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بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنت مديريــة الدفاع املدني 
االربعاء، رقمــا صادما  امــس 
للحرائق التي حدثت في منازل 
املواطنــن، وفيمــا أوردت انها 
1318 من حوادث حرائق  بلغت 
اجلاري،  العام  بداية  املنازل منذ 
احلرائق  نسبة  زيادة  من  حذرت 
في الدور الســكنية بســبب 

اإلهمال املواطنن الكبير.

تلقت  بيان  في  املديرية  وقالت 
الصباح اجلديد نســخة منه،  
ان "هذا العدد مـــن احلـوادث 
سجل في عموم احملافظـــات 
لغايـــة الـــ 18 من نيســان 
اجلاري، عـدا اقليـم كردستـان 
وخلفـــت نتائجهــا عدد من 
الوفيــات واإلصابـــات بيـــن 

املواطنيـن".
أن  الــى  املديريــة  واشــارت 

كان  الكهربائــي  "التمــاس 
النســبة األكبر لتلك احلوادث، 
نتيجة االســتخدام الســيء 
ملصــادر الطاقــة الكهربائية 
واقتناء نقــاط الكهرباء رديئة 
املنشــئ، أو حتميلها أكثر من 
احلد املقرر مع رداءة التســليك 
والتذبذب والتسليك والتداخل 
خطـــوط  بيـــن  املــزدوج 

الطاقـة".

املواطنيـن  املديريـــة،  ودعـت 
ما  بكـــل  "االلتـــزام  الـــى 
املدنـي  الدفـــاع  عـن  يصـدر 
مـــن وصايا وإرشادات لغـرض 
االنفــس  علـــى  احلفـــاظ 
واالمــوال العامة واخلـاصـــة 
سيما  الوطنـي،  واالقتصـــاد 
مع حلول فصـــل  بالتزامــن 
فـي  كبيـر  وارتفـاع  الصيـف 

درجـات احلـرارة".

دفع برئيس االقليم الى المطالبة بتدخل دولي اغلبها بسبب التماس الكهربائي.. 

اقليم كردستان يتحول الى ساحة لصراع اقليمي  الدفاع المدني: 1318 حريقا نشبت في المنازل
السليمانية - عباس اركوازي:منذ بداية هذي السنة

دفعــت الضغوطــات السياســية 
قوى  متارســها  التي  والعســكرية 
اجلماعات  وبعض  شيعية  سياسية 
بعضها  تنضــوي  التي  املســلحة 
برئيس  الشــعبي،  احلشد  راية  حتت 
بارزاني  نيجيرفان  كردســتان  اقليم 
ملعاجلة  دولي  بتدخــل  املطالبة  الى 

املشاكل بن بغداد واربيل.
ووجــه رئيــس االقليــم نيجيرفان 
األعضاء  الدول  الى  رســالة  بارزاني 
في مجلــس األمن الدولــي، طالب 
فيها مبنح صالحيــات أكبر ملبعوث 

األمن العام لألمم املتحدة في العراق، 
ليكون له دور أكبر في الوساطة بن 
اإلقليم  وحكومة  االحتادية  احلكومة 
امليزانية  قانون  بتطبيق  يتعلق  فيما 
وتنفيــذ املــادة 140 من الدســتور، 

ومشكلة النفط وتقاسم الثروات.
وواجــه اقليــم كردســتان خــالل 
االشــهر اخلمس املنصرمة هجمات 
بالصواريــخ والطائــرات املســيرة، 
لقوات  تابعــة  مواقع  اســتهدفت 
التحالف الدولــي، نفذتها مجاميع 
مسلحة تدعي انتمائها لفصائل في 
بانحساب  طالبت  الشعبي،  احلشد 

القوات االميركية من العراق، ما ادى 
الى مقتل واصابة عدد من املواطنن. 
اضافة الى ذلــك فان االقليم يواجه 
موجة كبيرة من االنتقادات، وحمالت 
القوى  مــن بعض  اعالمية مكثفة 
واالحزاب الشيعية القريبة من ايران، 
وبعض  االقليم  حكومة  تتهم  التي 
والوقوف  العراق  بالتأمر على  احزابه 
بالضــد مــن انســحاب القــوات 
االستراتيجي  اخلبير  االميركية منه. 
واحمللــل السياســي محمــد عزيز 
قال فــي تصريح للصبــاح اجلديد، 
"انا اعتقــد بان اســتهداف اقليم 

كردســتان من قبل هــذه الفصائل 
مرده الى تخــوف هذه الفصائل من 
تشكيل حتالف انتخابي قوي بن قوى 
سياسية فاعلة في االقليم وبغداد، 
يكون معارضا لتوجهات ايران وموال 
المريــكا والغرب.  واضــاف عزيز، ان 
والضغوطات  الدعائيــة  احلمــالت 
التي متارسها ايران ضد االقليم عبر 
لن  السياسي،  والتحشيد  القصف 
يخدم اجلهــود التي تبذلها حكومة 
االقليم واحلكومــة االحتادية لتذليل 
امللفات  معاجلــة  امــام  العقبــات 

العالقة.

بغداد - وعد الشمري:
أكد نواب، أمــس األربعاء، أن توجه 
بقانون  للطعــن  الــوزراء  مجلس 
املوازنــة أمــام احملكمــة االحتادية 
العليــا ال يعطل تنفيــذه، الفتن 
إلى أن البرملان اســتثمر صالحياته 
الدســتورية عند إجــراء التعديل 
علــى بعض فقرات املشــروع قبل 
أن  على  عليه، مشددين  التصويت 
في  تخفيض  شــملت  التغييرات 
األبواب  املبالغ ومناقلة بن  مجمل 
ولم تتضمن زيــادة أو أعباء مالية 

جديدة.
وقال النائب حسن عرب في حديث 
إلــى "الصباح اجلديــد"، إن "جلوء 
ببعض  الطعن  إلى  الوزراء  مجلس 
فقرات املوازنــة ال يعرقل أو يعطل 

تنفيذها".
وتابع عــرب، أن "وزارة املالية بدأت 
بالقانون وتنفيــذه، لكن  العمــل 
هنــاك بعض املعرقــالت املتعلقة 
ينبغي  جــداول  في  أخطاء  بوجود 

تصحيحها".
وأشار، إلى أن "مجلس النواب عقد 
أكثر من جلســة حوارية من خالل 
جلانــه اخملتصة أو قــادة الكتل مع 
اتفاق  احلكوميــة، وحصل  اجلهات 

وتوافق على عدد من املقترحات".
وبن عــرب، أن "اللجوء إلى الطعن 
أمر ال مشــكلة فيه، إذا ما وجدت 
احلكومــة أن هنــاك فقــرات في 
املوازنة مت ســنها خالفاً للدستور، 
والقرار ســيكون في نهاية املطاف 

إلى احملكمة االحتادية العليا".
وشــّدد، علــى أن "الفرصة كانت 
كبيــرة للتواصل إلــى توافق على 
جميع الفقرات قبل التصويت على 
القانون الذي اســتغرق نقاشــاته 
في  الدخول  وعــدم  مدة طويلــة 

طريق االعتراضات عبر القضاء".

ومضــى عــرب، إلــى أن "املوازنة 
بعجز  وردت  كانت مشروعاً  عندما 
دينار وهذا شــيء غير  تريليون   74
مجلس  جلــأ  وبالتالــي  مقبــول، 
النواب في هذا اجملال إلى استخدام 
خياراته الدستورية في التخفيض 

واملناقلة".
رياض  النائــب  مــن جانبه، ذكــر 
املسعودي في تصريح إلى "الصباح 

اجلديــد"، أن "مجلــس النواب لم 
يتجاوز صالحياته الدســتورية في 

التعامل مع قانون املوازنة".
وتابع املسعودي، أن "الدستور وفق 
املــادة 62 منه، أعطى للبرملان احلق 
في تخفيض كامــل مبلغ املوازنة 
األبواب، وهو  بــن  املناقلة  وكذلك 
ما حصل، فأننا لم نلجأ إلى الزيادة 
إلى  الرجــوع  يُفــرض علينا  لكي 

احلكومة؛ ألخذ األذن منها".
ويــرى، أن "جلــوء احلكومة للطعن 
بالقانــون ال يصب في مصلحتها، 
يبق  البرملان لم  وأن عمر  الســيما 
منه شــيئ، وكان األحــرى بها أن 

تنفذ القانون بنصوصه احلالية".
وانتهى املسعودي، إلى أن "املشروع 
قد وردنــا وينطوي على العديد من 
إعادة  أســتوجب  مــا  املالحظات 

والفقرات  املــواد  بعض  في  النظر 
بشكل كامل".

وفي الســياق، يجد النائب صائب 
خــدر، أن "قانــون املوازنــة وكونه 
أصبح نافذاً ميكن ألي جهة الطعن 

في مواده السيما احلكومة".
وأفاد خدر، إلــى "الصباح اجلديد"، 
بأن "احملكمة االحتادية العليا سوف 
تتولى تفحص املواد املعترض عليها 

بالدستور ومدى صالحية  وتقارنها 
البرملان في إجــراء التعديالت ومن 

ثم تصدر حكمها".
يذكر أن مجلس الوزراء قد صوت في 
على  األول  أمس  املنعقدة  جلسته 
تخويل رئيــس احلكومة مصطفى 
الكاظمي الطعــن ببعض فقرات 
قانون املوازنة االحتادية للعام احلالي 

أمام احملكمة االحتادية العليا.

أكدوا أنه ليس في مصلحة الحكومة

نواب: طعن مجلس الوزراء ببعض فقرات
قانون الموازنة ال يعطل تنفيذه 

هبوط في أسعار النفط باألسواق العالمية..
6إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل الجيش اليمني يتقدم في مأرب ويعد 

3باستعادة الدولة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت اللجنة املاليــة النيابية 
قدمته  مقترح  عــن  األربعاء  امس 
يقضــي باعتمــاد موازنــة 2021 

لألعوام الثالثة املقبلة.
محمــد  اللجنــة  عضــو  وقــال 
الشــبكي، فــي تصريــح تابعته 
الصباح اجلديد، إن إجراء االنتخابات 
البرملانية في تشــرين األول املقبل 
وتشكيل  نتائجها  على  واملصادقة 
احلكومــة الــذي قــد يتأخــر إلى 
نيســان أو حزيران من العام املقبل، 
موازنة  إقــرار  بتأخير  سيتســبب 
وبالتالي ســيؤثر في  املقبل  العام 
آلية الصرف في احملافظات والوزارات 

والتزامات املقاولن.
وأضــاف عضو اللجنــة أن "هناك 
3 مقترحــات للســير بآلية تنفيذ 
موازنة العــام املقبل، أولها اعتماد 
 2021 موازنــة  وحســابات  بيانات 
2022، بينما تضمن املقترح  ملوازنة 
الثانــي اعتماد موازنة هــذا العام 
للســنوات الثالث املقبلة وهو رأي 

مقدم من نواب وكتل سياسية".
وتابع الشــبكي أن "املقترح الثالث 
هو اعتماد آليــة 1/ 12 في الصرف 
التزامــاً بتنفيذ قانون اإلدارة املالية 
باالعتمــاد على موازنــة 2021 في 
حال تعذر تشــريع قانــون املوازنة 

2022 ألي سبب كان". 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اإلنسان  حقوق  مفوضية  اتهمت 
وزارة  األربعــاء  امس  العــراق  في 
التربية مبخالفة املعايير الصحية 
الطلبة  دوام  إعــادة  عبر  العاملية 

احلضوري.
وقال عضو املفوضية علي البياتي 
في تغريدة نشــرها على تويتر، إن 

"اعادة دوام الطلبة حضوريا ونحن 
فــي ذروة االصابات بعــد ان كان 
للمعايير  الكترونيا هــو مخالف 

الصحية املعمول بها عامليا".
ودعــا البياتــي وزارة التربية، إلى 
"تكييف نفسها وتطوير التعليم 
االلكتروني الذي ال مهرب منه في 

املستقبل".

بغداد - الصباح الجديد:
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وجــه 
مصطفى الكاظمي، اليوم األربعاء، 
بإلغاء أكثر من ألف إجازة استثمار 

ملشاريع متلكئة.
وقــال املكتــب االعالمــي لرئيس 
الوزراء، في بيان وردت الصباح اجلديد 
نســخة منه، ان "ذلــك جاء خالل 
واطالعه  االســتثمار  لهيئة  زيارته 
التي  والعقبات  العمل  على ســير 

تواجه االستثمار في البالد".
واضاف البيــان ان "الكاظمي وجه 
للمشــاريع  االجازات  جميع  بالغاء 
االســتثمارية التي نســبة اجنازها 

بــن )-0 %35( وانتهت املدة الزمنية 
املتاحة لتنفيذ املشروع، ويبلغ عدد 
املشــاريع التي ينطبق عليها ذلك 

1128 مشروعا".
كما وجــه رئيس الــوزراء بااللتزام 
التام بتطبيق احــكام املادة 28 من 
قانون االســتثمار من خالل توجيه 
االنذارات للمشــاريع غير املكتملة 
الوطنية لالستثمار  الهيئة  وتتولى 
االشراف ومتابعة تطبيق االجراءات، 

بحسب البيان
أيضا  الكاظمي  وجه  للبيان،  ووفقا 
عدم  حــال  في  االجازات  بســحب 

التزام املستثمر مبدة االجناز.

الكاظمي يوجه بإلغاء اكثر
من الف إجازة استثمار

بسبب تدني نسب اإلنجاز

مجلس النواب "ارشيف"

المالية النيابية تقترح اعتماد 
موازنة هذا العام لسنة 2022

او لثالثة أعوام مقبلة

حقوق اإلنسان تتهم وزارة
التربية بمخالفة المعايير 

الصحية العالمية

الصباح الجديد - متابعة:
اكد، أن قرار إيــران بعدم اإلفراج 
عنها يأتي في إطار استخدامها 
كرهينة ملســاومتها في قضية 
الديون التي لم تسمح احملكمة 
البريطانية بعد بدفعها، واصفا 
وزيــر اخلارجيــة اإليراني محمد 
جواد ظريف بأنه مدير التسويق 
الرئيســي لصناعــة احتجــاز 
الرهائــن فــي البــالد، منتقداً 
التعامل  لعــدم  الدولي  اجملتمع 
إيــران فــي قضية  بحــزم مع 
احتجاز املواطنن األجانب رهائن، 
مساومة  كأوراق  واستخدامهم 

سياسية.
كما أعرب عــن قلقه من متديد 
مــدة احتجــاز زوجته بســبب 
تأجيــل احملكمــة البريطانيــة 

اخلاصة بديون إيران.
ويذكر أن احملكمة تبت هذه األيام 
في قضية تسوية ديون قيمتها 

400 مليــون جنيه إســترليني، 
دبابات  بيــع  بصفقة  وتتعلــق 
إليران في عهد الشاه لكنها لم 

تتم بسبب الثورة عام 1979.

وقــال ريتشــارد راتكليــف إنه 
بالرغــم مــن أن حكــم نازنن 
انتهى، إال أنها ما زالت محتجزة 
التحرك  وال تستطيع  املنزل  في 

إال مبســاحة 400 متر حسب ما 
حددت لها اســتخبارات احلرس 

الثوري.
وأضاف أنه مت فتح قضية كيدية 

أنها  كاشــفاً  ضدهــا،  جديدة 
أقاربها خالل  لقــاء  من  متكنت 
 5 النــوروز وذلك بعد  فترة عيد 

سنوات من السجن.
أمــا حول الدعــوى الثانية، قال 
الرسمية  التهمة  إن  ريتشــارد 
هي "نشــر دعاية ضد النظام"، 
فيمــا اعتبر إعادة فتح القضية 
ما هــي إال ورقة ضغط كي يتم 
التفــاوض بن إيــران واململكة 

املتحدة.
وحول حترك احلكومة البريطانية 
حلل قضية نازنن، أكد زوجها أن 
يهتمون  احلكومة  في  الكثيرين 
األمــر  بقضيتهــا،  شــخصيا 
الذي يســاعد في احلفاظ على 

سالمتها، وفق تعبيره.
وأضــاف أن أخــذ الرهائن ليس 
شكالً من أشكال الدبلوماسية، 
بل هو شكل من أشكال اجلرمية 
أن الفشــل  املنظمــة، معتبراً 

في التعامل مــع هذه املعضلة 
العقاب  مرتكبيهــا من  وإفالت 
ولذا  استمرارها  السبب في  هو 
فــإن دور وزير اخلارجيــة اإليراني 
تطــور إلى مدير التســويق في 
صناعة احتجاز الرهائن اإليرانية.

أن  راتكليف  ريتشــارد  وكشف 
وزارة اخلارجيــة البريطانية جتري 
حاليــا مفاوضــات مكثفة مع 
إيران حــول قضية نازنن، واعدة 

باتفاق قريب.
كمــا عبر راتكليــف عن خيبة 
أمله مــن أن املفاوضات اجلارية 
في فيينا إلنقــاذ االتفاق النووي 
اإليرانــي لــم تشــمل قضية 
عشــرات الرهائن احملتجزين في 

إيران.
وأضــاف أنــه كان واضحاً منذ 
سنوات أن جميع التهم مرتبطة 
بقضية الديون ومصيرها يعتمد 

على ما يحدث في هذا النزاع.

زوج معتقلة بريطانية: ايران تحتجز الرهائن
لتحيلهم الى أوراق مساومات سياسية  

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
امــس  الصحــة  وزارة  أكــدت 
االربعاء، ان ابرز ايجابيات لقاحات 
كورونا هي خفض حدة االصابات 
للمرحلــة  وصولهــا  ومنــع 
الشــديدة التي تتطلب انعاشا 

تنفسيا.
وقال مديــر صحة الرصافة عبد 
تصريحات  في  الساعدي  الغني 
الصبــاح  تابعتهــا  صحفيــة 
اجلديد، ان اللقاحات تؤمن امرين، 
االول هو جعل احتمالية حصول 
االصابــة ضئيلة جــدا، والثاني 
ضمان عــدم وصولها الى احلالة 
واحلاجة  احلرجــة  او  الشــديدة 
االنعاش  ردهــات  دخــول  الــى 

التنفسي".
واوضــح الســاعدي ان "الدائرة 
للقاح  جديدا  منفــذا  افتتحت 
فايزر في مستشفى الواسطي، 
اضافة الى منافذ مستشــفيي 
عليها  الزهراء  وفاطمة  الكندي 
السالم، مع وجود 70 منفذا اخر 

لبقية اللقاحات".
ولفــت الــى ان "مستشــفى 
جرعات   1710 تسلم  الواسطي 
من لقاح فايزر، وقد شهد اليوم 
االول من افتتاحه اقباال ملحوظا، 
إذ جتاوز عــدد امللقحن اكثر من 
500 شــخص، وهذا يعطي امال 
بتوسع الوعي اجملتمعي بأهمية 

اخذ اللقاحات".

الصحة: لقاح كورونا يجعل 
احتمالية اإلصابة ضئيلة جدا 
وعدم وصولها الى مرحلة الشدة

التزم 
بوسائل 
الوقاية



تقرير

محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

تأسســت كليــة التمريــض في 
جامعــة البصــرة ســنة 2009م 
لتصبــح احدى الكليــات التابعة 
فــي  العمــاق  الصــرح  لهــذا 
كلية  وتضم  العزيــزة  محافظتنا 
عمادتها  الــى  اضافة  التمريــض 
ثاثة فروع علمية و هي فرع العلوم 
الطبية االساسية و فرع اساسيات 
التمريــض و فــرع متريــض صحة 
اجملتمع , تكون مدة الدراســة فيها 
اربع ســنوات مينــح بعدها اخلريج 
شــهادة )بكالوريويــس في علوم 

التمريض(.

مختبرات علمية متنوعة تغطي 
متطلبات الدراسة و التدريب

بهذه املقدمــة حتدث الدكتور عبد 
االميــر عبد اهلل املوســوي عميد 
كلية التمريض بجامعة البصرة ل 

) الصباح اجلديد ( أضاف : 
  الكليــة اصبحت جزءا من كليات 
املؤسسات  لرفد  الطبية  اجملموعة 
الصحية بكــوادر متريضية متدربة 
و علي  التمريض  في كافة علــوم 
ايدي اســاتذة ماهرين... و في عام 
الدراســة  اســتحداث  مت   2015
املســائية فيها ليزداد بذلك اعداد 
الطلبــة املقبولني فيهــا.... و متتاز 
الكليــة بوجود مختبــرات علمية 
متنوعة تغطي متطلبات الدراسة 
و التدريــب فيها و أحــد أهم هذه 
اخملتبــرات هــو مختبــر )املهارات 

السريرية( .

مختبر املهارات السريرية
و هو مختبر حيوي جــدا و يتكون 
من عدة مواقع في كل موقع دمية 
بوظيفة مهمه  تختــص  محاكاة 
في جســم االنســان او متثل احد 

املهارات التمريضية .
sta� ) و يتكون اخملتبر من الوقعات 
tions ( التالية/  مختبر الســمان 
) Sim man( و هــو اهم اخملتبرات و 
فيه دمية السمان و هي عبارة عن 
دمية حتاكي جســم االنسان بكل 

و  تتنفس  تفاصيل اجهزته فهــي 
تتكلم و لها قلب ينبض و شرايني 
ممكن حتسســها , يتــدرب عليها 
طلبــة الكلية ملعرفــة االعراض و 
فحص العامات السريرية اخملتلفة 
و كذلك ميكن اعداد ســيناريوهات 
مثل  مختلفة  ألمــراض  مختلفة 
الربــو و التهاب الرئــة و اضطراب 
/ دمية  نبضات القلــب و غيرهــا 
القلبيــة )cardiology(و تختــص 
هــذه الدميــة بأمــراض القلب و 
الرئتني. /  دميــة اطفل احملاكاة : و 
هي حتاكي جســد الطفل و ما به 
/  الدمية  من امــراض مختلفــة 
النســائية: و يتعلم فيها الطالب 

مراحل الــوالدة اخملتلفــة  /  دمية 
مهارة زرق االبــر العضلية /  دمية 
مهــارة الــزرق الوريــدي /  دميــة 
خياطة اجلروح و تضميدها /  دمية 
الســكويرا : يتعلم فيها الطالب 
و تقليبه في  املريــض  كيفية نوم 
حاالت االغماء و اجللطات الدماغية 
،. و قد تــدرب الطــاب على هذه 
التدريبية  الكورسات  خال  الدمى 

اخملصصة لذلك .

أألختصاصات التدريسية 
 وأكــد عميد الكليــة :  يوجد في 
كلية التمريض عدد كبير من حملة 
الشهادات العليا و االلقاب العلمية 

التخصصات  في  ســواء  املتنوعة 
التخصصــات  او  التمريضيــة 
العلميــة االخــرى فيوجــد فيها 
اربعة تدريســيني يحملــون لقب 
اربعــة اخــرون بلقب  و  )اســتاذ( 
)استاذ مساعد( بينما يوجد ثاثون 
تدريســيا بالقاب اخــرى )مدرس و 
التخصصات  اما  مدرس مســاعد 
التمريضية فهم مختصون بعلوم 
متريض   : مثل  املتنوعــة  التمريض 
البالغــني )اجلراحــي و الباطني (, 
متريــض االطفــال , متريض صحة 
االم و الطفل )متريض النســائية(, 
متريض   , النفسية  الصحة  متريض 
و  التمريض  ادارة  اجملتمــع  صحــة 

غيرهــا  و تأمل كليتنا مســتقبا 
الى زيادة اعداد التدريســيني فيها 
في مختلــف العلوم التمريضية و 
العلوم الطبية االساسية و االرتقاء 
باأللقــاب العلمية لتدريســييها 
الدراسات  استحداث  من  لتتمكن 

العليا في الكلية مستقبا.

معرض النتاجات العلمية
الدكتور ســعد شــاهني  وبرعاية 
حمــادي رئيــس جامعــة البصرة 
وتزامنــا مــع الذكــرى الرابعــة 
جامعــه  لتأســيس  واخلمســني 
البصرة مت افتتاح معرض النتاجات 
العلمية فــي املكتبة املركزية في 

مجمع كليات باب الزبير.
مبعرضها  الكليــة  شــاركت  وقد 
السنوي مشــاركة فاعلة في هذا 
املعرض بجناح عرض فيه النتاجات 

العلمية احلديثة للكلية. 
وقــد قــال عنهــا عميــد كلية 
التمريــض مت عرض عدد من الكتب 
املؤلفة من قبل اساتذه الكلية وما 
يقارب 20 بحثا منشورا في مجات 
عاملية ضمن مستوعبات سكوبس 
ودروع  اجلوائز  كما مت عرض بعــض 
التميــز ألســاتذة الكلية وتضمن 
جنــاح الكليــة أيضــا أطاريــح 
لطلبة  ماجستير  ورسالة  دكتوراه 

الدراسات العليا في الكلية

نعتمد أساتذة ماهرين لرفد المؤسسات
الصحية بكوادر تمريضية كفوءة

عميد كلية التمريض بجامعة البصرة للصباح الجديد: 

الكلية اصبحت 
جزءا من كليات 

المجموعة الطبية 
لرفد المؤسسات 
الصحية بكوادر 

تمريضية متدربة 
في كافة علوم 
التمريض و علي 

ايدي اساتذة 
ماهرين

عميد كلية التمريض بجامعة البصرة يتحدث ملراسل الصباح اجلديد 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثت هيئة رعايــة ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
مع دائرة التأهيل إحدى تشكيات الهيئة الية 
تدريب وتأهيل ذوي االعاقة لعام ٢٠٢١ واخلطط 
التخصيصات  وفــق  على  لذلــك  املوضوعة 
املالية املرصودة في قانون املوازنة العامة لهذا 
الهيئة  لرئيس  اإلداري  النائب  الغرض بحضور 

ومدير عام دائرة التأهيل.
وقال رئيــس الهيئــة عصــام عبداللطيف 
التميمــي ان الهيئة اعــدت خططا خاصة 
بتدريــب وتأهيل االشــخاص ذوي االعاقة في 
بغداد واحملافظات على وفق املعايير املوضوعة 
في ستراتيجية الهيئة لعام ٢٠٢١ باالعتماد 
على املؤهل الدراســي ونــوع االعاقة واجلانب 
التدريبي املناســب لكل انــواع االعاقة وكل 
حسب محافظاته مع مراعاة إشراك العنصر 
النســوي بشــكل فاعل في تلــك الدورات 
وبالتعاون مع دوائر الوزارة املعنية بهذا اجلانب 
فضا عن تهيئــة املدربني املتخصصني لذلك 

وجميع املستلزمات املطلوبة.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
امس االربعاء اختيار اجلامعة العربية رئيس 
جامعــة كربــاء عضوا وممثــا للعراق في 
الدورتني  التنفيذي لاحتاد على مدى  اجمللس 
الثالثة واخلمسني والرابعة واخلمسني. وجاء 
في البيان الوزاري، انه حسب الكتاب املوجه 
الــى رئيس جامعــة كرباء، باســم خليل 
السعيدي، فإن قرار االختيار جاء استنادا الى 
املادة )11( من النظام األســاس لاحتاد التي 
تنص على أن ميثل املؤسســات التعليمية 
لكل دولة عضو على وفق تسلسل انتساب 

جامعات تلك الدول لعضوية االحتاد. 
وأعربــت األمانــة العامة الحتــاد اجلامعات 
العربية، بحســب البيان، عن تهانيها بهذا 
االختيار واملشــاركة في حتمل املســؤولية 
ودعت إلى حتقيــق أهداف االحتــاد وغاياته 

األكادميية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
الري والبزل  تواصل مديرية صيانة مشــاريع 
الفلوجة أعمال  األنبار/ شــعبة تطهيــرات 
تطهير شبكة املبازل الرئيسة والفرعية في 
الفلوجة والكرمة واجناز تطهير ٣ كم ط من 
 DD00 اجلانبني من مبــزل الصقاوية الرئيس
بهدف ضمان أنســيابية ميــاة البزل وتقليل 

نسبة االماح في االراضي الزراعية.
من جانبهــا اجنزت مديرية صيانة مشــاريع 
الــري والبزل بابل وبالتنســيق مــع مديرية 
املوارد املائية في مشــروع املســيب تنظيف 
جدول اخلربانة البديل بطول 6 كم وشــاخه 
4 اخلربانة بطول 4.5 كم واملباشــرة بتنظيف 
شــاخه 5 اخلربانة بطول 6.5 كم من القصب 
بهدف  الطينية  الترسبات  وازالة  والشمبان 
واالستعداد  للمياه  عالية  أنســيابية  حتقيق 

للموسم الصيفي .

وزارة العمل تبحث الية 
تدريب وتأهيل ذوي 
االعاقة لعام 2021

التعليم : اختيار جامعة 
كربالء عضوًا في اتحاد 

الجامعات العربية

الري تواصل تطهير 
المبازل باالنبار وجدول 

الخربانة في بابل 

بغداد ـ الصباح الجديد:
شاركـــت وزارة الصناعة واملعادن 
وبِحضــور مُمثلني من مقــر الوزارة 
والشــركة العامــة للصناعــات 
العامة  أور  وشــركة  التعدينيــة 
الترويج  ندوة  للوزارة في  التابعتني 
للصــادرات الصناعيــة العراقية 
واخمُلتلطة  احلكوميــة  للمصانــع 
والتــي اُقيمــت في ُغرفــة جتارة 

بغـداد . 
التعاون  بحث  إلى  الندوة  وتهـُدف 
املُشــترك بني ُغرفة جتــارة بغداد 
ووزارة الصناعــة واملعــادن لِدعم 
آليات التصدير واإلرتقاء بالصادرات 

والترويج  التسويق  وزيادة  الوطنية 
عــن املُنتجــات العراقيــة حيث 
تناولــت النــدوة واقــع املُنتجات 
الوطنيــة وُســبل النهــوض بها 
املُعتمدة عاملياً  التســويق  وآليات 
اإللكتروني  التسويق  أهمية  وبيان 
وتأهيــل  العراقيــة  للُمنتجــات 
املــاكات اخمُلتصة في هــذا اجملال 
ســيما وان العراق معروف بإنتاجه 
النوعي والرصــني من حيث اجلودة 
لتصدير  اإلمكانية  وميتلك  واملتانة 
ُمنتجاته اخمُلتلفة إلى دول املنطقة 
والعالـــم.  يُذكـــر ان الشــركة 
التعدينية  للصناعــات  العامــة 

ســبق ان قامــت بِتصدير كميات 
كبيرة من ُمنتجاتها اإلســفلتية 
املُتحدة  العربية  إلى دولة اإلمارات 
، فيما تسعى شــركة أور العامة 
ُمنتجاتها من مقاطع  إلى تصدير 
األملنيــوم إلــى دول اجلــوار بعــد 

حصولها على إجازة التصديـر  .
على صعيد متصل تُتابـع املَديرية 
العامة للتنمية الصناعية التابعة 
عمل  واملعــادن  الصناعة  لِــوزارة 
اخلاص  الصناعي  القطاع  مشاريع 

املُسجلة لديهـا  .
جـــاَء ذلك ِخال الزيــارة امليدانية 
التي أجراهــا ُمدير عــام املُديرية 

عزيـــز ناظـم عبـــد إلى معمل 
املُعدات  لِصناعة  الســفينة  ربان 
الهندسية الثقيلة إحدى املشاريع 
املُتميــزة واجمُلازة مــن املُديرية في 
ُمحافظة بغداد حيث ميتاز املعمل 
بإســتخدام الطاقة الشمســية 

لِتشغيل اخلطوط اإلنتاجية.
كمــا عملــت إدارة املعمــل على 
الشباب  وتشــغيل  اســتقطاب 
اخلريجني ِضمــنَ املاكات العاملة 
في ضــوء املُبــادرة التــي تبنتها 
املُديرية بِتوجيه مــن الوزير لِدعم 
العاطلني عن  الشــباب  وتشغيل 

العمل  . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كرم مجلس شيوخ عشائر بغداد 
الرصافــة مديــر عام الشــركة 
العامة لتجــارة احلبوب املهندس 
بدرع  عبدالرحمن عجــي طوفان 

التميز وقادة االبداع .
ويأتي هــذا التكرمي نظرا للجهود 
التي بذلت من خال تامني مفردات 

الرز  وتصنيع  التموينية  البطاقة 
وتواصلــه مع املوظفــني وتعزيز 

قدراتهم على االبداع . 
وقدم الشيخ عامر اجلبوري رئيس 
الرصافة  بغداد  عشــائر  مجلس 
درع التمييز وقادة االبداع للمدير 
العــام بحضور عدد مــن وجهاء 

مدينة بغداد الرصافه .

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلــن وزيــر التجــارة انطــاق خطة 
التموينية  البطاقة  التجهيز ملفــردات 
الرز وزيت الطعام والسكر  املوحدة من 
الثانية  رمضــان  لشــهر  والطحــني 
واحلصة الثالثة ملادتي الســكر والزيت 

في بغداد واحملافظات.
وذكــرت الوزارة فــي بيان لهــا ان”وزير 
التجــارة الدكتور عــاء اجلبوري تفقد  
اليات التجهيز لــوكاء املواد الغذائية 
فــي مركز مبيعات الرصافــة “، واطلع 
ميدانيا على جتهيــز املواطنني والتقى 
الوكاء وطالب برفع كل العراقيل التي 
تقف عائقــا امام الــوكاء واملواطنني 

الستام حصصهم .
واضافــت الوزارة فــي بيانها “انه خال 
تفقده ملركــز مبيعــات الرصافة اكد 
البطاقة  على اهمية ايصال مفــردات 
التموينية الى املواطنني في اسرع وقت 
من خال خطة جتهيز شــاملة تشرف 
ودائرتي  الغذاء  ادارات شــركات  عليها 
التجارية  والرقابة  واملتابعة  التخطيط 
تنفيذ اخلطة  ملتابعة  املركزية  واللجنة 

التسويقية املعدة من شركات الغذاء “.
وذكــرت الــوزارة  ان الوزيــر كان قــد 
اشــرف على عمليات التجهيز ملفردات 
االولى  املوحــدة  التموينية  البطاقــة 
اخملصصة لشــهر رمضان فــي بغداد 
واحملافظــات والتي جهــزت قبل حلول 
الشــهر الفضيل فضا عن زيارة عدد 
من وكاء املــواد الغذائيــة  في بغداد 
ومواقع التجهيز وانتاج مادة طحني في 
شركات الغذاء لاطاع بشكل مباشر 

على اليات االستام والتجهيز .
امليدانية  الوزير فــي جولته  ورافق  هذا 
مديــر عــام شــركة املــواد الغذائية 
املهندس قاسم حمود ومدير عام دائرة 
التخطيــط واملتابعة ابتهال هاشــم 

صابط . 
 علــى صعيد متصــل اعلنــت وزارة 
التجارة عــن اطاق الشــركة العامة 
لتصنيــع احلبوب احلصــة الرابعة من 
الطحــني ودعــت وكاء الطحــني في 
الــى مراجعة مراكز  بغداد واحملافظات 

القطع لتسلم قوائم التجهيز .

واوضح مديــر عام الشــركة أثير داود 
ســلمان وزارة التجــارة انــه مت توجيه 
قســم التسويق في شــركته وجميع 
الفروع باحملافظات الى املباشــرة بقطع 
قوائم جتهيــز الوكاء مبادة الطحني مع 
حتديد اسبقية القطع للمناطق االكثر 
احلبوب  ومفاحتة شــركة جتــارة  فقرا، 
إلطــاق الوجبــة االولى مــن خلطات 
احلبوب اخملصصة إلنتاج احلصة الرابعة 
من الطحني اخملصص لصالح البطاقة 

التموينية .
واشــار املديــر العــام ان اعماما صدر 
من الشــركة يتضمن جــدوال مبواعيد 
وفــق  الــوكاء  ومراجعــة  القطــع 
التوقيتات الزمنية احملددة حسب اخلطة 
الوكاء  داعيــا  املركزية،  التســويقية 
الى مراجعة مراكــز القطع في بغداد 
واحملافظات لتســلم قوائــم التجهيز، 
الفتــا الــى “ توجيه اللجــان الرقابية 
الطحني  نوعيــة  مبتابعة  واملواطنــني 
االنتاج قبل  وتاريــخ  وختم املطحنــة 
اســتام احلصة املقــررة لضمان عدم 

حصول حــاالت تاعب فــي الكميات 
املوزعة واالباغ عن احلاالت السلبية

وشــدد املدير العام علــى االمتناع عن 
ملعايير  الغير مطابقــة  املادة  تســلم 
ومواصفات الطحــني املعتمدة واتخاذ 
االجراء املناسب بحق اخملالفني ومعاجلة 
احلاالت السلبية  ، وضرورة االلتزام التام 
اللجنة  ومقررات  الصحية  بالشــروط 
العليــا للصحة والســامة الوطنية 
االجتماعي  والتباعد  الكمامات  بارتداء 
وتنســيق عمليــة مراجعــة الوكاء 
واحليلولــة دون حدوث اي جتمعات خال 
عملية القطــع وتوجيه مراكز القطع 
بالتعاون في تطبيق االجراءات الوقائية 

وتسهيل عملية مراجعة الوكاء.
املواطنني الستام  الوزارة جميع  ودعت 
حصصهــم من مــادة الطحــني بعد 
التأكد من ســامة الكميــات اجملهزة 
واالباغ عن اخملالفات إن وجدت من خال 
االتصال بقسم الرقابة او فروع شركة 
لغرض  احملافظات  فــي  احلبوب  تصنيع 
اتخاذ االجراءات املناسبة بحق اخملالفني.

التنمية الصناعية ُتتابع عمل مشاريع القطاع الصناعي الخاص

الصناعة ُتشارك في ندوة الترويج للصادرات 
الصناعية العراقية الُمقامة في ُغرفة تجارة بغداد

اطالق تجهيز الحصة الرابعة من الطحين ودعوة الوكالء الى مراجعة مراكز القطع

وزير التجارة يعلن اطالق تجهيز مفردات البطاقة
التموينية الموحدة الثانية لشهر رمضان
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت حصيلة ضحايا تفشــي 
وباء كورونا حول العالم إلى نحو 
3 ماليني و42 ألف حالة وفاة، فيما 
 143 اقترب إجمالي اإلصابات من 

مليون إصابة حتى اآلن.
وتتصدر الواليــات املتحدة قائمة 
الدول األكثر تضررا جراء تفشــي 
الوبــاء، حيث ســجلت حتى اآلن 
وفاة أكثر من 568 ألف شــخص، 
اإلصابات فيها  وارتفعت حصيلة 

إلى نحو 32 مليونا.
وفي البرازيل حصد فيروس كورونا 

370 ألف شخص،  أرواح أكثر من 
وســجلت الســلطات الصحية 
فيها أكثر من 14 مليونا و43 ألف 
إصابة حتى اآلن، تليها املكسيك 
التي جتاوز فيها عدد الوفيات 213 
ألف حالــة، وســجلت أكثر من 

مليونني و31 ألف إصابة.
الرابعة في  وحتتل الهند املرتبــة 
قائمــة أكثــر الدول تضــررا من 
حيث الوفيات جراء تفشي الوباء، 
 181 نحــو  اآلن  وســجلت حتى 
ألف حالة وفــاة، وأكثر من 15.3 
التي  مليون إصابة. وفي بريطانيا 

حتتل املرتبة اخلامســة من حيث 
عــدد الوفيات، وتعتبــر من أكثر 
حصد  تضررا،  األوروبي  االحتاد  دول 
فيــروس كورونــا أرواح نحو 128 
حصيلة  وجتاوزت  شــخص،  ألف 
مليــون   4.4 فيهــا  اإلصابــات 
إصابة، تليهــا إيطاليا في املرتبة 
السادســة، وســجلت نحو 118 
ألف حالة وفاة منذ بدء تفشــي 
3.9 مليون إصابة.  الوباء، وحوالي 
وتأتي روسيا في املرتبة السابعة، 
أرواح  كورونا  فيروس  حصد  حيث 
106300 شخص، وبلغت حصيلة 

 4.6 من  أكثر  بالفيروس  اإلصابات 
مليون إصابة.

وحتتل فرنســا املرتبة الثامنة في 
قائمــة أكثر الــدول تضررا حيث 
سجلت نحو 102000 حالة وفاة، 
وأكثر من 5.4 مليون إصابة، تليها 
أملانيــا التي حصد فيهــا الوباء 
أرواح أكثر من 80 ألف شــخص، 
وسجلت حوالي 3.2 مليون إصابة، 
وفي املرتبة العاشرة إسبانيا حيث 
 77 جتاوزت فيها حصيلة الوفيات 
ألف حالة، وسجلت أكثر من 3.4 

مليون إصابة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وزارة اخلارجية الروســية 
إن موسكو تدين بشدة العنف 
ضد املشاركني في االحتجاجات 
الســلمية في ميامنــار، وتدعو 
جميع األطراف إلى احلوار، ومنع 
الداخلية  الشؤون  في  التدخل 

لهذا البلد.
وقــال مديــر إدارة املنظمــات 
اخلارجيــة  بــوزارة  الدوليــة 
إليتشــيف:  بيوتر  الروســية، 
“يتابع مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة عن كثب التطورات في 

ميامنار. وقد متت صياغة موقف 
بيان  في  بوضوح  األمن  مجلس 
صادر عن رئيــس اجمللس في 10 

مارس من هذا العام.
 ويديــن بشــدة العنــف ضد 
املتظاهرين الســلميني، ويؤكد 
على  احلفــاظ  ضــرورة  علــى 
املؤسسات الدميقراطية، ويدعو 
إلى حــوار ســلمي ومصاحلة، 
وفقــا إلرادة ومصالح شــعب 
ميامنار. وروســيا تشارك اجمللس 

متاما في هذا املوقف املتوازن”.
“موسكو  إن  إليتشيف  وأضاف 

واثقــة من أنه مــن أجل جتنب 
املزيد مــن التصعيــد، ينبغي 
جمللس األمــن الدولي أن يواصل 
اإلصــرار على إقامــة حوار بني 
جميــع األطــراف املعنية” في 

ميامنار.
“وحتقيقا  إليتشــيف:  وأكــد 
لهذه الغايــة ، نحن ندعو إلى 
مشاركة أوسع، ولفتنا االنتباه 
إلــى املبــادرة التي نوقشــت 
بنشــاط مــن جانــب أعضاء 
رابطة دول جنوب شــرق آسيا 
لعقد قمة اســتثنائية لتبادل 

اآلراء بشــأن احلالة في ميامنار. 
سننتظر نتائج املنتدى”.

كمــا أشــار إلى أن “الشــرط 
املبذولة  للجهــود  الضــروري 
يجب أن يكون االلتزام املستمر 
التدخل في الشؤون  مببدأ عدم 

الداخلية لدولة ذات سيادة”.
واختتم إيليتشيف بالقول: “إن 
في  تنشأ  التي  املشــاكل  حل 
البلدان يجب أن يتم إيجاده من 
ودور  أنفســها،  الشعوب  قبل 
مساعدتها  هو  الدولي  اجملتمع 

في هذا األمر”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو 
عن تأجيل مؤمتر السالم املقرر في إسطنبول إلى 

ما بعد شهر رمضان.
وقال تشــاووش أوغلــو في حديــث للتلفزيون 
التركي إن تأجيل املفاوضات متعلق بالشــؤون 

اخلاصة بالتحضير لها.
وكانت وكالــة “رويترز” قد نقلت عن مصادر لها 
أن املفاوضات مت تأجيلها بســبب عدم مشاركة 
حركــة “طالبان”، لكن الوزيــر التركي لم يعلق 

على مسألة مشاركة “طالبان” في املفاوضات.
يذكــر أن مفاوضــات الســالم بــني احلكومة 
األفغانيــة و”طالبان” برعايــة تركيا وقطر واألمم 

املتحدة كانت من املقرر أن جتري يوم 24 أبريل.
ويأتي ذلك بعد إعالن واشنطن عن نيتها سحب 
قواتهــا من أفغانســتان بحلول 11 ســبتمبر 

املقبل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
زار وزير اخلارجية األردنــي، أمين الصفدي، امس 
األربعــاء، رام اهلل غداة تأكيــد اململكة على 
إبرامها عقود تأجير وحدات ســكنية لسكان 

في الشيخ جراح بالقدس في عام 1956.
وأكدت وزارة اخلارجية األردنية في بيان لها أمس 
االول الثالثاء، على أنه جرت وعلى مدى سنوات 
عملية بحــث دقيقة ومطولة في ســجالت 
الدوائر الرســمية األردنيــة للوثائق، التي تبني 
قيام وزارة اإلنشــاء والتعميــر األردنية آنذاك، 
بإبرام عقود تأجير وحدات ســكنية لعدد من 

أهالي الشيخ جراح في عام 1956.
وأوضحت الوزارة على لســان الناطق الرسمي 
باســمها، ضيــف اهلل الفايز، أنــه جرى في 
عام 2019، وفي هذا العام، تســليم السفارة 
الفلســطينية في عمان، بناء على طلب من 
اجلانــب الفلســطيني، نســخا مصدقة من 
جميــع الوثائق التــي مت العثــور عليها، وهي 
عبارة عن عقود إيجار ومراســالت وســجالت 
وكشوفات بأســماء املســتأجرين، وكذلك مت 
تسليم السفارة نسخة مصدقة من االتفاقية 
بني وزارة اإلنشــاء والتعمير ووكالة أونروا عام 
1954، وأن عمليــة البحث مســتمرة لوثائق 
أخرى تعود ألكثر مــن 60 عاما. وأكد الفايز أن 
تثبيت املقدســيني على أرضهم وفي بيوتهم 
وحمايــة حقوقهــم ثوابت دائمــة في جهود 
األردن من أجل إســناد الفلسطينيني، مشددا 
على إدانة اململكة املطلقة حملاوالت إســرائيل 
الالشرعية والالإنسانية إلخراج الفلسطينيني 
من منازلهــم وأراضيهم، ورفضها املســاس 

بحقوقهم.

تركيا: تأجيل مفاوضات 
السالم األفغانية في 

إسطنبول

وزير الخارجية األردني 
يزور رام اهلل

الصباح الجديد ـ متابعة:

بالتــوازي مــع إطــالق حقوقيني 
قادة  ملالحقــة  دعــوات  مينيــني 
علــى  احلوثيــة  امليليشــيات 
املســتويني احمللي والدولي، واصل 
اجليش اليمني املسنود من حتالف 
أمــس، تقدمه  الشــرعية،  دعم 
في جبهات غــرب مأرب، في حني 
وعد وزير الدفاع محمد املقدشي 
باســتمرار املعــارك وصــوالً إلى 
استعادة الدولة اخملتطفة من قبل 

امليليشيات املوالية إليران.
وفي حني حتدثت مصادر عن مقتل 
قيــادي من “حــزب اهلل” اللبناني 
غرب  للصواريخ  خبيــراً  يعمــل 
مأرب، بث ناشــطون على مواقع 
التواصــل االجتماعي صــوراً له، 
يــد وحدة  ُقتل على  إنــه  وقالوا 
خاصــة تابعة للجيــش الوطني 
إحدى  قيادتــه  خــالل  واملقاومة 
العمليات العسكرية في جبهات 

مأرب.
القيادي  أن  الناشــطون،  وأوضح 
القتيل فــي “حزب اهلل” دخل إلى 
صنعاء منتحالً وظيفة في إحدى 
تدأب  الدولية، في حني  املنظمات 
امليليشــيات احلوثيــة على نفي 
وجود أي مقاتلــني إيرانيني أو من 
“حزب اهلل” في صفوفها، خالفاً ملا 
تؤكده احلكومــة اليمنية وتقارير 

دولية وأممية سابقة.
امليليشــيات شّن  تواصل  وبينما 
أعنــف هجماتهــا باجتــاه مأرب 
بالتقدم  أمالً  املاضي؛  منذ شباط 
للسيطرة على احملافظة النفطية، 
اعتبار حلجم خســائرها  دون  من 
البشرية أو مراعاة لسالمة مئات 
اآلالف من النازحني، دعا حقوقيون 
اجلماعة  قادة  إلى مالحقة  مينيون 
محليــاً ودوليــاً حملاكمتهم على 
حقوق  وانتهاكاتهم  جرائمهــم 

اإلنسان.
جاءت هذه الدعــوات خالل مؤمتر 
نظمته منظمــات اجملتمع املدني 
فــي محافظة مأرب بالشــراكة 
مع مكتب الشــؤون االجتماعية 
والعمل ومكتب حقوق اإلنســان 
في احملافظة التــي أعلن وكيلها 
عبد ربه مفتاح، أنها تســتضيف 
مــن مختلف  نســمة  3 ماليني 
احملافظات، منهم أكثر من مليونَي 
نــازح يتوزعــون فــي 145 جتمعاً 

ومخيماً.
ودعا املســؤول احمللي خالل املؤمتر 
وشــركاء  الدوليــة  املنظمــات 

العمــل اإلنســاني إلــى “تقدمي 
احمللية حتى  للســلطة  الدعــم 
اخلدمــات  توفيــر  تســتطيع 
مجاالت  في  للنازحني  األساسية 
والكهرباء  والتعليــم  الصحــة 
محذراً  الصحي”،  والصرف  واملياه 
في الوقت نفســه من التصعيد 
احلوثــي ضد مأرب “وما يشــّكله 
حياة  علــى  حقيقي  خطــر  من 
املدنيني والنازحني في احملافظة؛ إذ 
ينذر بكارثة إنسانية ال يستطيع 
اجملتمع الدولي معاجلة تداعياتها”.
وطالــب مفتاح اجملتمــع الدولي 
بتصنيف ميليشيا احلوثي جماعة 
إرهابية؛ ملا اقترفته من جرائم بحق 
واســتهداف مخيمات  املدنيــني 
النازحني واملدنيني مبحافظة مأرب 
بالصواريخ الباليستية والقذائف 

العشوائية.
وقال إن »ما تتعــرض له اخمليمات 
التي تــؤوي آالف األســر النازحة 
مــن قصف متعمــد بالصواريخ 
واملقذوفــات تســبب فــي قتل 
وإصابة عدد من النساء واألطفال، 

وأدى إلى تكــرار النزوح وإغالق 45 
مخيماً منذ بداية العام املاضي«.

املؤمتر  مــن  احلقوقيــون  وخــرج 
بتوصيــات، أبرزهــا الدعــوة إلى 
محاكمــة جماعــة احلوثي على 
جرائمها املتمثلة في االستهداف 
لألحيــاء  واملمنهــج  املتعمــد 
الســكنية ومخيمــات النازحني 
بالصواريــخ  مــأرب  مبحافظــة 
الباليستية والقذائف العشوائية 
والطائرات املسيرة، وزراعة األلغام 
األعيان  في  واملتفجرات  والعبوات 

املدنية والطرقات العامة.
جماعة  بإدراج  املشاركون  وطالب 
احلوثــي فــي قوائــم املالحقــة 
والعقوبات احمللية والدولية، داعني 
مجلــس األمن إلــى العمل على 
وقف احلــرب ومعاقبة املنتهكني 
حلقوق اإلنسان، وااللتزام باحليادية 
فــي تصنيــف اجملرمــني وفقــاً 
والقرارات  واملعاهدات  لالتفاقيات 

الدولية. 
فيمــا أفــاد اإلعالم العســكري 
وإصابة  مبقتــل  اليمني  للجيش 

عدد من عناصر ميليشــيا احلوثي 
أمس فــي مواجهات مــع قوات 
اجليــش الوطنــي واملقاومة، في 

جبهات غرب مأرب. 
ونقــل موقــع اجليش عــن قائد 
اجليش  قوات  إن  قوله،  عســكري 
متكنــت مــن إحبــاط محاوالت 
حوثية للهجــوم على مواقع في 
واملشــجح،  الكســارة  جبهتي 
من  مزيــداً  امليليشــيا  “وكبدت 

القتلى واجلرحى”.
وأضــاف املصدر، أن “طيران حتالف 
دعــم الشــرعية نفــذ غــارات 
امليليشيا  تعزيزات  على  محكمة 
احلوثية وكّبدها خسائر كبيرة في 
العتاد واألرواح”، كما اســتهدفت 
مدفعية اجليش حتركات امليليشيا 
بها  “وأحلقت  الكسارة  في جبهة 

خسائر بشرية ومادية كبيرة”.
ويأتي هذا التطــور امليداني غداة 
مقتــل العشــرات مــن عناصر 
معارك  في  احلوثية  امليليشــيات 
عنيفة وضربــات ملقاتالت حتالف 
مناطق  فــي  الشــرعية  دعــم 

مأرب،  غرب  والكســارة  املشجح 
بحســب مــا أفــاد بــه اإلعالم 

العسكري للجيش اليمني.
من جهته، وعد وزير الدفاع اليمني 
محمد املقدشــي باالستمرار في 
اســتعادة  حتى  املعــارك  خوض 
الدولــة، بحســب ما جــاء في 
أثناء  بها  أدلى  تصريحات رسمية 
في  األمامية  للخطــوط  تفقده 
وقال  مأرب.  غرب  املشجح  جبهة 
املقدشــي، إن “الشــعب اليمني 
ومقاومتــه  وجيشــه  وقيادتــه 
لــن يقبلــوا بتحويل البــالد إلى 
مستعمرة إيرانية أو زريبة لألفكار 
اليمنيون  وسيستعيد  املنحرفة، 
حلريتهــم  وينتصــروا  حقهــم 

وهويتهم احلضارية”.
وأضــاف، أن اجليش “ميلــك القوة 
والقــدرة واالحترافيــة والكفاءة 
اســتعادة  معركة  الســتكمال 
واالنقالب،  التمــرد  وإنهاء  الدولة 
ومواجهة كل مخططات الفوضى 
اجليش  “مؤسســة  وأن  واخلراب”، 
واألمــن الوطني لــن تتوانى في 

الدفاع عن الثوابت واملكتســبات 
الوطنية واألمــن القومي العربي 
مســؤولياتها  مــن  انطالقــاً 
الوطنية...  وواجباتها  الدستورية 
اإلرهاب  جماعــات  محاربــة  في 
اجملتمع  بالشــراكة مع  والتطرف 

الدولي”. 
املدعومة  اجلماعة  قادة  واستقبل 
من إيران بيان مجلس األمن األخير 
بشــأن خفــض التصعيد ووقف 
من  املئات  بإرســال  الهجمــات، 
املقاتلــني ملواصلة الضغط باجتاه 
مأرب بخاصة من اجلهتني الغربية 
بحســب  الغربية،  والشــمالية 
مصــادر ميدانيــة. وكان مجلس 
األمــن رحب اجلمعــة املاضي في 
اململكة  مببادرة  اليمن  بشأن  بيان 
العربية الســعودية إلنهاء النزاع 
والتوصل إلى تســوية سياسية، 
ودعا كل األطــراف إلى االنخراط 
“من دون شــروط مســبقة” مع 
املبعوث اخلاص لألمم املتحدة مارتن 
غريفيث من أجل إعالن وقف النار 

فوراً في كل أنحاء البالد.

حقوقيون يطالبون بمالحقة قادة االنقالبيين محليًا وعالميًا

الجيش اليمني يتقدم في مأرب ويعد باستعادة الدولة

طالب حقوقيون خالل 
مؤتمر مدني بإدراج 
جماعة الحوثي في 

قوائم المالحقة 
والعقوبات المحلية 

والدولية، داعين 
مجلس األمن إلى 
العمل على وقف 
الحرب ومعاقبة 

المنتهكين لحقوق 
اإلنسان

وزير الدفاع اليمني وعدد من املقاتلني

تقرير
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أصدرت محكمة مدينة مينيابوليس 
قرارها  االربعاء  امس  ليلة  األمريكية 
صاحب  الســابق  الشــرطي  بإدانة 
البشــرة البيضاء ديريك شوفني في 
قضيــة مقتــل املواطــن األمريكي 
من أصل أفريقي جــورج فلويد التي 
املتحــدة على مدار  الواليــات  هزت 
عام وأظهرت االنقســامات العرقية 

العميقة في اجملتمع األمريكي.
واحتاجــت هيئة احمللفــني اخملتلطة 
عرقيــا واملكونة من ســبع نســاء 
وخمســة رجــال إلى أقــل من 11 
باإلجماع  قرار  إلى  للتوصل  ســاعة 
بالتهم  مذنب  األبيض  الشرطي  بأن 
الثالث املوجهة إليه وهي جرمية قتل 
من الدرجة الثانيــة وجرمية قتل من 

الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.
انطلقت  ومع اإلعــالن عن احلكــم 
هتافات احملتشدين أمام مقر احملكمة 
التي خضعت حلراســة مشددة في 
وســط مدينــة مينيابوليــس بعد 
محاكمة اســتمرت جلساتها مدة 

ثالثة أسابيع.
وبعــد أن قرأ القاضــي بيتر كاهيل 
حكم هيئــة احمللفني اخملتلطة عرقيا 
واملكونــة من أعضاء ســود وبيض، 
وضع أفراد الشرطة األصفاد في يدي 
شــوفني الذي كان طليقــا بكفالة 
واقتادوه خارج قاعــة احملكمة بينما 
لم تظهر عليه أي عالمات تأثر، وفي 
هذه األثناء كان فيلونيس فلويد أحد 
املدعني  يعانق  فلويد  اشــقاء جورج 

العامني.
)45 عاما(  ديريك شــوفني  ويواجــه 
حكما بالســجن ملدة 40 عاما كحد 
أقصــى في التهمــة األكثر خطورة 
وهــي القتل مــن الدرجــة الثانية. 
وستعقد جلسة حتديد العقوبة في 

وقت الحق.
وشوهد شوفني في تسجيل مصّور 
في 25 أيــار 2020 وهــو جاثم على 
رقبــة فلويد ألكثر من تســع دقائق 
البالغ  األسود  الرجل  استلقى  بينما 
46 عاما على بطنه في الشارع وهو 

يقول “ال ميكنني التنفس”.
الذي عــرض مرارا  وأثار التســجيل 
أمام هيئة احمللفــني خالل محاكمة 

شوفني املتواصلة منذ ثالثة أسابيع، 
احتجاجات حــول العالم ضد غياب 

العدالة العرقية وقسوة الشرطة.
الرئيــس األمريكي جو بايدن  وأعرب 

لعائلة جورج فلويد في اتصال هاتفي 
“ارتياحه”  الثالثاء عــن  االول  امــس 
للحكــم، قائال خــالل املكاملة التي 
العائلة في مينيابوليس  تشــاركت 

تســجيال لها على وسائل التواصل 
االجتماعي إنه “في غاية األهمية”.

كما اتصلت كاماال هاريس أول نائبة 
رئيس من أصول آســيوية وأفريقية 

فــي تاريخ الواليات املتحــدة بعائلة 
فلويد أيضا وقالت “هذا يوم للعدالة 

في أمريكا”.
ووصف بايدن في كلمــة تلفزيونية 
له امــس االول الثالثــاء بعد احلكم 
على  “لطخــة  بأنهــا  العنصريــة 
روح أمتنــا”، داعيــا إلــى “مواجهة 
والتفاوتات  العنصريــة املمنهجــة 
العرقيــة املوجودة داخل الشــرطة 
ونظامنا القضائــي اجلنائي”، واصفا 
احلكم بأنه “خطوة هائلة” في طريق 
العدالة بالواليات املتحدة. واعتبر أن 
هذا هو الوقت املناسب “كي نتوحد 

كأمريكيني”.
ومضــى الرئيس األمريكــي قائال إن 
االحتجاجات التي شهدتها الواليات 
فلويــد كانت  بعــد مقتل  املتحدة 
شيئا لم تشــهده البالد منذ حركة 
وإنها وحدت الشعب  املدنية  احلقوق 

مبختلف أعراقه.
وعن أســرة فلويد قــال “ال ميكن أن 
يعيد شــيء لهم أخاهــم وأباهم...  
لكن هذه ميكن أن تكون خطوة هائلة 

في مسيرة العدالة في أمريكا”.
وقال بــاراك أوباما أول رئيس أســود 

للواليات املتحــدة إن “هيئة احمللفني 
قامــت مبا هو صحيــح”، مضيفا أن 
“العدالــة احلقيقيــة تتطلب ما هو 

أكثر من ذلك”.
وأشــاد محامــي عائلــة فلويد بن 
انتصارا  باعتبــاره  باحلكــم  كرامب 
تاريخيــا للحقــوق املدنيــة وميكن 
أن يكــون ركيزة إلصدار تشــريعات 
تتضمن إصالحات للشــرطة خاصة 

في تعاملها مع األقليات.
“العدالة  وكتب كرامب علــى تويتر 
التي تأملنا لتحقيقها حصلت عليها 
عائلة فلويد أخيــرا. هذا احلكم هو 
نقطــة حتول فــي التاريــخ ويبعث 
برســالة واضحة حــول احلاجة إلى 

محاسبة مؤسسات إنفاذ القانون”.
ثالثة عناصر شــرطة  يواجــه  كما 
ثاو وتوماس  تو  ســابقني آخرين هم 
الين وجي. ألكساندر كوينغ اتهامات 
على صلة مبقتل فلويد الذي يزعمون 
باستخدامه  لالشتباه  أوقفوه  أنهم 
ورقة نقدية مــزورة من فئة 20 دوالرا 
لشــراء علبة ســجائر، وســتجري 
في  منفصل  بشــكل  محاكمتهم 

وقت الحق من العام.

اثر احداث هزت اميركا ألشهر

 إدانة الشرطي ديريك شوفين في قضية مقتل جورج فلويد

موسكو تدين بشدة العنف ضد المشاركين
 في االحتجاجات السلمية في ميانمار

اميركا تتصدر الدول األكثر 
تضررا من وباء كورونا 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مصــرف الرافدين، امس االربعاء، عن ايقاف 
العمل مبنح الســلف في الفرع الرئيسي، فيما 
وجه فروعه باســتقبال طلبات ترويج الســلف 

للموظفني ومنتسبي الداخلية.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان صحفي، 
انه »مت حتديد عدد من الفروع في بغداد واحملافظات 
للترويج عن السلف«، داعيا املوظفني ومنتسبي 
الداخلية الى »مراجعــة الفروع التي مت حتديدها 
لترويج معامالت احلصول على السلفة بعد توفر 

التخصيص املال«.
واضــاف انه »مت ايقاف العمل مبنح الســلف في 
الفرع الرئيســي مع أتخاذ االجــراءات الوقائية 
ومت تعويض ذلك في عــدة فروع وهي ، فرع الباب 
الشــرقي ، فرع حي العامل ، فرع اخلنســاء،فرع 
براثا، فــرع القصــر االبيض، فــرع املعرفة، فرع 
املشتل،فرع اخللفاء، فرع اخلضراء، فرع املصافي ، 
فرع احلي العربي، فرع القدس، فرع ســبع قصور ، 
فرع االعظمية ، فرع الشعب ، فرع باب املعظم«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن محافظ نينوى جنم اجلبوري، امس األربعاء، 
عن وجــود 380 مليار دينار ال تزال مجمدة لدى 
احلكومة منذ احتالل »داعش« للمحافظة عام 

.2014
وقــال اجلبوري في بيــان ان »380 مليــار دينار 
ال تــزال مجمدة لدى احلكومــة منذ احتالل » 
داعش” للمحافظة عام 2014 ولم تطلق لغاية 
االن، اضافة الى 71 مليار دينار كمســتحقات 

للمقاولني«.
وأضــاف ان »وضع احملافظة حاليــاً افضل من 
كثير من احملافظات«، عازيا سبب حتسن أوضاع 
احملافظة إلى »اســهام اإلهالي في اعادة اعمار 
منازلهــم ومحالتهم فضالً عــن دعم بعض 

املشاريع«.
وأكــد اجلبوري، »قــرب العمل باملستشــفى 
اجلمهــوري ضمن املنحــة الكويتيــة والذي 
خصــص لــه 350 مليــار دينــار، اضافة الى 

مستشفى اخلنساء«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
له  أعلى مستوى  سجل اجلنيه االســترليني 
في أكثر من 6 أسابيع مقابل الدوالر اليوم مع 
اســتمرار تراجع العملة اخلضراء بينما تلقت 
البريطانية دعما من مفاجأة إيجابية  العملة 
في بيانات ســوق العمل. وكان االسترليني قد 
اخترق حاجز 1.40 دوالر للمرة األولى في حوالي 
شهر أمس عندما قفز واحدا باملئة مستفيدا 

من ضعف عام للعملة األمريكية.
وزاد مكاسبه أعلى مستوى له منذ الرابع من 
مارس عند 1.4009 دوالر في التعامالت املبكرة 
اليوم قبل أن يغير مساره وينخفض %0.22 إلى 
1615 بتوقيت  1.3952 دوالر بحلول الســاعة 
جرينتــش. وأمــام العملــة األوروبيــة تراجع 

االسترليني %0.27 إلى 86.28 بنس لليورو.
وأظهرت بيانات امس الثالثاء مزيدا من العالمات 
على تعافي اقتصاد بريطانيا إذ انخفض معدل 
البطالة لثاني شــهر علــى التوالي إلى 4.9% 
في الفترة من ديســمبر إلــى فبراير. ويترقب 
املستثمرون بيانات التضخم التي ستصدر من 
بريطانيا غدا وبيانات مبيعات التجزئة التي من 
املقرر أن تنشــر اجلمعة لالسترشاد بها على 

سالمة االقتصاد

مصرف الرافدين يعلن 
ايقاف العمل بمنح السلف 

في الفرع الرئيسي

محافظ نينوى: 380 
مليار دينار مجمدة لدى 

بغداد منذ 2014

االسترليني يسجل أعلى 
مستوى في 6 أسابيع 

مقابل الدوالر الضعيف

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعترى الضعف الدوالر امس االربعاء 
، ليحــوم فــوق أدنى مســتوى في 
سبعة أسابيع بقليل في ظل تراجع 
عوائد السندات األمريكية مما قلص 
اإلقبال على عائــدات العملة، وفقا 

لـ”رويترز”.
التي  األمريكيــة  العملــة  وتلقت 
تُعتبــر مــالذا آمنا بعــض الدعم 
العاملية عن  األســهم  تراجــع  من 
مستويات قياســية مرتفعة إذ أدى 
تصاعد اإلصابات بفيروس كورونا من 

الهند إلى كندا في تدهور التوقعات 
لتعاف عاملي سريع.

وتلقى الني أيضا الدعم من اإلقبال 
علــى املــالذات اآلمنــة، إذ ارتفعت 
العملة اليابانية إلى ذروة جديدة في 
للدوالر   107.88 سبعة أسابيع عند 

اليوم.
وبلغ مؤشــر الدوالر، الذي يتتبع أداء 
ســت  مقابل  األمريكية  العملــة 
عمــالت، 91.254 في آســيا بعد أن 
تراجع إلى 90.856 يوم الثالثاء للمرة 
األولى منذ الثالث من مارس. وهبط 

املؤشــر 2.1 فــي املائة منــذ بداية 
الشهر.

وجرى تداول العملة األوروبية املوحدة 
عند 1.20275 دوالر، بعد أن المست 
أعلى مستوى في ســبعة أسابيع 

عند 1.2079 دوالر أثناء الليل.
البنك املركزي األوروبي قراره  ويصدر 
بشــأن السياســة غــدا اخلميس، 
االحتادي  االحتياطي  ويليه مجلــس 
األمريكــي وبنــك اليابــان املركزي 

األسبوع القادم.
القياسية  اخلزانة  ســندات  وعوائد 

ألجل عشر ســنوات عند نحو 1.56 
في املائــة، قرب أدنى مســتوياتها 
منــذ منتصــف مــارس، إذ تواصل 
أعلى  عن  تراجعها  التماسك عقب 
 1.7760 14 شهرا عند  مستوى في 
الــذي بلغته فــي نهاية  املائة  في 
الشــهر املاضي. وأعلنت الهند عن 
1761 وفاة من كوفيد19-، وهو أعلى 
إحصــاء يومي، بينما مــددت كندا 
والواليــات املتحدة إغالقــا للحدود 

البرية للمسافرين غير األساسيني.
واقتفت األســهم اآلسيوية أثر وول 

أســهم  ضغطت  حيث  ســتريت، 
السفر على املعنويات.

العمالت  ليدفــع  النفط،  وتراجــع 
املرتبطة بالسلع األولية لالنخفاض 

أثناء الليل.
وجرى تــداول الــدوالر الكندي عند 
1.26110 للدوالر األمريكي في آسيا، 
عقــب أكبر انخفاض لــه في نحو 
شهرين أمس الثالثاء. ومن املقرر أن 
يعلــن بنك كندا املركــزي عن قراره 
بشــأن السياســات في وقت الحق 

اليوم.

األسترالي،  الدوالر  الضعف  واعترى 
وهــو مقيــاس لشــهية اخملاطرة، 
 0.77057 0.2 في املائة إلى  ليتراجع 
دوالر أمريكــي بعد أن تراجع 0.4 في 

املائة أثناء الليل.
املشــفرة،  العمــالت  ســوق  وفي 
 55 جرى تداول بيتكويــن عند نحو 
ألفــا و500 دوالر، لتســتقر عقــب 
يوم  دوالر   51541.16 إلى  انخفاضها 
مستوى  العملة  وســجلت  األحد. 
قياسيا مرتفعا عند 64895.22 دوالر 

في 14 أبريل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة التخطيــط، امس 
االربعاء، ارتفاع أسعار مواد البناء 
في العراق خالل شهر آذار املاضي.

لإلحصاء  املركــزي  اجلهــاز  وقال 
التابع للوزارة فــي تقرير اطلعت 
عليه “الصباح اجلديد “، ان “ارتفاع 
ســعر صرف الدوالر في األسواق 
احمللية ادى الى رفع اســعار املواد 
االنشــائية احمللية واملستوردة في 
القطاع اخلاص بنســب متفاوتة 
ما  كافة  احملافظات  على مستوى 

عدا اقليم كردستان”.
وبني أنه “متت متابعة وتســجيل 
64 مادة بناء في األســواق احمللية 

لشــهر اذار املاضي ومقارنتها مع 
شهر تشرين الثاني 2020 الذي مت 

خالله رفع اسعار الدوالر”.
واضاف ان “معدل ســعر الطابوق 
العــادي لشــهر اذار املاضي بلغ 
162 ألف دينار لكل 1000 طابوقة 
%16 عن  بلــغ  ارتفاعا  مســجال 
الثاني  تشرين  شهر  سعر  معدل 
2020 الــذي كان قد بلغ 140 الف 
دينار لكل 1000 طابوقة، فيما بلغ 
ســعر الطابوق اجلمهوري لشهر 
178 الــف دينار لكل  اذار املاضي 
ارتفاعا  مســجال  طابوقة   1000
%11 عن معدل ســعر  بنســبة 
شهر تشــرين الثاني 2020 الذي 

بلــغ 161 ألف دينار لــكل 1000 
طابوقة”.

وتابــع التقرير، ان “معدل ســعر 
االســمنت العــادي لشــهر اذار 
املاضي بلــغ 103 الف دينار للطن 
ارتفاعا بنسبة  الواحد مســجال 
%14 عن معدل سعر شهر تشرين 
دينار  الف   90 2020 بسعر  الثاني 
للطــن الواحد، فيمــا بلغ معدل 
ســعر االســمنت املقاوم لشهر 
اذار 126 الــف دينار للطن الواحد 
عن   13% بنسبة  ارتفاعا  مسجال 
الثاني  تشرين  شهر  سعر  معدل 
2020 بسعر 112 ألف دينار للطن 

الواحد”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
امــس  الزراعــة،  وزارة  أعلنــت 
األربعاء، أنها غير مخولة بإعطاء 
أي تسعيرة فيما يخص احملاصيل 

الزراعية.
الوزارة  باســم  املتحــدث  وقال 
حميــد النايف فــي تصريحات 
الزراعــة  “وزارة  إن   ، صحفيــة 
أصبحــت بعد عــام 2003 وزارة 
ارشادية وخدمية، لذا فانها غير 
مخولة بإعطاء أي تسعيرة فيما 

يخص احملاصيل الزراعية”.
وأضــاف، أنــه “لو كانــت اجملازر 
واخلضراوات  الفواكــه  وعــالوي 
ألصبح  الزراعــة  لــوزارة  تابعة 

باإلمكان وضع تسعيرة من قبل 
الوزارة، اال انها تقع حتت سيطرة 
وزارة االعمار واإلسكان والبلديات 
وامانة بغــداد”، مبيناً أن “جميع 
العــالوي واجملازر تابعــة للقطاع 

اخلاص”.
املواد  الــى أن “أســعار  وأشــار 
للعــرض  تخضــع  الغذائيــة 
توجد تســعيرة  وال   ، والطلــب 
جمركية علــى املواد التي تدخل 
للبالد عن طريق االســتيراد، وأن 
االكتفاء  مت  مواد غذائيــة  هناك 
ومتَّ وضعها في  منهــا محليــاً 
الرزنامــة الزراعية لكنها تدخل 
أن  التهريب”، موضحاً  عن طريق 

“األســعار كيفية بســبب عدم 
تعريفــة جمركية على  وجــود 
املنتجــات القادمــة مــن خارج 

العراق”.
وتابــع النايف، “لــو كانت هناك 
التي  املواد  على  جمركية  تعرفة 
تدخل الى العراق لكان باالمكان 
رفع التعرفــة اجلمركية ليصبح 
 ، ســعر املنتج املســتورد عالياً 
وهو مــا يشــجع املواطنني الى 
اقتناء املنتج احمللي”، الفتاً الى أن 
“ما يأتي من اخلــارج حالياً يكون 
أقل ســعراً ألن دول اجلوار تدعم 
منتجاتها من أجل توفير العملة 

الصعبة”.

الصباح الجديد ـ متابعة:

انخفضت أســعار خــام البصرة 
اخلفيــف والثقيــل، بالتزامن مع 
األســواق  في  النفط  انخفــاض 

العاملية.
البصرة اخلفيف  وانخفض نفــط 
املصدر آلســيا إلــى 66.18 دوالرا 
للبرميل مبقدار 0.60 دوالر وبنسبة 
%0.90 عن يوم امس االول الثالثاء، 
البصرة  خام  اسعار  فيما سجلت 
للبرميــل  دوالرا   63.40 الثقيــل 

بأنخفاض  بلغ نسبته 0.86%.
وســجل ســعر النفــط العربي 
دوالرا   67.4 الســعودي  اخلفيــف 
مربان  مزيــج  وســجل  للبرميل، 
اإلماراتــي 66.27 دوالرا للبرميــل، 
اجلزائري  وســجل مزيج ســهران 
64.26 دوالرا للبرميل، ، فيما سجل 
بونــي اخلفيف النيجيــري 64.09 
 64.41 االنغولي  وجيراسول  دوالرا، 

دوالرا. 
العاملية   النفــط  أســعار  وكانت 
انخفضت هــذا اليوم ليصل خام 
برنــت 66.10 دوالرا، وخــام غــرب 
تكســاس األمريكي علــى 62.10 

دوالرا .
انخفــض النفط، امــس األربعاء، 
وسط مخاوف من أن يضر تفشي 
الفيــروس بالطلــب فــي بعض 
أن أظهرت  وبعــد   ، االقتصــادات 
البيانات زيادة طفيفة في اخملزونات 

األمريكية.
النفط أكثر من  وارتفعت قيمــة 
الربع هذا العام مع طرح اللقاحات، 
ممــا ميهــد الطريــق لتخفيــف 
عمليــات اإلغالق وزيادة النشــاط 
التنقل. في ظل  وزيادة  االقتصادي 
هــذه اخللفية، تخطــط منظمة 
البلدان املصدرة للبترول وحلفاؤها 
للبدء في تخفيــف التخفيضات 
العميقة لإلمدادات اعتبارًا من ايار 

الدراماتيكي في  التصعيــد  لكن 
احلاالت فــي الهند بدأ في تقويض 
الرواية القائلة بأنه سيكون هناك 
انتعاش مســتمر في االستهالك 

العاملي
انخفــض خــام غرب تكســاس 
الوسيط لتســليم يونيو بنسبة 
0.69 ٪ إلــى 62.25 دوالرًا للبرميل 
في بورصة نيويــورك التجارية في 

الساعة 0.5:30 بتوقيت غرينتش.

وانخفض خام برنت لتسوية يونيو 
بنسبة ٪0.62 إلى 66.19 دوالرًا في 

.ICE بورصة أوروبا للعقود اآلجلة
وأفاد معهــد البترول األمريكي أن 
مخزونــات النفط اخلــام ارتفعت 
برميل األســبوع  ألف   436 مبقدار 
، بينما انخفضت إمدادات  املاضي 
البنزين بأكثر من 1.6 مليون برميل.

وفــي الهنــد، أجبــرت احلــاالت 
اجلديــدة املتزايدة العواصم املالية 

والسياسية على فرض قيود على 
احلركــة، حيث فرضــت نيودلهي 
إغالًقا صارًما ملدة ستة أيام بدأ يوم 
الثالثــاء، تعد الهند اآلن ثاني أكثر 
الدول تضرراً في العالم ، متخلفة 

عن الواليات املتحدة فقط.
وفــي اليابان ، ســتطلب طوكيو 
أكبر مدينتني مهمتني   - وأوساكا 
، مــن احلكومة إعالن  اقتصاديًــا 
في  زيادة  الحتــواء  الطوارئ  حالة 

احلاالت قبل ثالثة أشهر فقط من 
بدء األلعاب األوملبية املتأخرة.

وال تزال هناك توقعات متفائلة من 
مجموعــة فيتول ، أكبــر متداول 
للنفط املستقل ، متوقعة أن يعود 
الطلب بقوة مع خروج العالم من 
الوباء ، وتتوقع ارتفاًعا إلى 70 دوالرًا 
إلــى 75 دوالرًا للبرميــل في الربع 

الثالث.
وقــال التقريــر اليومــي ملنظمة 

الــدول املصــدرة للبتــرول أوبك 
أمس: إن ســعر السلة التي تضم 
13 خامــا  أســعار  متوســطات 
مــن إنتاج الــدول األعضــاء في 
املنظمــة حقــق أول تراجع عقب 
عدة ارتفاعات ســابقة وأن السلة 
كسبت نحو أربعة دوالرات مقارنة 
باليوم نفسه من األسبوع املاضي 
61.44 دوالر  الذي ســجلت فيــه 

للبرميل.

هبوط في أسعار النفط باألسواق العالمية

إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

سجل سعر النفط 
العربي الخفيف 
السعودي 67.4 
دوالرا للبرميل ، 

وسجل مزيج مربان 
اإلماراتي 66.27 

دوالرا للبرميل

حقول نفط في البصرة

الدوالر يحوم فوق أدنى مستوى في 7 أسابيع 

التخطيط : ارتفاع أسعار مواد البناء 
في اليالد خالل آذار

الزراعة تخلي مسؤليتها من تسعيرة 
المواد الغذائية والمحاصيل

تقرير

 

الصباح الجديد ـ متابعة: 

أظهــرت بيانــات ســوق العمل في 
بريطانيا خالل آذار املاضي تراجعا غير 
متوقع مع انخفــاض أعداد العاملني 
في الشــركات ألول مــرة منذ أربعة 
أشهر وانسحاب مزيد من األشخاص 

من قوة العمل.
اإلحصاء  مكتــب  بيانات  وبحســب 
الوطنــي الصادرة أمــس، تراجع عدد 
العاملني في بريطانيا خالل الشــهر 
املاضــي مبقدار 56 ألــف عامل، وفقا 

لـ”األملانية”.
وفــي الوقت نفســه، تراجــع معدل 
البطالة خالل األشهر الثالثة املاضية 
حتى نهاية شــباط املاضــي إلى 4.9 
في املائة، بســبب حتول نحو 80 ألف 
شــخص إلى خاملــني اقتصاديا، ما 
البحث عن  توقفهم عن  إلى  يشــير 

عمل.

وذكرت وكالــة “بلومبيرج” لألنباء، أن 
األرقام تشير إلى الندوب التي ظهرت 
البريطاني بعد ثالث  االقتصــاد  على 
جوالت متتالية مــن إجراءات اإلغالق 
للسيطرة على جائحة فيروس كورونا 
املســتجد التي أدت إلى إغالق أبواب 
وأماكن  واملطاعــم  املتاجــر  معظم 
الترفيــه. كمــا عانت جميــع هذه 
في  انخفاضــات كبيرة  القطاعــات 
على  الثابتة،  الرواتــب  ذات  الوظائف 
الرغم من جهود ريشــي سوناك، وزير 
اخلزانــة، حلماية الوظائــف من خالل 
برامج دعم أجور العمال. وفي الوقت 
نفســه، ارتفع عــدد طلبات احلصول 
على إعانــة بطالة في بريطانيا خالل 
الشــهر املاضي مبقدار عشــرة آالف 
طلب بعد ارتفاعــه مبقدار 67.3 ألف 
طلب فــي الشــهر الســابق، وفقا 

للبيانات املعدلة.
األساســي  األجر  وارتفع معــدل منو 
فــي بريطانيا خالل األشــهر الثالثة 

املنتهيــة في 28 شــباط املاضي إلى 
4.4 فــي املائة، مقابــل 4.3 في املائة، 
في األشــهر الثالثة السابقة. وجاءت 
هذه الزيــادة نتيجة التراجع في أعداد 
الوظائف ذات األجــور املنخفضة في 

البالد بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتوقــع معظــم خبــراء االقتصاد - 
استطلعت “رويترز” آراءهم - أن معدل 
البطالــة، الــذي واجهتــه احلكومة 
ببرنامــج ضخــم لدعــم الوظائف، 
ســيرتفع إلى   5.1   في املائة، من 5 في 
املائة، في األشهر الثالثة حتى كانون 
الثانــي .       وقــال مكتــب اإلحصاءات 
الوطني: “إن هنــاك ارتفاعا ملحوظا 
آذار  الوظائف الشــاغرة في  في عدد 
،خصوصا في قطاعات مثل الضيافة، 
إلى  السلطات بعودته  الذي سمحت 
أماكــن مفتوحة  العمل من خــالل 

األسبوع املاضي”.
ومدد ريشي ســوناك، وزير املالية، في 
آذار خطــة تدفع احلكومــة مبوجبها 

أجــور نحو واحــد من كل خمســة 
موظفــني حتــى نهاية أيلــول على 
الرغم من أن أرباب األعمال ســيكون 
عليهم اإلســهام في بعض تكاليف 
هــذه اخلطة بدءا من متــوز ،ولوال هذا 
البرنامج لــكان معدل البطالة أعلى 

بكثير.
وقبل عام، قالت جهات تقدم توقعات 
للميزانية في بريطانيا: “إنه رمبا يصل 
إلى 10 فــي املائة”. وســيراقب بنك 
إجنلترا املركزي عدد الوظائف املفقودة 
عنــد انتهاء أجل هــذه اخلطة، بينما 
يدرس إلى متى ســتظل احلاجة إلى 
اســتمرار برنامجه الضخم للتحفيز 

االقتصادي.
وكانت قد شــهدت احملال البريطانية 
نشــاطا إيجابيــا حقيقيــا بعد أن 
أعادت اخملازن فتــح أبوابها في إجنلترا 
خلبراء  املاضي، طبقا  األســبوع  وويلز 
في قطــاع البيــع بالتجزئــة، وفقا 

لـ”األملانية”.

تراجع غير مسبوق لسوق العمل

بنك إنجلترا يدرس استمرارية برنامج ضخم للتحفيز االقتصادي
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تأمل

نص

املتعددة، االغتراب املكاني، أو الزماني، أو 
الفكري.. أمر من صلب احلياة.

يتســاءل املفكــر العراقي الشــاهق- 
وإطالق األســئلة دليــل حيوية العقل 
وســعة النظــر، بعيــداً عن شــرنقة 
األدجلة وكهفها املعتم- يتســاءل عزيز 
السيد جاسم، هل ثمة جدلية علمية 
أم جدليــات مادية ومثاليــة؟ مؤكدا أن 
التناقــض اجلوهــري بني )املاركســية( 
و)والهيجلية( يتعلق بـ)اجلدل( بشــكل 
املاركســية  أن  موضحاً  ومتميز،  خاص 
اكتشــاف  )هيجل( في  بأوليــة  تنطق 
القوانــني اجلدليــة وعبقريتــه، ولكن 
تبني للجــدل صورة  املاركســية وهي 
أخرى- مادية وليست مثالية- لم تقدم 
مبنطق واحد ومتماسك، البديل الكامل 
على  بناء  الهيجلــي،  للجدل  والواضح 
املعطيات األولــى والصحيحة لهيجل 

في اجلدل. تنظر.ص.٣١
إن الفيلســوف احلقيقــي كمــا يقول 

الســيد، هو جدلي، فاجلــدل هو احلياة، 
وإذ نأتي إلى املريدين ألية فلسفة وفكر 
والســيد يسميهم  احلياة،  ومنهج في 
)األشــياع(، فإنهم غالباً يعانون النظرة 
األحادية املتعصبة لألشــياء، يحنطون 
الفيلسوف بعد قتله، لهذا قال ماركس: 
إنه ليس ماركسياً، ال بل قرأت في دراسة 
أنه عجب أن يظهر مثل هذا املصطلح 
)ماركســي( للداللة على أفكاره وآرائه، 
أما لنني فقد أكد أنه مضى على صدور 
األفكار املاركسية نحو نصف قرن، ولم 

يفهم ماركس واحد من املاركسيني!
إن عدم إيالء املادية املاركســية، أهمية 
للعوامــل الروحية في بنــاء اجملتمعات، 
وحتى قيادة التغييرات الهائلة في حياة 
البشــرية، التي جاءت بها األديان- مثال- 
فيها،  اإلعجازية  الظواهر  على  شاطبة 
التي تتجلــى في بعض األفراد أو القادة، 
عادة ذلك سحرا وشعوذة وجهالة، حتى 
أنهــا ظلت تنكــر زمنا طويــال، ظاهرة 
التخاطــر عن بعد، وهــو املعروف بعلم 
)الباراســيكولوجي( واستخدمه الغرب 
أذعنت  منذ عقود واستفاد منه، وأخيراً 
لالعتراف به واســتخدامه في مواجهة 
الغــرب وتدخالتــه في شــؤون الدولة 

السوفيتية والتجسس عليها.
إن تقدمي تفسير بســيط ألمور معقدة 
فــي احلياة، بل نكرانها، يشــبه اللجوء 
إلــى نظرية املؤامرة التي تشــغف بها 
الكيانات والشــعوب التي ال تريد حتريك 
عقلها، ودراســة األســباب وصوال إلى 
النتائج واحللول، كذلك فإن نكران اجلانب 
الروحي في احلياة، يجعل الفكر يســير 
على قدم واحدة، وإال كيف نفسر ظواهر 
والعقل،  واإلدراك  الفهــم  على  عصية 
وظاهرة )راسبوتني( أواخر أيام القياصرة 
الروس منها؟ كان ميتلــك قدرات هائلة 
على اإلشفاء والســيطرة على اآلخرين 
عبر عينني يشــع منهما بريق ســاحر 
عجيب، ولدينا في العراق ظاهرة )السيد 
مالك الياســري( و)الســيد ســروط(- 
رحمهما اهلل- حتى أني ال أستطيع نقل 
نظري ليواجــه عينيه، حتى في الصور، 

للبريق املذهل الذي يشع من عينيه!
وإذ ال ميكن بناء نظام سياسي بالسحر، 
وال ميكن فهم حقيقة أي نظام سياسي 
بدون فهم قاعدته االجتماعية ومصاحله 
املاديــة وأطروحاته الفكريــة، وذلك ما 
ينســجم مع التفكير املادي التاريخي، 
ولكــن القول بأن من غيــر املمكن بناء 

نظام سياســي بالســحر، ال يعني أن 
السحر ال وجود له، وهم، خرافة، شعوذة. 
وان القول: ال ميكن فهم حقيقة أي نظام 
سياسي بدون فهم قاعدته االجتماعية 
ومصاحله املادية وأطروحاته الفكرية، ال 
ينكر أن ثمة عوامل روحية أو شخصية 
أو عائلية أو ذهنية قد تؤثر على طبيعة 
نظام بأكمله ملرحلــة معينة أو لظرف 

محدد«.تنظر.ص.٦٢
ويظل الســيد يرود فــي كتابه الفكري 
اجلدلــي العلمي هذا، يــرود ويرتاد آفاقا 
والطبيعة  الكــون  عدة فــي ظواهــر 
والعلــوم، مناقشــا مســألة املاديــة 
التاريخيــة وميكانيكية التعليل واقفاً 
عند املثال اإلسالمي، والطريق اآلسيوي 

في اإلنتاج، واملعجز واخلــارق في الفكر 
واملمارسة، ومســاحة اخلرافة ومجاالت 
العلم وأين تقف حدود اخلرافة؟  إذ دأبت 
بعض األفكار العلمية املتطرفة ) بإسم 
العقل( على إعطاء مفهوم عن اخلرافة 
أكثر سعة وشمولية، بحيث متتد اخلرافة 
من األوهام والسحر لتصل إلى الديانات 
كافة، وتضم في طيات موضوع اخلرافة، 
كل ما هو روحانــي أو يتصل بالروح من 
قريب أو بعيد مشيرا إلى أن املنهج املادي 
التاريخي في نظرته لألديان، هو شــكل 
من أشكال النســف متارسه الفلسفة 

على العلم.ص١٧٢
ثم يدرس املفكر عزيز الســيد جاسم، 
عالــم األحالم الــذي كثر فيــه اجلدل 

والنقــاش منذ أقدم األزمنــة، منذ أيام 
ابن ســيرين وابن خلدون، مروراً بالدكتور 
علي الــوردي وكتابه الريــادي ) األحالم 
بني العلم والعقيــدة( الصادرة طبعته 
األولى فــي بغداد ســنة ١٩٥٩وهو من 
الكتــب التي أثــارت حفيظــة العوام، 
وليقف الســيد عند مقولة ابن خلدون 
بشــأن األحالم ) الرؤيا مدرك من مدارك 
الغيب( ،التي يصعب تفســيرها، وأراها 
من األسرار اإللهية في اخللق، قد ال يتأتى 
فهمه وسبر غوره إال للخاصة ممن وهبوا 
عقال هيوالنياً ســدميياً سبرانياً، مؤكداً 
أن جنايــة امليتافيزيقيا على العلم أنها 
حاولت أن تســد األبواب بوجهه، كما أن 
جناية العلم على امليتافزيقيا أنه أسلم 
كل ما لم يتوصل لتعليله وإدراك هويته 

ومؤثراته إلى اخلرافة!ص١٧٧
وأخيراً نصل إلى مبحث التصوف واحلد 
الفاصل في العالقة الصعبة بني املادي 
واملثالي، حيث أنكرت العلوم، والســيما 
النظرة املاديــة للحياة، كل ما هو خارج 
احملســوس وامللموس، واقفا عند ظاهرة 
اإللهية،  الــذات  فــي  والــذوب  الوجد 
حتى ليكاد اجلســد ينســلخ عن كل 
احملسوسات، وتلك من الرياضات الروحية 
واإلدراك، فضال  الفهم  العســيرة على 
عن عســرها فــي التطبيــق واجملاهدة، 
مجاهــدة اجلســد كي يســمو ويتألق 
ويعلــو، حتى ما يعــود يحس مبا يفعله 
اجلالدون في جســده، ومنها ظاهرة أبو 
احلسني منصور احلالج املقتول سنة ٣٠٩ 
ه  ببغداد فضال عن السهروردي املقتول 
هو اآلخر في حلب ســنة ٥٨٦ أو ٥٨٨ه  
وما ضاربو أجسادهم بالسيوف واخلناجر 
)الدرباشــة( ســوى الدليل على الذوب 

واجملاهدة الروحية وترويض اجلسد.
لقد أخذ مني هــذا الكتاب وقتا طويال، 
ســلخ مني أسبوعا-وهو وقت طويل إذا 
ما قيس بالعمر البشــري القصير- وأنا 
أجــوس خالله وخلله، قارئــاً مضامينه 
الفكرية والفلسفية، قارئا بعض فقراته 
مرة وثانية وربتمــا ثالثة، كي نصل إلى 
كنه النص الذي ال يتيســر فهمه، وهذا 
دليل واضح على عمق ثقافة هذا الرجل 
املفكــر، وقراءاته الواســعة في املظان 

واملراجع واملصادر.

شكيب كاظم

الثقافــة  وزارة  مشــروع  ضمــن  فــي 
والســياحة واآلثــار، في إنصــاف عديد 
املفكريــن والباحثني واألدباء والشــعراء 
كتبهــم  طبــع  بإعــادة  العراقيــني، 
ومؤلفاتهــم ودواوينهم، بعــد أن نفدت 
الطبعات األولى منها، أو أنها سحبت من 
أسواق الكتب والوراقني، ألسباب عديدة، 
سياسية في غالبها، فقد أصدرت الوزارة 
العامة  الثقافية  دار الشــؤون  من خالل 
ببغــداد، وعلــى نفقتها دعمــا للتراث 
الفكري للمفكر عزيز الســيد جاســم، 
عــدداً من كتب الفقيــد منها:) محمد. 
الرابعة  الطبعــة  العظمــى(  احلقيقة 
٢٠٢٠، و) تأمــالت في احلضارة واالغتراب( 
الطبعة الثالثــة ٢٠٢٠، ورواية )املفتون( 
الطبعــة الثانية ٢٠٢٠، كما وســبق أن 
نشرت كتابه )متصوفة بغداد( في ضمن 
إصدارات مشروع بغداد عاصمة الثقافة 
العربية ســنة ٢٠١٣، وكتابــه الفكري 
العالقة  )ديالكتيــك  املهم  الســجالي 
املعقــدة بني املثالية واملاديــة. في الرؤيا 
واملقــدس واملعجز والعقالنــي( الطبعة 
الثانيــة ٢٠٢٠، وكانــت الطبعة األولى 
من هذا الكتاب، قــد أصدرتها دار النهار 

ببيروت سنة ١٩٨١.
والكتــاب كما يوحي عنوانــه، الذي هو 
ثريا النــص ودليل الوصــول إلى كنهه، 
عوالم  فــي  واســعة  فكرية  ســياحة 
الفلســفة، ومناقشــة ثريــة للعالقة 
املعقدة والصعبة بني الفلسفة املثالية، 
والفلســفة املاديــة، فضال عن دراســة 
العالقــة بني الفلســفات ووقائع احلياة، 
ففــي الوقت الذي تأتي فيه الفلســفة 
مدججة بالرأي األحادي إزاء قضايا احلياة 
الشديدة، ألنها في  باملتناقضات  الزاخرة 
األصل إنبثاقة التناقــض، وهي تتجوهر 
وتتجدد في التناقــض، ألن أمور احلياة ال 
تخضــع وال ميكن أن تخضــع للتحديد، 
غير أن الفلســفة مبا تعطيه لنفســها 
أنها  وادعائها  من كمال وإطالق وأحادية، 
متتلك إجابات شــافية عن أسئلة احلياة 
اقانيمها  كلها، تتجاوز على احليــاة في 
نظر  وجهة  فمــن  املتناقضة،  املتحركة 
ماركســية- مثال- يعــد أي يقني فكري 
في االغتراب الكوني انهزامية أو رجعية 
نكوصية، أو موقفــا يخدم طاغوت رأس 
املــال! في حــني أن االغتراب بأشــكاله 

المفكر عزيز السيد جاسم يدرس العالقة المعقدة
بين المثالية والمادية

إيان رافنسكروفت
ترجمة: أحمد شافعي

1. ماذا تلبس؟
نادرا ما تثير املالبس الفالسفة. قد تكون 
املالبس مصــدرا للمتعــة اجلمالية، وال 
الفالسفة  من  كثيرا  ســتجد  أحسبك 
يعارضون املتعة معارضة صلبة. )لعلهم 
يعترضــون على ما يشــترى مــن املتع 
بالغالي والثمني، ولعلهم يعترضون على 
إعالء املتعة على قيم أخــرى كالعدالة 
مثال، ولكنهم نادرا مــا يخّطئون املتعة 
إن هي اشــتريت باملعقــول وُقيمت به(. 
ومع ذلك ثمة خيارات ثيابية تتعارض مع 

الروح الفلسفية.
الفلســفة في جوهرهــا عمل مناهض 
لكل ما هو ســلطوي، أو هــي على أقل 
تقديــر ال تعتــرف إال بســلطة العقل، 
املريبة  الســلطة  أما  والبرهان.  واحلجة، 
التي تتمتع بها احلشــود والدين والدولة 
إلى  امليــل  التي تشــترك جميعــا في 
املطالبة بالطاعة العمياء فتتعارض مع 
املســعى الفلسفي نفســه. وتدهشنا 
كثــرة الفالســفة الكثيرة ابتــداء من 
سقراط وحتى أبيالر وراسل ممن ساءتهم 

السلطات الدنيوية ـ وأساءوها.
وإن من األشــياء املثيرة في الســلطات 
والنظم السلطوية غرامها بالزي املوحد 
ابتــداء من قميص  باألزياء.  وبالتالعــب 
إلى مســوح  الُبني ووصوال  الفاشــيني 

السلطات  في  نرى  احلمراء،  األســاقفة 
وتاجر  اخليــاط  إلــى  فيتشــيا  اجنذاب 
القبعــات. غيــر أن من األزيــاء املوحدة 
ـ كزي العــب كرة القدم على ســبيل 
املثال ـ ما يؤدي وظيفة عملية فيجعل 
من اليســير القيام بأدوار معينة. ولئن 

نحن نحينا هــذه احلاالت جانبا ألمكننا 
القول إنك إن وجدت في نفســك نزوعا 
إلى ارتداء زي موحد، أو حتى فرضه على 
اآلخرين وهذا أســوأ طبعــا، فرمبا يجدر 
بك أن تعيد النظــر في مؤهالتك وأوراق 

اعتمادك الفلسفية.

2.ماذا تأكل؟
يــأكل الفالســفة كل أنواع األشــياء، 
شأنهم شــأن غيرهم من الناس. ولكن 
بهم ميال شــديدا إلى النباتية، أو هذا 
هو احلال على أقل تقدير في الفلســفة 
املعاصرة في العالم الناطق باإلجنليزية. 

وهذا يرجع إلى حــد كبير إلى تأثير بيتر 
سينجر الذي أقنع الكثير من الفالسفة 
بأن في اســتهالك اللحوم خطأ أخالقيا 
إلى حد كبير، وهــو وإن يكن غير منكر 
ملا في تناول اللحوم من مصدر لكل من 
البروتني واملتعة، يبقى مصرا على أن ما 
يتأتى لنا من أكل اللحم أقل بكثير من 
تكلفته على احليوانــات التي تدفع من 
آالمها ثمنا ملا جننيه نحن من نفع، وهذا 

غير مقبول.
3. ماذا تشرب؟

اشــرب ما يحلــو لك. لكن إن شــئت 
الصراحة، ثمة إيثار طاغ بني الفالسفة 
للنبيذ األحمــر والقهــوة. وثمة عبارة 
 ’in vino veritas‘ التينية شهيرة نصها
الروماني باليني  الكاتب  إلى  منســوبة 
الكبيــر ومعناهــا “في النبيــذ تكمن 
احلقيقة”. وكان يعني منها أن الشخص 
املغرق في كئوســه أقرب إلى اإلفصاح 
عــن طبيعتــه احلقة. وحــدث أن عمد 
بيجالو  جون  األســترالي  الفيلســوف 
 in‘ إلى هذه العبارة فصــاغ منها قوله
caffeina veritas’ أي “فــي الكافيــني 
تكمــن احلقيقــة”. ومن املؤكــد أنني 
شــخصيا أجد في القهوة اجليدة حافزا 

لعصارتي املعرفية على التفجر.
4. ماذا تقرأ؟

لكي تكون فيلسوفا جيدا فأنت بحاجة 
إلى اإلكثار من قراءة الفلســفة اجليدة. 
وبحســب تقديــرات أنيدرز إريكســن 
ـ وهــو خبيــر فيما يجعل املــرء خبيرا 

ـ فــإن املرء بحاجــة إلى عشــرة آالف 
خبيرا  ليصبح  املمارســة  من  ســاعة 
واملمارســة  اجملاالت.  أغلب  في  حقيقيا 
في الفلســفة تتضمن )وإن لم تقتصر 
على( التفاعل مع العقول الفلســفية 
العظمى. وأفضل وســيلة للقيام بهذا 
الوحيــدة لدى بعض  ـ بل والوســيلة 
الفالســفة ـ هي قراءة ما أنتجته هذه 

العقول من كتب.
فــي بعض األحيان يكون مــا حتتاج إلى 
معرفته دفني كتاب بالغ اإلمالل، فيكون 
عليــك أن تصر بأســنانك وتتوغل فيه 
مبحراثك. وفي كثير مــن األحيان، يكون 
أنفع لــك أن تكون على قــدر قليل من 
االنتقائيــة فتقرأ األشــياء التي جتذب 
انتباهك، فإن بدا لك كتاب في الفلسفة 
ممال أو تافها أو غيــر جيد، فما عليك إال 
أن تنحيه جانبا وجتد شــيئا أفضل منه 

تقرؤه.
لقد استشــرت ـ على مدار العشــرين 
عاما املاضية ـ القواميس الفلســفية 
والكتيبات، وأدلة الطالب والقارئ بأعداد 
غفيرة، وأمثــال هذه الكتــب قد توفر 
قــراءة مفيدة بصورة كبيرة ومســلية 
أيضا. والثالثــة التي أفضلها هي “دليل 
بالكويل إلى فلســفة العقــل” بتحرير 
أوكسفورد  وقاموس  جوتنبالن،  صمويل 
الكبيــرن،  ســيمون  لـــ  للفلســفة 
للفلسفة على  وموسوعة ســتانفورد 
اإلنترنت وهي مــن حترير إدوارد زالتا. هيا، 

أغرقوا أنفسكم.

فراس أموري

في ايام احلرب 
يذهب ابي الى جهات املوت

ويتركنا مع امي

نحن اإلخوة الثمان
كان ال يأتي من احلرب

اال بعد فترة طويلة
وحينما يعود

يقول المي حمدا على سالمتِك
كنا ال ندري من منهم كان باحلرب

ولكن كالهما ينجوان

هذا ما كنت افهمه باختصار
رغم اننا صغار

وال نعرف شيئا عن األسلحة
والرصاص

كل ما نفعله
نسقط كثيرا من ساللم املنزل

وكل ما تستطيع فعله

 تضمد رؤوسنا املتشققة
حتى انتهت حرب ابي
وبقيت امي في حربها

الى االن
،،....

اكثر من قمر على عباءة

كانت عباءة امي ال تفارقني
في اوقات النوم

أضعها على وجهي
كاملة

كنت اعتقد ان عباءتها
متلك جنوما اكثر من الليل

واكثر من قمر واحد
وعندما كبرت

عرفت انها كانت مليئة بالثقوب
أي كون من االحزان 

كانت
تضع على رأسها؟؟؟؟

كيف تصبح فيلسوفا؟

حروب االم

إن تقديم تفسير بسيط 
ألمور معقدة في الحياة، 
بل نكرانها، يشبه اللجوء 

إلى نظرية المؤامرة 
التي تشغف بها الكيانات 

والشعوب التي ال تريد 
تحريك عقلها، ودراسة 

األسباب وصوال إلى النتائج 
والحلول، كذلك فإن 

نكران الجانب الروحي في 
الحياة

عزيز السيد جاسم
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عدد سكان اسبانيا ينخفض بسبب كورونا
أظهرت بيانات أولية أن عدد ســكان إســبانيا انخفض في 
2020 للمرة األولى منذ خمس ســنوات، حيث كان جلائحة 

فيروس كورونا تأثير كبير في هذا الصدد.
وقال معهد اإلحصاء الوطني: إن عدد سكان البالد انخفض 
بواقع 106146 نســمة أو 0.2 % إلى 47.34 مليون نســمة 

العام املاضي.
وبلغ عدد املواطنني اإلسبان 41.94 مليون نسمة من إجمالي 
الســكان بانخفــاض 79815 عن مســتويات 2019، بينما 
انخفــض عدد األجانــب املقيمني 26331 إلــى 5.41 مليون 

نسمة.
وأظهرت بيانات رســمية أن 50837 توفوا بسبب كورونا في 
إســبانيا عام 2020، بينما ُقدر عدد الوفيات الزائدة مقارنة 

بالسنوات األخيرة بأكثر من 71 ألفا.
ورغــم انخفاض العــدد اإلجمالي لألجانب فقــد قفز عدد 
البريطانيــني 17137، أو 6.5 %، أكثر من أي جنســية أخرى، 
حيث ســارع املواطنون البريطانيون لتســجيل أسمائهم 

لتجنب عمليات طرد محتملة.

حيوان يشبه الديناصور في فلوريدا
 أثار مقطع فيديو قصير يظهر فيه مخلوقا يشبه الديناصور 
يتحرك داخل حديقة منزل في والية فلوريدا األميركية الذعر 

بني رواد مواقع التواصل اإلجتماعي.
حيث نشرته كريستينا رايان من منزلها فيما أكد األمر فريق 
صحة اللقطات، وذهب آخرون إلى تفسيره بشكل مختلف.
وحترك في الفيديو حيوان صغير احلجم، يســير على قدمني 

يشبه كثيرا فصيلة الديناصورات »فيلوسيرابتور«.
كما قالت كريســتينا، إن الفيديو صحيح. ولكنها ال تعرف 
هوية احليوان الذي يســير على نحو غريب. حســبما ذكرت 

صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
لكن رواد مواقع التواصل انقسموا بني مؤيدين أكدوا صحة 
الفيديو. وبــأن الكائن الذي ظهر فيه ليس طائرا كبيرا كما 
زعــم البعض، إذ ظهرت أرجل أمامية للحيوان. في حني اكد 
فريق آخر أن احليوان ما هو اال كلب ولكنه يرتدي شــيئا على 

جسمه، وأن الفيديو عبارة عن مزحة.

روبوتات تدخل سلك الشرطة
ألغراض عســكرية واستخباراتية ومســاعدة الشرطة مت 
في هولندا اإلســتعانة ب«ســبوت« وهو كلــب آلي بأربع 
أرجــل ليصبح عضوا جديدا في قواتها اخلاصة أما وظيفته 
األساســية حاليــا دخول مختبــرات اخملدرات قبل البشــر 

حسبما تقول الشرطة.
وقال مارغولني ســميت رئيسة قســم العمليات اخلاصة: 
»يعد مختبر اخملدرات مكانا محفوفا باخملاطر بالنســبة لنا 
نظرا لوجود مواد خطرة باســتمرار واحتمالية وجود مجرم 
يحمل ســالحا ناريا وســبوت مصدر قوة إذ ميكننا إرساله 

للداخل للقيام بهذه املالحظة األولية بالنيابة عنا«.
ويعتمد ســبوت الكلب البوليسي اآللي الذي يتم توجيهه 
عبــر جهاز حتكم عن بعــد يعتمد على كاميــرات وأجهزة 
استشــعار وميتلك القدرة على الســير عبر املداخل وإزالة 
العوائق الصغيرة وفيما يقول البعض أن الكالب البوليسية 
احلقيقية تتفوق على ســبوت في معظــم احلاالت خاصة 
عندما يتعلق األمر بالكشــف عن اخملدرات تبلغ تكلفة هذا 
الروبوت تقريبا تكلفة توظيف شرطي بشري في هولندا اي 

نحو اربعة واربعني ألف يورو سنويا.

ملونشريط

الصباح الجديد - متابعة:

مع ان احــدى غايات الصوم في 
شهر رمضان، االحساس مبعاناة 
وسيلة  ليكون  والفقراء،  اجلياع 
لكن  ملســاعدتهم،  مشجعة 
هناك من يجد ان نشــر موائد 
االفطار املتنوعــة تناقض هذه 
الفقراء  تســتفز  النها  الغاية 
واحملتاجني، مــا مدى صحة هذا 

الرأي؟
على  الدعــوات  بعــض  هناك 
مواقــع التواصــل االجتماعي 
لالبتعاد عن  بشتى مسمياتها 
نشر صور موائد االفطار املليئة 
وان نتشارك  لذ وطاب،  بكل ما 
مع الفقراء واحملتاجني بعض ما 
نطبخه من اكل كي يبارك اهلل 

ببيوتنا ورزقنا.
البعــض يجــد ان نشــر هذه 
حياتهم  لتوثيق  طريقة  الصور 
رمضان،  شــهر  في  اليوميــة 
انها  يجــد  االخــر  والبعــض 
طريقــة للتباهي. وترى خريجة 
الدولية،  التســويق والتجــارة 
ســلمى أومالل، أن نشــر صور 
األكل فعــل تشــاركي وواحد 
من األســس التي تبنى عليها 

وسائل التواصل االجتماعي.
وتوضح: »من يعد هذا التصرف 
أذية للفقراء يشــبه كثيرا من 
يقول إن من يضــع صورته في 
يعانون  من  يؤذي  عافيته  كامل 
من إعاقة، أو من ينشــر صورة 
فــي أثنــاء تخرجــه اجلامعي 
يؤثر في نفســية من ال يحمل 
أن صور  أو  أكادميية،  شــهادات 
األمهــات مــع أبناءهــن حتزن 

النساء العقيمات«.
واضافــت: »مــن ال ميتلك قوت 
يومه ال أظن أنــه ميلك هواتف 
ذكية ومــاال ينفقه على فاتورة 
على  ميضيه  ووقتــا  اإلنترنــت 
مواقــع التواصــل االجتماعي 

ليشاهد موائد اآلخرين«.
مــن جانبهــا تصــف طبيبة 
الفعل  شــفيرة  وفاء  األسنان، 
بـ«املــرض النفســي«، وتقول: 
أننا  »أرفض األمر كليا، صحيح 
في عصر الصورة اجلميلة، لكن 
بالنسبة لي أصبح األمر مرضا 
نفسيا وتباهيا أكثر من أي دافع 

آخر«.
أنــه في حال  وتؤكد شــفيرة 
كان الدافــع تقاســم طبــق 
شــهي معني فليــس في ذلك 
عيب، لكن »نشــر صورة مائدة 
بفخامة  للتباهــي  بكاملهــا 
األطباق  وتنوع  والزينــة  األواني 
املطبوخــة يصبــح ســلوكا 
خصوصا  أخالقيــا،  مرفوضــا 

خالل هذه األيام العصيبة«.
غــزالن بوطيب فتبرر نشــرها 
بكونهــا  املأكــوالت  لصــور 
»أملــك  بالطبــخ.  شــغوفة 
صفحة على إنســتغرام، أنشر 

من خاللها األطباق التي أعدها 
بكل حب وأقــدم الوصفات ملن 
يريد ذلــك. ال أرى في ذلك عيبا، 
بل وســيلة إلهام وتبادل أفكار 
ال  التي  بالنيات  األعمال  وتبقى 

يعلمها إال اهلل«.
تكتفي ســكينة بوعالم بنشر 
اخلاصة  اإلفطــار  صور مائــدة 
بها على تطبيق »واتساب« في 
فقط.  العائلة  تضم  مجموعة 
وقالت: »ال أمانع النشر بشكل 
محــدود مــع العائلــة أو في 
مجموعــات الطبخ على فيس 
ويقدم  أمر محفــز  ألنــه  بوك 

أفكارا ونصائح«.
وتتفق كوثــر محمدي خريجة 
الدراسات القيادية في رأيها مع 
ســكينة معدة أن نشر الصور 
في ســياق مجموعات هدفها 
األساس تقدمي وصفات األطباق 
»أمــر اعتيادي« لكــن خارجها 

فهو »عيب بحق احملتاجني«.
النفس،  بعلم  األخصائي  يؤكد 
رضا أمحاســني أن نشر املائدة 
الرمضانية على مواقع التواصل 
االجتماعــي ال يصبح اضطرابا 
نفســيا إال عندما تكون وتيرة 

النشر كبيرة خالل اليوم.

أنه  النفســي  املعالج  ويعــد 
العمليــة  تكــون  أن  »ميكــن 
للبعض،  مجــرد فعل مســل 
أو للتباهــي وإظهار املســتوى 
املــادي ومدى النجــاح الديني 
فــي إقامة الفريضــة واإلنفاق 
للبعض اآلخر، فيما يعد تعبيرا 
عن الفرحة لبعض النســاء مبا 

يهيئنه من أطباق شهية«.
أمحاســني  يلفت  املقابل،  في 
إلى أن »األمر ال يصبح اضطرابا 
نفسيا ويخرج عن إطار السلوك 
االعتيــادي إال عندما تزداد حدة 
متسارع.  بشكل  النشر  ووتيرة 
وميكن أن إســقاط هذا الفعل 
علــى ما جــاءت بــه اجلمعية 
النفــس  لعلــم  األميركيــة 
بخصــوص صور )الســيلفي(. 
إذ أنهــا تعد أن كل من ينشــر 
ثــالث صور من ذلــك النوع في 
اليوم فهو على حافة اضطراب 
نرجســي، يبحث عــن اعتراف 
اآلخر بشكل مرضي وقد يدخل 
في نوبات إحباط وقلق وتوتر إذا 

لم يتمكن من النشر«.
ويتابع: »انه الهوس عندما يقوم 
الشخص بطبخ الطعام فقط 
لتصويــره ومشــاركته إرضاء 
لعني اآلخرين وليس اشتهاء من 

طرف أهل البيت«.
ويختــم أمحاســني حديثــه 
في  العملية  أن  إلى  باإلشــارة 
متثل مشــكال معينا  ال  اجململ 
مضيفا:  للمتلقي،  بالنســبة 
أو  الشــهوة  فيه  توقــظ  »قد 
تؤذيه  لــن  لكنهــا  األفــكار، 
نفســيا، ويبقى القول بأن كل 
متلــق يعيشــها انطالقا من 

واقعه اخلاص«.

نشر موائد االفطار في مواقع التواصل يثير الجدل بين الناس

 جزاؤه جزاء سنمار
سنمار مهندس من بالد الروم، استدعاه النعمان 
األول بن امرئ القيس ملــك احليرة كي يبني له 
قصر »اخلورنق« بظهر الكوفة، فحضر ســنمار 
مع بنائيه، وبعد تفكير طويل، وجد رسًما جميالً 
للبناء، فبنى القصر على مرتفع قريب من احليرة 
حيــث حتيط به البســاتني والريــاض اخلضراء، 
وكانت املياه جتري مــن الناحية العليا من النهر 
على شــكل دائرة حول أرض القصر وتعود إلى 

النهر من الناحية املنخفضة.
وبعــد أن مت البناء على أجمل مــا يكون، صعد 
النعمان وحاشــيته ومعهم سنمار إلى سطح 
القصر، فشــاهد امللك املناظر اخلالبة وأعجبه 
البناء فقال: »مــا رأيت مثل هــذا البناء قط«، 
فأجــاب ســنمار: »لكنني أعلــم موضع أجرة 
لو زالت لســقط القصر كله«، فســأله امللك: 
»أيعرفها أحــد غيرك؟«، فقال ســنمار: »ال، لو 
عرفت أنكم توفونني وتصنعون بي ما أنا أهله، 
لبنيــت بناًء يدور مع الشــمس حيثمــا دارت«، 
فاستقر في نفس امللك أنه ال يجوز أن يظل حًيا 
من يعرف موضع هذه األجرة ومن يســتطيع أن 

يبني أفضل من هذا القصر.
ثــم أمر بقذف ســنمار مــن أعلــى »اخلورنق« 

فانكســرت عنقه ومــات، فاتخــذت العرب مما 
صنعه النعمان بســنمار مثالً بني الناس، يقال 

جزاء سنمار«،  ملــن يُجــزى باإلحســان »جزاؤه 
اإلساءة.

على نفسها جنت براقش
ويقال أيًضا »جنت على أهلها براقش«، وبراقش 
كانت كلبة كثيرة النباح لبيت من بيوت العرب، 
تركــوا منازلهم وخرجوا يقصــدون أحد اخملابئ 
خوًفا من بطش بعــض األعداء الذين هاجمهوا 
مدينتهم، لكن براقش التي خرجت مع قومها، 
لم تتوقف عن النباح حتى استدل األعداء على 

مخبأهــم فلحقوا بهم وقتلوهم جميًعا شــر 
قتلة ومعهم براقش. فاتخذ العرب من فعلتها 
مثالً يُقال عمن يتسبب في إيذاء نفسه أو أهله.

عادت حليمة إلى عادتها القدمية
وحليمة زوج حامت الطائي الذي ضربت به العرب 
املثل فــي الكرم والســخاء، لكنها كانت على 
النقيــض منه، وتشــتهر باإلمســاك والبخل، 
ويُقال إنها كانت إذا أرادت أن تضع إداًما/ ســمًنا 
فــي الطعام، ارجتفــت امللعقة ولــم تطاوعها 
يدها، فأراد حــامت أن يعلمها الكرم فزعم لها أن 
األقدمــني كانوا يقولون إن املــرأة كلما وضعت 
ملعقــة من الســمن في طنجــرة الطبخ زاد 
اهلل بعمرها يوًما، فأخــذت حليمة تزيد مالعق 
الســمن في الطبخ، حتى صــار طعامها طيًبا 

وتعودت يدها على السخاء!
ثم مات ابنهــا الوحيد الذي كانــت حتبه أكثر 
من نفســها، فجزعت حتى متنت املوت، وأخذت 
لذلك تقلل من وضع الســمن في الطبخ حتى 
ينقص عمرهــا ومتوت فقال ضيوف حامت: »عادت 
حليمة إلى عادتهــا القدمية«، وصار مثالً يُضرب 
للشــخص الذي يعود إلى عمل قــدمي، كان قد 

توقف عنه.

قصص االمثال

اخلميس 22 نيسان 2021 العدد )4644(

Thu. 22 Apr. 2021 issue (4644(

الصباح الجديد - وكاالت:
رمضان  فــي  الصائمون  يقبــل 
على تناول مشروب التمر هندي، 
ويفضــل الكثيــرون تناوله في 

أثناء اإلفطار.
وللتمر هندي العديد من الفوائد، 
ولكن برغم ذلك فله أضرار كبيرة 

في حالة اإلفراط في تناوله.
نسبة  على  هندي  التمر  يحتوي 
عاليــة مــن األحمــاض، وعند 
اإلفــراط فيه، تصبح األســنان 
أكثر عرضة للتصدع والكســور 
والتساقط، نتيجة لتآكل طبقة 
املينــا التــي تغلف ســطحها 

اخلارجي.
التمر  تنــاول  في  اإلفراط  ويؤدي 
املرارة،  الى تكون حصوات  هندي 
وتشــمل أعراضهــا »الغثيــان 
والقيء واإلعياء والشــعور بألم 
البطن  مــن  العلوي  اجلــزء  في 
وعسر الهضم واإلمساك«، وفقا 

ملوقع »الكونسلتو«.
يزيــد التمر هندي من ســيولة 
الدم، لذلك يجب احلذر من تناوله 
أدوية  يتناول  الذين  لألشــخاص 
التي  العقاقير  أو  األسبرين  مثل 
تزيد ســيولة الدم ألنه يتفاعل 
معها ومن املمكن أن يزيد خطر 

اإلصابة بالنزيف.
يؤثر اإلفراط في تناول التمر هندي 
إلى إثارة أعراض احلساسية عند 
احلكة  مثل  األشــخاص،  بعض 

والطفح اجللدي والقيء.
التمر  أن  الدراسات  بعض  أثبتت 
هندي يخفض نســبة الســكر 

بالــدم، مما يــؤدي إلــى املعاناة 
املزعجة  األعــراض  بعــض  من 
مبــرض  املصابــني  لألشــخاص 
الرؤية  ضبابية  مثل  الســكري، 
والهبــوط  الشــديد  والتعــرق 
والدوخــة، وقد يتفاقم األمر إلى 

حد فقدان الوعي.

خمسة أضرار لتناول التمر هندي في رمضان

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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بغداد ـ الصباح الجديد:

مواجهة  السلبي  التعادل  حسم 
القــوة اجلوية العراقــي وتراكتور 
سازي اإليراني، مســاء  أول أمس 
الثالثــة مــن  حلســاب اجلولــة 
أبطال  لــدوري  الثانية  اجملموعــة 
آســيا.. ويتصدر الشــارقة ترتيب 
اجملموعة برصيــد 4 نقاط، مقابل 
3 نقــاط لتراكتور، ونقطتني لكل 
اجلوية.وتقام  والقوة  باختاكور  من 
اجلولــة الرابعــة من منافســات 
حيث  اجلمعة،  غــد  يوم  اجملموعة 
يلتقي تراكتور مــع القوة اجلوية، 
الشــارقة.ويتأهل  مع  وباختاكور 
إلى دور الـــ16 صاحب املركز األول 
فــي كل مجموعــة، إلــى جانب 
أفضــل 6 أندية حتصل على املركز 

الثاني.
وحاول القوة اجلوية في الشــوط 
األول عــن طريق رأســية حمادي، 
لكنها كانت ضعيفة، فيما سدد 
إبراهيم بايش كرة علت العارضة.. 
الفريق  أخطرمحــاوالت  حني  في 
اإليرانــي جــاءت بأقــدام الالعب 
أشكان، ومرت كرته بجوار القائم 
بالتعادل  األول  الشــوط  لينتهي 

السلبي.
وفرض القوة اجلوية سيطرته على 
الشــوط الثاني وحصل على عدة 

االنتصار  أن متنحــه  فرصة كادت 
األول في البطولة.. ومرر ســامح 
سعيد كرة عرضية تباطأ حمادي 

املدافــع  ليشــتتها  بتنفيذهــا 
إبراهيم بايش  اإليراني، فيما سدد 
كرة اصطدت باملدافع.. في املقابل 

تصدى حراس القــوة اجلوية فهد 
طالب إلى تسديدة هائلة للمدافع 

علي رضا.

وأجــرى مدرب القــوة اجلوية عدد 
من التغييرات فزج كل من شريف 
عبد الكاظــم ومحمد علي عبود 

بدال من علي محسن ومصطفى 
بجيفرســون  زج  كمــا  معــن.. 
وإحســان حداد بدال مــن حمادي 
أحمــد ولــؤي العانــي، وجــرت 
التغييرات علــى دفعتني ومنحت 

أفضلية واضحة للقوة اجلوية.
بعد  بايش كــرة  إبراهيم  وأهــدر 
أن ســددها فوق العارضة، وأضاع 
أن  بعد  الفرص  جيفرسون أسهل 
تلقى كرة خلــف املدافعني لكنه 
فقد توازنه ليسدد فوق العارضة.. 
من جانبه، اكد علي زغير مشرف 
فريــق نــادي القوة اجلويــة لكرة 
القــدم، بــأن هــداف الفريق أمين 
جراحي  لتدخل  سيخضع  حسني 

نتيجة اصابته بكسر بالوجه.
اجلراحية  العمليــة  إن  زغير  وقال 
اليــوم اخلميس فــي دبي  جتــرى 
في  أصابه  الذي  الكســر  ملعاجلة 
الوجــه، وبالتالي فأن امين غاب عن 
مباراة الفريق أمام تراكتور ســازي 
االيرانــي.. واشــار الــى ان غياب 
الالعب أمين عن التشكيلة خسارة 
للفريق ونتمنى العودة الســريعة 
لدى  ان  العاجل، مبيناً  والشــفاء 
القوة اجلوية من هم على مستوى 
عال سيعوضون غياب امين.ويحتل 
فريــق القوة اجلويــة املركز األخير 
اجلولة  انتهاء  بعد  واحدة،  بنقطة 
الثانية مــن دوري اجملموعات دوري 

ابطال اسيا.

أيمن حسين يخضع لتدخل جراحي

الجوية يالقي تراكتور غدا في الجولة 
الرابعة لدوري أبطال آسيا 

نفط الشمال يتفوق 
بدوري السلة الممتاز

زاخو ينهي عقد 
سامي بحت بالتراضي 

االنضباط تعد 
رديف الوديع خاسرا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن فريق نادي نفط الشــمال لكرة الســلة، من 
حتقيق فوز مهم علــى فريق نادي احللة.. وفاز نفط 
الشــمال بفارق 6 نقاط بواقع 89-83، وذلك ضمن 
مباريات املرحلة الثانية للدوري املمتاز بكرة السلة.
مــن جانب اخر، قــرر االحتاد املركزي لكرة الســلة 
إشراك سبع مناطق وهي، هيت، والفلوجة، وبغداد، 
وكربالء، وقضاء الهندية، والناصرية، واملوصل، بعد 
انتهــاء املرحلة االولى من منافســات دوري اندية 
العراق للدرجــة االولى. كما حــدد موعد انطالق 
املرحلــة الثانية الندية دوري الدرجــة االولى، بعد 
عطلة عيد الفطر، فيما ســتحدد في وقت الحق 
نتائج البطولة بعد املصادقة عليها من قبل االحتاد 

العراقي لكرة السلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــدت ادارة نادي زاخو، انهاء عقــد مدرب فريقها 
الكروي سامي بحت بالتراضي.. وقال ادريس كوجر 
امني ســر النادي لوكالة شفق نيوز؛ ان قرار فسخ 
العقد مع املدرب ســامي بحت لــم يكن اداريا وال 
ماليــا بل فنيا. وأوضح كوجــر؛ ان النتائج االخيرة 
كانــت غير مرضية لإلدارة، كما ان الفريق شــهد 
نزيفــا بالنقاط بعــد أن كنا ننافــس على املراكز 
املتقدمة.وأشار إلى أن بحتاً مدرب كفوء، لكنه لم 
يوفق مع فريق زاخو في عدد من املباريات الســيما 
االخيــرة امام نفط البصرة.وبني أمني ســر النادي؛ 
أن مصلحــة الفريق فوق كل اعتبار، الفتا ان االدارة 
تعمل من اجل يكون النادي دائما بني فرق املقدمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنة االنضباط في الهيأة التطبيعية، أمس، 
عّد فريق الوديع خاســرا أمام فريق اجليش بنتيجة 
)0-3( ضمن مباريات دوري الرديف للموسم ٢٠٢٠-
٢٠٢١.وعزت اللجنة في بيان، اسباب ذلك إلشراكه 

العبا مسجال في كشوفات فريق آخر. 
واوضحت« لدى اطــالع اللجنة على اعتراض نادي 
اجليش، وبعد مفاحتــة جلنة املســابقات لتزويدنا 
فريــق جنوب  مباريات  واســتمارات  بكشــوفات 
بغداد، تبني لنا ان الالعب )فارس محمد( مســجل 
ضمن كشــوفات فريق جنوب بغداد لدوري الدرجة 
األولى، وقد اشــترك في مباريــات الفريق، إضافة 
الى إشراكه مع فريق رديف الوديع أمام فريق رديف 
اجليش بتاريخ )2021/4/14(..  وعليه قررت اللجنة: 
عّد فريق الوديع خاســرا أمام اجليش )0-3( استنادا 
للمادة الثامنة /أوال، مسابقات، مع حرمان الالعب 
)فارس محمد( ومــدرب فريق رديــف الوديع ألربع 

مباريات وفق املادة الثامنة/أوال، مسابقات.
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العواصم ـ وكاالت:

هّدد رئيــس االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفــا( جاني إنفانتينــو الثالثاء بأنه 
يتعنّي على األندية املنشــقة الداعية 
إلى اطالق مســابقة الدوري الســوبر 
االوروبي »حتّمــل عواقب قرارتها« جراء 
هذا االنفصال، مشــيراً إلــى أن فيفا 
»يعــارض مــن دون أدنى شــك« هذا 
املشــروع، في حني ناشد رئيس االحتاد 
االوروبي الكســندر تشــيفيرين هذه 
االندية العــودة »عن خطئها الفادح«.

وقال إنفانتينو »نحن في فيفا ال ميكن 
إال أن نعارض بشــدة انشــاء الدوري 
الســوبر. انــه دوري مغلق، انشــقاق 
عن الهيئة احلاليــة، من الدوريات، من 
االحتادات الوطنية، من ويفا ومن فيفا«.

تابع السويســري »من واجبنا حماية 
منــوذج الرياضــة االوروبيــة، وبالتالي 
إذا قــّررت مجموعة مــا الذهاب في 
عواقب  عليهــا حتمل  يتعنّي  طريقها 
انها مسؤولة عن خياراتها.  خياراتها. 
إما ان تكون في الداخل )املنظومة( أو 
في اخلارج، ال ميكن ان تكون ما بني بني. 
فكروا في املوضوع، يجب ان يكون هذا 

االمر واضحا، واضحا متاما«.
واوضح »نظــام الصعود والهبوط هو 
الى  بالنجاح« مشــيرا  منوذج تكلــل 
حيث  »مقفــل«  اجلديد  املشــروع  ان 
تضمــن االندية املشــاركة بطاقتها 
في كل موسم بدل ان تنافس للتاهل 
عبــر بطوالتهــا احمللية.فــي املقابل، 

اعتبر تشــيفيرين بــأن »الوقت ال زال 
الــرأي« وتوجه بكالمه  متاحا لتغيير 
»لقد  بقولــه  املنشــقة  االندية  الى 
ارتكبتم خطــأ فادحا، لكــن العالم 
االخطاء«.واعتبر  يرتكــب  بأجمعــه 
االوروبي ال ميكن  بان االحتاد  تشيفيرين 
»ان يخسر املعركة القضائية املقبلة« 
بعد ان اتهم هذه االندية ب«اجلشــع 

والنرجسية واالنانية«.
االملاني  االوملبية  اللجنــة  رئيس  وكان 
الثالثاء  نّدد بــدوره صباح  باخ  توماس 
باملشــروع وقــال فــي هــذا الصدد 
»النموذج الرياضــي االوروبي فريد من 
نوعــه يرتكز على خوض منافســات 
عادلة متنح االولوية للجدارة الرياضية. 
هذا النموذج مهدد اليوم، ويواجه حتديا 

من خالل مقاربة مبنية على الربح«.
وأعلنت ستة أندية إنكليزية )ليفربول، 
مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، 
مانشســتر ســيتي، توتنهــام(، مع 
برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد 
وميالن  وإنتــر  يوفنتوس  االســبانية، 
تنسف  قد  اطالق مسابقة  اإليطالية 
دوري أبطــال أوروبا. وميكــن ان تنضم 
ثالث اندية جديدة الى هذه املســابقة 
بينها فريقان من فرنســا بحسب ما 
»فرانس  لوكالة  اعلن مصدر موثــوق 

برس«.
تضمن املشــاركة في الدوري السوبر 
لهذه االندية مقعدا لها في كل سنة 
وبالتالي عدم القلق من امكانية عدم 
احتالل مركز مؤهل وما يرافق ذلك من 

خسائر مادية ضخمة.

وكان االحتاد االوروبي هّدد باستبعاد هذه 
االندية ومنع العبيها من املشاركة في 
البطوالت القارية واملســابقات احمللية 
من ضمنهــا دوري أبطــال أوروبا، بيد 
ان رئيــس ريال مدريــد ورئيس الدوري 
السوبر اجلديد فلورنتينو بيريس اعتبر 
بان هذا االمر »مستحيل«.وقال بيريس 
رئيس النادي األكثــر تتويجاً في دوري 

االبطال باشــكاله اخملتلفة )13 لقباً( 
لبرنامج »إل تشيرينغيتو« التلفزيوني 
»لن يُطــرد مدريد مــن دوري االبطال، 
بالطبع ال. وال حتى ســيتي أو أي فريق 
آخر«.أضاف »لن يحصــل ذلك. ال أريد 
الدخول في االســباب القانونية، لكن 
هذا لن يحصل. هذا مستحيل«.ولّوح 
الالعبني  بحرمان  أيضا  األوروبي  االحتاد 

بحال  الوطنية  منتخباتهم  متثيل  من 
مشــاركتهم فــي املسابقة.شــرح 
بيريس البالغ 74 عاماً »أي العب ميكنه 
أن يبقى هادئاً الن هذا لن يحصل. ويفا 
احتكار ويجب أن يكون شفافاً. ال ميلك 
ويفا صورة جيدة في تاريخه. يجب أن 

يكون منفتحاً للحوار وال يهّدد«.
الدوري  الفرق املشــاركة في  ان  يذكر 

السوبر ستحصل على 3,5 مليار يورو 
)4,19 مليــار دوالر( لدعــم خططها 
حتديــات  ومواجهــة  االســتثمارية 
فيــروس كورونــا. وبحــال تأكيد هذا 
الرقم، ســيوّفر عائدات أعلى من كل 
)دوري  األوروبــي  االحتادات  مســابقات 
االبطال، يوروبا ليغ والســوبر األوروبي( 
البالغــة 3,2 مليار يورو مــن عائدات 
النقل التلفزيوني ملوسم 2018 2019، 
قبل جائحــة كورونا.ومــن املتوقع أن 
تتلقــى 10 مليــارات يــورو أخرى في 
شــكل »مدفوعــات تضامنية« على 

مدى فترة االلتزام األولي.
تقسيم  اجلديد  الشــكل  وسيشهد 
الفــرق العشــرين إلــى مجموعتني 
من عشــرة، مع تأهل الفــرق الثالثة 
األولــى عــن كل مجموعــة إلى ربع 
النهائي، ويخــوض الرابع واخلامس من 
كل مجموعــة مباراتي ذهــاب وإياب 

لاللتحاق بدور الثمانية.
من جانبه، أعلن مانشســتر ســيتي 
االنســحاب من  اإلجنليــزي رســمياً 
إقامته  املزمع  األوروبي  الســوبر  دوري 
العديد  انتشار  املقبل.وبعد  املوســم 
اســتعداد  أكدت  التي  التقاريــر  من 
مانشستر ســيتي لالنسحاب أصدر 
متصدر الدوري املمتــاز بياناً أّكد فيه 
انسحابه من البطولة املثيرة للجدل.

وجاء في البيان الذي نشــر أول أمس: 
»يســتطيع نادي مانشســتر سيتي 
لكرة القدم أن يؤكد اتخاذه رســمياً 
إلجراءات االنسحاب من اجملموعة التي 
تضع خططاً لدوري السوبر األوروبي«.

رئيس  تشــيفرين  ألكســندر  ورّحب 
القــدم بعودة  االحتــاد األوروبي لكرة 
مانشســتر ســيتي عن قــراره في 
املشاركة بالقول: »يسعدني الترحيب 
بعودة ســيتي إلى أســرة كرة القدم 
األوروبيــة، أظهــروا ذكاُء كبيــراً في 
االستماع للعديد من األصوات وأبرزها 

من جماهيرهم«.
وتتــوارد األنباء القادمة مــن إنكلترا 
بشــأن رغبة العديد مــن األندية في 
اخلروج من مــأزق البطولة التي القت 
رفضاً عاملياً مــن املنظمات الرياضية 
والعديد من جماهيــر األندية.وكانت 
أّن  اإلعالمية  املصــادر  أوضحــت  قد 
مانشســتر ســيتي لم يعد يريد أن 
يكون جزءاً مــن مخطط الـ4.6 مليار 
يــورو وذلك بالتزامن مــع األنباء التي 
تكلمــت عن اســتعداد تشيلســي 
لالنســحاب من البطولة أيضاً.وحّذر 
االحتاد األوروبــي األندية التي تخطط 
لبــدء بطولتها اجلديــدة بالعقوبات 
رفقة العبيها في حال مشــاركتهم 
بالبطولة املنفصلة عن مظلة االحتاد 

القاري.
وبرشــلونة  مدريد  ريال  أندية  وكانت 
ومانشســتر سيتي  وأتلتيكو مدريد 
وتشيلســي  يونايتــد  ومانشســتر 
وتوتنهام وميالن  وليفربول  وأرســنال 
ويوفنتــوس وإنتــر تخطــط إلطالق 
دوري  اســم  جديــدة حملت  بطولة 
الســوبر األوروبي ويكــون قوامها 20 
فريقاً بدءاً من املوسم املقبل بحسب 

البيان الذي نشر األحد.

تشيفيرين يدعو المنشقين إلى الرجوع عن »الخطأ الفادح«
مانشستر سيتي ينسحب رسميًا 

العبو مانشستر سيتي

10:00 مساًء

8:00 مساًء
11:00 مساًء

مفكرة اليوم

ليستر سيتي ـ وست بروميتش

أتليتكو مدريد ـ هويسكا
برشلونة ـ خيتافي

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 

بغداد ـ الصباح الجديد:
في اطار توســيع عملها املتخصص 
في اجلوانب األنسانية التنموية، فقد 
فتحت منظمة العــال، آفاق للتعاون 
مع وزارة الشــباب والرياضة من خالل 
اقيمتا  ورشتني  على  مؤخرا  اشرافها 
دائرة شــؤون األقاليم  بالتنسيق مع 
واحملافظات، شعبتي بغداد واألنشطة 
الورشــتان  تســتهدف  والبرامــج، 
مالكات املركز الوطني لرعاية املوهبة 

الرياضية.
الورشــتان اقيمتا بعنوانات "الريادة" 
و"كيفيــة إعداد اخلطــط التدريبية 
للمواهب"، حاضــرت فيهما، فاطمة 
الزهــراء نفعــت، مديــرة منظمــة 
العــال، اســتمرت 10 ايــام.. تقــول 
مديرة املنظمــة لـ "الصباح اجلديد": 
انهما  الورشتان حققتا جناحا، سيما 
نــاال اهتمــام دائرة شــؤون األقاليم 
واحملافظات ممثلة مبديرها، طالب جابر 
املوسوي، ومعاونيه اإلداري منير قدوري 
والفني بالســم باقر، ومدير قســم 
إلى  الرياضية، عامــر طالب،  املوهبة 
جانب التفاعل الكبير من املشتركني.

تشــير إلى ان املنظمــة التي تعنى 
والتنمــوي،  األنســاني  باجلانبــني 
تأسســت في العام 2015، من خالل 
مجموعة من املدربات، وكانت متدربة 
بادئ األمر، إلى ان اصبحت مســاعد 
العديد  في  وفقا الشــتراكها  مدرب 
من الورش التدريبية املتقدمة، وبدأت 

متنح املشتركني اســتمارات تدريبية 
حتتوي على معلومــات تهيء للفكر 
االســتراتيجي لوضــع خطــة حياة 
األهداف  علــى حتديد  وتؤكد  كاملة، 
التي يود املشترك الوصول إليها مثل، 
نوع اخلدمــة أو املنتج الــذي نقدمه 
وحتديد لشــرائح املستفيدة وكذلك 
العامليــة  ومواصــاالت  املتوقعــني 
املعوقــات  وحتديــد  املشــروع  وإدارة 
وايجــاد احللول الناجعــة له وحجم 
االقتصادية  واجلدوى  املنتوج  وســعة 
والشهرية والســنوية.. الخ، وتوضح 
ان الورشة تستمر ملدة خمسة ايام او 
ثالثني ساعة، هذا أسهم في التفكير 
بتطوير الــذات واحلصــول على بناء 
نفســي عالي، لتحصل على شهادة 
تدريب دولي مــع منحها درجة املدرب 

االستشاري.
انتظمت في خطة مشــروع  بعدها 

استشــاري  مدرب  بدرجة  تطويــري 
اللقاء محاضــرات بهدف تدريب ألف 
متدرب بني أمــراة ورجل، وبعد ظهور 
التدريــب اإللكتروني قفــزت االعداد 
إلــى 3 االف فــي الســنة االخيــرة، 
وأهم احملاضــرات التي تلقيها فاطمة 
الزهــراء نفعت هــي "ريــادة املرأة" 
و"ريادة الطلبة"، وهذه هي اساسيات 

التدريب في منظمتها.
تواصل حديثها قائلة: منظمة العال، 
املوظفني  تدريــب  إلى  ايضــا  تهدف 
واصحــاب االعمال احلــرة واية فئات 
حتتاج تأسيس مشروعها اخلاص، كما 
اقامت ورش لذوي االحتياجات اخلاصة 
والكفيفت والصم، ومت اعتماد برامج 
تدريبيــة إلكترونيــة حديثة العطاء 
احملاضرات، وهذا اســهم في توســع 
عمل املنظمة، التي لديها العديد من 
احملاضرين في شتى محافظات العراق.

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات: 
حقق العبو والعبــات املركز الوطني 
لرعايــة املوهبــة الرياضيــة اللعاب 
بســماية  موهبة  مديرية  في  القوى 
، نتائــج كبيرة ، في بطولــة العراق 
التى اقامها االحتــاد العراقي املركزي 
باللعبة ، بالتعاون مع وزارة الشــباب 
، وكانت كالتالي:  والرياضة، مؤخــرا 
فوز الالعب مصطفى محســن حزام 
مواليد2006 املركز األول  في ســباق 
2000م موانع ، كما أحرز زين العابدين 
مخلص مواليد 2006 املركز االول في 
سباق 3000م، وكذلك هبة اهلل علي 
ســامي مواليد 2006 حصدت املركز 
األول 400م والثاني 800م ، اما زميلتها 
مرمي كاظــم طلب مواليد 2007 فقد 
حققــت املركز الثانــي 100م حواجز 

والثاني 400م حواجز.
وكذلك جاءت الالعبة فاطمة الزهراء 
أثير ) ٢٠٠٦( ،  باملركز الثاني في ركض 
1500م~~~300م ، وفي فعالية الرمي ، 
كان املركز االول من نصيب رنا محمد 

فيصل مواليد 2006 رمــح ،  واملركز 
الثالــث لالعبــة دانيــة محمد عبد 
مواليــد 2006 برمــي املطرقة ، فيما 
جاءت بنني علي سامي مواليد 2005 

باملركز الرابع برمي القرص.

بغداد - حسام عبد الرضا*
يعقد االحتاد املركزي لكرة اليد ) جلنة 
اخلميس  اليــوم  اجتماعا   ) املدربــني 
الساعة احلادية عشر في مقر االحتاد 
في اللجنــة األوملبية العراقية ..أعلن 
ذلك الكابنت رياض عبــد الرضا امني 
ســر االحتاد والــذي أكــد أن اللجنة 
ستتباحث في عدد من القضايا التي 
تهم املدربني العاملني وايضا مناقشة 

الالئحة التي تخص عمل املدربني في 
االحتاد ..حيــث يعتبر تبليغ رســمي 

جلميع األعضاء.
من جانب اخر، اقامــت وزارة التربية ) 
والكشفي  الرياضي  النشاط  مديرية 
( حفل تكــرمي لوفد منتخبنا الوطني 
املركز  احلائز على  اليد  الشبابي لكرة 
الثاني فــي بطولة يزد الدولية .. وقام 
بتسليم اجلوائز عالء جابر املدير العام 

لتربية  والكشفي  الرياضي  للنشاط 
الكرخ األولى والذي اعتبر هذا التكرمي 
الرياضــة وايضا ضمن  يأتي لدعــم 
التعاون املشــترك بــني وزارة التربية 
واالحتاد العراقي لكرة اليد حيث اوعز 
الكرخ  تربية  بوضع كافة منشــئات 
حتت تصرف االحتاد العراقي لكرة اليد .

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

منظمة العال تفتح آفاق للتعاون 
مع وزارة الشباب والرياضة 

مواهب بسماية بألعاب القوى تحقق 
نتائج كبيرة في بطولة األندية

اجتماع للمدربين وتكريم شباب اليد

مواهب بسماية بألعاب القوىمنظمة العال.. تدعم مالكات وزارة الشباب والرياضة



مقطع  املتابعون  تــداول 
مسلســل  من  فيديــو 
ســاخن"  صفيح  "على 
االخبــار  تصــدر  الــذي 
علــى صفحــات مواقع 
االجتماعــي  التواصــل 
ان  املفاجــأة  وكانــت 
الذي  الصفعة  مشــهد 
تعرضــت لــه الفنانــة 
اجلزائرية أمل بوشوشــة 
أمل  أن  وتبني  مزيفاً.  كان 
لم تتعــرض لضربة كف 
املمثل  وقام  على اإلطالق 
الســوري باســم ياخور 
بالهواء.  يــده  بتحريــك 
"وال  املتابعــون:  وعلــق 

هيك  "لكن  متثيل"،  كأنو 
يلي مفكر  وأنــا  القصة 
حقيقة"،  كلها  الكفوف 
على  غطت  "هالصفعة 
وصارت  املسلسالت  كل 
ترند"، "الكف االسطوري 
كتاب  وبيدخــل  شــوي 

غينيس". 

شــنت النجمة العاملية 
دميــي لوفاتــو هجومــاً 
متجــر  علــى  قاســياً 
"لــن مثلج" فــي لوس 
أجنلوس، مبنشــور كتبته 
فــي صفحتهــا اخلاصة 
التواصل  موقــع  علــى 
إذ كتبــت  اإلجتماعــي، 
وجدت  أنهــا  موضحــًة 
تريد  ما  بطلــب  صعوبة 
جتاوز  عليــك  وقالــت:" 
أطنان من أطعمة احلمية 
اخلالية من الســكر قبل 
أن تصــل إلــى املنضدة 
املتجر..  فــي  الرئيســة 
أن حتســنوا من  حاولــو 
لوفاتو  ووصفت  أدائكم"، 
بـ" نســور ثقافة  املتجر 
احلميــة الغذائيــة". ومت 

تبادل الرسائل بني لوفاتو 
واملتجر، ليــرد املتجر عبر 
صفحته الرسمية قائالً:" 
نحــن نتعامل مــع عدد 
كبير من املنتجات لكثير 
فيهم  مبا  األشخاص  من 
السكري ومرضى  مرضى 
اإلضطرابــات الهضمية 
والنباتــني وبالطبع لدينا 
العديــد مــن اإلعتبارات 

األخرى".

االميركي  النجم  شــارك 
فــي  دوغــالس  مايــكل 
على  الرســمية  صفحته 
موقع التواصل االجتماعي 
وهو  فيهــا  بــدا  صــورة 
من  كاريس  ابنتــه  يعانق 
جونز  زيتا  كاثرين  النجمة 
رقيقة  برســالة  وأرفقها 
ملناســبة عيد ميالدها الـ 
18 وكتــب : "عزيزتي هذا 
والــدك أمتنى لــك اجمل 
عيد ميــالد ميكن ان حتظى 
به اية فتــاة.. تعرفني كم 
احبك وكــم انا فخور بك، 
وأنا  الذي أشعر به  والفرح 
وتصبحني  لتكبري  أراقبك 
الرائعة..  الصبيــة  هــذه 

"كاريز"  سعيد  ميالد  عيد 
وكان  ..والــدك".  أحبــك 
نشــر مايــكل دوغــالس 
البالغ مــن العمر 72 عاماً 
مؤخــرا صورة لــه برفقة 
والده املمثل الراحل كيرك 
الذكرى  مبناسبة  دوغالس، 
األولى علــى رحيل كيرك، 

عن عمر 103 أعوام.

أمل بوشوشة

مايكل دوغالس

ديمي لوفاتو

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
اتخذ النجم الصيني الشــهير جاكي شــان، قرارا بحرمان 
ابنه الوحيد جايســي، من امليراث، مؤكدا ندمه لعدم إحلاقه 

باجليش الصيني.
ذكر ذلك موقع "هندوســتان تاميز" الهندي، مشــيرا إلى أن 
املمثل الصيني جاكي شــان قرر التبرع بثروته التي تقدر بـ 

350 مليون دوالر، للجمعيات اخليرية.
وعلل جاكي شــان، قرار حرمان ابنه من امليراث بالقول: "إذا 
كان ابني قادرا على كســب املال فسوف يصنع املال اخلاص 
به"، مضيفا: "وإذا كان غير قادر فســوف يضيع أمواله التي 

جناها".
وقال النجم الصيني إنه يشــعر بالنــدم لعدم التحاق ابنه 
باجليش الصيني، مشــيرا إلى أن اخلدمة العسكرية كانت 

ستسهم في بناء شخصيته بشكل أفضل.
ولفت املوقع إلى أن جايســي االبن الوحيد جلاكي شــان من 

زوجته جوان لني، مشيرا إلى أنه يعمل ممثال ومغنيا.

الصباح الجديد - وكاالت:
بعــد أن الحظت املبيعات الكبيرة التي حققتها ســيارات 
X-Trail العــام املاضي قررت نيســان إدخال تعديالت على 

هذه املركبات الجتذاب أكبر قدر ممكن من الزبائن.
وبالنظــر للفيديوهات التي نشــرتها نيســان لتصميم 
X-Trail اجلديدة التي ســتطرح في الصني وبعض األسواق 
العاملية العام اجلــاري، نالحظ أن هــذه املركبات أصبحت 
أكبر بقليل وعدلت فيها بعض ملســات التصميم اخلارجي 

والداخلي لتصبح أكثر جاذبية.
وجهزت املركبــات بتصميم جديد ملمتصــات الصدمات، 
وهيكل بطول اربعة أمتار و68 سنتيمترا، عرضه 184 سم، 
وارتفاعه 173 سم، واملسافة بني محوري العجالت فيه 270 

سم.
أما من الداخل فجهزت واجهة القيادة بشاشــة ملســية 
متطورة بارزة من منتصفها، وأنظمة املولتيميديا مبساعد 
رقمي مميز ميّكن الســائق من التحكم بالعديد من تقنيات 

سيارته عبر األوامر الصوتية.
كما جهزت الســيارة بأنظمة أمان قادرة على التعرف على 
املشاة في الشــوارع وتفعيل أنظمة الفرامل تلقائيا ملنع 
االصطدام بهم فــي احلاالت الطارئــة، وأنظمة للحفاظ 
على املسار على الطرقات السريعة، وكاميرات وحساسات 

مسافات أمامية وخلفية.
ومتتــاز الســيارة اجلديدة عــن مركبــات X-Trail احلالية 
مبحركات اقتصادية بثالث أسطوانات بسعة 1.5 ليتر قادرة 

على توليد عزم يعادل 204 أحصنة.

نيسان تعّدل X-Trail وتجعلها 
أكثر عصرية واقتصادية 

جاكي شان يحرم ابنه من الميراث 
ويتبرع بـ 350 مليون دوالر

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
ســيفتتح بتاريخ الثاني من شهر مايو 
ايار املقبل املعرض الشــخصي للفنان 
التشــكيلي املغترب نبيــل تومي الذي 
يحمــل عنوان "ثالثون عامــا من الفن" 
بعــدد لوحات يصل الــى اكثر من مئة 
لوحــة، نتاج عمل فنــي واجتهاد انبثق 

خالل السنوات الثالثني املاضية.
 يســتمر املعــرض الذي ســيقام في 
شــارلهوملن ســنتروم كاليري الى يوم 
الثاني من حزيــران يونيو املقبل أي ملدة 

شهر.
يتحدث الفنان تومي عن احساس الغربة 
وكيف اثــر على اشــتغاالته: "أن فقد 
االنســان للوطن ليس باملسألة الهينة، 
اذ يعني اننا نحيا عمليا، ولكن أرتباطنـا 
باحلياة وتشبثنـا بهـا يجعلنـا مغامرين 
بوجودنـــا ألجل البقــاء . أرى أن فقدان 
واألصحاب مأساة كبيرة  واألهل  الوطن 
بّحد ذاتهـــا حيث يبقى األنسان يحلم 
ويشتاق بعودته أليهـا ولتلك الذكريات 
األالم  يعيش  الفنان  ومّرهـــا.  بحلوهـا 
ويشعر بهـــأ ويعبر عنهـا مبا ميلكه من 
أدوات وهي ال تزيد على القلم والريشــة 
وبعض األلــوان، وتلك األعمال تعد املرآة 
الصادقة الناطقة بذاك احلب الســامي 

املرتبط به كاحلبل السري".
واضــاف: "أغلــب أعمالــي معبرة عن 
تلك األحاســيس واملشاعر كمـــأ األم 
حني ترثي ولدهـــا أو جنينهـا. أعمالي 
أمتلكت وجداني وكياني كمـــا وطني 
وتـــّمر  مّرت  التــي  واألحداث  اجلريــح 
التي  ومآسية  ومعاناته شــعبه  علية، 
ال نهاية لهـــا أنهـــا ســنوات عجاف 
وجدب، سنوات سحق  ســنوات قحط 
أبنــاء العراق بالعقــب احلديدية. ولدت 
أعمالــي الفنية وكتاباتــي وروايتي من 
رحّم األلم. ولدت وهي تصرخ وتـــلّعن 
تلك األحداث واملشاهـد احلزينة، وحتمـا 
كان من املمكن جتاوزهـا لو متتع احلكام 
العراق  والســلطة في  القرار  وأصحاب 
بالنضج واحلكمة والعقالنية وبشــيء 

من األنســانية، أن ما أبتغية بأعمالي، 
رسالة حب من القلب ألى الوطن".

وتابع: " أن املعاناة والشجن في أعمالي 
نابعة من احلزن العراقي املتوارث كمـــا 
ترانيم أمهاتنـــا عند مـــهد األطفال، 
هي معاناة قلبــي وعقلي حني ينبضان 
برعشات حب جامحة عند سماع ورؤية 
مليـا  جتلت  التي  العراقية  البانورامـــا 
على أيادي احلكام قاطبة، أنا أتهم أغلب 
حكومــات العالم بالتأمر على شــعب 
إبادة  أنهـا مخطـطـــات حرب  العراق. 
جماعية تنفذ من اخلارج والداخل ألنهاء 
العالم  يرضى  فكيف  العراقي  الشعب 
بالصمــت وهل يرضى العالم احلر بفناء 
أمة لهـــا السبق في احلضارة ومنهـأ 

أنطلقت املدنية األولى".
نبيــل تومي فنــان عراقــي مقيم في 
الســويد منذ 1984 ، من مواليد بلدة 
1952، أنتقلت أســرته  احلبانية فــي  
إلى بغداد عام 1954 ، نشــأ وتعلم في 
مدارسهـــا. عمل في وزارة األســكان 
والتعمير، لغاية هربه القسري بسبب 

انتمائه السياسي.
أســتقر في ســتوكهولم الســويد، 
في   فيهـــا  الفنون  مبدرســة  والتحق 
1989 لغايــة 1990 ، شــارك فــي أول 
عرض رســمي علــى مســتوى الدول 
األسكندنافية في ربيع ذلك العام وحاز 
على اجلائزة األولى وحصل على منحة، 
وأقتنــى متحــف ســتوكهولم أحد 

أعماله األربعة املشاركة في املسابقة 
السنوية. 

50 معرضا  تومــي حوالي  الفنان  أقام 
شــخصيا في مســيرته الفنية التي 
أمـــا معارضه  أستمرت لثالثني عاما. 
املشــتركة فقــد زادت علــى األربعني 

مشاركة . 
الشــأن  دميقراطي في  ناشــط مدني 
الفنانيني  جمعية  مؤســس  العراقي. 
التشــكيليني العراقيني في الســويد 
عام  1997. طبــع أول رواية له بعنوان 
"العائم" والتي تــروي قصة العراقيني 
الذين تعرضوا البشع اساليب التعذيب 
بســبب افكارهــم في عهــد النظام 

السابق.

الصباح الجديد - وكاالت:
أظهرت معظم الدراســات الطبية أن 
الــدم ميكنهم  ارتفــاع ضغط  مرضى 
إكمال صيامهم إذا لم يكن لديهم أي 

مضاعفات أو مشكالت طبية أخرى.
وبحســب الدكتــورة ثــواب الغبــرا، 
اختصاصية التغذية، فإنَّ هناك حالتني 
ملــرض الضغــط، إحداهمــا الضغط 
املرتفــع واألخرى الضغــط املنخفض، 
ويعــدُّ ضغــط الــدم املرتفــع، األكثر 

صعوبة.

هنــاك نصائح ميكن ملرضــى الضغط 
على  حفاظــاً  رمضــان  في  اتباعهــا 
تنــاول فنجان من  صحتهم، ومنهــا: 

اللن مضاف إليــه ملعقة من بذر 
الكتــان وعصيــر الليمــون، 

وثالث فصــوص من الثوم، 
خالل وجبة الســحور، إذ 

على  الوصفة  تساعد 
الدم  ضغــط  تــوازن 

طوال الصيام.
تفاحتني  تناول  ايضا 

وثــالث حبات متــر، وميكن اعتبــار هذه 
الوجبة ســحرية ومتوازنة، إذ تســاعد 
في خفض الوزن، وكذلك تقليل ضغط 

الدم.
املشــي مهم خلفض ضغط 
املشــي  ويفضل  الــدم، 
ملدة ســاعة قبل تناول 
إذ يكــون  اإلفطــار، 
في  حينها  اجلسم 
انخفــاض  قمــة 
الســكر، ويعــد 

فرصــة ذهبية للعضالت أن تســحب 
طاقة  علــى  يحصل  حتــى  الدهــون 

للحركة.
 ،"Arabian business" بحســب موقع
يجب اتبــاع منط محدد ملرضى الضغط 

حفاظاً على صحتهم، وأهم ما فيه:
شــرب الكثير من السوائل من اإلفطار 
حتى الســحور للوقاية من املضاعفات 
والتقليل من استهالك  التي قد حتدث. 
امللح. وجتّنــب أي طعــام يحتوي على 

نسبة عالية من الدهون.

نصائح لمرضى الضغط في رمضان

التشكيلي نبيل تومي: الفنان يعيش 
مأساته ويعبر عنها بادواته

الصباح الجديد - وكاالت:
شــاركت  التوالي،  على  الثاني  للعام 
الفنانة السورية كنده علوش بحملة 
البســمة"  "شــارك  بعنوان  خيرية 
إفطار  وجبــة   3500 وتوزيــع  إلعداد 
الصائمني مــن األســر الفقيرة في 

مصر.
عبر  متابعيها  علــوش  وشــاركت 
حسابها مبوقع إنستغرام عدة صور 
التي  اخليرية  احلملــة  فعاليات  من 
أقيمت وســط إجــراءات احترازية 
مشددة ملنع تفشي فيروس كورونا، 
وعلقــت علــى الصور برســالة 
مطولة حلث متابعيها على فعل 

اخلير في شهر رمضان.
وقالــت: "ال متعة تضاهي متعة 
فعل اخليــر.. يوم رائع قضيته مع 
شــباب جمعية شارك البسمة 
بدأناه بتغليف وحتضير الوجبات 
ألكثر مــن ٣٥٠٠ فــرد وانتقلنا 
بعدها ملركز التوزيع عشان نوزع 

الوجبات وكراتني رمضان."
تعاونت  أن كندة علــوش  يذكر 
العام املاضي في شــهر رمضان 
unhcr_" مع مفوضية الالجئني
التبرعــات  جلمــع   ،"arabic
امللبــس  لتأمــني  املطلوبــة 
واملــأكل لضحايــا  واملســكن 
الطبيعية،  والكــوارث  احلــروب 

معبرة عن دعمها الكامل لهم خصوًصا 
فى ظل األزمة التي مير بها العالم بسبب 
انتشار فيروس كورونا املستجد "كوفيد- 
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صفحتهــا  عبــر  علــوش  ونشــرت 
إنســتقرام مقطع  الشــخصية مبوقع 
فيديو لدعــم جهود منظمة "مفوضية 
عدد  بجانب   ،"unhcr_arabic الالجئني- 
من الفنانني، قالت فيه: "عمري ما كنت 
أتخيل إنــي ما أقدر أزور أهلــي أو أفطر 
معهــم"، ومن بــني املشــاركني الفنان 
أحمد أمني، اإلعالمية ريا أبي راشد، وعدد 

من جنوم اخلليج.
وكتبــت: ألن رمضــان، شــهر التكافل 
والعطاء، تعاونت مع مفوضية الالجئني، 
ألدعوكــم ألن تتركــوا أثــرًا جمياًل في 
حياتهــم والتبــرع ملســاعدة العائالت 

احملتاجة #خيرك_يفرق في #رمضان.
وسبق أن كشــفت كندة عن جولة لها 
برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف لدعم 
الالجئني في رمضان 2020، وعلقت على 
الفيديو قائلة: إذا كنت تبحث عن عمل 
اخلير فــي رمضان فمفوضيــة الالجئني 
توفــر أكثر مــن طريقة لدعــم األكثر 
رمضان  حلملــة  فانضمامك  احتياجــا، 
خيرك يفرق والتبرع من الرابط في البايو 
يســاهم في إيواء وحماية من خســروا 
كل شــيء، كذلك يوفر امليــاه والرعاية 

الصحية للتصدي لوباء كورونا.

كندة علوش تشارك 
بإطعام 3500 صائم

الصباح الجديد - وكاالت:
وفًقا لنتائــج الربع األول من عام 2021، 
      Strategy( موقع  نشــرها  التي 
متكنــت   )Analytics
تقدمي  من  سامسونغ 
الهواتف  معظم 
فــي  الذكيــة 

العالم.

ووفقا ملا نشره املوقع قامت الشركة، في 
األشــهر الثالثة األولى، بشحن 77 مليون 

هاتف، ما ميثل %23 من السوق.
واحتلت شــركة آبــل املركــز الثاني )57 
مليون و%17(، واملركز الثالث كان لشركة 
شاومي )59 مليون و %11(. احتلت شركتا) 
Oppo( و)Vivo( املركزيــن الرابع واخلامس 
في الترتيب، وهما قسمان فرعيان لشركة 

العالمتان  وأظهــرت  الصينيــة.   )BBK(
%68 و%85 لكل  التجاريتان منًوا بنســبة 
منهما. وتنمــو مبيعات الهواتف الذكية 
حول العالم بســرعة 340 مليون هاتف، 
مقابل 275 مليون هاتــف في الربع األول 
من العام املاضــي. وترتبط زيادة االهتمام 
باألجهزة بانتشار تقنية 5G، حيث أصبح 

دعم الهواتف لها متاًحا أكثر فأكثر.

الصباح الجديد - وكاالت:
مهرجــان  حتكيــم  جلنــة  منحــت 
الفضائي  السينمائي  "تسيالكوفسكي" 
الدولــي فــي مدينــة كالوغا الروســية 
جائزة  الفرنســي  "بروكســيما"  فيلــم 

"تسيالكوفسكي" الرئيسة للمهرجان.
وســّلم اخملرج الروســي املشــهور، تيمور 
الرئيســة  املهرجان  بكمامبيتــوف جائزة 
لفيلم "بروكسيما" من إخراج  الفرنسية، 

أليس فينوكور.
ويروي الفيلــم اخليالي قصة رائدة الفضاء 

الفرنســية، ســارة لورا التــي حتلم منذ 
طفولتهــا بتحقيق رحلــة فضائية ويتم 
تدريــب رائدة الفضاء في روســيا لتنطلق 
إلى كوكــب املريخ عــام 2030 من مطار 
أن  ويجب  الروســي.  الفضائي  "بايكونور" 
تستغرق البعثة الفضائية فترة طويلة. أما 
ابنتها فال تستطيع حتمل الفراق مع أمها.

وســبق للفيلــم أن عرض فــي مهرجاني 
سيبســتيان"  و"ســان  "تورونتــو" 

السينمائيني.
أما جائــزة "أفضل إخــراج" فنالها اخملرج 

"األرض  لفيلمــه  فرانــت غفو،  الصيني، 
اجلوالة".

جائــزة  كوروليــوف  أندريــه   ومنــح 
الفضائي  املغامرات  "كوروليوف" لفيلــم 
اخليالي "ســبوتنيك" من إخراج الروسي، 

يغــور أبرامينكو. ويــروي الفيلم قصة 
رائد فضاء يعــود إلى األرض بعد 

زيارة كوكــب آخر مع وحش 
يعيش  غريــب  طفيلــي 

فــي جســمه ويحاول 
السيطرة عليه.

اخملــرج  ومنــح 
آدم  البريطانــي، 
جائــزة  دانيكــي، 
فيلــم  أفضــل 
لقــاء  وثائقــي 
لفيلم  إخراجه 

عن  "بحثــا 
الضوء".

سامسونغ الشركة المصنعة للهواتف 
الذكية األكثر شهرة في العالم

المهرجان الفضائي يوزع الجوائز على الفائزين

 الصباح الجديد - وكاالت:
لوبيز  أليخاندرو  حقق مصفف شــعر 
البالغ من العمر 21 عاًما حلمه مؤخرًا، 
اذتعلم كيفية صنع تسريحات الشعر 
املعقــدة التي حتصل علــى الكثير من 
ظهورها  مبجــرد  واإلطراء  اإلعجابــات 
على صفحته اخلاصة عبر موقع الصور 

انستغرام.
من الصور املنشــورة عبر حسابه صور 
عصير  وضفائر  الكروشــيه  لضفائــر 
الليمــون وضفائر ذيل الســمكة، هذه 
ليســت ســوى عدد قليل من تقنيات 
التضفيــر التي ميكــن أن جتعل خيالك 

يتجاوز ذيل احلصان االعتيادي.

فــي مقابلته مــع موقــع برايت 
ســايد، قال أليخانــدرو أنه عبقري 
في تصفيف الشعر الذي كان يريد 

دائًما مالحقته .
أليخاندرو  يواجهها  وأكبر صعوبة 
التأكــد مــن أن عملــه أصلــي 
وحديــث، إذ يريــد أن يبرز من بني 
ساعات  يقضي  لذلك  احلشــود، 
في التفكيــر في أفكار املفاهيم 
باستعمال مواد غير اعتيادية في 
تصفيف الشــعر كي يضمن ان 

ما قام به لم يسبقه اليه احد.
املصمم الشاب يعمل على مدار 
وابتكار  مهاراته  إلتقان  الساعة 
كل ما هو غريب وجديد، وأمنيته 
األكبر السفر حول العالم بحًثا 
ولقطات  التجارية  العالمات  عن 
إنشاء تسريحات  أو حتى  األفالم 

الشعر على املدرج.

مصفف شعر يبتكر 
تسريحات مجنونة
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