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الصباح الجديدـ  متابعة: 
أعلنت الواليات املتحدة والصني، 
أنهمــا "تتعهــدان التعــاون" 
وذلك  املناخ،  تغير  بشأن قضية 
عقب  صدر  مشــترك  بيان  في 
زيــارة املبعــوث األميركي جون 

كيري إلى شنغهاي.
وجاء في البيان املشــترك الذي 
الصيني  ونظيــره  كيري  وّقعه 
شــي شــينهوا أن "الواليــات 
املتحــدة والصــني تتعهــدان 
البعض  بعضهما  مع  بالتعاون 
ومــع دول اخرى ملعاجلــة أزمة 
املناخ التي يجب التعامل معها 
الذي  واالســتعجال  باجلديــة 

تتطلبه".
التعاون  ســبل  البيان  ويفّصل 
املتعددة بني أكبر اقتصادين في 
العالم واللذيــن ميثالن مًعا ما 
يقرب من نصف انبعاثات غازات 
عن  املسؤولة  احلراري  االحتباس 

تغير املناخ.
في  وبكني  واشــنطن  وتؤكــد 
البيــان "تعزيــز إجــراءات كل 
منهمــا، وتعاونهما في اآلليات 

املتعددة األطــراف، مبا في ذلك 
اتفاقيــة األمم املتحدة اإلطارية 
واتفاقية  املنــاخ  تغير  بشــأن 

باريس".
اجلمعــة  الصــني،  وشــّددت 
املاضية، على وجوب أن تتحّمل 
من  مزيــدا  املتحدة  الواليــات 

األعباء في ملف التغّير املناخي، 
لكّنهــا رّحبت بتنســيق أكبر 
مع واشــنطن بعد زيارة أجراها 

كيري، وفق اإلعالم الرسمي.
وكيري، وزير خارجية أسبق عّينه 
الرئيــس األميركي جــو بايدن 
مبعوثا لشــؤون املناخ، وهو أول 

األميركية  اإلدارة  مســؤول في 
اجلديدة يزور الصني، في مؤشــر 
قيام  بإمــكان  اآلمــال  ينعش 
القوتني العظميني  تعاون بــني 
على الرغــم من التوترات احلادة 
القائمة بينهما على مستويات 

عدة.

ونقلــت وكالــة أنبــاء الصني 
وقت  في  "شــينخوا"  اجلديدة 
ســابق عن نائب رئيس مجلس 
تشــنغ  هان  الصيني  الدولــة 
قوله إن "الصــني تعّلق أهمية 
على إقامة حوار وتنســيق مع 
التغّير  حــول  األميركي  اجلانب 

املناخي".
الفيديو  وعقب محادثــات عبر 
مع كيــري الذي زار شــنغهاي 
الصيني،  نظيــره  التقى  حيث 
قال هان إن "الصني ترحب بعودة 
اتفاقية  إلى  املتحــدة  الواليات 
باريس للمناخ، وتتوقع أن يتقّيد 
اجلانب األميركي باالتفاقية، وأن 
يتحّمل مســؤولياته، وأن يقّدم 

اإلسهامات املتوّجبة".
وزارة  باســم  املتحدثــة  أن  إال 
هــوا  الصينيــة  اخلارجيــة 
انتقادا  تشــونيينغ كانت أكثر 
الضوء  إذ ســّلطت  تويتر  على 
على انسحاب الواليات املتحدة 
من اتفاقيــة باريس للمناخ في 
عهد الرئيس األميركي السابق 

دونالد ترامب.

ولدى توليه ســدة الرئاسة، قرر 
بايــدن على الفور إعــادة بالده 
يستضيف  وهو  االتفاقية،  إلى 
األســبوع املقبل عبــر الفيديو 

قمة عاملية حول املناخ.
وقالت هــوا إن عــودة الواليات 
"ليست  االتفاقية  إلى  املتحدة 
مجيدة بأي شكل من األشكال، 
بل أشــبه بعــودة متغّيب إلى 

الصف".
وحّضــت الواليات املتحدة على 
عن  التعويض  كيفيــة  "عرض 
خسارة السنوات األربع"، مبا في 
ذلك الدفعــات املالية املتوّجبة 
األخضر"  املنــاخ  لـ"صنــدوق 
الذي يقّدم الدعم للدول األكثر 

تضررا من التغّير املناخي.
ومــن املتوّقــع أن يعلــن بايدن 
األسبوع املقبل في إطار القمة 
للواليــات  اجلديــدة  األهــداف 
املتحدة علــى صعيد تخفيض 
انبعاثــات الكربــون، وذلك في 
خضم تزايــد القلق الدولي إزاء 
ارتفاع قياســي لدرجات احلرارة 

وتزايد الكوارث الطبيعية.

"تعهد" أميركي صيني بالتعاون على الرغم من التوترات الحادة بينهما
يعنى بقضية تغير المناخ

السليمانية - عباس اركوازي:
بدات االحزاب والقوى السياسية في 
اقليم كردســتان حــراكا محموماً، 
بهــدف التوصل الــى اتفاقات، فيما 
بينها علــى توزيع مقاعد محافظات 

االقليم البالغة 43 مقعدا.
واوضح اخلبيــر االنتخابي رزكار عمر 
في حديث للصباح اجلديد، ان االحزاب 
والقــوى السياســية فــي اقليــم 
الكبيرة منها  كردســتان وخصوصاً 
احلزب الدميقراطــي في اربيل ودهوك 
واالحتــاد الوطني في الســليمانية، 
وحلبجــة بــدات بحــوارات مكثفة 

لضمان احلصول على اغلبية املقاعد 
في االنتحابــات املبكرة جمللس النواب 

العراقي.
واضاف عمر، ان االحزاب السياســية 
في االقليم شرعت في االونة االخيرة 
مبباحثات ســرية، بغية التوصل الى 
تفاهمات على توزيع املقاعد في اربيل 
ودهوك يســعى احلــزب الدميقراطي 
للحصول علــى 20 مقعدا من اصل 
25، هــي عــدد مقاعــد احملافظتني، 
اما في الســليمانية التي متتلك 18 
مقعداً، فان االحتــاد الوطني يخوض 
لتقاســم مقاعدها مع  مباحثــات 

حركة التغيير واجلماعة االســالمية 
10 لالحتــاد الوطني و4 حلركة  بواقع 

التغيير ومقعدين جلماعة العدالة.  
وكان مقررا ان يكون ال 17 من شــهر 
اجلاري اخر موعد لتسجيل  نيســان 
التحالفات لالنتخابات املقبلة، اال ان 
املفوضية قررت متديد موعد تسجيل 
الناخبني وتشكيل التحالفات، لغاية 

االول من شهر ايار املقبل. 
وكانــت اكــدت املتحــدث باســم 
املســتقلة  العليــا  املفوضيــة 
اجراء  لالنتخابــات جمانــة غــالي، 
االنتخابــات في موعدهــا املقرر، في 

10 من شــهر أكتوبر تشــرين األول 
املقبل، مبينًة أّن الوقت املتبقي كاٍف 
إلكمــال كل االســتعدادات الالزمة 
إلمتام عملية االقتــراع. واضاف عمر، 
الوطني دخــل في حوارات  ان االحتاد 
مكثفة مع حركــة التغيير وجماعة 
واالحتــاد  الكردســتانية  العدالــة 
االسالمي للمشاركة في االنتخابات 
ضمن حتالف مشــترك، في مسعى 
منــه للحصــول علــى 10 مقاعد 
من اصل 18 عشــر مقعداً متتلكها 
محافظة السليمانية، ومنح املقاعد 

ال 8 املتبقية لالطراف االخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوزراء  رئيس  مستشــار  كشــف 
محمد  مظهــر  املالية،  للشــؤون 
صالح، عن املواد التي ستطعن بها 
احلكومة في قانــون املوازنة املالية 

لعام 2021.
وقال صالح في تصريح رســمي، إن 
"ابرز نقطتني ستتضمنان الطعون 
احلكومية فــي املوازنة هي القطاع 

الصحي والكهرباء".

وتابع: "قانونــا اليعطل مواد قانون 
املوازنــة بعد نشــره فــي اجلريدة 
متتلك سلطة  اال جهة  الرســمية 
تعطيــل بعض مــواد القانون وهو 
يقضي  الــذي  االحتــادي  القضــاء 
عادة في مثل هــذه احلالة بناًء على 
شــكوى تتقدم بهــا احلكومة الى 
احملكمــة االحتاديــة للطعن ببعض 
املــواد التي ادت الــى  تعطل بعض 
التنفيذية  الســلطة  اختصاصات 

وسياستها العامة".
واردف: "يكــون قــول الفصــل في 
الطعــن هنــا هــو قــرار احملكمة 
االحتاديــة الــذي يعد باتــا وملزما 
وواجــب التنفيذ"، مبينــا أن "هذا 
ما جــرت العادة عليه في ســابقة 
احلكومة  فيهــا  قضائيــة طعنت 
ببعض مواد قانــون املوازنة العامة 
االحتادية في العام ٢٠١٥ وكذلك في 
العام ٢٠١٦  وصادقت احملكمة على 

قضايــا الطعــن احلكومي ببعض 
املواد وقتها".

الرسمية  الوقائع  جريدة  ونشــرت 
امــس االحد، نــص قانــون املوازنة 
املاليــة لعــام 2021 لتدخــل حيز 

التنفيذ رسمياً.
يشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي، أعلــن عــزم احلكومة 
الطعن ببعض فقرات املوازنة الجراء 

تعديالت عليها من قبل البرملان.

حمى االنتخابات تستعر في كردستان 

مباحثات مكثفة بين االحزاب السياسية لتقاسم مقاعد االقليم 
مستشار رئيس الوزراء : 

الحكومة ستطعن ببندين في الموازنة
لوزارتي الصحة والكهرباء  

العراق يغادر التصنيف البريطاني للدول 
6ذات المخاطر المرتفعة اشتباكات ومناوشات بين ميليشيات

3 تؤزم أوضاع طرابلس في ليبيا

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة أمس 
األحد وصول الوجبــة الثانية من 

لقاح فايزر.
وقالت الوزارة فــي بيان إن "وجبة 
جديدة من اللقاحات وصلت امس 
وان العراق استلم الوجبة الثانية 

من لقاح فايزر".
أخرى  "وجبات  أن  البيــان  واضاف 
اسبوعي،  دوري  ستصل بشــكل 
كمــا وســيتم فــور االســتالم 
في  الصحة  دوائــر  على  توزيعها 
واقليم  احملافظات  وعمــوم  بغداد 

كردستان".
وتابــع أن "اللقاحات املوجودة في 
العــراق، ثالثة لقاحــات معتمدة 

لدى منافذ وزارة الصحة"، مؤكدة 
ان "جميع اللقاحات آمنة وفعالة 
وحتت  رصينة  عاملية  مناشئ  ومن 
اشراف منظمة الصحة العاملية".
البيــان،  فــي  الــوزارة  ودعــت 
االســراع  الى  كافة  "املواطنــني 
فــي تلقــي جرعات اللقــاح عن 
طريــق التســجيل فــي املنصة 
اللقاحــات  ان  اذ  االلكترونيــة، 
القضاء  اســباب  اهــم  من  تعد 
على األمــراض االنتقالية وايقاف 
سليلة انتشارها وتدعو املواطنني 
بتعليمات  االلتــزام  الى ضــرورة 
وتوجيهــات وزارة الصحــة فــي 
التباعد االجتماعي ولبس الكمام 

وغسل اليدين بانتظام".

وزارة الصحة: الوجبة الثانية
من لقاح فايزر وصلت البالد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــف مصــدر امنــي ان جلنة 
مكافحة الفساد يوم امس االحد، 
اعتقلت رئيس حــزب احلل جمال 
الكربولي وابن عمه لؤي الكربولي 

في بغداد.
وقــال مصدر امني فــي تصريح 
أوردته وكالة الفــرات نيوز: " قوة 
أمنيــة اعتقلــت الكربولي على 
وفــق مذكــرة قضائية مــع ابن 
عمه لــؤي الكربولي في منطقة 
"حتــى  مضيفــا   ، املنصــور". 
لإلفراج  مفاوضات  جتري  اللحظة 

عن الكربولــي وقريبه اال ان جلنة 
مكافحة الفســاد بقيادة الفريق 
أحمــد ابــو رغيف مصــره على 
احتجازه تنفيذاً لألمر القضائي".

ويذكر ان رئيس مؤسسة االصالح 
والتغيير الشــيخ صباح الكناني 
كان قال في وقت سابق ان "جلنة 
مكافحة الفســاد القت القبض 
علــى املتهم لــؤي الكربولي في 
بغداد بعد كشف ملفات الفساد 
الذي  اجلوراني  بهاء  بها  ادين  التي 
مت القــاء القبض عليــه واعترف 

بالتهم املوجهة ضده".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
إن  العاملية  الصحــة  منظمة  قالت 
الوضع الوبائي في العالم بعد الزيادة 
في معدل اإلصابة والوفيات الناجمة 
عن فيروس كورونا، التي مت تسجيلها 

خالل األسابيع األخيرة بات مقلقا.
وأعلنــت ممثلــة منظمــة الصحة 
ميليتــا  روســيا،  فــي  العامليــة 
فوينوفيتش امــس األحد، إنه "حتى 
وفقــا ملنظمــة   ،  2021 أبريــل   12
الصحــة العامليــة، كان هناك 135 
مليــون و646617 حالــة إصابــة بـ 

COVID-19 ومليونان و930732 حالة 
وفاة في جميع أنحاء العالم".

وأضافت أنه مت تسجيل زيادة في عدد 
اإلصابات اجلديدة على مدى 7 أسابيع 
متتالية، وزيادة في عدد الوفيات على 

مدى 4 أسابيع متتالية.
وأوضحت أن نســق الزيــادة التي مت 
تســجيلها في اإلصابــات والوفيات 
مقلق، مشــيرة إلى أنه "ال نزال نرى 
تأثير ظهــور متغيرات الفيروس ورفع 
واســتخدام  التقييدية  اإلجــراءات 

اللقاح غير العادل بني البلدان".

الصحة العالمية: زيادة اإلصابات بكورونا 
والوفيات الناجمة عنه باتت مقلقة

رئيس حزب الحل جمال 
الكربولي رهن االعتقال 

بغداد - وعد الشمري:
أمس  صحيون،  مســؤولون  أكد 
العــراق مع  تعاقــد  أن  األحــد، 
للقاحــات  الدولــي  التحالــف 
 16 بتوفير  )كوفاكــس( كفيــل 
مليــون جرعة لفيــروس كورونا، 
مشــيرين إلــى عدم تســجيل 
أو  شــديدة  جانبية  أعــراض  أي 
متوســطة لغايــة اآلن، لكنهم 
على  املواطنني  إقبــال  بأن  أفادوا 
دون  يزل  اللقاحات لم  تلقي هذه 

املستوى املطلوب.
وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
الصحة ســيف البدر، في حديث 
إلى "الصباح اجلديد"، إن "اإلقبال 
العام على تلقــي لقاح فايروس 
تزايد لكنه بنحو عام  كورونا في 

ال يزال دون املستوى املطلوب".
وأضــاف البــدر، أن "التوقعــات 
املواطنني  جلــوء  يكون  بأن  كانت 
يكون  ورمبا  أكثــر،  اللقاحات  إلى 
الســبب هو احلملــة اإلعالمية 
الســيئة التي وجهت بالضد من 
إلى  قبل وصولها  اللقاحات  هذه 

العراق".
وأشــار، إلــى أن "الــوزارة تؤكد 
بشكل رسمي أن هذه اللقاحات 
آمنة وفّعالة ولغاية هذه اللحظة 
لــم نســجل حــاالت أو اعراض 

جانبية شديدة أو متوسطة".
ونفــى البدر، "كل مــا أثير حول 
اللقاحات من مصادر غير رصينة 
حيث انتشــرت معلومــات غير 
دقيقة"، موضحاً، أن "هذه املوجة 
الوبائية وتزايــد اإلصابات يتعلق 
باجملتمــع وااللتــزام باإلجــراءات 
مبيناً  أيضاً"،  والتلقيح  الوقائية 
أن  الدوليــني يؤكدون  ان "اخلبراء 
وصول نســبة التلقيــح إلى 80 

%85 من اجملتمــع ميكن معها  أو 
تخفيــف اإلجــراءات املشــددة 
احلقيقي  التطبيق  وأن  بالتدريج، 
الشــخصية  الوقاية  لقواعــد 
مثل ارتــداء الكمامات والنظافة 
ومراقبة هذه  املستمر  والتعقيم 
باحتواء  كفيــل  فهذا  اإلجراءات 
اإلصابات وتتناقص اإلصابات كما 

حصل ذلك قبل أشهر".

ذكر عضــو جلنة  مــن جانبــه، 
خالطي،  حسن  النيابية  الصحة 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
أن "خطة الوزارة منذ بداية ظهور 
اجلائحة العام املاضي مع التنويع 
في مصادر اللقاحات؛ لعدم وجود 

ضّرر من ذلك". 
وأضاف خالطــي، أن "العراق جزء 
من )كوفاكس(، التحالف الدولي 

للقاحــات املكون مــن نحو 150 
دولة، وهو الرابع من حيث الترتيب 

في التعاقد".
ولفــت، إلــى أن "هــذا التعاقد 
أوجب البقاء حتت مظلة منظمة 
واليونيســيف،  العاملية  الصحة 
بحســب االتفاق مع الشــركات 
أن  أوضــح  لكنــه  املصنعــة"، 
"العراق لديه خارج هذا التحالف 

تعاقــدات جانبية، وهو ما حصل 
بالنســبة لتعاقدنــا مع لقاحي 

سينوفارم وفايزر".
في مقابل ذلــك، بنّي خالطي، أن 
"التعاقد األساسي الذي يوفر لنا 
16 مليون جرعة هو عبر التحالف 
الدولــي للقاحــات وهو األفضل 

بالنسبة إلينا".
"التقارير  أن  إلى  وانتهى خالطي، 

التي تصدر بني فتــرة وأخرى عن 
عدم فعالية لقاح معني أو وجود 
أضرار جانبية له، ميكن تصنيفها 
بأنها حرب بني الشركات وألغراض 

اقتصادية وجتارية".
يذكر أن العراق قّد اقّر لغاية اآلن 
ثالثــة أنواع من لقاحــات كورونا 
فضالً  واســترازينكا،  فايزر،  وهي 

عن سينوفارم.

مسؤولون صحيون: التعاقد مع تحالف كوفاكس 
يوّفر 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا

من مستشفيات العزل

وجبات جديدة ستصل البالد واإلقبال على التطعيم دون المستوى

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العليــا  املفوضيــة  اكــدت 
امس  لالنتخابــات  املســتقلة 
األحــد أن املوعد املقــرر إلجراء 
فــي  البرملانيــة  االنتخابــات 
العاشر من تشرين األول املقبل، 
رجعـــة  وال  هو موعد "حتمي 

عنه".
كلمتها  في  املفوضية  وجددت 
األســبوعية يوم امس التزامها 
في "إجناز املهــام املوكلة إليها 
بإجراء انتخابات شفافة وعادلة 
وقبول  رضــى  تنــال  ونزيهــة 

الناخبني واجملتمع الدولي".
"جرى  أنه  املفوضيــة  واضافت 
منح إجازة تأســيس لـ ) 253( 
حزبًا سياســيًّا، كمــا بلغ عدد 
طلبات التسجيل لألحزاب التي 
 )63( نحو  التأســيس  قيد  هي 
بلغ عدد طلبات  طلًبا، في حني 
رغبتها  أبــدت  التي  األحــزاب 
باملشــاركة فــي االنتخابــات 
حزبًا،   )118( املقبلــة  البرملانية 
كما أبــدى ) 11( حتالفا الرغبة 
باملشــاركة فــي االنتخابــات 
املقبلــة من أصــل )32( حتالًفا 

سياســيًّا مصّدًقا عليه، و)12( 
حتالًفا قيد التسجيل".

وبينت املفوضية، أن "املرّشحني 
األفــراد، بلــغ عددهــم )478( 
مرشــًحا، مــن ضمنهــم )5( 
مرّشــحني من املكون األيزيدي، 
و)8( آخرين من املكون الصابئي 
املندائــي، و )9( مرشــحني من 
الكرد الفيليني و )7( مرشــحني 
و  املســيحي،  املكــون  مــن 
األحزاب  مــن  مرشــًحا   )140(
السياسية، و )4( من التحالفات 
الصباح   – السياســية".بغداد 

اجلديد 
العليــا  املفوضيــة  اكــدت 
امس  لالنتخابــات  املســتقلة 
األحــد أن املوعد املقــرر إلجراء 
االنتخابات البرملانية في العاشر 
مــن تشــرين األول املقبل، هو 

موعد "حتمي وال رجعة عنه".
كلمتها  في  املفوضية  وجددت 
األســبوعية يوم امس التزامها 
في "إجناز املهــام املوكلة إليها 
بإجراء انتخابات شفافة وعادلة 
وقبول  رضــى  تنــال  ونزيهــة 

الناخبني واجملتمع الدولي".

المفوضية تجدد التزامها 
بموعد إجراء االنتخابات وتفصل 

طلبات الترشيح باالرقام



محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

زار رئيس جامعــة البصرة الدكتور 
ســعد شــاهني حمــادي والوفد 
املرافق لــه اكادميية اخلليج العربي 
فــي  البحريــة وكان  للدراســات 
اســتقبالهم رئيــس األكادمييــة 

وعمداء الكليات العسكرية.. 
وجاءت الزيارة لبحث اواصر التعاون 
املشــترك بني اجلامعة واالكادميية 
واشــراك طلبة الدراســات العليا 
واالوليــة في مختلــف اجملاالت ومت 
اثناء الزيــارة تفقد القبة الفلكية 
في االكادمييــة والتي تعتبر الثالثة 
على املنطقــة العربية من ناحية 

التطور واحلداثة.

ورشة عن القياس والتقومي في 
التربية و التعليم

ونظــم مركز التطويــر و التعليم 
املستمر في جامعة البصرة ورشة 
عبر اإلنترنــت عن القياس والتقومي 

في التربية و التعليم.
وتهدف الورشة الى تنمية مهارات 
التدريســيني في إعداد األختبارات 
للطلبة وادراك القياس والتقومي في 

ظل املستجدات التربوية احلديثة.
وتضمنت الورشــة التــي قدمها 
التعريف  النبي  عبد  عامر  الدكتور 
اإلختبار  ومعايير  والتقومي  بالقياس 
اجليد ووظائف وانــواع  األختبارات 
التقييم  بني  والفــرق  التحصيلية 
والتقومي وخطوات انشاء وتصحيح 

االختبار .
وأوصت الورشــة بتغيير املفاهيم 
الســائدة عن األختبارات وإنشــاء 
أســئلة  تضم  لألســئلة  بنــوك 
التحصيليــة  لألختبــارات 
التخصصات  جلميــع  اإللكترونية 
املتأهلني  تدريــب  يفاد منهــا في 

لشغل مهنة التدريس

منهجية البحث العلمي بني 
النظرية والتطبيق

ونظــم مركز التطويــر والتعليم 
ورشة  البصرة  بجامعة  املســتمر 
عن منهجيــة البحث العلمي بني 
النظريــة والتطبيق  باســتخدام 
الدورة  )spss( في ضــوء  برنامــج 
التأهيليــة التــي يقيمهــا املركز 
خلريجــي الدراســات العليــا من 
الراغبني  والدكتــوراه  املاجســتير 
فــي احلصول علــى رخصة مهنة 

التدريس .
التعريف  إلــى  الورشــة  وتهدف   
بكيفية إجــراء بحث علمي إبتداء 
من اختيار املوضوع وانتهاء بالنتائج 
التــي يتــم حتقيقهــا فــي ضوء 
.spss األهداف وباستخدام برنامج

وتضمنت الورشــة التــي قدمها 
النبي كيفية  الدكتور عامر عبــد 
واهدافه  البحث  مشــكلة  حتديد 
وفرضياته وحــدود البحث  وحتديد 
املصطلحات ومجاالت اإلســتفادة 
وصوال  الســابقة  الدراســات  من 
الى اتباع مناهــج البحث العلمي 
فــي مجــال اإلختصــاص واعداد 
البيانات واســتخالص  ادوات جمع 
استنتاجات البحث في ضوء نتائج 
والتوصيــات واملقترحات  البحــث 
فضــالً عن اإلشــارة الــى املصادر 
البحث  توثيقها فــي منت  وطرائق 

وقائمة املصادر.
العلمي فقد شــمل  اجلانــب  اما 

تعريف الباحثــني ببرنامج احلقيبة 
االحصائيــة للعلــوم اإلجتماعية 
spss مــن بدء الدخــول للبرنامج 
وكيفية  الرئيســة  والصفحــات 
تســمية املتغيرات ادخال البيانات 
إســتخدام  طرائق  الــى  وصــوال 
املناســبة  اإلحصائية  الوســائل 

لتحليل البيانات وحتقيق األهداف.

الشخصية في ضوء نظرية 
بوصلة التفكير

ونظــم مركز التطويــر و التعليم 
املستمر في جامعة البصرة ورشة 
عبر اإلنترنت عن الشــخصية في 
 ، التفكير  بوصلــة  نظريــة  ضوء 
املناسبة  التدريس  طريقة  واختيار 

لكل منط من امناط التفكير
وتهــدف  الورشــة الــى التدريب 
علــى معرفــة املتدربــني لنوعية 
حسب  واختالفها  شــخصياتهم 
منــط تفكيرهــم ليتدربــوا على 

تطبيــق ذلــك فــي التعامل مع 
بالفروق  االمر  تعلق  بقدر  طلبتهم 

الفردية بني الطالب.
قدمتها  التي  الورشــة  وتضمنت 
الدكتورة نــداء محمد عرضاً آللية 
عمل الدماغ في ضوء اخر االبحاث 
العلمية  وإطالق مقياس )هيرمان( 
األجــزاء  ملعرفــة  للمشــاركني 

املسيطرة على تفكيرهم.
وناقشــت الورشــة كيفية اعداد 
الــدروس لــكل منط مــن األمناط 
املســيطرة على تفكيــر الطالب 
صنفت  التــي  النظرية  بحســب 
األشخاص  على  املسيطرة  األمناط 
و  وتنفيذيــني  موضوعيــني  مــن 

ابداعيني ومشاعريني .

استخدام بعض الهائمات 
احليوانية كأدلة حياتية

وناقشــت دراسة في كلية الزراعة 
بجامعة البصرة اســتخدام بعض 

الهائمــات احليوانية كأدلة حياتية 
لتقييــم نوعيــة املياه في شــط 

العرب.
عبد  االء  الباحثة  دراسة  وتضمنت 
العالي ميثم قياس بعض العوامل 
البيئيــة للمــاء شــملت درجــة 
حــرارة املــاء واألس الهيدروجيني 
واملتطلب  املــذاب  واالوكســجني 
والشفافية  لالوكســجني  احليوي 
وامللوحة واالمــالح الذائبة الكلية 
والعســرة  الكلية  العالقة  واملواد 
الكليــة وكلوروفيــل-أ والنتــرات 

والنتريت والفوسفات. 
وتهدف الدراســة الى حتديد أنواع 
وكثافــة الهائمــات احليوانية عن 
طريق ربطها مع دليل نوعية املياه 
شط  مياه  نوعية  لتقييم  الكندي 

العرب.
إستمرار  بضرورة  الدراسة  وأوصت 
إجــراء البحوث والدراســات على 
مجاميــع الهائمــات احليوانية ملا 

لهــا من أهميــة اقتصادية ألنتاج 
األســماك ومعرفة حالة املسطح 

املائي.

حلقة نقاشية عن آفة حلم غبار 
نخيل التمر

ونظــم مركز ابحــاث النخيل في 
جامعــة البصرة حلقة نقاشــية 
عن آفة حلــم غبار نخيــل التمر  
احللقة  وتهدف   ، وطرق مكافحتها 
التي حاضر فيها التدريســي حازم 
محســن علي التعريف بآفة حلم 
غبار النخيل وما تسببه من خسائر 

اقتصادية للمزارعني .
حياتية  شرح  الى  احللقة  وتطرقت 
اآلفة وطرق تكاثرها وكيفية التنبؤ 
بأوقات ظهورهــا مع ذكر األصناف 
احلساســة واملقاومــة لإلصابــة 
والكيميائية  الزراعية  الطرق  واهم 
الوقائية والعالجيــة ملقاومة هذه 

اآلفة.

حلقات نقاشية ودراسات وورش عمل في جامعة البصرة 
لألرتقاء بالمسيرة العلمية وخدمة المجتمع

بحثت التعاون مع أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية

تهدف الورشة 
الى تنمية مهارات 

التدريسيين 
في إعداد 

األختبارات للطلبة 
وادراك القياس 

والتقويم في 
ظل المستجدات 
التربوية الحديثة

رئيس جامعة البصرة خالل لقائه رئيس اكادميية اخلليج العربي للدراسات البحرية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلـــن ُمدير عام الشــركة العامة لكبريت 
املشراق عبـد املنعـم نايـف عبـوش اجلبـوري 
عن زيارة ُمدير عام الشركة العامة للصناعات 
املُرافق  والوفد  الفوالذية عـالء ناصـر حسيـن 
لــُه إلى الشــركة العامة لكبريت املشــراق 
للتفاوض حوَل مســودة العقــد اخلاص بِنقل 
ونصــب وتركيــب معمل تصفيــة الكبريت 

وُمناقشة فقراته الفنية والقانونية .
فقد أتفق الطرفان على إكمال إجراءات العقد 
ِخالل األسبوع القـادم وأكـَد ُمدير عام شركة 
كبريت املشــراق ان الشــركة ُمصممة على 
املُضي في إعادة تشــغيل خط إنتاج الكبريت 
وزارة الصناعة  اتصاالت مــع  املُصفى ولديها 
لِغرض  النيابيــة  املاليــة  واللجنة  واملعــادن 
احلصــول علــى تخصيصات ماليــة إلكمال 
إعادة تشــغيل خط إنتاج الكبريت واخلطوط 

اإلنتاجية األخرى في الشركة .
وأســتعرَض ُمديــر عــام الشــركة العامة 
للصناعات الفوالذية اإلمكانيات الهندســية 
مايؤهلها  الشــركة  متتلكها  التــي  والفنية 
لِتنفيذ ُمختلف األعمـال وأجـرى الوفد الزائر 
جولة ميدانية لإلطالع وتقييم األعمال املدنية 
اخلاصة ِبعمل تصفية الكبريت ووضع اخلُطط 

املطلوبة للتهيئة لِتنفيذ العمل املطلـوب .

بغداد ـ الصباح الجديد:
حســب توجيهات وزير املوارد املائية املهندس 
مهدي رشــيد احلمداني تستمر مديرية املوارد 
املائية فــي كركوك بحمتلها الزالة التجاوزات 
عــن محرمات نهر خاصة جــاي وبالتعاون مع 
قائمقامية كركوك وباســناد من قبل القوات 

األمنية في احملافظة٠
حيث ابتدأ العمل برفع التجاوزات من اجلســر 
الرابع فــي اجلزء اجلنوبي مــن مدينة كركوك 
وباجتاه اجلزء الشمالي من داخل املدينة وبسافة 
التجاوزات رفع مجموعة من  ٥كم وشــملت 
املشاتل ومرائب لوقوف السيارات على ضفاف 
النهر وداخلها وكذلك محطات تعئبة الوقود 
وشــركات تنظيف العائدة إلى بلدية كركوك 
العــاب وكذلك حديقــة للحيوانات  ومدينة 
وقاعات للمناسبات ومحال جتارية منشأ جتاوزا 
قرب قلعة كركوك واحلملة مســتمرة وبهمة 
عالية وقد مت إحالة املتجاوزين للقضاء وحسب 
القوانــني النافذة بهذا اخلصــوص وان العمل 

يسير ضمن ما مخطط له .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلع وزيــر الزراعة املهنــدس محمد كرمي 
اخلفاجي خالل زيارته لســيطرتي الراشدية 
والتاجــي على ســير العمــل فيما يخص 
منع دخول املنتجــات املهربة واملمنوعة من 

االستيراد.
وبــني الوزيــر توجيهاتــه للقائمــني على 
مســتويات  رفع  بخصــوص  الســيطرات 
العمــل والتنســيق، حلماية املنتــج احمللي، 
ســيما البيض والدجاج ، داعياً إلى التعاون 
والثروة  الزراعة  والتنسيق من قبل مديريات 
احليوانيــة، واملستشــفيات البيطرية ، مع 
اجلهات األمنية، ســيما خالل شهر رمضان 

املبارك.
كما ثمن الوزير اخلفاجــي الدور املهم الذي 
تضطلع به اجلهــات األمنية بكل صنوفها 
من أجمــل تطبيق الروزنامة الزراعية، ومدى 
املنتســبني  لدى  الوطنية  والــروح  التعاون 
وتقديراَ جلهودهم  تثميناً  بتكرميهم  موجها 

املتميزة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التجارة عن مواصلة  وزارة  اعلنت 
احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة 
العمل فــي فروعهــا ومواقعها 
جــرد  الســتكمال  االنتاجيــة 
املطاحن واالستعداد إلطالق توزيع 

احلصة الرابعة .
أثير  الشــركة  عام  مدير  واوضح 

داود ســلمان ان العمل متواصل 
برغم  والســبت  اجلمعة  يومــي 
حالة احلظر الصحي الجناز عملية 
اطالق  واستكمال حتضيرات  اجلرد 
احلصــة الرابعة. مشــيرا إلى ان 
هذا االســبوع سيشهد املباشرة 
املطاحن  جتهيــز  قوائــم  بقطع 
للشروع  الطحني  ووكالء  باحلبوب 

باالنتاج والتوزيع للحصة الرابعة 
من مــادة الطحــني والتي تعتبر 
الوجبــة التكميليــة للحصــة 

الرمضانية .
ولفــت املدير العام الــى التعاون 
شركة  مع  املشــترك  والتنسيق 
احلبوب  لتوفيــر  احلبــوب  جتــارة 

الالزمة لالنتاج.

بابل ـ الصباح الجديد: 
تواصل شعب الرقابة الصحية في 
بابل متابعة  دائرة صحة محافظة 
تنفيذ قــرارات خلية االزمة اخلاصة 

بجائحة كورونا. 
واوضــح مديــر شــعبة الرقابــة 
الصحية في قسم الصحة العامة 
الدكتور محمــد عدنان املرزوك انه 
مت اطــالق حملة الســتنفار جهود 

في  الصحية  الرقابــة  منتســبي 
القسم وقطاعات الرعاية الصحية 
وبالتنسيق  للدائرة  التابعة  االولية 
توجيه  االمنية وحسب  مع اجلهات 
وزارة الصحــة واشــراف مدير عام 
هاشــم  محمد  الدكتور  الدائــرة 
اجلعفري . واضاف مدير الشعبة ان 
الــى متابعة تنفيذ  احلملة تهدف 
قرارات خلية االزمة واجراءات حظر 

الليل  والوقات متاخرة من  التجوال 
ومحاسبة اخملالفني لتلك االجراءات 
حسب قانون الصحة العامة وغلق 
لتلك  اخملالفــة  املقاهي  مــن  عدد 
القرارات وااللتــزام بحظر التجوال، 
اضافة الى تبليــغ جميع العاملني 
بتلقي اللقاح ضــد مرض فايروس 
كورونا وعدم تشغيل اي عامل بدون 

بطاقة الفحص الطبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزيــر  اعلــن 
الركابي  عادل  الدكتور  االجتماعية 
ان الــوزارة ســتطلق االســتمارة 
بالتقــدمي  اخلاصــة  االلكترونيــة 
للشمول براتب احلماية االجتماعية 
قريبا جدا بعد استكمال املتطلبات 

اخلاصة باطالق الشمول. 

وقال الوزير خالل ترؤســه اجتماعا 
االجتماعيــة  احلمايــة  لهيئــة 
سجاد  هدى  الهيئة  رئيس  بحضور 
الوزارة  ان  للهيئــة  املتقدم  واملالك 
بفتح  اخلاصة  التحضيرات  اكملت 
االستمارة االلكترونية وهي في طور 
اســتكمال االســتعدادات االخرى 
اخلاصة بالبحث االجتماعي والدعم 

 ، الشــمول  لعملية  اللوجســتي 
الفتا الــى ان الوزارة ســتفتح باب 
الشــمول براتب احلماية على ضوء 
لهيئة  املرصــودة  التخصيصــات 
فــي موازنة  االجتماعية  احلمايــة 
2021.  واضــاف الوزير انه ســيتم 
االرتفاع  مبلــغ  احتســاب  كذلك 
جلميع  االجتماعية  االعانة  بسقف 

وزارة  متويل  املســتفيدين في ضوء 
املاليــة للهيئة حيث ســتخاطب 
الــوزارة غــدا وزارة املاليــة بكتاب 
رســمي لتمويل صنــدوق احلماية 
باملبالغ الالزمة مع الزيادة بســقف 
االعانــة ولــكل اشــهر الســنة 
وفقــا للتخصيص املصــادق عليه 
واســتجابة وزارة املاليــة لطلــب 

وضعت  الــوزارة  ان  واوضح  الوزارة. 
الية واضحــة ودقيقة للتقدمي على 
االجتماعية  باحلمايــة  الشــمول 
التي  الســابقة  االخطاء  لتالفــي 
للشمول  التقدمي  اثناء  في  حصلت 
في عام 2016، مشيرا الى ان الوزارة 
حســمت بحدود 43 الف اسرة ممن 
2016 ومت  تقدمت للشــمول فــي 

شمولها براتب احلماية االجتماعية. 
كما متت مناقشــة االســتعدادات 
اللوجستي  الدعم  توفير  وامكانية 
لتســهيل  االجتماعيني  للباحثني 
املتقدمة  االســر  بحــث  مهمــة 
الكترونيا  بياناتها  للشمول وادخال 
ومقاطعتها قبل ارسالها الى وزارة 
التخطيط لفرز املستحقني منهم.

المشـراق تتفاوض 
لنصب خط النتاج 
الكبريت الُمصفى

الموارد المائية تواصل 
ازالة التجاوزات على 

روافد النهر في كركوك 

وزير الزراعة يطلع ميدانيًا على 
حمالت منع المنتجات المهربة 

والممنوعة من االستيراد 

 تصنيع الحبوب تواصل عملها لجرد 
المطاحن واالستعداد إلطالق الحصة الرابعة 

صحة بإبل تغلق عددا من المقاهي 
المخالفة لقرارات خلية االزمة

قريبا جدا .. اطالق االستمارة االلكترونية للشمول براتب الحماية االجتماعية 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
يعتقد احمللل تســفي برئيل في صحيفة 
هاآرتــس اإلســرائيلية أن مشــروع قناة 
إســطنبول املدعوم مــن الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان، يثير قلق روسيا بشأن 
املســار اجلديد الذي ســيوفره للســفن 

احلربية الغربية خالل الصراعات.
ويعد شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع 
إردوغــان التــي يصفها بأنها “مشــاريع 
جنونية” إلحــداث حتول على صعيد البنى 
التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق 

خالل عهده املستمر منذ 18 عاما.
ويقــول برئيل إن روســيا والــدول املطلة 
علــى البحر األســود تشــعر بالقلق ألن 

مشروع القناة ســيمنح تركيا السلطة 
الوحيــدة للتحكم في حركــة املرور عبر 
املياه، باإلضافة إلى السماح مبرور السفن 
إلى  املتوســط  البحر األبيض  احلربية من 

البحر األسود.
املشــروع الذي دعا إليه إردوغان لسنوات، 
شــمال  في  األســود  البحــر  ســيربط 
إسطنبول ببحر مرمرة في اجلنوب، وتقدر 

تكلفته بـ 9.2 مليار دوالر.
تركيــا على  املاضــي صادقت  والشــهر 
مشــاريع لتطوير قناة للشــحن البحري 
بنما  في إسطنبول أسوة مبشاريع قنوات 
والســويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية 
“مونترو” املوقعة عــام 1936 التي تضمن 

املرور احلر عبر مضيق البوسفور والدردنيل 
للسفن املدنية في أوقات السلم واحلرب.

ويعتبر مســؤولون أتراك أن القناة اجلديدة 
تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط 
عن مضيق البوسفور في إسطنبول، الذي 
يعد ممرا أساســيا للتجارة العاملية عبرته 

العام املاضي أكثر من 38 ألف سفينة.
وحركة عبور اجملرى املائي بني أوروبا وآســيا 

كثيفة وشهدت مؤخرا حوادث كثيرة.
أصدر القضــاء التركي، االثنــني املاضي، 
مذكرات توقيف في حق عشرة أدميراالت 
متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها 
مئات مــن الضبــاط الســابقني تنتقد 
مشــروع قنــاة إســطنبول املدعوم من 

الرئيس رجب طيب إردوغان.
أنه  برئيل، فإن املشــروع يبدو  وبحســب 
بشــرى ســارة للواليات املتحــدة، حيث 
ستكون قادرة على إرسال سفنها احلربية 
إلــى البحر األســود إذا اندلعت احلرب مع 

روسيا.
وأضاف “واشــنطن ستضطر بال شك إلى 
تقدمي تنــازالت كبيرة لتركيا، مثل التخلي 
عن حملتهــا ضد اســتحواذ تركيا على 
منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-

.”400
ووفقــا لبرئيل، فــإن إردوغان يســتخدم 
مشروعه لإلشارة إلى “طموحه في حتويل 
تركيــا إلى قــوة إقليمية جتعــل كال من 

روسيا والواليات املتحدة يعتمدان عليها”.
وتأتــي خطــط هذا املشــروع فــي وقت 
تعاني فيه تركيا واحدة من أســوأ أزماتها 
االقتصاديــة، وتواجــه موجــة رابعة من 
فيروس كورونا، يبلغ متوســطها أكثر من 

56 ألف حالة جديدة في اليوم.
وبرى برئيــل أن إردوغان يكافح في الداخل 
نقص لقاح كوفيد، وإخفاقات في توزيعه، 
وســط ارتفاع معــدالت اإلصابــة، حيث 
تعهدت أنقرة بإرسال 150 ألف جرعة من 

اللقاح إلى ليبيا التي مزقتها احلرب.
ويعتقد برئيل أنه “من املفترض أن تختفي 
كل هذه املشــاكل بطريقة سحرية في 

مياه قناة إسطنبول”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية امس األحد 
إن إسرائيل واليونان وقعتا “أكبر صفقة” 

دفاعية بينهما.
أن الصفقة تشــمل  الــوزارة  وأوضحت 
“إلبيت سيستمز”  وإدارة شركة  تشغيل 
اإلســرائيلية ملركز تدريب للقوات اجلوية 
اليونانية مبوجب عقد قيمته حوالي 1.65 

مليار دوالر
وقالت إلبيت إنها ستزود اليونان بطائرات 
تدريب جديدة من طراز “أم346-” وستتولى 

للقوات  الكامل  التدريب  صيانة أسطول 
اجلويــة اليونانية، والذي يضم عشــرات 
الطائرات من طراز “أم346-” و”تي6-” ملدة 

تقارب 20 عاما.
والتقى أشكينازي بوزيري خارجية قبرص 
واليونــان، نيكــوس خريســتودوليديس 
ونيكوس ديندياس، فضال عن أنور قرقاش، 

وزير الدولة للشؤون اخلارجية باإلمارات.
واســتضافت قبــرص اجلمعــة املاضية  
إســرائيل  دبلوماســيي  لكبار  اجتماعا 
واإلمارات واليونان، أجريت خالله محادثات 

وصفت بأنهــا تعكس “الوجــه املتغير” 
للشرق األوسط.

وقــال وزيــر اخلارجية اإلســرائيلي غابي 
أشــكينازي فــي مؤمتر صحفــي مبدينة 
بافــوس الســاحلية “هــذه الشــراكة 
االســتراتيجية اجلديدة متتد من سواحل 
اخلليــج العربي إلــى البحر املتوســط 

وأوروبا”.
وتأتي هذه الصفقــة في ظل توترات بني 
اليونان وتركيا على خلفية تنقيب األخيرة 

عن الغاز شرق البحر املتوسط.

وفــي بداية أبريــل احلالي اتهمــت وزارة 
الهجرة اليونانية تركيا مبحاولة التسبب 
بـ”تصعيــد” فــي بحر إيجــه من خالل 
القيام “مبناورات خطيرة”، وعبر تشــجيع 
مهاجرين على التوجه إلى اليونان، بوابة 

العبور الرئيسية إلى االحتاد األوروبي.
وقالت الوزارة في بيان “هذا الصباح، أبلغ 
خفر الســواحل اليوناني عن عدة حوادث 
رافــق فيها خفــر الســواحل والبحرية 
التركيــة قوارب هشــة للمهاجرين إلى 
احلــدود األوروبية، في محاولة للتســبب 

بتصعيد مع اليونان”.
وقالت الوزارة في بيان إن “خفر السواحل 
اليوناني أبلغ عــن عدة حوادث رافق فيها 
خفر الســواحل والبحرية التركية قوارب 
هشة للمهاجرين إلى احلدود األوروبية، في 

محاولة للتسبب بتصعيد مع اليونان”.
وكان خفــر الســواحل اليونانــي أعلن 
ســابقا أن إحدى دورياته البحرية بالقرب 
من جزيرة ليسبوس تعرضت “ملضايقات” 
من قبل زورق تركــي كان يقوم “مبناورات 

خطيرة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن الرئيس األميركي جو بايدن أنه سيرفع احلد 
األقصى لعدد الالجئــني الذين يتم قبولهم في 
الواليــات املتحدة هذا العام، بعد يوم من توجيه 
انتقادات من النواب الدميقراطيني ملوافقته على 

إبقاء العدد املنخفض تاريخيا من دون تغيير.
ووقــع بايدن علــى أمر اجلمعــة املاضي يقضي 
باســتمرار احلد األقصى لقبــول الالجئني الذي 
أعلنــه ســلفه دونالــد ترامب ويبلــغ 15 ألف 

شخص حتى نهاية سبتمبر املقبل.
وبالتوقيع على هــذا األمر، يكون بايدن قد جمد 
خطة أعلــن عنها في فبراير لزيادة احلد األقصى 

إلى 62500.
وقال بايدن للصحفيني فــي والية ديالوير، امس 

االول السبت، إنه سيرفع احلد البالغ 15 ألفا.
لكن من غيــر احملتمل أن يصل العــدد إلى احلد 
األقصــى املقترح البالغ 62500، وفقا لشــبكة 

“سي إن إن” اإلخبارية األميركية.
وبعد انتقاد النواب وجماعات الدفاع عن الالجئني 
لبايدن، قالت املتحدثة باسم البيت األبيض جني 
ساكي يوم اجلمعة، إنه يعتزم “وضع حد أقصى 
نهائي متزايــد لالجئني للفترة املتبقية من هذه 

السنة املالية بحلول 15 مايو”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
البريطانية  تاميز”  كشــفت صحيفة “صنداي 
عن أن “ســفنا حربية تابعة للبحرية امللكية 
ســتبحر إلى البحر األســود الشــهر املقبل، 
مع اســتمرار التوترات بني القــوات األوكرانية 

والروسية”.
وقالــت الصحيفــة إن “وضع الســفن قبالة 
ســواحل أوكرانيا يهدف إلى إظهار التضامن 
مع كييف وحلفــاء الناتو فــي املنطقة بعد 
أن قرر الرئيس األميركي جو بايدن إلغاء نشــر 
سفينتني حربيتني أميركيتني في البحر األسود 
األسبوع املاضي، حتسبا لتصاعد األزمة بسبب 

احتشاد القوات الروسية”.
وذكــرت الصحيفــة أن “مدمــرة مســلحة 
بصواريخ مضادة للطائــرات وفرقاطة مضادة 
للغواصات ســتبتعدان عــن حاملة الطائرات 
البحرية امللكية في البحر املتوسط، وتتجهان 

عبر مضيق البوسفور إلى البحر األسود”.
وقال متحدث باســم وزارة الدفاع البريطانية 
للصحيفة إن “احلكومة البريطانية تعمل مع 
أوكرانيــا ملراقبة الوضع وتواصل دعوة روســيا 

لوقف التصعيد”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن الرئيس الفرنســي إميانويــل ماكرون في 
مقابلة أجرتها معه شــبكة )ســي بي إس( 
األمريكيــة بثت مقتطفــات منها امس االول 
الســبت، أنه “علينــا حتديد خطــوط حمراء 
واضحة مع روســيا”، مبديا استعداده لفرض 
عقوبات في حال أبدت موســكو “سلوكا غير 

مقبول”.
وقال ماكرون ردا على سؤال حول احتمال اتخاذ 
تدابير ضد موسكو في حال اجتاحت أوكرانيا، 
في وقت حتشــد روســيا قــوات متزايدة على 
احلــدود، “أعتقد أنه يعد ســلوكا غير مقبول، 
علينا بالفعــل فرض عقوبات”. وأضاف “أعتقد 
أنه يتحتم علينا حتديد خطوط حمراء واضحة 

مع روسيا”.
وإذ أكــد ماكــرون أن العقوبــات وحدها “غير 
كافية” وأن من األفضل إقامة “حوار بناء”، اعتبر 
أن العقوبات تشكل “الطريقة الوحيدة لنكون 
ذوي صدقية”. وقال “إننا بحاجة إلى حوار صريح 

ومنفتح مع روسيا”.
وروســيا متهمة بنشر عشــرات آالف اجلنود 
قرب حدودها مــع أوكرانيا وفي شــبه جزيرة 
القرم التي ضمتها عام 2014، فيما استؤنفت 
املعارك مؤخرا بعــد توقفها منذ التوصل إلى 

هدنة في صيف 2020.

بايدن“يتراجع عن 
قراره”بخصوص الالجئين

سفن حربية بريطانية 
تتجه إلى البحر األسود

ماكرون يؤكد الحاجة إلى “حوار 
صريح ومنفتح مع روسيا”مع 

االستعداد لفرض عقوبات عليها

الصباح الجديد ـ متابعة:

شــهدت العاصمــة الليبيــة 
يومني  مــدار  علــى  طرابلــس 
اشــتباكات باألسلحة اخلفيفة 
وميليشيا  الردع  بني ميليشــيا 
جهــاز دعــم االســتقرار الذي 
ويقودها  الســراج،  فايز  أسسه 
الشــهير  الككلي  الغني  عبد 
بغنيوة على خلفية اعتقال كل 

ميليشيا لعناصر من األخرى.
وذكرت مصادر عســكرية ليبية 
أن  طرابلس  العاصمــة  داخــل 
االشتباكات أسفرت عن سقوط 
قتيل من جراء تبادل إطالق النار 

العشوائي بني اجلانبني.
ســبب  أن  املصــادر  وأكــدت 
االشــتباكات هو أن ميليشــيا 
جهاز حفظ االســتقرار وبأوامر 
مباشــرة من الككلــي، قامت 
باختطاف 7 عناصر يتبعون إدارة 
عمليات األمن القضائي، بعد أن 
بالقبض  أوامر  اخملتطفــون  نفذ 

على أحد حراس الككلي.
العناصر  أن  أيضــا  وأوضحــت 
املقبوض عليهم من ميليشــيا 
الككلــي مطلوبــون للنيابــة 
منها  عــدة قضايا،  في  العامة 
قتل وأخرى ســطو، إضافة إلى 
عمليــات إطالق نــار على أحد 
املواطنني وإصابته بجروح بالغة.

أن  إلى  أشــارت  ذاتها  املصــادر 
ميليشــيا  يتبع  مســلحا  رتال 
الــردع ملكافحة اجلرمية املنظمة 
بقاعدة  مقر  من  خرج  واإلرهاب، 
بالعاصمة طرابلس  معيتيقــة 
في الساعات األولى من اجلمعة 
املاضيــة، اســتعدادا ملهاجمة 
ميليشــيا الككلي بعد خطف 

عناصر جهاز األمن القضائي.
اجتماعا  أن  املصــادر  وأوضحت 
عقد اجلمعــة أيضا، بــني قادة 
بعد  طرابلس  في  امليليشــيات 
حل  ضرورة  على  واتفقوا  احلادث 
اللجوء  الككلي مع  ميليشــيا 
للخيار العسكري إذا رفض قادة 

امليليشيا املثول لألوامر وتسليم 
السالح.

مت  الككلــي  وميليشــيات 
تشكيلها بقرار من فايز السراج، 
حيــث خصــص لهــا ميزانية 
لعام   38 رقــم  بقرار  مباشــرة 

.2021
وشــاركت هذه امليليشيات في 
عمليات ضد مدنيني وعسكريني 
اجليش  قتال ضد  في  واشتركت 

الليبي مؤخرا.
أذرع السراج،  أبرز  والككلي أحد 
ومــن املقربني أيضا مــن زعيم 
عبد  املقاتلة  الليبيــة  اجلماعة 
احلكيم بلحاج، املولود في مدينة 
الســجن  دخل  حيث  بنغــازي، 

بسبب تورطه في جرائم جنائية 
وجرائم وقضى فيه سنوات عدة.
بالقذافي، شكل  اإلطاحة  وبعد 
ميليشــيات مسلحة  الككلي 
تعرف مبيليشيات “األمن املركزي” 
وأصبح من الشــخصيات التي 
تتمتع بنفوذ واسع في العاصمة 

طرابلس.
وفي وقت سابق، نشرت “سكاي 
نيوز عربية” تقريرا أشــارت فيه 
إلى وجود توترات بني امليليشيات 
في طرابلس بســبب املمارسات 
الككلــي  بهــا  يقــوم  التــي 
وميليشــياته في مــدن الغرب 

الليبي.
أن  حينهــا  التقريــر  وأكــد 

ضرورة  على  اتفقوا  امليليشيات 
حــل هــذه امليليشــيا واتخاذ 
الالزم ضدهــا حتى لو مت اللجوء 
للقوة لوقف املمارســات املؤدية 

للفوضى في الغرب الليبي.
ودعــا اجمللس حكومــة الوحدة 
الوطنيــة اجلديــدة فــي البالد 
لإلعداد النتخابــات حرة ونزيهة 

ال تقصي أحدا في 24 ديسمبر.
وأقــر مجلس األمــن باإلجماع 
مقترح األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش لنشر مراقبني 
لوقف إطــالق النار فــي ليبيا. 
وكتب غوتيريش جمللس األمن في 
الســابع من أبريل قائال “سيتم 
املراقبني في سرت مبجرد  نشــر 

الوفاء بكل متطلبات وجود دائم 
اجلوانب  مبا يشكل  املتحدة  لألمم 
األمنية واللوجســتية والطبية 

والعملية”.
وأضاف “في تلك األثناء سيكون 
هناك وجــود في طرابلس مبجرد 

أن تسمح الظروف بذلك”.
وفي القرار، الــذي تبناه مجلس 
شــدد  املاضي،  اجلمعة  األمــن 
الكاملة  “املشاركة  على  اجمللس 
املســاواة  علــى  والقائمــة 
ومشاركة  للنســاء  واحلقيقية 

الشباب” في االنتخابات.
الدولي  األمــن  مجلــس  وحث 
بقــوة كل الدول علــى احترام 
ودعم وقف إطالق النار بســبل 

مــن بينها ســحب كل القوات 
ليبيا  مــن  واملرتزقة  األجنبيــة 
باالنصياع  تأخيــر” وطالب  “دون 
األسلحة  لوصول  الكامل حلظر 

إلى ليبيا.
يشــار إلى أن وثائق كشفت عن 
عدد املرتزقة السوريني في ليبيا، 
وذلك بعد أن تبنى مجلس األمن 
الدولي وباإلجماع، اجلمعة، قرارا 
املرتزقة  إخــراج  يتضمن ضرورة 

من البالد.
وأشارت الوثائق إلى أن هناك 11 
ألف مرتزق سوري في ليبيا، وهو 
ما يســهل من مهمــة تطبيق 
القــرار الدولــي الــذي صاغته 

اململكة املتحدة.

اشتباكات ومناوشات بين ميليشيات
 تؤزم أوضاع طرابلس في ليبيا

الككلي أحد أبرز 
أذرع السراج، ومن 
المقربين أيضا من 

زعيم الجماعة الليبية 
المقاتلة عبد الحكيم 

بلحاج، المولود في 
مدينة بنغازي، حيث 
دخل السجن بسبب 
تورطه في جرائم 

جنائية وجرائم وقضى 
فيه سنوات عدة

اشتباكات باألسلحة اخلفيفة بني ميليشيا الردع وميليشيا جهاز دعم االستقرار

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

في الوقت الذي ندد راؤول كاســترو، 
في آخر خطاب لــه على رأس احلزب 
احلاكــم في كوبا، مبا ســّماه “احلرب 
واشنطن  تشّنها  التي  االقتصادية”، 
ضد بــالده، دعــا الســكرتير األول 
للحزب الشيوعي الكوبي إلى “حوار 

قائم على االحترام”. 
وقال كاسترو أمام مؤمتر احلزب الذي 
افتتــح: “أؤكــد أمام مؤمتــر احلزب، 
الرغبة في حوار قائم على االحترام، 
مع  العالقــات  مــن  شــكل جديد 
الواليــات املتحدة، علــى أال تتخلى 
كوبا عن مبادئ الثورة واالشتراكية”.

 وأضــاف أن “الهدف مــن اإلجراءات 
احلصــار  تشــديد  )األميركيــة( 
االقتصادي” علــى كوبا، »بغية خنق 

البالد وإحداث انفجار اجتماعي”. 

وافُتتــح اجلمعة املاضيــة في كوبا 
مؤمتر احلزب الشــيوعي الذي يستمر 
أربعة أيام، والذي يشــكل هذا العام 
تاريخياً، إذ سيضع حداً لستة  حدثاً 
عقــود من حكم األخوين كاســترو 
اللذين حل محلهما اآلن جيل جديد. 
بــني عامي  تاريخي  انفــراج  وعقب 
2014 و2016، توتــرت العالقــات بني 
في  املتحــدة مجدداً  والواليات  كوبا 
عهــد الرئيــس األميركي الســابق 
دونالــد ترمــب الذي شــددت إدارته 
احلصار املفروض على البالد منذ عام 

 .1962
مــن جهته، لــم يعلن بايــدن الذي 
برفع  االنتخابية  تعهد خالل حملته 
القيــود املفروضة على  بعض مــن 
كوبــا، منذ توليه ســدة الرئاســة، 
أي تدبير على صلــة باجلزيرة. والقى 
راؤول كاســترو الذي كان يرتدي الزي 
لدى وصوله  حاراً  ترحيباً  العسكري، 

إلى املؤمتر الذي ســيتعني عليه في 
ختامه التنازل عن منصب السكرتير 
األول للحزب الشــيوعي إلى الرئيس 
البالغ  املدنــي  كانيل،  ديــاز  ميغيل 
60 عامــاً. ويعقد االجتمــاع املغلق 
بعد ســتني عامــاً متاماً مــن اليوم 
الطابع  كاسترو  فيدل  إلعالن  التالي 
االشــتراكي للثورة، الــذي “ال عودة 
فيه” منذ تبني الدســتور اجلديد في 
العــام 2019. وقال كاســترو: “فيما 
يتعلق بــي، تنتهي مهمتي بصفتي 
سكرتيراً أوالً للجنة املركزية للحزب 
أداء  راٍض عن  وأنا  الشيوعي الكوبي، 

دوري ولدي ثقة مبستقبل الوطن”.
وســيكون ديــاز كانيل الــذي تولى 
رئاســة البالد منــذ 2018 أول مدني 
يقود احلزب أيضــاً، الذي أمضى فيه 

كل مسيرته السياسية.
وجاء في تغريدة أطلقها دياز ، كانيل 
“إنه مؤمتر االستمرارية”، مشدداً على 

أن اخلطــوط التوجيهيــة ألحد آخر 
خمســة بلدان شيوعية في العالم، 

لن تتغير.
لإلصالحات  امللــح  الطابــع  رغــم 
االقتصاديــة التــي حتتــاج إليهــا 
البالد الغارقة فــي أزمة كبرى جراء 
العقوبــات األميركيــة واجلائحــة، 
فــإن عقيدة احلزب األوحد ســتبقى 
مصانة. وقال الرجل الثاني في احلزب 
خوسيه رامون ماتشادو فنتورا البالغ 
90 عامــاً، فــي افتتــاح املؤمتر، كما 
الفرنسية،  الصحافة  منه  اقتبست 
الوطنية”،  الوحدة  ضمانة  “احلزب  إن 
أوفياء  بـ”البقاء  قناعتــه  عن  معرباً 
إلرث شــهدائنا على خطــى فيدل 
وراؤول”. قال رامون بالندي، الناشــط 
الشــيوعي البالغ 84 عاماً، إن “راؤول 
لن يكون علــى رأس احلزب بعد اآلن، 
لكن في حال وجود مشكلة سيكون 

راؤول موجوداً، فهو ما زال حياً”.

كاسترو يدعو إلى حوار قائم على االحترام”مع واشنطن

راؤول كاسترو

مشروع قناة اسطنبول يثير قلق روسيا ويهدد المنطقة

توقيع“أكبر صفقة”دفاعية بين إسرائيل واليونان
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــرت نتائج تقرير صناعي أصدرته شــركة 
»فاريفاليت«، موفر خدمة بيانات الطيران املدني 
في الصني، انتعاش قطــاع الطيران املدني في 

البالد إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا.
وأضــاف التقرير، وفقــا لوكالة أنبــاء الصني 
اجلديــدة )شــينخوا(، أن معدل عــدد الرحالت 
اجلويــة املســجلة يوميا في البــالد في مارس 
املاضي وصــل إلــى 12451، أي نحو %250 من 
املعدل الذي مت تســجيله في ذات الشهر العام 
املاضي. وتعاملــت الصني مع إجمالي 389600 
رحلة جوية مغادرة في شــهر مــارس، بارتفاع 

بنسبة %140.91 على أساس سنوي.
للعدد  ارتفاعــاً  الصينية  املطارات  وســجلت 
اإلجمالي للعمليات التشــغيلية التي تشمل 
%69 على أســاس  والهبوط، بنســبة  اإلقالع 
شهري إلى 820 ألفا في شهر مارس، وهو تقريبا 

نفس املستوى املسجل قبل جائحة كورونا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار صرف الدوالر، امس األحد، في 
البورصة الرئيســة في بغــداد فيما ارتفعت 

بشكل طفيف في اقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثية املركزية في بغداد ســجلت 147950 

دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما ســجلت بورصة الكفــاح املركزية خالل 
افتتاحهــا صبــاح اخلميس املاضــي 147700 
دينار عراقي. واشار املصدر إلى أن اسعار البيع 
والشراء ارتفعت في محال الصيرفة باألسواق 
احمللية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 
دينــارا عراقيا، بينما بلغت اســعار الشــراء 

147500 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

تعافي قطاع الطيران 
المدني الصيني إلى 

مستوى ما قبل »كورونا«

ارتفاع صرف الدوالر 
في السوق المحلية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
املســاهمات  برامج  سلســلة  ضمــن 
االجتماعية التي تقدمها شركة بتروناس 
مبســؤوليتها  اللتزامها  تأكيداً  املاليزية 
جتاه اجملمتع احمللي فــي محافظة ذي قار 
انتشار فايروس  وضمن حملتها احلد من 
كورونــا، نفــذت الشــركة برنامجهــا 
املدرســي والذي شــمل اكثر من 1500 
تلميذ من نحو 28 مدرسة وزعت عليهم 
الوقاية الصحية تضمنت  مســتلزمات 
وأجهزة  واملعقمات  الطبيــة  الكمامات 

وحامالت معقمات  احلــرارة  درجة  قياس 
اليدين اضافة الى القرطاسية واحلقائب 
املدرســية. وقال مدير بترونــاس العراق 
نورافيزال ســعد: “نحن فخورون  السيد 
برؤية تفانــي املعلمني الذيــن اجتمعوا 
وتعاونــوا مع بتروناس لضمان ســالمة 
طالبهم بالرغم من هذه األوقات الصعبة 
والتحديات املشتركة التي تواجه العالم 

في ظل جائحة كورونا.” 
في الوقت ذاته، وتزامناً مع شهر رمضان 
املبارك، قامــت بتروناس بتوزيع نحو 750 

سلة غذائية على العوائل املتعففة.  
وقالت الشــركة في بيان لها، ان “برامج 
املسؤولية االجتماعية جاءت من منطلق 
حتفيز النمو االقتصادي وحتســني نوعية 
حياة اجملتمعــات احمليطة مــا يعد ذلك 

ضرورياً الستدامة عمليات الشركة.”
انه “منذ  بيانهــا  وأكدت الشــركة في 
 (COVID-19( وقت ظهور فايروس كورونا 
اســتمرت مبســاندة اجلهــات الصحية 
العراقيــة من خالل التعاون مع شــركة 
نفط ذي قار بتجهيز مستشفى احلسني 

التعليمــي في احملافظــة بعدد من  )ع( 
الصحي  للحجــر  كأماكن  الكرفانــات 
للحاالت املشــتبه باصابتهــا بفايروس 
كورونا، فضالً عن جتهيزها مستشــفى 
احملافظــة مبعدات  الرفاعي في شــمال 
الوقاية الشخصية كما نفذت الشركة 
ايضاً حملة لتعفير القرى احملطية باحلقل 

شملت نحو 35 قرية.”
ومضــت بترونــاس الى القــول أن “هذه 
البرامــج تعكس احتياجــات اجملتمعات 
احمللية وشواغلها وأولوياتها مثل: البنية 

التحتية، وتأهيــل وتطوير املدارس، ورفع 
ومرافق  الصحيــة  الرعايــة  مســتوى 
الصرف الصحي وغيرهــا والتي حققت 
فيها بترونــاس تقدماً ملحوظاً منذ عام 

 ” 2013
يذكر أن بتروناس املاليزية تستثمر حالياً 
الــذي يعد من  النفطي  الغــراف  حقل 
اكبر احلقــول النفطية في محافظة ذي 
قار بعــد توقيعها عقد تطوير احلقل في 
كانون الثانــي 2010 في حتالف بقيادتها 

مع شركة جابكس اليابانية.

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلن البنــك املركزي العراقي، امس 
االحد، خــروج العراق من التصنيف 
اخملاطــر  ذات  للــدول  البريطانــي 

املرتفعة.
وذكر املركزي في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه: “في إطار جهود 
البنك املركــزي العراقي ومن خالل 
األموال  مكتــب مكافحة غســل 
ومتويــل اإلرهــاب في تطويــر بيئة 
األعمــال بضمن معاييــر االمتثال 
الدوليــة ملكافحة غســل األموال 
اخلزانة  قامــت  اإلرهــاب،  ومتويــل 
حكومة  دائــرة  فــي  البريطانيــة 
اململكة املتحدة بعدم إدراج اســم 
جمهورية العــراق من ضمن قوائم 
الدول ذات اخملاطر املرتفعة حســب 

القرار رقم 392 لسنة 2021”. 
اململكة  “اعتمدت  البيــان:  وأضاف 
املتحــدة توصيات مجموعة العمل 
املالي FATF في تصنيف الدول ذات 
املرتفعة مــن حيث تطبيق  اخملاطر 
معاييــر مكافحة غســل األموال 
ومتويــل اإلرهاب، وذلك بعد خروجها 
ت  مــن دول االحتــاد االوروبــي، وعدَّ
في مواكبة وتطبيق  العراق ملتزماً 

التوصيات الدولية”.
لهذا  االيجابية  املردودادت  وبشــأن 
القرار، أكد أنه: “ينعكس عدم إدراج 
العــراق بضمن الئحة الــدول ذات 
اخملاطر املرتفعة إيجاباً على تسهيل 
الشركات  ودخول  التجارية  األعمال 
بني البلدين فضال عن دعم العمليات 
املالية بني القطاع املصرفي العراقي 

واململكة املتحدة”.
وهــي منظمــة حكوميــة دولية 
تأسســت في عــام 1989 من قبل 
تتأّلف  فيها.  األعضــاء  الدول  وزراء 
عضوّية هذه اجملموعة حالياً من 35 
دولــة ومنّظمتــني إقليميَتني، هما 
اللجنة األوروبّيــة ومجلس التعاون 
لديها  ويوجد  العربية.  اخلليج  لدول 
العديــد مــن اجلهــات املراقبة من 

املنظمــات الدوليــة باإلضافة إلى 
اإلقليمية  املالي  العمل  مجموعات 
والتــي تتمتــع بصفــة العضــو 
والتي منهــا مجموعة  املشــارك، 

مينافاتف.
وثيقة  قد ظهرت مســودة  وكانت 
املفوضية األوروبيــة في عام 2020 
عدد مــن الــدول من بينهــا بنما 
والبهاما وموريشــيوس وتسع دول 
أخــرى فــي قائمتها للــدول التي 
تشــكل مخاطر مالية على االحتاد 
األوروبي بســبب أوجــه قصور في 

مكافحة غســيل األمــوال ومتويل 
اإلرهاب.

وتوســع الوثيقة في العام املاضي، 
قائمة  رويترز  اطلعت عليهــا  التي 
ســوداء حاليــة لكنها تســتبعد 
مناطــق أمريكية كانــت أضيفت 
إلى قائمة ســابقة قبــل تعليقها 
عقب ضغوط أجنبية. ومن املنتظر 
باربادوس  أن تدرج املفوضيــة أيضا 
وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا 
ونيكاراجــوا  وميامنــار  ومنغوليــا 

وزميبابوي في قائمة االحتاد األوروبي.

وتقــول الوثيقة، التي ال تزال عرضة 
الــدول املدرجة في  إن  لتغييــرات، 
كبيرا  تهديــدا  “تشــكل  القائمة 
على النطام املالي لالحتاد.” ومبوحب 
البنوك  قوانني االحتاد األوروبــي فإن 
وشركات  األخرى  املالية  والشركات 
الضرائــب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا 
في زبائنهــا الذين لهــم تعامالت 
القائمة.  فــي  املدرجة  الــدول  مع 
والدول املدرجة بالفعل في القائمة 
هى أفغانســتان، والعراق، وفانواتو، 
وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، 

وترينيــداد وتوباجو، وايــران وكوريا 
الشمالية.

وتعهــدت كل هذه الدول عدا كوريا 
الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل 
التصدي على نحو أفضل لغســيل 

األموال ومتويل اإلرهاب
وتتمثــل مهــام اجملموعــة بوضع 
الفعال  التنفيــذ  وتعزيز  املعاييــر 
والتنظيمية  القانونيــة  للتدابيــر 
غســل  ملكافحــة  والتشــغيلية 
األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل انتشار 
ذات  األخرى  والتهديدات  التســلح، 

الصلة بنزاهة النظام املالي الدولي. 
جهات  مع  بالتعــاون  أيضاً  وتعمل 
دولية معنيــة أخرى، علــى حتديد 
املســتوى  على  الضعف  مواطــن 
الوطني بهدف حماية النظام املالي 
الدولــي من االســتغالل من خالل 
املتبادل. وتصدر  التقييــم  عمليات 
مجموعــة العمــل املالــي كذلك 
أفضل  تتضمــن  وأوراق  إرشــادات، 
املمارســات، وغير ذلك من الوسائل 
اإلرشادية التي تهدف إلى مساعدة 

الدول في تطبيق معايير فاتف.

العراق يغادر التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة

قامت الخزانة 
البريطانية في دائرة 

حكومة المملكة 
المتحدة بعدم 

إدراج اسم العراق 
من ضمن قوائم 

الدول ذات المخاطر 
المرتفعة حسب 
القرار رقم 392 

لسنة 2021

البنك املركز العراقي

نفذت حملة لتعفير 35 قرية.. ووزعت سالل رمضان الغذاية على عوائل متعففة  

بتروناس الغراف تزود ٢٨ مدرسة بمستلزمات الوقاية الصحية
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دراسةمحمد زكي ابراهيـم

مقومات القصيدة الشعرية الحديثة
في »نصوص السبورات«.. غلطة العراقي” 

يوسف عبود جويعد

)نصـوص  الشـعرية  اجملموعـة  فـي 
السـبورات– غلطة العراقي( للشـاعر 
وسـام هاشـم، التـي حملـت الكثيـر 
الداخلـة  احلداثويـة  املتغيـرات  مـن 
فـي عملية بنـاء القصيدة الشـعرية 
التقنيـات  حيـث  مـن  احلديثـة، 
وزوايـا  اخملتلفـة،  الفنيـة، واألسـاليب 
تشـكيل  فـي  للدخـول  النظـر 
وقـد  الشـعرية،  القصيـدة  وتكويـن 
إلـى عـدم جتنيسـها  الشـاعر  عمـد 
تـاركاً عمليـة  كمجموعـة شـعرية، 
التأويـل إلـى القارئ اكتشـاف عملية 
البنـاء في هذه اجملموعة الشـعرية، إال 
من إشـارة في غـاف اجملموعة تشـير 
إلـى نصـوص السـبورات، وهـي ثمـان 
وعشـرون قصيـدة، من أربع وتسـعني 
اجملموعـة،  هـذه  ضمتهـا  قصيـدة 
حملت عناوين السـبورة مـع موضوع 
النـص الشـعري، وقـد كتبـت بنفس 
شـعري بحـت مـع تضمينهـا صـوراً 
سـردية انزياحيـة معبـرة مـن خـال 
نقـل املفـردة االعتياديـة إلـى مفـردة 
انزياحيـة فيها جانب من السـرد مييل 
إلـى احلس الشـعري أكثر مـن انتمائه 
إلـى أي جنس آخـر، ألن الرؤيـة الفنية 
الغالبـة،  هـي  الشـعرية  احلسـية 
الشـاعر  مـن  مبتكـر  أسـلوب  وهـو 
نحـو التغييـر مـن أجـل اخلـروج مـن 
النمطيـة والتكرار، وكذلـك إلعطائه 
فـي  احلريـة  مـن  أوسـع  مسـاحة 
عمليـة نقـل احلـس الشـعري الوهاج 
والذكريـات  واملناجـاة  والتداعيـات 
وطنـه  فـي  الشـاعر  بهـا  مـر  التـي 
تدفـق  وهـو  ومنفـاه،  غربتـه  وفـي 
متصـل ومكثـف وزاخـر باملعلومـات 
شـعري  منظـور  إلـى  حتولـت  التـي 

محسـوس.
وكذلـك أشـار الشـاعر في ثانيـة بأن 
هـذه اجملموعـة الشـعرية هـي نـص 
الـذي  احملتـوى  أن  بينمـا  داخـل نـص، 
يتضمنـه الكتاب قصائـده نثرية ذات 
حـس شـعري أخـاذ، لكـون الشـاعر 
وسـام هاشـم شـاعراً مـارس كتابـة 
القصيـدة الشـعرية ألكثر مـن اربعة 
عقـود، األمـر الـذي يجعلـه ملتصقاً 
بالعالـم الشـعري، الـذي يجيـد فيـه 
كتابـة القصيـدة الشـعرية بحرفيـة 

 . لية عا
وفـي العتبـة النصيـة املوازيـة، التـي 
تسـبق دخولنـا إلـى القصائـد التـي 
حتمـل عناويـن السـبورات مـع وحـدة 
الشـاعر  يقـول  القصيـدة،  موضـوع 

فيهـا :
“كل سبورة للمحو إال سبورة حبِك.

لهذا هـي بيضاء ولهذا هـي مضيئة، 
ولهـذا الـذي اكتبـه فوقهـا يلتصـق 
العتبـة  وهـذه  ميامـة”،  كريـش  بهـا 

النصيـة املوازيـة مأخوذة مـن قصيدة 
)سـبورة حبِك(، الـذي يقدم لنـا فيها 
حضـور احلبيبـة وطوافهـا معـه فـي 

حلـه وترحالـه وفـي غربتـه ومنفاه:
من يستطيع أن يزرعني با طني ؟ 

سالْت مدينة فُبللت مدينة . 
وشـعرِك  تتسـكعني  ليلـي  فـي 

 ، روحـي  حقـل  علـى  يتسـكع 
في نهاري أتسكع بني شوارعك . 

ال أعـرف بالضبط معنى آخـر للحرية 
ضحكتِك.  بعد 

لـو أن لـي اسـماً آخـر لكنـت لويتـه 
شـفاهِك.  وصيرتـه 

وفـي قصيدة )سـبورة معلقـة بحبل( 
نطـوف فـي أرجـاء املاضـي واحلاضـر، 
وهسـيس الذكريـات، ووجـع الغربـة، 

الوطن: وأنـني حنـني 
“في املدرسة جرس 

فـي باحة البيـت مذياع يصـرخ كثيراً 
الدبابات، بأسـماء قتلى 

كفـاي الصغيرتـان تديرانـه نحو وجه 
فيـروز واحلليـب الذي فـي صوتها. 

وتشـنق  حبـل  يشـنقها  والسـبورة 
 . أيامنـا 

عندي ساعتان
واحـدة لقضـم الوقت وأخـرى لضبط 

الهـروب إلى خارطـة باردة 
وسبورة في آخر الثلج. 

يجعـل  أن  الشـاعر  اسـتطاع  لقـد 
السـبورة إشـارة سـيميائية واضحة، 
إلـى  السـبورة  تلـك  فيهـا  تتحـول 
مـن  نشـاهد  سـينمائية  شاشـة 
الشـعرية  املفـردات  هـذه  خالهـا 
االنزياحيـة احلسـية في عالم سـاحر، 
غريـب يبعـث فـي النفـس العاطفـة 
اجلياشـة لنكـون مع الشـاعر وحياته 
وهـذه  وغربتـه،  ومناجاتـه  وضياعـه 
مـن  يسـتقطعها  التـي  الذكريـات 
مواطـن مختلفة من مسـيرة حياته. 
وفـي قصيـدة )سـبورة بغـداد( نكـون 
مـع وقـًع أكثـر قسـوة وحنـني وأنـني 
يثيـر الشـجن، ويجعـل القـارئ يحلق 
فـي فضـاء هـذا النـص، ليـرى بغـداد 
فـي الرؤيـة الفنيـة التـي وظفـت في 

النص: مـن 
طرقات بغداد هربت، 

والنصـف  بيـض،  سـكانها  نصـف 
بيـض، اآلخـر 

ليس في بغداد طرقات تؤدي ، 
وليس فيها أعام. 

فـي الصباح ينـادي املنـادي، والناس ال 
 . يسمعون 

في الليل يئن املنادي والناس يئنون .
بغداد من شمع وال عسل ،

فـي رائحـة، لعلهـا مـن النبـق، ولعل 
ظـال طرقاتهـا سـدرة واحدة. 

وهكـذا وبعـد اختيارنـا لنمـاذج مـن 
للسـبورات،  الشـعرية  النصـوص 
مـن  جديـدة  إضمامـة  إلـى  ننتقـل 
النصـوص الشـعرية، كتـب الشـاعر 

إليهـا: الولـوج  قبـل 
امـرأة  لـكل  شـجرته،  رجـل  “لـكل 
فانوسـها، األغصـان ملك عـام نعلق 

والفوانيـس”  أرواحنـا  عليهـا 
يـزداد  الكتابـة(  )طـني  قصيـدة  فـي 
ومسـحة  واحلنـني،  والشـجن  األنـني 
وتـوق  األسـى،  شـعرية حسـية مـن 

ووطـن: ملـاض 
ال أكتـب عـن السـيف، فلسـت ابـن 

الضليـل، خـال 
وال أكتب عن القنابل كلها . 

أنـا أكتـب عـن الرمـل بقـرب البحـر 
فـوق  والنهـار  روحـِك  يبلـل  واملطـر 
مقبـرة اجلنـود واألصابـع وهـي تلهـو 

املدينـة  عـن  بعيـداً 
وعـن طفـل جائـع امتـص سـنواتِك 

وشـفاهِك.  احلـرب  نافذتـني،  مـن 
غداً......

وسـيدتني  مدرسـتني  عـن  سـأكتب 
ومسـرحية  واحـداً  شـارعاً  تعبـران 

، بلغتـني
ليـس اآلن ألنـي متعـب مـن حسـاب 

خطواتـي التـي تخـاف علـى التـي ال 
تخـاف.

وفـي قصيـدة )بقيـا( نرحل إلـى واحة 
مـن الصـور واالسـتعارات االنزياحيـة 
ملكـوت  فـي  هائمـة  فنيـة  لرؤيـة 

وفضـاءه: الشـعر 
منـذ مطريـن ونصـف وجـواد أسـود 
فـي وجهـه غـرة بيضـاء يحـدق فـي 

ويبكـي  وجهـي 
لـم تعـد الكتابـة تنـام علـى سـرير 

التذكـر.  وريـش  األلـم  سـوى 
لـم يبـق مني مـا يكفـي لترميـم ما 

 ، ليـس مني 
اشتبكت مع الصباح وغلبني 

ومع الليل وغلبني 
ومعِك فغلبت نفسي 

ثـم ننتقـل إلـى إضمامة جديـدة من 
القصائد الشـعرية املطعمـة برائحة 
السـرد الشـعري، كتب في مقدمتها 

:
“ احلرب أقسـى فـوق الورقـة اكتب ما 

” يكتبني

اإلضمامـة  هـذه  مـن  وفـي قصيـدة 
حتمـل عنـوان )حكمـة اخلائـف( نتابع 
ومـا  اخلـوف  حلالـة  الفنيـة  رؤيتـه 

السـنني: مسـيرة  مـن  تعلمـه 
تعلمـت من أصدقائي الرسـامني أن ال 

أرسم، 
حكايتـي  أقـص  ال  أن  الروائيـني  مـن 

اآلخريـن،  وحكايـات 
مـن صاحبة املنـزل تعلمت ال أشـتري 

منـزالً وإن كان علـى تلة، 
أكـون  ال  أن  تعلمـت  القتلـة  مـن 

 ، ل ملقتـو ا
من احلدود تعلمت التحليق، 

ومنِك تعلمت عزلتي. 
وفي قصيـدة )حزٌن مسـتعمٌل( يقدم 
حلـاالت  الفنيـة  رؤيتـه  الشـاعر  لنـا 

احلـزن، بأسـلوب متجـدد:
مقهـى  علـى  اتفقنـا  والريـح  أنـا 
صغيـر نلهو بـه وبقبعات املـارة، وهي 
تطيرهـا عـن رؤوسـهم وأنـا أحصـي 

القبعـات.  األحـزان حتـت 
النـادل  مـن  أحدهـم  طلـب  وكلمـا 
الفنجـان منصتـاً  فـي  نـدّس  قهـوة 

يلتقـط آخـر مـا يفكـر بـه،
آخـر النهـار نحمـل أكيـاس األفـكار 
حـزن  بعلـب  والريـح،  أنـا  ونبيعهـا، 

كثيـراً.  مسـتعمل 
ثـم ننتقـل إلـى إضمامة جديـدة من 
الشـاعر  الشـعرية، كتـب  القصائـد 

مقدمتها  فـي 
“ال أعتقـد أن هنـاك نصف وجـه، أبداً 
أو نصـف جسـد، أبـداً جزء كل شـيء 

 ” كله
جنيتـي(  )حكايـة  قصيـدة  ونختـار 
جنيتـه  مـع  الفنيـة  رؤيتـه  لنتابـع 

النهـار  منتصـف  وشـمس 
اخلليـل  خـزف  مـن  اإلنـاء  هـذا  فـي 
أطهـو شـوبان مـع شـمس منتصف 

النهـار، 
لو سألني عابر: أينك يا هذا؟ 

ينادمنـي،  قلـب  فـي  أنـا  سـأجيبه 
أضـاع  الهنـد  مـن  الـذي  والطيـر 
الطريـق إلـى الهنـد وصـار ينادمنـي 

تلـة.  علـى 
سأقفز مرة أخرى، 

أوشك أن أقفز، 
أوشك أن أقفز، 

يوشـك شـوبان أن يصل بولنـداه ولم 
بعد.  دجلتـي  أصل 

ميتلـك  مـن  أن  نكتشـف  وهكـذا 
كتابتـه،  وميـارس  الشـعر،  خاصيـة 
مـن  جـزء  ألنـه  يغـادره،  أن  ميكـن  ال 
تكـن  لـم  وإذا  وتكوينـه،  كينونتـه 
هـذه اجملموعـة شـعراً، فكيـف يكون 
الشـعر إذن، حتى وإن كانـت نصوصاً، 
فإنهـا تصب فـي رافد الشـعر وعامله، 
القصيـدة  مقومـات  كل  المتاكهـا 

احلديثـة. الشـعرية 

نصاصدار

أنطـوان/ »هاشـيت  دار  عـن 
نوفـل« في بيـروت صـدرت الرواية 
عبـد  السـوري  للروائـي  اجلديـدة 
.»2003« بعنـوان  مكسـور  اهلل 

دخلـت   2021 آذار/مـارس  فـي 
العـراق.  إلـى  األمريكيـة  القـوت 
احلـرب قائمـة. صـّدام متـوارٍ يدير 
العمليـات مـن الكواليـس. لكنه 
سـيظهر فجأة ذات منتصف ليل 
فـي عيادة طبيب أسـنان بسـبب 
وسيشـاهد  ضرسـه،  فـي  وجـع 
مـن النافـذة املطّلة على سـاحة 
الفـردوس انهيـار متثالـه وحكمه. 
تلـك  يغـادر  أن  قبـل  ولكـن، 
العيـادة، سـيترك للطبيـب ورقة 
شـكر ممهـورة باسـمه سـتكّلف 
معتقـات  فـي  غالًيـا  الطبيـب 

األمريـكان.
تتجـاوز  شـيقة،  مكسـور  روايـة 
فـي  لتغـوص  الوقائـع  سـرد 
والقـوى  السياسـة  ديناميـات 
العـراق،  أرض  علـى  املتحكمـة 
العائـات  جـذور  إلـى  رجوًعـا 
خـال  مـن  املنطقـة،  وصراعـات 
بحثه فـي أوراق جده الذي شـارك 
في اجليـش العثمانـي، عمَل على 
تزويـد البلـدان العربيـة بالسـاح 
املصيريـة  للمعركـة  الـازم 
عاقـات  أنشـأ  االسـتعمار،  مـع 
مـع القيـادة النازيـة آنـذاك، ثـم 
اضطلـع فـي بيـع أراٍض للوكالـة 

فلسـطني. فـي  اليهوديـة 
فـي  جـده  أثـر  الكاتـب  يتقفـى 
خـال  مـن  املتضاربـة  مسـيرته 
أوراقـه التـي تركهـا، علـى ضـوء 
املشـتعلة،  املنطقة  مسـتجدات 
الشـخصي  مصيـره  وتطـورات 
محالـة  ال  قامتًـا  سـيكون  الـذي 
جيـٌل  هـذا.  كل  خلفيـة  علـى 

يسـّلم  ضائعـة  بأحـام  ضائـع 
بـادًا ضائعـة جليـل جديـد ضائع. 
املسـتوى  علـى  ثريـة  روايـة 
وممتعـة  والسياسـي،  التاريخـي 
على املستوى الشـخصي لقصة 

. بطلهـا
بسيسـو  الرحمـن  عبـد  وكتـب 
»روايـة  اخللفـي:  الغـاف  علـى 

أّخـاذ  جمالـّي  بإتقـان  مبنّيـة 
لتـوازي واقًعـا إنسـانًيا مأسـاويًا؛ 
فيمـا هي تضـيء – بذكاء سـردّي 
جَتـاوزه  مُمكنـاِت   – عاليـة  ولغـة 
بإنسـانّية  يليـق  واقـع  صـوب 

اإلنسـان«.
مكسـور  اهلل  عبـد  أن  يذكـر 
روائـي وصحافـي من سـوريا ، من 

مواليـد 1983، يعمـل بالصحافة 
عـام  منـذ  واملكتوبـة  املرئّيـة 
2007، حائـز إجـازة جامعيـة فـي 
اآلداب والعلـوم االنسـانية. عضو 
فـي االحّتـاد الدولـي للصحافيـني 
ونقابـة الصحافيـني البريطانيني، 
وفـي نـادي القلـم الدولـي ونـادي 
القلـم الفامانـي فـي بلجيـكا. 
مـدّرب دولـي في األمن والسـامة 
وتغطيـة  الصحافيـة  املهنيـة 
أماكـن الصراع والتوّتـر. يقيم في 
يعمـل  حيـث  املّتحـدة  اململكـة 
التلفزيـون  فـي  لألخبـار  منتًجـا 
العربـي. صـدر لـه سـتة أعمـال 

روائيـة حتـى اآلن.
من الرواية

هـذه البـاد تخـاف مـن التعلُّـق 
باملطلـق، منيعـٌة ضّد اإلطـراء وال 
يغريهـا أبـًدا النفـاذ إلـى اجلوهـر، 
وطـردت  العثمانيـني  أسـَقَطت 
اإلجنليـز وها هـي تخرُج مـن وطأِة 
احلكم املستبّد. سـنواتها اخلاليُة 
َمـن  تُصاِفـح  كيـَف  علَّمتهـا 
يأتيهـا باليد اليمنـى، بينما تكون 
السـاح،  علـى  اليسـرى  يدهـا 
صفحـات التاريخ فيهـا ال حتتفظ 
وقصصهـم.  الضعفـاء  بروايـات 
هـذه البـاد ال تخـاف مـن البشـر 
السـاكنني فيهـا وإّنـا تخـاُف من 
أحاِم الشـيطان القابـِع داخلهم، 
هامـِش  علـى  فيهـا  عشـُت 
املواطـن  ثنائّيَتـي  بـني  حياتِهـا 
متاًمـا  عارًفـا  والطالـح،  الصالـح 
شـوارعها  فـي   – الكبيـر  الفـرق 
فكيـَف  والعـدّو.  اخلصـم  بـني   –
وضعتني، قبَل أن تُسـِدَل السـتار 
علـى املشـهِد األخيـر مـن حقبة 
عـراق صـّدام حسـني، فـي واجهِة 

األحـداث؟
*عن ألترا صوت

باسم املرعبي 
كان ينتظـر معجـزًة تُخلـي العالـَم، 

ليتجـول وحيـًدا.

حصلت املعجزة..
كّل ذي نَفـس اختفـى فيمـا بقي كّل 

ما هـو جامـد، قائًما.
فـوق  الهـواء  فـي  األعـام  حركـة 
املبانـي تُعطي العالم وقًعـا مختلًفا 

لـم يعرفـه مـن قبـل
الذهـب فـي واجهـات الصاغـة يذّكر 
التـي  الكثيـرة  الاهثـة  بالنظـرات 

ملسـته
واملابـس فـي احملـال تذّكر باألجسـاد 

ئبة لغا ا
هـا هـو يشـهد عاملًـا راكـًدا يُخلَـق 

للتـو
الطائرات هاجعة في مدارجها

أو  موانئهـا  فـي  راسـية  والسـفن 
وجهـة... بـا  هائمـة 

والقطـارات متوقفـة فـي منتصـف 
السـكك

الرياح جتول في كّل شيء.
طاَف البلداَن واملدن التي يُحب

الشـاغرة  املقاهـي  كل  فـي  جلـس 
هـا عد مقا

احلجـر  علـى  ورّبـت  املتاحـف  دخـل 
متاثيـل هيئـة  فـي  البـارد 

التقـط صـورًا تذكاريـة لوحدته التي 
الصـورة،  فـي  جليـًة  تظهـر  كانـت 

قامت بلـون 
فيما األشياء حوله باهتة

تذّكر العدد القليل من أصدقائه
وفناجـني القهـوة ببخارهـا املتصاعد 

علـى الطاولـة وحديًثا عن الشـعر،
وصوت ضحكة امرأة

هنـا.. أحـّس كأّن تيـارًا عاصًفـا تخّلَل 
ذاكرته،

مـن  جسـده  أضـاءت  بـرٍق  ومضـَة 
الداخـل

فاسـتعاد علـى الفـور وصيـة عـراف 
غابـر قرأهـا فـي كتـاب مهَمـل، ذات 

م يو
وكانت تخاطبه باالسـم، دوَن دهشـٍة 

: منه
املتبقـي  الوحيـد  الرجـل  سـتكون 

يـوم ذات  الكوكـب  علـى 
وغيـاب  العالـم  ركـود  ستشـهد 

األحيـاء
ومهمتـك سـتكون األكثـر جسـامة 

التاريخ فـي 
عليك إعادة إحياء العالم

املايـا، حيـث  إلـى موطـن  سـتذهب 
املتبقيـة، الوحيـدة  الشـابة  املـرأة 

الوقـت  فـي  عنـك  تبحـث  جتدهـا 
أيًضـا هـي  عينـه، 

مـن  نسـختها  مثلـك،  قـرأْت  لقـد 
الوصيـة وتعـرف مـاذا يتعـنّي عليهـا 

فعلـه،
ومهمتها أن تهبك قبلًة.

وأنـت بـدورك تقبلهـا القبلـة األقوى 
ُمـذ خلـق آدم وحواء،

مستجمًعا شهوة كّل العصور.
مـن قبلتكمـا هـذه سـيولد العالـم 

، نيًة ثا
كرضيـع  سـباته،  مـن  يسـتفيق 

النـوم. مـن  مرتويًـا  يصحـو 
»قبلة واحدة«،

كان هـو الفصـل الـذي وضـع العّراف 
فيه. نبوءتـه 

 
* عن ضفة ثالثة

كان ينتظر معجزًة تخلي العالم*رواية 2003 لـ»السوري عبد اهلل مكسور«*

غالف الكتاب

رمبـا لـم يتخلـف أحـد مـن املعاصريـن عـن اإلشـادة 
فـي  عليـه،  والتعويـل  الثقافـة،  نسـبية  مبوضـوع 
تنظيـم العاقـة بـني املكونـات. وكانـت هـذه الفكرة 
التـي راجـت خـال عقـدي الثمانينـات والتسـعينات 
مـن القـرن املاضـي فـي اجملتمعـات الغربيـة، مبعنـى 
وقـوف الثقافـات الفرعيـة علـى قـدم املسـاواة مـع 
النظـام  نشـوء  أسـباب  مـن  السـائدة،  الثقافـات 
العاملي اجلديـد، واحتضان املهاجريـن، واحترام العقائد 
واألديـان، واسـتثنائها مـن القوانـني التـي تتعارض مع 

األساسـية.  منطلقاتهـا 
وحجـة البعض مـن الذيـن دافعـوا عنهـا، أن الثقافة 
الفرعيـة هي قوة إضافية للبـاد. وأن حرمان أصحابها 
مـن االهتمـام بهـا، وتطويرهـا، يضعف الروابـط التي 
جتمـع النـاس في تلـك الباد. فهـي أولـى باحلماية من 
الكائنـات احليـة املعرضـة لانقـراض، التـي يتسـابق 

اجملتمـع الدولي فـي العنايـة بها. 
بـل أن هـؤالء رمبا تصـوروا في يـوم ما – ومنهـم كاتب 
هـذه السـطور –  أن املشـاكل التي شـهدتها البلدان 
ذات التنـوع اللغـوي، وأدت إلـى نزاعـات طويلـة األمـد 
فيهـا، ناجتـة عـن عـدم اهتمـام الدولـة بهـذا اجلانب، 
ونزوعهـا نحـو تغليـب لغـة األغلبيـة احلاكمـة علـى 

األقليات.  حسـاب 
إال أن هـذه الفكـرة ذاتهـا، هـي التـي كانت سـبباً في 
تشـرذم العديـد مـن البلـدان، وانفصام عقـد البعض 
منهـا. مثلما حـدث في أوربـا الشـرقية ودول البلقان، 

وفـي دول إفريقيـة وآسـيوية عديدة. 
وبشـكل عام فـإن الـدول الغربيـة ال تعاني مـن وجود 
مشـكلة حادة في هـذا املوضوع، وقـد تكيفت أقليات 
طويـل،  زمـن  منـذ  اسـتوطنتها  التـي  الوطـن  أرض 
للعيـش فيهـا، ولـم تعـد مهتمـة باالنفصـال علـى 
أسـاس لغوي. أمـا املهاجـرون اجلدد – وجلهـم قادمون 
مـن بيئـات فقيـرة أو مـن بلدان تشـهد حروبـاً مزمنة 
– فـإن املهمـة األولـى التـي يقدمـون عليهـا فـي دول 
املهجـر هـي تعلـم لغـة البلـد املضيـف. وبـدون ذلك 
يتعـذر عليهـم احلصول علـى فرصة عمـل. وأبرز هذه 

الـدول الواليـات املتحدة. 
والواقـع أن نقطـة الضعـف األساسـية فـي بلـدان 
التنـوع العرقـي فـي العالـم الفقيـر هي اللغـة. وقد 
أقبلـت األقليـات علـى تعلـم لغـة الدولة الرسـمية، 
اإلهانـة.  أو  التمييـز،  أو  بالظلـم،  إحسـاس  اي  دون 
بـل أنهـا شـعرت أن مـن واجبهـا تعلـم هـذه اللغـة 
للحصـول علـى مشـاركة فعليـة فـي إدارة الدولـة. 
فـي  الثقافيـة  النسـبية  عـن  احلديـث  تنامـي  أن  إال 
للمطالبـة  األقليـات  هـذه  دفـع  األخيـرة  السـنوات 
باقتصـار التعليم فـي مناطقها علـى لغتها اخلاصة. 
واسـتبد احلمـاس بالنخبـة داخـل األغلبية إلـى درجة 
االنغمـاس فـي املوضـوع، دون أن تعـي مقـدار الضـرر 
الـذي تسـببت بـه فـي بلدانهـا. ومنهـا دول عربيـة، 
انقسـم البعـض منهـا، ومـازال البعـض اآلخـر قاباً 

للتقسـيم. 
إن مشـكلة الـدول الفقيـرة أنهـا تقبل علـى األفكار 
الغربيـة بنهـم زائـد، وتتوهـم أن سـر تقـدم الغـرب 
يكمـن فـي هـذه املفاهيـم التي تطـرح فـي املؤمترات 
بصيغـة  اإلعـام،  ووسـائل  املتحـدة،  واألمم  الدوليـة، 
مسـلمات ال تقبـل اجلـدل. وإذا كانـت تائـم اجملتمـع 
الغربـي فإنهـا بالتأكيـد ال تائـم مجتمعات الشـرق، 
التـي تشـكل وحـدة اللغة أحـد أهم عوامـل وحدتها 

اإلطاق.  علـى  الوطنيـة 

اللغة والدولة 

من اعمال الفنان جبر علوان
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ضبط ثمانية أطنان من أحجار الذهب الخام 
متكنت القــوات األمنية املصرية، من القبض على ثالثة متهمني 
بحوزتهم ثمانية أطنان من احجــار الذهب اخلام كانت محملة 

على منت سيارتي نقل مبحافظة أسوان جنوبي البالد.
وأوضحت صحيفــة »املصري اليوم« أنــه مت العثور كذلك على 
خمســة أجهزة هيلتي ومولد كهرباء واسطوانتي غاز وبطارية 
ســيارة تستعمل بأعمال البحث عن الذهب، ومت ضبط املتهمني 
والتحفظ على املضبوطات والســيارتني وأخطرت النيابة التي 

تولت التحقيق.
يذكر أن مصر شــهدت خالل الشهور املاضية تكرار وقائع ضبط 
أحجار الذهب اخلام، ففي فبراير/ شباط املاضي، ضبطت األجهزة 
األمنية في مصر، عشــرة أطنان من األحجار التي يســتخلص 

منها خام الذهب في محافظة أسوان، جنوب مصر.
وأعلنت وزارة الداخلية املصرية، أن عملية الضبط جاءت في إطار 
جهود أجهزة الوزارة ملكافحة اجلرمية بشتى صورها، سيما جرائم 
احلفر والتنقيب عن خام الذهب، وفقا ملا نشرته صحيفة »اليوم 

السابع«.

سماعات السلكية تشحن بضوء الشمس
قررت شركة Urbanista السويدية إحداث نقلة نوعية في عالم 
أجهزة الصوت احملمولة، وأعلنت ســماعات الســلكية تشحن 

نفسها باالعتماد على الضوء.
وتبعا للمعلومات الواردة عن الشــركة املصنعة فإن اإلطار الذي 
يثبت ســماعة Los Angeles اجلديدة على الرأس جهز بشريحة 
خاصــة قادرة على حتويــل الضوء إلى طاقة تشــحن البطارية 
الداخلية للســماعة، فوجود الشــخص والسماعة على رأسه 
خارج املنزل في يوم مشــمس ملدة ســاعة فقط يســاعد على 
شــحن السماعات لتعمل ثالث ســاعات إضافية، أما في األيام 
الغائمة فتعرض الســماعة للضوء ملدة ســاعة وســيكفيها 
لتعمل لســاعتني إضافيتني زيادة عن املدة التي يكفيها شحن 

البطارية األساس.
وال تستمد السماعات شحنها من ضوء الشمس فقط، بل ميكن 
شــحنها عبر الضوء في املنزل أو مــكان العمل، لكن العملية 
ستكون أبطأ، فضال عن أنها مجهزة مبنفذ USB-C لتشحن عبر 

املآخذ الكهربائية االعتيادية.
وميكن لهذه الســماعات االتصال الســلكيا عبر البلوتوث مع 
جميــع األجهــزة اإللكترونية العاملة بأنظمــة ويندوز و iOS و 

.Android

فوائد مدهشة لصودا الخبز
تعرف بيكربونات الصوديوم باسم صودا اخلبز، وقد مت استعماله 
كعالجات صحية طبيعية منذ فترة طويلة جدا. ويقال إنه ميكن 
أن يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة، وكذلك حتسني 

عمل اجلهاز الهضمي.
ورمبا ترتبط صودا اخلبز بالطهي أو التنظيف أكثر من أي شيء آخر. 
ولكن، مت ربطها أيضا بعدد من الفوائد الصحية واستعمالها في 

طرق أسلوب احلياة.
وقال املوقع الطبــي Dr Axe: »صودا اخلبــز أداة رائعة لتنظيف 
وإزالــة البقع، ولكن هناك العديد من الفوائد الصحية املرتبطة 

باستخدام صودا اخلبز أيضا«.
وأضاف: »تستعمل بيكربونات الصوديوم أحيانا كمكمل غذائي 
ألنها توفــر بيكربونات غذائية. وعندما يؤخــذ عن طريق الفم، 

ميكن أن يرفع مستويات املصل من البيكربونات«.

ملونشريط
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على الرغــم من ان البعض يراهن 
على سوداوية الصورة اال ان هناك 
مصرين  االشــخاص  من  العديد 
على احلفر في الصخر للبحث عن 
شعاع نور الثبات ان اخلير في البالد 
ال ميكن ان ينضب واجلمال موجود 
ويحتاج فقط بحث روح مخلصة 

عنه للعثور عليه بسهولة.
في املوصل احلدباء وبجوار مسجد 
املُهدمة  واملباني  الكبيــر  النوري 
تنظيم  إرهــاب  على  الشــاهدة 
داعش في العراق، أخذت الشــابة 
العشرينية ســرور هالل، أو »املرأة 
أهالي  يُلقبهــا  احلديديــة« كما 
فوق  املدينة  داخل  تتجول  املوصل 
عشرات  وخلفها  امللونة  دراجتها 
النســاء في مشــهد أثار دهشة 

اجلميع.
تغامــر الفتاة بحياتهــا كل يوم، 
الذي قد  املوت  غير مبالية بخطر 
يواجهها أو بنظــرة الناس إليها، 
ألن لديها هدفا ورســالة تسعى 
لنشرها في كل محافظات البالد، 

وإيصالها إلى دول العالم أجمع.
وعاشــت ســرور حلظات صعبة 
بداية من قصف منزلها في مارس 
2017، ووفاة شــقيقتها الوحيدة 
صاحبة الـــ 14 عاما، وتالها موت 
شــقيقتها،  على  حزنــا  والدها 
وأمها التي حلقتهما جّراء إصابتها 

بالسرطان.
كل هذه األحــداث كانت كفيلة 
إال  العشرينية،  الشابة  بتحطيم 
أن ما حدث حّول ضعفها إلى قوة، 

وصعوباتها إلى إصرار.
ووفق ســرور فإن كثيرا من فتيات 

املوصل يفتقدن احلرية، األمر الذي 
جعلها تصمم على كسر احلواجز 
املفروضــة علــى نســاء املدينة 
بتشجيعهن على قيادة الدراجات 
الهوائيــة حتى يوصلن رســالة 
ســلمية للشــعب والســلطة 
العراقية بأن »بنات املوصل قادرات 
وأنهن  الصعــاب،  تخطــي  على 

الثقــة والدعم، وأن  إلى  يحتجن 
املدينة العريقة ما زالت في حاجة 

إلى الترميم«.
واختارت ســرور الترويج ملبادرتها 
املوصل  ملدينة  األميــن  اجلانب  من 
مــن جامع  وبالتحديد  القدميــة 
اســتخدمه  الذي  الكبير  النوري 
أبــو بكر البغــدادي، زعيم داعش 

الســابق، لٕالعــالن عــن خالفته 
التــي رّوجــت للقتــل واإلرهاب 
والدمار والعنف، وصوال إلى شارع 
النجفــي الذي كان رمــزا للعلم 

ودمره التنظيم اإلرهابي أيضا.
وترمي سرور من وراء هذا االختيار 
إليصال رســالة للعالم أن بلدها 
ما زالت في حاجة إلى إعمار، وأن 

هناك جيال واع خرج من بني ركام 
اخلراب والدمار يحبو نحو التغيير.

وتشجع الفتاة العشرينية جميع 
أهالي املوصــل أن يتركوا بناتهم 
يذهنب إلى املدرسة ومكان العمل 
الدراجات  باســتعمال  والتنقــل 
الهوائية، كونها وســيلة صحية 
ُمكلفة  وغيــر  للبيئة  صديقــة 

وتخفف االزدحامات في الشوارع، 
فضال عن أنها رسالة إيجابية إلى 
العالــم أجمع بــأن املوصل التي 
سيطر عليها املتشددون لسنوات 

تكتسب حريتها من جديد.
فريق  تشكيل  على  سرور  وتعمل 
ال  الهوائية، كي  الدراجات  لقيادة 
يكون »ماراثــون دراجات الفتيات« 
الذي قادته في املوصل من 35 فتاة 

عراقية األخير.
وتشــير إلى أنهــا عرضت فكرة 
الفتيــات على منظمات  ماراثون 
كثيــرة حتى دعمتهــم منظمة 
التــي رحبت  اإليطاليــة   »UPP«
بها، ووفرت لهن الدراجات ووقفت 

بجانبهن.
يالقــي  النجــاح  أي  أن  تؤمــن 
عن  وتعّبر  بدايتــه،  في  صعوبات 
الذي  الطريق  اســتكمال  عزمها 
بدأته، وأن يتحول »فريق الدراجات 
النسائية« في املوصل إلى مبادرة 
في  العراقية  املــرأة  دعم  هدفها 

شتى اجملاالت.
واملــرأة العراقية في نظر ســرور 
ينقصها  لكــن  وذكية  مثقفــة 
الدعم حتــى تتحول طاقتها إلى 
جناح، إذ ترى أنه من املهم تثقيف 
الرجال قبل النساء، ألنهم األكثر 
معارضة حلرية املرأة وجناحها جراء 
كما  السائدة،  والتقاليد  العادات 
أنه نقطة البداية فإذا كان الرجل 
في  لها ســيكون ســببا  داعما 

النجاح الذي تتمناه.
يذكر أن منظمة »اليونســيف«، 
أشارت في تقريرها الصادر نوفمبر 
2018، إلــى وجود مئات اآلالف من 
النســاء األرامل في العراق، فضال 
عن تنامي حاالت العنف واالعتداء 
في  النســاء  لها  تتعــرض  التي 

املنازل واألماكن العامة.

شــرحت الباحثة فــي تاريخ التراث 
التارقــي ماجــدة دقــة طبيعة آلة 
اإلمزاد أو الربابــة الصحراوية، بأنها 
الصحراء  طــوارق  عند  معروفة  آلة 
بشــكل خاص، ويكاد ال يخلو منها 
أي بيت تارقي، وتعد أداة الشــاعر أو 

املغني للتعبير عن املشــاعر وتوثيق 
األحداث اليومية.

وعن الفــرق بينها وبني آلــة الربابة 
املشــهورة في املشــرق، تقــول إن 
الربابــة غالبا ما توثق حياة القبيلة، 
ويستعملها شــاعر القبيلة، ولكن 

الوضــع عند الطــوارق مختلف ألن 
النســاء  بها  تختــص  اآللــة  هذه 
فقط، وكل من عنده شــجن يذهب 
لعازفــة اإلمــزاد، وهي مــن تختار 
الكلمات واللحــن، وال ميكن للرجال 

استعمالها.

وبحسب األســاطير فان »الرجل إذا 
اآللة فإنه سيأتي اخلراب  عزف بهذه 
على العشــائر والقبائل، ويعم احلزن 
»ُحرِّمت«  النــاس«، ومن هنــا  على 

»اإلْمزاد« على الرجل التارقي.
الربابة من قشــرة  وتابعت: »تصنع 

يتم نحتها  آنية خشــبية  أو  القرع 
من اي نوع من أنواع اخلشــب اجليدة 
املعمرة التي تكتســب صالبة مبرور 
الوقــت، ثم يشــد عليهــا نوع من 
اجللود ويشد عليها وتر واحد ويكون 
لهــا ثقبني أو أربع ثقــوب، ويجب أن 

من  والهدف  زوجــي،  الرقــم  يكون 
الوعاء  داخل  الصــوت  نقل  الثقوب 
اخلشــبي، وبالتالــي تعطيه نغمة 
معينة أو صــوت يخرجه العازف في 
املســتمع  يؤذي  ال  مســتوى صوت 

وميس مشاعره«.

اإلمزاد.. آلة موسيقية »للنساء فقط« ومحرمة على رجال الطوراق

»المراة الحديدية«.. تقود نساء الموصل نحو التغيير
لتسليط الضوء على مدينتها وحاجتها الى االعمار

تتنوع العادات والتقاليد في شتى دول العالم 
تبعاً الختالف الثقافات، ولكل شــعب عاداته 
اخلاصة التي قد يراهــا البعض غريبة، كتلك 
التي ما يزال يتمسك بها الشعب اإلندونيسي 

حتى اآلن.
عادات الزواج.. ال متشي العروس على االرض

الزواج في إندونيســيا يتميز بعضها  تقاليد 
بالغرابــة والطرافة في الوقت نفســه، حيث 
يضطر والد العروس إلى حمل ابنته من بيتها 
إلى بيت زوجهــا، فال يجــوز لقدمها أن تطأ 
األرض يوم زفافهــا وفقاً لألعراف، كما أن والد 
العروس عليه أن يستضيف العريس في بيته 

ملدة  يوماً كشهر عسل.
اما فــي فترة اخلطوبــة، فمــن املمنوع على 
العــروس أن تخرج من منزلها نهائياً، ســواء 
كانت تلك الفترة يومــاً أو ألف يوم، حتى يوم 

الزفاف.
قطع أصابع النساء عند وفاة احد افراد العائلة
ومــن الطقــوس الغريبة لدى بعــض قبائل 
إندونيســيا تلــك التي تتعلق باحلــداد، ففي 
قبيلة »داني« جتبر النســاء على قطع عقالت 
من أصابعهن عند وفاة أحد أفراد األسرة، ويتم 

ذلك عن طريق ربط عقلة اإلصبع بحبل رفيع 
ملدة 30 دقيقة ليتم بترها، وبعد ذلك تترك في 
الشــمس لتجف ثم يتم حرقها ودفنها في 

مكان خاص.
التلطخ بالطني خالل فترة احلداد

يرمز الطني عند اإلندونيسيني إلى عودة الروح 
لطبيعتهــا األصلية، ولذلك تلطخ النســاء 

أجسامهن بالطني خالل طقوس احلداد لفترة 
زمنية معنية.

العيش مع األموات وفاء لهم
بعض اجلماعات العرقيــة في منطقة توراجا 
اإلندونيســية، تطبق طقوســاً غريبة، حيث 
يعيش أهــل هذه املنطقة مــع جثث ذويهم 

لعدة أشهر قبل دفنها.
ويتم احلفــاظ على اجلثث عــن طريق اإلبقاء 

عليها في غرفة منفصلة باملنزل.
وفي كل عام، يســتخرج األهل جثث موتاهم 
وينظفوهــا ويلبســوها افخم الثيــاب، ثم 
يتجولون بها فــي أرجاء املدينة كان اجلثة هي 
من تتجول بنفســها، ويُعد هذا الطقس وفاًء 

للمتوفيني.
يوم الصمت البعاد قوى الشر

يقال إنه يوم اختفاء قوى الشــر، وهو عطلة 
وطنيــة هندوســية يُحتفل بها فــي جزيرة 
بالي بالتحديــد، حيث يقطنهــا الكثير من 
الهنــدوس. وخالل هذا اليــوم، مُينع الهندوس 
وكذلك الســائحون مــن مغادرة املنــازل أو 
الفنادق ليالً، حيث ال يُســمع أي ضوضاء في 

اجلزيرة الصاخبة.

عادات إندونيسية غريبة: يعيشون مع الموتى ويقطعون أصابع النساء

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اســتقبل وزير الشباب  والرياضة 
عدنــان درجال، فــي مكتبِه مبقر 
الــوزارة الســفير البريطاني في 
بغداد ستيفني هيكي.واستعرض 
الوزير درجال خــال اللقاء جهود 
الــوزارة فــي احتضان الشــباب 
وفســح اجملال أمامهــم لتطوير 
مواهبهم  وإظهــار  قابلياتهــم 
على الرغِم من الظروف الصحية 
انتشــار جائحة  الصعبة جــراَء 
كورنا التي أثرت على احلياة بصورٍة 
عامة، وتوعية الشباب مع اقتراب 

االنتخابات البرملانية.
وبنََي السيد الوزير  للسفير مهام 
تثقيف  فــي  األساســية  الوزارة 
باالنتخابات  لاشــتراك  الشباب 
وتقدمي البرامج التوعوية وكيفية 
اختيــار األمثل مبا يخــدم الوطن 
في املرحلــة احلالية التي تتطلب 
العمــل وتقدمي اإلســناد والعون 
للشريحة الشــبابية التي نعول 
عليها في بنــاء العراق.من جانبِه 
أكد السفير البريطاني في العراق 
ســتيفني هيكــي حــرص باده 
لإلسهام في دعم الشباب بكافة 
اجلوانب من خال مؤسسة األمير 
الراحل فليب التي تهتم بالشباب 
فــي بريطانيــا والعالم.وتقــدم 
اجلانبان مبقترح إلقامة مباراة ودية 
جتمــع رواد العــراق واجنلترا بكرة 

القدم.
مــن جانب اخــر، اســتقبل وزير 
الشــباب والرياضة عدنان درجال،  
رئيس  الــوزارة  مبقر  في مكتبــِه 
نادي عفك محمــود كرمي الطويل 
والوفد املرافق لُه .ومتَ خال اللقاء 
بحــث واقــع النادي ومــا يعانيه 
مســيرته،  تواجه  مشــاكل  من 
فضــًا عن ضــرورِة إيجاد خطط 
استثمارية ومنافذ لتمويل النادي 
بغية النهوض بألعابِه وفرقِه التي 

عانت كثيرًا بســبب قلة الدعم 
املقدم لها.

وفي ســياق اخــر، أجــرى فريق 
البنك الدولي في وزارِة الشــباِب 
مشروع  عن  املســؤول  والرياضِة 
دعم الشــباب العراقــي املتضرر 
من النزاع، زيارًة تفقدية ملشروعّي 
تدريب الشــباب في دورة احلاقة 
في  للناشئني  القدم  وتدريب كرة 
ورياضة احلكيم  منتديي شــباب 
وجميلــة لتقييــم األداء لهذين 
املشــروعني اجملتمعيــني  وقياس 

الفاعلية.
في مشروع  العام  املنسق  وقالت 
إدماج الشباب بشرى عبد الوهاب 
أمني: إن فريــق البنك الدولي في 

يواصل  والرياضِة  الشــباِب  وزارِة 
اجملتمعيــة  املشــاريع  متابعــة 
التــي مت املوافقة علــى تنفيذها 
مــع منظمتــي جمعيــة دجلة 
للقيم  الدولية  والرابطــة  اخلير،  
االنســانية َضمَن مشــروع دعم 
من  املتضرر  العراقــي  الشــباب 
النزاع، والتركيــز على املاحظات 
والتوصيــات التــي قدمها فريق 
الــوزارة والبنك الدولــي ألخذها 
باحلســبان، عن طريــق االهتمام 
باجلانب البيئي واملعايير اجملتمعية 
وتوثيقهــا وتقدميهــا إلــى إدارة 
بدورها  تنعكس  وبالتالي  املشروع 

إلى البنك الدولي.
االستفســار  متَ  »أمني«:  وأضافت 

الشــباب  اســتفادة  مــدى  عن 
املتــدرب من هذه الــدورات؟ وهل 
املشــروع  وهل  فائدة؟  شــكلت 
اجملتمعــي مفيد لهــم؟، وكانت 
محصلــة اإلجابــات أن الدورتني 
مفيدتني وشــكلتا فرصة ثمينة 
في  وقدراتهم  مهاراتهم  لتطوير 
املنتديات الشــبابية، ومتَ تقسيم 
املهــام بينهــم في املشــتريات 
وتهيئة  واإلتصاالت  للمستلزمات 
وتقســيم  وتنظيفــه  املــكان 
التباعد  لتحقيق  املتدربني  وجبات 
االجتماعي، كما أبدوا استعدادهم 
للتطوع في مشاريع مماثلة وقبول 
شباب آخرين في فريقهم وتنفيذ 
مشروعهم في منطقة أُخرى .من 

منتدى شباب  أوضح مدير  جانبِه 
ورياضة احلكيم، رســول سلطان 
املشــاريع  أجنح  املشــروع من  أن 
الشبابية، كونُه استقطب أعدادًا 
يتوقعها، ُمعربًا  كثيرة لم يكــن 
عن ســرورِه لنشاط القائمني من 
الشباب بهذه املشاريع اجملتمعية.

من جانب اخــر، أكــَد مدير عام 
دائــرة التربية البدنيــة والرياضة 
في وزارِة الشباِب والرياضِة أحمد 
عودة زامل أن قســم الــرواد في 
الدائــرة يواصل ترويــج معامات 
األبطال والــرواد إلى جانب صرف 
مســتحقاتهم املالية بالتنسيِق 
مع الدائــرة اإلداريــة واملالية في 
الــوزارة وأن العمل بهذا الشــأن 

معرقات الســيما  بدون  يســير 
بعد انتخابــات املكتب التنفيذي 
للجنة األوملبية العراقية، مضيًفا 
هناك بعض املاحظات التي حتاول 
الــوزارة حلهــا وهــي االزدواجية 
اإلدارية في  للهيئات  والشــرعية 
عددٍ من اإلحتادات الرياضية واإلحتاد 
تتعامل  أن  الذي ممكن  الشــرعي 
معه الــوزارة والتي لم يحســم 
أمرهــا بعد مــن قبــل القضاء 
العراقــي بانتظار حســمها في 

املستقبل القريب.
وفيما يخص قســم اإلحتادات في 
الدائرة بَــنيَّ زامل أنه بنــاًء على 
والرياضة  الشباب  وزير  توجيهات 
عدنــان درجــال بدعــم اإلحتادات 
واألندية الرياضية يواصل قســم 
اإلحتادات فــي الدائرة دعم وتأهيل 
األندية واملنتخبات السيما املقبلة 
على املشــاركة فــي التصفيات 
من  أوملبيــاد طوكيو  إلى  املؤهلة 
خال تنظيم البطوالت التأهيلية 
لاعبني  املعســكرات  إقامــة  أو 
وتهيئــة األجواء املناســبة لهم، 
الدعم لإلحتادات  الوزارة  وستطلق 

واألندية بعد إقرار املوازنة.
وأوضــَح زامل أن الدائــرة تواصل 
لألندية  التأســيس  إجازات  منح 
وفَق الشــروط التــي مت املصادقة 
عليهــا، إذ مت تقــدمي عــدد مــن 
الطلبات مــن عددٍ من األندية في 
البت  بانتظار  واحملافظــات  بغداد 
النظر مبــدى إمكانية  فيها، بعد 
مطابقتهــا لشــروط تأســيس 
األندية.واختتم حديثُه بأن الدائرة 
الســنوية لقسم  وضمن اخلطة 
األنشــطة يســتعد إلطاق عددٍ 
والنشــاطات  البطــوالت  مــن 
ورياضة  والشــبابية  الرياضيــة 
كما  النسوية،  والرياضة  املعاقني 
يُنظم قســم الكشافة بالتعاوِن 
مــع وزارة التربية عدد من الدورات 
الكشافة  تخص  التي  التطويرية 
وإقامــة اخمليمات نهاية الشــهر 

َيبحث ُسبل دعم وتمويل نادي عفك الرياضي 

الوزير درجال يبحث مع سفير بريطانيا دعم الشباب العراقي
نسب إنجاز ملعب 
الميناء تبلغ 91 % 

دعوة ألندية
 دوري الشباب

نفط الوسط يتمسك 
بصدارة الصاالت 

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجل مشروِع ملعب امليناء األوملبي )30( 
ألف متفرج في محافظة البصرة  نسب 
إجناز متقدمة مع املواد االستيرادية واملواد 
املطروحة وصل إلى نحو %91 ونسبة إجناز 
فعلي )املنفذ( من دون املواد اإلســتيرادية 
الى )%۸۸( الذي تُنفذُه شركة أنوار سورى 

لصالِح وزارِة الشباِب والرياضِة.
ووفًقا ألحدث تقرير صادر عن دائرة املهندس 
املقيم فأن ملعب امليناء األوملبي وصل إلى 
مرحلٍة مهمٍة من أعمال اإلنهاءات فضًا 
عن األعمال التكميلية الضرورية للملعب 
الكراسي وسيراميك  وتثبيت  الرئيســي 
األرضيات وصبغ اجلدران والسقوف الثانية 
في مداخــل اجلماهير وغيرها من األعمال 

املدنية.
وبَــنَي التقريــر أن األعمــال امليكانيكية 
مســتمرة بتركيــب لوفــرات التهويــة 
والناشــرات ومفرغــات الهــواء ونصب 
مرشــات احلمايــة مــن احلريــق للصرح 
الرياضــي الكبير ليكــون حتفة معمارية 
تضــاف إلى مدينــة البصــرة الرياضية، 
ويكون أحد املاعــب التي تضيف بطولة 
اخلليج العربي بكرة القدم في نســختها 

الـ25.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تدعــو جلنــة املســابقات فــي الهيــأة 
التطبيعيــة أندية دوري الشــباب املمتاز 
إلــى وضع شــعار االحتاد )طباعــًة( على 
الذراع األمين لكل العب، ويكون بشــكل 
بــارز وواضح، وبخافه ال يســمح بدخول 
الفريــق إلى أرض امللعب ويعد خاســرا ) 
0-3 ( في املباراة، بنــاًء على ما جاء باملادة 
الثالثة الفقرة ) 29 ( من قانون املسابقات 

للموسم 2021-2020.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جرت سبع مباريات لكرة الصاالت، ضمن 
منافســات اجلولــة الثانية والعشــرين 
للدوري املمتاز.واســفرت النتائج عن فوز 
فريق نادي مصافي اجلنوب على فريق نادي 
الشرقية 5-3، فيما حقق فريق غاز اجلنوب 
فوزاً ساحقاً على فريق اوروك 9-0، ومتكن 
فريق نادي شــهربان من الفوز على فريق 

نادي بلدية الناصرية 0-5.
كمــا فاز فريــق امانة بغــداد على فريق 
الشــرطة على  وفاز فريق   ،3-6 اجلنــوب 
فريق غاز الشــمال 4-3، فيمــا فاز فريق 
نفط الوســط على فريق القــوة اجلوية 
3-2، وفاز مصافي الوسط على اجلنسية 
4-0.ويتصــدر نفط الوســط بعد اجلولة 
22 في دوري كــرة الصاالت املمتاز برصيد 
 52 55 نقطة، والشــرطة ثانيــا برصيد 
نقطة، ومصافي الوسط ثالثا برصيـد 41 

نقطـة.
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مدريد ـ وكاالت:

توج برشــلونة بكأس ملك إسبانيا 
 0-4 أثلتيك بيلباو  2021 بفوزه على 
في املباراة النهائية مساء أول أمس 
في املباراة التــي لعبت على أرضية 
ملعــب ال كارتوخا في إشــبيلية.. 
وسجل الفرنســي أنطوان غريزمان 
)60( والهولنــدي فرينكــي دي يونغ 
)63( واالرجنتيني ليونيل ميسي )68 

و72( االهداف.
الـ31 لبرشــلونة في  اللقــب  وهو 
2018 عندما  املســابقة واألول منذ 
توج به للمــرة الرابعــة توالًيا بدأه 
بالتتويج على حساب أتلتيك بيلباو 

بالذات عام 2015 )1-3(.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فإن ميســي ســجل 
9 أهداف فــي 10 مباريــات نهائية 
الاعب  ليكون  امللك،  كأس  لبطولة 
األكثر تســجيا لألهداف في نهائي 
 8( زارا  البطولة، متفوًقا على تيلمو 

أهداف(.

»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فقد ســجل جريزمان 
6 أهداف في آخر 5 نهائيات خاضها 
ســواء مــع األنديــة أو املنتخبات.. 
وأوضحــت الشــبكة أن جريزمــان 
ســجل في نهائــي اليوروبــا ليج 
)هدفني(، نهائي كأس العالم )هدف(، 
الســوبر اإلســباني )هدفني( وكأس 

إسبانيا )هدف(.
من جانب اخر، صعد فريق تشيلسي 
إلى نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي لكرة 
القــدم عقب فوزه على مانشســتر 
سيتي بهدف من دون رد في إطار الدور 
نصف النهائي مــن البطولة.أقيمت 
املباراة الســبت، على اســتاد وميبلي 
البريطانية  العاصمــة  فــي  العريق 
لنــدن، وأحرز املغربــي الدولي حكيم 
زياش هدف الفوز للفريق اللندني في 

الدقيقة 55 من زمن املباراة.
وهــذا هــو التأهــل اخلامس عشــر 
لتشيلســي إلــى املبــاراة النهائية 
للبطولة، علما بأن الـ«البلوز« ســبق 
لهم خــوض نهائي املوســم املاضي 
من املســابقة عندما خسروا بهدفني 

مقابل هدف أمام أرسنال.
وسبق لتشيلسي أن توج بلقب كأس 
االحتاد اإلجنليزي 8 مرات أعوام 1970 – 
 – 2010 – 2009 – 2007 – 2000 – 1997
2012 – 2018.وهذا هو النهائي الرابع 
االجنليزي  االحتاد  لتشيلسي في كأس 
في آخر خمسة مواسم، فيما أصبح 
حكيم زياش أول العب عربي يســجل 
في الدور نصف النهائي لكأس االحتاد 
االجنليــزي منذ اجلزائــري عامر بوعزة 
عام  يونايتد  مانسستر  امام  لواتفورد 

.2007
الفريق  فوز تشيلســي حلم  وأفسد 
الســماوي فــي التتويــج برباعيــة 
تاريخية إذ يقترب الفريق من حســم 
لقب الــدوري إضافة إلــى تأهله إلى 
نصــف نهائــي دوري أبطــال أوروبا، 
كما أن كتيبة املدرب اإلســباني بيب 
غوارديــوال تنتظرهــا موقعــة هامة 
أمام توتنهام فــي نهائي كأس رابطة 
األندية اإلجنليزية احملترفة في اخلامس 

والعشرين من الشهر احلالي.
بيب جوارديوال، مدرب مانشستر  وبدا 
ســيتي، متأثرا بخســارة فريقه أمام 

تشيلســي.. وقــال جوارديــوال فــي 
تصريحات عقب املباراة لشبكة »بي. 
بي. ســي«: »لعبنا بصورة جيدة في 
آخــر 15 دقيقة، وفــي البداية عانينا 
إليجاد أســلوب لعبنــا، كل التهاني 

لتشيلسي، كانت مباراة متقاربة«.
وأضــاف: »لم نخلق عــددا كافيا من 
الفــرص، لعبنــا بصــورة أفضل في 
اســتقبلت  الثانــي، لكن  الشــوط 
شــباكنا هدًفا، تفاعلنا بعده بصورة 
نزول فيل فودين  جيدة، خصوصا بعد 
مــدرب  جوندوجان«.وتابــع  وإلــكاي 
الســيتي: »كانت الفوارق بســيطة، 
اللعــب أمام فريق  لكن من الصعب 
يدافع بـ8 العبني في الثلث األخير من 

امللعب«.
وأردف: »بشكل عام، حتكمنا في األمور 
بشــكل جيد، لعبنا بنزعة هجومية 
أكبر في الشــوط الثانــي، ومع ذلك 
لــم نخلق عــددا كافيا مــن الفرص 
الواضحــة«.وأمت بالتعليق على إصابة 
كيفني دي بروين: »ال تبدو جيدة، يعاني 
من األلم، سنرى، غًدا سيحصل على 

الراحة«.

برشلونة كومان يتوج بكأس ملك إسبانيا في ليلة تألق ميسي
تشيلسي يصعد إلى نهائي كأس االتحاد اإلنجليزي

العبو برشلونة يحتلفون بالفوز

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

ليدز يونايتد ـ ليفربول
الدوري اإلنجليزي

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
دائرة شــؤون األقاليم  اختتمت 
املوهبة  قســم   / واحملافظــات 
الشــباب  وزارة  فــي  الرياضية 
يومني،  مــدى  على  والرياضــة 
إعداد  وكيفية  الريادة  ورشــتي 
اللتــني  التدريبيــة،  اخلطــط 
أقامهمــا القســم بالتزامــن 
بغــداد  شــعبتي  وبإشــراف 
وبالتعاوِن  والبرامج   واألنشطة 
مــع منظمة العا اإلنســانية 
بالتوجيهات  والتزاما  التنموية، 
الصحيــة الوقائيــة من خطر 
كورونــا،  بفايــروس  اإلصابــة 
املشــاركني  تقســيم  جــرى 
والفنية  اإلدارية  املــاكات  وهم 
للمراكز الوطنية لرعاية املوهبة 
على  بغــداد،  فــي  الرياضيــة 
محاضرات  تتلقيان  مجموعتني 

ومبتابعٍة  بالتتابــع،  الورشــتني 
مســؤولي  قبل  مــن  ميدانية 
القســم والدائــرة، وعلى مدى 

عشرة أيام.
ختام الورشــتني شــهد توزيع 
قبل  املشــاركة من  شــهادات 

باســم  للدائرة  الفني  املعاون 
باقر خلف ومســؤولة شــعبة 
نفعت،  الزهــراء  فاطمة  بغداد 
وتأتــي إقامة الورشــتني َضمَن 
اخلطة املركزية للدائرة وأنشطة 

شهر نيسان احلالي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يلعب فريق اجلوية في الساعة 
السادســة من مساء يوم بعد 
الثالثة  مباراتــه  الثاثــاء  غد 
اجملموعة  منافســات  ضمــن 
الثانية  في دوري أبطال آســيا 
ســازي  تراكتور  فريــق  امــام 
التعــادل  وخيــم  اإليرانــي.. 
الســلبي على مواجهة القوة 
األوزبكي،  وباختكــور  اجلويــة 
التي أقيمت مساء السبت، في 
مدينة الشارقة، حلساب اجلولة 
الثانيــة من اجملموعــة الثانية 
آســيا.. في حني  أبطال  لدوري 
في  وباختاكور  الشاقة  يتقابل 

الساعة 9 مساء.
وكان الشــارقة وتراكتور سازي 
اإليراني تعــادال من دون أهداف 
ويتصدر   .. الثانيــة  اجلولة  في 

الشارقة ترتيب اجملموعة برصيد 
وله  تراكتور سازي  4 نقاط، ثم 
نقطتني متفوقا بفارق االهداف 

عن باختاكور، في حني للجوية 
الرابع  باملركــز  واحــدة  نقطة 

االخير.. 

شؤون األقاليم َتختتم ورشتي 
الريادة وإعداد الخطط التدريبية

الثالثاء.. الجوية يالقي 
تراكتور سازي آسيويا

شؤون االقاليم تختتم ورشتني ملالكات املوهبة الرياضية

لقطة من مباراة اجلوية وباختاكور

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامــت دائرة الدراســات وتطوير 
املــاكات والقيادات الشــبابية / 
للرياضة  الوطني  املرصد  قســم 
فــي وزارِة الشــباِب والرياضــِة، 
الندوة العلمية املوسومة )أهمية 
الرياضــة اجلامعيــة( َعبرَ منصة  

zoom، مبُشــاركٍة عراقية وعربيٍة 
 )147( مايقارب  وحضور  واســعة 
وأكادمييني  ورياضيني  شاٍب وشابة 
ومهتمــني، بحضــور مديــر عام  
ومدير  اخلالــق خضر  الدائرة عبد 
للرياضة  الوطني  املرصد  قســم 
الدكتورة أفراح عبد الوهاب وعدد 

مــن اخملتصني، فيمــا  أدار أعمال 
في  املوظفة  ناهد محمود  الندوة 

قسم املرصد الوطني للرياضة.
وأكَد احملاضر الدكتور نصير صفاء 
من كلية التربيــة البدنية وعلوم 
املســتنصرية  /اجلامعة  الرياضة 
فــي محاضرتــه علــى ضــرورِة 

لطلبة  الرياضي  النشــاط  إعادة 
اجلامعــات الســيما أن اجلامعات 
متخصصة  أقســام  فيها  تتوفر 
بالنشــاط الرياضــي، مضيًفا أن 
املسؤولية تقع على عاتق أساتذة 
التربيــة الرياضية، بأن يكون لهم 
الــدور الواضــح من خــال حث 

الطلبة وتشجيعهم على ممارسة 
الرياضــة ملا لها مــن أهمية في 
ضبــط النفس وتقومي الســلوك 
واالبتعــاد عــن التعصــب ونبذ 

العنف.
وشاركت الدكتورة رنا عبد احلميد 
أستاذ في كلية العلوم اإلسامية/

اجلامعة العراقية مبداخلة وضحت 
الرياضــي  النشــاط  دور  فيهــا 
وأثرها  النسوية  الرياضة  السيما 
فــي احلد من الظواهر الســلبية 
وإبــراز أهداف النشــاط الرياضي 
في تنمية املهــارات البدنية لدى 

الشباب اجلامعي . 

ندوٍة علميٍة عن أهمية الرياضة الجامعية 



من بني اهم واجبات الدولة ترســيخ مفاهيم 
االمن واالســتقرار وبــث الطمانينة في نفوس 
املواطنــني والتاكيــد على ضمــان حقوقهم 
وحمايــة ممتلكاتهم وميكن القــول ان احلفاظ 
على االمن الداخلــي واخلارجي مرتبط الى حد 
كبير فــي حتصــني املواطنني ضد االشــاعات 
واالكاذيــب التي يجــري تداولها عبر وســائل 
االعــام اخملتلفة ويقــع على عاتــق احلكومة 
مبؤسســاتها اخملتلفة واجب تنويــر الراي العام 
بكل مايســتجد من احداث وتطــورات لقطع 
الطريق على من يريد بث الفوضى داخل اجملتمع 
فاذا كانت هذه املهمة من صلب عمل مجلس 
الوزراء او مــن ينوب عنه وهــي وزارة الداخلية 
فان عدم تاديتها او اشــغالها  سيجلب الكثير 
من العواقب للدولة برمتها ولرمبا تتســع هذه 
املهمة لتشمل جهات اخرى ليس هناك مانع ان 
تشرح او توضح للجمهور أي مشكلة او قضية 
شائكة او ملتبســة تفرزها قرارات او اجراءات 
صادرة من من الدولة بكافة مؤسساتها وعدم 
فسح اجملال للمنتفعني لاجتهاد في قراءتها او 
تفســيرها للجمهور ..مايجري في العراق هذه 
االيام هــو اخفاق واضح في التفاعل والتعاطي 
مع هذا اجلمهــور فمواقع التواصل االجتماعي 
تضــح بالقصص التي يختلــط فيها الصدق 
والكذب ويقع وزراء ومسؤولون كبار في اخطاء 
كبيرة حينما يطلقون تصريحات مستعجلة او 
يتخذون قرارات غير مدروسة يجري توظيفها من 
قبل احزاب او جهات في ظل الصراع السياسي 
الســائد ويصبح االمر اكثر خطورة مع اقتراب 
موعــد االنتخابات العامة حيــث تتربص هذه 
اجلهــات بكل صغيــرة او كبيرة الســتثمارها 
في الدعاية االنتخابيــة ومايهمنا هو املواطن 
لتصريحات  اصبــح ضحيــة  الذي  العراقــي 
وقرارات متتالية لاسف اصبح للدولة العراقية 
يد فيهــا وبدال ان تكون هــذه الدولة هي املاذ 
االخير الذي ميكن للمواطن االطمئنان اليه تاتي 
املصائب على لســان وزير فــي احلكومة  ليثير 
اخلوف والقلق بني صفوف شــرائح واسعة من 
اجملتمع ومهما كانت التفســيرات التي رافقت 
تصريحات وزير املالية الســيد علي عبد االمير 
عــاوي ومهما كانــت اجتهاداته فــي مجال 
اختصاصــه اال ان طريقة اصــدار التصريحات 
وتوقيتهــا لم يكن براينا يحمــل مزايا النجاح 
ويبدو ان االمــر يتطلب توجيهــا وتصويبا من 
خبراء او مستشــارين يتولــون توضيح وجهة 
نظر احلكومة او وزير املالية في تسويق القرارات 
املهمة التــي متس مصالح النــاس وتؤثر على 
حاضرهــم ومســتقبلهم في مجــاالت املال 
واالقتصاد واذا اســتمر احلــال على ماهو عليه 
فان االيام املقبلة ميكن لها ان حتمل الكثير من 
املفاجــات لهذه احلكومة التي يبدو انها فقدت 
بوصلة قيــاس توجهات الــراي العام وابتعدت 
كثيرا عن هموم املواطنني وخسرت الكثير من 
مصداقيتها في ظل هذا االحتدام من اخلافات 
واســتبدال القــرارات خال مــدة قصيرة وفي 
ظل هذه املناكفات بني الســلطة التشريعية 
والســلطة التنفيذية وبات واضحا ان املواطن 
العراقي اصبح في كل يوم يتلقى رسائل اخلوف 

بدال من رسائل االطمئنان . 

رسائل الخوف ..!!

د. علي شمخي

اتصلــت املمثلة الكندية 
بالشــرطة  أوه  ســاندرا 
بعــد أن فقدت مجوهرات 
دوالر من  ألف   150 بقيمة 
أجنلوس.  لوس  في  منزلها 
اوه  قــد عــادت  وكانــت 
البالغة من العمر 49 عاًما 
اإلقامة  مقــر  إلى  مؤخرًا 
بعــد بضعة أشــهر من 
التواجد مبكان اخر لتجد أن 
اجملوهرات لم تعد موجودة. 
لوس  بشرطة  اتصلت  ثم 
عنها،  لإلبــاغ  أجنلــوس 
ومن ثــم بدأ التحقيق في 
الشــرطة  ما حدث. لكن 
لم تعثــر على أي عامات 
إلى  القســري  للدخــول 

العقــار ، لكن قيل لها إن 
األشــخاص ُسمح  بعض 
لهم بالدخول واخلروج من 
املنــزل في أثنــاء غيابها. 
أن ســاندرا  ورد  ومع ذلك، 
في  بالشــرطة  اتصلــت 
أن  التالي وأخبرتهم  اليوم 
ظهرت  املفقودة  اجملوهرات 

في منزلها.

اللبنانية  الفنانــة  حتدثت 
مبداخلــة  الزغبــي  نــوال 
االعامــي  مــع  هاتفيــة 
في  حليمة  فراس  اللبناني 
حلوة"،  "جمعتنا  برنامــج 
التي  الصعبة  األوضاع  عن 
تســود في لبنــان، وعّبرت 
عن حزنها ملــا يحصل في 
لبنــان، معاتبًة أيضاً نقابة 
الفنانني على بيانها األخير، 
الــذي طلب مــن الفنانني 
إلتزام الصمت في الشؤون 
والسياســية،  الوطنيــة 
وعلقت: "نحن لسنا أصنام 
عن  التعبير  حقنــا  ومــن 
رأينا شــرط إحترام اآلخر". 
"كل  بالقول:  إســتكملت 

هم  اللبنانّيني  السياسينّي 
على خطأ وزعمــاء مافيا.. 
بلدنا كل عشــر ســنوات 
حتكمه طائفــة". وصرحت 
نوال في ختــام مداخلتها، 
ســابقاً  أصيبــت  بأنهــا 
بفيــروس كورونــا وحتملت 
وُشفيت  الصعبة،  عوارضه 
لم  لكنها  منه بصعوبــة، 

تُعلن األمر. 

مورغان  العاملي  النجم  دعا 
فرميان اجلمهور لتلقي لقاح 
فيروس كورونا، اذ كتب على 
حســابه اخلاص على موقع 
"اذا  اإلجتماعي:  التواصــل 

كنت تثق بي، خذ اللقاح".
والقى منشوره رواجا كبيرا 
تساءل  الذي  اجلمهور  بني 
عما اذا كان يقصد القيام 
بإعــان للقــاح أم انهــا 
بريئة. على صعيد  خطوة 
آخر رفض املمثل األميركي 
مورغــان فرميان في الفترة 
على  الّتعليــق  املاضيــة 
االّتهامــات املوّجهة إليه، 
غير  الّتصّرفــات  بشــأن 
الائقــة، مــع حفيدتــه 

ومجموعــة من النســاء 
أن  إلى  ويشــار  األخريات. 
احملكمــة قضت بســجن 
قاتل حفيدته إيدينا هاينز، 
المار دافينبــورت، ملّدة 20 
غير  بالقتل  بإدانته  سنة، 
العمد، بعد أْن طعنها في 
في   2015 آب   / أغسطس 

مدينة نيويورك.

ساندرا أوه

مورغان فريمان

نوال الزغبي

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد ابراهيم
التمر ملك املائدة في رمضان، يتصدر 
وجبة االفطار، والتمر أول ما يســتهل 
الصائــم به فطــره، وال يخلو أي بيت 
منه ولــه أكثر من طريقــة لتقدميه، 
فيأكلــه البعض مــن دون أي إضافة 
والبعــض اآلخر يخلطه مــع الزبد أو 
اجلــوز أو مع اللنب ويضــاف له احيانا 

حبة احللوة والكزبرة والهيل. 
في ســوق الصدرية الشعبي، محاّل 
خاصة ببيع التمــر بكل أصنافه، وقد 
ازدادت حركــة بيعه خال أيام شــهر 

رمضان املبارك. 
"أبو محمــد"... احد الباعة حتدث عن 
انــواع التمر: "ال أظــن أن بيتا عراقيا 
يخلو مــن التمر، فهنــاك اعتقاد أن 
البيت الذي يخلو من التمر يشعر أهله 
باجلوع، وال جنــد مائدة صائم إال وفيها 
حبات من التمر، ويباع بعدة أشــكال، 
أو  النايلون،  بأكيــاس  املكبوس  فمنه 
املعّلب في علب باســتيكية بأنواعه 

وأصنافه، وفيه الذي يباع رطبا. 
وتابــع: "هناك بعض األنــواع املعلبة 
يضاف لها السمسم والراشي وبعض 
املطيبــات مــن احلبــوب، واآلن التمر 
)اخلســتاوي( وهو مرغوب  املوجود هو 
والبديري  )الزهدي  وهناك  رخيص  ألنه 
واألشرسي والبرمي واالزرق ازرق(، وأغلى 
نوع، األشرســي الذي يزرع في مندلي 
ومناطق من ديالى وال يزرع في البصرة 
املشهورة بالتمر، وهناك البدير، ويأتي 
من منطقــة البدير في البصرة وهذه 
الثمرة غريبة اذ تنضج  حني جتف متاما، 
ولــه طريقة خاصة بــاألكل إذ تؤخذ 
حبات منه وتغسل ثم تنقع باملاء ملدة 
نصف ســاعة ليتحول إلى ما يشبه 
احللويات النــادرة، وهو من النوع زهيد 

الثمن".
وأضــاف: " ينضــج التمر في شــهر 

آب  يدخل الســوق حوالي ستني نوعاً 
منها  )أصابــع العروس( و)عيون أيوب( 
وهذا النوع نادر يزرع في مدينة كرباء 
والنجــف والبصرة و)البــرمي( )ونصف 
ونصــف( و)البرحي( الذي يعد ســيد 
التمور كلها، لــذا يعمد البعض إلى 
حفظه في بــرادات وإذا ما خزن التمر 
وحفظ بصورة جيدة من دون أن يصل 
إليه املاء أو احلشرات فإنه غذاء صالح 
لألكل ملدة طويلة، أمــا الزهدي فهو 
زهيد وموجود في كل مكان وله فوائد 
كثيــرة، البعض يشــتري منه كمية 

كبيرة ويســتغني عن وضع الســكر 
فــي الشــاي اذ يضع مترة فــي فمه 
ويتناول معها الشاي لتكون بدياً عن 

السكر".
امــا البائع  خضر علي )أبو انور( فقال: 
"هذا العــام كان انتــاج التمور أكثر 
بكثير عــن العام املاضــي، لذا كانت 
الزيادة في اإلنتاج خال هذا الشــهر 
الفضيل شــهر اخليــر والبركة، ففي 
السوق اآلن أكثر أنواع التمور وبأسعار 
زهيدة، وعلى الرغم من أنه سيد املائدة 
في رمضان، إال أن سعره لم يرتفع ابداً، 

وأغلى وأطيب هدية، كيلو متر من نوع 
)األزرق ازرق(، وأفضل أنواعه في بساتني 
ديالى حيث النخيــل العالية جداً ما 
العالية حتى  إلى احلرارة  التمر  يعرض 
تصل إلــى مرحلة اجلفاف، وأنا تعودت 
التعامــل مع جتار التمر فــي ديالى، إذ 
ان متــور ديالى من النوع اخلشــن على 
عكــس متور احللة التــي تتميز بصغر 
ثمرها وطعمها اللذيذ. وفيها نوع من 
)امليرعاج(  عليــه  ويطلق  النادر  التمر 
ويباع بســعر يصل إلى 15 ألف دينار 

للكيلو، ويصدر إلى دول اجلوار.

الصباح الجديد - وكاالت:
في حادثة غريبة من نوعها قرر رجل 
فــي تايوان أن يتزوج املرأة نفســها 
اربع مرات، بعد أن طلقها ثاث مرات 
في غضون 37 يوما، بهدف احلصول 

على إجازة طويلة مدفوعة األجر.
تايوان  في  العمل  قانون  وبحســب 
اجلنســني  من  املوظفون  يحصــل 
علــى إجــازة زواج مدفوعــة األجر 
بشرط أال تتعدى ثمانية أيام، ولكن 
يبدو أن تلك املدة لــم تكن كافية 
بنظرموظف يعمــل في أحد بنوك 
تايبييه فقرر  التايوانيــة  العاصمة 
أن يطلــق زوجته بعد انتهاء إجازته 

ليعــاود الــزواج بها مباشــرة مرة 
أخرى قبــل أن يطلقها مــرة ثانية 
وثالثة ليرتبط بها في املرة الرابعة، 

32 يوما إجازة  وبالتالي حصل على 
زواج مدفوعة األجر.

البنك الذي يعمل فيه رفض  ولكن 

منح ذلــك املوظف أجر اإلجازة بعد 
أن طلق زوجتــه في املرة األولى، بيد 
أن ذلك لــم يفت فــي عضد ذلك 
الزوج، الذي لم يجر الكشــف عن 
هويته، وقرر املضي قدما في خطته 
وقدم اإلجــازة ثاث مرات أخرى، وجلأ 
إلى مكتب العمل ليثبت حقه في 

تلك اإلجازات.
اعتبر مكتب  القضية  دراسة  وبعد 
العمــل أن ذلك املوظف لم يخالف 
القانون، وفــرض غرامة قدرها 700 
رب عملــه،  علــى  أميركــي  دوالر 
والذي لــم يعجبه احلكم ذلك فقرر 

االستئناف.

رجل يطلق زوجته ثالث مرات للحصول على إجازة مدفوعة األجر

 التمر.. سيد المائدة في رمضان
ألنه اول ما يستهل الصائم به فطره

كاظم العبيدي
تتقدم جريدة الصباح اجلديد باحر التهاني وازكى التبريكات مبناســبة تكليف 
الزميل ماجد الســفاح ناطقا اعاميا رمسيا حملافظة واسط من قبل الدكتور 
احمد غني اخلفاجي محافظ ذي قار وتتمنى له التوفيق والســداد في مهمته 

االعامية .
فقد اصدر احملافظ امرا اداريا بتكليف الزميل ماجد السـّفـــاح ناطقاً إعامياً 
رســميا للمحافظة ، كونه من الكفاءات املثقفة والذي كان ومازال شــاعرا 
معروفا وباحثا مميزا واعاميا حاذقا ، حيث عاصر كثير من الشــعراء واملثقفني 

في احملافظة .
والزميل الســفاح تولد 1960 في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية املدينة 

التي تنبض باألدب والثقافة والشعر .
وقد وّلد اختيار الزميل ماجد السفاح ناطقا اعاميا ارتياحا كبيرا لدى االوساط 

االعامية والثقافية كونه ابن هذا الوسط ويعرف كل صغيرة وكبيرة عنه .

الخفاجي ُيكّلف السّفاح بمهمة 
الناطق االعالمي لذي قار

الصباح الجديد - وكاالت:
تشــارك الفنانة درة في رمضــان احلالي من 
خال مسلسل "بني الســما واألرض"، الذي 

تعد مشاركتها فيه كضيفة شرف.
 املسلســل مأخوذة عن قصة للروائي جنيب 
محفوظ وحتمل االســم نفسه  ومنذ طرح 
وهناك  للعمل  الرســمي  والبوستر  البرومو 
العديد من ردود األفعال بشــأن الشخصية 

التي جتسدها.

حتدثت درة عن مشــاركتها في املسلســل: 
"ما شــجعني على التواجد في "بني السما 
واألرض" ان عدد حلقات املسلسل ١٥ حلقة 
فقط، وأنا ضيفة شــرف فيه واليوجد به أى 
مــط أو تطويل وكل شــخصية لها قصة، 
وهو عمــل اجتماعي وأنا أحب هــذا اللون، 
والعمل حقيقي وواقعي، إلى جانب أنه قصة 
لألديب العاملي جنيب محفوظ والكاتب إسام 
حافــظ غير كثيــراً في العمــل، وخصوصاً 

أننــي هذا العــام أعطيت أولويتــي حلياتي 
البطولة  اعتذرت عن  أنني  الزوجية ومعروف 
الرمضانيــة املطلقــة هذا العام للســبب 

نفسه".
كمــا حتدثت كذلك عن التعــاون مع النجم 
هاني ســامة، وقالت: "أحــب العمل معه 
كثيراً، وهذه ليست أول مرة نتواجد فيها معا، 
فقد شاركت معه قبل ذلك في فيلم "األولة 
في الغــرام" و"نصيبي وقســمتك"، وبيننا 

الكثير مــن التفاصيل واألفكار املشــتركة 
ونعرف كيف نتفق معا في العمل".

ايضــا تطرقت إلى مشــاركتها في فيلم 
"الكاهــن" املقــرر عرضــه في موســم 
الصيف، وقالت: ")الكاهن( فيلم سينمائي 
صعب جداً، وأراهن من خال دوري فيه الذي 
يختلف عما قدمته مــن قبل، ويجمعني 
بعــدد من النجــوم الكبار مثــل محمود 
حميدة وإياد نصار وجمال سليمان وفتحي 

ناير  تأليــف محمد  الوهــاب.  عبد 
وأراهن عليه  أبو لنب،  وإخراج عثمان 
ألنني أعده عودة قوية لي للسينما 
ودوري احملــرك لكل أحــداث الفيلم، 
وبذلــت فيــه مجهودا كبيــرا وبه 
العديد من االنفعاالت والنقات التي 
للتمثيل،  كبيرة  مســاحة  تعطيني 
وأمتنى أن ينــال إعجاب اجلمهور، الذي 

سوف يراه قريباً.

درة ضيفة شرف على "بين السما واألرض" 

الصباح الجديد - وكاالت:
بعــد أن توقفت ســاعة يابانية 
عمرها 100 عام عن العمل، عادت 
لتدق من جديــد بعد هزة أرضية 

حركتها مؤخرا.
والســاعة احملفوظة فــي معبد 
باملــاء بعد أن ضرب  بوذي غمرت 
تســونامي الســاحل الشمالي 
الشرقي لليابان في أعقاب الزلزال 
املدمر الــذي أودى بحياة أكثر من 
 .2011 18000 شخص في مارس 
وقــد حــاول مالكها بونشــون 
ساكانو إصاحها من دون جدوى، 
ولكن وقبل أســابيع من الذكرى 
العاشرة للكارثة، ضرب زلزال آخر 

املنطقة نفسها، وعادت الساعة 
إلى العمل.

 Mainichi لصحيفــة  ووفقــا 

Shimbun مت حفظ الساعة التي 
تعمــل في معبــد Fumonji في 
Yamamoto في منطقة مياجي 

أن تعرضت  بعــد  اليابانيــة، 
اجملاورتان  وفوكوشيما  مياجي 

لزلزال 2011.
وقــد كان اخلبر مادة دســمة 
وجد  حيــث  الطرف  اللقــاء 
بعــض رواد مواقــع التواصل 
ما حث يشــبه  ان  ااجلتماعي 
القدمية حيث  احداث االفــام 
بســبب  بالعمى  احد  يصاب 

ويستعيد  ســقطة 
بعــد  نظــره 

ســقطة 
اخرى.

هزة أرضية تشغل ساعة عاطلة عمرها 100 عام 

الصباح الجديد - وكاالت:
فــازت صورة وصفــت باخمليفــة واملذهلة 
جلنني فأر بعيون حمراء متوهجة وأنسجة 
العلمية  التصوير  بجائــزة  األلوان  قزحية 

املرموقة.
والتقــط العالم ويرنار زوسشــارتر صورة 
اجلنــني في اليــوم احلادي والعشــرين من 
الصور  يلتقط  باستعمال مجهر  تطويره، 
من خال ثقب صغير إلبراز التباينات وزيادة 

الوضوح.
إضافة إلى صورة اجلنــني، اختار احملكمون 
صورة تعرض تفاصيــل معقدة من اخلايا 
الصبغية فــي جلد الثعبــان ومجموعة 
من أكثر من 40 جناحا ملونا على شــكل 

فراشة كوصيفني، بحسب "ديلي ميل".

املسابقة التي يســتضيفها قسم علوم 
احلياة في "أوليمبوس"، تركز على الكائنات 
احلية كما تُرى من خــال أي نوع من انواع 

اجملهر التي التقطت بواسطتها.
وتلقت املســابقة ما يقرب من 700 
مشاركة من 61 دولة حول العالم. 
نائب  ناكامــورا،  ساتوشــي  وقال 
للحلول  العاملي  التســويق  رئيس 
وهي  "أوليمبوس"،  فــي  العلمية 
شــركة متخصصة فــي صناعة 
والتصوير  البصريــات  منتجــات 
مقرها في شينجوكو في طوكيو 
في اليابان: "لم نشهد فقط عددا 
قياســيا من الطلبات، ولكن جودة 
الصور واإلبداع الــذي حملته كانت 

إنه ألمر مدهش أن نرى  اســتثنائية. 
الفن غيــر املتوقع الذي يلتقطه الناس 

باجملهر".

صورة فأر تفوز بجائزة عالمية
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