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بغداد ـ الصباح الجديد: 
رئيــس كتلة ســائرون  دعــا 
محافظــة  فــي  البرملانيــة 
بغداد، صبــاح العكيلي امس 
االربعــاء، الى تشــكيل جهاز 
اسوة  اخملـــدرات  ملكافحـــة 
االرهـــاب،  مكافحة  بجهــاز 
مشــددا علــى اهميــة منح 
اجلهاز صالحيات وإمكانيـــات 

واسعـة.

وقــال العكيلي فــي تصريح 
ان  اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه 
"اخملــدرات اصبحــت العــدو 
الكبير املقبل الذي ســيطيح 
بابنائنا وشــبابنا مالم جند له 
حلوال سريعة تقابـــل قـــوة 
ووحشيـة مروجيهـا"، مبينــا 
بقـاء  مـن  "نستغـــرب  اننـا 
مكافحـــة اخملــدرات علـــى 
شكـــل مديريـــة صغيـــرة 

الترتقي الى مستوى الهجمة 
الكبيــرة على البلــد من قبل 
جتار تلك السموم وعصاباتهم، 
والتــي اصبحــت مــن القوة 
باالجهزة  تصطــدم  بحيــث 
بــكل جـــرأة ودون  االمنيــة 

خوف".
رئيـــس  العكيلـــي،  ودعـــا 
"تشكيل  الى  الوزراء،  مجلس 
اسوة  اخملدرات  مكافحة  جهاز 

االرهاب، كون  بجهاز مكافحة 
اخملــدرات عمل ارهابــي كبير، 
واعطــاءه مــن الصالحيــات 
واالمكانيــات الواســعة مــا 
يجعل منه قادرا على ان يحارب 
وبقوة جرائم اخملدرات"، مشددا 
على "ضرورة ان تتوســع طرق 
محاربــة اخملــدرات، وان يكون 
ومبستوى  كبير  جهاز  حملاربتها 

عال".

قالت ان الوزارة اتخذت اجراءات للحد منهالمواجهة عصاباتها الشرسة ووحشية مروجيها

وزير العمل تكشف عن استمرار تجارة الرقيق في االقليم نائب يدعو الحكومة الى تشكيل جهاز لمكافحة 
السليمانية ـ عباس اركوازي:المخدرات بصالحيات واسعة 

كشــفت وزيرة العمال والشــؤون 
االجتماعيــة فــي االقليــم، عــن 
استمرار جتارة الرقيق في محافظات 
االقليم، معلنــة عن اتخاذ اجراءات 

للحد من هذه الظاهرة.
وقالــت كويســتان محمــد فــي 
تصريح، ان الوزارة ســجلت حاالت 
اســتمرار التجــارة بالفتيات التي 
االزمات  تفاقم  برزت مؤخرا عقــب 

االقتصادية واالجتماعية.
وتابعت، ان وزارة العمل اتخذت عدة 
اجــراءات رادعة منهــا منع خروج 
الفتيــات اللواتي اكملــن 18 عاماً 

من مالجئ االيتام، نظرا لتعرضهن 
للتحرش واالعتداءات اجلنسية.

واوضحــت، "انــا لــدي معلومات 
اللواتي تركن  الفتيــات  عن تعرض 
املالجئ احلكومية الى املتجارة بهن 
اجلنســية"،  واالعتداءات  والتحرش 
لذا فاننا قمنــا مبنع خروج الفتيات 
اللواتي يكملــن 18 عاماً للمالجئ، 
تعرضهن  بعدم  ضمانات  وجود  دون 
لالعتداء والتحرش وتأمني ملجأ امن 

لهن.    
بدورها اشارت الناشطة في حقوق 
واملرأة النة حتســني، في  االنســان 
حديث للصباح اجلديد، ان النســاء 

في االقليم افضــل من غيرهن في 
محافظــات العراق االخرى، اال انهن 
التي  اليتمتعن باحلقــوق والقوانني 
متنع التجاوز عليهن من قبل الرجال.

ولفت حتسني الى، ان ظاهرة التجارة 
االقليم خالل  فــي  بــرزت  بالرقيق 
جراء  االخيــرة،  اخلمس  الســنوات 
تفاقم االزمة االقتصادية وتفشــي 
البطالــة والفقر وتدني مســتوى 
دخــل الفــرد، الذي خلــف ظواهر 

اجتماعية خطيرة.
فتيــات من مختلف  ان  واوضحت، 
االعمار وبينهن صغيرات في السن 
من اغلب مدن العــراق، اضافة الى 

ايران تعملن في وظائف ال تليق بهن 
في محافظات االقليم، منها ارتياد 
محــالت القمار واملالهــي والنوادي 
الليليــة، وهو مــا يجعلهن عرضة 

للتحرش وجتارة الرقيق.     
بدورها قالت الصحفية والناشطة 
في حقــوق املــرأة والطفــل هانا 
شــوان،" اننا نســعى ملنع التجاوز 
على حقوق املرأة ولســنا في صراع 
وتخندق ضد بعضنا كرجال ونساء، 
لكن مــا نهــدف له هــو تكريس 
املســاواة والتكامــل بحيث نعمل 
الظواهر  معاجلــة  علــى  ســوية 

السلبية في مجتمعنا.

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت وزارة الكهربــاء، أمــس 
األربعاء، أن زيادة ســاعات جتهيز 
الكهربائية  بالطاقــة  املواطنني 
الوقودية،  اخلطــة  على  متوقف 
وشــكت كثــرة التجــاوز على 
مزيد  إلى  أدى  بنحو  الشــبكات 
من األعطال في احملوالت وخطوط 
التغذية، وفيما بينت أن ســبب 
تفكيك  هــي  التجــاوزات  تلك 
إلى  وحتويلها  الزراعيــة  األراضي 
أحياء سكنية دون إشعار اجلهات 
الرســمية، أورد نائــب من جلنة 
الطاقــة ان املنظومــة املركزية 
للطاقة الكهربائية تعاني نقصا 

بنحو 12 الف ميكاواط،
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد 
العبادي، في تصريح إلى "الصباح 
غير  الكهرباء  "جتهيــز  اجلديد"، 
مرهــون فقط باإلنتــاج، رغم أن 
حاجة العراق هي الوصول إلى 28 

ألف ميكاواط".
وأضــاف العبــادي، أن "الطاقات 
األرض ميكن،  لدينا على  املوجودة 
إذا توفر لهــا الوقود واإلمكانيات 
أن  املطلوبة،  والصيانــة  الالزمة 
تصل مستويات اإلنتاج فيها إلى 

30 ألف ميكاواط".
التــي  "احملطــات،  أن  وأوضــح، 
لدينا محكومــة بخطة وقودية 
وعمليات صيانة وتوفير مقومات، 
فضالً عن التزامات على الكهرباء 

وجهات أخرى".
ويرى العبادي، أن "الطاقة املنتجة 
وأن وصلت إلى 28 ألف ميكاواط 
قد تتفاوت بني محافظة وأخرى، 
أو منطقة وأخرى داخل احملافظة 

الواحدة".
وصل  "البصــرة  بأن  ويســتدل، 
التجهيز فيها مبعدل 24 ســاعة 
يوميــاً بعد أن متكنــت من فك 

التجاوزات  وإزالــة  االختناقــات 
الكبيرة وتقليل االستهالك".

وأكــد العبــادي، أن "مناطق في 
اإلجراءات  نفس  شــهدت  بغداد 
وبالتالي حصلت على تصاعد في 
ســاعات التجهيز مثل اليرموك 

واحلارثية ومدينة جميلة".
الوقودية هي  أن "اخلطــة  ويعّد، 
الضامــن األكبــر إلدامــة عمل 

إدامة  عــن  ومســؤولة  احملطات 
لكن  وانخفاضاً،  ارتفاعاً  الطاقة 
شــبكة التوزيع هي حاكمة في 

تقدمي ساعات التجهيز".
ويواصــل العبــادي، أن "عطــل 
أي محولة يســهم فــي تراجع 
ســاعات التجهيز، وكذلك احلال 
بالنســبة لســقوط املغذي من 

خالل احلمل الزائد".

وأردف، أن "عطلة املعّدة أو احملولة 
كثرة  املغذي ســببه  أو سقوط 
التجاوزات على الشــبكة، وزيادة 
بسبب  االستهالك  على  الطلب 
العشــوائية  املناطق  تقســيم 

والزراعية من دون علم الوزارة".
أن "مناطق  إلى  العبادي،  ومضى 
كبيرة جداً مت تشييدها من خالل 
تغيير األرض من زراعية وحتويلها 

إلــى ســكنية من دون إشــعار 
اجلهات الرسمية وفي مقدمتها 

الكهرباء".
من جانبه، ذكر عضو جلنة الطاقة 
في  الســليطي،  صادق  النيابية 
اجلديد"،  "الصبــاح  إلى  تصريح 
أن "املؤشــرات احلالية تدل على 
عدم وجود حتســن فــي الطاقة 
الكهربائية خصوصاً خالل فصل 

الصيف لهذا العام".
وتابــع الســليطي، أن "نقصــاً 
املركزية  املنظومــة  منه  تعاني 
للطاقــة الكهربائيــة بنحو 12 
الف ميــكاواط، وهــذا ال ميكن 
معاجلتــه فقط من خالل اإلدامة 
إلــى نصب محطات  أمنا نحتاج 
جديــدة تدعــم ما هــو موجود 

حالياً".

الكهرباء تشكو التجاوزات جراء تفكيك األراضي الزراعية وتحويلها إلى أحياء سكنية

الطاقة النيابية: المنظومة المركزية 
للكهرباء تعاني نقص 12 الف ميجاواط

الشركة العامة لتجارة الحبوب تعلن
6 بدء حملة التسويق في بابل وبغداد سابيع تفصل بين لبنان واالنهيار

3المالي ودعوة الى بايدن لمساعدته

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وّجه وزير الداخليــة عثمان الغامني 
امــس األربعاء بإيــداع ثالثة ضباط 
برتــب كبيــرة يعملون فــي قيادة 
قوات حرس احلــدود  بالتوقيف على 
خلفيــة هجــوم لتنظيــم داعش 
على  واالســتيالء  نقاط  احدى  على 
أســلحة للمنتســبني في منطقة 
"عرعر" على الشــريط احلدودي بني 
وقــال مصدر  والســعودية.  العراق 
أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن 
التوجيه باإليداع شمل كل من: قائد 
حرس احلدود املنطقة اخلامسة، وامر 

لواء حرس احلدود املنطقة اخلامسة، 
امر الفوج الثالــث لواء حرس حدود 
منطقة اخلامسة ، وأضاف املصدر أن 
هؤالء الضبــاط جميعهم يحملون 
من  مجموعة  وقامــت  لــواء.  رتبة 
أمس  اول  داعــش  تنظيــم  عناصر 
الثالثاء بالتعرض على اللواء اخلامس 
الفوج الثالث حــرس احلدود بهجوم 
األبيض(  مباشر على )مخفر ملحق 
والســيطرة عليــه بالكامل وحرق 
اتصاالت  بدالــة  وســرقة  النقطة 
وعجلــة نوع بيك اب فــورد وكذلك 

أسلحة تابعة للمنتسبني.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنت املفوضية العليا املســتقلة 
توجيه  االربعــاء،  امس  لالنتخابات 
دعوة لـ75 ســفارة ومنظمة دولية 

ملراقبة العملية االنتخابية.
وقالــت الناطق باســم املفوضية 
جمانة الغالي في تصريح رسمي ان 
"مفوضية االنتخابات شكلت جلنة 
املراقبــني الدوليني برئاســة رئيس 
فرحان  عبــاس  االنتخابيــة  االدارة 
ومت تنســيق العمل مــن خالل وزارة 
اخلارجية لتوجيه 75 دعوة لسفارات 

اجنبية ومنظمات دولية لالشــراف 
على االنتخابات املقبلة.

ابدوا  "البعــض منهم  ان  واضافت 
مراقبة  فــي  باملشــاركة  رغبتهم 
تلبية  وهناك  االنتخابيــة  العملية 
لهذه الطلبــات من خالل اللجنة"، 
الفتــة الــى ان "رئيــس مجلــس 
عدنــان خلف  املفوضيــة جليــل 
زار العديــد مــن الســفراء وممثلي 
ايضا  رغبتهم  وابــدوا  الســفارات 
العملية  واملشــاركة في مراقبــة 

االنتخابية املقبلة".

بغداد - الصباح الجديد:
دعت النائبــة عن ائتالف النصر ندى 
رئيس  األربعاء،  امس  شــاكر جودت 
احلكومة مصطفــى الكاظمي إلى 
الصحة  وزارة  فــي  احملاصصة  إنهاء 
ابتــداء من الوزير وصــوال إلى مدراء 

املستشفيات.
وقالت جــودت في تصريــح تابعته 
"جميــع  ان  اجلديــد،  الصبــاح 
مؤسسات الدولة تعاني من تهالك 
وضعها نتيجــة للمحاصصة التي 
أثرت ســلبا على أدائها، فمن ينظر 
الى املؤسســات التربويــة او النقل 
من  وغيرها  والصناعــة  والتجــارة 
املؤسســات والوزارات اخلدمية يجد 
أنها في تراجع مستمر نتيجة لتلك 
احملاصصة التي حولتها الى واجهات 
اقتصادية خلدمة جهات معينة دون 

تقدمي خدمــات او إجنــاز"، مبينة ان 
"االنظار على املؤسســات الصحية 
تكون اكبر على اعتبــار أنها ترتبط 

بشكل مباشر بصحة اإلنسان".
واضافــت جــودت، ان "اي حادثة او 
فاجعة بحال تشــكيل جلان حتقيق 
تلك  تســويف  فهــذا معناه  فيها 
االزمة وعدم محاسبة اي طرف كما 
حصل ســابقا في عدة مشــاكل"، 
ارادت  انــه "بحــال  مشــددة على 
احلكومة اتخاذ اجــراء فعلي وحازم 
فعليهــا فورا محاســبة املتورطني 
في تلــك الفاجعــة – إشــارة الى 
مستشــفى ابن اخلطيــب -وإنهاء 
احملاصصة في املناصب العليا ابتداء 
من الوزيــر والدرجات اخلاصة وصوال 
الى مدراء املستشــفيات وان يكون 

القرار فوريا وبحجم الفاجعة".

دعوة نيابية بإبعاد مناصب وزارة 
الصحة عن المحاصصة

جانب من اعمال صيانة شبكات الطاقة

بتوجيه من وزير الداخلية..
ايداع ثالثة ضباط برتبة لواء في 
قيادة حرس الحدود رهن التوقيف

المفوضية تدعو )75( دولة ومنظمة 
اجنبية لمراقبة االنتخابات المقبلة

الصباح الجديد - متابعة:
أكــد وزيــر اخلارجيــة املصري، 
األربعاء،  امس  سامح شــكري 
إثيوبيا وســاطات كثيرة  رفض 
حلل أزمة سد النهضة وإصرارها 
علــى موقفهــا املتعنت خالل 

املفاوضات.
وخــالل اجتماع جلنة الشــؤون 
واإلفريقية  والعربيــة  اخلارجية 
مبجلس الشــيوخ، أكد شكري 
أن أزمة الســد اإلثيوبي تواجه 
ورفض  إثيوبيا،  جانب  من  تعنتا 
أديس أبابا بعض الوساطات حلل 

األزمة.
وأضــاف شــكري أن العالــم 
السياسة  وأن  تغييرات  يشهد 
رصيد  علــى  قائمة  املصريــة 
اخلارجية  العالقــات  من  طويل 
في  دورهــا  بخــالف  للدولــة، 
من  إليه  وصلــت  وما  املنطقة 
على  أساسي  دور  للعب  قدرات 

الساحة اإلقليمية والدولية.
وكان وزيــر اخلارجيــة قد أجرى 
الدول  لعدد مــن  زيــارات  عدة 
حامــالً  وتونــس  اإلفريقيــة 

الفتاح  الرئيس عبد  رسائل من 
السيســي حول تطورات ملف 
ســد اإلثيوبي، واملوقف املصري 

في هذا الشأن.

وعــرض وزيــر اخلارجيــة خالل 
في  دار  مــا  اإلفريقية  رحلتــه 
اجتماعــات كينشاســا يومي 
4 و5 أبريل اجلاري بشــأن السد، 

مبرزاً موقف مصــر خالل هذه 
من  أظهرته  ومــا  االجتماعات 
إرادة صادقــة أمالً فــي أن تؤدي 
إلــى إطــالق مســار تفاوضي 
جاد يُســفر عن اتفــاق قانوني 
ُملزم حول ملء وتشــغيل سد 
يحفــظ حقوق  مبا  النهضــة، 
مصاحلها  ويحقق  الثالث  الدول 
والسلم  األمن  ويعزز  املشتركة 

اإلقليمي.
النارية  التصريحات  وتســتمر 
الثالث  الــدول  تأتــي من  التي 
املعنيــة بأزمة ســد النهضة: 
مصر والســودان وإثيوبيا، فيما 
تبقى األزمة مســتمرة دون أي 
بــوادر للحلحلــة. ففي الوقت 
الذي حتذر فيه القاهرة واخلرطوم 
من مخاطر امللء الثاني للســد 
اإلثيوبي، تصــر أديس أبابا على 
املــلء في موعــده خالل  إمتام 

موسم الفيضان.

رئيس  الســياق، حذر  وفي هذا 
الــوزراء املصــري، مصطفــى 
مدبولــي امس األربعــاء ايضا، 
من أن بالده تصنف ضمن الدول 
التي تعاني الفقر املائي، بسبب 
ثبات  مــع  الســكانية  الزيادة 

حصة الدولة من املوارد املائية.
كما كشف مدبولي أن نصيب 
املواطن من املياه في حدود 600 
متر مكعب ســنويًا في حني أن 
حد الفقر املائي يبلغ 1000 متر 

مكعب في السنة.
يأتي ذلــك فيما حّمــل رئيس 
الســودانية  الفنية  اللجنــة 
النهضــة،  ســد  ملفاوضــات 
الزبيــر،  حســني  مصطفــى 
إثيوبيا مســؤولية األضرار التي 
ســيتعرض لها الســودان، في 
حال أصرت على مباشرة عملية 
امللء الثاني خلزان سد النهضة 

في يوليو املقبل.

مصر تدخل مرحلة الفقر المائي واثيوبيا
ترفض الوساطات بشأن سد النهضة

تقريـر

الصباح الجديد - وكاالت:
امس  النفط،  اسعار  استقرت 
األربعــاء، بعــد أن أكدت أوبك 
+ أنهــا ســتمضي في خطط 
إلضافة املزيد من البراميل إلى 
الســوق ، على الرغم من عودة 
بعض  فــي  الفيروس  ظهــور 
املناطــق مبــا في ذلــك الهند 
ممــا أدى إلى غمــوض توقعات 

الطلب.
واتفقــت جلنــة أوبــك + على 
أن التحالــف يجــب أن ميضي 
قدمــا فــي خريطــة الطريق 
مدى  على  اإلمــدادات  لزيــادة 
األشــهر الثالثة املقبلة، حيث 
لنمو  التحالــف تقديراته  رفع 

الطلب هذا العام.
وتدفع الصني والواليات املتحدة 
تعافي ســوق النفط العاملية ، 
إيجابية من  إشارات  مع ظهور 
أجزاء مــن أوروبا، مــن املتوقع 
أن يــؤدي برنامــج التطعيــم 
التنقل  زيــادة  إلى  املتســارع 
واالستهالك بشكل أكبر، على 
الرغــم من أن أســعار النفط 

اخلام قد تراجعــت بالقرب من 
60 دوالرًا للبرميل مؤخرًا حيث 
الهند  أثار تفجر Covid-19 في 
والبرازيل مخاوف بشأن الطلب 

على املدى القريب.
 + أوبــك  إن  مندوبــون  قــال 
ســتتخطى اجتماعها الوزاري 
التمســك  بعد  األربعاء  املقرر 
بخطتهــا لزيــادة اإلمــدادات 
مبقــدار مليوني برميــل يومًيا 
علــى مــدى األشــهر الثالثة 
املقبلة، ليكون االجتماع املقبل 

في أوائل حزيران.
تكســاس  غــرب  واســتقر 
حزيران  لتســليم  الوســيط 
إلــى 62.91 دوالرًا للبرميل في 
بورصــة نيويــورك التجاريــة 
بتوقيت   .05:11 الســاعة  في 
غرينتــش بعد صعــوده 1.7٪ 

امس االول الثالثاء.
وهبط خام برنت لشــهر يونيو 
 65.82 3 ســنت عنــد  مبقدار 
أوروبا للعقود  دوالرا في بورصة 
اآلجلة iCE بعد أن أضاف 1.2٪ 

في اجللسة السابقة.

استقرار أسعار النفط العالمية 
بعد تأكيد أوبك زيادة اإلنتاج

التزم 
بوسائل 
الوقاية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

نظمــت دائرة التنمية البشــرية في 
، عن  وزارة التخطيــط ورشــة عمل 
التشاورات الوطنية مع االشخاص ذوي 
اخلاصة ألعداد  واالحتياجــات  االعاقة 
الثاني للتنمية  العراق الطوعي  تقرير 
بالتعاون مع   2021 لعام  املســتدامة 

البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة. 
الوكيل الفني لوزارة التخطيط  واكد 
الدكتــور ماهــر حماد جوهــان على 
اهميــة رعايــة واد مــاج اصحــاب 
الهمــم )األشــخاص ذوي اإلعاقــة( 
ومتكينهــــم وتعزيــز مشــاركتهم 
فــــي اجملتمــــع, مضيفــا ان وزارة 
التخطيــط ماضية في إعداد اخلطط 
واالســتراتيجيات إلى االهتمام بهذه 
الشــريحة وتعزيــز دورهــم الفاعل 
فــي عملية التنمية, مشــيرا الى ان 
وزيــر التخطيط اكد علــى االهتمام 
ودمجهم  إشراكهم  عبر  الفئة  بهذه 

في مختلــف القطاعــات احلكومية 
واخلاصــة ومنحهم الفرصــة إلثبات 

قدراتهم.
مــن جانبها قالــت مدير عــام دائرة 
رعاية  ان قضايــا  البشــرية  التنمية 
االعاقــة  ذوي  االشــخاص  وادمــاج 
واالحتياجــات اخلاصــة حتتــل اولوية 
كبيرة واهتمام كبير من قبل احلكومة 
، سيما بعد تضمينها والتأكيد عليها 

في اجندة 2030 , 
واضافت املدير العــام ان الطريق نحو 
التنمية املســتدامة  حتقيق اهــداف 
ذات العالقة باألشــخاص ذوي االعاقة 
واالحتياجــات اخلاصة ال تــزال طويلة 
ال ســيما في مجاالت ضمان حقهم 
في التعليــم والصحة اجليدة، وبينت 
ان هــذا امللف له اهميــة خاصة في 
التي تقيمها  التشــاورية  اجللســات 
الــوزارة فــي اطــار االعــداد للتقرير 
ألهداف  للعــراق  الثانــي  الطوعــي 
التنمية املســتدامة الذي ســيعرض 
في املنتدى السياســي رفيع املستوى 
هذا العام. مؤكدة ان وزارة التخطيط 

ماضية بتجسيد ادوارها في املشاركة 
والسياسات  االســتراتيجيات  بأعداد 
الرامية نحو االهتمام بهذه الشريحة 
وايضــا متثيلهــم في مجلــس ادارة 

واالحتياجات  االعاقة  ذوي  رعاية  هيئة 
اخلاصة .

من جهتها اكدت ممثلــة برنامج االمم 
الدكتورة ســندس  االمنائي  املتحــدة 

عبــاس في كلمــة لها عبــر املنصة 
التنميــة  أهــداف  ان  االلكترونيــة: 
املستدامة جميعها تراعي االشخاص 
ذوي اإلعاقة كون اشير لها في ديباجة 

اخلطة بان األهداف شــاملة للجميع، 
واضافــت ان الهــدف 17 يؤكد على 
البيانات  زيادة كمية ودقة  الدعوة الى 

املفصلة حسب اإلعاقة . 
املباشــرة  اإلشــارة  ان  واوضحــت 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة في خطة 
العاملية  واملؤشرات  الغايات  في   2030
تؤكدان هناك ضرورة ألدراجهم بوضوح 
فــي السياســات واالســتراتيجيات 
واخلطط التنفيذية التي تضعها الدول 
للكشف عن اي اخفاق في هذا اجملال. 
الى ذلك اشــار مدير عام هيئة رعاية 
ذوي االعاقــة واالحتياجات اخلاصة في 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية الى 
اهمية التركيز على االشــخاص ذوي 
يتطلب جهدا مضاعفا  الذي  االعاقة 
في ادماجهــم ومتكينهم من العيش 
بكرامــة فــي البيئات احمليطــة التي 
حتول دون مشاركتهم في مجتمعهم 
 . على قــدم املســاواة مــع االخرين 
مبينــا ان الربط بــن اتفاقية حقوق 
اشخاص ذوي االعاقة وخطة التنمية 
)هـــ(  الفقرة  في   2030 املســتدامة 

التي تعــد االعاقة نتيجة  باالتفاقية 
للعوائق واحلواجز التي يقيمها اجملتمع 
امــام اصحاب الهمم ومشــاركتهم 
اوضاعهم  وتغلبهــم على  احلياة  في 
االجتماعيــة واملعيشــية .واضاف ان 
املتبادل  التأثير  ايضــا  يتضمن  الربط 
بن الفقر واالعاقة من خالل املســوح 
للباحثــن  وامليدانيــة  االحصائيــة 

االجتماعين وناشطي العمل .
هذا وشــهدت اجللســة عدة عروض 
عن التدخــالت واالجنــازات احلكومية 
لتحقيق مسارات التنمية املستدامة 
لألشــخاص ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصــة التــي قدمتهــا اخلبيرة في 
البشرية السيدة خولة  التنمية  دائرة 
علــي فضالً عــن اهميــة املراجعات 
التنمية  عــن  الطوعيــة  الوطنيــة 
دائرة  املســتدامة قدمته مدير عــام 
التنمية البشــرية كذلــك عرضا عن 
التعليم اجليد لألشخاص ذوي االعاقة 
بــن الواقــع والطموح قدمــه املدير 
العراق  التنفيذي لتجمع املعوقن في 

السيد هاشم العزاوي . 

تقـرير

وزارة التخطيط تنظم ورشة عمل عن التشاورات
 الوطنية مع األشخاص ذوي اإلعاقة

بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة

واسط ـ الغانم 
افتتح محافظ واســط الدكتور محمد جميل 
املياحي مجموعة مشــاريع خدمية في قضاء 
النعمانية في عدد من القطاعات املهمة والتي 

بتماس مباشر مع حياة املواطن.. 
وأوضــح أنه مت  مجمع ماء يغذي عدد من القرى 
وافتتــاح مشــروع مد خط ناقل لقرية ســيد 
عبيس كذلك مشروع مد خط ناقل مع شبكة 

لقرية البلحة بطول ١٤ كيلومتر.
وأضاف أنه ضمن خطة العمل في القضاء فقد 
مت  وضع حجر اســاس ملدرسة ١٨ صف كذلك 
وضع حجر االســاس ملشــروع تبليط الطريق 
الرئيسي الواصل إلى قرية السيد مالك »رحمه 

اهلل«

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقـــَد وكيل وزارة الصناعة واملعادن لشــؤون 
التخطيط املُهندس : يوسـف محمـد جاسـم 
اجتماعاً مِلُناقشة إمكانية إبرام عقد ُمشاركة 
مع شركة البهاوس األردنية العراقية لتصنيع 
وإنتاج ســيارات احلافالت بِحضــور ُمدير عام 
الدائرة الفنية في الوزارة وُمدير عام الشــركة 
العامة لصناعة الســيارات واملُعدات وعدد من 

املسؤولن في الوزارة والشركـة .
وجـــرى ِخالل االجتماع دراسة مضمون كتاب 
وزارة املاليــة الصنــدوق العراقــي للتنميــة 
اخلارجية من حيث حتقيــق اجلدوى اإلقتصادية 
واملنفعــة املُتبادلــة للطرفن مــن إبرام عقد 
املُشــاركة اخلــاص بِتصنيع وإنتاج ســيارات 

احلافالت في العراق ,
فقــد أوعــزَ الوكيل إلــى الشــركة العامة 
لصناعة الســيارات واملُعدات بِتهيئة األرضية 
املُناسبة وإتخاذ اإلجراءات املطلوبة إلمتام عقد 

املُشاركـة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثت وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
الدكتورة عبير اجللبي مع وفد من منظمة اطباء 

بال حدود 
امكانية توفير خدمات طبية للفئات التي تعنى 

بها وزارة العمل خاصة فئة ذوي االعاقة. 
وقدم الفريق شــرحا عن اخلدمات الطبية التي 
تقدمها املنظمة مجانا للحاالت االنسانية من 
خالل املستشــفى التابعة له كاجراء عمليات 
التجميلية  اجلراحات  جراحية للكسور وكذلك 
للعظــام خاصة لفئــة ذوي االعاقــة وضحايا 
احلرب وكذلك حوادث الطرق، فيما اشار الفريق 
الى ان املنظمة تســعى لزيادة عدد االسرة في 
املستشفى لـ 64 ســريرا الستيعاب اكبر عدد 

ممكن من احلاالت. 
وقالت اجللبي خالل اللقاء ان الوزارة تدعم جميع 
املنظمات الدولية الفاعلــة التي تقدم خدمة 
انســانية للفئات املســتضعفة فــي اجملتمع، 
مشــيرة الى اهمية ان يكون هناك تنسيق مع 
احملافظات ووضع الية الستقبال احلاالت احلرجة 
التــي تتطلب تداخــال جراحيا عاجــال. ودعت 
املنظمة الــى العمل في املناطــق االكثر فقرا 
خاصة في احملافظات اجلنوبية، مبدية استعداد 
الوزارة لتقدمي الدعــم املطلوب لعمل املنظمة 
خاصة وانها تتعامل مع فئات هشــة وضعيفة 
ممن تتعامل معها وزارة العمل وتعنى برعايتها.

محافظ واسط يفتتح 
مشاريع خدمية جديدة 
في قضاء النعمانية 

الصناعة تبحث إمكانية 
عقد ُمشاركة مع الباهاوس 
االردنية لتصنيع الحافالت

العمل تبحث مع »اطباء 
بال حدود« تقديم خدمات 

طبية لفئات الوزارة

البصرة ـ سعدي السند:

بدأ العمل في مصرف الدم الرئيس 
في البصرة في شهر ايلول 1989م 
وهو شعبة تابعة الى قسم االمور 

الفنية في دائرة صحة البصرة .

طبيعة عمل املصرف
وعــن طبيعة عمــل املصرف قال 
مديــره الدكتــور عمــاد جابر ان 
عمــل املركز يتلخص فــي تأمن 
ومبأمونيــة  ومشــتقاته  الــدم 
عاليــة للمرضــى الراقديــن في 
مستشــفيات احملافظــة كافــة 
وحســب  واالهليــة  احلكوميــة 
االحتيــاج وكذلــك تأمــن الدم 
الدم  وأمراض  االورام  مرضــى  الى 
الوراثيــة ) الثالســيميا ( والعجز 
الكلوي مجانا وعلى مدار الساعة.

خطوات مهمة
إن عنصر   وأضاف مدير املصــرف 
الدم ملــا ميثله مــن أهمية عالية 
إلنقاذ احلياة والرتباطه لوجســتيا 
بجميــع العمليــات وفقــر الدم 
والسـرطان وأمراض أخرى واحلوادث 
فيجب ان يكون ذا مأمونية عالية 
والتي تبدأ من اخلطوة األولى مثل 
اختيــار املتبرع الســليم من قبل 
املتبرعن من خالل  اختيــار  وحدة 
فحصهم واالجابة على االســئلة 
من قبــل الطبيــب الفاحص الى 
طريقة الســحب ومن ثــم اجراء 
وفصل  الفايروســية  الفحوصات 

الدم الى مشتقاته 
ومن أهم املشــكالت التي يعاني 
منها مصـــرف الدم تبــدأ بعدم 
الدم  بعمل مصـرف  املواطن  وعي 
فهو أحيانا ال يجيب بصراحة تامة 

على اســئلة الطبيــب الفاحص 
اخلاطئ  الفهــم  ثــم  للمتبــرع 
بأن املصـــرف هو وحــدة عالجية 
حيــث أن الكثير ممــن يعانون من 
الصــداع والذي أســبابه متعددة 
ولعدة أمــراض فأنهم يقعون في 
بالدم  التبرع  هوان  مفهوم خاطئ 
هو العالج الوحيــد حلالة الصداع 
كذلك من املشــكالت االخرى هي 
قلة املتبرعن ذوي الفصائل النادرة 
وعدم معرفة املواطنن بفصائلهم 
بينمــا فــي كل دول العالم عند 
اصــدار البطاقــة الوطنية يكون 
مــن األركان املهمة التي تدرج هي 
فصيلة الــدم ثــم ان الكثير من 
املواطنن عند مراجعتهم ملصـرف 
طلب  اســتمارة  حســب  الــدم 
الدم من املستشــفيات ال يجلب 

معه متبرعن بالدم بل يســتعن 
باملتبرعــن الطوعيــن للمصرف 
وهــذا يــؤدي الــى قلــة الرصيد 
داخل املصرف حيــث ان املتبرعن 
ملرضى  متبرعون  هــم  الطوعين 
االورام والثالسيميا وغسل الكلى 

واحلوادث الطارئة.
كذلــك عــدم مراجعــة بعــض 
الفرعي  املصـــرف  املرضــى  ذوي 
داخــل املستشــفى قبــل اجمليء 
حيث  الرئيســـي  املصـــرف  الى 
يقوم مصـــرفنا بتزويــد املصارف 
الفرعيــة بالدم لصـــرفها داخل 
املستشــفى وعدم نقلهــا باليد 
من قبل ذوي املرضى من مصـرفنا 
الى املستشــفيات للحفاظ على 
ســالمةالدم. وفي حالة نقل الدم 
من قبل ذوي املرضى من مصـرفنا 

جلب  فيجب  املستشــفيات  الى 
حافظة ) فلينة ( لغرض نقل الدم 

للحفاظ على درجةحرارة الدم.

آلية العمل
وينقسم التبرع بالدم في املصرف 
الــى نوعــن التبــرع االعتيــادي 
للتبرع  بالنســبة   ، األلي.  والتبرع 
االعتيادي بعــد فحص املتبرع من 
واجراء  الفاحــص  الطبيب  قبــل 
الفحوصــات االولية يتــم التبرع 
على وفــق ألية حتفــظ مأمونية 
ســحب الدم ثم ينقــل الدم الى 
وحدة فحص الفايروسات لفحصه 
والتأكــد من خلوه مــن االمراض 
املعدية ) التهاب الكبد الفيروسي 
وكذلــك   HBS , HBC بنوعيــه 
فحــص االيــدز HIV , واألمــراض 

األخــرى ) الســفلس واملالريا ( ثم 
ينقــل الى وحدة فصــل مكونات 
الدم ومشــتقاته لفصله الى دم 
مركزوبالزمــا مجمــدة وأقــراص 
وبذلك  مجمــدة  وكرايو  دمويــة 
يكون جاهزا الستخدامه من قبل 
املرضــى أما التبــرع االلي فيكون 
بواسطة جهاز )الترميا( حيث يتبرع 
واألقراص  املركز  بالدم  آليا  املواطن 
برنامج  حســب  فقط  بالزمــا  أو 
اجلهاز ويكــون تفاوت التبرع اآللية 
١٠٠% بالنســبة إلــى األقراص أو 
الدم املركز وثم اســتحداث التبرع 
ببالزمــا النقاهــة خالل انتشــار 
املتعافن من  جائحة كورونا مــن 
االصابــة بعــد ١٤ يومــا وبواقع 
اســبوعان.  بينهما  مرتينويفصل 
الدم  في مصـــرف  تواجدنا  خالل 

الرئيســـي في البصـــرة تعرفنا 
على أحد موظفي املصـــرف وهو 
السيد علي هاشم سعد سلمان 
والذي يتبرع اربع مرات سنويا بالدم 
ففصيلته  يحتاج  من  حياة  النقاد 
نــادرة وهي B-ويقــول ان الدم هو 
هبة مــن اهلل ســبحانه وتعالى 
والتبرع به ملريــض هو مبثابة انقاذ 
حلياته ونحن اصحاب فصائل الدم 
الســالبة نؤدي واجب التبرع بفرح 
الفصائل  تامــة ألن هــذه  وراحة 
قليلــة وشــحيحة وعندما يأتي 
بالتبرع  أقــوم  مركزنا  الى  مريض 
اذا كانــت املدة تســمح لي بذلك 
وكونــي أعمل في مصـــرف الدم 
الرئيس أكون أنا أقرب املتبرعن له 
وتبرعت بالدم ايضا في بغداد وفي 

كربالء.

بغداد- خاص 
تأكيد خالل اجتماع الهيئة العامة ملصرف 
الناسك اإلسالمي على تبني توجه تنموي 
الوطنــي،  لهذا املصرف  داعم لالقتصاد 
الــذي ميثــل اول جتربة مســاهمة ما بن 
القطاعن العام واخلاص في القطاع املالي 

داخل العراق. 
االجتمــاع الــذي نظم بحضــور اجلهات 
املالكة للمصرف شــهد  انتخاب أعضاء 

مجلس اإلدارة. 
رئيس هيئة احلج سامي املسعودي اجلهة 
املالكة للنســبة األكبر في املصرف قال : 
املالــي بخبراته وخططه  الصرح  إن هذا 
ســيكون له دور كبير في مرحلة التنمية 

املســتدامة التي ينشــدها العراق خالل 
الفترة املقبلة،  الســيما أن إدارة املصرف 
تظم فــي فريقها علماء املــال العراقي 
في مقدمتهم البرفســور الدكتور صادق 

الشمري .
وأشار إلى أن خطط املصرف سوف ترسم 
لهذا الصرح مســتقبل واعــد بن اجلهاز 

املصرفي الواسع .
بدوره البرفســور صادق الشــمري رئيس 
مجلس إدارة املصرف بن ان العراق بأمس 
احلاجة إلى بنــاء مصارف تــدرك أهمية 
وحاجة االقتصاد الوطني إلى الدعم املالي 

الذي يحرك السوق احمللية. 
ولفــت إلــى أن التنافس الذي يشــهده 

اجلهــاز املصرفي ميثل حالــة صحية في 
بلد ينتظره حجــم عمل كبير في جميع 
القطاعات، في وقــت نحن بأمس احلاجة 
إلى خلق جهاز مصرفي قادر على التعامل 
مع األرقام الكبيرة،  التي تتطلبها عملية 

التنمية. 
وأشار البروفسور الشمري إلى ان الصيرفة 
اإلســالمية تقدم منتجــات تتناغم مع 
الذي ال  حاجة اجملتمــع وميول اجلمهــور 

يفضل التعامل مع املصارف التقليدية. 
وأكد أن مصرف الناســك جاء باملنتجات 
املصرفية املتطورة ، ولدية فريق متخصص 
يشــهدها  التي  املنتجات  أفضــل  يتابع 

قطاع املال العاملي . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تســتمر اجلــوالت امليدانية وزيــر الكهرباء 
املهندس ماجد مهدي االمارة حملطات االنتاج 
والوقوف على جاهزيــة الوحدات التوليدية 
فيهــا قبل دخول فصــل الصيف وملواكبة 

زيادة الطلب على االستهالك.
حيث زار الوزير ليالً محطة واســط احلرارية 
ألنتاج الطاقة في ناحية الزبيدية مبحافظة 

واســط ، رافقه مدير عام الشركة العامة 
إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة املنطقــة 
الوســطى املهندس علي احمــد وكان في 
اســتقبالهم مدير احملطــة املهندس عادل 

مناتي.
وجرى خالل الزيارة عقد اجتماعاً موســعاً 
ملناقشــة ســير العمل في احملطة وسبل 
النهــوض بالطاقــة الكهربائيــة وازالــة 

املعوقــات التي تواجه ســير العمل وجرى 
الصينية )شنغهاي( الشركة  التباحث مع 

علــى كيفية االشــراف علــى الصيانات 
وتصنيع بعــض االجــزاء ،وامكانية تدريب 
مالكاتنا . وجتــول الوزير فــي اروقة احملطة 
والتقى باملالكات الهندسية والفنية،وأشاد 
بالدور الكبير الذي يقومون به من اجل تامن 
ادامة زخم العمل ومتابعة اعمال الصيانات 

على الوحدتن التوليديتن االولى والثانية.
واطلع الوزير على جداول السقوف الزمنية 
التي مــن املزمع أن تنتهي بهــا الصيانات، 
واكد علــى دخول الوحــدة الثانية للعمل 
وبطاقة ٣٣٠ لتشكل اضافة نوعية ملعدالت 
االنتاج. وعلى صعيد متصل، اشرف األمارة 
على أعمال صيانة الوحدة التوليدية االولى، 
أعمال  إجنازهــا حيث ســتكتمل  ومراحل 

الصيانة منتصف شهر أيار املقبل، وسيتم 
ادخالها الــى العمل وبطاقة ٣٣٠ ميكاواط 

جديدة،
وبذلك تكون اعمال صيانة محطة واســط 
إجمالي  وبحمــل  اكتملــت  قــد  احلرارية 
مقداره ٢٥٠٠ ميكا واط ، مثنيا على اجلهود 
املبذولة من اجل توفير الطاقة الكهربائية 

للمواطنن.

مصرف الناسك االسالمي يعقد اجتماع هيئته العامة 

تأمين الدم بمأمونية عالية للمرضى
 الراقدين في المستشفيات وحسب االحتياج

مصرف الدم الرئيس في البصرة

إن عنصر الدم لما 
يمثله من أهمية عالية 
إلنقاذ الحياة والرتباطه 
لوجستيا بكافة العمليات 
وفقر الدم والسـرطان 
وأمراض أخرى والحوادث 
فيجب ان يكون ذا 
مأمونية عالية

مدير مصرف الدم في البصرة يتحدث ملراسل الصباح اجلديد 

وزير الكهرباء يجري جوالت مسائية مكثفة للوقوف ميدانيًا على صيانة محطات االنتاج 



الصباح الجديد ـ وكاالت:
لــدى  روســيا  منــدوب  أعــرب 
فيينا،  فــي  الدولية  املنظمــات 
ميخائيــل أوليانوف، عن أســفه 
بالده من رفض إســرائيل االتفاق 
النووي مع إيران، مشــددا على أن 
العمليات مثل حــادث نطنز غير 

مثمرة.
وصرح أوليانــوف، الذي يقود وفد 
روسيا إلى محادثات فيينا الرامية 
إلى إحيــاء الصفقة النووية، في 
شــبيغل«  »در  لصحيفة  حديث 
األملانية نشــر امس االول الثالثاء، 
ردا على ســؤال حول ما إذا كانت 
روسيا »تشــعر بالقلق من رفض 
لالتفاق: »ميكنني  القوي  إسرائيل 
إننا نأســف لهــذا األمر.  القول 
لدينا عالقات جيدة مع إســرائيل 
على مســتويات كثيــرة، نفهم 
ونحترم مواقفهــا. لكننا نعتقد 
أن الرفض الصــارم خلطة العمل 
الشاملة املشتركة غير معقول«.
وأضــاف: »نحــن علــى يقني بأن 
الصفقــة النوويــة تســتجيب 

دول جوار  وباقي  إسرائيل  ملصالح 
إيران. ألن االتفاق يهدف إلى ضمان 
الطابع السلمي البحت للبرنامج 

النووي اإليراني«.
وتابــع: »يبدو أحيانا أن إســرائيل 
األنشــطة  إنهاء كل  إلى  تهدف 
النوويــة إليــران لكن ذلــك أمر 
لديهم  اإليرانيني  مســتحيل ألن 
احلق في االســتخدام الســلمي 

للطاقة النووية«.
وعــن رفع إيران نســبة تخصيب 
اليورانيوم إلى %60، اعتبر أوليانوف 
أن مثل هذه اإلجراءات تأتي مبا في 
ذلك ردا سياســيا علــى احلوادث 
مثل االنفجار األخير في منشــأة 
نطنز واغتيال العالم النووي البارز 
محسن فخري زاده، وشدد على أن 
»مثل هــذه العمليات غير مثمرة 

على اإلطالق«.  
3 أسابيع  وتستضيف فيينا منذ 
محادثات برعايــة االحتاد األوروبي 
حول ســبل إنقاذ االتفــاق حول 
البرنامــج النووي اإليراني في ظل 
منه  املتحدة  الواليات  انســحاب 

عــام 2018 خالل والية رئيســها 
السابق، دونالد ترامب، الذي فرض 
عقوبــات موجعة علــى الطرف 
اإليرانــي، ليــرد األخيــر بخفض 
التزاماتــه ضمــن الصفقة منذ 

.2019
وجتري احملادثات رسميا بني إيران من 
جهة وروســيا والصني وبريطانيا 
أخرى،  وأملانيا من جهة  وفرنســا 
لكن االحتاد األوروبي سبق أن أكد 
مشــاركة الواليات املتحدة، التي 
يقيــم وفدها بفنــدق قريب، في 
احلــوار دون خوضهــا أي اتصاالت 
الذي  اإليراني  الطرف  مباشرة مع 
الرئيس  إدارة  مع  التفاوض  يرفض 
األمريكــي، جو بايــدن، قبل رفع 
العقوبات، بينما تصر واشــنطن 
على ضــرورة التقدم مببدأ خطوة 

مقابل أخرى.
االتفاق  بشــدة  إسرائيل  وترفض 
مع إيــران معتبــرة أن اإلجراءات 
فيه غير كافية  املنصوص عليها 
البرنامــج  تشــمل  أن  ويجــب 

الصاروخي اإليراني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال ظريــف إن تقييمه لبعض 
املســارات اإلجرائيــة »مت تأطيره 

على أنه انتقاد شخصي«.
في منشور عبر تطبيق إنستغرام، 
أبــدى وزيــر اخلارجيــة اإليرانية، 
محمد جواد ظريف، امس األربعاء، 
أسفه لتحول تصريحاته املسربة 
إلــى »اقتتال داخلــي«  في إيران، 
صوتي  تســجيل  على  تعليقــا 
حتدث فيه عن دور العســكر في 

الدبلوماسية.
وفي أول تعليق له على التسجيل 
الذي أثار جدال واســعا في إيران، 
كتــب ظريف:  »آســف بشــدة 
كيف أن حديثا نظريا عن احلاجة 
الدبلوماســية  إلى تــوازن بــني 
وامليــدان، من أجل أن يســتخدم 
من قبــل رجال الدولــة املقبلني 
عبر االستفادة من اخلبرة القيمة 
حتول  املاضية،  الثمانيــة  لألعوام 

إلى اقتتال داخلي«.
بلغة نادرا ما تظهر علنا في أروقة 
السياسية اإليرانية، اشتكى وزير 
خارجية إيران محمد جواد ظريف 

من املــدى الذي وصــل إليه تأثير 
قاسم ســليماني، في السياسة 
اخلارجية، في تصريحات مســربة 
بني  الصراعات  على  الضوء  تلقي 
الثوري  واحلرس  اإليرانية  احلكومة 

الذي يحظى بنفوذ كبير.
وشــدد على »الصداقة العميقة 
اللذين جمعاه باجلنرال  والتعاون« 

الراحل قاســم ســليماني على 
مدى »أكثر من عقدين من الزمن«.

وكان الرئيــس اإليرانــي حســن 
التحقيــق في  روحانــي طلــب 
»مؤامرة« نشر التسجيل الصوتي 
أثار تسريبه جدال  والذي  لظريف، 

داخليا واسعا.
وتطرق ظريف في تســجيل نشر 
إعــالم خارج  األحد في وســائل 
أن ينتشــر على نطاق  إيران قبل 
واسع، عن دور وازن في السياسة 
الذي  ســليماني  أداه  اخلارجيــة 
اغتيل بضربة جوية أميركية في 

العراق العام املاضي.
الذي  التســجيل  ولقــي نشــر 
يأتي قبل أقل من شــهرين على 
االنتخابــات الرئاســية اإليرانية، 
وفي ظــل مباحثات مــع القوى 
إحياء  إلعــادة  الكبرى  الدوليــة 
االتفــاق حــول برنامــج طهران 
السياسيني  من  انتقادات  النووي، 
حلكومة  املعارضــني  احملافظــني 
روحاني وتصّدر  املعتــدل  الرئيس 
الصفحات األولى لغالبية صحف 

امس االول الثالثاء.
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الصباح الجديد ـ متابعة:

نظمــت الســلطات الصينيــة رحلة 
لوســائل اإلعالم األجنبيــة إلى إقليم 
وذلك  املاضي،  األســبوع  شــينجيانغ، 
للدفاع عن سياساتها في املنطقة بعد 
تصاعد االنتقــادات الدولية النتهاكات 
حقــوق اإلنســان بحق أقليــة اإليغور 

.»SCMP« املسلمة، بحسب موقع
ونقــل املوقع عــن صحيفة »ســاوث 
تشــاينا مورنينج بوســت« أن نحو 10 
وسائل إعالم أجنبية، مبا في ذلك وكالة 
و«تلفزيون طوكيو«،  برس«  »أسوشيتد 
الواقعة في  متت دعوتهم إلى املنطقة 

أقصى غرب البالد.
والتقى شــو جويشــيانغ، نائب رئيس 
قســم الدعاية باحلزب الشــيوعي في 
شــينجيانغ، باجملموعــة اإلعالمية في 
مدينــة توربان، في مبنى قيل أنه يضم 
مكتب شؤون احملاربني القدامى ومكاتب 

أخرى.
برس«  »أسوشــيتد  وكالــة  ونقلــت 
عــن جويشــيانغ، قولــه إن »اقتراحا 
أن  زعــم  البريطانــي  البرملــان  أقــره 

اإليغور واألقليــات العرقية األخرى في 
شــينجيانغ يعانــون مــن جرائم ضد 
اإلنســانية واإلبادة اجلماعيــة، وهذا ال 

أساس له متاما«.
وزار مراســل تلفزيــون طوكيــو، أثناء 
اجلولة، شــركة نســيج تضــم 5000 
املتحدة فرضت  الواليات  موظف كانت 
عليها عقوبات بسبب العمل القسري.

أنــه ال يوجد عمل  وزعمت الشــركة 
قســري، قائلة إن العقوبات أثرت على 
األميركية  الشــركات  مــع  املعامالت 

واليابانية. 
وقال تلفزيون طوكيــو إن »العديد من 
انتهاكات  عن  ُسئلوا  الذين  األشخاص 
حقوق اإلنسان املزعومة لم يردوا«، لكن 
واألقليات  »الصينيــني  إن  قال  البعض 

العرقية واإليغور هم عائلة واحدة«.
لم تكن هذه هي املرة األولى التي تدعو 
فيها السلطات الصينية وسائل إعالم 

أجنبية إلى شينجيانغ.
وتنظر بكني إلى دعوة الدبلوماســيني 
ووســائل اإلعالم األجنبيــة على أنها 
ما  ومواجهة  الشكوك  لتبديد  وسيلة 
تقول إنها تقارير ال أساس لها من قبل 
بحسب  الغربية،  اإلعالم  وسائل  بعض 

املوقع.

ويُحتجز مليون شخص على األقل من 
معســكرات  داخل  اإليغور  أقلية  أبناء 
في إقليم شــينجيانغ، وفق منظمات 
حقوقيــة تتهم أيضا بكــني بتعقيم 

نساء قسرا وفرض العمل القسري.
وتنفي الصني بشــدة هذا األمر، وتقول 
تدريب  إن هذه املعسكرات هي »مراكز 
مهني« تهدف الى إبعاد الســكان عن 

التطرف الديني والنزعات االنفصالية. 
والشهر املاضي فرضت الواليات املتحدة 
صينيني  مســؤولني  علــى  عقوبــات 
لدورهما في »االنتهاكات اخلطرة حلقوق 

اإلنسان« في حق أقلية اإليغور .
وجاء القــرار األميركي بعد إعالن اتفاق 
بني الدول األعضاء فــي االحتاد األوروبي 
أشــخاص  أربعة  على  لفرض عقوبات 
االنتهاكات في  وكيان صيني بســبب 

شينجيانغ. 
ونقلت رويتــرز، األســبوع املاضي، عن 
مســؤول رفيع في البيت األبيض قوله 
إن الواليات املتحدة ستدفع احللفاء في 
السبع من أجل تعزيز  الدول  مجموعة 
الضغوط على الصني بســبب إجبارها 
أقلية األيغور املســلمة علــى العمل 

بشكل قسري في إقليم شينجيانغ.
ومــن املرتقــب أن يشــارك الرئيــس 
األميركي، جو بايدن، في قمة مجموعة 
الســبع بشــكل شــخصي، حيــث 
سيســافر إلــى بريطانيا فــي رحلته 
اخلارجيــة األولى منذ توليه الرئاســة، 
فــي يونيو. ومن املتوقــع أن يركز بايدن 
خــالل اجتماعــات اجملموعــة على ما 
ينظر إليه كتنافس استراتيجي ما بني 
الدميقراطيات واألنظمة االســتبدادية، 

خصوصا الصني.
وفــي حديــث إلى رويتــرز، قــال نائب 
داليب  لبايدن،  القومي  األمن  مستشار 
اتخــذت فعال  واشــنطن  إن  ســينغ، 

الصني النتهاكات  إجراءات قوية ضــد 
حقوق اإلنسان التي متارسها في إقليم 
لتعزيز  تســعى  أنها  إال  شــينجيانغ، 
تلك اجلهود مع حلفائها في مجموعة 

السبع.
وبّينت دراسات نشرتها معاهد أميركية 
وأســترالية أن مــا ال يقل عــن مليون 
شــخص من مســلمي األيغور أدخلوا 
»معســكرات« وُفرض علــى بعضهم 
»العمل القسري«، خصوصا في حقول 

القطن في املنطقة.
وفــي يوليــو املاضي، أكد مســؤولون 
في اجلمارك األميركية ضبط شــحنة 
الشــعر  مــن  مصنوعــة  منتجــات 
البشــري، يعتقدون أنهــا ُصنعت من 
قبل املســلمني في معسكرات العمل 

الواقعة في منطقة شينجيانغ.
وكانــت املضبوطات جزءا من شــحنة 
 13 800 ألــف دوالر، ووزنهــا  بقيمــة 
طنا، مصدرها شــركة »لــوب كاونتي 

مييكسني« ملنتجات الشعر.
وأمرت سلطات اجلمارك وحماية احلدود 
بالتحفظ  يونيــو   17 يــوم  األميركية 
علــى بضائع الشــركة على أســاس 
والعمالــة  الســجن  اســتخدامها 

اإلجبارية، مبا يشمل األطفال.

تقـرير

الصين تحاول »تبديد الشكوك« بشأن اإليغور
 عبر جولة إعالمية في شينجيانغ

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت القيــادة العامة »للجيــش الوطني 
الليبــي« بقيــادة املشــير خليفــة حفتــر 
اجتمــاع حكومة  اســتعدادها الســتقبال 
الوحدة الوطنية املؤقتــة، مؤكدة أن مناطق 

شرق البالد يسودها األمان.
وذكر بيان للقيــادة العامــة أن األيام الثالثة 
املاضية، شــهدت نشر وســائل إعالم »تابعة 
بوحدة  املهتمة  وغيــر  املتطرفة  للتنظيمات 
ليبيا وجنــاح العملية السياســية التي أدت 
إلنتاج ســلطة موحــدة، معلومــات كاذبة 
مفادها أن مدينة بنغازي غير آمنة وبســببها 
مت إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة احلكومة 

املوقتة إلى مدينة بنغازي«.
ولفتــت القيــادة العامة إلــى أن »مثل هذه 
الشائعات ال ينشــرها إال أعداء ليبيا وأعداء 
األمــن واألمان والســاعون لتقســيم البالد، 
وكذلك ال يحترمــون النجاحات التي حققها 

الشعب الليبي في األشهر األخيرة«.
وشــدد بيان »اجليش الوطني الليبي« على أن 
األمن يسود شــرق ليبيا، »وبناء على ما تقدم 
نفند ما جاء في وسائل اإلعالم املتطرفة والتي 
متتهن خطــاب الكراهية وبث بــذور الفرقة 

والشقاق بني الليبيني«.
وأكد البيان اســتعداد القيــادة العامة التام 
الســتقبال الوفود رفيعة املســتوى وضمان 

أمنها وسالمتها على أعلى مستوى«.
كما أشــار البيان إلى أن القيادة العامة على 
الرغــم من أنه ال يربطهــا أي رابط باحلكومة 
املؤقتــة ســياديا أو خدميــا أو »حتــى على 
أنهــا »ترحب بعقد  التواصل«، إال  مســتوى 
اجتماع مجلــس وزراء احلكومة املؤقتة في أي 
منطقة مــن املناطق التي تؤمنها، خاصة في 

مدينة بنغازي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وعد اجلنرال محمــد إدريس ديبي، رئيس اجمللس 
العســكري االنتقالي احلاكم في تشاد، امس 
االول الثالثاء، بتنظيم »حوار وطني شامل« من 

شأنه أن يقود إلى مصاحلة وطنية 
وقال ديبي االبن في أول خطاب يلقيه منذ وفاة 
والده وتوليه مقاليد احلكم، إن »حوارا شــامال 
وطنيــا يفضي إلــى انتخابات شــفافة، حرة 

ونزيهة سينظم خالل الفترة االنتقالية«.
وأضــاف اجلنرال البالغ من العمــر 37 عاما، أن 
حكومــة مدنية انتقالية »ســتعلن في أقرب 

اآلجال عن توقيت وآليات إجراء احلوار«.
وقــال ديبــي إنــه عــني وزيــرا أول »مهمته 
األساسية تشــكيل حكومة مصاحلة وطنية، 
التشــاديني«، مشيرا  من كفاءات متثل جميع 
إلى أن »املصاحلة الوطنية والوحدة والتضامن 

ستكون في رأس مهام احلكومة اجلديدة«.
وفي تعليق على املظاهرات التي ســقط فيها 
بعض القتلى امس االول الثالثاء، قال ديبي إنه 
»يجب أن يفهم اجلميع أن أي ســلوك وتصرف 
يتعارض مع الوحدة الوطنية والسالم والعيش 
املشــترك، ســتكون له تداعيات سلبية على 

الوطن«.
وأضاف: »كما كان يكــرر دائما الرئيس الراحل 
إدريس ديبي، فإن تشــاد وطــن واحد، غير قابل 
لالنقسام وال للتعدد، هناك تشاد واحد«، ودعا 
التشــاديني في املنفى إلى العودة إلى الوطن 

للمساهمة في بنائه.
وكان العســكريون احلاكمــون في تشــاد قد 
املدني  واجملتمع  املعارضــة  تظاهــرات  حظروا 
الذي  الثالثاء احتجاجا على »االنقالب«  املقررة 
نفذه اجمللس العســكري االنتقالــي بعد وفاة 
الرئيس إدريس ديبي في وقت سابق هذا الشهر.

القيادة العامة »للجيش 
الوطني الليبي« مستعدة 
الستقبال اجتماع الحكومة 

ديبي االبن يعد 
التشاديين بالحوار 

والمصالحة

الصباح الجديد ـ متابعة:

زار وكيــل وزارة اخلارجية األميركية، 
ديفيد هيل، لبنــان مؤخرا للتأكيد 
علــى احلاجــة امللحــة حلكومــة 
أن يتحــول لدولة  إصالحية قبــل 
فاشــلة متاما، وذلك فــي محاولة 
أخيرة إليقاظ القيادة السياســية 
في لبنان، حســبما يقول السفير 
األميركي السابق في املغرب واملدير 
التنفيذي لفريــق العمل األميركي 

من أجل لبنان، إدوارد غبريال.
هيــل:  قــال  مغادرتــه،  وعنــد 
»)اللبنانيــون( يعانــون ألن قادتهم 
فشــلوا في حتمل مســؤولياتهم 
ووضع مصالح البالد في املقام األول، 
ومعاجلــة املشــكالت االجتماعية 
واالقتصاديــة املتصاعــدة ... لكن 

الوقت لم يفت بعد«.
وفــي مقال له بصحيفــة ذا هيل، 
يقول غبريال: »لسوء احلظ، يبدو أن 
آذانا صاغية.  مناشدة هيل لم تلق 
على  احلصــول  وعدم  فالبطالــة، 
وعدم  األساسية،  الصحية  الرعاية 
القــدرة علــى توفيــر الطعام من 
العوامل التي تســتمر في تقويض 
حياة مئــات اآلالف مــن املواطنني 

اللبنانيني«.
وأضاف »يبدو أن قادة لبنان ال ميكن 
إقناعهم بالتخلي عن مشاحناتهم 
الطائفية واملصالح الذاتية بشــأن 
حكومة  أو  اقتصــادي  إنقاذ  خطة 

جديدة«. 
ورغم أن هيل قال إنه لم يفت األوان 
بعد لتشــكيل حكومة قادرة على 
»أصبح  املواطنني،  احتياجات  تلبية 
من الواضح بشكل متزايد أن البالد 
قد تواجه االنهيار املالي في غضون 

أسابيع«، وفقا لغبريال.
الوقت حان اآلن  إن  ويقول غبريــال 
إلدارة الرئيــس األميركي جو بايدن 
املصالح  حلماية  موقفهــا  لتبديل 

األميركية في لبنان. 
ويرى أنه مــن احلكمة القيام بثالثة 

إجراءات فورية.
أوال، مــن الضروري أن تضع الواليات 
الفرنســيني  جانب  إلــى  املتحدة، 
خلطة  العريضة  اخلطوط  وغيرهم، 
تطمئــن اللبنانيــني أن العالم لم 

ينســهم، وصندوق النقــد الدولي 
والشــركاء اآلخريــن فــي برنامج 
التعافي مســتعدون ملساعدتهم، 

مبجرد تشكيل حكومة فعالة.
ثانيا، يجب علــى الواليات املتحدة 
أن تقــود اجملتمــع الدولي في جهد 
إنساني واسع النطاق ملعاجلة اجلوع 
والصحة والبطالــة للفئات األكثر 

ضعفا في لبنان. 
وقال غبريــال: »يجب أن نفعل ذلك 
احلكومية،  الكيانات  استخدام  دون 

حيث ميكن للمسؤولني الفاسدين، 
مبا فــي ذلك حــزب اهلل، ســرقة 

املساعدات«.
وتابع »دولة فاشلة في املشرق وشرق 
مصلحة  في  ليســت  املتوســط 
الواليات املتحــدة وحلفائها. الفائز 
إيران  الوحيد في مثل هــذه احلالة 

ووكيلها حزب اهلل«. 
ويــرى أنــه بالنظــر إلــى الوضع 
االقتصادي الكارثي في لبنان، أنشأ 
حــزب اهلل جهود إغاثة إنســانية 

لقطاع واحد من الســكان املتمثل 
في اجملموعات املتعاطفة مع إيران. 

ثالثا، يقول غبريــال إن لبنان مهم 
للمصالــح األمنيــة األميركيــة، 
اللبنانيــة  »املؤسســة  مضيفــا 
الوحيــدة املتبقية التــي ميكن أن 
حتدث فرقا في اســتقرار البالد هي 
التي  اللبنانية،  املســلحة  القوات 
وصفتهــا وزارة الدفــاع األميركية 
الشــركاء  أفضــل  أحــد  بأنهــا 
العسكريني ألميركا في املنطقة«. 

وتابع »مــن مصلحتنا احليوية دعم 
جيش لبناني قوي. وبحســب وزارة 
زاد  اللبناني  اجليــش  فإن  اخلارجية، 
بشــكل كبير مــن قدرتــه كقوة 

قتالية ضد املتطرفني العنيفني. 
وبالنظــر إلى أن قــوات حزب اهلل، 
احلدود  تتشارك  إيران،  من  املدعومة 
مع إسرائيل، وتهدد األمن في شرق 
املتوســط ، فإن قــوة وردع اجليش 
اللبناني أمر حيوي ملصالح الواليات 

املتحدة، حسبما يقول غبريال.

أسابيع تفصل بين لبنان واالنهيار 
المالي ودعوة الى بايدن لمساعدته

ثالثة أسباب تستوجب التدخل األميركي

من الضروري أن 
تضع الواليات 
المتحدة، إلى 
جانب الفرنسيين 
وغيرهم، الخطوط 
العريضة لخطة 
تطمئن اللبنانيين أن 
العالم لم ينسهم

بيروت

روسيا: رفض إسرائيل االتفاق 
النووي مع إيران مؤسف 

ظريف »يأسف» ألن تصريحاته 
المسربة تحولت الى اقتتال داخلي

محمد جواد ظريف
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الصباح الجديد ـ متابعة:

أظهــرت بيانــات رســمية منــو أرباح 
 92.3 الصينية  الصناعية  الشــركات 
في املائة على أساس ســنوي في آذار 
املاضي إلى 711.18 مليار يوان )109.66 

مليار دوالر(.
املكتب  الصــادرة عن  األرقام  وأظهرت 
الوطنــي لإلحصــاءات أن ذلــك يأتي 
املائة على  179 فــي  باملقارنة بصعود 

أساس سنوي شهده أول شهرين.
وتغطــي بيانــات األربــاح الصناعية 
الشــركات الكبيــرة، التــي تتجــاوز 
إيراداتها الســنوية 20 مليون يوان من 
األنشــطة الرئيسة، وبالنسبة للفترة 
مــن كانون الثاني إلــى آذار ، منت أرباح 
الشــركات الصناعيــة 137 في املائة، 
مقارنة بالفترة نفســها قبل عام إلى 

1.825 تريليون يوان.
ووفقــا لـــوكالة األنبــاء الصينيــة 
»شــينخوا«، قال تشــو هــوجن، كبير 
اإلحصائيــن فــي الهيئــة، إن النمو 
مثل  واملبيعات  اإلنتــاج  في  الســريع 

لرفع  الرئيســة  الدافعة  القوى  إحدى 
أرباح الشركات الصناعية في الصن.

من جهــة أخــرى، وصلت التســوية 
التراكمية لعملة الرمنينبي عبر احلدود 
في مقاطعة يوننــان في جنوب غربي 
الصن إلى نحو 608 مليارات يوان )نحو 
93.8 مليــار دوالر أمريكــي( حتى آذار ، 
وفقا لفرع محلــي للبنك املركزي في 

البالد.
وقــال فرع بنك الشــعب الصيني في 
كومنينج البارحــة األولى، إنه في الربع 
األول مــن هذا العــام، بلــغ إجمالي 
التســوية بالرمنينبي عبــر احلدود في 
يوننان 19.4 مليار يوان، بزيادة 51.56 في 

املائة على أساس سنوي.
جتاوزت  اإلجمالــي،  املبلــغ  بــن  ومن 
التسوية عبر احلدود بالرمنينبي في إطار 
احلسابات اجلارية 11.5 مليار يوان، بزيادة 
14.38 في املائة على أســاس ســنوي، 
التسوية  زيادة  إلى  ويرجع ذلك أساسا 

التجارية مع فيتنام ودول أخرى.
إطار حسابات  في  التســوية  ووصلت 
رأس املال إلى نحو 7.9 مليار يوان، بزيادة 
188.76 في املائة على أســاس سنوي، 
ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة الكبيرة 

في االستثمار عبر احلدود والتمويل من 
قبل الشركات.

وأنشأت يوننان نشاطا جتاريا عبر احلدود 
بالرمنينبي مع 106 دول ومناطق، مبا في 
ذلك 40 دولة ومنطقة على طول احلزام 

والطريق.
وفي سياق متصل، قال شي جن بينج، 
الرئيس الصيني، أمس األول، إن االبتكار 
وحــده الذي ميكن أن يســاعد صناعة 

إنتاج املعدات لتغدو أقوى.
وأدلى شــي بهــذه التصريحات خالل 
زيارته لشــركة مجموعة قواجنشــي 
ليوقوجن احملــدودة إلنتــاج اآلالت، وذلك 
في إطار جولتــه التفقدية في مدينة 
ليوتشــو في منطقة قواجنشي ذاتية 

احلكم لقومية تشواجن جنوبي الصن.
واطلع شــي علــى معلومات بشــأن 
إنتاج الشــركة وتشــغيلها والتقدم 
والتطوير،  البحــوث  على صعيد  احملرز 
وأشار شي إلى أن التنمية عالية اجلودة 
ســبيل يتعن على االقتصاد الصيني 
أن يسلكه خالل فترة اخلطة اخلمسية 
الـ14 (-2021 2025(، وأن التنمية عالية 
اجلودة لصناعة إنتاج املعدات تأتي على 

رأس األولويات.

وأوضــح شــي أن االبتكار أمــر حيوي 
لتحقيق التنمية عالية اجلودة، مضيفا 
أن االبتكار هو الطريــق الوحيد جلعل 
الصن أقــوى وحتويلها إلــى بلد رائد. 
ولفت شــي إلى أنه يجب على الصن 
املضــي قدما بــال كلل علــى طريق 
االبتكار املســتقل، وبذل جهود حثيثة 

لتحقيق تقدم أكبر.
بدوره دعا لي كه تشياجن رئيس مجلس 
الدولــة الصيني أمــس األول، إلى بذل 
اجلهــود لتعزيــز احلوكمــة النظيفة 
الــوكاالت  في  الفســاد  ومكافحــة 

احلكومية الصينية.
وأدلى لــي، وهو أيضا عضــو اللجنة 
للجنة  السياســي  للمكتب  الدائمة 
الصيني،  الشــيوعي  للحزب  املركزية 
بهذه التصريحات فــي اجتماع جمللس 

الدولة بشأن احلوكمة النظيفة.
اللجنة  وحضر تشــاو له جي، أمــن 
باحلزب  االنضبــاط  لفحص  املركزيــة 
الشيوعي الصيني، وهان تشنج، نائب 
عضوان  وهما  الدولــة،  مجلس  رئيس 
باللجنة الدائمة للمكتب السياســي 
الشــيوعي  للحزب  املركزية  للجنــة 

الصيني، االجتماع.

تقـرير

109.66 مليار دوالر أرباح الشركات الصناعية في الصين خالل مارس 
ارتفعت 92.3 %

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عاودت أسعار خام البصرة اخلفيف والثقيل، 
امــس االربعــاء، االرتفاع مرة أُخــرى متأثرة 
باخلامــات النفطيــة االخرى بعــد توقعات 

بانتعاش النمو االقتصادي العاملي.
وارتفع نفط البصرة اخلفيف املصدر آلســيا 
إلى 65.43 دوالراً للبرميــل مبقدار 0.91 دوالر، 
أو بنســبة %1.41 عن يوم امس االول الثالثاء، 
فيما ســجلت أســعار خام البصرة الثقيل 
61.49 دوالرا للبرميل بأرتفاع بلغت نســبته 

.0.85%
وسجل ســعر النفط البصرة اخلفيف اعلى 
االســعار من بن أعضاء منظمة أوبك، حيث 
ســجل اخلام العربي اخلفيــف 64.99 دوالرا 
للبرميل، وسجل مزيج مربان اإلماراتي 63.90 
دوالرا للبرميل، فيما ســجل مزيج ســهران 
اجلزائري 64.28 دوالرا للبرميل، وبلغ سعر بوني 
اخلفيف النيجيري 64.20 دوالرا، وجيراســول 

االنغولي 64.67 دوالرا.
وكانت أسعار النفط العاملية ارتفعت اليوم 
ليصل خام برنت على 66.11 دوالرا، وخام غرب 

تكساس األميركي على 63.19 دوالرا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت أسعار صرف الدوالر امس األربعاء 
الرئيســة في بغداد بشــكل  البورصة  في 

طفيف، فيما استقرت في إقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثية املركزية في بغداد سجلت 147750 
دينــارا عراقيــا مقابــل 100 دوالر أمريكي. ، 
فيما ســجلت بورصة الكفاح املركزية خالل 
افتتاحها أمس االول الثالثــاء 147800 دينار 

عراقي.
واشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً 
عراقياً، بينما بلغت اســعار الشراء 147250 

ديناراً لكل 100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت وزارة النقل امــس االربعاء أن احلكومة 
لديها رغبة جادة بتوســعة شــبكة خطوط 

السكك مع جميع دول اجلوار.
وقال مدير عام الشــركة العامة للســكك 
احلديــد، طالب جواد احلســيني فــي حديث 
صحفــي ، إن »العــراق متواصل مــع اجلانب 
اإليراني فيمــا يتعلق باألمــور الفنية للربط 
السككي منذ سنوات«، مبينا أن »خط بصرة 
شالمجة يبلغ طوله 32 كيلومترا من احلدود 

العراقية اإليرانية الى البصرة«.
وأضاف، أنه »بعد وضع حجر األساس ملشروع 
الفاو الكبير، ستبدأ النقاشات اجلدية لتنفيذ 

مشروع سكة حديد بصرة - شالمجة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جمعت مدينة موسكو 35 مليار روبل )467.5 
مليون دوالر( في ســندات مدتها ثالث سنوات 
بعائــد 6.73 في املئة امس االربعاء مع طرقها 
ســوق الســندات للمرة األولى منــذ 2013، 

بحسب بيانات بورصة موسكو.
وتدرس موســكو أيضا إصدار سندات خضراء 
بعد أن عادت إلى فكــرة االقتراض مع تدهور 
أوضاعها املالية في 2020 وسط أزمة فيروس 

كورونا وفقا لرويترز.

ارتفاع أسعار خام البصرة 
الخفيف والثقيل

انخفاض طفيف بأسعار 
الدوالر في السوق المحلية

العراق يسعى الى توسعة 
شبكة السكك مع دول الجوار

روسيا تطرق سوق السندات 
وتجمع 467.5 مليون دوالر

عامر المعموري

اعلنت وزارة التجارة مباشــرة فرع 
الشركة العامة لتجارة احلبوب في 
بابل وصومعــة الرصافة في بغداد 
باستالم اول كميات احلنطة احمللية 
من الفالحن واملزارعن رسميا لعام 

 . ٢٠٢١
الشــركة  عــام  مديــر  واوضــح 
اجلويبراوي  عبدالرحمــن  املهندس 
مع اطاللــة يوم تســويقي جديد 
باشــرت مواقع الشركة في بابل و 
الرصافة باالســتالم الرسمي الول 
كميات احلنطة احمللية من الفالحن  
موســم  ببدء  إيذانــا  واملزارعــن 

تسويق احلنطة .
واضاف انه وبانضمام جنوب بغداد 
الوســط  تكون محافظات  بابل  و 
واجلنوب قــد فتحت ابواب مراكزها 
التســويقية . ، وبــن الى كميات 
احلنطــة التي مت تســويقها لفرع 
بابل في يوم تســويق بلغت )120 ( 
طنا فيما بلغت الكمية املســوقة 
( طنا   1,140( الرصافــة  لصومعة 
حملافظة  الزراعيــة  اخلطــة  ضمن 

واسط  . 
ان  الى  الشركة  وكشف مدير عام 
اجمالــي كميات احلنطــة  التي مت 
تســويقها لغاية اليوم )173,243( 
 )  167,109( طنا موزعــه كاالتــي 
حنطة درجه اولى و )5,779 ( حنطة 
درجــة ثانيــة و ) 354( طنا حنطة 

درجة ثالثة . 
واســتعرض اجلويبــراوي الكميات 
املســوقة حســب كل محافظة 
واســط  محافظة  تصدرتها  التي 
بكمية بلغت )56,997( طنا وتلتها 

محافظــة ذي قار و التي ســوقت 
(42,676( طنــا ومحافظــة املثنى 
التــي ســوقت ) 26,412( طنــا و 
الف   )18,279  ( الديوانية ســوقت 
طن وميســان ســوقت ) 14,373( 
طنا والبصرة ) 9,937( طنا وكربالء 
سوقت ) 1,681 ( طنا والنجف التي 

سوقت ) 1,624 ( طنا. 
واشار املدير العام الى ان الكميات 

املســوقة هذا العام اكثر مما سوق 
العام املاضــي لنفس الفترة باكثر 
من مئة الف طن و هو موشر يوكد 
الى ان املوسم احلالي سيكون كبير 
باذن هلل. من جانب اخر تراس مدير 
عام الشركة العامة لتجارة احلبوب 
الجتماع  عشــر  احلادية  اجللســة 
والتي  للتســويق  املركزية  اللجنة 
تزامنت مع بدء حملة التسويق في 

الرصافة  بابل و صومعة  محافظة 
ببغداد . 

واستعرض اجلويبراوي في مستهل 
االول  رئيسان  موضوعان  اجللســة 
متابعــة االقســام و املواقــع من 
حــوادث احلرائــق مطالبــا اجلميع 
بالعمل ومتابعة كل مرافق املواقع 
وصــوال للســالمة من احلــوادث ، 
، بعد مباشــرة  املوضــوع االخــر 

الشــركة بحملة التســويق نريد 
ان نتجاوز كل املشــاكل واملعوقات 
التي حصلت واشرت العام املاضي 
، نريد ان نســترجع هذه املشكالت 
التي اشرت ودونت ومت متابعتها من 
خالل ماجاء من توجيهات من. دائرة 
الرقابه. ووجه املدير العام االقسام 
ذات العالقــة باعداد ملف يتضمن 
املنجزات التي حتققت خالل املوسم 

املاضي خاصــة النجاح الذي حتقق 
حملصولي  التســويق  موسمي  في 
احلنطــة والشــلب والتركيز على 
االجنــاز املتحقق من خالل نســبة 
االستخالص للرز املصنع في اجملارش 
االهلية املتعاقدة مع الشركة وكم 
هــي الكمية التــي حتققت وكان 
مردودهــا للدوله والكميات التي مت 

توفيرها .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهر تقرير اقتصادي نشــر امس االربعاء 
ارتفــاع ثقة املســتهلكن فــي الواليات 
املتحــدة خالل أبريــل احلالــي بأكثر من 
إلى أعلى مســتوى له  التوقعات، ليصل 

منذ فبراير 2020.
وارتفــع مؤشــر معهد كونفرانــس بورد 
لثقة املســتهلكن خالل الشــهر احلالي 
إلــى 121.7 نقطة مقابل 109 نقاط خالل 
الشــهر املاضي وفقا للبيانــات املعدلة، 
وكان احملللون يتوقعون ارتفاع املؤشــر إلى 
112 نقطــة  خالل الشــهر احلالي مقابل 
109.7 نقطة خالل الشــهر املاضي وفقا 

للبيانات األولية.
جاء االرتفاع الذي جتاوز التوقعات، للمؤشر 

الرئيســي مــع ارتفاع مؤشــر الثقة في 
الوضــع الراهن  إلــى 139.6 نقطة خالل 
أبريــل احلالي مقابــل 110.1 نقطة خالل 

مارس املاضي.
فــي الوقــت نفســه ارتفعــت نســبة 
املستهلكن الذين قالوا إن حالة األعمال 
جيــدة إلــى %23.3 خالل الشــهر احلالي 
مقابــل %18.3 خالل الشــهر املاضي، في 
حن تراجعت نســبة الذين قالوا إن احلالة 
ســيئة  إلى %24.8 مقابــل %30.1 خالل 

الفترة نفسها.
وكان تقريــر جامعة ميشــيجان الصادر 
يــوم اجلمعة املاضي قد اشــار إلى ارتفاع 
مؤشــر اجلامعة لقياس ثقة املســتهلك 
وفقا للقراءة األولية إلى 86.5 نقطة خالل 

الشــهر احلالي مقابــل 84.9 نقطة خالل 
مــارس، في حــن كان احملللــون يتوقعون 

ارتفاع املؤشر إلى 89.6 نقطة.
ورغم االرتفاع األقل مــن التوقعات مازال 
املؤشــر عند أعلى مستوياته منذ سجل 

89.1 نقطة في مارس 2020.
ووفقا لألملانية جاء ارتفاع املؤشر الرئيسي 
لثقة املســتهلكن مع حتســن املؤشــر 
الفرعــي لقيــاس تقييم املســتهلكن 
لألوضــاع الراهن إلــى 97.2 نقطة خالل 
93 نقطة خالل  احلالي مقابــل  الشــهر 

الشهر املاضي.
في الوقت نفســه استقر املؤشر الفرعي 
لتوقعات املستهلكن  عند مستوى 79.7 

نقطة خالل الشهر احلالي دون تغيير.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن ولي العهد الســعودي، األمير 
محمــد بــن ســلمان، أن اململكة 
لبيــع حصــص جديدة  تخطــط 
النفطية  »أرامكــو«  شــركة  في 
الدولين  للمســتثمرين  العمالقة 

خالل عام أو عامن.
وقال بن سلمان، خالل مقابلة بثتها 
امس االول الثالثاء وســائل اإلعالم 
حملة  حول  الســعودية  الرسمية 

اإلصالحات »رؤية اململكة 2030«، إن 
»النفط خدم الســعودية واململكة 
دولــة قائمة قبل النفط«. وأشــار 
إلى أن اقتصاد الســعودية يعتمد 
يواجه  القطاع  وهــذا  النفط  على 
أن »هناك  حتديات، مشــددا علــى 
السعودية خارج  فرصا ضخمة في 
القطاع النفطي«، وأوضح مع ذلك: 
»نريد االســتفادة من كل شيء في 

السعودية مبا في ذلك النفط«.

أن »أرامكو  إلى  ولفت بن ســلمان 
لديهــا فرصة ألن تكــون من أكبر 
الشــركات الصناعية عامليا«. وذكر 
في هــذا الســياق أن الســعودية 
تخطط لبيع حصــص جديدة من 
»أرامكو« ملســتثمرين أجانب خالل 
العام أو العامــن املقبلن. وبن بن 
حاليا  الســعودية جتري  أن  سلمان 
مناقشات بشأن بيع %1 من أسهم 
»أرامكو« ألحد املستثمرين األجانب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت شــركة طيــران اإلمارات، 
أنها تقود منذ بدء انتشــار جائحة 
فيــروس كورونــا املســتجد، نقل 
لقاحات مضادة ملرض »كوفيد-19« 
الدوائية  املستحضرات  من  وغيرها 
الوقايــة  ومعــدات  األساســية 

الشخصية واملواد الغذائية.
وأفــادت فــي بيــان، امــس االول 
الثالثاء، بأنها نقلت نحو 59 مليون 

جرعــة من لقاحــات مضادة ملرض 
إلى  اإلنتاج،  مواقع  (من  )كوفيد-19 
أكثر مــن 50 وجهة حــول العالم 
ضمن شــبكة خطوطها عبر دبي، 
وتوزعت اللقاحات التي نقلتها على 

ستة أنواع.
وأوضحــت أن طائراتها احلديثة ذات 
اجلسم العريض، ومعداتها املبتكرة 
واخلاصة،  املبــّردة  احلاويــات  مثــل 
اســتطاعت منذ تشرين أول 2020، 

نقل وتســليم نحو %5 من إجمالي 
لقاحات »كوفيد-19« بسرعة وأمان 
في مختلف أنحــاء العالم. وذكرت 
الشــركة أنها متتلك فــي مركزها 
مخصصاً  مرفقــاً  بدبــي  الرئيس 
األوروبي  االحتاد  اعتمــاد  على  حائزاً 
ملمارســات التوزيع اجليد، يستخدم 
لتخزين ونقل لقاحات »كوفيد-19« 
من مواقع التصنيع إلى شبكة من 
الوجهات تتوزع على القارات الست.

الشركة العامة لتجارة الحبوب تعلن
 بدء حملة التسويق في بابل وبغداد 

بلغت كميات الحنطة المسوقة ) 173,243( الف طن 

أمريكا: ارتفاع ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى لها خالل أكثر من عام

السعودية تخطط لبيع حصص جديدة 
في »أرامكو« للمستثمرين الدوليين 

طيران اإلمارات تنقل 5 % من لقاحات 
كورونا عالميًا عبر دبي

كشف مدير عام 
الشركة الى ان 
اجمالي كميات 
الحنطة  التي تم 
تسويقها لغاية 
اليوم )173,243( 
طنا موزعه كاالتي 
)167,109 ( حنطة 
درجه اولى و )5,779 
( حنطة درجة ثانية و ) 
354( طنا حنطة درجة 
ثالثة

محصول احلنطة
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دراسة

اصدارمجالت

نص

عالقته  واستعادة  األيديولوجيا  سلطة 
احليــة مع الــذات املســكونة بقلقها 
ما  واإلنســانية،  الوجودية  وأســئلتها 
جعل صــوت الــذات يعبر عــن هزمية 
مرحلة وســقوط أوهام كبيرة. من هنا 
فإن قراءة جتربة الشــاعر ميكن أن تدلل 
على طبيعة التحوالت التي طرأت على 
الوعي الشعري واجلمالي، فقد استلهم 
الشاعر عنوان مجموعته من شخصية 
)املتلمــس( الذي قــذف بصحيفته في 
البحــر بعد أن عــرف ما خبِّــئ له من 
مصير حيث أمر ملك احليرة عامله على 
البحريــن بقتله بينما واجــه ابن خاله 
الشاعر طرفة بن العبد مصيره بالقتل.

 يقول في قصيدة: )احتماالت(
حني ال املك إال أن أقذفك

بهذا القلب
الذي تدوســه حوافر العنقــاء من كل 

جانب
حني يقفز من صدري 

كالقطط املسعورة
دعني ...اصرخ

اصرخ باسمك
من أعماقي املسكونة بالضجر ...ص11

إّن الشــاعر يتعامل مع النص الشعري 
بوصفه نشــاطا لغويا يسعى إلى خلق 
إبــداع جديــد معّبر عن الــذات واحلياة 
اإلنســانية، فقد كانت موهبة الشاعر 
الســمة  والتجدد  التطور  على  وقدرته 
األبرز فــي هذه التجربة، ولذلك لم يكن 
غريبا أن تعــرض له هذه التحوالت وهنا 
تناول الشــاعر في اجملموعة الشــعرية 
التي  تســتغرق  املوضوعات  جملة من 
همــوم اإلنســان العراقــي وإحباطاته 
بحس  ،صاغها  والوجدانية  اإلنســانية 
عال، ولغة شــائقة، وأســلوب سلس، 
وإحساســها  يعكس مدى شــاعريته 
املرهف بالتعامل مع اجلملة الشــعرية، 
والتحليق في املعاني بشــكل مدهش، 
فإن كانــت ذات الشــاعر قد متخضت 
عن هذه املعاناة واأللم اإلنســاني، فقد 
اإلبداع  النصوص مجرى  شــكلت هذه 
الشعري لديه، بل امتد إلى أفق إنساني 
التنــاص من  باالســتفادة من  رحــب. 
شــخصيات تاريخية مهمة وتركت أثرا 
في مســيرة احلياة البشــرية )ذو النون 
والنفري  واحلجاج و احلســني وسقراط  
واملعري  والسياب واحلالج ودعبل ,..الخ(، 

يقول الشاعر في إحدى القصائد: 
خذني, هذه املرة ألضرم النار في جسدي 

الناحل
 وال أهّم بشــيء لم ينله أبــو الطيب 

املتنبي 
فليس عندي إال بقايا جمجمة سوداء 

 وعظام ال يكسوها اللحم 
ولكنني رغم أفولي 

الذي لن يضيء شــرفتنا  بالقمر  أحلُم 
الليلة 

الشــاعر لــم يتمكن مــن التجرد من 
شاعريته التي مكنته استبطان عوالم 
التوتــر واالغتــراب الذي يعشــش في 
دواخله، ولعل ما ميتص درجة األلم عنده 
هي املعاناة عند الشــاعر )املثقف( في 
عالم يضج بالفوضى جســدها شعرا  
باالتكاء على اخملبوء الشخصي.متفرقاٍت 
لصورٍ من احلياِة اإلنســانيِة، بدأً بوصِف 
أصغرِ األشــياِء إلى أكبرها، عن اقتراب 
الذات إلى اإلنصاِت العميِق لوقائَع حية، 
تاريخية، ولصور  بل هي رصٌد ألحــداث 
إنسانية، ال تنعدُم مشاهدها في الزماِن 

واملكاِن.
 يقــول في قصيــدة: )تقاســيم الناي 

األولى(
مشينا مواجعنا خطوة ...خطوة
ورحنا نذري الضلوع على الشوك

يا صاحبي

لنبدأ حلم التمني بأوهامنا
العابرة...ص41

إّن البحث عن الرؤيا األساسية لشعرّية 
النص من بنياته األساسية املشّكلة له 
أمر مهم للتعرف إلى طبيعته الفكرية، 
ودالالته العميقــة، وهكذا تظهر قيمة 
الشعر باعتباره نصوصاً تضيء ما غادر 
داخــل التجربة، واكتنــه فيها، وتظهر 
قدرته في اختزان دالالت عديدة ترمز إلى 
هــذا املنحى أو ذاك مــن مناحي احلياة، 
مبعنــى أن الشــعر يقوم علــى اختزال 
في كلمات مصوغة  الشعرّية  التجربة 
بدقــة وتركيز في الوقت الذي يقوم فيه 
على حتقيق رغبة الشــاعر في التعبير 

عن هذه التجربة.

لقــد أبدع الشــاعر شــعرّية واضحة 
في نصوصه من خــالل البنية اللغوية 
التي  والتركيبية  والصوتيــة  والداللية 
تعكس جتربة ذات بنيــة عميقة متتلك 
بوصفها  الســردية  احلكائية  ســمات 
تقنيات جديدة تســاعد في تكوين بؤرة 
نصّيــة ذات فاعليــة شــعرّية منتجة 
الذات  مركزيــة  من  للمعنى،جتســُدت 
فــي صياغــة نفســها، وتفاعلها مع 
األحداث، بصيغة ثنائيــة  احلياة/ املوت. 
وهــي تفســر أيضا مدى حضــور هذه 
الثنائيــة في معظــم القصائد  لذا ال 
مناص من معاودة التفكير والتأمل في 
التعامل مع الشعر، والنقر في  طبيعة 
موضوعاتــِه ومن أهمها ســؤال الذات، 

مبعنى إشكالية وجودية األسئلة.
الطائر  )أرشــية  فــي قصيــدة:  يقول 

املبهوت(
ليس مبنقاري بقايا قوت

أيامي تأكل أيامي 
وحجولي كهدير املنفى

تتكسر في آخر شاو
وأنا ما بينهما كالطائر املبهوت....63

البالغية–  – بوساطة الصور  إن الشاعر 
يســتطيع أن يحفــز صــور القصيدة، 
ويوّحد دالالتها، ويســتجمعها في صور 
دالة فاعلة، تنم على تناسق وانسجام، 
وتخصيب إيحائــي فاعل،وقد أدركنا أن 
هذه الصور اللغوية والتي لها أبلغ األثر 
الشــاعر  الكشــف عن مضمرات  في 
النفســية وأحاسيسه الشعورية التي 
تضج بالتوق واحلنني واالستغراق الروحي 
فــي احلالــة الوجدانية التــي متلكته، 
لدرجة التمثل التام معها. ولقد ساعده 
في ذلك عدد مــن اللوحات الفنية التي 
تنهــض بالرؤيا للمتلقــي وهو يتلمس 
أثناء قراءة النص الشعري، حتى  املعنى 
صرنا نشعر بوجود نغم موسيقي فاعل 
ومؤثر، يعتبر أحد أهــم مفاتيح النص 

الشعري.
 يقول في قصيدة: )صحيفة املتلمس(

من ميأل كوزي بعناقيد اللذة
وتلك دفوفي األزلية تتقافز

كقط يهتف 
يهتف في دهشة وقداسة 

وال أحد في مقاهي احلكمة 
آه احلكمة يا ابن أبي ...ص82

وختامــا نقول إّن ممارســة فعل التلقي 
لنصوص الشــاعر تكشــف عــن رؤى 
معرفية منبعثة تقود إليها صور الشاعر 
ولغته املمعنة في بالغــة التصور، وان 
الفكرية  جاءت بها القصائد  املضامني 
ضاجة باحلســي من اخملزون األدبي؛ وقد 
مينــح قصائده  فكرّياً  تناغمــاً  أحدثت 
كثافــة تعبيرّية تبعث على الدهشــة 
وتُضاعف مــن فاعليتها اجلمالية وذلك 
بانزياحات لغوية حتمل املعنى من داللة 
إلــى أخرى وتســمح بتعدديــة داللية 
تنسجم مع رؤى الشاعر النازفة، والبنى 
التركيبية املشّكلة لها باذخة بشمولية 
بالغة الصورة، فــي مرموزاتها  لتأخذك 
إلى مكامن الدهشــة في توصيل الرؤيا 
والتي تعبر عن مدى ارتقاء الشــاعر الى 
لغة شــعرية خاصة به، فيطرح عبرها 
هموم احلياة بصخب آالمها وإرهاصاتها 
أمــام القــارئ دون زيف، مهما اشــتد 

وطيس هذه املعاناة .

عقيل هاشم
صدر للشــاعر العراقي عبد األمير خليل 
مراد ديوانــه )صحيفة املتلمس( بطبعة 
جديــدة عــن دار الصــواف للطباعــة 
والنشــر والتوزيع، حيــث تضمنت عددا 
من القصائد الشــعرية املتنوعة شكال 
القصائد مسألة  تعالج هذه  ومضمونا، 
الــذات وإشــكالية الوجود اإلنســاني، 
أّن الذات  انطالقاً مــن تصــور مفــاده: 
الشــاعرة هــي أقــرب الــذوات إنصاتا 
العالم املســكون  ملا يجــري في هــذا 
بالصراعــات ونبذ اآلخــر و من خالل هذا 
املنطلق، تكونت مضامني تلك النصوص 
كتجربة للوعي – الــذات/ اجلماعة، وهو 
تكثيف ملعاني متحولة من سردية الذات 
كتبها شاعرها  مبدخل متهيدي )اإلهداء(، 
ومفاتيح هي خطاطة من وصايا مستله 
من املوروث. فقد تبدو حياة الشاعر داخل 
إطارها املأسوي  انعكاسا ملا يعتري احلياة 
من صخب الفوضى كتبها الشاعر بصور 
موحيــة ودالالت خصبة متتــد لتمارس 
فاعليــة إنســانية متنح احليــاة معناه 
احلقيقي، إذ يرسم الشاعر رؤيته احلياتية 
بنعوتــه اخلاصة التي تتصــل  باملاضي 
املثقل باحلكمة والتجربة وتؤسس لواقع 

إنساني تنتصر فيه لغة املقاومة.
واالهتمام  الرؤيــة  أما علــى مســتوى 
بعالم الشــاعر وانفعاالته وهواجســه 
جاءت النصوص الشــعرية  تناصات من 
صور شــعرية لشعراء قدماء ومعاصرين 
باإلضافــة الــى إشــارات مــن قصص 
وشــخوص الكتب املقدسة واألساطير، 
باعتبارها تكثيفا واختزاال ألحوال الذات/ 
العالــم كما يعيشــها ويراهــا ويخبر 
كثافتها احلســية والروحيــة، ما جعل 
الــذات الشــعرية في وعيهــا الوجودي 
وقلقها وأســئلتها واندفاعاتها تشكل 
بــؤرة تتداخــل فيها األصــوات واحلاالت 
والصور والوقائع، وقد أعاد الشاعر في هذا 
واالســتعاري  والداللي  الرمزي  التكثيف 
بناء عامله الشــعري من شظايا احلواس 
على نحــو أكثر داللة وتعبيــرا عن وعي 
الذات الشاعرة. وهنا حني يتحول الشاعر 
الناطــق عن مأســاة شــعبه من ظلم 
وتشرد، وعن متســك هذا الشعب بحقه 
في احلياة. ولذا جاءت العنوانات للقصائد 

معبرة دالليا.
 ومن العنوانات :

احتمــاالت وألفة احلقل وإميــاءات بعيدة 
وشوكة املواريث وأرشية الطائر املبهوت 
وألفة قدمية والشاعر والقصيدة وغيرها. 
وهنا الشــاعر لم يســتطيع التحرر من 

الشاعر الرائي وتمثالت الوجع اإلنساني في »صحيفة المتلمس«

صادق الطريحي

باح اجلديد في الصَّ
واد الَعظيم في َمحلٍَّة ما في السَّ

في شارِع الَكّواز
انِع الَقدمي  حيُث بَيُت الصَّ

تبحُث الِقطُط الّصغارُ عن لُغٍة ما
لُغٌة مألَى بكلماِت اخلُبزِ، واللحِم

ومجازاِت األمطارِ
ومترادِف الّطنْي

ّراء ّراء، والضَّ لُغٌة تأوي إليها في السَّ
وتأكُل من يِد أطفالِها الفقراء

دقاِت أو الّنذورْ رَ من الصَّ ما تيسَّ
وإذْ يُعلُن اآلخروَن احلرَب في املساِء الغميْق

يُعلنون احلرَب بلُغٍة ما
يِف، والرُّعِب لُغٍة مألى بكلماِت السَّ

ومجازاِت احلديِد

ومترادِف النَّعيْم 
َســرعاَن ما يختفي األطفاُل من شارِع 

الَكّواز
يَختفوَن من ُهنا أيًضا

وتهرُب القطُط الّصغار
انِع القدمي إلى بيِت الصَّ

يدُة البتوْل حيُث املترجمُة، السَّ
تنتظُر األطفاَل

وتَُعدُّ حَلَم طيٍر مِمّا يَشتُهون.
×××

ِة في اللَُّغِة األولى َسبعُة أرواح للِقطَّ
ال مَتوُت إذا َسقطْت من سطِح البيِت

إلــى أرضيــِة زُقــاٍق َضّيٍق فــي َمحلَِّة 
اجلاِمَعنْي

ال مَتوُت إذا داَســتها ســيَّارٌة ذاهبٌة إلى 
شارِع املوكِب 

ال مَتوُت إذا َســقَط عليها جــدارٌ يُريُد أْن 
، وال كنزَ حتَتُه ينقضَّ

ال مَتوُت إذا حاَصرتْها احلرُب 
فال هي أطَعَمْتَها، وال هي تركْتَها تأُكُل 

من الُقماَمِة
ال مَتوُت إذا أصابَها الكامتُ املسلوُل باخلَطأ 

املُبنْي
رَ أهُل البيت، ال مَتوُت إذا تَهجَّ

البيِت الذي تناُم فيه
لكّنها مَتوُت، 

          ومَتوُت، ...
مَتوُت 

في اللحظِة التي ال يصُل الّدواُء فيها
إلى طفلٍة ُمصابٍة بالّسكرّي!! 

×××
ِة َسبعُة ألواٍن في اللَُّغِة الّدارجِة للِقطَّ

األسودُ هَي اجلّنيُّ الذي يُخيُفنا
          في املَغرِب، في آخرِ الزُّقاق

بعد  الَعــروُس  البيضاُء، هي  ــُة  والِقطَّ
انتهاِء احلرب

ُة التي تناُم قرَب أّمي والِقطَّ
ُة الّصفراُء، هي الِقطَّ

غير أو الّطفلُة الكسوُل في بيتنا الصَّ
ُة الّرمادّيُة الَقصواء، والِقطَّ

انِع القدمي ُة التي في بيِت الصَّ هي الِقطَّ
ُة التي تَشــرُب اللنبَّ الذي لْم  هي الِقطَّ

يَتغّيرْ َطْعُمُه 
باح            مع املالئكِة األطفاِل في الصَّ

ُة اإلله.. أّما الِقطَّ
آلهُة احلُّب واحلناِن عنَد الفراعنِة الكرام

فليسْت عندنا اآلن
ًة ُملّونٌة باألسودِ واألبيِض.. وثّمَة ِقطَّ

          على حائطِكم العالي، سّيَدتي 
رمّبا تَْنتظُر قطعَة حلٍم طازٍَج من يَديِك!

ِة األخيرِة لكّنني نََسْيُت لوَن الِقطَّ
ُة التي احترقْت في املستشفى..  الِقطَّ

في الّتويثِة، في املَساِء الَغميْق!!!

ُة التي في الَمساِء الَغميْق الِقطَّ

أبحاث في األدب األندلسيالعدد األول من » المعرفة االنسانية الجديدة«

الشاعر لم يتمكن من التجرد من 
شاعريته التي مكنته استبطان 

عوالم التوتر واالغتراب الذي 
يعشش في دواخله، ولعل ما 

يمتص درجة األلم عنده هي 
المعاناة عند الشاعر )المثقف( 

في عالم يضج بالفوضى 
جسدها شعرا  باالتكاء على 

المخبوء الشخصي.متفرقاتٍ 
لصوٍر من الحياةِ اإلنسانيةِ، بدًأ 

بوصفِ أصغِر األشياِء إلى أكبرها، 
عن اقتراب الذات إلى اإلنصاتِ 
العميِق لوقائعَ حية، بل هي 
رصدٌ ألحداث تاريخية، ولصور 

إنسانية، ال تنعدمُ مشاهدها 
في الزمانِ والمكانِ.

متابعة الصباح الجديد:

صــدر العــدد األول من مجلــة »أبحاث 
املعرفة اإلنســانية اجلديدة«، وهي مجلة 
علمية عاملية محكمــة تصدر عن احملور 
واألبحاث،  للتنميــة  العاملي  اإلنســاني 
ويرأس حتريرها عميد كلية اآلداب واللغات 
بجامعة ورقلة باجلزائر األســتاذ الدكتور 
العيــد جلولي، وقد حصلــت اجمللة على 
ترقيمني دوليني من مركز الترقيم الدولي 
ترقيم  بباريــس،  املتحــدة  لــألمم  التابع 
-ISSN:2708 املطبوعة، وهو للنســخة 

7239 وآخــر للنســخة األوناليــن هــو 
األبحاث  اجمللة  وتنشر   5059-ISSN:2710
العربية  هــي  لغــات،  بثالث  العلميــة 
واإلجنليزية والفرنسية، وتضم هيئة حترير 
اجمللة أعضاء مــن األردن، ومصر، واجلزائر، 
والسعودية،  وفرنسا، وموريتانيا،  والهند، 

واملغرب، والسودان.
يضم العــدد األول - الذي تصدرته كلمة 
لهيئة التحرير، وأخــرى لرئيس التحرير- 

متابعة الصباح الجديد:

صدر حديًثــا عن املؤسســة العربية 
للدكتور  كتاب  والنشــر  للدراســات 
صالح جرار بعنــوان »أبحاث في األدب 
جرار  للدكتــور  ســبق  األندلســي«. 
أن أصــدر عــددًا من الكتــب املؤلفة 
واملترجمــة عــن املؤسســة العربية 
للدراسات والنشر منها: »رحالت جينغ 
خه الــى احمليطات الغربية »، »املنامات 
»زمان  والتغيير«،  »املثقــف  األيوبية«، 
الوصل«، »ديوان احلمراء«. يقول املؤلف 
في تظهيــر كتابه: لعّل مــن أهّم ما 
ينبغــي للباحثني االلتفــات إليه هو 
أهمّية ما وصل إلينا من التراث األدبي 
األندلســي، شــعرًا ونثرًا وموشحات 
وأزجــااًل وغير ذلك، في الكشــف عن 
جوانــب خفّية اجتماعيــة وحضارية 
وثقافية وسواها في احلياة األندلسية، 
وبذلك يكــون األدب رديًفا للتاريخ وأداة 
مهّمــة مــن أدوات تعزيــزه وتوثيقه 

وتصويبه وتصحيح مــا وقع فيه من 
أوهــام، فــإّن بــني األدب والتاريخ من 
الوشــائج ما ال يجوز إغفاله، فبعض 
األدب صًدى ألحداث تاريخية، وهو بذلك 
يعّزز الروايــة التاريخية ويجّلي بعض 
التاريخ  األدب يصنع  حقائقها، وبعض 
مــن خــالل دوره فــي التحريض وبث 
احلماســة ورفع املعنويات واالستنجاد 
ينفع  واحلّث علــى ما  واالســتنهاض 
الناس والــدول، وبعض األدب يتضمن، 
بتلقائيــة وعــن غير قصد، إشــارات 
إلــى تفاصيل في الواقــع االجتماعي 
لم يتعّرض لهــا املؤّرخون؛ وال يكتفي 
الّنص األدبي بتعزيز الواقعة التاريخية 
والكشف عن بعض خفاياها من خالل 
تسليط الضوء على تفصيالت صغيرة 
قد ال تســتوقف املؤرخ، وإّنا ينقل لنا 
أثر احلدث التاريخــي في وجدان الناس 
وعواطفهم، وموقــف الناس من ذلك 
208 صفحات  الكتاب في  احلدث. يقع 

من القطع الكبير.

أبحاثاً لكل ِمن األســتاذ الدكتور أحمد 
النعيمي من جامعة البلقاء التطبيقية 
في األردن، وجاء بحثه حتت عنوان »املناخ 
والســكان في ناذج من األدب العربي«، 
بينما جــاء بحث نهــى محمد كمال، 
من مصر، حتت عنوان »ظاهرة التســرب 
من املدرســة فــي املــدارس املصرية: 

األســباب والدوافــع من وجهــة نظر 
معلمي املدارس في صعيد مصر«، كما 
تضمن العدد بحوثــاً أخرى، هي »درجة 
وعــي معلمي الصف األول األساســي 
فــي التعلم عن بعد فــي تربية البادية 
اجلنوبية« للدكتورة متارا الدراوشة، و«أثر 
التدريب على حتســني أداء العاملني في 
اجلامعــات األردنية اخلاصــة«، للدكتور 
الرضا  و«مســتوى  العامــر،  يوســف 
الوظيفي لــدى معلمي مدارس التربية 
غزة«  محافظة  في  ومعلماتها  اخلاصة 
للدكتورة ديبة موسى الزين، و«مستوى 
للتسوق  األردني  الشــباب  اســتخدام 
اإللكترونــي في ضوء بعــض املتغيرات 
اجلغرافيــة«، للدكتورين عــالء العمري 
بحث  إلى  باإلضافة  العمــري،  ومحمد 
من العراق حول أفضل الوسائل لتعليم 
أطفالنــا في األزمات لكل من ســجى 

فتاح وفلكس سنجر. 
يذكــر أّن مديرة حترير اجمللــة الدكتورة 
انصاف بــدر وســكرتيرة التحرير مرام 

رحمون.

غالف الكتاب

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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مسكن بشري مسقوف عمره مليونا سنة
 Wonderwerk أعلن علماء اآلثار عن اكتشافهم في كهف
Cave بجنوب إفريقيا، أقدم مســكن مسقوف ألسالفنا 
وكذلك أدلة قدمية الستخدامهم النار، وطقوس حياتهم 

الروحية.
وتشــير مجلــة Quaternary Science Reviews، إلى أن 
طــول الكهف أكثر من 140 مترا، ويدرســه العلماء منذ 
مدة طويلة، حيث عثروا فيه على أدوات حجرية وآثار أخرى 
للنشاط البشري، ولكنهم لم يعثروا على أي رفات للبشر. 
وقد يكون الســبب ســهولة وصول احليوانات املفترسة 

واحليوانات التي تأكل اجلثث إلى الكهف.
ويذكر أنه في عام 2008 اســتنتج فريــق من علماء اآلثار 
برئاسة مايكل تشازان من جامعة تورونتو، أن عمر األدوات 
التــي عثر عليها في هذا الكهف حوالي مليوني عام. هذا 
بحد ذاته ليس أمرا فريدا ، ألنه ســبق أن اكتشف علماء 
اآلثار أدوات عمرها 2.6 مليون عام، وأخرى عمرها 3.4 مليون 
عام، ولكن لم يكتشــفوا في أي كهــف مثل هذا العدد 

الكبير من القطع األثرية القدمية.

الشيب المبكر قد ينذر بمشكالت صحية!
قال املركز االحتادي للتوعية الصحية إن الشيب املبكر ليس 

مشكلة جمالية فحسب، بل مشكلة صحية أيضاً!.
فإلى جانب العوامل الوراثية قد يرجع الشــيب املبكر إلى 
اإلصابة ببعض األمراض مثل أمراض الغدة الدرقية والغدد 

الهرمونية وأمراض املناعة الذاتية.
وأضاف املركز األملاني أن الشيب املبكر قد يشير أيضاً إلى 
نقص فيتامني B12، خاصة لدى األشخاص النباتيني، نظراً 

ألن هذا الفيتامني موجود في األغذية احليوانية كالبيض.
كما قد يرجع الشيب املبكر إلى التوتر النفسي املستمر، 
حيث أظهرت دراسات علمية حديثة أن التوتر النفسي له 

تأثير سلبي على اخلاليا اجلذعية لبصيالت الشعر.
لذا ينبغي استشــارة الطبيب لتحديد السبب احلقيقي 

الكامن وراء الشعر األبيض.
جدير بالذكر أن الشــعر يتحول إلى اللون األبيض بسبب 

فقدان املادة الصبغية »امليالنني« املسؤولة عن لونه.

طفرات جديدة لكورونا تغير الصوت
ميكن أن تصبح الطفرات اجلديدة لفيروس كورونا مقاومة 

لألجسام املضادة التي يسببها التطعيم.
وفي ظل هذا املناخ غير املستقر، من الضروري االنتباه إلى 
العالمات التحذيرية لإلصابــة بفيروس كورونا، مع ظهور 
املزيد من هــذه األعراض التي يتم اإلبــالغ عنها من وقت 

آلخر.
 COVID وأبلغ األشخاص الذين يستعملون تطبيق دراسة
Symptom عن تغييــرات في أصواتهم أثرت على قدرتهم 
علــى الــكالم، وأظهرت بيانــات ماليني املســاهمني في 
التطبيــق أن الصوت األجش ميكن أن يكــون أحد أعراض 

الفيروس.
ووفًقا للفريق املســؤول عن التطبيق، فإن الصوت األجش 
ليس من األعراض الشائعة جًدا لفيروس كورونا، ومع ذلك، 
خالل بداية الوبــاء، أفاد الكثير من املوظفني الســريريني 
أنهــم صار صوتهم أجش في أثناء مرضهم. وقد تشــعر 
أنك حتتاج إلى املزيد من اجلهد للتحدث، بحسب صحيفة 

إكسبريس البريطانية.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
 

الدرامي في  املاراثــون  مــع بدايــة 
رمضان تبدأ معه مثل كل عام حرب 
مطاردات ألبطــال األعمال الدرامية 
وصناعها بســبب بعض املشــاكل 
التى تنتج عن عرض املسلســل في 
الشــهر الكرمي، بســبب أحداثه أو 

تصرفات بعض جنومه.
ومنذ بــدء عرض املسلســالت في 
اجلاري ظهرت خالفات  رمضان  شهر 
كثيرة بــني صناع األعمال واجلمهور، 
ووصــل األمــر أحيانا إلــى اللجوء 

للقضاء.
وبالفعل اســتقبل مكتــب النائب 
البالغات،  بعــض  فــي مصر  العام 
بينما تلقى اجمللــس األعلى لإلعالم 
ونقابة املمثلني شــكاوى ضد بعض 

املمثلني.
وكان مسلســل »ملــوك اجلدعنة« 
أحدث املسلســالت التــي طاردتها 
تقــدم  إذ  القانونيــة،  الدعــاوى 
احملامي أشــرف ناجي ببالغ رســمي 
للنائب العام ضــده مطالبا بوقفه 
وإحالة املشــكو في حقهم )طاقم 

املسلسل( للمحاكمه.
وحسب ناجي، فإن الدعوى لقيامهم 
االنقياد  عــدم  علــى  بالتحريــض 
ارتــكاب اجلرائم  للقوانــني وجتميل 
وتكدير األمن والســلم العام ونشر 
أخبــار وبيانــات كاذبة عــن اجملتمع 

املصري.
اجملتمع  املسلســل يصور  أن  واعتبر 
بالعصابات  يعــج  أنه  على  املصري 
والبلطجــة، ممــا يثيــر الفــزع بني 
الناس ويــؤدي إلى ان يدب الرعب في 

قلوبهم.
أما البالغ الثاني فــكان من نصيب 

بســبب  رمضان  محمــد  الفنــان 
املشهد الذي أثار لغطا كبيرا، إذ عده 
الراحل  الفنان  البعض ســاخرا من 

إسماعيل ياسني.
باحملامي سمير صبري  املشهد  ودفع 
لتقدمي بالغ إلــى النائب العام يتهم 
فيه رمضان باإلساءة للراحل الفنان 

اسماعيل ياسني.
وقال إن رمضان وبأســلوب فج أساء 
لألســطورة الراحل، وهذا يعد إهانة 
لكل مصري غيور علي تاريخه وتراثه، 
وهو ما يحق معه التقدم بهذا البالغ 

ضد املدعو محمد رمضان .

الرقابة في مرمى النيران
ولــم تكن املسلســالت وحدها في 
مرمــى البالغــات الرســمية، وإمنا 
الرقابة أيضــا التي رأى البعض أنها 
قصرت في أداء عملهــا. وقد ترجم 
ذلك في البالغ الذي تقدم به احملامي 
أميــن محفوظ احملامي ضــد الرقابة 
دراما  الفنية بسبب  على املصنفات 
رمضان خاصة مسلســالت: ملوك 
اجلدعنــه والطــاووس واللي ملوش 

كبير وحلم غزال.
ووجهة نظر محفوظ »أن ما وصلنا 

إليه يعــد مســؤولية الرقابة على 
املصنفات التي دورها حماية اجملتمع 
طبًقا  الفنية  األعمال  على  بالرقابة 
لنص قانون الرقابة على املصنفات«.

وينــص القانــون علــى أن » يلتزم 
املصنفات  على  بالرقابــة  القائمون 
الفنيــة عنــد النظــر فــي طلب 
الترخيــص بأي مصنــف مراعاة أال 
يتضمــن املصنف أو ينطوي على ما 
ميس قيم اجملتمــع الدينية والروحية 
أو النظام  أو اآلداب العامة  واخللقية 

العام«.
أمــا املستشــار ميشــيل حليــم 

بالنقض فيرى مسألة طلب  احملامي 
محاكمــة الرقابة ينبغــي أن تكون 
أوال باختصــام وزير الثقافة بصفته 
الرقابة علي  األعلى على  املســؤول 
وذلك الكتمــال صحة  املصنفــات 
وعن  للبــالغ  القانونــي  الشــكل 

موضوع البالغ.
 وأضاف ميشــيل أنه البد لكي يتم 
احلكــم العادل علــى أي عمل فني 
العمل  كان  فــإن  لنهايته،  االنتظار 
يعرض سلبيات فالبد من النظر إلى 
العضة املستفادة في نهاية العمل، 
واإلبداع  الفكــر  حرية  وأن  خاصــة 

مصونة بنصوص الدستور املصري.
وتابــع: »أعتقد أن مصيــر البالغات 
وال  احلفــظ  جميعهــا  املقدمــة 
ســلطان للنيابة العامــة بتحريك 
دعاوى جنائية أو قــرار بوقفها طاملا 
لم يظهــر بالعمل فعل صريح ميثل 
جرميــة ومع ذلــك نرى مــن ضرورة 
تصنيف العمل الفني طبقا للفئات 

العمرية للمشاهدين«.
وترفــض الناقدة الفنية، ياســمني 
علــى  الرقابــة  فكــرة  كفافــي، 

املسلسالت في األساس.
وقالت »نحن اآلن في عصر السموات 
املفتوحة واإلنترنت وهم ال يخضعون 
للرقابة بأي شــكل، فيجب أن تكون 
الرقابة ذاتية، ويشــاهد اجلمهور ما 
يتوافق معه ومع بيئتــه و تفكيره. 
غالبية األعمال الدرامية هذا املوسم 
يشوبها الكثير من البلطجة وحتمل 
بعض األشــياء غيــر الالئقة ولكن 
بالرغــم من ذلك هنــاك الكثير من 
املسلســالت حتقق نسبة مشاهدة 
عالية، لعدم توافر بديل جيد يصلح 
يقيم  اجلمهور  فأصبــح  للمتابعة، 
األداء بالصراخ والبكاء وإســتعراض 
العضالت«. وأضافــت: »املنع يحقق 
مشــاهدة، حيث اجلمهــور يلتفت 
لألعمال املثيرة للجدل، وقرارات املنع 
حتفز على مشــاهدة العمل مثلما 
حدث مــع مسلســل »الطاووس«، 
القهري ستؤدي  فأي محاولة للمنع 
لزيادة املشــاهدة«. وتابعت: »إنه من 
اخلطــأ تقدمي البالغــات، ألننا بذلك 
نعود لعصر الثمانينات حينما كانت 
التيارات تهاجــم الفنانيني، كما أن 
الرقابة إذا منعت أو قامت بحذف أي 
مشــاهد من املسلسل يقوم صناع 
العمل بنشره عبر األنترنت وينجذب 

اجلمهور له«.

سيل من البالغات القضائية ضد مسلسالت رمضان

يختلف تأثير األلوان على اإلنسان اذ كل لون 
ميتاز بخصائص معّينة تكسبه سمات متّيزه 
عن غيره مــن األلوان، تعطي اللون قدرة على 
تغيير مزاج اإلنســان، إضافة إلى قدرة بعض 
األلوان على عالج بعض األمراض أو التخفيف 

من حّدتها.
 

تأثير األلوان النفسي
األبيــض: يوحــي بالهدوء، ويشــعر النفس 

باالرتياح والطمأنينة.
  األســود: يوحي بالوقار والرزانة، وفي بعض 
األحيان ينتابنا إحساس بالهيبة واخلوف عند 

رؤيته. 
 األخضــر: يوحي باألمل واحليــاة، حيث ترتاح 
النفس ويحسن مزاجها، إضافة إلى شعورها 
باملرح عنــد وجودها بني األشــجار واملناطق 

اخلضراء. 
 األحمر: مــن األلــوان املثيرة والتــي توحي 
بالنشاط واحليوية، كما ويعتبره البعض رمزاً 

للحب. 
 األصفــر: يلفــت االنتباه، ويزيــد من فرصة 
تذكر األشــياء املرتبط به، حيث يعتبر عامال 
منشــطا للذاكرة، وهو لون يوحي بالسعادة 

والسرور. 
 البرتقالي: يوحي بالنشاط واالندفاعية، وميتاز 

االشــخاص  هذا عــادة  يفضولــن  الذيــن 
اللون باإلبداع والروح املرحة. 

التأثير العالجي 
األبيض: يستعمل الضوء ذو اللون األبيض في 
عالج الصفار الذي يصيــب األطفال حديثي 
الوالدة، كما يســاعد ارتــداء الثياب ذو اللون 
األبيض مع التعرض للشمس في عالج مرض 

الدرن الرئوي.
األخضر: يساعد في التخفيف من آالم مرضى 

الســرطان، وبعــض اآلالم العضوية األخرى، 
ويحسن من احلاالت النفسية الصعبة التي 
ميّر بها بعض األشــخاص، وخاّصــة إذا كان 
التعّرض ملشــاهدة اللــون األخضر من خالل 

احلدائق اخلضراء الفسيحة. 
األصفــر: يســاعد في بنــاء وجتديــد خاليا 
بعض األعضاء في اجلســم، مثــل الطحال 
والبنكرياس، ويحّسن من احلالة املزاجية، كما 

ويزيد من قدرة الدماغ على التذكر. 
البرتقالي: يعد لوناً منشطاً ومقوياً للجهاز 
العصبي واجلهاز الهضمي، كما يســتعمل 

في عالج التهابات العني.

تأثير األلوان علينا نفسيا وصحيا
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الصباح الجديد - وكاالت:
في منطقة اجلنوب النرويجي، يقع 
سجن إيفجي للنساء، حيث بدأت 
املائية  الزراعة  يتعلمــن  النزيالت 
أو ما يعرف بـــ »األكوابونيك«، في 
إطار من مشــروع دولي يركز على 
الزراعة املائية الســمكية بشكٍل 

خاص.
مبنى  عن  عبارة  إيفجي  وســجن 
أبيض، حتيط به حديقة  خشــبي 
خضراء، ويتوافر فيه مطبخ، حيث 

تقضي فيــه 30 امــرأة العقوبة، 
بينمــا يتمتعــن بقــدر وافر من 
احلرية، إذ ميكنهن اخلروج من الغرف 
وكذلك  احلديقة،  في  وقت  وقضاء 

إعداد الطعام بأنفسهن.
مــزارع  إقامــة  وباإلمــكان 
غير  أماكن  فــي  »األكوابونيــك« 
مســتغلة مثل أســطح املنازل، 
النبات  من  غــذاء  لتوفير  وغيرها، 
ما  وهو  الســواء،  على  واألسماك 
يحــاول الســجينات النرويجيات 

تعلمه، مــن خالل تلقي دورس عن 
فيزياء النبات، وبيولوجيا األسماك، 

والتغذية.
ومن داخل إحدى القاعات، تشــرح 
ســكار  جاجنينيس  لني  ســييف 
للمشاركني: ســننتقل اليوم من 
رسم الرسومات التخطيطية إلى 
بناء وحدة الزراعة املائية الكاملة، 
نسميها »أكوا بوكس بوني« ألنها 
تتعلــق بكيفية خلــق ظروف منو 

مثالية في متر مربع واحد فقط.

وجاجنينيــس ســكار باحثــة في 
املعهد النرويجي لبحوث االقتصاد 
احليوي ومســؤولة مشــروع اجلزء 
النرويجــي مــن مشــروع االحتاد 
يركز  الذي  األوروبي »سيتي فوود«، 
على اإلنتــاج والتدريــب احلضري 

املستدام لألغذية.
في غضــون ذلك، يقــول املوظف 
املشروع  السجن عن  في  املسؤول 
بالفعل  الطعــام  حتضيــر  »يعد 
جزًءا ال يتجــزأ من الروتني اليومي، 

بالتســوق  النــزالء  يقــوم  حيث 
وإعداد الطعام بأنفسهم، وتتمثل 
النرويجــي  املعهــد  مســاهمة 
لبحــوث االقتصــاد احليــوي في 
تعليمهم كيفية زراعة طعامهم.

وتنقــل جاجنينيــس ســكار، آراء 
النزيالت الالتي حتدثن إليه، فتقول 
إحداهن »قد يســاعدني املشروع 
القلق واالكتئاب  التغلب على  في 
اآلن  لــدي  التركيــز.  وصعوبــات 
والتأكد  النباتات  رعاية  مسؤولية 

من أنها تنمو«.
وتقول اخرى »إنــه ألمر عظيم أن 
نرى كيف تنمو األشياء، إنه شفاء 
ذاتي. أنا أكــره التربة، وأعتقد أنه 
من الرائع أن تنمو بــدون تربة في 
إنتــاج نظيف. ميكننا اســتعمال 
الطعــام الذي نزرعــه في وجبات 
أمر جيد،  العشاء واملعجنات، وهو 
أيًضا  ميكن أن يســاعدنا املشروع 
في احلصول علــى وظيفة بعد أن 

قضينا مدة عقوبتنا«.

في سجن نرويجي للنساء.. تعليم وحديقة خضراء وطعام خاص

منارة الملوية في سامراء 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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مدريد ـ وكاالت:

ريــال مدريد  انتهــت مواجهــة 
وضيفــه تشيلســي علــى وقع 
التعادل بهــدف لهدف في ذهاب 
الدور نصف النهائي من مسابقة 
دوري أبطــال أوروبا لكــرة القدم.
أمس،  أول  املباراة مســاء  أقيمت 
دي ستيفانو  الفريدو  على ملعب 
معقــل الفريــق امللكــي، وفاجأ 
تشيلســي أصحاب األرض بهدف 
14 أحرزه كريستيان  في الدقيقة 
بوليســيتش، قبل أن يتعادل كرمي 
بنزمية لريال مدريــد في الدقيقة 
29.وســتقام مباراة العــودة يوم 
املقبل  أيار  مــن  اخلامس  األربعاء، 

على ملعب ستامفورد بريدج.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيــات، فإن بنزميا ســجل 
هدفه رقم 71 فــي دوري األبطال، 
ليكون رابع أكثر اللعبني تسجيًل 
لألهــداف فــي تاريــخ البطولة 
القاريــة، بالتســاوي مــع راؤول 
بنزميا  كــرمي  جونزاليس.ويســبق 
فــي ترتيــب الهدافــني، الثلثي 
وليونيــل  رونالــدو  كريســتيانو 

ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.
وأبدى زين الدين زيدان، مدرب ريال 
مدريــد، رضاه بعــد التعادل 1-1 
في  زيدان  وقال  تشيلســي،  أمام 
تصريحات عقــب املباراةا، نقلتها 
اإلســبانية:  »مــاركا«  صحيفة 
»كنا جيدين أثنــاء الضغط على 
منطقتهــم.  فــي  تشيلســي 
علينا أن نعتــرف أنهم فريق جيد 

وتنافسي«.
وبســؤاله عما قاله له بنزميا أثناء 
تغييره، بخروجــه من امللعب في 

رودريجو،  ونــزول   )90( الدقيقــة 
أجاب: »إنه شــيء بيننا، وهو أمر 
شــخصي للغايــة، بنزميــا قدم 
أداء جيًدا. كمــا أن ميليتاو لعب 
مبــاراة رائعــة، لكن مثــل باقي 
زملئه عانينا فــي أول 25 دقيقة، 
جيدين«.وتابع  كنا  ذلك  بعد  لكن 
الشــوط  في  عادلة.  »النتيجــة 

األول لم نكن األفضل. تشيلسي 
فريق جيد للغاية، وميتلك السرعة 
املطلوبة«.وعــن إراحــة اللعبني 
ذلك،  »سنرى  أجاب  األسبوع،  آخر 
وعلينا إدارة الدقائق للعبني، ألننا 
لدينا مبــاراة يوم الســبت، وفي 
العــودة يجب أن نكــون على ما 

يرام«.

وأردف »كرمي بنزميا مثير لإلعجاب، 
واجلهد الذي بذلنــاه كفريق كان 
رائًعا. أنا سعيد باللعبني، وعلينا 
الذهــاب إلــى لندن لتســجيل 
إلى اجلميع  األهداف«.وزاد »نحتاج 
لتســجيل األهــداف، ليــس من 
الســهل اللعب في نصف نهائي 
دوري األبطــال ضد فريــق يدافع 

جيًدا. نحن على املسار الصحيح 
ولــن نســجل 3 أو 4 أهداف كل 
راموس  أن يكون  مباراة«.وأمت »آمل 
معنا، لكنه لم يتدرب مع الفريق 
حتــى اآلن. أمتنــى أن يكــون هو 
فالفيردي  وفيدي  ميندي  وفيرالند 

وكل اللعبني في الفريق معنا«.
ســيزار  يعتقــد  جانبــه،  مــن 

تشيلســي،  قائد  أزبيليكويتــا، 
فريقــه  باســتطاعة  كان  أنــه 
تســجيل أكثــر من هــدف أمام 
ريال مدريد، وقدم تشيلســي أداء 
منوذجيا في الشــوط األول، لكنه 
أضــاع مجموعــة مــن الفرص، 
بشــكل  مهاجموه  يتصرف  ولم 
مناســب فيما يخض اللمســة 
قبــل األخيرة.  وقــال أزبيليكويتا 
تي  »بي  في تصريحات لشــبكة 
بدأنا  أننــا  »أعتقد  ســبورتس«: 
بشكل جيد جدا في أول 20 أو 25 
دقيقة، حصلنا على هدف وأعتقد 
أنه كان بإمكاننا تســجيل املزيد، 
وتعادلوا هم من كرة ثابتة«.وأردف 
قائد تشيلســي: »إنها ليســت 
نعرف  كنا  األول،  النصف  ســوى 
أن األمر ســيكون صعبا أمام ريال 
توجب  بشــجاعة،  وبدأنا  مدريد، 

علينا األداء على أعلى مستوى«.
 وزاد: »يتطلب منك نصف نهائي 
دوري األبطال أن تلعب بأفضل ما 
لديك، افتقدنا للتمريرة الصغيرة 
األخيــرة التي كانت ســتمنحنا 
اخليــار األفضل، أعتقــد أننا أدينا 
بشــكل جيد في التحليل العام 
للقاء«. وأشاد أزبيليكويتا مبهاجم 
ريــال مدريد كــرمي بنزميــا، قائل: 
إنه  رائعــا،  »بنزميا ســجل هدفا 
مهاجم جيــد جدا، متركز وحصل 
على الكــرة وحصل على الهدف، 
يجب أن نحذر في املباراة املقبلة«.
وعن هدف كريستيان بوليسيتش 
أوال،  التقدم  الذي منح تشيلسي 
قال أزبيليكويتا إن األمريكي اتخذ 
املرمى  أمام حارس  األفضل  القرار 
وأنه »العب ال يصدق« مشيرا إلى 
ويتحسن« في صفوف  »ينمو  أنه 

النادي اإلجنليزي.

بنزيما ُيعادل رقم راؤول األوروبي

تشيلسي يفرض التعادل على الريال في مدريد

بنزميا يحاول اختراق دفاعات تشيلسي

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني أن املدرب احلالي 
لنادي اليبزيغ يوليان ناغلســمان سيكون على 
رأس اجلهاز الفني للفريق البافاري خلفاً لهانزي 
فليــك الذي أعلن نيته الرحيل نهاية املوســم 
احلالي.وقال النادي البافاري فــي بيان إن »بايرن 
وقع عقداً مع يوليان ناغلســمان ليكون مدرباً 
جديــداً له. املدرب املتحدر من بافاريا، ســيترك 
اليبزيغ لينضم إلى ميونيخ في بداية املوســم 
املقبل فــي 1 متوز 2021، وســيكون عقده مع 
بطل أملانيا ملدة خمس سنوات حتى 30 حزيران 

.»2026
ولم يحدد النادي املبلغ الذي سيدفعه لليبزيغ، 
لكن وســائل إعلم أملانية أشــارت إلى أن بايرن 
ســيدفع نحو 25 مليون يورو تتضمن املكافآت، 
للحصول على خدمات ناغلسمان الذي ينتهي 

عقده مع فريقه احلالي في 2023.
وبالتالي، فإن هذا املبلغ يجعل من ناغلســمان 
أغلى مدرب في تاريخ كــرة القدم، وفقاً لقناة 
الرقم  »ســكاي« وصحيفة »بيلد«، متجــاوزاً 
القياســي الذي سجله البرتغالي أندريه فياش 
بــواش الذي انتقــل من بورتو إلى تشيلســي 
اإلجنليزي مقابل مبلغ قدره 15 مليوناً عام 2011.

لندن ـ وكاالت:
وقع السائق البريطاني كالوم إيلوت عقدا ليكون 
سائقا بديل ثانيا في فريق ألفا روميو، وسيحظى 
بفرصتــه األولى إلظهار ما لديــه يوم غٍد عندما 
يشــارك في التجربة احلرة لسباق اجلائزة الكبرى 
البرتغالي.ويقام سباق البرتغال يوم األحد املقبل 
ضمن بطولة العالم لســباقات سيارات فورموال 
1.ويعد إيلوت »22 عامــا« جزءا من نظام فيراري، 
ومن قبل شارك في االختبارات مع فيراري.وذكرت 
تقارير أن فريق هاس كان يدرس ضمه للمشاركة 
باسمه في الســباقات هذا املوسم لكنه خسر 

أمام نيكيتا مازيبني ومايك شوماخر.
وذكــر ألفا روميــو أن إيلوت سيتقاســم مهام 
السائق البديل مع روبرت كوبيكا، الذي لن يكون 
متواجدا في بعض الســباقات بســبب تسابقه 
والتزاماته في فئات أخرى.وكان إيلوت هو وصيف 
بطولــة فورمــوال 2 العام املاضي، وخســر أمام 
شوماخر، وســوف يتنافس على عدد غير محدد 
مــن التجارب احلرة األولى لفريــق ألفا روميو هذا 

العام.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
جابرييل  البرازيلــي  فلمينجــو  مهاجــم  وافق 
باربوســا املعروف بـ«جابيجول« على دفع غرامة 
قدرهــا 110 آالف ريال )حوالي 20200 دوالر(، لعدم 
االمتثال لإلجراءات الصحية املعتمدة ضد فيروس 
كورونــا، بالذهاب إلى كازينو ســري فــي 14 آذار 

املاضي في ساو باولو.
وخلل جلسة استماع عن بعد، وافقت محكمة 
في ســاو باولو على االتفاق الذي مت التوصل إليه 
بني جابيجول البالغ مــن العمر 24 عاما ومكتب 
املدعي العــام، والذي وعد اللعــب خلله بدفع 
تلك الغرامة مقابل عــدم مقاضاته على اجلرمية 
املرتكبة ضد الصحة العامة.ويتعني على النجم 
السابق في صفوف سانتوس وإنتر ميلن إيداع 20 
ألفا و200 دوالر فــي خزينة الدولة في غضون 60 
يوما.ومن املقرر أن توجــه الغرامة إلى الصندوق 
احمللــي لدعم األطفال واملراهقــني، وفقا للحكم 

الذي نشرته محكمة العدل في ساو باولو.

ناغلسمان مدربا 
لبايرن ميونيخ 

إيلوت سائقا بديال 
لفريق ألفا روميو

تغريم جابيجول 20 
ألف دوالر 

6:00 مساًء

10:00 مساًء
10:00 مساًء

مفكرة اليوم

الجوية ـ باختاكور

مان يونايتد ـ روما
فياريال ـ أرسنال

دوري أبطال آسيا 

الدوري األوروبي

العواصم ـ وكاالت:
رفض االحتاد الدولي للتنس، طلبا 
األوكرانية  اللعبــة  من  جديدا 
الشابة ديانا ياسترميسكا، لرفع 
عقب  عنهــا  اإليقاف  عقوبــة 

إدانتها بتعاطي املنشطات.
الكشــف  اختبارات  وأظهــرت 
تعاطــي  املنشــطات،  عــن 
هرمون  عاًما(   20( ياسترميسكا 
االصطناعي   التستوســتيرون 
في أواخر تشرين الثاني املاضي.

وتعرضــت لإليقــاف بشــكل 
مؤقــت في الســابع من كانون 
إجراء  حلــني  املاضــي،  الثانــي 
جلسة استماع كاملة في هذه 

الواقعة.
ونقلت وكالة األنباء البريطانية، 
بيان االحتاد الدولي للتنس اليوم 
الثلثاء والذي جــاء فيه "رفض 
رئيس اللجنة املستقلة املعنية 
بنظــر قضيتها، طلبــا جديدا 
لرفع  ياسترميســكا  ديانــا  من 

التي  املؤقــت  اإليقاف  عقوبــة 
طبقت عليها في الســابع من 
2021".وأضاف  الثانــي  كانــون 
البيان "هذا القــرار كان عرضة 
احملكمــة  أمــام  للســتئناف 

الدولية للتحكيم الرياضي، من 
خلل ياسترميسكا، وهي اختارت 
الطريق".ونوه  هــذا  في  املضي 
دعـوى  رفضت  كاس  "محكمة 

االستئـناف وبالتـال.

نيويورك ـ وكاالت:
سجل ديفني بوكر 33 نقطة، ليقود 
فريقــه فينيكس صنــز للفوز على 
نيويورك نيكــس 118 / 110،( ضمن 
منافسات دوري كرة السلة األمريكي 
صنز  أنهى  الفوز  للمحترفني.وبهذا 
سلســلة انتصارات نيكــس، التي 

استمرت لتسع مباريات متتالية.
وسجل كريس باول آخر سبع نقاط 
التي تضمنت  رحلته  لينهي  لصنز، 
زيــارة أول أربعة فرق فــي اجملموعة 
الشــرقية، فائزا في ثــلث مباريات 
مباراتني.وأضاف  في  اخلسارة  مقابل 
وأضاف  21 نقطة،  بريدجــز  ميكال 
بــاول 20 لفريــق صنز.فــي املقابل 
22 نقطة وست  ســجل ديريك روز 
متابعات وســت متريرات حاســمة 
الذي كان يعيش في  لفريق نيكس، 

أطــول فترة انتصــارات متتالية له 
منذ أن حقق 13 انتصارا متتاليا في 

موسم 2012 / 2013.
وفي مباراة أخرى، أحرز دنيس شرودر 
13 نقطة من أصل 21 في الشوط 
أنتوني  زميلــه  وأضــاف  الرابــع، 
دافيز 18 نقطــة وثماني متابعات 

ليقودا لــوس أجنليس ليكرز للفوز 
على أورالنــدو ماجيك 114 / 103.
وسجل مونتريزل هاريل 18 نقطة 
املبــاراة من  بعد مشــاركته في 
ليكرز،  لفريق  البدالء  على مقاعد 
وأضــاف أندريه دروموند 13 نقطة 

و11 متابعة.

تونس ـ وكاالت:
توج فريق الترجي التونسي بلقب 
البطولة اإلفريقية للكرة الطائرة، 
للمرة اخلامســة في تاريخه، بعد 
7 ســنوات كاملة.وحقق  غيــاب 
الترجي فوزا مثيــرا على الزمالك 
بـ3 أشواط دون رد، في اللقاء الذي 
أقيم اول أمــس بنهائي البطولة، 
التي اســتضافتها تونس. ويحتل 
األهلــي املصــري صــدارة ترتيب 
القاري  باللقــب  الفائزة  األنديــة 

للكرة الطائرة، برصيد 13 لقبا.
انتهــى الشــوط األول مــن عمر 
املبــاراة، بتقدم الترجــي بنتيجة 
25-20  ثــم تفوق فــي اجملموعة 
الترجي  25-23.وفــرض  الثانيــة 
الثالث  الشــوط  علــى  تفوقــه 
.10-25 بنتيجــة  الفوز  وحســم 
القاري  اللقــب  الترجي  وحصــد 
للمرة اخلامســة، منذ آخر تتويج 
.2014 التونسي عام  للفريق  قاري 

املصرية  السيطرة  الترجي  وكسر 
على اللقب القاري للطائرة، بعدما 
فازت األندية املصرية بالبطولة في 
آخر 5 نســخ، من بينها 4 لصالح 
اجليش.وعادل  لطلئع  ومرة  األهلي 

الترجي رقــم الزمالك الذي حصد 
اللقب 5 مــرات آخرها عام 2012، 
كما أنه تســاوى مع الصفاقسي 
كأكثر األندية التونســية تتويجا 

بالبطولة اإلفريقية.

باريس ـ وكاالت:
قدم باريس ســان جيرمــان عرًضا 
للحصول على خدمات األرجنتيني 
برشــلونة،  جنم  ميســي،  ليونيل 
عقد  املقبل.وينتهي  املوسم  خلل 
ميسي مع برشــلونة في الصيف 
املقبل، ولم يكشــف البرغوث عن 
موقفه من االســتمرار مع البارسا 

حتى اآلن.
ونقلت صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
مارســيلو  تصريحات  اإلســبانية 
 TNT« بيشــلر، صحفي في قنــاة
Sports Brazil«، إن ســان جيرمان 
قدم عرًضا مليســي ملدة موسمني 
ثابتني، باإلضافة إلى موســم ثالث 

اختياري.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن هذا 
الصحفي ســبق أن كشــف عن 
رحيل نيمار دا ســيلفا إلى ســان 

جيرمان فــي 2017، كما أنه أعلن 
وجود بروفاكس رسمي من ميسي 
لفســخ عقده مع برشــلونة في 

الصيف املاضي.وشــدد الصحفي 
على أن برشلونة لم يقدم أي عرض 
مليسي، من أجل التجديد حتى اآلن.

االتحاد الدولي للتنس يرفض طلب ياستريمسكا

صنز ينهي مسيرة انتصارات 
نيكس في دوري السلة األمريكي

طائرة الترجي تحصد اللقب 13 أفريقيا

سان جيرمان يعرض على ميسي 
عقدًا لمدة 3 مواسم

ياسترميسكا

صنز يتألق في دوري السلة

الترجي بطال لطائرة أفريقيا

ميسي



ميثم عادل*

رياضة

البصرة ـ سعدي السند:

قال مدير شــباب ورياضة البصرة 
صادق عبد اخلضــر:  في احلقيقة 
الفرحــة تغمرنا في اســتضافة 
بطولــة اخلليج العربــي هنا في 
البصرة وهي بالنسبة لنا ) بطولة 
كأس عالم ( وهذا اخلبر املفرح يزيد 
االستعدادات  من مسؤوليتنا جتاه 

لنجاح هذه البطولة .
وأضــاف عبداخلضــر : نحن على 
امت اجلاهزيــة  ألســتقبال هــذه 
من  فلدينا  وأجناحهــا  البطولــة 
للنجاح  يؤهلنا  التحتية ما  البنى 
متاما .. لدينا ملعب رئيسي سعة 
٦٥,٠٠٠ الــف متفــرج وملعــب 
ثانوي ١٠,٠٠٠ عشرة االف  متفرج 
ملعب  االكتمال  طور  في  وكذلك 
الذي ســيدخل  الرياضي  املينــاء 
اخلدمة في غضون ٤ الى ٥ اشهر 
كذلك لدينا من الفنادق ما يؤهل 
متاما ألســتقبال الضيوف فهناك 
وهي  جدا  كبيرة  حتفة ســياحية 
الســيف  ميلينوم  كرانــد  فندق 
ايلول  في شهر  الذي ســيكتمل 
املقبل، كذلــك الطريق املؤدي من 
املطار الــى املدينة الرياضية فكل 
املتطلبات قبــل انطالق البطولة 
ستكون جاهزة وشرعنا منذ اليوم 
الينا  الوفد اخلليجي  االول لوصول 
بالعمــل على قدم وســاق لكل 
وســتكتمل  البطولة  مايخــص 
بأشراف محافظ البصرة املهندس 
الشباب  وزير  و  العيداني  أســعد 
والرياضــة  عدنــان درجــال وكل 
املتطلبــات الالزمــة لنجاح هذه 
الوجه املشرق  البطولة وسنظهر 

لبلدنا العزيز وبصرتنا احلبيبة .
وأكد مدير شباب ورياضة البصرة: 

بعد زيــارة رئيس الوزراء الســيد 
مصطفــى الكاظمي الى املدينة 
بتخصيص مبالغ  أمــر  الرياضية 
معينــة ألجنــاح هــذه البطولة 
فمــا دام اجلهد قــد انصب على 
هــذا املســتوى من دولــة رئيس 
الوزراء ووزارة الشــباب ومحافظة 
جيدة  النتائج  ســتكون  البصرة 
جــدا وســنتميز متامــا و هناك 
سعي حثيث ألكمال ما تبقى من 

املشاريع .
أما الدكتور مهند يوسف العبادي 

مديــر شــؤون الرياضــة مبديرية 
شــباب ورياضة البصرة فقد قال 
:  فــي البدايــة نبارك للشــعب 
وخاصــة جماهيرنــا  العراقــي  
الرياضية خبر اســتضافة العراق 
لبطولــة خليجــي ٢٥ وباالخص 
فــي محافظة البصــرة الفيحاء 
فقد هنــاك اســتعدادات كبيرة 
محافظة  مســتوى  علــى  ليس 
البصرة فقط امنا ابتداًء من رئاسة 
الوزراء الى وزارة الشباب والرياضة 
ومحافظة البصرة فهناك تنسيق 

تام بأعتبارا اننــا على مقربة من 
هذا احلــدث الرياضــي  كمديرية 
مقربة  وعلى  والرياضة  الشــباب 
التي  التفتيش اخلليجية  من جلنة 
أيــام في محافظة  قبل  تواجدت 
البصرة وســجلت النقاط وكانت 
جميــع النقاط ايجابيــة وكانت 
كل املالحظات طيبة وســجلتها 
اللجنة وهناك طمــوح كبير من 
قبــل كل املســؤولني ومفاصــل 
والرياضية  واالدارية  الفنية  الدولة 
هذه  املعوقــات خالل  كل  لتجاوز 

الفترة لغاية شهر ايلول والبصرة 
جاهــزة وتكمل كل ما هو متعلق 
بأجنــاح البطولة و نحتاج في هذه 
الفترة ان نستثمر اجلهود الكبيرة 
الشــباب  ووزارة  الوزراء  لرئاســة 
البصــرة  محافظــة  والرياضــة 
لتصــب في روعــة واجنــاح هذه 
البطولــة ونحن على يقني تام بأن  
تنزل كل اجلهود الــى ارض الواقع 
وتلبي طمــوح اجلماهير الرياضية 
ألجناح هذا العــرس الكروي  الذي 

طال انتظاره.

وحتــدث أيضا مســؤول شــعبة 
الفــرق الشــعبية فــي مديرية 
شباب ورياضة البصرة جعفر عبد 
اجلليل  قائــال : تلقينا  بفرح كبير 
خبــر احتضان البصــرة لبطولة 
كأس اخلليج ٢٥ بعد غياب طويل 
و اصبحت البصــرة جاهزة لهذه  
اجلميع  وندعو  الكبيــرة  البطولة 
بفخر  ونذكر  العمــل  من  للمزيد 
الشــباب  وزير  متابعــات  كبيــر 
والرياضــة عدنان درجــال وكذلك 
املهندس اسعد العيداني محافظ 
البصــرة الذي بذل جهــدا كبيرا 
لألهتمام بالبنى التحتية ومتابعة 
كل االمــور ونحــن نعــرف متاما 
املوقف املساند جدا للبطولة من 
املقدمة  وفي  العزيز  اجلمهور  قبل 
في  باملســاهمة  البصرة  جمهور 
اجنــاح كأس اخلليج  والبصرة كما 
حتدث الزمالء ســتكون جاهزة من 
ناحيــة املالعــب و كل املتطلبات 
الى  التحتيــة باالضافة  والبنــى 
اجلوانب االمنية  والبصرة ستظهر 

مبظهرها الرائع املعروف .
من جانب آخر قدم كــورال كلية 
جامعة  فــي  اجلميلــة  الفنــون 
البصرة اوبريت ) هال فيكم ( ضمن 
فعاليات التحضيرات إلســتقبال 
البصرة.وشــارك  في   25 خليجي 
املوسيقية  الفنون  قســم  طلبة 
باوبريــت ) هــال فيكــم ( بقيادة 
الدكتور قيس عودة  والتدريســي 
الفنان عمار  واحلان  محمد كاظم 
علي  الشــاعر  وكلمــات  كاظم 
منشد.. واجنزت األنشودة بالتعاون 
مع شــباب اجلهد الطوعي ملدينة 
وزارة  وإشــراف  الرياضية  البصرة 
الشــباب والرياضة.ويعــد كورال 
كلية الفنــون اجلميلة اول كورال 

اكادميي في محافظة البصرة.

يؤكدون على التعاون المشترك 

البصريون عازمون على إنجاح عرس بطولة خليجي 25

تشيفرين يقمع 
تمرد بيريز ! 

»نحــن من جنلب لكم اخلبز وانتم تعطونا 
كســرة منه«بهذه العبارة الشهيرة قاد 
فلورنتينــو بيريز رئيس نــادي ريال مدريد 
ثورته ومتــرده على االحتــاد األوروبي لكرة 
القدم ورئيســه ألكســندر تشــيفرين، 
مبساندة اندريا انييلي رئيس نادي يوفنتوس 
وعائلة جليزر مالكة مانشســتر يونايتد  
الطالق دوري السوبر األوروبي وموافقة 12 

ناديا من أعظم اندية أوروبا.
التمرد كاد يعصف بالشــرعية املتمثلة 
باحتاد كــرة القدم األوروبــي ويجعل من 
الدوريات األوروبية الكبري مجرد مسابقات 
لفرق املناطق فمن ســيتابع دوري اسباني 
اليوجــد فيه برشــلونة وريــال واتلتيكو 
مدريد وبرمييرليغ ليس فيه الستة الكبار 
وكالتشــيو بدون اليوفي وانتر واي ســي 

ميالن. !
الرعاية  التلفزيونــي وحقوق  البث  اموال 
ســتذهب ادراج الرياح وستفلس االندية 
نفوذ وســلطة  ومعها  والقائمني عليها 
احتادها األوربي. خط األموال واالســتثمار 
ســوف يصب في جيب حامل لواء الثورة 
بيريز وأعوانه، الراعي الرســمي للبطولة 
مجموعة بنوك مورغان جي بي األمريكية 
بتمويل 4.6 مليار جنيه استرليني. قنوات 
دزن االملانية دفعت 4 مليار يورو للحصول 
علــى حقــوق بث الســوبر ليــغ . و400 
مليون يورو تدفع على الفـور لكـل نـادي 

مشـارك.
قامــت الدنيا ولم تقعد وقاد تشــيفرين 
رئيس االحتاد األوروبي قيادة اجملتمع الكروي 
لالطاحة بهذا التمرد الذي سماه  )جشع 
املال( وحشد الشارع الرياضي والسياسي 
بأوروبا وهدد ونــدد وارغى وازبد، انها حرب 
األثرياء! ومبا ان كرة القدم في النهاية هي 
ُملك البســطاء استطاع بفضل جمهور 
اللعبــة ان يقمع هذا التمــرد ويأده قبل 

والدته.
ومبا ان )مصائب قــوم عند البعض فوائد( 
ظهر طموح ناصــر اخلليفي املتنامي في 
اوروبا واستطاع بدهائه وحنكته ان يجمع 
كل خيــوط اللعبة ويزيــح اندريا انييلي 
رئيس السيدة العجوز ويتربع على رئاسة 
رابطة االندية االوروبية بعد ان كســب ود 
الرئيس تشيفرين وأطراف اللعبة املضادة 
لتوجه فلورنتينو بيريز  قائد حملة التمرد 
. ناصــر اخلليفي كان يعلــم ان في حالة 
جناح ثــورة بيريز ســيتم صياغة خارطة 
كرة القــدم العاملية بشــكل جديد ورمبا 
سيؤثر ذلك على حلم تنظيم قطر لكأس 
العالم 2024 ودورهــا املتغلغل في احلياة 
االقتصادية الرياضية بفرنسا وأوروبا لهذا 
كان لزاما عليه ان يتحــرك ويأخذ جانب 
الشرعية الدولية كما يقول . لعبها صح 

ابو غامن .
* هل بالفعل انتهت ثورة  االندية االوروبية 
الكبرى  على احتداهــا العتي ام ان اجلمر 
مــازال ملتهبا حتت الرمــاد الذي خلفته 
رئيس  التي اخمدهــا تشــيفرين  النــار 
االحتاد األوروبي بعد 48 ســاعة فقط من 
الثورة في  أشتعالها. وهل ستكتب هذه 
حالة أيقاضها مجــددا نهاية كرة القدم 
. في كال احلالتني يبقى اخلاســر االكبر هو 

جمهور اللعبة االكثر شعبية. 

*مدرب محترف وناقد رياضي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

عقــدت جلنــة االنضباط فــي الهيأة 
ملناقشــة  اجتماعــا  التطبيعيــة، 
اعتراضــات األنديــة واألحــداث التي 
رافقت املباريــات.. ولدى اطالع اللجنة 
على الفيديو اخلاص مبباراة )جسر ديالى 
والطلبــة( ضمن دوري الناشــئني، وما 
رافق املباراة من أحداث شغب واعتداء 
على قوات أمن املالعب، وبعد االستماع 
والطاقم  املبــاراة  مشــرف  إلفــادات 
التحكيمــي ومجموعة من قوات أمن 
املالعــب املوجودين فــي امللعب، تقرر 
معاقبة فريق )جســر ديالى( للناشئني 
باإليقــاف لنهاية املوســم، اســتنادا 
ألحــكام املــادة ) 51 / 3 ( انضباط، مع 
حرمــان النادي من اللعــب على أرضه 
ملدة ســنة اســتنادا ألحكام املادة ) 5/ 
2 ( من الئحة االنضبــاط، وذلك لعدم 
توفر األمان واإلخالل باألمن في امللعب 
من حيث ســالمة الفــرق والطواقم 

التحكيمية واملشرفني.
وقــررت اللجنــة رد اعتــراض نــادي 
االتصاالت على نادي الصليخ، وذلك بعد 

مطالعة ومفاحتة قســم املسابقات، 
حيــث تقرر رد االعتراض اســتنادًا الى 
هامش قســم املســابقات في االحتاد 
الذي ينص على عدم وجود دليل يخص 
الالعبني املذكورين في االعتراض. ولدى 
مناقشــة قرارات االحتــاد الفرعي في 
نينوى، عطًفا على ما جاء في اعتراض 
نادي احلدباء على نــادي األمواج، ولدى 
مطالعــة الكتــب الرســمية لالحتاد 
الفرعــي، وتشــكيل جلنــة حتقيقية 
املذكــور أعاله،  بخصــوص االعتراض 
تقرر إلغاء جميع القرارات الصادرة من 
اللجنة التحقيقية في االحتاد الفرعي.

كما تقرر إلغاء تشكيل جلنة االنضباط 
الفرعــي فــي نينوى، حيث ســبق أن 
وجهنا بأن جميــع القضايا تُنظر من 
وتزويد  املركزية،  االنضبــاط  قبل جلنة 
بجميع  املركزيــة  االنضبــاط  جلنــة 
األوليات اخلاصة باالعتراض للبت فيه، 
على ان تلغى جميع القرارات السابقة، 
وتزويدنــا بكشــوفات نــادي األمواج 
القادمني  الالعبــني  اســتغناءات  مع 

واخلارجني من النادي.
من جانب اخر، تأهل فريق الشــرقاط 
رســمياً إلى دوري الدرجة األولى لكرة 

القدم، بعد فوزه فــي املباراة الفاصلة 
عن املنطقة الغربية على فريق املوصل 
بأربعة أهداف مقابل هدفني في املباراة 
التي جمعت الفريقني مساء أول أمس 

على ملعب الساحر أحمد راضي.
وتقام قرعة دوري الدرجة األولى بقاعة 
احملطة بالعاصمة بغداد اليوم اخلميس 
في متام الســاعة احلادية عشر صباحآ 
دوري الدرجــة األولــى ســيتالف من 
28فريقآ ستتقســم على مجموعتني 
كل مجموعة أربعة عشر فريقآ يلعبون 
ملرحلة  الــدوري  بطريقة  بينهم  فيما 
واحدة مبجموع ثالثة عشر مباراة لكل 
فريق يتأهــل أول اجملموعة األولى وأول 
اجملموعة الثانية بشكل مباشر للدوري 
املمتاز للموســم القــادم اما وصيف 
اجملموعة األولى فسيتقابل مع وصيف 
ملحق  مبــاراة  في  الثانية  اجملموعــة 
ملواجهة  الفائز  الفريق  ليتاهل  فاصلة 
صاحب املركز الثامن عشر من الدوري 
املمتاز في مبــاراة فاصلة أخرى يتأهل 
للموسم  املمتاز  للدوري  الفائز  الفريق 
املقبل  أي لرمبا سيشــهد دوري الكرة 
املمتاز للموســم القادم  تواجد ثالثة 
إندية  أو رمبا يقتصر التأهل باملقعدين 

فقط واملقعد الثالث سيبقى لصاحب 
رمبا سيحقق  الذي  الثامن عشر  املركز 
الفوز في آخر مباريات املوسم وبالتالي 
يواصل بالبقاء فــي الدوري املمتاز هذا 

من جانب القرعة وااللية للبطولة.
امــا من تاهل لغاية االن وســيتواجد 
بــدوري الدرجة األولى فهــم إندية » 
وميسان  والرمادي  والناصرية  سامراء 
واحلســني  واجلنســية  والصناعــة 
والبحــري وســوق الشــيوخ وكربالء 
والكوفــة وغــاز الشــمال والعلــم 
والصليخ  واجليــش  وديالى  وبرايتــي 
والدفــاع املدني واملــرور وعفك وبابل 
والشرقاط   اجلنوب  ومصافي  واالتفاق 
ونــوروز وبيشــمركة  واكــد ودهوك 

السليمانية«.
إلى ذلــك يواصــل فريق نــادي املرور 
عادل عجر  مدربه  باشــراف  الرياضي 
معســكره التدريبي فــي محافظة 
الدوري سعيا  لبطولة  كربالء حتضيرا 
واملعســكر  ايجابية،  نتائج  لتحقيق 
التدريبي يقام باشــراف ومتابعة إدارة 
نادي املرور الرياضي التي تعمل بشكل 
دؤوب على االرتقــاء بفرقها الرياضية 
برغم حداثة تشكيل الفرق الرياضية.  

انضباط الهيأة التطبيعية تصدُر حزمًة من العقوبات 
المسابقات تجري اليوم قرعة أندية الدرجة األولى

فريق الشرقاط

متابعة ـ الصباح الجديد:
 FIFA أســفرت قرعة كأس العرب
2021™ التي اســتضافتها  قطر 
"دار األوبرا" باحلــي الثقافي كتارا 
الدوحة،  القطريــة  بالعاصمــة 
والتي ينظمها االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( بالشــراكة مع دولة 
قطر نهاية العــام اجلاري، أي قبل 
نحو عــام من اســتضافة البالد 
لبطولــة كأس العالم FIFA قطر 

٢٠٢٢™، عن مجموعات قوية.
الدولة  األولى ضمــت  اجملموعــة 
املضيفة قطر والعراق والفائز من 
مبــاراة عمان والصومــال والفائز 
والكويت،  البحريــن  مبــاراة  من 
وتكونــت اجملموعــة الثانيــة من 
تونس واإلمارات وسوريا والفائز من 
وتألفت  واليمن،  مويتانيــا  مباراة 
املغرب  مــن  الثالثــة  اجملموعــة 
مباراة  والفائز مــن  والســعودية 

األردن وجنــوب الســودان والفائز 
من مباراة فلســطني وجزر القمر، 
في حني ضمــت اجملموعة الرابعة، 

اجلزائــر ومصر والفائــز من مباراة 
لبنــان وجيبوتي والفائز من مباراة 

ليبيا والسودان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لكرة  العراق  منتخب  مدرب  دعا 
الصاالت، هيثــم عباس بعيوي، 
فـــي  لالنخـــراط  العبـــا   23
مبحافظـة  التدريبـي  املعسكـر 
آيـار  مطلـع  األشـرف،  النجـف 

املقبـل.
ويســتعد منتخــب الصــاالت 
تايالند في  ملواجهــة منتخــب 

إلى  املؤهــل  اآلســيوي  امللحق 
كأس العالم، والذي تقام مباراتي 
الذهاب واإلياب، يومي 20 و25 من 
الشــهر املقبل، على أن يقلص 
عدد الالعبني في نهاية املعسكر 
القائمة  العبا.وضمــت   17 إلى 

الالعبني، كال من:
»حيــدر مجيد، ســالم فيصل، 
مصطفــى بجاي، وليــد خالد، 

محب الدين جمعة، غيث رياض، 
زياد، حســن علــي، فهد  طارق 
ميثاق، زيــن العابدين عبدالرزاق، 
احمد دريد، زاهــر مهدي، يحيى 
عبد، عمر ســبتي، عبد الكاظم 
محمد، رافــد حميد، فادي عالء، 
صباح،  عزت  احسان،  مصطفى 
علــي موفق، حيــدر رعد، حمزة 

عباس، علي محمد«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
فاز فريقا زاخــو ونفط البصرة 
لكرة الســلة، ضمــن مباريات 
الثانية للــدوري املمتاز  املرحلة 
لكــرة الســلة.وفاز فريق نادي 

بفارق  التضامن  نادي  زاخو على 
10 نقاط بواقــع 78-88 نقطة، 
كما فاز فريق نادي نفط البصرة 
على نــادي االعظمية بفارق 13 
نقطــه بواقــع 75-62 نقطة.

وأجــل االحتــاد العراقــي لكرة 
الســلة مباراة ناديــا الكهرباء 
والشرطة ، وذلك بسبب إصابة 
الكهرباء  نــادي  وإداريّي  مدربي 

بفيـروس كورونـا.

أحمد حميد عوفي*
أحرز فريق فهود زعبيل بطولة ند 
الشــبا الرمضانية في دبي حتت 
املتميز  اإلماراتي  املدرب  إشــراف 
ســعيد جاســم الذي يحســن 
التعامــل مــع زهور املســتقبل 
ولــه جناحــات كثيرة فــي نادي 
الوصل حيــث قدم مجموعة من 
لقب  النادي.ونال  لفــرق  املواهب 
أفضل حارس مرمى في البطولة 
العراقي فرج خالــد بعد أن قدم 
مســتوى رائع خاصة و أنه حارس 
مرمى أكادميية ســلجادو أفضل 
أكادميية في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
تأثر حارسنا الصغير بوالده خالد 
في  الســابقني  احلراس  أحد  فرج 
العراق وتعلم منه الكثير، بدأ فرج 
العبــاً ولكن مكتشــف املواهب 
الكابــن العراقــي نعمت عباس 
الذي قدم ســتة حراس ملنتخبات 
أقنع  درجاتها  مبختلــف  اإلمارات 
اجملتهد ســعيد جاســم  مدربه 

إلــى حــارس مرمى،  بتحويلــه 
وســرعان ما اســتجاب الكابن 
ســعيد لنداء املدرب نعمت وجنح 
حارسنا الصغير في عالم املرمى 
وقدم مستويات متميزة مما شجع 
أكادميية برشــلونة للتعاقد معه 

ولكنه اعتذر ويرغب في االستمرار 
بأكادميية سلجادو. مشروع حارس 
مرمى نأمل أن يجد فرصة له في 

منتخبات العراق السنية.

* مدرب عراقي محترف

الوطني في المجموعة األولى 
إلى جانـب قطر بكأس العرب

الصاالت يضم 23 العبا لمعسكر تايالند
فوز زاخو ونفط البصرة بدوري السلة 

فرج خالد .. االفضل في بطولة
 )ند الشبا( في اإلمارات

فرج خالداملنتخب الوطني امام قطر في لقطة أرشيفية



تعــرض النجــم العاملي 
إلنتقادات  هارفي  ستيف 
كثيرة مــن قبل املتابعني 
األميركيني بسبب انتشار 
تصريح قدمي له اعتبر فيه 
الذكر  بــني  الصداقة  أن 
األمر  مستحيلة،  واألنثى 
أحدث ضجة كبيرة  الذي 
مــن جديد علــى مواقع 
االجتماعــي.  التواصــل 
اجلمهــور  تــداول  وكان 
فيديو  مقطــع  مؤخــرا 
لستيف هارفي يظهر فيه 
قيام شــخص بوظيفته 
وهــي حمل ســماعة لـ 
أغنيته  وتشغيل  ستيف 
املفضلة عند دخوله كل 
األمر  االستوديو،  الى  مرة 

الذي شــّكل جدال كبيرا 
بني املتابعني اذ اشاروا الى 
الكبيرة  الرفاهيــة  مدى 
التي يعيش فيها ستيف 
هارفي، وقد ظهر في هذا 
الفيديو وهو يتمايل على 
ومعروف  األغنيــة.  أنغام 
عــن هارفــي فيديواتــه 
بالتنميــة  املتعلقــة 

البشرية.

املصري  الفنــان  حتــدث 
رامــي صبري عــن أزمته 
مع امللحــن املصري عزيز 
أغنية  بسبب  الشافعي 
غناها  التــي  "شــكرا"، 
عمرو  املصــري  الفنــان 
أن ما  الى  دياب، مشــيراً 
فعله عزيز كان مهيناً له. 
وأوضح رامي خالل مقابلة 
في احد البرامج التي بدأ 
اذاعتها فــي اول رمضان، 
أنه كان يعمل على تنفيذ 
األغنية حني فوجئ بعزيز 
يبيع األغنية لعمرو، نافياً 
أن يكــون عّطــل تنفيذ 
األغنية لعدة أشهر، كما 

قال عزيز. وأضاف أن عزيز 
األغنية لعمرو  بيع  فّضل 
املادي،  املقابــل  بســبب 
والشــهرة التــي حصل 
معه،  التعاون  من  عليها 
وجود  ضرورة  على  مؤكداً 
مبــدأ فــي التعامل بني 

الفنانني وامللحنني.

اإلعالميــة  صدمــت 
املصرية بوســي شــلبي 
الشعر  بخلعها  اجلمهور 
الهواء  علــى  املســتعار 
"شــيخ  برنامج  ضمــن 
احلارة واجلريئة" مع اخملرجة 
املصريــة إيناس الدغيدي 
الفضائيات  احــدى  على 
هذه  وجــاءت  املصريــة. 
اخلطوة بعد طلب شــيخ 
احلــارة منها فعــل ذلك، 
طريف  بشــكل  فــردت 
وأنتوا  بالقول: "ده شعري 
ليه"،  فيهــا  طمعانــني 
الشــعر  خلعت  ثم  ومن 
املستعار، وقالت: "أنا مش 
هلبســها..  ومش  بخاف 
ترنــد".   دي  الباروكــة 

انها  وأوضحــت شــلبي 
املستعار  الشــعر  تضع 
كــي توفر وقت تســريح 
شــعرها، خصوصــا في 
واملناســبات  املهرجانات 
ليس  واملوضوع  الفنيــة. 
اكثر من وفــت يرتاح فيه 
السشوار.  من  شــعرها 
وقد القــت حلقتها رواجا 

كبيرا بني اجلمهور.

ستيف هارفي

بوسي شلبي

رامي صبري

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
ســّربت بعض مواقع وصفحات اإلنترنت صورا وفيديوهات 
 Land تظهــر تصميم االمنــوذج اجلديد كليا من ســيارات

Cruiser الشهيرة من تويوتا.
وبالنظر للصور املسّربة نالحظ أن السيارة اجلديدة اختلفت 
بشــكل ملحــوظ عــن ســيارات Land Cruiser احلالية، 
واالختالفــات األكبر جــاءت من حيث تصميــم الواجهة 
األمامية إذ تغير شــكل غطاء املبرد وأصبح الشبك أكثر 
بروزا ومجهزا بأربــع خطوط عريضة مطلية بالكروم، كما 
تغير شكل الفتحات الهوائية على الواجهة، أما املصابيح 
فأصبحت أضيق وجهزت بثالث وحدات إضاءة رئيسة تعمل 
بتقنيات LED، وخط LED مضيء بحيط باملصباح إلظهار 

مؤشر االنعطاف.
كما زودت واجهة القيادة بشاشة كبيرة بارزة من منتصفها، 
واملســاحة بني الســائق والراكب اجملاور له جهزت مبساند 
عريضة يتداخل فيها اجللد مع اخلشب بصورة أنيقة وميزة، 
وتغير تصميم مقبض نقل السرعات وتغير معه تصميم 

مفاتيح التحكم بأنظمة املولتميديا والتكييف أيضا.
ومــن املتوقع أن تتخلى تويوتا عن احملــركات اجملهزة بثماني 
  V6 أســطوانات في هذه املركبات، وتســتبدلها مبحركات
توربينية بســعة 3.3 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 422 

حصانا.

 الصباح الجديد - وكاالت:
بصرف النظر عن جميع اإلرشــادات الصحية واإلرشادات 
اإللزامية وإجراءات التشــغيل املوحدة املتعلقة بفيروس 
كورونــا، قــام اثنان مــن املؤثرين على وســائل التواصل 
االجتماعي برسم أقنعة على وجوههم بدالً من ارتدائها 

ودخلوا إلى سوبر ماركت في بالي بإندونيسيا.
وصور كل منهما اآلخر وهو يدخل الســوبر ماركت بقناع 
مرسوم على وجهه بدالً من ارتدائه وقاما "جوش بالير لني 
وليا سي" بتسجيل الفيديو داخل سوبر ماركت في بالي.

وحاولت ليا جتنب االستدعاء من املتسوقني من خالل طالء 
وجهها بألوان القناع اجلراحي مع اســتكمال خط أبيض 

يؤدي إلى أذنيها إلضفاء مظهر حقيقي عليها.
ويبدأ الفيديو برسم املؤثر على وجهها وهي جالسة في 
املقعد األمامي للســيارة ومبجرد االنتهاء من ذلك خرجت 
من الســيارة ومرت بجوار حارس أمــن لم يالحظ القناع 

.Times Now News املزيف حسبما ذكرت
ولســوء احلظ لم تسر احليلة بشكل جيد مع العديد من 
املشــاهدين عبر اإلنترنت الذين وصفوا الــزوج بأنه غير 
مسؤول وخطير. وبعد أن انتشر الفيديو على نطاق واسع 
أكدت الهجرة اإلندونيســية أنه مت حجز جوازي سفرهما 

ومن احملتمل أن يواجها الترحيل.

امرأة ورجل يرسمان الكمامة
 على وجههما بداًل من ارتدائها

 Land تسريبات تكشف عن
Cruiser الجديدة من تويوتا

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
اهم انواع الصيام في رمضان صيام 
اجلوارح، واختبــار قدرتنا على الصبر 
باالمتناع عن كثير مــن االمور التي 
اعتدنا القيام بها في اشــهر السنة 
رغبنا  االكل متــى ما  االخرى. منها 
الغيبــة  استســهال  واشــتهينا، 
والكذب والنفاق، فاذن رمضان وسيلة 
اخالقياتنا  تصحيــح  على  للتعويد 

وطباعنا.
كــم واحد منــا اســتطاع ان يدرب 
نفســه على ان ميارس صوم اجلوارح 
بعد رمضــان؟ وهل ميكــن ان يكون 
بالبعض وغيروا بعض  اثر لشهر  قد 

سلوكياتهم؟
ايهاب  الباحث بعلم االجتماع  يقول 
فان  بالتعويد،  الزبيدي: "كل شــيء 
امنت بضرورة انهاء اخلالفات في هذا 
الشــهر، وتصاحلت مع كل من كان 
لي خالف معه، ساشــعر باحساس 
وينسيني  حدث  ما  ينسيني  جميل، 
اتخذ  ان  فيمكــن  وبالتالي  غضبي، 
مبــدأ املصاحلــة ســنة حلياتي في 
كل وقــت يحدث خــالف بيني وبني 

احدهم".
ويضيــف: "من ضمــن القيم التي 
يغرســها الصيام في النفس قيمة 
الطاعة  على  الصبر  بأنواعه،  الصبر 
املطلقــة، والصبــر عــن ارتــكاب 
املعصية، والصبر على البالء، والصبر 
على إيذاء اآلخرين وان اســاؤوا الينا، 
ابتغاء األجر من اهلل  واملسلم يصبر 
عز وجل، فعن عبد اهلل بن عمر رضي 
اهلل عنهما، أن النبي صلى اهلل عليه 
ـذي يخالُط  وســلم قال: "املؤمُن الَـّ
النَّاَس ويصبُر على أذاهم أعظُم أجرًا 
مَن املؤمــِن الَّذي الَ يخالُط النَّاَس والَ 

يصبُر على أذاهم".
اننا سرنا  لو  وتابع: "تلك االخالقيات 
ارقى االمم واسماها،  عليها الصبحنا 
فــكل نقطــة منها لهــا مدلوالت 
ومعان وزوايا عدة تخص كل تفاصيل 
بالتغيير  ليســت  املشكلة  حياتنا. 
رمضان  بعــد  اليــه  الــذي نطمح 
واالعتيــاد علــى صوم اجلــوارح، امنا 
رمضان  في  التعاليم  لتلك  االمتثال 

نفســه، فلم اجد مــراء او منافق او 
االفعال  تلك  عن  امتنع  مســتغيب 
في رمضــان، لكنه يتبــع كل فعل 
مشــني بجملة )اللهــم اني صائم( 
فيعزز بهــذا النفاق الديني. علينا ان 
نعتاد على صوم اجلوارح واالبتعاد عن 
اوال،  رمضان  في  السيئة  االخالقيات 
والصبر على ادوات التغيير املطالبني 
بهــا، فان اســتطعنا بالفعل تغيير 
مــا بانفســنا وحتســني اخالقياتنا 

وتصرفاتنــا في هذا الشــهر، فمن 
الوقت ســنعتاد عليها  املؤكد مبرور 
انفسنا،  على  تأثيرها  الننا سنلمس 
واول نتائجها احساســنا بالســالم 

النفسي".
سلمى عزيز موظفة باحدى الوزارات 
احلكومية تقــول: "لو اننــا التزمنا 
الشــهر  هذا  من  بالغاية  بالفعــل 
واملتمثلــة باالبتعــاد عــن كل مــا 
يغضب الرب، اكيد سنتغير، فثالثني 

يوما ليست بالقليلة، ومثلما نشعر 
باجلوع في اوله ومــن ثم نعتاد االمر 
بعد ايام قليلة، فالصوم عن ارتكاب 
املعاصي مثل النفاق والغيبة واخلبث 
وغيرها ميكن ان ندرب انفسنا عليها، 
وســنجد صعوبة في اول االمر لكن 
بعد هــذا ســنعتاد عليهــا، ونذق 
طعم حالوة النفس النقية وبالتالي 
السنة  اشهر  لكل  التغيير  سيكون 

بفضل رمضان". 

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأ إطــالق آالف أســراب البعوض 
املعــدل وراثًيــا في واليــة فلوريدا 
األسبوع كجزء من  األميركية، هذا 
جهود مكافحة أنواع احلشرات التي 

تنشر األمراض صيفا.
"نيويــورك  صحيفــة  وذكــرت 
اجلديد، من  املشــروع  أن  بوســت" 
البريطانية  "أوكســيتيك"  شركة 
إلى  يهدف  احليويــة،  للتكنولوجيا 

احلد من انتشــار البعوض 
الذي ميكن أن ينشــر 

أمراًضا عديدة.
املشروع  يهدف 

تعديــل  إلــى 
ذكور البعوض 
مــع  وراثًيــا 
اإلناث  بقــاء 
معدلة،  غيــر 
الأنها ستموت 

تلقائيا بعد عملية التلقيح، 
بحسب الصحيفة.

عندئــٍذ تعمــل ما 
يســمى بـ "آلية 
منع  على  املوت" 
أي نسل ناجت من 
الناقالت  اإلناث 
مــن  للمــرض 
على  البقــاء 

قيد احلياة.

وقالــت" أوكســيتيك" فــي بيان 
"ال ميكــن أن يعيــش البعوض بعد 
وبالتالي يتم  التلقيــح،  عمليــات 
السيطرة على تعدادها في األشهر 

املقبلة".
وســيجري وضع البعــوض املعدل 
في ســتة مواقع فــي فلوريدا، مع 
كل   12000 حوالــي  ظهــور  توقع 
أسبوع على مـدى األسابيـع الـ 12 

املقبلـة.

والية أميركية تطلق آالف أسراب البعوض لمكافحة الحشرات!

رمضان كريم اذا اكرمنا اخالقياتنا ونزهناها

الصباح الجديد - وكاالت:
هددت النجمة آينت عامر باللجوء إلى القضاء إذا 
مت تأويل أي تغريدة لها مبعنى غير املقصود، مؤكدة 
أن تصريحاتها الســاخرة في االيام األخيرة ليس 
املقصود بها عمل بعينــه. وكان هذا بعد الربط 
املتواصل بني تغريداتها وأزمتها مع النجمة ريهام 

حجاج في كواليس مسلسل "وكل ما نفترق".
ووجهت آينت التحذير عبر حســابها مبوقع تويتر 
قائلة: " استغرب ربط اي منشور اكتبه مبسلسل 
واحد! هناك 25 مسلســل ميكن ان اعني اي واحد 
منهــم، وانا بطبعي ال انتقــد اي زميل او زميلة. 
وطبيعــي جدا ان يكون هناك عمل او اكثر يخيب 
توقعاتي، فاعبر عن رأيي باملساحة التي تخصني 
في مواقع التواصل، وما ارجــوه ان ال يتصوروا اي 
منشور اعنيه فيه مسلسل بعينه واستهدف به 
شخصية معينة، حذرت باني ساجلأ الى القضاء 
بسبب هذا التحريف املتعمد وبدأ محاميي برفع 

دعوات قضائية".
وأصدر احتاد نقابات املهــن الفنية في مصر قرارا 
عاجال بإحالة أي جنم يشــوه ســمعة زميله إلى 
التحقيق، وقال الدكتور أشــرف زكي نقيب املهن 
التمثيلية في مصر، في بيان رســمي: لوحظ في 
األيام األخير وجود كم من التراشقات التي يصل 

بعضها لتبادل الشتائم على 
صفحات التواصل االجتماعي 

بــني أعضاء النقابــات التابعة 
الذي  األمر  الفنية،  النقابات  إلحتاد 

اســتدعى قرارات وإجراءات مباشــرة 
للتصدي لهذا الســلوك غيــر املقبول قبل أن 
يتحــول لظاهرة غير محمودة تشــوه تاريخنا 

الناصع في االبداع والفنون.
وتابــع: "يهيب إحتــاد النقابــات الفنية بأعضاء 
نقابات املهن املوسيقية والتمثيلية والسينمائية 
إحترام الدور الثقافــي الذي يقومون به كصناع 
للفن والثقافة وكرمــوز إجتماعية يحتذى بها 
وإحتــرام التاريــخ الطويل واملشــرف للفنون 

في مصر فاملوهبة مســئولية والفن رسالة 
واالبداع تنوير".

واختتم: " قرر مجلس إدارة إحتاد النقابات 
الفنية إتخاذ جميع االجراءات القانونية 
في هــذا االطار كما يحــذر اجمللس من 
تعــرض كل من لــم يلتزم بالســلوك 
األخالقــي الالئق بالفن وصــورة الفنان 
االجتماعي  التواصــل  على صفحــات 
للمســائلة ولتحويلــه للتحقيق فورا 

واهلل ولي التوفيق".

آيتن عامر تهدد باللجوء إلى 
القضاء بعد تحريف تغريداتها

 الصباح الجديد - وكاالت:
بلــدة  ســكان  يشــعر 
الصغيــرة  نورثهامبتونشــاير 
باحليرة  املتحدة  باململكة  والهادئة 
والرعب بعــد ظهور بعض عالمات 
الطباشير الغامضة على عدد 

من املنازل.
يعتقــد العديد من 
الســكان احملليني 
العالمــات  أن 
تكــون  رمبــا 
قــد صنعها 
مزيف  بائــع 
عادة  ولكنها 
تكــون  مــا 
تبطــة  مر
د  جــو بو
منازل  لصوص 
ص  لصــو و
في  الــكالب 

املنطقة.
ما  وبحســب 
اكتشاف  مت  ورد 
من  العالمــات 
جيمــا  قبــل 

ســمولبونز التــي تعيــش فــي 
إنها رصدت إحدى  ديسبورو وقالت 
العالمات بعد أن قام رجل زعم أنه 
بائــع طاقة بزيــارة منزلها في 21 

أبريل وفًقا لتقرير إعالمي محلي.
أنني كنت  وقالت: "كان يخبرنــي 
أدفع الكثير من الكهرباء على عداد 
الدفــع عند االســتخدام" وقالت 
أحصل  ال  أننــي  "أخبرته  جيمــا: 
على أجر وأنني أدفع شهريًا ثم بدا 
وكأنه في عجلة من أمره للذهاب".

وأضافــت: "كان يتصــرف بغرابة 
ووقف بالقــرب من لوح الزجاج في 
بابي األمامي كما لو كان ينظر من 
خالله ولم يتراجــع عندما فتحت 

الباب".
وتابعت جيمــا أن "البائع املفترض 
جعلها تشعر بعدم االرتياح وأرادت 
التخلص منه ولكــن بعد أن غادر 
وجــدت الطباشــير األبيض خارج 
منزلهــا وشــعرت باخلــوف على 

كالبها".

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفل عمالق محــركات البحث في 
اإلنترنــت "غوغــل"، امــس األربعاء، 
بالذكرى الـ75 مليالد املمثل الراحل نور 
الشريف، أحد أيقونات الفن في مصر.

ونشر "غوغل" على صفحته الرئيسة 
ثــالث صور لشــخصيات جســدها 
الراحل في مســيرته الفنيــة، التي 

امتدت لنحو 40 عاما.
جــاءت فرصتــه األولــى فــي عالم 
الســينما حني لفــت انتبــاه اخملرج 
الشهير حسن اإلمام، فأسند إليه دورا 
في فيلم "قصر الشــوق" عام 1966. 
وبدأ الشــريف يفــرض جنوميته بدءا 

من منتصف السبعينيات بأدواره في 
أفالم مثل "الكرنك" و"أبناء الصمت".

وعرف الشــريف باهتمامه بالقضايا 
العربيــة وفــي مقدمتهــا القضية 
الفنان  دور  وجســد  الفلســطينية، 
الفلســطيني ناجي العلي في فيلم 
حمل نفس االســم، كما جســد دور 
الكاتــب توفيــق احلكيم فــي فيلم 

"عصفور من الشرق".
وعلــى الشاشــة الصغيــرة قــدم 
الشــريف مجموعــة متنوعــة من 
التاريخية  الدرامــا  فقــدم  األعمال، 
في "عمــر بن عبد العزيــز" و"هارون 
الرشيد"، وقدم القصص االجتماعية 

فــي كل من "لن أعيش في 
جلبــاب أبــي"، و"عائلة 
احلاج متولي"، كما قدم 

ثالثية "الدالي".
أعماله  آخــر  وكانــت 
الســينمائي  الفيلــم 
"بتوقيت القاهرة"، الذي 

نــال جائــزة مهرجان 
الســينمائي  وهران 

عام  اجلزائــر  في 
2015. توفي في 

أغسطس   11
عام 2015.

الصباح الجديد - وكاالت:
مت فــي يــوم األرض العاملي 
الصني  في  اإلعــالن  مؤخرا 
أول طريق يتم تعبيده  عن 
بالنفايات البالســتيكية 
وكان  تدويرهــا،  املعــاد 
جامعة  حــرم  في  هذا 
والتكنولوجيا  للعلوم 
في شــنغهاي شرقي 

الصني.
واســتعمل فــي إجناز 
يبلغ  الــذي  الطريــق 
300 متر، أكثر  طولــه 
مــن  كــغ   200 مــن 

البالســتيكية  األطفال  رضاعات 
املعــاد تدويرها، علــى وفق وكالة 

"شينخوا" االخبارية الصينية.
ويتــم إرســال رضاعــات احلليب 
البالســتيكية إلــى مصنع إعادة 
التدويــر للفرز والعجــن والصهر، 
إنتاج  إلى مصنع  إرسالها  ثم يتم 
اإلسفلت  نفايات  إلنتاج  اإلسفلت 
مبســاعدة  املعدل  البالســتيكي 

تقنية محددة.
ويعمــل هذا اإلجــراء على تقليل 
باملقارنة  البيئية  النفايــات  توليد 
النقي  األســفلت  رصيــف  مــع 

التقليدي.

عالمات طباشير غامضة على المنازل 
ترعب مدينة بريطانية

"غوغل" يحتفل بميالد 
نور الشريف بثالث صور

أول طريق معّبد بالنفايات البالستيكية 
المعاد تدويرها في الصين 
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