـارات 
املنسـية، ومـا صاحـب نشـأتها وزوالهـا مـن غموض 
محيـر. وكنـت على يقـني روحـي أن هناك جـزءا كبيرا 
مـن تاريـخ املعرفـة البشـرية مـازال ضائعـاً  أو مخبـأ 
فـي مـكان مـا، ولـه حـراس مـن طـراز خـاص علـى 
وتعقيـدا  األكثـر حيـرة  األمـر  لكـن  الكوكـب.  هـذا 
نهـج  أو  إرث معرفـي،  أعتمـد علـى  أكـن  لـم  إنـي   ً
علمـي  للوصـول إلـى احلقيقـة. بـل كان يسـتهويني 
يتفوهـون  ومـا  النفسـيني،  واملرضـى  اجملانـني  عالـم 
بـه مـن هذيانـات وهلوسـات، وحاولـت أكثـر مـن مرة 
تدويـن أحامي وأحـام أصدقائـي، محاوال فـك الرموز 
احللميـة، وبعـض الهلوسـات متتبعـا ً طريقـة عالم 

النفـس السويسـري كارل غوسـتاف يونـغ 
والصـور  الاوعـي  رمـوز  علـى  يعتمـد  كان  الـذي 
البدائيـة  اإلنسـان  حيـاة  فـي  وعاقتهـا  الذهنيـة، 
واألسـاطير األولـى، إضافـة ملـا تقدمـه تلـك الرمـوز 
واملسـتقبل  للحقيقـة  استشـراف  مـن  واألحـام 
البعيـد. وبقيـت تائهـا حينهـا  فـي هذا العالـم  بعد 
أن جربـت االقتـراب مـن السـحر والتجـارب الروحيـة 
أصيبـت مخيلتـي بعطـب كبيـر،  أن  إلـى  اخلطيـرة، 
والواقـع   اخلارجـي،  العالـم  مـع  وتشـوهت عاقتـي  

املفرطـة.  وماديتـه  بقسـوته  يجلدنـي  كان  الـذي 
مـرت فتـرة طويلـة  علـى هـذه  األحداث، شـفيت من 
كل هـذه التشـوهات، وعـدت مهزومـا ً إلـى الواقـع، 
منطـق  مـن  احليـاة  مجريـات  تتطلبـه  ملـا  وراضخـاً 

وعقانيـة صارمـة.
  فـي فتـرة احلجـر الصحـي مـن عـام 2020  تواصلت 
معـي علـى صفحـة الفيس بوك شـاعرة عشـيرينية  
تقيـم فـي إحـدى دول أمريـكا الاتينيـة مـع أخيهـا  
وأمهـا املطلقـة، وقـد اعترفـت أنهـا مصابـة مبـرض 
نفسـي لـم يتـم تشـخيصه مـن قبـل األطبـاء، ولم 
ينفـع معهـا الـدواء، وأن هـذا املـرض أصابهـا فجـأة 
عندمـا كانـت فـي الثانية عشـرة مـن عمرهـا، كانت 
أن  تسـتطيع  أنهـا  بحيـث  هائلـة  روحانيـة  متتلـك 
أنهـا  كمـا  األسـرار،  وبعـض  حياتـك،  تاريـخ  تعـرف 
ميكنهـا أن تصـف شـكل ومامـح بعض الفاسـفة 
وكانـت  السـرية،  التاريـخ  أحـداث  وبعـض  واألنبيـاء، 
نتيجـة  مكتملـة،  غيـر  بطريقـة  الشـعر  تكتـب 
لبعـض النوبـات العصبية التـي تهاجمهـا فجأة، ثم 
تضيـف لـه بعض الرمـوز واألرقـام. كنت أسـتمع لها 
طويـاً  وأحـب عاملهـا وأصدقـه مـن أعماقـي، أحببت 
ضحكتهـا واحتدادهـا املفاجئ في الـكام، وهي أيضا 
ً ارتاحـت لـي ووثقت بـي جدا، بـدأت حالتها تتحسـن  
نوعـا مـا. وبدأنـا نتكلم  بشـكل شـبه يومـي تقريبا 
ً، حدثتنـي عـن البوابات السـرية لآللهة، وعـن الكثير 
اجلائعـة،  مخيلتـي  أشـبعت  التـي  األسـاطير  مـن 

وظلـت تقـول لـي: عينـاك تكذبـان أيهـا الشـاعر.
فـي ليلـة مـا انتظرتهـا ولـم تـأت، كذلك فـي الليلة 
األخـرى، والليالـي التـي تليهـا، طـال الوقـت، وطالت 
الليالـي، وطـال االنتظـار، وال أحـد يطـرق بـاب الليـل، 
ثـم عرفـت أخيـراً ، إنهـم احتجزوهـا في مستشـفى  
لألمـراض العصبيـة، ومنعوها من التواصـل والزيارات، 
لنوباتهـا  نتيجـة  املهدئـة  اإلبـر  يحقنوهـا  وكانـوا 
العصبيـة املدمـرة، لتذهب فـي غيبوبـة طويلة األمد 

ثـم تصحـو، وكأن شـيئا ً لـم يكن 
تسـقط  بهـا..  أحلـم  زلـت  مـا  ليلـة  كل  فـي  وأنـا 
مـن علـو بنايـة شـاهقة، ثـم حتلـق عاليـا بجناحيني 

كبيريـن 
رأيـت وجههـا يتـوارى بـني الضبـاب، تاشـى احللـم، 

وتبعثـرت الصـور فـي األعمـاق اخلفيـة 
ومـا زال صوتهـا  العميق عالقـاً  في رأسـي:..” عيناك 

الشـاعر”. أيها  تكذبان 

المجانين  وأساطيرهم 
الصادقة 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعب في الساعة احلادية عشرة 
والربع من مســاء اليوم االحد، 
فريق الشــرطة ثانــي مبارياته 
ضمن اجملموعــة الثالثة  لدوري 
فريق  يواجه  وهو  آســيا  أبطال 
اســتقالل اإليراني في اململكة 

العربية السعودية.
ويتطلــع الشــرطة للتعويض 
في مباراة اليــوم بقيادة مدربه 
الصربــي احملتــرف إليتش، وهو 
الذي  الفريــق اإليــران  يالقــي 
حقق فــوزا كبيرا فــي مباراته 
أهلي  االولــى علــى حســاب 
العبو  ويدرك  الســعودي،  جدة 
الشرطة حجم املهمة املقبلة، 
االصــرار  ميلكــون  لكنهــم 
والتحــدي فــي اثبــات اجلدارة 
تشكيلة  ان  سيما  والتعويض، 
االخضــر تعتمــد علــى جنوم 
والالعبني  الوطنية  املنتخبــات 
الذين لديهم خبرات في اللعب 
ضمــن البطولة االســبوية او 
متثيل املنتخب الوطني العراقي 
الفقري في  العمــود  وميثلــون 
كاتانيتش  الصربي  تشــكيلة 
الذي يقود االســود ويســتعد 
اســتئناف  فــي  للمشــاركة 

التصفيات االسيوية املزدوجة.
القطري  الدحيل  واستهل  هذا 
مشواره في دور اجملموعات لدوري 
أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز 

العراقي  الشــرطة  على   )0-2)
في جدة، اخلميس.. أحرز حسام 
الشــرطة هدفا  كاظم مدافع 

باخلطأ فــي مرماه في الدقيقة 
36، قبــل أن يعزز إدميلســون 
للدحيــل  النتيجــة  جونيــور 

(53(، بتســديدة مباشــرة من 
داخل منطقة اجلزاء..وشــهدت 
اجملموعــة ذاتها فوز اســتقالل 

اإليرانــي علــى اهلــي جــدة 
الســعودية بخمســة أهداف 

لهدفني.

بهذه اخلسارة، سجل أهلى جدة 
مجموعــة أرقام  ســلبية، لم 
يسجلها الفريق طوال تاريخه.. 
فألول مرة في تاريخ أهلي جدة، 
يفشل الفريق في حتقيق الفوز 
على مــدار 9 مباريات متتالية، 
فتعادل مرتني وخسر 6 مباريات 
أبطال  بالدوري، ومبارة في دوري 
آسيا.. وهي املرة األولى مرة في 
تاريخ أهلي جــدة، الذي يتلقى 
فيها خســارة بخمسة أهداف 

في مباراة آسيوية.
كما هي املرة األولى أيضا، التي 
الفريق  تستقبل فيها شــباك 
األهالوي 24 هدفاً في 9 مباريات 
متتالية، منها 19 هدفاً في أخر 
8 مباريات بالدوري، و5 أهداف في 
اآلسيوية.وتعبر هذه املرة األولى 
التي يتلقــى فيها أهلي جدة 7 

خسائر متتالية في تاريخه.
العاصمــة  وتســتضيف 
مجموعتني،  الرياض  السعودية 
في حني تستقبل كل من جدة 
والشــارقة اإلماراتية مجموعة 
واحدة باملسابقة التي توسعت 
لتضم 40 فريقــا، بدال من 32.. 
وانقســمت األنديــة إلــى 10 
مجموعات منها 5 في الشــرق 
و5 في الغرب وســتبدأ مباريات 
منطقة الشــرق فــي حزيران.. 
اجملموعات  متصــدرو  ويتأهــل 
فقط إلى دور الـ16 برفقة أفضل 
6 فرق حتتل املركز الثاني بواقع 3 

من الشرق و3 من الغرب.

بغداد ـ كريم ناصر:
افتتــح الكابنت عدنــان درجال 
وزير الشــباب والرياضة مجمع 
التنــس فــي متنــزه الــزوراء 
بحلته اجلديــدة اجلميلة والتي 
عكســت التطور الكبير الذي 
اجلميلة  بصورته  اجملمع  شهده 
اخلالبــة حيث حضــر االفتتاح 
جمهور غفير من محبي التنس 
الكابنت  يتقدمهم  وعشــاقه 
عدنان درجــال اضافة الى عالء 
املعماري امــني بغداد والدكتور 
ايــاد بنيــان رئيــس تطبيعية 
القــدم اضافــة الــى العديد 
التنفيذي  املكتــب  اعضاء  من 
اللعبة  اهل  وجمهور غفير من 

ومحبيها .
اعرب الكابنت عدنان درجال وزير 
الشــباب والرياضة عن شعوره  
بســعادة كبيرة وهو يرى صرح 
جديد للتنس في بغداد يضاف 
الــى مجمع ملعب الشــعب 
للتنس والذي ســيفتتح قريبا 
مما يؤكد مــدى احلب للعبة في 
العراق وان شــاء اهلل ستشهد 
محافظــات العــراق وبغــداد 
االلعاب  كبيــرة جلميع  نهضة 
منوهــا علــى ان العمل كبير 
واثنى علــى القائمني على هذا 

العمل املتميز والرائع .
املهندس  بغــداد  امــني  قــال 
انه  املعمــاري  عــالء  املعماري 
يشعر بالفخر لكون هذا االجناز 

من عمل مــالكات امانة بغداد 
وبالكامل وســنحاول جاهدين 
وتوفير  اجملمع  مدير  مســاعدة 
كل احتياجاته من املتوفر لدينا 
, معربــا عن ســعادته باجلمع 
الكبيــر والذي حفــز املعماري 
اوقـــات  في  التنــس  للعــب 

الفـراغ.
واكــد مديــر مجمــع التنس 
الكابنت  انشاءه  فكرة  وصاحب 
خالــد ســعيد انــه يشــعر 
بالســعادة وهو يشــاهد هذا  
احلضور احلكومي الكبير اضافة 
التي  العراقيــة  العوائل  الــى 
التنــس والعبي  لعبة  متــارس 
الوطنيــة   متمنيا  املنتخبات 
اضافة  التنس  يكون مجمع  ان 
ســيفك  فرمبا  للعبة  كبيــرة 

الشــعب  مالعب  على  الزخم 
اجنــاز  وســيكون  والصيــد 
للمســتقبل مؤكد ان املالعب 
باجملــان للجميــع  وال تقتصر 
املالعــب على فئــة معينة بل 

مفتوحة للجميع .
كمــا، اعــرب العــب املنتخب 
عن  طالل  فيصل  الصيد  ونادي 
سعادته  بافتتاح املالعب ومتنى 
ان يــرى العديد مــن اجملمعات 
والتي احبها  باللعبــة  اخلاصة 
كثيرا وميارســها بنادي الصيد 
ومشــكلتنا كما يؤكد فيصل 
كثرة الرواد مما يشكل زخم على 
املالعب فال جند فرصة للعب مما 
ادائنا  اثر كثيرا على مســتوى 
وهــذه املالعب ســتكون عون 

كبير لنا للتميز.

نعمت عباس*
هكذا لقبه املبدع حسني البهادلي 
مقــدم برنامج الكابــنت في قناة 
برنامجه  الرياضيــة في  العراقية 
املميز الذي يتنــاول قضايا مهمة 

في رياضتنا اجلريحة.
)أبو علي(  الكابنت مجبل فرطوس 
قائد منتخب العراق قاد العراق في 
أول مشاركة لنا في بطولة اخلليج 
الرابعة التــي أقيمت في الدوحة 
عام 1976 وظفرنــا باملركز الثاني 
بعــد الكويــت، وقاد نــادي القوة 
اجلماهيرية  العراق  فرق  أبرز  اجلوية 
وأبدع فــي االثنني،  العبــاً ومدرباً 
اخلليج  فــي  التدريــب  واحتــرف 
واإلمارات  الدوحــة  فــي  وبالذات 
اإلماراتي  األهلي  النادي  مع  وحقق 

بطولة دوري اإلمارات لفرق املراحل 
الســنية وكان يلعــب مع فريقه 
أبرز جنوم منتخب اإلمارات وقتذاك 
أحمــد خليــل وفــي الدوحة له 

جناحات مميزة.
تألق في اإلعــالم والتحليل ولقب 
طبيعــي،  اســتحقاق  الســفير 
يســتقبل جميع الوفود العراقية 
ســواء في الدوحة أو في اإلمارات. 
اإلماراتي  اإلعــالم  في  عنه  كتبت 
واإلعالم العراقي في التســعينات 
من القرن املاضــي وكدت أن أنهي 
خدماته عندمــا حاورته في إحدى 
الصحف العراقية وقتذاك وسألته 
عن عمله فــي نادي النفط حينما 
كان مدرباً للفريق فقال نحن نعمل 
والكابنت فالح  أنــا  واحدة  كعائلة 

عبد الزهرة والكابنت حتسني عسل 
ولــم يذكر اســم الكابنت كاظم 
ســلطان )أبو شوقي(، وعندما قال 
له عميد اإلداريــني الكابنت كاظم 
معاتبــاً »ملاذا لم تذكر اســمي؟« 
فقال له التقصير من كاتب املقال.

يبقى  فرطــوس  مجبل  الكابــنت 
عالمــة مضيئة فــي تاريخ الكرة 
العراقية  وفي كل مكان يعمل به 
يترك أثراً طيباً ونأمل أن يســتثمر 
هذا الرجل في كرة القدم العراقية 
ملا يتمتــع به مدربنــا احملبوب من 
اخلليج  أهــل  مع  طيبــة  عالقات 
والتأثيــر على أصحــاب القرار في 

االحتادات العراقية.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة الشباب والرياضة، 
عن مبــاراة ودية بــني منتخبي 
وزير  وثَمــَن  واليابــان..  العــراق 
الشــباب والرياضة عدنان درجال 
اســتقباله،  خــالل  اخلميــس 
الســفير اليابانــي فــي العراق 
ســوزوكي كوتارو والوفد املرافق 
له في مكتبــِه مبقر الوزارة »روح 
التعــاون والصداقــة والعالقات 
البلدين  تربــط  التي  الوطيــدة 
الصديقــني العــراق واليابان، ال 
ســيما فــي اجملالني الشــبابي 
درجال  الوزير  والرياضي«.وشــدد 

على »ضــرورِة عقــد بروتوكول 
رياضي  شــبابي  مشترك  تعاون 
يتضمن تبــادل الزيارات واخلبرات 
الرياضيــة  اللقــاءات  وإقامــة 

املشتركة«.
»إمكانية  إلــى  اجلانبــان  وتطرق 
إقامة مباراة بني املنتخب الوطني 
بكــرة القــدم ونظيــره الياباني 
مبناســبِة افتتاح أحد املالعب في 
بغــداد إســهاًما في رفــع احلظر 
الكلــي عن املالعــب العراقية، ال 
سيما وأن املباراة ستقترن مع زيارة 
رئيــس اإلحتاد الدولــي انفانتينيو 
إلــى بغــداد بهــذه املناســبة«.

وبَحــَث الوزير درجال االســتفادة 
اليابانية في مجال  التجربــة  من 
تشــغيل الشــباب وإيجاد احللول 
ملشــكلة البطالة التــي يعانيها 

شباب العراق.
من جانبِه أثنى الســفير الياباني 
على العالقات بني البلدين مشيرًا 
إلى أن زيارته تزامنت مع الذكرى ٨٠ 
الدبلوماسية  العالقات  لتأسيس 
بــني البلدين كما وجه الســفير 
دعوة رسمية للوزير درجال حلضور 
فعاليــات دورة األلعــاب األوملبية 
التي ســتقام فــي طوكيو خالل 

شهر متوز املقبل.

الوزير درجال وامين بغداد يفتتحان 
مجمع مالعب التنس في متنزه الزوراء 

مجبل فرطوس .. سفير بدون سفارة

العراق يالقي اليابان في افتتاح ملعب ببغداد 

الشرطة يتطلع اليوم للتعويض أمام استقالل اإليراني
ضمن ثاني مباريته في دوري أبطال آسيا

الشرطة في لقاء سابق بدوري ابطال آسيا

درجال مع جنوم التنس الواعدين

العواصم ـ وكاالت:

تأهل مانشســتر يونايتــد اإلجنليزي 
ملواجهــة رومــا في نصــف نهائي 
الــدوري األوروبي، بعــد تغلبه على 
ضيفه غرناطة اإلسباني بهدفني من 
دون رد، مســاء اخلميس، مبلعب أولد 
النهائي.وسجل  ربع  إياب  ترافورد في 
ثنائية اليونايتد إدينسون كافاني في 
الدقيقة )6( وخيسوس فاليخو )90(، 
ليتأهل الشياطني احلمر بعد فوزهم 
في لقاء الذهــاب بهدفني من دون رد 

أيًضا.
وعبر نادي روما، آخر ســفراء إيطاليا 
في البطــوالت األوروبية، إلى نصف 
النهائي بعــد تعادله 1-1 مع ضيفه 
ربع  إيــاب  أياكــس أمســتردام في 
انتصاراً  النهائي، بعدمــا كان حقق 
ذهابــاً 2-1 في هولندا.. تقّدم أياكس 
عن طريق براين بروبــي )49(، قبل أن 
التعادل  إدين دجيكو  البوسني  يدرك 

لروما في الدقيقة 72.
وبالتالي حافظ فريق العاصمة على 
اآلمال اإليطالية بإحراز لقب قاري هذا 
إذ بات املمثل الوحيد لبالده  املوسم، 
في الدور نصف النهائي، إن كان في 

»يوروبــا ليغ« أو دوري أبطــال أوروبا.
نتيجة  وكان »جالوروســي« حقــق 
ملفتــة ذهاباً بفوزه خــارج قواعده 
على العمالق الهولندي أياكس، بطل 
دوري األبطال أربع مرات، بنتيجة 1-2.
وفي ظل معاناته محلياً حيث يحتل 
املركز الســابع بفارق سبع نقاط عن 
أّول املراكــز املؤهلة إلى دوري األبطال 
نتائجه  بســبب  املقبــل  املوســم 
املباشرين  أمام منافسيه  املتواضعة 
على املشاركة القارية، سيكون لقب 
»يوروبا ليغ« أمله الوحيد باملشاركة 

في املسابقة القارية األم.
لكن برغــم تأهله، يبقى مســتوى 
النادي اإليطالي مهزوزاً، إذ شــهدت 
تامة،  املباراة سيطرة هولندية شبه 
أياكس كان ســجل  وأن  خصوصــاً 
هدفاً ثانياً مع بداية الشــوط الثاني، 
لكن حكم املباراة ألغاه بداعي وجود 
خطأ بعد اللجــوء إلى تقنية حكم 

الفيديو املساعد »في إيه آر«.
لكــن ذلك لم يلغ حقيقة تأهل نادي 
ليواجه في  اإليطاليــة،  العاصمــة 
يونايتد  مانشســتر  النهائي  نصف 
اإلجنليــزي الذي تأهل على حســاب 
غرناطة اإلسباني.ويقام ذهاب نصف 
النهائــي في 29 نيســان فــي أولد 

ترافورد على أن يجرى لقاء اإلياب في 
6 أيار في األوملبيكو.

هــذا وتعــرض اإلجنليــزي كريــس 
سمولينج، مدافع روما، حلادث سرقة 
باإلكــراه، عقــب تأهــل فريقه إلى 
نصــف نهائي الــدوري األوروبي.ولم 
يكن ســمولينج متاًحــا في قائمة 
اإلصابة. بســبب  أياكس،  أمام  روما 
ديللو  »الجازيتــا  لصحيفة  ووفًقــا 
3 مسلحني  سبورت« اإليطالية، فإن 
ســمولينج  منزل  اقتحموا  ملثمني 
أثناء نوم الالعب وعائلته.وأشارت إلى 
أن اللصوص أجبروا ســمولينج على 
فتح اخلزينة، ومنحهم ساعات فاخرة 
ومجوهرات وأشــياء ثمينــة أخرى.
وذكرت أنه تواجد في املنزل خالل هذا 
وزوجته  ســمولينج  من  كل  الوقت 
وابنهما سام البالغ من العمر عامني.
اتصلت زوجة ســمولينج بالشرطة 
في الساعة اخلامسة صباًحا، وحتقق 
ســلطات العاصمــة اإليطالية في 

واقعة السرقة.
كمــا تأهــل آرســنال عن جــدارة 
 ، النهائي  واســتحقاق إلى نصــف 
بفوزه على مضيفه سالفيا براج 0-4 
مساء اخلميس، في إياب ربع النهائي.. 
وتعادل الفريقــان في مباراة الذهاب 

بلندن 1-1.. وســجل أهداف آرسنال، 
نيكــوالس بيبــي )18( وألكســندر 
الكازيــت )21 من ركلة جــزاء و77) 
وبوكايو ساكا )24(..  وضرب آرسنال 
بذلــك موعــدا فــي دور األربعة مع 
فياريال بقيادة مدربه الســابق أوناي 

إميري.
واقتنــص فياريال اإلســباني بطاقة 
العبور إلى الدور ذاتــه بعدما تغلب 
على ضيفه دينامــو زغرب الكرواتي 
بهدفني لهــدف،  مســتفيدا أيضا 
من تقدمــه بهدف نظيف في مباراة 
الذهاب.. وعلى ملعب الســيراميكا، 
جاء هدفا أصحاب األرض بواســطة 
ألكاسير )ق36( وجيرارد مورينو  باكو 
)ق47(، في حني حمل هدف الضيوف 

توقيع ميسالف اورسيتش )ق74).
وعلــى هــذا النحــو، حجــز فريق 
العبور  بطاقة  الصفراء«  »الغوصات 
بعدما   ،)1:3( النهائــي  إلى نصــف 
 1-2 اإليــاب  مواجهتي  فــي  تقدما 
النهائي،  نصــف  0-1.وفي  والذهاب 
ســيحل فياريال ضيفا على آرسنال 
اإلجنليــزي، الذي وصل في الســابق 
إلى النهائي في مناســبتني، يوم 29 
نيســان قبل لقاء اإلياب املقرر في 6 

آيار.

تقـرير

مانشستر يونايتد يضرب موعدًا مع روما وآرسنال يصطدم بإيمري
في نصف نهائي الدوري األوروبي 

العبو مانشستر يونايتد بعد الفوز

رســالة الــى إدارات أنديتنا خاصة 
لديها مشاركات خارجية  التي  تلك 
مستمرة نحن بأمس احلاجة للتطور 
 Technological لتكنولوجــي) ا
واإلدارة    )  administration

التكنولوجية.
بدورهــا تقــوم بتطويــر الكــوادر 
التدريبيــة ألن فــرق كــرة القــدم 
فــرق حتليل  عبــارة عن  أصبحــت 
وإحصاء وبرامج عاملية حتلل لك أرقام 
املنافسة  والفرق  الالعب  وإحصاءات 
التكنولوجي  القســم  بهــا  يقوم 
الذي يســتخدم الــذكاء الصناعي 
إلنتــاج   )artificial intelligence)
تقارير وبيانات عن الفرق املنافســة 
 kora(العاملية البرامج  باســتخدام 
 stats) (in stats) (wy scout) (opta

.(Datu
وهذه التقارير والبيانات تُقدم للكادر 
التدريبي وهــو بدوره ومن خالل هذه 
البيانــات يقــوم بوضــع العالجات 
لنقــاط القــوة والضعــف لــدى 
املنافســني على املستويني املتحرك 
)العبني players( والثابت )مساحات

spaces ( وهذا القسم التكنولوجي 
يحســب ويقرأ لك املنافســني ومع 
من ســتلعب قراءة مستفيضة أي 
 (scanning يقوم لك بعملية )مسح
للفرق ومن دون هذا القسم سنقع 
في أخطاء بشرية في حتليل وإحصاء 
نعتمــد على  نبقــى  اذا  املنافــس 
)املعاينة احلســية( ولهذا سنخسر 
كثيــراً في املســتقبل ألننا نعتمد 
على نظام املعاينة احلسي والتدوين 
اليدوي الكالسيكي ومن هنا تكمن 
لفرق  املتكررة  اخلســارات  أســباب 
أنديتنــا ألنهــا غير مزودة بقســم 
  (Technology department(تكنولي
الذي يســهم ويســهل لها حتليل 

الفرق املنافسة كّماً ونوعاً.
وبهــذا يوفــر القســم التكنولوجي 
واألموال  واجملهــود  الوقت  النادي  على 
التكنولوجــي  القســم  يتكــون   ..
 Performance analysis dep مــن 
 Head of ،كادر التحليــل واإلحصــاء
analysis dep رئيس قســم التحليل 
Performance analyst /H.R محلل   ،
 Performance analyst ، اداء الفريــق
O.T/محلــل اداء الفريــق الضيــف ، 
Performance analyst /SET.P

 Performance  ، الثابتة  محلل احلاالت 
الوحــدات  analyst /TRAIN محلــل 
التدريبيــة  ، Data scientistاخصائي 

البيانات  ، Camera man مصور أول 
 Website ،مصــور ثاني Camera man
and social media اخصائي النشــر 
على املواقع ، وميكن اختصار القســم 
قدر املســتطاع واالعتماد على األركان 
األساسية لهذا القسم احليوي واملهم.

* مدرب محترف/ بلجيكا

رسالة 
إلى أنديتنا

أحمد حميد عوفي



الصوم في شعر 
الصابي

--1
متهيد

ابو اسحق الصابي شاعر عراقي كبير ، ارتبط 
بعالقــة وثيقة،وصداقة عميقة بالشــريف 
الرضي، القامة الشــامخة فــي دنيا العلم 
واألدب واملــروءات، وقــد حّدثنــا التاريــخ أنَّ 
)الصابي( كان يصوم مع املسلمني في شهر 
رمضان متأثــراً بالصلة املّوارةباملودة واألجالل 

لشخصية الشريف الرضي .

--2

واذا دَّل هــذا على شــيء فامنا يــدل على أّن 
العراق منــذ تاريخه البعيد غنيٌّ بألوان زاهرة 
من التالحم والتواصل بني أبنائه على اختالف 

أديانهم ومذاهبهم ومشاربهم .
وهــذه الوحدة الوطنية - وهــي أُس النجاح 

االجتماعي - البُدَّ أْن تستمر دون انقطاع .
وهكذا ُيَْنى العاملون الشــاعة الُفرقة واثارة 
بالفشــل  والعنصرية  الطائفية  النزعــات 

والبوار .

– -3

واآلن نعــود الى " الصابــي " وقد خاطب َمْن 
كان يصوم ولكنه ال يتورع عن اجتراح املظالم 

ببيتنْيِ جميلني قال فيهما :
يا ذا الذي صاَم َعِن الطعِم 
لْيَتَك قد ُصمَت عن الُظلِم 
هل ينفُع الصوُم امرًء ظامِلَاً

أحشاؤه مآلى ِمَن اإلثِْم ؟
ما قيمــة الصيام عن الطعــام والولوغ في 

مستنقعات الظلم ؟
اّن الصيام احدى الوســائل املهمة لتهذيب 
النفــس وترويضها على التــزام "التقوى" ، 
وبالتالي فاّن ممارسة الظلم ِمْنُمّدِعي الصيام 
امنا تشــي بجهله أوالً وَبِْبْعــِدِه عن الصراط 

السوي ثانياً .
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وكأّني بأبي اســحاق الصابــي ينظر الى ما 
نعانيــه اليوم مــن أدعياء التدين، والبســي 
عباءاتــه، من أهــل الزيف والدجــل واخلداع 
، والذيــن مازالوا يصطادون بعض الســذج 
والبسطاء مبا يتظاهرون به من اداء العبادات 
وممارسة الشــعائر وما هم ممن يحافظ على 

جوهرها وروحها ...

--5

اّن الصوم ليس عن الطعــام فقط، وامنا هو 
َصْوٌم عن احلرام بكل صوره وأشــكاله ، وبليٌد 
وغــارق الى الذقن باألوهام َمْن يرى براءة ذمته 

باصطناع املظاهر وتضييع احلقائق .

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

عدســات  التقطــت 
املصورين صــورة للثنائي 
األزياء  عارضة  الشــهير 
العامليــة جيجــي حديد 
والنجــم العاملــي زيــن 
وهمــا يصطحبان  مالك 
في  "خــاي"  طفلتهمــا 
نزهــة فــي شــوارع في 
في  وتوجهــا  نيويــورك. 
منتزه  الى  نزهتهما  أثناء 
 New York Aquarium
اخلاص باألســماك امللونة 
واخملتلفة األحجام واألنواع.
حديد  جيجــي  ولفتــت 
األنظــار مبعطــف أبيض 
مــع  نّســقته  طويــل 
رياضي،  وحــذاء  بنطــال 

تســريحة  اعتمدت  كما 
وارتدت  الكعكة،  شــعر 
الشمســية  النظــارات 
والكمامة. أمــا زين فقد 
ارتدى بنطاال أسود نّسقه 
باألصفر  جاكيــت  مــع 
واألســود واألبيض، بينما 
األطفال  عربــة  يجّر  كان 

اخلاصة بابنته. 

اســتمتع النجم العاملي 
جون سينا بيوم مشمس 
مدينــة  شــوارع  فــي 
ولفت  بكنــدا،  فانكوفر 
ظهور  أحدث  في  األنظار 
شــاي  زوجته  برفقة  له 
شــريتزاده، إذ التقطــت 
املصوريــن  عدســات 
الصور  مــن  مجموعــة 
لهما فــي أثناء جتّولهما، 
فيلمــه  عــرض  وقبــل 
 Fast & Furious األكشن
9، الذي سينطلق عرضه 
قريبــا. وبرز جون ســينا 
مفتول  وهــو  عاماً(   43(
كمصــارع  العضــالت 
سابق في WWE بالتزامن 
اعمال  عــدة  مع خوضه 
ما  بحسب  ســينمائية، 

ذكرتــه صحيفــة ديلي 
يشــار  البريطانية.  ميل 
الى أنه قد مضى ســتة 
أشــهر علــى زواجه من 
حبيبتــه بعدمــا تعرف 
إليها عام 2019، في أحد 
أماكن التصوير في كندا، 
وسرعان ما ظهرا معاً في 
على  معاً  العروض  إحدى 
ليعلنا  احلمراء،  السجادة 

الحقاً عن ارتباطهما. 

املصرية  املمثلــة  القت 
هنا الزاهــد العديد من 
املادحــة،  التعليقــات 
بعــد نشــرها صــورة 
لهــا فــي صفحتهــا 
موقع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعي،  التواصــل 
بإطاللة  فيهــا  ظهرت 
عفوية بشــعر أشــقر 
ناعم،  وماكياج  مجعد 
مرتديــًة قميصاً باللون 
األبيض.  واهالت عليها 
اثبنت  التي  التعليقات 
على بساطتها، وقارنها 
البعض بفنانات اخريات 
اطــالالت  يعتمــدن 

باملاكيــاج  صاخبــة 
واملالبــس. يذكر أن هنا 
عادت مؤخراً إلستكمال 
تصويــر مسلســليها 
"حلــوة دنيــا ســكر" 
فترة  بعــد  و"النمــر"، 
توقــف جــراء إصابتها 

بفيروس كورونا،.

جيجي حديد

جون سينا

هنا الزاهد

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
مع حلــول شــهر رمضــان الكرمي، 
تنطلق التحضيرات الدينية والروحية 
فتتســابق  الســتقباله  واملاديــة 
الغذائية  املــواد  لشــراء  العائــالت 
الرمضانية،  باملائدة  اخلاصة  املتنوعة 
ويتنوع اليــوم الرمضاني بني التطهر 
ونظافة النفس والبدن وسمو االخالق 
والتقرب الــى اهلل تعبدا، اضافة الى 
الطعام  املنــزل،  لربة  االكبــر  الهم 

وتنوعه خالل الشهر الكرمي.
ولعل اهم شــواغل االسرة وسيدات 
املنــزل مائــدة االفطــار بوصفهــا 
العنــوان االبرز في نشــاط االســرة 
التي  املائدة  الرمضانــي،  اليوم  خالل 
تكاد تتفــق على انــواع محددة من 
اخرى،  انواع  وتختلف علــى  الطعام 
واذا ســالت الصائمني عــن الطعام 
يكاد  االفطار  الذي يفضلونه خــالل 
يكون اجلــواب موحــدا، التمر واللنب 
ثم احلســاء وتتوالى بعدها االطعمة 

االخرى.
لهــذا  التطــرق  فــان  وبالتأكيــد 
املوضوع يجعلنا نســأل ربات البيوت 
الســتقبال  اســتعداداتهن  عــن 
شــهر رمضــان من خالل التســوق 
املائدة  الالزمــة العداد  املواد  وتهيئة 
الرمضانية وتكاد تتفــق اغلب ربات 
البيوت باختيارهن املواد االساســية 
الضروريــة والتي تتشــكل من الرز 
ومعجون الطماطة واحلبوب املتنوعة 

ومنتجات الدواجن ثــم املواد االخرى 
كاللحوم  يوميا  تتوافر  والتي  اجلاهزة 
والضيفــني  والعصائــر  والفواكــه 

الدائمني التمر واللنب.
نســال بعض ربات البيوت عن اسعار 
هــذه املواد وهــل شــهدت اختالفا 
"االسعار  احداهن:  باالسعار فتجيب 
ثابتة تقريبا بعد  باتت  بشــكل عام 
ارتفاعها قبل شــهرين او اكثر جراء 
زيادة ســعر صرف الدوالر، ولم يطرأ 
عليها تغيير وان وجد فهو صغير جدا 

باجتاه الصعــود، اضافة الى اطمئنان 
الضرورية  السلع  توفر  العائالت على 
نتيجة  الفضيل  الشــهر  ايام  طوال 
واملوالت  االسواق  افتتاح  في  التوسع 
ومحال بيع اخلضر وباعتها املتجولني 
بني احياء بغداد فــال داعي للتخزين 
وشــراء كميات كبيرة من املواد قبل 
بداية شهر رمضان كما كانت العادة 

سابقا.
 ويتفق بعض اصحاب احملال التجارية 
واالسواق مع ربات البيوت بان االسعار 

تنحو نحو االستقرار بعد زيادتها جراء 
انخفاض سعر صرف الدينار العراقي 
مقابــل الدوالر، مع ارتفاع االســعار 
او مادتني  بداية رمضان احلالي ملــادة 
مثل اللحوم اجملمدة ومنتجاتها،  كما 
يؤكد هؤالء على توفر املواد الغذائية.

وتبقــى مائدة االفطار االســاس في 
طعــام الصائم اما وجبة الســحور 
فعادة ماتكــون خفيفة جدا قوامها 
وهناك  والبيض  والســلطة  االجبان 

من يفضلون الرز مع اللنب.

الصباح الجديد-وكاالت:
في ظل ســعي املنتجني إلى تغيير 
يتأثر  الذي  الشــهير  احلفل  شكل 
بتبعات  العاملية  األحداث  كســائر 
األغاني  ســتقدم  كوفيد19-،  وباء 
توزيع  املرشــحة في حفل  اخلمس 
جوائز األوســكار لهــذا العام من 
أعلــى متحف األفــالم اجلديد في 
لوس أجنلــوس- ومن مدينة صغيرة 

في أيسلندا.
وقال اخملرج ستيفن سودربرغ، احلائز 
جائزة أوســكار وزمــالؤه املنتجون 
املشاركون للحفل في بيان: "أعددنا 
بعض األحداث املشوقة قبل احلفل 

وبعده لتعزيز حدثنا الرئيس".
األوســكار  جوائز  حفلــة  م  وتُنظَّ
هذا العام بنســق شــبيه بفيلم 
سينمائي، وسُتجرى بشكل أساس 
في محطة يونيــون للقطارات في 
وســط مدينة لوس أجنلــوس، مع 

التزام تدابير التباعد اجلسدي.
وســيكون هاريســون فــورد وبراد 

قائمة  بــني  ويذرســبون  وريز  بيت 
مقدمني مــن الصف األول للحفل 
للنجوم  أكبر جتمع  الذي سيشهد 
على الســجادة احلمراء منذ الربيع 

املاضي.
أماكــن خاصة في  كما ســتقام 

للمرشحني  وفرنســا  بريطانيا 
الدوليــني الذيــن يتعذر 

الســفر  عليهــم 
أجنلوس  لــوس  إلى 

للمناسبة.
ســُيقدم  كذلك 
موسيقي  عرض 
احلفــل  قبــل 

ن  ا بعنــو
"أوســكارز- 

ذي  إنتــو 

سبوتاليت".
وحســب املنتجــون هنــاك عرض 
افتر  "أوسكارز-  بعنوان  احلفل  بعد 
دارك"، سيجمع كبار الفائزين خالل 
األمســية مع التماثيــل الذهبية 
التي نالوها، إلى جانب مقابالت مع 

النجوم.
ويقام حفل توزيع جوائز األوســكار 
في دورته الـ93 في 25 أبريل، بينما 
سيفتح متحف األكاديية في لوس 

أجنلوس في 30 سبتمبر.

كورونا يقلب حال "األوسكار"

الصباح الجديد - وكاالت:
ميريام  اللبنانية  املطربة  تعرضت 
فــارس حلملة هجوم عبــر مواقع 
التواصــل االجتماعــي في مصر، 
بعد ظهورهــا في إعالن خاص مع 
النجم آسر ياسني للترويج ملنتجع 
ســياحي، على خلفية تصريحات 
ســابقة لها أكدت فيهــا أنها ال 
تقدم حفــالت في مصر ألن أجرها 
صار "كبيرا" على اجلمهور املصري.

التصريحــات برغــم أنها صدرت 
عام 2019 على هامش مشــاركة 
ميريام في مهرجان موازين املغربي 
وانتهت باعتــذار من ميريام فارس 
لــكل جمهورها في مصر، إال أنها 
عادت للصــدارة فور ظهور ميريام 
فــارس في إعــالن جديــد يعرض 

مبناسبة شهر رمضان.
وجتاهلت ميريــام "حملة الرفض" 
وأطلقت تغريــدة عبرت فيها عن 
اإلعالن  في  باملشــاركة  سعادتها 
بالعمــل  "اســتمتعت  وقالــت: 
أحد  احلملــة لصالح  على هــذه 
املشروعات العقارية، أمتنى أن تنال 

اجلديــدة حالة حلوة  األغنية 
إستحسانكم".

وتابعت: "سعيدة بالنجاح الكبير 
واالغنية.  االعــالن  حققــه  الذي 
ســعيدة ان اكون ترنــد في مصر 
بعد اقل من 24 ســاعة من طرح 

االعالن..وحشاني يا مصر".
وسبق أن واجهت عام 2019 حملة 
رفض مماثلــة بلغت حد صدور قرار 
من نقابة املهن املوسيقية مبنعها 
من الغناء فــي مصر، ولكن هاني 
شــاكر نقيب املهن املوســيقية 
املصرية، أغلق  الحقا ملف األزمة 
مؤكدا أنه استمع إلي تصريحاتها 
هاتفية  مكاملة  وتلقى  بنفســه، 
منها قدمت فيها االعتذار عن أي 
سوء فهم "غير مقصود" وقال أنه 
قبل االعتذار، وطالب اجلميع بإبداء 
املزيد من التســامح أمام أخطاء 

اآلخرين.
وأضاف شاكر في مداخلة هاتفية 
مع برنامج "مســاء DMC"، قائال: 
"املوضوع أخذ أكبــر من حجمه، 
وهي كلمتني وتكاد تكون منهارة 

وحزينة 
على  جدا 
تفســير 

كالمهــا بهــذا 
الشكل، وأكدت أنها 

ال تقبــل أي إهانــة على 
املصريني، وال تســتطيع التعالي 

عليهم".
وتلقى الفنان هاني شاكر نقيب 
من  مكتوبا  اعتذارا  املوسيقيني، 
املطربــة اللبنانية ميريام فارس، 
أكــدت فيه امتنانهــا واعتزازها 
الذي  املصري  والشعب  باجلمهور 
الفنية  نشــأتها  منذ  احتضنها 
للشعب  اعتذارها  ميريام  وأكدت 
املصــري كله عــن ســوء فهم 
كلماتهــا وتعبيرها خــالل املؤمتر 

الصحفي.

الصباح الجديد-وكاالت: 
متكنت امرأة اســكتلندية فقدت 
صوتهــا بعــد إصابتهــا مبــرض 
من   )MND( احلركــي  العصبــون 
استعادته مبساعدة تقنية جديدة، 
بعد أن عانت من األمر ملدة طويلة.

وظهــرت هيلني وايتلــو، 76 عاًما، 
علــى قناة ITV" " منــذ أكثر من 
عامني، وهي تتحدث بشــكل غير 
مفهوم، وبعد عام، مت تشــخيص 
مبرض  مصابــة  بأنهــا  حالتهــا 

العصبــون احلركي الــذي يجعل 
الــكالم متداخالً بســبب ضعف 
عضالت اللسان والشفتني واحلبال 
الصوتية والصدر، بحسب ما ذكرت 
البريطانية.  ميــل   دلي  صحيفة 
ومتكن مهندســون بريطانيون في 
أدنبرة،  االســكتلندية  العاصمة 
من إعادة صوتها باســتعمال أداة 
متكنها  الكمبيوتر  على  مساعدة 
التعبير عن نفســها بشكل  من 
أكثــر وضوحــاً. وقالت الســيدة 

وايتلــو: "أردت أن يعــرف 
الناس مــا أقوله، وقد 

تالشــى إحباطــي 
بفضــل التقنية 

اجلديدة".

الصباح الجديد - وكاالت:
نيوزيلنــدا  كشــف 
اخلطط  مــن  مجموعة 
واملقترحات التي تهدف 
على  القضــاء  إلــى 
وحتقيق  التدخــني، 
املتمثل  هدفها 
أن  فــي 
ن  تكو

ليــة  خا
التبــغ  مــن 
ومشتقاته، بحلول عام 

.2025
اخلطــط  وتشــمل 
عنها  التي كشــفت 

نيوزيلنــدا، زيــادة الســن 
للتدخــني،  القانونيــة 
وحظر بيع الســجائر 
التبغ  ومشــتقات 
ولد  شــخص  ألي 

بعد عام 2004.
النظر  يتم  كذلك 
فــي فرض نســب 
من  للغاية  منخفضة 
النيكوتــني فــي منتجات 
التبــغ، والتضييــق علــى بيع 
وتقييد  اإللكترونية،  الســجائر 
لها  املصّرح  واألنشــطة  املواقع 
ببيع السجائر، وحتديد سعر أدنى 

للتبغ.
احلكومة  خطــط  على  وتعليقا 
النيوزيلندية في مجال مكافحة 
وزيرة  التدخــني، قالت معاونــة 
الصحة، الدكتورة عائشة فيرال: 

نهج جديد.  إلــى  بحاجة  "نحن 
يــوت حوالــي 4500 نيوزيلندي 
كل عــام بســبب التبــغ، األمر 
الذي يجعلنا بحاجــة إلى إحراز 
تقدم متســارع حتى نتمكن من 
الوصول إلى الهدف املتمثل بخلو 
بالدنا من التدخني بحلول 2025".

ورحبــت العديد مــن املنظمات 
باقتراحات  العامليــة  الصحيــة 
حيث  النيوزيلنديــة،  احلكومــة 
قالــت لوســي إلوود الرئيســة 
التنفيذية جلمعية السرطان، في 
بيان: "االقتراحات مميزة وتأثيراتها 
تفــوق مســاعدة املواطنني في 
اإلقالع عــن التدخني. التبغ، أكثر 
االســتهالكية ضررا  املنتجــات 
التخلص  ويجــب  التاريــخ،  في 
نقلت  حســبما  تدريجيا"،  منه 
صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

الصباح الجديد- وكاالت:
صادف امس االول الســبت الذكرى 132 
مليالد من يكن وصفه مــن دون مبالغة 
بأنه أشــهر ممثل كوميــدي على األرض. 
الذي يحب فنــه اجلميع، وتفهم  املمثل 

أفالمه املتميزة من دون ترجمة.
إنه شارلي شــابلن، متعدد املواهب، فهو 
ممثل وكاتب الســيناريو ومصمم رقصات، 
ومخرج ومنتج. اشــتهر بدور املتشــرد في 

أفالمه القصيرة احلركية واملبهجة.
وما تزال األفالم التي شارك فيها تلقى اإلقبال 
وتشــاهد باهتمــام بالغ  من شــتى األجيال، 

وتدرس ســيرته الذاتية في دورات للمخرجني حول 
العالم، كامنوذج يعكس مزيجا من املواهب والنهج 

العملي في التصوير.
الكوميديا، وعبقري  شــارلي شــابلن لقب مبلك 
اإلخراج، اإلنسان الذي صنع نفسه وارتقى بأعماله 
الفنية، على الرغم من طفولته اليتيمة والصعبة.
كما يشــتهر شارلي شــابلن بتعليقاته البليغة 
ومنها قوله: "احلياة مأســاة عندما تراها عن قرب، 

وكوميديا عندما تنظر إليها من بعيد".
ومن كلماته الالمعــة أيضا قوله: " قد يكون أملي 
سببا لضحك شخص ما، لكن ضحكتي ال ينبغي 

أن تكون سببا أللم اي شخص".

في ذكرى ميالد "ملك الكوميديا"

امرأة سبعينية تستعيد
 صوتها بفضل تقنية جديدة

نحو جيل من دون سجائر.. نيوزيلندا 
تخطط للقضاء على التدخين

خالل الشهر الفضيل ..

المائدة الرمضانية اهم شواغل االسرة العراقية

حملة هجوم على ميريام 
فارس في مصر 
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