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بغداد - الصباح الجديد:
الــوزراء  مجلس  رئيــس  وافق 
مصطفــى الكاظمــي، امس 
االستقالة  طلب  على  الثالثاء، 
التــي قدمهــا وزيــر الصحة 
والبيئة حســن التميمي، بعد 
صــدور التقرير اخلــاص بلجنة 
التحقيق املشكلة على خلفية 
حادثة مستشفى ابن اخلطيب 
التــي راح ضحيتهــا ما يقرب 
من مائتي شــخص بني شهيد 

ومصاب.

الــوزراء صوت  وكان مجلــس 
التــي عقدت  فــي جلســته 
امــس الثالثاء علــى توصيات 
اللجنــة التحقيقيــة املؤلفة 
الوزراء  مجلــس  قــرار  مبوجب 
بشــأن   )٢٠٢١ لســنة   ١٤٠  (
حــادث حريق مستشــفى ابن 
اخلطيــب وتضمنت فرض عدة 
عقوبــات انضباطيــة بحــق 
مدير مستشــفى ابن اخلطيب 
ومســؤول  االداري  ومعاونــه 
واعفائهــم  املدنــي  الدفــاع 

مــن مناصبهم وتنزيــل مدير 
املستشــفى درجــة وظيفية، 
كما تضمنت القــرارات اعفاء 
مدير عام صحــة الرصافة من 
،وإنهاء حالة ســحب  منصبه 
اليــد املنصوص عليهــا بقرار 
مجلــس الــوزراء رقــم ) 140 
لسنة 2021 ( بحق وزير الصحة 

ومحافظ بغداد.
ويذكر ان حريقاً نشب األسبوع 
املاضــي في مستشــفى ابن 
بعالج  اخلاصة  ببغداد  اخلطيب 

مرضى فيروس كورونا واســفر 
عن استشهاد ما اليقل عن 130 

شخصاً وعشرات املصابني.
اصدر مجلس  احلادثة  اثر  وعلى 
الوزراء في جلســة استثنائية 
عقب احلريق قراراً بســحب يد 
وزير الصحــة ومحافظ بغداد 
بغداد  صحــة  دائــرة  ومديــر 

الرصافة.
أوامر  القضــاء  أصــدر  كمــا 
املستشــفى  مدير  بتوقيــف 

والعديد من املوظفني فيه.

دعا الى ضرورة توحيد الصف والكلمة

رئيس االقليم يبحث في السليمانية التحضيرات 
لالنتخابات المقبلة

الكاظمي يوافق على استقالة وزير الصحة عقب 
نتائج التحقيق في حادثة ابن الخطيب

السليمانية ـ عباس اركوازي:
دعــا رئيــس اقليــم كردســتان 
قام  زيارة  بارزاني خــالل  نيجيرفان 
بهــا حملافظة الســليمانية، امس 
باالحتاد  والتقــى فيهــا  الثالثــاء 
الوطنــي وحركــة التغيير واحلزب 
الصف  توحيد  ضرورة  االشتراكي، 
املكاسب  على  للحفاظ  والكلمة 

املتحققة في بغداد.
الــى محافظة  بارزانــي  ووصــل 
الســليمانية عقب اعــالن االحتاد 
تشكيل  التغيير،  وحركة  الوطني 

االنتخابات  خلوض  مشترك  حتالف 
املقبلــة، حتــت اســم "حتالــف 
الرئيس  يتراسه  الذي  كوردستان"، 
الوطنــي الهور  املشــترك لالحتاد 

شيخ جنكي.
نيجيرفان  اإلقليــم  رئيــس  وأكد 
بارزانــي، ان زيارتــه الــى االحزاب 
السليمانية  السياسية مبحافظة 
تاتي في اطار مساٍع جادة للتباحث 
إقليم  السياسية في  األحزاب  مع 
كردستان في االستعدادات اجلارية 
لالنتخابــات املبكرة فــي العراق، 

وتشريع دســتور إقليم كردستان، 
مشدداً على ضرورة توحيد الصف 
املكاسب  على  للحفاظ  والكلمة 

املتحققة في بغداد.
وكان بارزاني قد زار اول امس االثنني 
جماعــة العــدل الكردســتانية 
واالحتاد اإلسالمي في أربيل، وناقش 
علي  العــدل  رئيــس جماعة  مع 
بابير و أمني عام االحتاد اإلســالمي 
صــالح الدين محمــد بهاءالدين، 
فــي لقاءين منفصلــني تطورات 
العمليــة السياســية في إقليم 

كردستان، ومســألة إعداد دستور 
الــى عالقات  اضافــة  لالقليــم، 
احلكومة  مــع  االقليم  حكومــة 
االحتاديــة االنتخابــات العراقيــة 

القادمة.
وقال بارزاني في تصريح لوســائل 
اإلعالم بضمنهــا الصباح اجلديد، 
ان زيارته الى االحزاب السياســية 
أجل  من  الســليمانية،  مبحافظة 
بذل جهود جادة لتذليل املشــاكل 
املوجودة في إالقليــم وتبادل اآلراء 

مع األحزاب بشأن الدستور.

بغداد - وعد الشمري:
في  والدفاع  األمــن  جلنة  كشــفت 
مجلــس النواب، أمــس الثالثاء، عن 
عزمها عقد اجتماع عاجل ملناقشة 
العراقية،  الســيادة  التجاوزات على 
مشيرة إلى أن تواجد القوات التركية 
داعية  احتــالالً،  يعّد  البالد  شــمال 
احلكومــة لتعزيز حتركهــا على في 
اجلامعة العربية واألمم املتحدة فضالً 
عن مجلس األمــن الدولي لردع تلك 

االنتهاكات.
وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، إن 
األراضي  على  التركيــة  "التجاوزات 
العراقية ليســت األولــى، بل هناك 
العديد من اخلروق للسيادة الوطنية 

على مدى السنوات املاضية".
وأضاف الزيــادي، أن "اللجنة طالبت 
احلكومــة باتخاذ موقــف حازم عبر 
وزارة اخلارجيــة فهنــاك العديد من 
الدولي  القانون  وضعها  التي  الطرق 

كفيلة بإنهاء هذه اخلروق".
وأشــار، إلى أن "مجرد تواجد القوات 
العراقية  األراضــي  داخــل  التركية 
بغــض النظر عــن املســافة التي 
اخترقتها، فأنه ذلك يعد احتالالً وفق 

املواثيق الدولية".
ويعــرب الزيــادي، عن أســفه كون 
"احلكومة ال تقــوم بواجبها بصورة 
األعمال"، منوها  صحيحة جتاه هذه 
إلى أن "الذهاب للجامعة العربية أو 
األمم املتحدة أو مجلس األمن الغرض 
منه تثبيت موقف العراق وحقه في 

السيادة على أراضيه".
النيابية  األمن  "جلنة  عن  وكشــف، 
عقــد اجتماعــاً طارئــاً ملناقشــة 
التركــي على  التواجــد  تداعيــات 
األراضي العراقيــة، وتصريحات وزير 
الداخلية التركي بعزم بالده إنشــاء 
قواعد في شــمال العراق، ومن بعد 
ذلك زيارة وزير الدفاع التركي لقواته 

في عمق 60 كيلومتراً  داخل األراضي 
العراقية".

ويواصل الزيادي، أن "اللجنة ســوف 
وقــرارات  إلــى مقترحات  تتوصــل 
تعرضهــا الحقاً علــى القائد العام 
مصطفــى  املســلحة  للقــوات 

الكاظمي بأمل تطبيقها".
وأفــاد، بأن "مــا قام به املســؤولون 
يعّد  وزيارات  تصريحــات  من  األتراك 

ســوابق خطيرة جتاه بلد لها سيادة 
على أراضيها وحكومته وســلطات 

شرعية مستمدة من الدستور".
"مجلس  أن  إلــى  الزيــادي،  ومضى 
النواب ينبغي منه أن يدعم احلكومة 
فــي التوجه إلى جميــع الفعاليات 
الدوليــة لضمان حقوق  واملنظمات 

العراق إنهاء التجاوز على أراضيه".
مــن جانبــه، ذكــر عضــو اللجنة 

إلى  النائب عباس صروط في حديث 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "التجاوزات 
األراضي  علــى  املســتمرة  التركية 
العراقيــة ال تصــب فــي مصلحة 

البلدين".
وتابع صروط، أن "وزير الدفاع التركي 
يحمــل الصفــة الرســمية، وعند 
دخولــه إلى األراضــي العراقية دون 
تنســيق مــع اجلهــات اخملتصة فأن 

ذلك يعــد خرقاً للقانون والســيادة 
الوطنية".

وشــدد، على "ضرورة أن يعزز العراق 
جميع  علــى  الدبلوماســي  حتركه 
والدوليــة  اإلقليميــة  املســتويات 
لضمــان حقوقه وإنهــاء التجاوزات 

املستمرة للجانب التركي".
وانتهى صروط، إلى أن "العراق يحاول 
أن يكون عامــل تهدئة في املنطقة، 

تكــون  وأن  التصعيــد،  يريــد  وال 
تســوية اخلالفات من خالل الوسائل 
األقدم  الوكيل  وكان  الدبلوماسية". 
لوزارة اخلارجية نزار اخلير اهلل قد وجه 
مذكرة احتجاج إلى القائم بالسفارة 
التركية في بغداد تتضمن امتعاض 
احلكومة العراقية من اخلروق التركية 
األخيرة، وعدتهــا بأنها ال تصب في 

مصلحة حسن اجلوار بني البلدين.

تسعى الى القيام بتحرك دولي

األمن النيابية: وجود القوات التركية
في أراضي البالد احتالل لن نسكت عليه

العراق: انخفاض غير مسبوق باإليرادات 
6المائية بسبب قطع التدفقات من إيران استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 

3بين لبنان واسرائيل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت خلية اإلعــالم األمني 
تنفيذ  إحبــاط  الثالثاء،  امــس 
عمليات "إرهابية" باســتخدام 
املتفجرة  املواد  1000 كلغم من 

في العاصمة بغداد.
وقالت اخللية في بيان: إن إحدى 
مفارز جهــاز األمن الوطني في 
بغداد متكنــت من ضبط كدس 
للعتاد في إحد األطراف الغربية 
إلى ما يسمى  تابع  للمحافظة 
قاطــع اجلنــوب العاملة ضمن 
"عصابــات داعــش اإلرهابية". 

ضبطه  مت  الذي  الكدس  ويحوي 
"وفقــاً ملعلومات اســتخبارية 
على  امليداني"  للجهد  وتكثيفاً 
شــديدة  املواد  من  كغم   1000
االنفجـــار والتــي تدخــل في 
والعبوات  العجــالت  صناعــة 

الناسفة.
وأشارت اخللية إلى أن "العصابات 
كانت تسعى الســتخدام تلك 
املواد في تنفيذ عمليات ارهابية 
داخل العاصمة؛ وقد جرى رفعها 
وتســليمها  اخملتصني  قبل  من 

الى القوة املاسكة إلتالفها".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
امس  ذكــر مصــدر مطلــع 
الثالثاء ان مديـر عـام الغذائية 
في وزارة التجارة هرب خـــارج 
العراق بعد إصــدار أمر قبٍض 
بحقــه بتهم حــول صفقات 

فساد.
وقال املصدر، ان " قاسم حمود 

منصور مدير عام الغذائية في 
وزارة التجارة هــرب الى خارج 
العــراق بعد أن أصــدرت جلنة 
برئاســة  الفســاد  مكافحة 
الفريــق احمد ابــو رغيف أمر 
شبهات  بشــأن  بحقه  قبٍض 
صفقات  فــي  حولــه  حتــوم 

فساد".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن وزيــر الدفــاع التركي امس 
الثالثــاء خلوصــي آكار ان بــالده 
العسكرية  عملياتها  ســتواصل 

في شمالي العراق.
وأشــار أكار خــالل لقائــه اجلنود 
األتراك العاملــني في ليبيا معلقاً 
وحــول العمليــات التركيــة في 
العراق، انطالق عمليتي  شــمالي 
و"الصاعقة"،  البــرق"  "مخلــب 
فــي 23 نيســان/ أبريــل املاضي" 
مؤكــداً أن "تركيا قامــت مبا يلزم 
من أجــل خالصها من بالء اإلرهاب 

وستواصل ذلك".
اســتدعت  اخلارجية  وزارة  وكانت 

القائم بأعمال الســفارة التركية 
فــي البــالد ) كوجلــو كالفات ( 
عبرت  احتجاج  مذكرة  وســلمته 
فيهــا احلكومــة عن اســتيائها 
الشــديد وادانتها من قيــام وزير 
الدفــاع التركي خلوصی بالتواجد 
داخل أراضي البالد من دون تنسيق 
او موافقــة مســبقة مــن قبل 
الســلطات اخملتصة، ولقائه قوات 
تركيــة تتواجــد داخــل األراضي 

بصورة غير مشروعة.
كما أدانت اخلارجية تصريحات وزير 
تركيا  نية  التركي بشأن  الداخلية 
دائمة  عســكرية  قاعدة  انشــاء 

شمالي البالد.

وزير الدفاع التركي يؤكد
مواصلة بالده عملياتها 
العسكرية شمالي البالد

على الرغم من تنديد وزارة الخارجية

القوات التركية داخل االراضي العراقية "ارشيف"

إحباط تنفيذ عمليات "إرهابية" 
في بغداد باستخدام 1000 كلغم 

من المواد المتفجرة 

مدير عام تجارة المواد الغذائية 
يهرب خارج البالد

بعد صدور امر قبض بحقه.. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
في إطار احلرب علــى تنظيم داعش 
العراق،  إلى  عودتــه  ومنع  املتطرف، 
املتحدة، سفينتها  اململكة  تنشــر 
األكبر واألضخم على اإلطالق حاملة 
وأميركية  بريطانية  مقاتلة  طائرات 

من النوع األحدث في العالم. 
وأعلنــت وزارة الدفــاع البريطانية، 
شــهير،  جوي  ســرب  تخصيــص 
للمشــاركة فــي عملية "شــادر" 
)Shader( املســاهمة فــي محاربة 

تنظيم داعش املتطرف. 
واشتهر سرب "617" التابع للقوات 
اجلوية البريطانية بجهوده في تدمير 
 "ChaStiSe" سدود النازيني في عملية

خالل احلرب العاملية الثانية. 
وأشــارت الوزارة إلى أنــه مت حتديث 
التي  املقاتلــة  الطائرات  أســطول 
ستعمل من ســفينة "أتش أم أس 

كوين إليزابيث". 

وحاملــة الطائــرات "أتــش أم أس 
وأقوى  إليزابيث" هي أكبــر  كويــن 
سفينة حربية مت بناؤها على اإلطالق 

للبحرية امللكيــة البريطانية، حيث 
أنها قادرة على حمــل ما يصل إلى 
البحرية  موقع  بحســب  طائرة،   40

األميركية.
وباإلضافــة إلــى أحدث األســلحة 
وأنظمــة االتصــاالت، تضم حاملة 

رياضية  الطائــرات خمس صــاالت 
وكنيسة صغيرة ومركزا طبيا. 

وتأتي منصة طيران الســفينة على 
مســاحة هائلة تبلــغ أربعة أفدنة، 
مقاتلة  طائــرات  أربع  نقــل  وميكن 
مــن حظيرة الطائرات إلى ســطح 

الطيران في دقيقة واحدة فقط.
ولم يتــم اإلعالن رســميا عن عدد 
التــي ســيتم  املقاتلــة  طائــرات 
الطائرات  تدشــينها على حاملــة 
الدفــاع  وزارة  لكــن  العمالقــة، 
"ستشــمل  إنها  تقول  البريطانية 
أكبر عدد من طائــرات "أف35- بي" 
البريطانيــة، فضــال عــن انضمام 
األميركية  الطائــرات  مــن  العديد 
إليها"، لكن موقــع "ذا درايف" ذكر 
املقاتــالت األميركية  العديد من  أن 
ســتنضم إلى املهمة "ما يوحي بأن 
العدد الكلــي )15 مقاتلة بريطانية 
انضمام  بعــد  ســيزيد  وأميركية( 

مقاتالت أميركية إضافية من حاملة 
طائرات أخرى شــاركت في تدريبات 

عسكرية في سبتمبر املاضي".
كما متتلــك اململكة املتحدة اآلن 21 
طائرة من طراز "أف35- اليتنينغ"، 18 
منها صنعت في بريطانيا، وثالثة في 

الواليات املتحدة. 
البريطانية  وانضمت طائرات أف35- 
حاملة  إلــى  مؤخــرا  واألميركيــة 
كويــن  أس  أم  "أتــش  الطائــرات 
إليزابيث" في مترين متعدد اجلنسيات 

في سبتمبر املاضي. 
وذكر تقرير ملوقــع "ذا درايف" أن ما 
من  مقاتلة  طائــرة   15 مجموعــه 
"الســرب رقم 617" التابع لســالح 
اجلــو امللكي "دامباســتر" وســرب 
مشــاة البحريــة األميركيــة 211، 
على مــن احلاملــة اآلن، إلى جانب 
ثمانية من مروحيات األسطول اجلوي 

البريطاني "ميرلني". 

اثر نشر حاملة طائرات مقاتلة بريطانية وأميركية من النوع األحدث في العالم 

وزير القوات المسلحة البريطانية: سنمنع داعش
من استعادة موطيء قدم له في العراق

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
صــادق مجلــس الــوزراء في 
جلســته التي عقدهــا اليوم 
اللجنة  توصية  الثالثاء، علــى 
والســالمة  للصحة  العليــا 
التجوال  الوطنية بفرض حظر 

الشامل ملدة 10 أيام.
وجاء فــي البيان الــذي تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد  الصباح 
ان" احلظر سيطبق إعتبارًا من 
 ،2021 آيار   22 ولغايــة  آيار   12
وذلك للحد من انتشار جائحة 
كورونــا وتطبيــق االجــراءات 
التباعد  خــالل  من  الوقائيــة 

الوقائية  والشروط  االجتماعي 
االخرى، السيما بعد ان سجلت 
وزارة الصحــة مؤخــرا زيــادة 
فــي عموم  االصابات  باعــداد 

العراق".
واضاف ان"  قرار حظر التجوال 
املوالت  غلق  يشــمل  الشامل 
والكافتيريــات  واملطاعــم 
الســينما  ودور  واملقاهــي 
واملتنزهات وقاعات املناســبات 
واألعراس واملســابح والقاعات 
عن  فضال  وغيرهــا،  الرياضية 
منع إقامة التجمعات البشرية 

بأشكالها كافة".

مجلس الوزراء يصادق على حظر 
التجوال الشامل لعشرة أيام

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

الشــركة  لتوجيهات مدير عام  تنفيذاً 
العامة لتوزيع كهربــاء بغداد املهندس 
وباشراف  الزبيدي،  دهش  عطا  حســن 
معــاون املدير العــام لشــؤون التوزيع 
الفرطوســي  حســن  فراس  املهندس 
مبتابعــة اعمــال متنقالت فــرع توزيع 
كهرباء الصدر لضرورة العمل على تأمن 
وانتظام التيار الكهربائي للتخفيف من 

معاناة املواطنن .
العام لشــؤون  املدير  فقد اجرى معاون 
التوزيــع جولة تفقديــة للفرع املذكور، 
ومت عقد اجتماع موســع باملالك املتقدم 
من رؤساء االقســام والُشعب واللجان 
الشبكة  اختناقات  املشــرفة على فك 
الكهربائيــة، بحضــور مديــر الفــرع 

املهندس سعدون النداوي.
وحث املعاون على بذل اجلهود املضاعفة 
الجناز االعمــال املوكلة لهــم وبالوقت 

احملدد، كما مت مناقشــة االعمال املنجزة 
والتي قيد االجناز لتأهيل وفك اختناقات 

احلاصلة على الشبكة الكهربائية.
وبعد االنتهاء من االجتماع مت املباشــرة 
بالعمل وباشــراف ميداني مباشــر من 
قبل معاون املدير العام لشــؤون التوزيع 
على اعمال فك االختناقات احلاصلة على 
الشــبكة الكهربائية وتخفيف احمال 
املغذيــات للمحطــات الثانويــة وذلك 
 ) E,house( بنصــب محطات متنقلــة

إستعداداً لفصل الصيف .
وشــملت االعمــال نصــب متنقلــة 
حســينية املعامــل والتي ستســهم 
بتخفيف االحمال عن مغذيات محطتي 
العبيدي القدميــة واجلديدة ملناطق )حي 
النصر والعماري وبستان سامي ومدينة 
الصدر قطاع ٥و٦ ( ، متنقلة البســاتن 
التي من خاللها سيتم تخفيف االحمال 
عن مغذيات محطة الراشــدية محالت 
)٣٤٦،٣٤٨،٣٥١(، وكذلــك متنقلة املثنى 
اجلديــدة. التي ســتخفف االحمال عن 

مغذيــات محطــات املثنــى واحلبيبية 
والفــالح وقطاعــات مدينــة الصــدر 
األولى وقطاعــات ٥٥، ومتنقلة الصحة 
وتخفف عن مغذيات محطتي الصحة 
 )  ٣٥٧،٣٥١،٣٥٣ محــالت)  والراشــدية 
، الــى جانب نصــب متنقلــة الفارابي 
اذ ســتخفف االحمــال عــن مغذيات 
واملثنــى محالت  الفارابــي  محطتــي 

)٧٣٨،٧٣٤ ( منطقة البلديات.
كمــا ان متنقلة الســفير ســتخفف 
محطــة  مغذيــات  عــن  االحمــال 
محالت  السفير  حي  مناطق  الســفير 
)٧٥٤،٧٥٢،٧٦٠ (، ومتنقلــة الكماليــة 
عن  االحمال  بدورهــا ســتخفف  التي 
مغذيــات محطــة الكماليــة محالت 
)٧٦٢،٧٦٥،٧٥٦( مناطق شهداء العبيدي 
ام  متنقلة  فيمــا ســتخفف  والرفاق، 
الكبــر والغزالن االحمال عــن مغذيات 
محطتــي الفردوس والكســرة مناطق 
أم الكبر وحــي الكوفة ومتنقلة الفتح 
ســتخفف االحمــال عــن مغذيــات 

محطتــي البنــوك وجميلــة ومناطق 
ان  الى  اضافــة  والطاقــة،  الطالبيــة 
متنقلة الشموع ستخفف االحمال عن 
والشــموع  الطيران  محطتي  مغذيات 
محــالت )٧٥١،٧٢٦ ( ومناطق املشــتل 
وشقق الفلســطيني. وكذلك متنقلة 
مغذيات  عن  االحمال  ستخفف  الباوية 
واجلديدة  القدميــة  العبيدي  محطتــي 
مناطق الباوية العكيلي سيد مطر عبد 
العودة السياحي الشــاعورة، ومتنقلة 
جميلة ستخفف االحمال عن مغذيات 
والكســرة منطقة  محطتي احلميدية 
احلميدية ومناطق الشركة، متنقلة حي 
طارق ســتخفف االحمال عن مغذيات 
محطتي الســكائر وثورة د مناطق حي 
طارق واالورفلي يتــم العمل بها باقرب 
وقت، فضالً عن متنقلة احلقل النفطي 
ستخفف االحمال عن مغذيات محطة 
واالنتصار  الفحامة  الزجاجية مناطــق 
وأبــو طــاوة ومناطق الراشــدية والتي 

سوف يتم العمل بها باقرب وقت.

تقـرير
معاون مدير كهرباء بغداد يتابع ميدانيًا 
اعمال نصب المتنقالت في مدينة الصدر 

بغداد ـ الصباح الجديد:
االتصــاالت  مديريــة  مــالكات  تســتمر 
العامة  للشــركة  التابعــة  واملعلوماتيــة 
لالتصاالت واملعلوماتية بجوالتها التعريفية 
مبوضوع امتتة العمل والتحول اإللكتروني في 
عمل وزارات الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات 
معالي وزير االتصاالت املهندس أركان شهاب 
احمد الشيباني ومدير عام الشركة العامة 
لالتصــاالت واملعلوماتية املهندس أســامة 
جهاد قاســم الهماشــي، ومبتابعة وحضور 
مباشــر من قبــل الدكتور املهندس ياســر 
عامــر عبد اجلبــار مدير املديريــة، وفي هذا 
الصدد، اقامت مالكات املديرية ورشــة عمل 
في وزارة الثقافة للتعريف مبشــاريع التحول 

االلكتروني للوزارة. 
الوفد االتصاالتي الذي تراسه الدكتور  وقدم 
التخطيط  دائــرة  القريشــي مدير عام  ادم 
واملتابعة شرحا عن تقدم العمل احلاصل في 
وزارة الثقافة طيلة املدة الســابقة، حيث مت 
عرض برامج تخصصية تســهم في تطوير 
عمــل وزارة الثقافة وتنفيذ مشــاريع امتتة 
نوعيــة، كذلك متت مناقشــة خطة العمل 
التي تســهم في اكمال مشــروع  اجلديدة 

التحول الرقمي لوزارة الثقافة.
من جانبه اثنى معالي وزير الثقافة الدكتور 
حســن ناظم على اجلهود املبذولة من قبل 
فريق عمل وزارة االتصاالت، حيث وجه معاليه 
مالكات الوزارة بتذليل كافة العقبات الجناح  
مشــروع التحول الرقمــي، ومت االتفاق على 
اكمال عملية املعايشــة وجمــع املتطلبات 
بالتنســيق بن فريق عمل الشركة العامة 
لالتصــاالت واملعلوماتية برئاســة املهندس 
قصي عادل، وفريق عمل وزارة الثقافة واكمال 

كافة املستلزمات اخلاصة بتنفيذ املشروع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــد وزيــر الزراعة املهنــدس محمد كرمي 
اخلفاجــي اجتماعــاَ تداولياَ ضــم عدد من 
الفالحن واملزارعن ومربــي الثروة احليوانية 
واصحاب  الزراعيــن  واملتفرغن  والدواجــن 
زراعة  الزراعيــة، فــي مديريــة  املشــاريع 
الديوانيــة بحضور احملافظ زهير الشــعالن، 
وعدد من املدراء العامن للدوائر والشــركات 
التابعة للوزارة فضال عن مدير الزراعة هناك، 
حــول زيارة احملافظات واالطــالع على الواقع 
واألعمال  املعيشــية  واألحوال  االقتصــادي 

اخملتلفة.
واســتمع الوزير خالل االجتماع للمشكالت 
واملعوقات التي تقــدم بها عدد من احلضور، 
موجهــاَ بإيجاد احللول املناســبة لها، وفقاَ 
للقانون، وتصويــب احلاالت وفقاَ للتعليمات 
النافــذة، مؤكداَ حرص الــوزارة على تعديل 
قوانــن التفــرغ الزراعي، ومبا يخــدم هذه 
الشريحة املهمة، موجهاَ بحل كل املعوقات، 
مشــيراَ للمكانــة الزراعيــة املتميزة التي 
حتظى بها الديوانية، مــن حيث تنوع وزيادة 

اإلنتاج احمللي وبشقيه النباتي واحليواني.
فيما عبر احلضور عن شكرهم إلتاحة فرصة 
طرح مشــاكلهم بشــكل مباشــر وجتاوز 
البيروقراطية اإلداريــة، وحلقات الروتن غير 

الضرورية.
وعلى هامش الزيارة مت تقدمي شهادة تقديرية 
من قبــل مدير الزراعة الــى الوزير املهندس 
محمد كرمي اخلفاجــي، تثميناَ للدعم الذي 
حظيت بــه احملافظة مــن قبــل الوزير،ومبا 
يحقق النمو والتقدم للقطاع الزراعي ودعم 

االقتصاد الوطني.

االتصاالت تقيم ورشة 
عمل للتحول الرقمي في 

عمل وزارة الثقافة

وزير الزراعة يناقش 
تذليل عقبات العمل 

الزراعي في الديوانية 

البصرة ـ سعدي السند:

بحضــور النائــب األداري حملافــظ 
البصرة الدكتــور ضرغام األجودي 
الدكتور  البصــرة  جامعة  ورئيس 
كليات  وعمداء  شــاهن  ســعد 
اجلامعــة احتفلــت كليــة طب 
الزهراء بأفتتــاح مختبرات الدمى 
علمية  اضافة  تعد  والتي  احملاكية 
التعليم  فــي  متقدمة  ونوعيــة 

الطبي .
وللتعــرف علــى املزيد عــن هذه 
هواز  مازن  الدكتــور  قال  اخملتبرات 
عبدالرضا عميد كلية الزهراء في 
جامعــة البصرة  :هــذه اخملتبرات 
مبثابة ردهات مشــابهة ملا موجود 
داخل املستشــفيات تسهم هذه 
اخملتبرات بشــكل كبيــر جدا في 
تدريــب وتأهيــل الطلبــة لتزداد 

خبراتهم عمليا .
وان عمــل ردهــات مشــابهة ملا 
في  املستشــفيات  داخل  موجود 
كلية طــب الزهــراء يأتي لغرض 
السريرية  املهارات  الطلبة  تعليم 
وتعريض الطلبــة الجواء الردهات 
احلقيقي  التطبيق  قبــل  الطبية 
فــي ردهات املستشــفيات وعلى 
املرضــى  وان اضافة هذه اخملتبرات 
والقاعــات  النوعيــة  واألجهــزة 
الدراســية تســهم بشكل كبير 
في تعزيز مكانة كليتنا وجامعتنا 
ألداء دورها العلمي والثقافي ألبناء 

بصرتنا العزيزة .
اذ تعــد كليتنــا الفتيــة صرحا 
علميا طبيا يعمل طبقا لألنظمة 
العاملية  واملعايير  املتطورة  احلديثة 
اجيال كفوءة  لتخريــج  املتقدمة 
من الكــوادر الطبية التي نطمح 
أن تكــون كليتنــا نــواة جلامعة 
اضافة  تكــون  متخصصة  طبية 

مستحقة حملافظتنا العزيزة .

دعم متواصل للكلية من قبل 
احلكومة احمللية في البصرة 

وأضاف عميــد الكلية قائال : لقد 
كان دعــم حكومة البصرة احمللية 
كبيرا جدا لكليتنا بهذه اخملتبرات 
العلمية املتطورة وتهيئة قاعاتها 
وقد جاء هــذا الدعــم من خالل 
املهندس  البصرة  اهتمام محافظ 

وحرصه  بكليتنا  العيداني  اسعد 
على أداء دورها العلمي واألنساني 
وكذلك الدكتــور ضرغام االجودي 
النائــب االداري حملافــظ البصــرة 
مليون   )700( تخصيــص  مت  حيث 
دينار مــن ديوان احملافظة لشــراء 
الدعم  الى  اضافــة  االجهزة  هذه 
واالجهــزة  باملعــدات  املتواصــل 
النوعية وبناء القاعات الدراســية 
من  من  املقــدم  الدعم  وكذلــك 
قبل رئاسة جامعة البصرة الغراء 
متمثلة برئيــس اجلامعة الدكتور 
ســعد شــاهن ورعايته املباشرة 
واملســتمرة للكليــة للنهــوض 
بالواقــع العلمي وتطوير العملية 
البناء  التعاون  وكذلك  التعليمية 
البصرة  لدائرة صحــة  والفاعــل 
متمثلــة مبديرها العــام الدكتور 
عباس التميمي والذي رفد الكلية 
تســهم  التي  الطبية  بالكــوادر 
بشــكل فعال في تدريس طلبتنا 
املؤسســات  فتح  وكذلك  االعزاء 

الطبيــة فــي احملافظــة لتدريب 
تطبيق  ومتكنا من  وتأهيل طلبتنا 
وحديث  متقــدم  علمــي  منهج 
يعتبر جتربــة رائدة فــي التعليم 
الطبيــي برغــم حداثــة الكلية 
ونقص املالك والظــروف الصعبة 
التي مير بها بلدنــا العزيز العالم 

اجمع بسبب جائحة كورونا  .
يذكــر ان كليــة طــب الزهــراء 
تأسســت في عــام 2017 وكانت 
تقــع مع كليــة الطــب جامعة 
البصرة للســنة األولى وأصبحت 
 2018 الكلية مســتقلة في عام 
وحتــى اآلن ، وتعتمد الكلية على 
املنهاج التكاملي املشــابه ملنهج 
اململكة   - الطبية  ليســتر  كلية 

املتحدة.

تدريسي ينشر بحثا علميا 
ضمن مستوعبات سكوبس

 بحثت دراسة علمية في جامعة 
نوري  وليد  الدكتور  اعدها  البصرة 

الزهراء  كلية طــب  في  حســن 
باألشتراك مع الدكتور عبد الناصر 
والدكتــور جمــال كامل  خالــد 
النســور، حتديد عوامل  من كلية 
النجاح الرئيســة لنقل امكانيات 
لوحظ  وقد  املعلومات  تكنولوجيا 
أنه يتعن على الشركات الصغيرة 
واملتوســطة مواجهة العديد من 
املتعلقة  والقضايــا  التحديــات 
التكنولوجيــا في مجال  بتبنــي 
واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا 
البلدان  حيث اعتمدت العديد من 
أنشــطة  على  بالفعل  املتقدمة 
نقــل تكنولوجيــا املعلومات إلى 
اخلــارج ملســاعدة الصناعات في 
بلدانهــم وتبســيطها ، وبينــت 
في  نشــرها  مت  التــي  الدراســة 
 PSYCHOLOGY AND مجلــة 

 EDUCATION
مســتوعبات  ضمــن  املصنفــة 
نقــل  عمليــات  ان  ســكوبس 
مكونًا  تعد  املعلومات  تكنولوجيا 

التجارية  األعمــال  فــي  حيويًــا 
، وهو ماتستخدمة اغلب  احلديثة 
للتركيز على  الكبيرة  الشــركات 
الكفاءات بــدال من امنوذج العمل. 
تصميــم  الدراســة  وتضمنــت 
برنامج متكامل ميكن أن يســاعد 
واملتوسطة  الصغيرة  الشــركات 
نقل تكنولوجيا  على نشــر نهج 
املعلومات إلى اخلارج الذي يســرع 
املعلومات  تكنولوجيــا  اعتمــاد 
األعمــال  لتنفيــذ  واالتصــاالت 
اإللكترونية ، ويتكون البرنامج من 
أربع مراحل رئيسية وهي التحفيز 
والقرار والتنفيذ ومرحلة التقييم.

العوامل التي تؤثر على نهج نقل 
تكنولوجيا املعلومات إلى اخلارج

بحثت دراســة علمية في جامعة 
نوري  وليد  الدكتور  اعدها  البصرة 
حسن في هذه الكلية باألشتراك 
مع الدكتــور عبــد الناصر خالد 
والدكتور علي عبــد الكاظم من 

التحقيق   ، اجلامعة  النسور  كلية 
في العوامل التــي تؤثر على نهج 
نقــل تكنولوجيــا املعلومات إلى 
العراقية  الشــركات  بــن  اخلارج 
الصغيرة واملتوســطة وما إذا كان 
ميكن النظر في هذا النهج لتنفيذ 
األعمــال اإللكترونية للشــركات 
وبينت  واملتوســطة,   الصغيــرة 
الدراســة ان الثقــة وااللتزام عبر 
عالقــة العميل واملــزود مرتبطان 
نقــل  بنجــاح  وثيًقــا  ارتباًطــا 
 ، اخلارج  إلى  املعلومات  تكنولوجيا 
وتضمنت الدراسة تصميم امنوذج 
جديد مقتــرح ، حيــث يوفر هذا 
النمــوذج طريقة جديــدة لتعزيز 
املعرفة بعمليــة نقل تكنولوجيا 
املعلومــات الى خارج الشــركات 
العراقيــة الصغيرة واملتوســطة 
االمنــوذج على  الــى قدرة  أضافة 
حتديد امكانية الشركات الصغيرة 
واملتوســطه وقدرتهــا على نقل 

تكنولوجيا املعلومات الى اخلارج.

واسط ـ الصباح الجديد:
استقبل رئيس الوزراء السيد مصطفى 
الكاظمــي محافــظ واســط الدكتور 

محمد جميل املياحي .
وأكد الكاظمي دعمه الكامل الستقرار 
محافظة واســط وفي مختلف اجملاالت 
، سيما ما يتعلق باملشــاريع العمرانية 
املالية  وأطــالق تخصيصاتها  واخلدمية 
لتمضي احملافظة بتنفيذها على وفق ما 
مخطط لها دون أن يشــوبها اخللل في 
التلكؤ بسبب نقص األموال  أو  التنفيذ 

أو تأخير إطالقها.
كذلــك شــدد الكاظمــي علــى دعم 
اخملتلفة  االخــرى  اجملاالت  فــي  احملافظة 
ومنها تعزيز اجلانب األمني لتكون واسط 
محافظة مستقرة تنعم باألمن واالمان 
احلياة فيها بشكل طبيعي دون  وتسري 
أية عوائق من املمكــن أن تؤثر في حياة 

الناس .

الوزراء خالل لقائه محافظ  ووجه رئيس 
واســط وزارة الكهربــاء مبنح واســط 
الكهربائية  الطاقة  حصتها كاملة من 
الشــبكة  وأن واســط جتهز  الســيما 
الوطنية بأكثر مــن 2500 ميغاواط من 

محطة واسط احلرارية .
الشــديد على دعم  كما أكد حرصــه 
الوحدات االدارية في واســط ) االقضية 
والنواحــي ( ومنحهــا التخصيصــات 
املالية املناسبة لتنفيذ املشاريع اخملتلفة 
فيها وذلك بعد التنســيق مــع وزارتي 

املالية والتخطيط .
كذلك أكد على دعم جميع القطاعات 
اجملتمع  شرائح  بكافة  واالهتمام  االخرى 
كاملة  حقوقهم  بإعطائهم  الواسطي 
وفق ما نصــت عليه القوانــن التي مت 

اقرارها إلنصاف تلك الشرائح.
اســتعرض  قد  واســط  محافظ  وكان 
جوانــب مهمة من األعمال واملشــاريع 

التي تنفذ فــي احملافظة ســواء كانت 
مشاريع تنفذ ضمن تخصيصات تنمية 
األقاليم أو مشــاريع اســتثمارية تنفذ 

حلساب الوزارات .
وأشار املياحي الى نسب التنفيذ واالجناز 
وما  املتلكئة  للمشاريع  التمويل  وآليات 
هي االجــراءات الواجب اتخاذها للمضي 

بتنفيذ تلك املشاريع.
كما استعرض احملافظ اجلوانب الصحية 
واألمنيــة واخلدمية إضافــة الى اجلانب 
املتخذة الســتالم  واالجراءات  الزراعــي 
احلنطة  محصول  من  الكبيرة  الكميات 
املسوق الى السايلوات ومراكز االستالم  
مع التوقعات بأن واسط ستكون سباقة 
بكميــات االنتاج، داعيا فــي ذات الوقت 
الى أهمية صرف مســتحقات الفالحن 
واملزارعــن أوال بــأول ودون تأخيرها كما 

حصل في املواسم السابقة. 
من جانــب اخــر وضمن جوالتــه على 

مختلف املشــاريع اخلدمية في احملافظة 
تابــع محافظ واســط الدكتور محمد 
جميــل املياحي أعمال مشــروع صيانة 

طريق زبيدية – صويرة .
وقــال إن هــذا الطريــق حرصنــا على 
إدخالــه ضمن مشــاريع الطــرق التي 
تنفذ فــي مناطق مختلفــة باحملافظة 
نظراً ألهميته البالغــة ، واملناطق التي 
يربطها وما تســبب به هذا الطريق من 
معاناة كبيرة ألهلنا في مناطق الصويرة 

و الزبيدية والشحيمية وما يحيطها ..
وأضاف لقد رافقتنــا النائب في البرملان 
العراقي وفاء حسن ســلمان الشمري 
في تلــك اجلولة .، مشــيرا الــى وجود 
الرئيسة  الطرق  مبستوى  لالرتقاء  خطة 
والفرعية .. ولدينا مشاريع مهمة للطرق 
في عموم احملافظة حتقق اجناز جيد جداً ، 
ســتكون كفيلة بإحداث نقلة حقيقية 

في واقع الطرق مبحافظتنا احلبيبة ..

كلية طب الزهراء بجامعة البصرة تحتفل
بأفتتاح مختبرات الدمى المحاكية

حكومة البصرة المحلية قدمت لها دعما كبيرا 

رئيس الوزراء يستقبل محافظ واسط ويؤكد دعمه 
الكامل الستقرار المحافظة وزيادة حصتها من الكهرباء 

المياحي يتابع ميدانيا اكساء طريق زبيدية ــ صويرة 

تسهم المختبرات 
بشكل كبير في 
تدريب وتأهيل الطلبة 
لتزداد خبراتهم 
عمليا وان عمل 
ردهات مشابهة 
لما موجود داخل 
المستشفيات في 
كلية طب الزهراء 
يأتي لغرض تعليم 
الطلبة المهارات 
السريرية

عميد كلية الطب الزهراء ومالك الكلية مع مراسلنا في البصرة

مناشدة 
امام انظار دولة رئيس 

الوزراء المحترم 
بعد التحية 

نحن لفيف من وجهاء منطقة )ابو دشــير ( نضع 
مشــكلتنا هذه امام انظار دولتكــم فيما يخص 
بعض الدوائــر اخلدمية التي متت مراجعتها لغرض 
اكمال امــور مهمة مثل معاناتنــا من عدم وجود 
التيار الكهربائي اضافة الى مياه االســالة وكذلك 
الشــوارع غير املبلطة وهي تخص شرائح اجملتمع 
بكل اطيافــه ، لكن الغريب باالمر لم يتم انصافنا 
من قبل هــذه الدوائــر وهذا دليل على تســويف 
وابخاس حق املواطــن العراقي لذا اضع طلبي هذا 
بن ايديكم لكونكم الراعي واالب لهذا البلد ونحن 
على يقن لــن يضيع حق ، لــذا التمس عطفكم 
االبــوي حتى لــو تطلب االمــر مقابلــة دولتكم 
الطالعكم علــى الواقع املزري لهذه املنطقة  لرفع 

املعاناة عن اهاليها . 
مع فائق التقدير واالحترام  

املواطن رعد مطشر املكصوصي  
رقم الهاتف 07704070705 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
االثنني  األوروبية  املفوضية  اقترحت 
الســماح بدخول املسافرين الذين 
اللقاحات  جرعــات  كامــل  تلقوا 
املضــادة لكوفيد19- التــي أقرها 
االحتــاد األوروبي إلــى دول التكتل. 
وســيتوجب حاليا تقــدمي املقترح 
إلى الدول األعضاء فيما سيدرسه 

مندوبوهم الـ27 األربعاء.
وأفــادت املفوضيــة أنهــا »تقترح 

السماح بدخول إلى االحتاد األوروبي 
ليس فقط لألشخاص القادمني من 
دول يُعد الوضع الوبائي فيها جيدا، 
تلقوا اجلرعة  الذين  أولئك  أيضا  بل 
األخيرة املوصــى بها من اللقاحات 

التي أقرها االحتاد األوروبي«.
وكانت رئيســة املفوضية األوروبية 
أورســوال فون دير اليني قد صرحت 
قبل أسبوع أنه سُيسمح للسياح 
األمريكيني الذيــن تلقوا اللقاحات 

بدخول االحتاد األوروبي خالل األشهر 
املقبلــة. وينص املقتــرح على أنه 
أن يكونوا  سيتعني على املسافرين 
قد أمتوا عمليــة التطعيم قبل 14 
يوما على األقل من موعد وصولهم 
إلــى دول التكتــل. وميكــن للدول 
األعضاء أن توسع هذا اإلذن ليشمل 
األشــخاص الذين تلقوا اللقاحات 
التــي أقرتهــا منظمــة الصحة 
العاملية بشــكل طارئ، بحسب ما 

االحتاد  ويســتعد  املفوضية.  أفادت 
صحية  شــهادات  إلطالق  األوروبي 
بها  العمل  يبــدأ  بأن  يأمل  أوروبية 
وإلى  حزيران/يونيو.  نهايــة  بحلول 
حــني تطبيق ذلك، مــن املرتقب أن 
يكــون بإمــكان دول التكتل قبول 
الصادرة عن  الصحية  الشــهادات 

دول خارج االحتاد، وفق املفوضية.
حدوده  األوروبــي  االحتــاد  وأغلــق 
أمــام   2020 آذار  فــي  اخلارجيــة 

منذ  ووضع  الضروري«  »غير  السفر 
حزيران قائمة جتري مراجعتها دوريا 
للدول من خــارج االحتاد التي ميكن 

للمقيمني فيها دخول االحتاد.
ومنذ أواخر كانــون الثاني ، ضمت 
القائمة أستراليا ونيوزيلندا ورواندا 
وسنغافورة وكوريا اجلنوبية وتايالند 

والصني وفقا ملبدأ املعاملة باملثل.
القائمة  توسيع  املفوضية  وتقترح 
احلــد األقصى ملعدل  عبر تخفيف 

انتشــار العدوى مــن 25 إلى 100 
لكل مئة ألف من الســكان، وهو 
معدل ال يزال أقل بكثير من املعدل 
املســجل في االحتاد األوروبي حاليا 

والبالغ أكثر من 420.
السفر  لتعليق  آلية  اقتراح  لكن مت 
من أي دولــة في حال تدهور الوضع 
الوبائي فيها، خصوصا إذا كان ذلك 
انتشار نسخة متحورة من  نتيجة 

فيروس كورونا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الدفاع املصرية، امس 
االول االثنــني، إبرامهــا اتفاقا مع 
بـ30  فرنســا لتزويد جيش مصر 

مقاتلة جديدة من نوع »رافال«.
وذكر املتحدث العســكري باسم 

تامر  املصرية،  املســلحة  القوات 
الرفاعــي، فــي بيان: »فــي إطار 
السياســية  القيــادة  اهتمــام 
الدولة  قــوى  وتنميــة  بتطويــر 
الشــاملة وقعت مصر وفرنســا 
عقــد توريد عــدد )30( طائرة من 

طراز رافال وذلك من خالل القوات 
املســلحة املصرية وشركة داسو 
أفياسيون الفرنسية على أن يتم 
متويل العقد املبرم من خالل قرض 
 10 أدنى  متويلي يصل مدته كحد 

سنوات«.

مصر  »وكانت  الرفاعــي:  وتابــع 
وفرنســا قــد أبرمت خــالل عام 
2015 عقــد لتوريــد 24 طائــرة 
من طــراز رافال لصالــح القوات 
اجلوية املصرية التــي متثل الذراع 
القومية  املصالح  لتأمني  الطولي 

املصرية«.
وأردف البيــان: »جديــر بالذكر أن 
الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات 
القدرة على  قتالية عالية تشمل 
تنفيذ املهــام بعيدة املدى، فضال 
تســليح  ملنظومة  امتالكها  عن 

على  عاليــة  وقــدرة  متطــورة، 
املناورة، وتعدد أنظمة التســليح 
بها، باإلضافة إلى متيزها مبنظومة 
حرب إلكترونيــة متطورة متكنها 
من القدرة على تنفيذ كافة املهام 
التي توكل إليها بكفاءة واقتدار«.

3 شؤون عربية دولية

الصباح الجديد ـ متابعة:

قالت صحيفة »الغارديان« إن السلطات 
اإليرانيــة نقلــت اثنني مــن املعتقلني 
األميركيني اإليرانيني البارزين إلى موقع 
آخر داخل سجن »إيفني« في إجراء أدى 

سابقا إلى إطالق سراح معتقلني.
وأشــارت الصحيفة إلى أن األميركيني 
من أصول إيرانية، مراد طهباز وسياماك 
منازي نقال إلى زنزانات جديدة الســبت 

واألحد املاضيني على التوالي.
وســياماك منازي هو رجل أعمال يحمل 
اجلنســية اإليرانية واألميركية، احتجز 
مع والــده الثمانيني منــذ عام 2016 
وحكم عليهما بالسجن لعشرة أعوام 
حلساب  بـ«التجســس«  إدانتهما  بعد 

الواليات املتحدة.
ومثلهما، يقضي األميركي اإليراني مراد 
طهباز، العضو في منظمة للدفاع عن 
البيئة، حكما بالســجن عشر سنوات 

بتهمة »التآمر مع الواليات املتحدة«.
املاضي،  املتحــدة، األحد  الواليات  نفت 
تقارير نشرتها وسائل إعالم إيرانية حول 
إبرام واشــنطن »صفقــة« مع طهران 
لتبادل ســجناء في إطــار املفاوضات 

الرامية إلنقاذ االتفاق النووي اإليراني. 
وكان املعتقالن البارزان، شيوي وانغ ونزار 

زكا، نقال بنفــس الطريقة قبل اإلفراج 
عنهما.

وشــيوي وانغ مواطــن أميركي خريج 
جامعة برينستون، كان قد كلف بإجراء 
دراســة في مراكز األرشــيف بطهران، 
 ،2016 أغســطس  في  اعتقــل  لكنه 
10 سنوات  وحكم عليه بالسجن ملدة 
في يوليو 2017 بتهمة »التجسس حتت 
ستار البحث« و«جمع معلومات ووثائق 
سرية«، قبل إطالق سراحه في ديسمبر 

.2019
أمــا زكا، فهــو مواطــن لبناني ميلك 
اإلقامة الدائمة فــي الواليات املتحدة، 
اعتقل بعد حضــوره مؤمتر في طهران 
 10 2015 وحكم عليه بالســجن  عام 
الدولة«،  »التآمر ضد  بتهمة  ســنوات 

قبل أن يتم اإلفراج عنه في 2019.
وأوضحــت الصحيفــة البريطانية أن 
خطوة نقل املعتقلني طهباز ومنازي إلى 
زنزانة جديدة ميكن أن تؤكد مصداقية 
التقارير اإلعالمية اإليرانية في األسبوع 
املاضي التــي أكدت وجود عملية تبادل 

سجناء تشمل 4 معتقلني.
وكان تلفزيون عام إيراني نقل عن مصدر 
رســمي أنه »حتت ضغــط الكونغرس 
العاجلــة  احلاجــة  مواجهــة  ،وفــي 
لتحقيق نتائج في امللف اإليراني، وافق 
7 مليارات دوالر  األميركيون على دفــع 

وإطالق ســراح أربعــة إيرانيني ، مقابل 
اإلفراج عن أربعة جواسيس أميركيني«.

لكــن الواليــات املتحــدة نفــت تلك 
التقاريــر. وقال كبيــر موظفي البيت 
األبيــض، رون كالين، لشــبكة »ســي 
بــي إس« األميركيــة »لألســف، هذه 
اتفاق حول  املعلومات خاطئة. ال يوجد 

إطالق سراح هؤالء األميركيني األربعة«.
وجــاءت تلك املســتجدات في غضون 
مفاوضات غير مباشــرة بــني الواليات 
االتفاق  إحيــاء  إلعادة  وإيــران  املتحدة 
النووي املوقع بني طهران والقوى الكبرى 
عــام 2015 واملعــروف باســم »خطة 

العمل الشاملة املشتركة«.

األميركي  اخلارجيــة،  وزيــرا  وأكد  هذا 
أنتوني بلينكــن، والبريطاني دومينيك 
راب، فــي مؤمتر صحفــي، االثنني، على 
العمل الوثيق ما بني واشــنطن ولندن، 
وتالقــي وجهات النظر حــول عدد من 

القضايا الهامة.
وقــال بلينكــن على هامــش عرضه 

الرئيس  سياســة  الســبع  جملموعــة 
األميركي، جو بايدن، إنه »ال حليف أوثق 
وأنهما  بريطانيا«  من  املتحدة  للواليات 
ملتزمتان مبيثاق حلف الناتو، معربا عن 
شكره لهم لدعمها محاسبة روسيا. 

وأضاف أن »عملنا معا يعزز التقدم في 
قضايــا العالم امللحة«، حيث ســيتم 
التركيز على »إنهاء جائحة كورونا في 

العالم.
وأضاف بلينكن أن »واشنطن ال تتطلع 
للتصعيد مع موســكو«، ولكن سيتم 
التركيز على أفعال »روســيا واملســار 

الذي ستختاره«.
وشــدد على أن الواليــات املتحدة تصر 
على »إعــادة كل أميركي محتجز في 
إيران إلــى بالده«، وأن هــذا األمر يبقى 
من اهتمامــات اإلدارة األميركية دائما، 
منوها إلــى أن التقارير عــن صفقات 
إلطالق ســراح ســجناء في إيران غير 

صحيحة.
وحول ملف االنسحاب من أفغانستان، 
قــال بلينكن إنه »بانســحابنا نحن ال 
نفك االرتباط معها بل سنعزز عالقاتنا 
الدبلوماســية وستستمر مساعداتنا 
لها«، ومؤكدا أن واشــنطن تتشاور مع 

حلفائنا بشأن هذا امللف.
الشــمالية  كوريــا  بلينكــن  ودعــا 
أمامها«  املتاحة  الفرصــة  لـ«اغتنمام 

والتزامها مبســار دبلوماسي في ملف 
نزع ســالحها النووي التام من شــبه 
اجلزيرة الكورية، مشيرا إلى أن وانشطن 
أنهــت مراجعة سياســتها اخلارجية 

جتاهها.
ومبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة، 
قال بلينكن إنه يعتز »بكونه بدأ حياته 
»التزام  ومؤكــدا  صحفيــا،  املهنيــة 

واشنطن بدعم حرية الصحافة«.
من جانبــه قال وزير اخلارجيــة، راب، إن 
بريطانيــا »تعمــل بشــكل وثيق مع 
وجهات  يوجد  حيث  املتحدة«،  الواليات 
امللفات،  العديد من  نظر متطابقة في 
مثــل التعامل مــع روســيا والصني، 
أو حتى  أو مواجهــة جائحة كورونــا، 

االنسحاب من أفغانتسان.
وأضاف أنه من »مســؤولية إيران إطالق 
ســراح الســجناء الذين مت اعتقالهم 
اعتباطيا والتقارير عن صفقة بشأنهم 

غير صحيحة«. 
وأكــد راب أن بريطانيــا تدعــم جهود 
كوريــا  بشــأن  املتحــدة  الواليــات 
الشــمالية، وفيما يتعلق بروسيا، فإنه 

على موسكو تغيير سلوكها.
أن »أولوياتنا في أفغانستان  إلى  وأشار 
مشــتركة مع الواليــات املتحدة وهي 
حماية قواتنا إلى غاية االنسحاب التام 

في سبتمبر املقبل«.

تقـرير
بلينكن: مصرون على إعادة كل أميركي محتجز في إيران

تحرك إيراني يحتمل معه إطالق سراح معتقلين أميركيين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال أحمد مخلــوف، رئيس قســم الهجرة 
بالهــالل األحمر الليبي، إنه مت انتشــال جثث 
مــا يقارب 50 شــخصا لقــوا مصرعهم إثر 
غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل 

مدينة الزاوية الليبية.
وأضــاف مخلــوف فــي تصريحــات خاصة 
لـ«القاهرة 24«، أنه يوجد مصريون بني اجلثث 
التي جرى انتشــالها، ولكن لــم يتم حتديد 

عددهم، إضافة إلى جنسيات إفريقية أخرى.
وأشار إلى أنه من بني املتوفني 3 عائالت كاملة 
كانت في طريقها ألوروبــا عن طريق الهجرة 
غير الشــرعية، موضحا أن طواقم اإلنقاذ لم 
تنته بعد من انتشــال باقي ضحايا ومصابي 

احلادث.
املتحدة  التابعة لألمم  وكانت وكالة الهجــرة 
قد صرحت، األحد املاضــي، بأن مركبا يحمل 
مهاجرين غير شرعيني كانوا في طريقهم إلى 
أوروبا انقلب في البحر األبيض املتوسط قبالة 

سواحل ليبيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت شــبكة »إن بي ســي« األمريكية، امس 
االول االثنني، بأن حراســا مسلحني من وكالة 
االستخبارات املركزية أوقفوا رجال حاول اقتحام 

مقر الوكالة في والية فيرجينيا.
وأوضح موقع »إن بي ســي« أن »شخصا حاول 
الدخول إلى منطقة غيــر مصرح له بها عند 

مدخل مبنى السي آي إيه«.
ونقل املوقع عن مســؤول في الشــرطة قوله 
أن »ال إطــالق نار في احلــادث األمني عند مبنى 

الوكالة في فيرجينيا«.
وأفاد املوقع بوجود أعداد كبيرة لرجال الشرطة 
أمام بوابات املبنى، تزامنا مع استمرار التعامل 

مع احلادث األمني.
وأشارت وســائل إعالم أمريكية في وقت الحق 
إلــى أن حظر طيران مؤقــت ُفرض في محيط 

مبنى الوكالة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ناقش ملك األردن، عبداهلل الثاني بن احلســني، 
سلســلة من القضايا مع وفــد أميركي رفيع 
املستوى في العاصمة عّمان، امس االول االثنني، 
مبا في ذلك عملية الســالم بني اإلســرائيليني 

والفلسطينيني.
وبحسب وكالة األنباء األردنية الرسمية )بترا(، 
فإن العاهل األردني اســتقبل وفــدا أميركيا 
برئاســة عضو مجلس الشــيوخ الســناتور 
الدميقراطــي، كريس ميرفي، ويضم منســق 
الشرق األوسط وشــمال إفريقيا في مجلس 
األمن القومي بالبيت األبيض، بريت ماكغورك، 
واملبعــوث االميركي اخلاص إلى اليمن، تيموثي 
ليدركينغ، باإلضافة إلى عدد من املسؤولني في 

وزارتي الدفاع واخلارجية.
وأشــارت الوكالة بتــرا إلى ان اللقــاء تناول 
»عالقات الصداقة التاريخية املتينة والشراكة 
االســتراتيجية التــي تربــط األردن والواليات 

املتحدة«.
للرئيس  األردني هن تقديــره  العاهــل  وأعرب 
األميركي جو بايدن على دعم الواليات املتحدة 

لألردن.

مصرع 50 شخصا 
بينهم مصريون قبالة 

سواحل ليبيا

توقيف شخص حاول 
اقتحام مقر وكالة 

االستخبارات المركزية

ملك األردن يستقبل 
وفدا أميركيا رفيعا

الصباح الجديد ـ متابعة:

امس  وإســرائيل،  لبنان  إســتأنف 
الثالثــاء، املفاوضات غير املباشــرة 
لترســيم احلدود البحرية بوساطة 
وتســهيل أميركيــني، وبرعاية األمم 
املتحدة، وفــي مركزها في الناقورة 
في أقصى جنــوب غربي لبنان، بعد 
انقطاع 5 أشــهر شهدت تصعيداً 
الطرفني،  بــني  املقابلة  بالشــروط 
في وقت أكــد فيه الرئيس اللبناني 
ميشال عون أهمية تصحيح احلدود 
واألنظمة  للقوانني  وفقــاً  البحرية 

الدولية.
وذهــب الوفد العســكري اللبناني 
امس الســتئناف  املفاوضات  إلــى 
وقالت  انتهت.  املفاوضات من حيث 
مصادر لبنانية مطلعة على موقف 
اخلامسة  اجلولة  إن  املفاوض  الفريق 
من طرحنا،  »ستبدأ  املفاوضات  من 
الذي وضعناه استناداً   29 من اخلط 
وجغرافية  قانونيــة  دراســات  إلى 
وعلمية«، مشــيراً إلى أن التفاوض 
ســيكون بني اخلطني: اخلــط الذي 
الذي  واخلط  اللبناني،  الوفد  يحمله 

يطرحه اإلسرائيليون. 
اللبناني  أبــرزه الفريق   »29 و«اخلط 
في اجللســة الثانية من املفاوضات، 
ويفيــد بــأن النــزاع احلــدودي بني 
على  يقتصر  ال  وإســرائيل  لبنــان 
860 كيلومتــراً فقط كما كان في 
الســابق، بل بــات 2290 كيلومتراً، 
ويضــم جزءاً مــن حقــل كاريش 
للميــاه  اإلســرائيلي  النفطــي 
االقتصادية اللبنانيــة، وهو ما دفع 
إسرائيل لالســتنكار ورفع سقفها 
السياســي، مــا أدى إلــى تعليق 
املفاوضات بعد 4 جلســات عقدت 
بني 14 تشــرين األول املاضي وأواخر 

تشرين الثاني 2020.
اخلارجية  وزارة  وكيــل  زيارة  وأثمرت 
السياســية  للشــؤون  األميركية 
ديفيد هيل إلى بيروت، في منتصف 
للملف،  حتريــكاً  املاضي،  نيســان 
ولــم متِض أيــام علــى لقاءاته في 
بيروت حتى مت اإلعالن عن استئناف 

املفاوضات مرة أخرى.
وتدخل هذه اجلولــة من املفاوضات 
في عمــق اخلالف، وســتمتد على 
مدى يومــني، كما هو مخطط لها، 

بحســب ما قالته املصادر املطلعة 
على موقف الوفد اللبناني املفاوض. 
اللبناني  إن »الوفد  وقالت املصــادر 
ســيبدأ التفاوض من خطه، لكنه 
فــي النهايــة خــط تفاوضــي«، 
أي خط حدودي تضعه  أن  موضحة 
دولة من طرف واحد ال يعتبر نهائياً، 
لذلك ستكون هناك مفاوضات بني 
واخلط   )29 )رقــم  اللبناني  اخلطني: 

الذي يضعه اجلانب اإلسرائيلي.
وحاز الوفد اللبناني الذي يترأســه 
العميد الركن فــي اجليش اللبناني 
بســام ياســني على دعم سياسي 
لالنطالق باملفاوضــات من النقطة 
23، بحســب ما قالته املصادر، في 
إشارة إلى الدعم الذي حصل عليه 
الوفد من الرئيس اللبناني ميشــال 
عون ،خــالل زيارة إلــى قصر بعبدا 
عشية املفاوضات. ووصفت املصادر 

اللقاء باإليجابي.
، اجتماعــاً في قصر  وترأس عــون 
بعبــدا، في حضــور قائــد اجليش 
ألعضاء  عــون،  جوزيــف  العمــاد 

اللبناني إلى املفاوضات غير  الفريق 
البحرية  احلدود  لترســيم  املباشرة 
اجلنوبية. ومت خــالل االجتماع عرض 
توقف  منذ  التي حصلت  التطورات 
االجتماعات في كانون األول الفائت، 
واملســتجدات حول االتصاالت التي 

أجريت الستئنافها.
وقالت الرئاســة اللبنانية، في بيان، 
إن الرئيــس عــون زود أعضاء الوفد 
املفاوض بتوجيهاته، مشــدداً على 
البحرية  احلــدود  تصحيح  »أهمية 
الدولية،  واألنظمة  للقوانــني  وفقاً 
وكذلك على حق لبنان في استثمار 
ثرواتــه الطبيعيــة فــي املنطقة 

االقتصادية اخلالصة«.
 ولفــت إلــى أن »جتــاوب لبنان مع 
اســتئناف املفاوضات غير املباشرة، 
برعاية الواليــات املتحدة األميركية 
يعكس  املتحدة،  األمم  واســتضافة 
رغبتــه في أن تســفر عــن نتائج 
إيجابيــة من شــأنها االســتمرار 
في حفــظ االســتقرار واألمان في 
اللبناني  املطلــب  ويعد  املنطقة«. 

بترســيم احلدود بناء على النقطة 
)29( هو السقف األعلى في املطالب 
املستندة إلى أرضية قانونية صلبة. 
وقالت مصادر مطلعة على موقف 
الفريق املفــاوض إن هذا اخلط )29( 
هو خــط تفاوضــي، ومــن حق أي 
طرف يشارك في مفاوضات أن يرفع 
باملساحة  ويطالب  سقف شروطه، 
القصــوى املســتندة إلــى أرضية 
قانونية، وهو أمر يحصل في جميع 

املفاوضات في العالم.
إن هم  وقالت مصــادر عســكرية 
الوفد العسكري املفاوض »التوصل 
إلــى نتيجــة« تنهي هــذه األزمة، 
وتتيح للبنان استخراج نفطه وغازه 
من مياهــه االقتصادية، مؤكدة أن 
الوفد العسكري »ُكلف بدور تقني، 
إلى  التوصل  بغــرض  ينفــذه  وهو 

نتيجة«.
وكان الوفــد املفــاوض قــد طالب 
التي  اإلحداثيات  مرســوم  بتعديل 
أودعها لبنان فــي األمم املتحدة في 
عــام 2010، والتي تفيــد بأن النزاع 

كيلومتراً   860 هــو  الطرفــني  بني 
أســبوعني،  وقبل  فقــط.  مربعــاً 
أعلن وزير األشــغال العامة والنقل 
اللبناني، ميشــال جنار، أن احلكومة 
بتوسيع منطقتها  وقعت مرسوماً 
البحر  فــي  اخلالصة  االقتصاديــة 
األبيض املتوســط، وقال إنه سيتم 
تقدميــه إلــى األمم املتحــدة، لكن 
املرسوم لم يوقعه رئيس اجلمهورية، 
ما يحــول دون إرســاله إلــى األمم 
املتحدة قبــل أن يتــم اإلعالن عن 

استئناف املفاوضات.
للوفد  مواكبــة  مصــادر  وقالــت 
املفاوض إن املطالب بتوسيع الرقعة 
بتوقيع  الوفــد  ومتســك  البحرية، 
املرســوم، كانــت بهدف »حتســني 
وضعه التفاوضي«، نافية في الوقت 
نفســه االتهامات بأن هذه املطالب 
أو  املفاوضات،  عرقلة  إلى  ســتؤدي 
خلق بــؤرة نزاع جديــدة، وطمأنت 
إلى أنها ال تعقد املسار التفاوضي. 
وأوضحت املصــادر: »في املفاوضات 
كل األبواب مفتوحة«، الفتة إلى أن 

»اخلط التفاوضي بالعادة ليس ثابتاً 
حاســماً، وال تســتطيع أي دولة أن 

ترسم حدودها من طرف واحد«.
مفاوضات  ولبنان  إســرائيل  وبدأت 
حدودهما  بشأن  أميركية  بوساطة 
األول  البحرية في شــهر تشــرين 
املاضي. ويأمل الطرفان في أن تؤدي 
تســوية احلدود إلى تشــجيع مزيد 
من التنقيب عن الغاز في املنطقة، 
بالفعل  إســرائيل  تضــخ  حيــث 
كميات كبيرة مــن الغاز من البحر 
األبيض املتوســط، لكــن لبنان لم 

يفعل ذلك بعد.
وجه  السياسي،  الدعم  وفي سياق 
القوية«  »اجلمهوريــة  تكتل  عضو 
النائــب جورج عدوان رســالة دعم 
إلــى الوفــد املفاوض، قائــالً: »كل 
الدعم والثقة للوفــد اللبناني إلى 
لترسيم  املباشــرة  غير  املفاوضات 
احلــدود البحرية اجلنوبيــة انطالقاً 
من خط التفاوض 29. أنتم مؤمتنون 
على حقــوق اللبنانيني في ثروتهم 

الطبيعية«.

استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل
تستمر ليومين وتتناول عمق الخالفات بين البلدين

يعد المطلب 
اللبناني بترسيم 
الحدود بناء على 
النقطة )29( 
السقف األعلى في 
المطالب المستندة 
إلى أرضية قانونية 
صلبة

احلدود البحرية اللبنانية

االتحاد األوروبي يعتزم السماح لمن تلقوا لقاح كورونا بدخول أراضيه

مصر تبرم اتفاقا مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة من نوع »رافال«
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
األميركي،  الشــيوخ  مجلــس  عضــو  قال 
الســيناتور الدميقراطي، كريــس مورفي، إن 
العقوبات األميركية على  إيران ستجعل من 
»الصعب« التواصل إلى وقف إلطالق النار في 

اليمن، وفقا ملا ذكرت مجلة »نيوزويك«.
وتوجه ميرفي هذا األسبوع في جولة تشمل 
سلطنة عمان وقطر واألردن ملناقشة احللول 
السياسية إلنهاء احلرب في اليمن بني حتالف 
عســكري تقوده السعودية ويدعم احلكومة 
الشــرعية وبــني امليليشــيات احلوثية التي 

تسيطر على أجزاء كبيرة في شمال البالد.
وأوضــح ميرفــي أن إدارة  الرئيس األميركي، 
اتخذت خطوات ملموســة  بايدن، قــد  جو 
فــي الفترة األخيرة لنزع فتيــل التوترات في 
املنطقــة.  وتابع: »طاملا أننا مــا زلنا نفرض 
عقوبات على االقتصاد اإليراني فسيكون من 
الصعب دفــع احلوثيني إلى قبول وقف إطالق 
النار«. وأضاف أن االتفاق النووي اإليراني لعام 
2015، الذي انســحب منه الرئيس األميركي 
الســابق، دونالد ترامب، فــي 2018 ، »مهم 
للغاية« وقــد يكون عامال حاســًما إلحالل 

السالم في اليمن. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بفيروس  لإلصابــات  اإلجمالي  العــدد  جتاوز 
كورونــا في الهند عشــرين مليونا منذ بدء 
تفشــي الوباء، بحســب البيانات الرسمية  
التــي أعلنتهــا وزارة الصحة، فيمــا ال تزال 

مستشفيات البالد تختنق باملصابني.
األخيرة،  والعشرين  األربع  الســاعات  وخالل 
أحصــت الهند 357,229 إصابــة جديدة، ما 
20,3 مليونا.  يرفع احلصيلة اإلجمالية إلــى 
وُســجلت 3449 وفاة جديــدة ليبلغ العدد 
اإلجمالي 222,408 وفيــات. لكن خبراء كثرا 
يعتبرون أن األعداد احلقيقية أكبر بكثير من 

تلك املعلنة.
ويواجه النظــام الصحي الــذي يفتقر إلى 
املوارد وغير املهيأ ملواجهة هذا الوضع نقصا 
كبيرا في األســرة واألدوية واألكسجني رغم 

تدفق املساعدات الدولية في األيام األخيرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت وزارة اخلارجيــة األمريكية، امس االول 
اإلثنني، بأن املبعــوث األمريكي اخلاص للقرن 
األفريقــي جيفــري فيلتمان ســيزور مصر 
وإريتريا وإثيوبيا والســودان لبحث تســوية 

سلمية في املنطقة.
وذكــر البيان أن »زيارة املبعــوث اخلاص تؤكد 
أن اإلدارة األمريكية تعتــزم مواصلة اجلهود 
الدبلوماسية املستمرة للتغلب على األزمات 
القرن  في  واإلنســانية  واألمنية  السياسية 

األفريقي«.
وتأتــي زيارة املبعوث األمريكــي بعد أيام من 
إعالن إثيوبيا قرب اكتمال أشــغال بناء سد 
النهضة وبدء التعبئــة الثانية في موعدها 

رغم الرفض السوداني واملصري.

سيناتور أميركي: االتفاق 
النووي مع إيران سينهي 

الحرب في اليمن

الهند: العدد اإلجمالي 
لإلصابات بفيروس كورونا 

يتجاوز عشرين مليونا

مبعوث أمريكي
 يزور مصر وإريتريا
 وإثيوبيا والسودان

الصباح الجديد ـ متابعة:

ال يزال وقــع الكلمات األخيرة التي 
تصدح  املنتحرون  األطفــال  دونها 
بصداها املؤلم في ذاكرة السوريني، 
واخلوف  القلق  وهي تقض مضاجع 

في قلوبهم.
ويراقــب الســوريون انهيــار آمال 
علقوهــا علــى جيل املســتقبل، 
في ظــل تفاقم انتحــار الطفولة 
في عموم البــالد التي تعيش حربا 
ولدت اخلوف والنزوح واجلوع واليتم، 
دولية  منظمــات  آثارهــا  ودفعت 
للتحذير مــن كارثة تطــرق بقوة 

أبواب السوريني.
»أنقذوا  منظمــة  وثقــت  فقــد 
األطفــال« العامليــة انتحــار 246 
شــخصا، و1748 محاولــة انتحار 
آلخريــن خــالل الشــهور الثالثة 
األخيرة من العــام املاضي، مؤكدة 
أن من بني كل خمســة منتحرين 

طفل.
وأشــارت املنظمــة فــي تقريرها 
أن نســبة االنتحار خالل األشــهر 
األخيــرة من 2020 قفــزت إلى 90 
باملئــة مقارنــة مع بدايــة العام 

املاضي.
وبينت املنظمة العاملية أن 42 باملئة 
مــن املنتحرين تبلــغ أعمارهم 15 
عاما أو أقل، بينما 18 باملئة منهم 
هم من فئة الشباب واملراهقني ممن 

تتراوح أعمارهم بني 16 و20 سنة.
ووثقت املنظمة آخــر حالة انتحار 
للعام احلالي لطفل نازح في مخيم 
حماة يبلغ من العمر 14عاماً أواخر 

الشهر املاضي.
االغتصاب والتجنيد

وأكدت ســيدة نازحــة من عفرين 
في العقــد الرابع من العمر ارتفاع 
نســبة انتحار األطفال في عفرين 
وريفهــا، ال ســيما بــني الفتيات، 
وســط تكتم على العدد احلقيقي 

للضحايا.
أن عمليات خطف يومية  وأضافت 
اإلرهابية  امليليشــيات  ترتكبهــا 
املسيطرة على املدينة وريفها بحق 
والفتيات  والفتيان  املدنيني عامــة 
الفدية  بدافع  خاصــة،  القاصرات 

واالغتصاب والتجنيد.
فضلت  التي  الســيدة،  وأشــارت 
عدم الكشــف عن اسمها، إلى أن 
سمرقند«  بـ«ميليشيات  تعرف  ما 
اإلرهابية خطفت ابنة شــقيقتها 
البالغة مــن العمر 14 عاما، العام 
املاضــي، وألقــوا بها بــني حقول 
وصحية  نفسية  حالة  في  الزيتون 

يرثى لها، وســط نــزف حاد كانت 
تعاني منه إثــر تعرضها الغتصاب 
جماعي من قبل امليليشيات طيلة 

فترة احتجازها.
وقالت: »ابنة شــقيقتي ليســت 
األولى لفتيــات صغيرات،  احلالــة 
يومية  خطــف  حــاالت  فهنــاك 
نســمعها من خــالل تواصلنا مع 
مــن بقي فــي عفريــن، ويحدثونا 
عــن اغتصابات وحشــية ترتكب 
تلك  تســمح  وال  اخملطوفات،  بحق 
امليليشيات ألهالي املنتحرات توثيق 
حاالت االنتحار وأســبابها، فتبقى 

طي الكتمان«.

انتحر  املاضــي  »العام  وأضافــت: 
طفالن كرديان، صبي وفتاة، يبلغان 
14 و15عاما، بســبب  من العمــر 
إرهابيــة  ميليشــيات  مالحقــة 
لهما، خاصة لواء ســمرقند الذي 
ذاع صيتــه في خطــف القاصرين 
للقتال،  جتنيدهم  بهدف  الصبيان، 

والفتيات الغتصابهن«.
وكانت منظمــة حقوق عفرين قد 
وثقت قبل أيام عملية خطف فتاة 
كرديــة تبلغ من العمــر 16 عاماً، 
ووجدت مرمية بــني حقول الزيتون 
فاقــدة الوعــي وعليهــا كدمات 
تعرضها  تعذيب وحشية من جراء 

لالغتصاب.
وحــول حــوادث انتحــار األطفال 
وأســبابها، أكد مدير مركز كوتيم 
للصحة النفســية فــي هولندا، 
االخصائي النفســي آرام حســن، 
وجود دوافع عديدة وراءها، منها ما 
بسبب  النفســي  بالعامل  يتعلق 
احلرب التي تســببت بهجرة ونزوح 
ماليني الســوريني، وإجبارهم على 
عن  بحثاً  ومدنهــم  منازلهم  ترك 
مناطق أكثر أمنــاً، واملاليني منهم 
يعيشون في مخيمات نزوح، ومنها 
أو  االقتصادي  بالعامــل  يتعلق  ما 
املادي. وأشــار إلى ارتفــاع حوادث 

االنتحار خالل األزمــات واحلروب، ال 
ســيما بني الفئــة الضعيفة بني 
النــاس، وهــم األطفــال، ومنهم 
تدهور  من  يعانون  الذين  السوريون 
الوضــع االقتصــادي واحلرمان من 
نتيجة  األسري  والتفكك  التعليم 
حاالت الطــالق أو فقــدان األبوين 
أو أحدهمــا، وتكفــل العديد من 

األطفال إعالة أسرهم.
وبالنسبة للفتيات، قال األخصائي 
النفســي إنهــن يقعــن ضحية 
الزيجــات املبكرة التــي تؤثر على 
واجلســدية  النفســية  صحتهن 

وحرمانهن من التعليم.

الصباح الجديد ـ متابعة :
إعالم فــي ميامنار  ذكرت وســائل 
انفجارات  أن  الثالثاء،  امس  )بورما(، 
ناجتة عن طرود مفخخة، أســفرت 
عــن مقتل خمســة أشــخاص، 
املعزول،  البرملــان  في  نائب  بينهم 
وثالثــة ضباط شــرطة، كانوا قد 
إلــى العصيان  أعلنــوا االنضمام 
املدني ضد احلكم العســكري، في 

تصاعد ملوجــة جديدة من العنف، 
العسكري  اجمللس  مع دخول حكم 

للبالد شهره الرابع. 
وتشــهد ميامنار أزمة منذ إطاحة 
تقودها  كانــت  التــي  احلكومــة 
الزعيمة املدنية، أونغ ســان ســو 
تشــي، في انقالب األول من فبراير، 
مــا أدى الــى انتفاضة شــعبية 
واسعة النطاق. ووقعت االنفجارات 

األخيرة فــي قرية في اجلزء اجلنوبي 
األوســط من ميامنار في غرب باجو 
في حوالي الساعة اخلامسة مساء 
يوم االثنني، حســبما ذكرت »بوابة 

ميامنار اآلن« اإلخبارية. 
ووفــق التقرير، فقــد وقعت ثالثة 
انفجــارات عندمــا انفجرت عبوة 
ناســفة واحــدة علــى األقل في 
منزل بالقرية، ما أســفر عن مقتل 

الوطنية  الرابطــة  عن حزب  نائب 
تشي،  ســو  بزعامة  للدميقراطية 
الشــرطة  ضباط  إلى  باإلضافــة 

الثالثة وأحد السكان. 
ونقلــت الصحيفــة عن شــاهد 
عيــان قولــه إن »ضابط شــرطة 
آخر منخرطــا في حركة العصيان 
املدنــي أصيب بجــروح بالغة بعد 
أن انفجــرت ذراعاه جراء االنفجار«. 

وأضافت الصحيفــة أنه نُقل إلى 
املستشفى ويتلقى العالج.

ولم يتســن لرويتــرز التحقق من 
مستقل  بشــكل  التقارير  صحة 
ولم يــرد متحدث عســكري على 
مكاملــة هاتفية للحصــول على 

تعليق.
وتأتي هذه االنفجارات، بعد يوم، من 
دعوة فصيل متمّرد بارز في شــرق 

اجملموعات  مختلف  األحــد،  بورما، 
حة في املنطقة إلى  اإلثنية املســلّ

توحيد الصفوف ضد اجليش. 
متمردة  عرقيــة  جماعــة  وقالت 
فــي ميامنار إنها أســقطت طائرة 
مع  االثنني،  عســكرية،  هليكوبتر 
احتدام القتال في املناطق احلدودية 
الشمالية والشرقية منذ االنقالب 

العسكري.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اإلستونية  املسلحة  القوات  أعلنت 
أن مقاتــالت اجليل اخلامس من طراز 
التابعــة    »Lightning II »إف–35 
لســالح اجلــو اإليطالي ســتقوم 

بحماية اجملال اجلوي لدول البلطيق.

األملاني  اجلــو  بذلك ســالح  وينقل 
الذي يتولــى تأمني اجملال اجلوي لدول 
من  مقاتالت  باســتخدام  البلطيق 
طراز »تيفون« صالحياته إلى نظيره 

اإليطالي.
أُعلــن عــن ذلك خالل حفــل أقيم 

في قاعــدة إمياري اجلويــة، الواقعة 
بالقــرب من العاصمة اإلســتونية 
تالني، بحضور قائــد القوات اجلوية 
األمريكية جيفــري هاريجيان، الذي 
إلســتونيا  امتنانه  عن  بدوره  أعرب 
على الدعم واالســتقبال املقدمني 

لقوات احللفاء.
وعّبر هاريجيان عن الشــكر لألملان 
اجلوي  اجملــال  ســالمة  ضمان  على 
إلســتونيا ودول البلطيــق األخرى، 

ومتنى النجاح للجانب اإليطالي.
ومــن جانبــه شــدد وزيــر الدفاع 

اإلستوني، كالي النيت، على أهمية 
لضمان  البلطيق«  »مهمــة  إطالق 
أمن اجملال اجلوي، مشددا على ضرورة 
لتأمني  الدائم  واالستعداد  اليقظة 
احلمايــة الالزمــة، غامزا مــن قناة 

روسيا.

يشــار إلى أن القوات اجلوية للدول 
األعضاء في الناتو تتولى وفق قرارات 
احللــف، حماية اجملال اجلــوي لدول 
البلطيق، إستونيا والتفيا وليتوانيا، 
منذ انضمامها إلى حلف الناتو في 

عام 2004.

» انقذوا األطفال«: 42 بالمئة من المنتحرين
 في سوريا تبلغ أعمارهم 15 عاما فأقل 

نزوح وتجنيد واغتصاب

تقارير عن »طرود مفخخة تقتل معارضي العسكر« في ميانمار

مقاتالت »إف - 35« اإليطالية تتولى تأمين المجال الجوي لدول البلطيق

وثقت منظمة 
»أنقذوا األطفال« 
العالمية انتحار 
246 شخصا، 
و1748 محاولة 
انتحار آلخرين خالل 
الشهور الثالثة 
األخيرة من العام 
الماضي، مؤكدة أن 
من بين كل خمسة 
منتحرين طفل

سوريني نازحني في احدى القرى
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الصباح الجديد ـ متابعة:

ظلت أملانيــا ضمــن مجموعة دول 
االحتــاد األوروبي، التــي تعطي أعلى 
أجور للعاملني في العام املاضي، وفقا 
للبيانات الصادرة عن مكتب اإلحصاء 

االحتادي األملاني.
ووصل إجمالي تكلفة ساعة العمل 
في قطاع الصناعــة األملانية، مبا في 
ذلك التكلفــة اإلضافية لألجور، إلى 
41.60 يــورو بارتفــاع 46 فــي املائة، 
مقارنــة مبتوســط تكلفة ســاعة 

العمل في دول االحتاد األوروبي الـ27.
ووصلــت تكلفة ســاعة العمل في 
 44.20 47.80 يورو، وبلجيكا  الدمنارك 
يــورو، إلــى مســتوى أعلــى مما هو 
في أملانيــا. وفي حال أخــذ اخلدمات 

االقتصاديــة فــي احلســبان، فــإن 
متوسط تكلفة ســاعة العمل في 
أملانيا ســيصل إلى 36.70 يورو كما 
كان في 2019، لتحتل املركز السابع 
أوروبيــا ضمن الــدول صاحبة أعلى 

تكلفة لساعات العمل.
ويبلغ متوسط تكلفة ساعة العمل 
على املستوى األوروبي 28 يورو، فيما مت 
تسجيل أدنى مستوى لهذه التكلفة 
في بلغاريا بـ6.40 يورو. وفيما يتعلق 
التي  لألجور،  اإلضافيــة  بالتكاليف 
، مبصاريف  املثال  ،على سبيل  تتعلق 
الضمان االجتماعي، جاءت أملانيا في 
املركــز الـ12 أوروبيا بـــ27 يورو لكل 
أجر إجمالي بقيمة 100 يورو، وجاءت 
هذه التكاليف بتراجع مبقدار خمسة 
يوروهات مقارنة باملتوســط في دول 
التكاليف  ووصلــت  األوروبي.  االحتاد 

اإلضافية لألجور في السويد إلى 47 
 100 يورو لكل أجر إجمالــي بقيمة 

يورو.
إلى ذلك، متكن قطــاع جتارة التجزئة 
في أملانيا من حتقيــق تعاف قوي في 
آذار املاضــي، وذلــك رغم اســتمرار 
اإلغالق بســبب جائحة كورونا، وفقا 

لـ«األملانية«.
وأعلن املكتــب االحتادي لإلحصاء في 
مدينة فيســبادن أمــس، أن إيرادات 
القطاع في الشــهر املذكور ارتفعت 
بعد أخذ تغير األســعار في احلسبان 
»ارتفــاع حقيقــي«، 4.4 فــي املائة، 
مقارنة بقيمتها في شــباط 2020، 
آخر شهر قبل اندالع أزمة كورونا في 
العام املاضي، وهو ما يعني أن قطاع 
جتــارة التجزئة اســتطاع أن يتجاوز 

مستوى ما قبل األزمة.

إيرادات  االرتفاع في  ووصلت نســبة 
قطاع التجزئة في آذار املاضي مقارنة 
بقيمتها في شباط من العام احلالي 
إلى 7.7 فــي املائة، وهــو ثاني أقوى 
ارتفاع يحققه القطاع منذ بدء قيود 
كورونا. وشــهد القطاع ارتفاعا في 
العائــدات في كل مجاالتــه في آذار 
املاضي، مقارنة بالشــهر نفسه من 
2020 عندما مت إغالق عديد من احملال 
في النصف الثاني من ذلك الشــهر 

بسبب اجلائحة.
وقدر املكتب نسبة االرتفاع احلقيقي 
بـ11 فــي املائة، واالرتفاع االســمي 
12.3 فــي املائة، ويعــد كل منهما 
أقوى ارتفاع شــهري »على أســاس 
بدء تسجيل  منذ  السنوية«  املقارنة 
في  لإليرادات  الزمنية  التسلســالت 

.1994

تقـرير

41.6 يورو تكلفة ساعة العمل في قطاع الصناعة األلمانية بارتفاع 46 %

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن قائممقام القائــم احمد احملالوي، 
امــس االول االثنــني، انخفــاض معدل 
التبادل اليومي عبر منفذ القائم احلدودي 

مع سوريا غرب االنبار  .
وقال احملالوي في تصريح صحفي إن »عدد 
الشــاحنات احململة بالضائع التي دخلت 
الى العــراق عبر منفــذ القائم احلدودي 
مع ســوريا غربي االنبــار، بلغت نحو 25 
شاحنة في مؤشــر على انخفاض كبير 
في مســتوى التبادل«. وأضاف، أن “منفذ 
القائــم احلدودي مع ســوريا غربي االنبار 
شــهد حركة جتارية غير مســبوقة في 
بدخول مختلفة  متثلــت  املاضية  الفترة 
البضائع ورغبة التجار في كال البلدين من 
نقل بضائعهم اال ان تلك احلركة تراجعت 
بشــكل كبير نتيجة االجراءات الصحية 
التي تتخذها احلكومة السورية”. وأكد أن 
االراضي  الشاحنات من  دخول  »انخفاض 
السورية الى منفذ القائم مرتبط باجلانب 
السوري وال يوجد أي معوقات او اجراءات 
معقــدة من اجلانب العراقــي«، الفتا الى 
ان »الطريــق الدولي امن ومســتقر ولم 

يشهد أي خرق امني«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تســارعت وتيــرة التوظيــف فــي قطاع 
الصناعــات التحويليــة األملاني الشــهر 

املاضي مع تفاؤل املصانع بزيادة الطلب
وحســب بيانات مؤشــر مديري املشتريات 
الــذي تصــدره مؤسســة “آي إتــش إس 
إلى  النهائية  القراءة  ماركت”، فقد وصلت 
66.2 لقطاع التصنيع الذي يشــكل نحو 
ُخمــس االقتصــاد األملاني، وهــي ما زالت 
قريبة من املســتوى القياسي املسجل في 
مارس املاضي والبالغ 66.6 رغم انخفاضها 

البسيط عن القراءة األولية البالغة 66.4.
ويستمر نشــاط املصانع في أكبر اقتصاد 
في أوروبــا أثناء جائحة كوفيد19- مع عدم 
تأثره تقريبــا باإلغالقات املرتبطة باجلائحة، 
أوائل هذا العام بفضل  وتسارع النشــاط 

طلب قوي من الواليات املتحدة والصني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد احمللي للجمعيات الفالحية في 
ديالى،امس االول االثنني، بدء موســم حصاد 
اكثــر من نصف مليــون دومن من محصولي 

احلنطة والشعير.
وقال رئيــس االحتاد احمللي رعــد التميمي ان 
»موسم حصاد محصولي احلنطة والشعير 
بــدأ فــي ديالى وكانــت اولــى مراحله في 
ناحية العظيم)60كم شــمال بعقوبة( ثم 
ستشــمل بقية املناطق تدريجيا وفق خطة 

منظمة بالتنسيق مع دائرة زراعة ديالى«.
واضــاف، ان »اجمالــي املســاحات املزروعة 
مبحصولي احلنطة والشعير تزيد عن نصف 
مليــون دومن وهي اقل من املواســم املاضية 
بســبب تداعيات ازمة اجلفــاف التي بدات 
مبكــرا في ديالــى«، مؤكدا بــان “عمليات 
احلصــاد ترافقها خطة امنيــة ملواجهة اي 
محاوالت ارهابية الحراق احملاصيل كما حدثت 
في املواسم الســابقة من قبل التنظيمات 

االرهابية«.
واشــار الى ان »توقعات املوســم احلالي بان 
تصل ديالى الى مرحلة االكتفاء للموســم 
5 على التوالي«، معتبرا أن »االنتاجية جيدة 

حتى االن من خالل املؤشرات االولية«.
وعانت حقول احلنطة والشعير في ديالى من 
تكــرار احلرائق في مواســم احلصاد من قبل 
داعش االرهابي ما ادى الى اضرار مادية كبيرة.

انخفاض التبادل 
التجاري عبر منفذ 

القائم مع سوريا

انتعاش االقتصاد بفعل 
تسارع وتيرة التوظيف 

في قطاع التصنيع األلماني

ديالى تبدأ عمليات حصاد 
نصف مليون دونم من 

الحنطة والشعير

الصباح الجديد ـ متابعة:

قال وزير املــوارد املائية في العراق، 
مهــدي احلمداني إن إيران ما زالت 
تقطع بعض التدفقات ما تسبب 
باإليرادات  مسبوق  غير  بانخفاض 
املائية ، أما تركيا فاإليرادات املائية 

تأتي على وفق معدالتها.
وبني احلمداني في تصريح صحفي  
امــس االول االثنــني أن »اخلزيــن 
االستراتيجي من املياه جيد ويسد 
الفتاً  الصيفيــة«،  اخلطة  حاجة 
أن »االســتعدادات للموسم  إلى 
الصيفي ســتبدأ من يوم 15 من 

الشهر اجلاري«.
وحــدد الوزير شــروط اســتثمار 
املياه اجلوفية من قبل الشــركات 
قائال:  األجنبيــة،  االســتثمارية 
»الــوزارة ال متنح أية اســتثمارات 
بعــد حتديد  إال  اجلوفية  للميــاه 
اجلهــة املســتثمرة فــإذا كانت 
شركات أجنبية تستثمر في زراعة 
احملاصيل العلفية فهذا يعني أنها 
ستستنزف املياه اجلوفية وال ميكن 
املوافقة على ذلك كون هذا األمر 

هو حق األجيال املقبلة«.
»الوزارة  أن  »احلمدانــي«،  وأضاف 
ال متنــح موافقة اســتثمار أيضاً 
إذا كانت املســاحة التي يخطط 
 150 بحدود  كبيرة  الســتثمارها 
الــف دومن أما إذا كانــت صغيرة 
بحــدود مــن 4 الــى 5 االف دومن 
فيمكن دراســة طلب االستثمار 

وإعطاء قرار حوله«.
وعن مشاريع الوزارة أكد احلمداني 
أن »العمــل فــي ســد مكحول 
مستمر ولدى الوزارة مشروع مبزل 
شرق البصرة الذي سيبدأ العمل 
به ضمن حملة كبيرة، فضال عن 
الوزارة  باشرت  إذ  البدعة  مشروع 

بالتحضير له«.
وأشار الى أن »هناك أيضاً مشروع 

مــاء الســماوة الذي سيباشــر 
العمل به في العاشر من الشهر 
احلالي، فضالً عن مشــروع تبطني 
فيه مستمر  فالعمل  احللة  شط 
ومت اكمال مرحلتني ووصلت الوزارة 

إلى املرحلة الثالثة«.
ودعــا العــراق، إلــى اإلنصــاف 
واملســاواة في توزيع املياه، مؤكدا 
في  التحديات  معاجلــة  ضــرورة 
هذا امللف لضمان حقوق األجيال 

القادمة.
لوزير  كلمــة  فــي  ذلــك  جــاء 
التخطيط خالد بتال، خالل »املؤمتر 
الدولي األول للمياه« نظمته وزارة 
املوارد املائيــة العراقية في بغداد 

في وقت سابق .
التركية  الرئاســة  مبعوث  ومّثل 
إلى العــراق فيصل أر أوغلو، بالده 

في املؤمتر عبر اتصال مرئي.
وقال بتال: »ميثل املؤمتر حدثا علميا 
وتنمويا مهما في ظل ما يشهده 
العالم ومنطقتنا بشــكل خاص 
من حتديــات وحتذيرات مــن أزمة 

مياه«.
ودعا إلــى »العمل من أجل حتويل 
التحديات إلى فرص، تســهم في 
واستدامتها  املياه،  على  احملافظة 
بهدف احلفاظ على حقوق األجيال 
اإلنصاف  حتقيق  وضرورة  القادمة، 

واملساواة في توزيع املياه«.
من جهته، قــال وزير املوارد املائية 
العراقــي مهــدي احلمدانــي، إن 
»قطــاع املوارد املائيــة )في بالده( 
أبرزها  يواجــه حتديــات عديــدة 
شحها، والتغيير املناخي، وتذبذب 
سقوط األمطار في حوضي دجلة 

والفرات«.
تنظيم  من  »الهــدف  أن  وأوضح 
املؤمتــر هــو التعاون والتنســيق 
والتحديــات  اخملاطــر  ملواجهــة 
خصوصــا بني الدول املشــتركة 
األنهر واملســطحات  في أحواض 
املائية«. وقال السفير التركي في 
وقت ســابق  لدى بغداد فاحت يلدز، 
لألناضــول، على هامــش املؤمتر، 
إن أنقرة تنظــر بإيجابية للتعاون 
مع العــراق بخصوص املياه، الفتا 
إلى مشــاركة مبعوث الرئاســة 
التركية في املؤمتر. ، مشــيرا إلى 
توقيــع تركيــا والعــراق مذكرة 
املياه  تفاهــم للتعــاون بشــأن 

ستدخل حيز التنفيذ قريبا.
وأوضح يلدز أن أر أوغلو أجرى زيارة 
إلى العراق عام 2019، وقدم خطة 

عمل بشــأن مشــكلة املياه إلى 
اجلانب العراقي حينها. ، الفتا إلى 
أن خطة العمل تضمنت خططا 
محددة  مناطــق  في  ومشــاريع 

بحسب حاجتها إلى املياه.
وجهات  فــي  التبايــن  أن  وبــني 
النظــر بــني تركيا والعــراق في 
ينبع مــن نظرة  امليــاه،  موضوع 
أنها  القضية علــى  إلــى  بغداد 
مشــكلة تقاســم للمياه، الفتا 
إلــى أن »للمشــكلة أبعادا أبعد 
من حصص املياه، وتكمن في عدم 
استخدام العراق للمياه بالشكل 

األمثل«.
األول  كانــون  في  البلــدان  ووقع 
2014، مذكــرة تفاهم في مجال 
امليــاه، تتضمن 12 مــادة، أبرزها 
تأكيد أهميــة التعاون في مجال 

إدارة املــوارد املائيــة لنهري دجلة 
والفــرات، وحتديد احلصــة املائية 
لــكل دولة فــي ميــاه النهرين، 
وتأكيــد أهميــة تقييــم املوارد 

املائية.
ويعتمــد العراق فــي تأمني املياه 
بشكل أساسي على نهري دجلة 
والفــرات، وروافدهمــا التي تنبع 
جميعها من تركيا وإيران وتلتقي 
قرب مدينة البصرة جنوب العراق 
الذي يصب  العرب  لتشكل شط 

في اخلليج العربي.
منذ ســنوات  العــراق  ويعانــي 
االيرادات  انخفاضا متواصــال في 
املائية عبــر دجلة والفرات، وفاقم 
أزمــة شــح املياه كذلــك تدني 
قلة األمطــار في البالد على مدى 

السنوات املاضية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
للهند  النفطية  الواردات  تراجعت 
من دول أوبك إلى أدنى مستوياتها 
في عقدين علــى األقّل خالل عام، 
حتــى نهاية آذار املاضي، بنســبة 
%11.8 مقارنة بالفترة نفسها من 
العام السابق، فيما حافظ  العراق 

على صدارته كأكبر مصدر لها.
وأظهــرت بيانــات مــن مصــادر 
إجمالي  أن  النفط،  بصناعة وجتارة 
واردات اخلام لثالث أكبر مســتورد 
إلى  انخفض  العالــم  في  للنفط 

3.97 مليــون برميــل يومًيا خالل 
الســنة املالية املنتهية في 31 آذار 

.2021
وأوضحــت أن حصــة أوبــك في 
قد  الهندية  النفطيــة  الــواردات 
تراجعت بعد انخفاض املشــتريات 
في  اقتصاد  أكبر  لثالث  اإلجمالية 
آســيا إلى أدنى مستوى لها في 6 
ســنوات. كما اشترت الهند مزيًدا 
والكندي  األميركــي  النفــط  من 
على حساب نفط أفريقيا والشرق 
املشــتريات  خفض  ما  األوســط، 

من أعضــاء أوبك إلــى نحو 2.86 
وقّلص حصة  يومًيا،  برميل  مليون 
%72 من  اجملموعة في الواردات إلى 

نحو %80 سابًقا.
وحســب البيانات فان العراق ظل 
يليه  الهند،  إلــى  أكبر مورد نفط 
حّلت  ثــم  واإلمارات،  الســعودية 
نيجيريــا محل فنزويــال رابع أكبر 
مــوّرد. واحتلت الواليــات املتحدة 
املركــز اخلامس ضمن أكبــر موّرد 
للهند، متقدمة مركزين عن العام 

.-2020 2019

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العراقية،  الزراعة  وزارة  كشــفت 
امس االول االثنني، خططها لزيادة 
بالتعاون مع  احملاصيــل  إنتاجيــة 
وزارة املــوارد املائيــة، فيما حتدثت 
عن موعد تســليم مســتحقات 

الفالحني.
القيســي  ضمد  مهــدي  وقــال 
مستشــار وزارة الزراعــة، لوكالة 
األنبــاء العراقيــة )واع(، إن وزارتي 
املائيــة عقدتا  الزراعــة واملــوارد 
الزراعية  اخلطة  ملناقشة  اجتماعا 

الصيفيــة، وهنالك تفــاؤل بإقرار 
محددة  احتياجــات  ضمن  اخلطة 
في احملافظــات ومبا يرتقي لطموح 
وجود  إلى  القيسي،  وأشار  الوزارة. 
3 أهداف تسعى لها وزارة الزراعة، 
االول، زيــادة االنتاجيــة في وحدة 
املســاحة، الســيما مع التغيرات 
املناخية واالحتبــاس احلراري وقلة 
االمطار وطبيعــة األراضي، مبينا 
أن الــوزارة تســعى  كذلك إلقرار 
البرامج الوطنية لزيادة االنتاج في 

الغلة ووحدة املساحة.

وأضــاف، أن للــوزارة هدفــا ثالثا 
يؤكــد علــى االهتمــام بتقنيات 
الزراعية  للمحاصيل  احلديثة  الري 
والقضاء على الطــرق التقليدية، 
خاصة في احملاصيل االستراتيجية 

وعلى رأسها احلنطة والشعير.
الوزارتــني  أن  القيســي،  وتابــع 
تعمالن على اجناح اخلطط مبا يلبي 
عمليات  وتقليل  احمللــي  االحتياج 
االستيراد، الفتا إلى أن املنتج احمللي 
يحظى بثقة كبيــرة باملقارنة مع 

املنتج املستورد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وســام  االقتصادي،  اخلبيــر  بــني 
التميمــي، امــس الثالثــاء، ان ما 
النفط من  وزارة  كشــفت عنــه 
ايردادات للشهر املاضي ومع ارتفاع 
ســعر صرف الدوالر، يؤكد بشكل 
قاطع عــدم وجود عجز في املوازنة 

وان وجد فهو طفيف جدا.
وقال التميمي في تصريح صحفي 
ان »انتعاش اســعار النفط مؤشر 

جيد يؤكد اســتمرار االرتفاع بعد 
من  الكثر  اجلــاري  العام  منتصف 
65 دوالرا للبرميــل، بفعــل عودة 
لقاحات كورونا  وتصنيع  الصناعة 
اجمع  للعالــم  ســيعيد  الــذي 
النشاط التجاري وجتاوز االغالق في 

بعض الدول«.
كأكبــر  العــراق   « ان  واضــاف 
املصدرين للنفط، حقق انتعاشــا 
وايراداً كبيرا فضال عن ان احلكومة 

قررت رفع ســعر صرف الدوالر في 
املالي  العجز  فأن  وبالتالي  املوازنة، 
مت القضــاء عليه وان وجــد فأنه 

طفيف جدا«.
وأشــار التميمي الــى ان » العراق 
امام فرصة كبيرة النعاش اقتصاده 
من خالل الدخول في سوق تصدير 
الغاز املستكشف حديثا في ديالى 
الرغم من ســيطرة  واالنبار، على 

بعض الدول على هذه السوق«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حتول الدوالر للصعود في التعامالت 
اآلســيوية امس الثالثــاء ، ليوقف 
شهرا،  استمرت  انخفاض  سلسلة 
إذ يعكف املســتثمرون على معرفة 
االقتصادي  االنتعــاش  إذا كان  مــا 
أســعار  يدفع  قد  الكبير  األمريكي 
الفائــدة إلى االرتفــاع، مع ترقبهم 
وخطابات  تالية  اقتصاديــة  بيانات 
بشأن السياسة الستقاء مؤشرات، 

وفقا لـ«رويترز«.
وارتفعت العملــة األمريكية بنحو 
0.2 فــي املائة مقابل الــني واليورو 
واجلنيه االســترليني فــي تعامالت 
جاءت محدودة بســبب عطلة في 
كل من الصني واليابان. وصعد أكثر 

األســترالي  الدوالرين  مقابل  قليال 
للتجارة،  احلساســني  والنيوزيلندي 
مقابل  الدوالر  مؤشــر  ارتفع  بينما 
ســلة من من العمالت الرئيســية 

األخرى 0.2 في املائة إلى 91.151.
وبلــغ اليــورو في أحــدث تعامالت 
الدوالر  بلغ  2.2036 دوالر، في حــني 
109.29 ين. وتراجع الدوالر األسترالي 
0.3 في املائة إلى 0.7740 دوالر وهبط 
الدوالر النيوزيلندي 0.4 في املائة إلى 

0.7171 دوالر.
كانــت عوائــد ســندات اخلزانــة 
عشر  ألجل  القياســية  األمريكية 
االول  أمــس  تراجعت  قد  ســنوات 
االثنــني بعد بيانات جــاءت أضعف 
مــن املتوقــع لقطــاع الصناعات 

املتحدة  الواليــات  في  التحويليــة 
وتأكيد من رئيــس بنك االحتياطي 
االحتــادي في نيويورك جــون وليامز 
علــى أن التعافي حتــى اآلن »ليس 
قريبا مبا فيه الكفايــة« للدفع في 

اجتاه تشديد السياسة النقدية.
من ناحية أخر، تتصــدر اجتماعات 
لبنــوك مركزيــة االهتمامات. ولم 
يطــرأ تغيــر يذكــر على الــدوالر 
األســترالي بعد قرار غير متوقع من 
اليوم  االســترالي  االحتياطي  بنك 
اإلبقاء على السياســة دون تغيير. 
لكن البنك حــدث بعض التوقعات 
االقتصادية الرئيســة ومن املقرر أن 
يصــدر توقعات أكثــر تفصيال يوم 

اجلمعة املقبلة.

العراق: انخفاض غير مسبوق باإليرادات
المائية بسبب قطع التدفقات من إيران

يسد حاجة الخطة الصيفية

اعلن وزير الموارد المائية 
ان الخزين االستراتيجي 
من المياه جيد ويسد 
حاجة الخطة الصيفية«، 
كما أن »االستعدادات 
للموسم الصيفي ستبدأ 
منتصف الجاري

يعتمد العراق في تأمني املياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما 

الواردات النفطية للهند من أوبك تنخفض 
والعراق يحافظ على صدارته

الزراعة تسعى إلقرار البرامج الوطنية لزيادة 
إنتاج الحبوب ووحدة المساحة

خبير اقتصادي: ايرادات النفط 
تؤكد عدم وجود عجز في الموازنة

الدوالر يرتفع مع ترقب بيانات
 اقتصادية وأثرها على أسعار الفائدة



7 آفاق

نائل شما *

لم متــِض إال أســابيع قليلة حتى 
انتفاضة ســورية  واجــه األســد 
أظهرت مــدى انفصاله عن الواقع. 
واليوم، بعد مرور عقٍد على انطالق 
االحتجاجات في سورية، ال يزال من 
اجلائز التســاؤل عن أسباب إغفال 
الدكتاتور الســوري بــوادر ضعفه. 

تعليق احمللل السياسي نائل شما.
الســوري بشار األســد قد انتصر. 
فهو ال يزال في ُسدة احلكم، والنزاع 
الســوري يشــارف علــى االنتهاء، 
كمــا تتزايــد اجلهــود املبذولة في 
العالقات  لتطبيع  العربــي  العالم 
مع النظام الســوري. ومع أن معّدل 
العنف املمارَس في سورية انخفض 
األرجح بعد عشــر ســنوات  على 
من الدمار، هل مــن الدقيق القول 
إن األسد غّير أســلوبه في احلكم؟ 
التي  اجلســام  األحداث  بّدلت  وهل 
شهدتها سورية رؤيته حيال جوهر 

السياسة؟
، ال  الســؤالني  لإلجابة على هذين 
بّد من العودة بأذهاننا إلى الشــرارة 
العربية. ففي  األولى لالنتفاضــات 
أوائــل العام 2011، وحتــى بعد أن 
جنحت موجات احلــراك االجتماعي، 
فــي غضون أســابيع قليلــة، في 
دام  ســلطويني  برئيسني  اإلطاحة 
حكمهمــا طوياًل، أعلن األســد أن 
تلك األحداث ال تؤّثر على ســورية. 
وأخبر صحيفة وول ستريت جورنال 
أن »سورية مســتقرة«، مشّددًا أن 
بــالده هي »خــارج كل ذلــك«، في 
إشارة إلى ما شهدته تونس ومصر.

ولــم متِض إال أســابيع قليلة حتى 
انتفاضة ســورية  واجــه األســد 
أظهرت مــدى انفصاله عن الواقع. 
واليوم، بعد مرور عقٍد على انطالق 
االحتجاجات في سورية، ال يزال من 
اجلائز التســاؤل عن أسباب إغفال 
الدكتاتور الســوري بــوادر ضعفه. 
وتتبــادر إلــى الذهــن عوامل ثالث 

تشرح هذا االنفصال.

البطوالت الهزلية لألسد
العامل األول هو أن عائلة األسد لم 
تدرك أن سيطرتها املفرطة أضعفت 

الديناميكيات  معرفة  على  قدرتها 
الداخليــة للمجتمع الســوري، ما 
عملية  فالسياسة  بصيرتها.  أعاق 
ديناميكيــة تنطوي علــى التعبير 

والتفاوض والنزاع.
قــد  2011، كان  العــام  وبحلــول 
مضــى على منظومة الســيطرة 
فرضها  التــي  واملعّقدة  احمُلكمــة 
األســد األب ثــم االبــن أكثر من 
أربعــة عقود، اســتطاعت خاللها 
أصابــع النظام مــن التغلغل في 
اجملتمــع. فمن خالل  جميع جوانب 
إحكام النظام قبضته على هياكل 
السلطة واألجهزة األمنية واألحزاب 
السياســية واجملاالت العامة، وضع 
كل جوانب السياسة املرئية تقريًبا 

حتت سلطته الصارمة.

واملشــكلة في ذلك هــي أن عائلة 
األســد لم تدرك أن تقييــد احلياة 
دفع هذه  الشكل  بهذا  السياسية 
النقاشات إلى أماكن أكثر ضبابية 
وغموًضــا، إذ حتّولت اآلراء واخلالفات 
واملداوالت  احلزبية  السياســات  من 
البرملانيــة ووســائل اإلعــالم إلى 
أحاديث ونقاشات خاصة كما برزت 
يشير  املعارضة.  من  أشكال خفية 
هذا إلــى أن احلقائق الصغيرة تعّبر 
عن قضايا كبيرة، » فالغمزات ميكن 
أن تعبر عــن نظرية املعرفة وغارات 
األغنام قد تعّبر عن الثورة«، بحسب 
عالــم األنثروبولوجيــا الثقافيــة 
كليفورد غيرتز. ففي عهد األســد 
األب واالبن، كل حذف في الكالم، أو 
عبارة مجازية، أو إمياءة خيبة، أو زفير 

أو حتــى الصمت أصبح  للغضب، 
للتعبير عن  الــكالم  إنباًء من  أبلغ 

هموم السكان وجذور استيائهم.
لكن بشــار األسد، من علياء قصره 
املطّل على دمشــق، رأى مشــهًدا 
مختلًفــا. فقــد قرأ فــي الصمت 
والًء له، وفي الرقابــة الذاتية قبواًل 
وإذعانًا. وإن دّلت انتفاضة آذار/مارس 
2011 على شــيء، فإمنــا دّلت على 

قراءته املغلوطة للواقع.
ملاذا لم يكن بشار األسد مستعًدا 

إطالًقا النتفاضات الربيع السوري؟
يوضح العامل الثاني ســبب فشل 
األســد في تلّمــس املــزاج العام 
الســائد في البالد. فالسوريون لم 
يخفوا فقط تفضيالتهم احلقيقية 
السياســية،  الضغوط  وجــه  في 

بل عمــدوا أيًضا إلــى تزييف ردود 
األحيان  الكثير مــن  فــي  فعلهم 
وتظاهروا بأنهــم يدعمون النظام. 
وقد أطلق اخلبيــر االقتصادي تيمور 
كوران على هذه املمارســة اســم 
»تزوير التفضيــالت«، مبعنى تصّنع 
االبتســامات أو اجملامالت في سياق 
أما  اخلاصة.  االجتماعية  املناسبات 
في ســياق األنظمة الســلطوية، 

فتأخذ هذه املمارسة أبعادًا أكبر.
مــن املُلفت أن داعمي األســد األب 
الســواء  على  ومنتقديهما  واالبن 
يعتبرون أن النظام الســوري شّيد 
اخلوف.  اســتراتيجية  على  حكمه 
ففيما أطلــق منتقدو النظام على 
اخلوف«،  »جمهورية  اســم  سورية 
ســعى النظام إلى احلفاظ على ما 

الدولة«، مبا ينطوي  ســّماه »هيبة 
عليه هــذا املفهوم من قمٍع ورعب. 
وبــني العاَمــني 1970 و2011، جرت 
مأسســة سياســة الترهيب في 
البالد. وهكذا، اكتســب السوريون 
موهبة الصمــود والبقاء، مختارين 
إما الســير مع التيــار، أو التقوقع 
على الــذات، أو العيــش في حالة 
من املنفى الذهنــي، أو اّدعاء الوالء 

للنظام.
وقد أحســن أبــو العتاهيــة، أحد 
العصر  فــي  اخملضرمني  الشــعراء 
هــذا  توصيــف  األول،  العباســي 
القول  الواقع قائاًل: »وإن ضاق عنَك 
فالصمُت أوســُع«. وهكــذا، عاش 
دوامة من الصمت  الســوريون في 
قبل العــام 2011. لكــن الصمت 

هو غالًبــا عالمة الصبــر أكثر مما 
الرضــا واإلخالص. وألنه  هو عالمة 
يشّكل عبًئا على كاهل األفراد، فهو 

ال يدوم إلى األبد.
لكن بــداًل من القراءة بني ســطور 
الصمت، انكّب النظام على تكريس 
منط عبادة شــخص الرئيس األسد 
والتوق إلى حكمه األبدي حتت شعار 
»األسد إلى األبد«. لكن من السهل 
رؤية كيــف أّدى هــذا التزّلف إلى 

الغطرسة.
أمــا العامــل الثالث فيشــير إلى 
الواقع  بــني  التفاوت  هوة  اّتســاع 
واخليال مع مــرور الزمن. واقع احلال 
أن نظام األســد عانى بسبب طول 
عمــره، فحاصــره الزمــن. فكلما 
طــال بقاء احلاكم الســلطوي في 
السلطة، زاد اعتماده على زمرة من 
املقّربني واملتزّلفني الذين يشاركونه 
آراءه وأوهامه. وهذه الدائرة الضيقة 
التي يحيــط بها احلاكم نفســه 
حتــّد من انفتاحه وســعة اّطالعه، 
فيصبح الواقع بالنسبة إليه أشبه 
»بالليل الذي تبــدو فيه كل األبقار 
سوداء«، على حّد تعبير الفيلسوف 

األملاني هيغل.
بحلــول أوائــل العــام 2011، كان 
حافظ وبشــار األســد قد أمضيا 
40 عاًمــا في البــرج العاجي. وقد 
صّرح مستشــار ســابق لبشار أن 
الرئيس »يعيش في شرنقة«. وواقع 
احلال أن بشــار رمبا لــم يكن حتى 
بالديناميكيات  تامــة  درايــة  على 
التابعة  الدولة  ألجهــزة  الداخلية 
األمنية  األجهــزة  وخصوًصــا  له، 
اجلامحة. فحني حتّولت ســورية إلى 
إرث عائلي أصبحت أقرب إلى الدولة 
الدكتاتوريــة اجملّزأة، حيث تنتشــر 
الشــخصية،  اإلقطاعيات  فيهــا 
مــا جــّرد املؤسســات العامة من 

الفاعلية واألهمية.
لقــد أخذت االنتفاضــة الدكتاتور 
الســوري على حني غّرة وجّردته من 
هالته، وأثبتت أن السياسة ال ميكن 
إلغاؤها أو دفنها إلى األبد. وفي حال 
كّرر النظام أخطاءه هذه بعد انتهاء 
العقد  أحداث  االنتفاضة، فستعود 
املاضي املريرة لتطّل برأسها مجّددًا.

* مركــز مالكوم كيــر - كارنيغي 
للشرق األوسط 2021

إريك تابري*

براغ - شــهدت جمهورية التشيك 
واحــدة من أكثر فتراتها مأســاوية 
منذ الثورة اخململيــة في عام 1989، 
بعــد إعــالن احلكومــة أن عميلني 
عــن  مســؤولني  كانــا  روســيني 
انفجاران في مســتودعات للذخيرة 
في قرية مورافيــا في فربيتيس في 
عــام 2014، حيث لقي شــخصان 
الوزراء  رئيس  أعــرب  وقد  حتفهما. 
السابق بوهوســالف سوبوتكا عن 
صدمة الشعب بشكل واضح قائالً: 
»أود أن أقـــول إن هـــذا يُعـد أكبـر 
هجـــوم روسي شهدته األراضـــي 
عام  في  الغــزو  منذ  التشيكيـــة 
تاريخيـة، ويجـب  1968. إنها حلظة 

أن نـرد بحـزم«.
لقــد كان رد فعلنــا واضًحا، حيث 
بطرد  التشــيكية  احلكومة  قامت 
18 جاسوًســا روســًيا يعملون في 
سفارة روســيا في براغ، مما أدى إلى 
دبلوماســيني تشــيكيني في  طرد 
موسكو في املقابل. واألهم من ذلك 
أنها قد تكون نقطة حتول بالنسبة 
للجمهورية التشيكية، إن لم يكن 

بالنسبة ألوروبا الوسطى.
اجليوسياســي  الوضع  بــدا  لطاملا 
فــي املنطقــة واضًحــا. تُعــارض 
الكرملني بشــدة، ويحاول  بولنــدا 
مرئيني،  غير  البقاء  الســلوفاكيون 
ويُعد الهنغاريــون حتت قيادة رئيس 
موظفو  أوربــان  فيكتــور  الــوزراء 
ويوجــد  أوروبــا،  فــي  الكرملــني 
التشــيكيني في حالــة ارتباك، مع 
محاولة عدم عزل أي من روســيا أو 
حلف شــمال األطلســي. في وقت 
مبكر من نهاية القرن التاسع عشر، 
سفاتوبلوك  جوزيف  الشاعر  أوضح 
قال:  التشيكي حيث  املوقف  مشار 
/ من  نــوازن بني تعاطفنــا  »ونحن 
الشــرق في الغرب، ومن الغرب في 
الشــرق / مع عيوب كليهما، ولكن 

ليس مواطن قوتهما ...«.
بعد عــام 1989، عندما كان البطل 
للشــيوعية  املناهــض  املُعــارض 
بدا واضًحا  رئيًسا،  فاتسالف هافيل 
أننا كنا جزًءا من الغــرب وأننا أردنا 
أن نكون أعضاء فاعلني في منظمة 
حلــف شــمال األطلســي واالحتاد 
األوروبــي. لكن ســرد هافل اجلذاب 

أعمانا عما سيأتي بعد ذلك. كانت 
النخبــة التشــيكية التي ظهرت 
في تســعينيات ما بعد الشيوعية 
يتحدث  كان  عندمــا  واقعية.  أكثر 
هافيــل عــن القيم، حتــدث آخرون 
عــن املــال. كانت حتظــى األعمال 
واالقتصاد بأهميــة بالغة؛ يجب أن 
تتكيف السياسة اخلارجية مع هذه 

احلقيقة.
فــي الواقع، لــم تكــن احلكومات 
وقد  للكرملني.  مؤيدة  التشــيكية 
عكســت العقليــة احملليــة رفًضا 
لاللتزام. أردنــا االنضمام إلى االحتاد 
األوروبــي ألنه يعني املــال، وأردنا أن 
نكون ضمن منظمة حلف شــمال 
األطلسي ألننا ســنكون محميني. 
ولكــن مبجرد أن ُطلــب منا نوع من 
للخلف  نرجــع  بدأنــا  التضامــن، 
ونتذمــر. في حــني أن الكاثوليكية 
مع  بعمــق  متداخلــة  الرومانيــة 
تــزال  وال  البولنديــة،  السياســة 

حالــة االســتياء التاريخية لهـــا 
تأثيــر قوي في هنغاريــا، فإن األمور 
املادية هــي التي تلعب هــذا الدور 
احلركي والتحفيــزي في اجلمهورية 
احلكومـة  كانـت  التشيكية، سواء 

يساريـة أو ميينيـة.
يُجســد رئيس الوزراء احلالي أندريه 
واضح.  احلكم بشــكل  بابيس هذا 
يحتــاج بابيش فقط املال من االحتاد 
األمر  يتعلــق  وعندمــا  األوروبــي. 
يرفض  فإنــه  األوروبية،  بالقواعــد 
اجلمهوريــة  أن  بحجــة  إتباعهــا 
»مستعمرة  ليســت  التشــيكية 
بروكســل«. ومن املفارقــات أن هذا 
روسيا،  جتاه  موقفنا  يُضعف  النهج 
ألنه يخلق االنطبــاع بأننا ال ننتمي 
إلى أي مكان وســوف نتماشى مع 

من يدفع أكثر.
املوقف  هذا  يُعد  ملوسكو،  بالنسبة 
ُمغريًا. من بني السياســيني البارزين 
لدينا، يُدافع اثنان منهم عالنية عن 

السياسات املوالية لروسيا: الرئيس 
وخليفته  كالوس  فاتسالف  السابق 
ميلــوش زميان. بعد الغزو الروســي 
ألوكرانيــا فــي عــام 2014، اعتذر 
كالوس نيابة عــن الكرملني، وكتب 
أن »أوكرانيــا ولــدت بعد ســقوط 
تاريخية  غيــر  كدولة  الشــيوعية 
القوة  يؤيد كالوس،  في األســاس«. 
التشــيكية  للسياســة  الدافعة 
واإلصالح االقتصادي بعد الشيوعية 
في التسعينيات، مغادرة اجلمهورية 
التشــيكية مغادرة لالحتاد األوروبي، 
وأدان بشدة رد فعل احلكومة على ما 
مت الكشــف عنه بشأن الهجوم في 

فربتيس.
في حني أن كالوس رجل مييني، سعى 
االشتراكي  للحزب  السابق  الزعيم 
الدميقراطــي زميان إلــى إعادة إحياء 
عام  بعد  الشــيوعي  غير  اليســار 
1989. ومــع ذلك، كان زميــان أيًضا 
الروسية.  املصالح  عن  قويًا  مدافًعا 

منذ بدايــة فترة رئاســته في عام 
ألقى بظالل من الشك على   ،2013
تورط روســيا في غزو شــبه جزيرة 
القرم وشرق أوكرانيا؛ وهاجم أجهزة 
االســتخبارات التشــيكية التــي 
حذرت من النفوذ الروسي، وروج لدور 
روسيا في استكمال محطة طاقة 
نوويــة محلية؛ ودعا إلــى إزالة وزير 
بتريزيك،  اخلارجية الســابق توماش 
ووزير  روســيا،  ينتقــد  كان  الــذي 
الصحة الســابق يــان بالتني، الذي 
رفض شــراء لقاح »ســبوتنيك 5« 
الروسي غير  املُضاد لفيروس كورونا 

املُعتمد. والقائمة طويلة.
بعد أن أعلنــت احلكومة عن تورط 
ُعمالء روس فــي هجوم 2014، التزم 
الصمت ملدة  زميــان  الدولــة  رئيس 
سبعة أيام. عندما عاد إلى الظهور 
أخيرًا، قام مبا يشبه الدعاية لروسيا. 
لم يتم إثبات أي شــيء، وقد حتدث 
تلفزيوني. كما  لقاء  بســخرية في 

تستكشــف  الشــرطة  أن  زعــم 
ســيناريوهني محتملــني للهجوم. 
لقد بــدأوا للتو إجــراء حتقيق حول 
احلادث في األسابيع القليلة املاضية.
وكاالت  تبحــث  الواقــع،  فــي 
االستخبارات والشرطة في احتمال 
واحد فقــط: التدخل الروســي. إن 
التقليل  عازم على  ببســاطة  زميان 
من أهميــة القضية، وسيســعى 
تشويه سمعة  إلى  بســاطة  بكل 
املؤسسات التشيكية للقيام بذلك.
نحن نقترب مــن نقطة حتول. يدرك 
أنه  اآلن  التشــيكيني  العديد مــن 
ليس لدينا خيار ســوى التعامل مع 
اجلغرافيا السياســية والقيم التي 
تقوم عليها حتالفاتنا. ويتعني علينا 
ببساطة أن تبنى موقًفا واضًحا جتاه 
روســيا. نحن جزء من الغرب، الذي 
يعتبــره الكرملني بقيــادة فالدميير 
بوتني عدواً. وينمــو صوت الواقعية 

هذا أيًضا في سلوفاكيا اجمُلاورة.

بدأ التشــيكيون أيًضا في إدراك أن 
اعتمادنا على روســيا أقل بكثير مما 
كنا نظن. إن التجارة املتبادلة ضئيلة 
للغايــة؛ وإمداداتنــا مــن الطاقة 
ُمتنوعــة. هناك أمل فــي أن يدرك 
ليس على  أمنهم  أن  التشــيكيون 
أن يكونوا  وبالتالي ميكنهــم  احملك، 
األوروبي  االحتــاد  فاعلني في  أعضاء 

ومنظمة حلف شمال األطلسي.
لكــن هذا ســيعتمد أيًضــا على 
اســتجابة الدول األخرى. كانت ردود 
اإلعالن  على  األولية  الغربية  الفعل 
عن تورط روســيا في الهجوم على 
لآلمال.  مخيبة  الذخائر  مســتودع 
استغل السياسيون واملواقع املؤيدة 
لروســيا الوقف على الفور، قائلني: 
ال أحد يهتــم، وال أحد يصدق ذلك، 

وعبارات أخرى.
كان هــذا الــرد مبثابة ضربــة قوية 
ال  التشــيك.  لشــعب  بالنســبة 
تــزال الذكــرى املؤملة لالســترضاء 
البريطاني والفرنســي في ميونيخ 
عــام 1938 قائمة - بعــد أن وجدت 
تشيكوســلوفاكيا نفســها فــي 
مواجهة هتلــر وحدها. لقد تعلمنا 
مراقبــة ردود أفعال الــدول األخرى 
بعنايــة، حتى نتمكن مــن احلكم 
على مــدى االهتمــام الكبير الذي 
يوليــه لنا حلفاؤنا. لهذا الســبب، 
كان من األهمية مبكان أن يعرب كل 
مــن االحتاد األوروبي وحلف شــمال 
األطلســي عن دعمهما لبلدنا، مع 
قيــام العديد من أعضــاء منظمة 
بطرد  األطلســي  شــمال  حلــف 

الدبلوماسيني الروس بشكل رمزي.
ســتجرى االنتخابات البرملانية هذا 
الرأي  اخلريف، وتُشير اســتطالعات 
لصالح  األغلبيــة  تصويــت  إلــى 
األحزاب التي ال حتب زميان والكرملني. 
مــع احتــدام احلملــة االنتخابية، 
ال يتوقــع أحــد أن يظل زميــان - أو 

الكرملني - على احلياد.

* إريــك تابــري هــو رئيــس حترير 
التشــيكية  »ريســبكت«  مجلة 
مؤلفاته كتاب  أحدث  األسبوعية. 
بعنوان »اجملتمــع املهجور: الرحلة 
التشــيكية مــن ماســاريك إلى 

بابيش«.
بروجيكــت  النشــر:  حقــوق 
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قراءة

نص

دراسة

القاريء..
صحيح أن نظرية اخلروج عن قاعدة الوزن 
العروض، يعطي  وجتاوز علــم  والقافية 
الشاعر مساحة أكبر، يحرك بها أدواته 
ويرسم مايريد من صور متجددة لكتابة 
هذا النوع من الشعر والذي أطلق عليه 
شــعر احلداثة أو قصيدة النثر التي روج 
لها أدونيس امتدادا لنظرية الغرب، لكن 
تبقى روحه مرهونة مبوســيقاه ورصانة 

اوزانه..
وفي ديوان )مكابدات احلافي(.. للشــاعر 
عبد األميــر خليل مــراد، أمثلة كثيرة 
تتحدث عن تخلي الشــاعر من قواعد 
القصيدة املرتبطة ببحــر وقافية ووزن، 
حتــى أنهــا تفقد في بعــض االحايني 
موسيقاها، وله احلق في ذلك ألنه يكتب 
هذا النوع من الشعر... وفاتني أن انوه بأن 

ديوان) مكابــدات احلافي ( تخضع أغلب 
قصائده للوزن  مــن دون التقيد بتكرار 
مثلما فعل  التفعيــات  وعدد  القافية 
نزار قباني ورشيد مجيد والسياب...  في 

قصيدة
)تهجدات في حضرة الذبيح( 

..يتجسد ماتقدم جليا بالوصف..
)لم أسأل عن هذا القلب اجملروح 

عن سبط ميشي مذبوحا 
في يده كون أبيض وحمامة 

بوح وسام 
تتبرج في هذا العالم 

وهي تضوي رايات العشق 
وأخرى تتويجا لبنى اإلنسان (

إال أننا نرى الشاعر  عبد األمير خليل مراد 
يتراجع عن قراره في االستمرار بقصيدة 
النثر املركز، ويعود إلستخدام املوسيقى 
واإليقاع في قافية موحــدة ينتقل بها 
ليصف من خالهــا معاناته ومن حوله 
من هذا الواقع املرير الذي يعيشه قائا...

)هذي أيام حبلى باالسرار املمهورة 
باخلوف 

وشقشقة الغرفات  السرية 
هذي أجيال تتأود بني شأبيب الكوثر 

ومضامير الهيجاء االزلية (.

على الرغم من أنني أعرف الشاعر منذ 
مطلع الثمانينيات وعملنا ســوية في 
مجال اإلشــراف اللغوي والثقافيات مع 
زماء اعزاء وشــعراء ،يونس ناصر عبود 
وحامت عبد الواحد وعادل الشرقي وخليل 

األسدي 
وغيرهــم ممن قدمــوا خدمة ملســيرة 

الثقافة واإلبداع وقتئذ
...اعرفــه من الشــعراء الذين ميتلكون 
الــذي حتكمه  املــوزون  الشــعر  أدوات 
القافيــة والتفعيلة والبحــر.. اال أنني 
وجدته في هذا الديوان يتحرر مبســاحة 
ليست بالشاسعة عن قواعد القصيدة 
العروضية وهــذا األمر طغى اليوم على 
الديوان)،مكابــدات  قصائــد  معظــم 
احلافــي( الذي قذف مدرعتــه وهام في 

الشوارع وهو يصرخ....أنا احلافي.... (... 

)أنا بشر احلافي 

 احلزن ضميري احلافي
والدنيا كم رسمت 

في عيني شقاء 
حتى أضحى من سحنة اوصافي 

اضمنتي الدنيا وسقتني 
صررا من شوب مر

ورمتني في دوحة اطياف 
اتشظى عصفورا مذبوحا 

بني هدير القسطل أو زفرات االسياف (

ونرى الشاعر بعد هذا ... يفتح لنا نافذة 
أخرى من نوافذ معاناته وكبته ومراراته 
وحسراته وامله عندما يتحدث إلى )جواد 

سليم يعود من جديد (..
وكأنــه يريــد ان يذكرنــا باحلرية وحلم 
حتطيــم القيود وزنزانــات املوت والقهر  

والعذاب قائا ...

ليهنك أنني في ساحة 
التحرير 

امرغ وجهي املقدود باحلناء 
والرجوى 

واقرأ في بقايا عمرنا 
املأسور:

موطني...موطني

أقول أن الشاعر عبد األمير خليل مراد له 
هويته في كتابة الشعر وميتلك قدرة في 
التنوع والتنقل بأفكاره بحرية تامة وهو 
الوحيد من بني الشــعراء الذين جسدوا 
معاناتهم ومعانــاة الناس من حولهم 
وهم ميارســون طقوسا لم يجنوا منها 
غير املزيــد من اخليبات و االنتكاســات 
وكأنه يذكرنا بروائع الســياب ورشــيد 
مجيد وحميد ســعيد وفاضل العزاوي 
وفوزي كرمي وخالد علي مصطفى وعبد 
الوهــاب البياتي ونــازك املائكة وبلند 

احليدري ومحمد البريكان وغيرهم....
الكبير فاضل  الناقــد  يحضرني وصف 
ثامر هــذا اجليل من الشــعراء...أنه ولد 
في ظــروف صعبة حيث وجد الشــاعر 
الســتيني نفســه وحيــدا ومعــزوال 
ومحاصرا، لذا شــعر أن مسؤولياته أن 
يخوض املعركة لوحده في مواجهة قوى 

االستبداد والعنف...
ومما تقدم نســتطيع القول بأن الشاعر 
عبد األميــر خليل مراد فــي) مكابدات 
احلافي (..خلق وعيــا متجددا في كتابة 
اإليقاع  ذات  احلر  الشــعر  القصيدة من 
والرنة املوســيقية وبحرفيــة ومهنية 
جادة، والتي طغت على معظم قصائده 
التي صورت لنا فــي حكائيات ايحائية 
وموجزة حلجم الكوارث التي حلت بالباد 
وراح ضحيتهــا الكثير من الناس الذين 
لم تتحقق من احامهم البســيطة أي 
شيء يذكر...غير أنهم كسبوا هالة من 
احلزن واأللم واملزيد من املتاهات والركض 
وهم حفاة وراء سلســلة من الســراب 

اخملادع.

محمود خيون 
من يتوغل في نتاج الشعراء املشهورين 
يكتشــف أن املعاناة مصــدر اإلبداع....
صحيح أن العــذاب يتعب الفنان،ولكنه 
وحي النتائج التي خلــدت صاحبها في 
عالم اخللــق والتأليف، ذلــك أن التعبير 
عــن املشــاعر وليــد تفريغ الشــحنة 
العاطفيــة ذات الطبيعــة املؤملــة، من 
هنا اشــتهر قيس وليلى وجميل بثينة 
ورمييــو وجوليــت، إضافة إلــى كوارث 
شمشــون ودليلة، وانطونيو وكليوبترا..
وبحســب وصــف الباحــث الدكتــور 
خريســتو جنم في بحثه) معاناة الشاعر 
مصدر اإلبداع ( ...ويضيف الباحث بأنه...
الشــك فــي أن تأريخنا املعاصــر تراجع 
أحيانــا عن العظمــة التراثيــة بدليل 
التخلي عند بعض الشــعراء العرب، عن 
العــروض والقوافي، واختيــار الغموض 
فــي الكتابة...كل ذلك مــن أجل تقليد 
العالم األجنبي...بيد أن هذا التجدد أفقد 
الناس اهتماماتهم بالشعر احلديث، ،مع 
أن الكثيريــن اليزالون يرددون شــعر نزار 
قباني ألنه حافظ إيقــاع أبياته ومعانيه 
التي يفهمها املســتمع ويطــرب بها....
ويضيف الباحث الدكتور جنم...الننكر أن 
شعر التفعيلة في األدب احلديث يتصف 
بالروعة واجلمال ذلك أن التفعيلة حتافظ 
علــى القوافي والنغــم الصوتي...لذاك 
يتجــاوب الكثيرون مع هذا اإلجتاه بخاف 
القصائد النثرية واألشــعار الغامضة...
أن فقدان املوســيقى أو عدم إكتشــاف 
املضمون ال يثير عاطفة اإلنســان، وهذا 
ماقاله أيضا الشاعر األجنبي بول فرلني...
) عليك باملوســيقى قبل كل شيء، ثم 
ذلك  ودائما...واثبت  أيضــا  باملوســيقى 
الشــاعر ادغر الن بو قائا...وما الشعر إال 

ضرب في املوسيقى...(...
ومــن هــذا التحليــل ملاهية الشــعر 
والقصيدة والترابــط اجلدلي والفني في 
جوانبها األساسية وبزوغ روح املعنى املراد 
الدارس  أو  القاريء االعتيادي  إلى  إيصاله 
أو املتذوق للشعر...نرى أن هناك ضرورات 
ملحة تتطلبها عملية الوضوح واالبتعاد 
والرمزية  الغموض  بالقدر املستطاع عن 
والتذوق لدى  الفهم  التي تعرقل عملية 

في مكابدات الحافي للشاعر عبد األمير خليل مراد
الموسيقى وروح المعنى لقصيدة النثر 

عبد الحفيظ بن جلولي

ال يعتبر احلديث عن الرواية ترفا مفاهيميا 
يُتداول في أقبية املدّرجات وصرامة اخملابر، 
أو مجــّرد فكرة أنتقيهــا من هنا وهناك 
أّن  يبــدو لي  بالعكس  ألقّدم مداخلــة، 
احلياة مبدرســتها املفتوحة على الواقع، 
على فنجان رواية وســطر قهوة، هو ما 
مينح لذة الكام حول نباهة الســرد حني 

تشتهيه احلكاية. 
تعتبر الّرواية اجلنس األدبي الذي يستحوذ 
على مساحة واســعة من الّسرد، يطال 
تفاصيل الّتفاصيــل، ممتّدا بني الكلمات 
ليجعلهــا تتكلم عما يتجاوز الّشــعر 
التي  الفرصة  إّنهــا  والّنحت،  والّرســم 
متنح اللســان الكام صامتا عبر وسيط 
اللغة، ليقول حركة الفواعل الّســردية 
في انتشــارها عبــر األمكنــة املتعّددة 
التي تشــكل املســرح الذي ينبثق على 
أرضيته احلــدث، وهي بذلك تأخذ العالم 
وفق قطائع تتناســب مع طبيعة احلكي 
لتتحّول تضاريسا تتاءم وتتالي املشاهد 
اللغة وصابة  العابرة لتجريــد  اخمليالية 

احلركة في الواقع.

الّرواية بني فعل الّذات وفعل اخليال:
كام  لترســيم  فرصة  ليســت  الّرواية 
اليومي عبر صفحــات ورقية، أي تبييض 
الواقع وفق ما تتطّلبه الورقة، الّرواية هي 
الّتفاعــل اخلفّي بني اخليــال الذي يتدّفق 
به البياض واألشــكال الّشــبحية التي 
يهّربهــا الّروائي من موقعــه القائم بني 
عالــم الواقع وعالم اخليال إلى ســكون 

الّصفحــة، وحني يشــعر برجفة الورق 
يبدأ في حوار تلك األشكال التي ليست 
سوى هو متشــظيا في ذوات متعّددة، 
هل هذا يعني أّنه هو بالّذات والّصفات؟

ال ميكــن اجلزم في ذلك، ومــن يحاول أن 
يجد الّروائي بني طّيات الورق أو السطور، 
الكتابة ال  قارئ مترّبص بعمليــة  فهو 
يريد منها ســوى ما تقوله هواجســه 
حــول النــص باعتبــاره مؤامــرة ضد 
الواقع بتجانســه األخاقي والسياسي 
والثقافي. يتســاءل بعضهم عن سبب 
كتابة الّرواية، ويرى بأّنها تُكتب تسجيا 
الّروائي على ألسنة الّشخوص،  ملشاعر 
لعلــي عّزت  ويستشــهدون مبقولــة، 
بيجوفيتس: »كل رواية هي سيرة ذاتية«، 
وفي حقيقــة األمر إّن مثــل هذه اآلراء 
حول فعل الكتابة الّروائية إّنا يختزلها 
إلى مجــّرد »تســجيل«، أي إّنها بعيدة 
كل البعد عن اخليال وتنّصله من الواقع 
الذي يســاهم فــي إنتاجــه، إذا، هناك 
عاقة بني الواقع واخليال تنسف فرضية 
الّسيرة الّذاتية التي يتّم تأكيد وجودها 
يقينا في الّرواية، طبعا ال ميكن أن تخلو 
رواية من ذلك ولكن عبر تســريبات قد 
متّر عبر ال وعي الكاتب ذاته، ألّن الكتابة 
االبداعية ينبت جذرها من عالم غامض 
يتشكل في ما وراء الّذات في حضورها 

الغائب حلظة الكتابة.

الّرواية وأطلس اجلغرافيا:
من ال ميلك مفاتيح الكام في تخّصص 
ما، يفســد العاقة بني القــارئ وذلك 
اجملــال، ألّن اجلهــل مبيكانيزمات حركة 
املتحّدث  الّرواية مثا، يجعل  األشــياء، 

يوظــف بعــض املفاهيم التــي تُخرج 
هــذا اجلنــس مــن واقعــه الّتخييلي 
والوظيفي إلى مجاالت أخرى، ومن ذلك، 
يــرى بعضهــم أّن من وظائــف الّرواية 
برواية  ويستشهد  بالبلدان«،  »الّتعريف 
رســول حمزاتوف »بلدي«، ويرى أّنها من 
أجمل مــا كتب عن تاريخ البلدان وحياة 
لتاريخ اإلسام  »إحياء  الّشــعوب وهي 
في داغســتان«، واحلقيقة أّن الّرواية في 
جوهرهــا، أي رواية، وهي تقــّدم الّتاريخ 
أو املــكان أو شــعب من الشــعوب، ال 
تقّدمه مفصحة عن نفسها باعتبارها 
كتابة محّددة مبنهج، ولكّنها هي تسرد 
حكاية تتطّور فيها األحداث متشابكة 
مع مفــردات واقع ما قــد تتداخل فيه 
العناصــر املذكورة الّســالفة، وبالّتالي 
يصبــح البلد هــو »املــكان« الذي قد 
يّتســع في دالالته ليشــمل كل مكان 
معنــي باحلدثية التي يخضــع لها في 
الّروايــة، وهكذا مثا تصبح داغســتان 
في »بلدي« إحالية بالّضرورة إلى أمكنة 
أخرى تنبع من أخيلة املتلقني املندمجني 
فــي أفق الّرواية، وكذا الّشــعب، يندرج 
الّتاريخ  أمــا  الّشــخوص،  في مجالية 
فيتفــّكك إلى وحداته األولى مشــكا 
زمن الّرواية، وبهذا نســتطيع أن نتكلم 
عــن عالم الّرواية مــن منظور تقني له 
أدواته التي ال تنحرف بالتلقي إلى حاّفة 

التداخل بني احلقول املعرفية.

ملاذا نقرأ الّرواية؟
يبدو لي أّن هذا الّسؤال يعّبر عن طبيعة 
مجتمع تغيب عنه األســئلة اجلوهرية 
وال يامــس إال تلــك املتعّلقة باملعيش 

حتى ولو كان اجملال خيــاال وتخييا، ألّن 
اجملتمعــات املتطّورة التــي تعي أهّمية 
التي  الّســؤال في إجنــاز املوضوعــات 
تســاهم في تشــكيل وعيها انطاقا 
الّرواية فيها  من وعي مباهياتها، تغــدو 
من العناصــر التي يحتاجها الواقع كي 
يــؤّدي مهّمته اإلجنازية لألثــر الوجودي، 
الــذي تتفاعل فيــه وجودات األشــياء 
والتفاعل  الّذاكرة،  من  املستمد  واخمليال 
الذهني مع الاموجــود، باعتبار أّن هذا 
الّتفاعل يشكل أحد روافد الواقع، ومن 
الفيلسوف جان بودريار:  هنا كان سؤال 
»ملاذا يوجد عالــم واقعي واحد وعوالم 
متعددة من اخليال؟«، إذا، اخليال محايث 
للواقع، ومن هنا ينتفي سؤال املاذا تلك 
اللصيقــة بقراءة الّروايــة، ألّنها ترتبط 
أساســا بفعل القراءة الواجب حضوره 
في الــّذات املتطلعة إلى أفــق الّتجاوز، 
الّرواية شــرعيتها  ومنه حتــوز قــراءة 
باعتبارهــا منفــذا مهّما إلــى اخليال 
املناطق  نحو  االختراق  ماّدة  بحســبانه 
التي يعجز العقــل عن إدارة حركتها أو 

تصور طبيعتها.
تقود هذه املاذا بعض الّتفكير في الّرواية 
إلى اعتبار قراءتها طاردة للملل، في حني 
الواعي بأهّمية اخليال في  يعتبر العقل 
تكوينــه أّن عدم قراءة الّرواية هو اجلالب 
للملــل، ألّن فرضيــة امللل ال تكشــف 
ســوى عن جانب »الّترفيه« والّتسلية« 
فــي الّروايــة، فيختزل عالــم مكثف 
بالّداللة ومفتوح على التأويل إلى مجّرد 
كلمات جتتمع في تراكيب لتؤدي معنى 
ينحصر في »الّتســلية«، ومن منطلق 
الّتسلية، يؤكد بعضهم على أّنها تقرأ 

في اإلجــازات، وهو تأكيد ينبثق من رؤية 
القراءة، مجتمع  برّمته ملفهوم  مجتمع 
ال يعتني بتكريس تقاليد ناظمة لعادة 
تعتبر ديدن العقل العارف، الباحث عما 
ميكن أن ينقده من رتابة املنطق الّصارم 
في اإلحاطة مبا هو موجــود وكائن إلى 
ما هو غير مرئــي وغير موجود، وبالّتالي 
تتشــّكل خطوط عالم محايث للواقع 
منفصــل عنه ومختلــف، متثل احلركة 
ؤى القادرة على  فيه مجاال النبعاث الــرّ
متتــني عاقة الواقع بالاواقــع باعتباره 
فضاء الفن واجلمال املبحوث عنهما في 

مسار تاريخية اإلنسان.

النص بني فراغ الكتابة  وخبرة 
القارئ: 

تفكــر بعيدا عن هامــش الّرواية بعض 
الّرؤى حــني تعتبر الّروائــي مخفي في 
روايته، أي أّنه يكتب ذاته، مثل هذه الّرؤية 
إّنا تصدر من قــارئ يحكم على الّرواية 
ومن ثمة على كاتبها، في حني أّن قراءة 
الّرواية هي إنتاج لــرؤى تتعلق بالقراءة 
ومنظورات املتلقي املنبعثة من مستوى 
ذوقي، وبالّتالي يبحث القارئ في الّرواية 
عــن الفن واجلمال، عــن كيفيات تأثيث 
السرد بجماليات اخليال، فيصبح النص 
منفصا عن كاتبه ال باعتباره مّيتا، ولكن 
الّشخص  عن  منفصلة  القراءة  باعتبار 
الواقعــي، فهــي تتعلق بالّشــخوص 
الورقية التي ال عاقة لها بالكاتب سوى 
من حيث إنه موجدها، ومن هذا املوقف 
حني ننتقل إلى نقد الّرواية، تصف بعض 
املواقف العملية الّنقديــة بأّنها ذاتية، 
وما مســّميات الّنقد املبدئي أو املعرفي 

ســوى قضايا شــكلية، ألّن الّناقد له 
موقف شــخصي من النص، موافقة أو 
رفض أو قبول أو اختــاف، واحلقيقة أّن 
رؤية كهذه إلى نقــد الّرواية متثل مدى 
بخس العمــل الفّني أهميته الّتغييرية 
في الواقع وفي الّذات، ألّن الّنقد عملية 
تقوم على أســس ومبــادئ توّفر آليات 
ُمنتج  باعتباره  النــص  ملواجهة  وأدوات 
تراكمات نصية، أي إّن عملية حفرية في 
طبقات متعّددة ومتراصة عميقة بغية 
الكشف عن قصدية محتملة للكاتب، 
فالّذاتيــة هنا هي تعبير عن وجهة نظر 
في النص وليس موقف شــخصي من 
النص، ألّن وجهة الّنظــر تتوافق ومبدأ 
اإلمتاع في األدب، أمــا املوقف فيختزن 
شــحنة الّرفض. هناك من يقــول بأّن 
الّناقــد ملتزم بثقافتــه ومعارفه أكثر 
مما هــو ملتزم بالنص الــذي يقرأه، فما 
معنى االلتزام هنا، بطبيعة األمر، الّناقد 
ملتزم مبا يعرفه وما يؤهله لقراءة النص 
إلــى طبقاته  الّنفاذ  بغيــة  وتفكيكه 
املضمــرة للوقــوف علــى القصديــة 
احملتملة للكاتب، وبالّتالي يصبح معنى 
أكثر  ومعارفه  بثقافتــه  الّناقد  »التزام 
من التزامــه بالنص« ال مــكان له في 
مستويات قراءة النص، ألّن الذي يقع في 
دائرة الّناقد األولى واهتمامه هو النص، 
وإال مــا توّجه إليه، ألّن كل نص محكوم 
بذائقة القــارئ، فتجد إّما اإلقبال عليه 
أو الصــد عنه، لكن ليس مبــزاج خالي 
من عناصر التعامل مع النص، بل وفقا 

العتبارات تتعلق بالنص وجتربة القارئ. 

سطر قهوة.. فنجان رواية

منامات الّصحو األخير

إال أننا نرى الشاعر  عبد 
األمير خليل مراد يتراجع 
عن قراره في االستمرار 

بقصيدة النثر المركز، 
ويعود إلستخدام 

الموسيقى واإليقاع في 
قافية موحدة ينتقل بها 

ليصف من خاللها معاناته 
ومن حوله من هذا الواقع 

المرير الذي يعيشه

بشير غريب
 

وأحاور احلّب الشقي... أنفترق
والقلب في نار العذاب دفاتُره؟
تطَوى حكايتنا ليبعث دهرنا
من كل شوق تسترّد مجامُره

كم راق لي بعدي وغربة أدمعي

وأعود ظّا للشقاء أعاشُره
هو عاملي األزلي ينسج ملمحي
لوالي ما تضني الرياح معاصُره
لوالي ما رثت احلروف مشاعري
تبكي حروفي كي تنارَ منابُره

تبكي وهذا الوهم يخنق وجهتي
وتذوب في جزر الغياب بواخُره
كالطير يرمي ريشه لبراءتي
فأُزَّف للوجع العميق أسامُره

وأبوح لألزمان كّل مآمتي
كي تطرز اللوح الّضليل مشاعُره

صورٌ تشّتت حملها وكأنها
في مسرح الغيب اجللّي تناورُه

فاسأل غيابك يا حبيب وأدمعي
اسأل فضواًل ما يشيد معابُره

اسأله همًسا، هل نسفت معّزتي؟
هل رافقتك مع الظال عساكُره؟

أتراه أنكر ما يشّتت وجهتي

وتُبني عن لغة الوضوح ضمائُره؟
وهٌم يراودُ طيفه وغرورَه

بُعَد الفضاء تذوب فيه مزامُره
اآلن أوقن سبحتي وغوايتي

هي أن تكون مع الوضوح مقابُره
هي أن تفي بالعشق سمرة أدمعي

وتشيد محراب اللقاء شعائُره
هي أنت رغم البعد ملء تصّوفي
فالسهد أُسدل صمته وبصائُره

غالف الكتاب
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مزاد على أقدم خريطة للندن
 أعلنــت دار مزادات شــيفينز البريطانية عــرض بيع أقدم 
خرائط العاصمة البريطانية لنــدن، والتي تظهر برج لندن 
وكاتدرائية القديس بولس، وقصر المبيرث واجلدران الرومانية 
األصلية في لندن، ومن املتوقع أن تباع بســعر 3000 جنيه 

إسترليني خالل األشهر املقبلة.
وتُظهر اخلريطــة، التي تُعّد أقدم مخطط ملدينة كاملة في 
العالــم، التي طبعــت عام 1572 وابتكرهــا صانع اخلرائط 
األملاني جورج بــراون ونظيره البلجيكــي فرانس هوجنبرج 
وهناك نســخة أخرى منها في املكتبــة البريطانية، كيف 
بدت املدينة في سبعينات القرن السادس عشر عندما كان 

عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة.
وتباع اخلريطة من عائلة الســير رالــف بيرينج، عمدة لندن 

السابق والتي عثرت عليها أثناء ترتيب منزلها.
وتُظهر اخلريطة املصنوعة يدوياً كيف بدا الســد الشمالي 
لنهر التاميز من وستمنستر واملسمى »ويست موستر« على 
اخلريطة القدمية إلى برج لنــدن حيث توجد معظم مدينة 
لندن اليوم، وميكن رؤية أسوار املدينة التي بناها الرومان ألول 

مرة حلماية ما أطلقوا عليه اسم لوندينيوم.

2370 جريمة قتل خالل شهر واحد في 
المكسيك!

سجلت املكسيك خالل شــهر أبريل/ نيسان املاضي 2370 
جرمية قتــل متعمدة في أنحاء البالد، في حصيلة أقل بـ3% 

عن نظيرتها في الشهر السابق له.
وبحسب بيانات نشــرتها احلكومة هذا االسبوع فإن العدد 
األكبر جلرائــم القتل املتعمدة رصد يوم 25 أبريل/ نيســان 
حينما قتل 115 شخصاً، كما رصد 105 جرائم قتل يوم 13 

من الشهر نفسه.
وتُعّد أســوأ الواليات تســجيالً لهذه احلوادث »جواناخواتو 
وميتشــوكان ومكسيكو وخاليســكو وباها كاليفورنيا«، 
حيث قتل في هذه املناطق على يد اجملرمني 1092 شــخصاً، 

بينما بلغ هذا العدد في عام 2020 املاضي 34.5 ألف حالة.
ومنذ بداية العام احلالي ســجلت املكسيك 9.3 ألف قتيل. 
وتواجــه احلكومة صعوبات في مكافحة اجلرائم اخلطرة في 
البالد. وجنحت الســلطات العام املاضــي في اعتقال زعيم 

عصابة تورط في تنفيذ حوالي 900 جرمية قتل.

زوجان يهربان من دار مسنين 
شهدت دار Elmcroft of Lebanon لرعاية املسنني في والية 
تينسي األميركية في الشــهر املاضي عملية هرب نّفذها 

زوجان مسّنان بطريقة ال تخطر على البال.
حيث قام الزوجان بفك الشــيفرة اخلاصة بإغالق الباب من 
خالل شــيفرة مورس، واخلروج من الدار التــي لم يرغبا في 

البقاء فيها.
وعلى الفور قام املســؤولون عن الــدار بإبالغ عائلة الزوجني 

اللذين يعانيان من الزهامير واخلرف.
ومتكن أحد األشخاص من العثور عليهما أثناء جتولهما على 

بعد 30 دقيقة من الدار.
وقال الزوج إّنه استفاد من اخلبرة التي اكتسبها في اجليش 
لفك الشيفرة، حيث قام باالستماع ألصوات لوحة مفاتيح 
اآللة ليتمكن من فكها. وبعد عودة الزوجني قام املسؤولون 
عن الــدار بتغيير جميع رمــوز األقفال، وقالوا إّن ســالمة 
القاطنــني أوليتهــم. يذكر أّن الســلطات اخملتصة فرضت 

غرامة بقيمة 2000 دوالر على الدار بسبب هرب الزوجني.
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لطاملــا عانــى املواطنــون مــن 
مشــكالت داخل مبانــي الدوائر 
احلكومية، ولكن هناك مشــكلة 
اخرى بــدأت تبــرز كونهــا أكثر 
أهمية من االخريات، وهي أن البنى 
احلكومية  الدوائر  إلغلب  التحتية 
املطلــوب،  باملســتوى  ليســت 
فمعظم املؤسسات ما زالت طور 
ومراجعة  القدمي،  والبناء  املساحة 
تواجه  مشكلة  احلكومية  الدوائر 

املواطن وغاية في الصعوبة.
 في وقتنا احلالي تبرز هذه املشكلة 
أكثــر، نتيجــة للزخم فــي أثناء 
املراجعــات وتكون أكثــر تعقيداً 
بســبب عــدم مراعاة إجــراءات 
السالمة والتباعد اإلجتماعي في 

ظل الظرف احلالي. 
مجموعــة من املواطنــني حتدثوا 
واملشــكالت  معاناتهم  عن  الينا 

التي يواجهونها بهذا الشأن:
عزيز  مع حســن  كانت  البدايــة 
الذي ذكــر ان هــذا اجلانب مضن 
جــدا ســيما أن مســاحة أغلب 
الدوائر صغيرة، مايؤثر على صحة 
وسالمة املواطنني في الوقت هذا، 
الذكية  األجهــزة  بتوفير  وطالب 
املعامالت،  أجناز  وسرعة  لسهولة 
أنتظار  مقاعــد  توفيــر  وايضــا 
ومصاعــد كهربائيــة، الن هناك 
رجال ونســاء اعمارهم كبييرة ال 
تقوى على حتمل تعب االنتقال من 

طابق لطابق أخر.
فــي الســياق ذاته قالت رســل 
التي  املعانــاة  »حجم  الربيعــي: 
يواجههــا املواطــن فــي اثنــاء 
احلكوميــة  الدوائــر  مراجعاتــه 
كبيــر جداً. انــا كمحامية، اجتول 

بني اروقة الدوائــر من اجل اكمال 
املعامالت اخلاصة ببعض املوكلني، 
يجري وضع مساحة  أن  واملفروض 
خاصة لنا كمحامني، نتمكن بها 
من اجناز املعامالت بسهولة، لكن 
وبكل أســف ال يوجــد حتى ادنى 
احترام من بعــض املوظفني، فما 
الفقير وكيف جتري  بال الشخص 
معاملته؟ نحتــاج الى تفعيل دور 
ليحاســب كل  القانونية  الرقابة 

موظف مقصر بأداء وظيفته« .
وبــنّي حيــدر املرشــد أن »أماكن 
الــوزارات احلكوميــة واملديريــات 
املرتبطــة بها غيــر الئقة للحياة 

املســاحة  حيث  من  العصريــة، 
والنظافة، ما يجعل املراجعة إلى 
أبنيــة الدوائــر احلكومية مقرف 
جــدا بالنســبة للمراجعني. البد 
من االهتمــام اكثر باختيار أماكن 
الدوائــر احلكوميــة وايضــا رفع 
نسبة النظافة فيها بشكل يالئم 

متطلبات احلداثة«.
حتدثت ايضــا املوظفة ز.خ وقالت: 
بالنسبة لبعض املديريات التابعة 
حملافظــة بغداد، مســاحة املباني 
املوظفني  واعــداد  جــداً،  صغيرة 
يتجــاوز االلــف موظــف واعداد 
املراجعني، والســبب  كبيرة مــن 

يكمن بعدم الدراسة الدقيقة من 
احتياج  ملعرفة  التخطيــط  وزارة 
املديريــات للموظفــني على وفق 

املكان ليتناسب مع االعداد«.
وأشار رويد النافعي الى أن »أغلب 
وانشأت  أسســت  احلكومة  دوائر 
واســتمرار هذه  زمن ســابق  في 
الدوائر لغاية االن يؤثر بنحو سلبي 
زيادة  على املواطن واملوظف ايضا. 
نسبة السكان اليتالئم مع حجم 
يخلق  ما  القدميــة،  البنايات  هذه 
مشــكالت تتمثل بعــدم القدرة 
على اســتيعاب اعــداد املواطنني 
الى خلق  هــذا  ويؤدي  واملراجعني، 

جو مــن الزحــام والفوضى داخل 
لم  الدوائر  واغلــب  الدوائر،  اروقة 
توفر مكانا الســتقبال املراجع أو 
تنظيم مكان لالنتظــار، ما يؤدي 
الى تشــنج املراجع مــع املوظف 
الذي ال ميتلك صالحية او امكانية 
لتفادي هذه املشــكلة. من خالل 
مراجعتنا للدوائــر احلكومية جند 
ان هنــاك الفوضــى ال تتالئم مع 
متطلبات الوضع الصحي الراهن، 
وفي سبيل ذلك فأن اغلب الدوائر 
تعمل على تفادي هذه املشــكلة 
من خالل عمل اقسام اضافية، من 

خالل غرف )سندويج بنل(«. 

( احلكومة احلالية  )النافعي  ودعى 
الى هــذا اجلانب  »الــى االلتفات 
من خالل توســيع مساحات دوائر 
بنائها  وإعــادة  احلكومية،  الدولة 
بشكل يتالءم مع اعداد املراجعني 
ويفضل جعلها خارج مراكز املدن 
وذلــك لتفــادي االزدحامات داخل 

املدن«.
ذكرت:  احمــد  مــوده  املواطنــة 
»بسبب إنتشار جائحة كورونا البد 
من تقليل الزخم عن طريق فصل 
الى عدة اقســام  الكبيرة  الدوائر 
يتمكــن من خاللهــا املواطن من 
مراجعته للدائرة بكل سالسة، او 
إعادة تأهيل تلــك الدوائر القدمية 

منها ألنها واجهة الدولة«.
وقالت املواطنة رهام محمد: »من 
تواجهنا  التــي  املشــكالت  اكبر 
وتســبب أضــرار كثيــرة  منها 
تعطيــل املعامــالت عــدم وجود 
مســاحة كافية الستيعاب اكبر 
عدد من املوظفني المتام املعامالت 
بســهولة، والتي تؤدي الى انتشار 
االمــراض واالوبئة بســب الزخم 
كافية  وجــود مســاحه  وعــدم 
تذمر وغضب  ينتج عنها  للتباعد 
يصل احيانا الى تبادل الشــتائم، 
بســبب ما يواجهــه املراجع من 
تعطيل بامتــام معامالته، والتذمر 
يكــون مــن الطرفــني املراجــع 

واملوظف«.
بعض  يقــال  »احلــق  وأضافــت: 
على  بواجبهم  يقومون  املوظفني 
امت وجه، لكن ضيق املكان والزخم 
ال يسعفه للتخلص من اتهامات 
املراجعني بسبب االنتظار الطويل، 
باحلســبان  االخذ  نتمنــى  لذلك 
الهائلــة،  الســكانية  االعــداد 
وتنظيم الدوائــر واعداد املوظفني 

على هذا االساس«.

الصباح الجديد - وكاالت:
بادرت الشــابة العراقية ثريا محمود 
خريجة كليــة التمريض مع زميلها 
إياد عبــد اهلل الطالب في الســنة 
األولى، مــن كلية الطب في اجلامعة 

سينما  مشــروع  بتأسيس  نفسها، 
متجولــة، حتت مســمى »ســينما 

ستار«.
وتقوم الفكرة على استقبال طلبات 
الزبائــن الراغبــني بحضــور عمــل 

سينمائي ما، وهم في بيوتهم، حيث 
تذهب »ســينما ستار« املتجولة إلى 
املشــاهد في داره، موفــرة له أجواء 
سينمائية، حيث يشعر وكأنه في دار 

عرض سينمائي حقيقية.

وتوفــر »ســينما ســتار« املتجولة 
وديكــور  شاشــة عــرض كبيــرة، 
ومؤثرات  متكامل،  سينمائي شــبه 
صوتيــة وبصرية، فضــال عن تأمني 
الســهرة  خالل  خفيفــة  وجبــات 

السينمائية البيتوتية.
تتحدث ثريا محمود صاحبة املشروع 
قائلة: »يسعدني تطرقكم ملشروعنا 
يشعرني  وهذا  الصغير،  السينمائي 
بالفخر، عندما أرى شــتى وســائل 

اإلعــالم العراقيــة والعربية، وحتى 
العاملية مثال من فرنســا وبريطانيا، 
الضوء على  لتسليط  تتواصل معي 
مشروعنا، ما يعطينا حافزا للمضي 

في تطويره«.

سينما جوالة في العراق تكسر نمطية الترفيه

مشكالت البنى التحتية في الدوائر 
الحكومية .. تزيد هموم المواطن 

آثار بابل »عدسة: زياد متي«لقطة

يعانــي الرجال والنســاء أحيانا من تســاقط 
الشــعر وقــد تكمن املشــكلة فــي النظام 

الغذائي اخلاطئ.
بينما تســاعد بعض األطعمة في منو الشعر 
وتعزيــز صحتــه تتســبب أخرى فــي ترققه 
وتســاقطه، بحســب ما نقله موقــع »هابا 

كينيا«.

1. منتجات األلبان
يعتبر احلليب الطبيعي غير ضار على اإلطالق. 
ألن  احلليــب املعالج يحتوي على إضافات ميكن 
أن تؤثر على صحتك العامة وصحة شــعرك. 
وترفع منتجات األلبان مســتويات األنســولني 
في اجلســم الذي يهاجم بصيالت الشــعر ما 
يؤدي إلى تســاقط الشــعر. إضافة إلى ذلك، 
تسد منتجات األلبان املسام مما مينع منو الشعر 
الصحي. لهذا من األفضل، جتنب تناول منتجات 
األلبان بانتظام واســتعمل بدائل األلبان مثل 

حليب الشوفان وحليب اللوز.

2. املشروبات الغازية
املشــروبات  فــي  املتواجــد  الســكر  يؤثــر 
الغازيــة بكميــات كبيرة على إنتــاج هرمون 

من  عــددًا  يســبب  الــذي  التستوســتيرون 
الشعر.  لذلك من املهم التحكم مشــكالت 
التي تتناولها.فــي كمية الســكر 

3. الوجبات السريعة
حتتوي هــذه األطعمة على الدهون املشــبعة 
وميكن أن تســد الشــرايني وبالتالي متنع تدفق 
الدم الســليم إلــى فروة الرأس. مــا يؤدي إلى 
تســاقط الشــعر على املــدى الطويــل ألنه 
يحرم بصيالت الشــعر من العناصر الغذائية 

الضرورية واألوكسجني، الذي حتتاجه للنمو.

A 4. األطعمة الغنية بفيتامني
مــع انه مفيد جــدا في حال تناولنــاه بصورة 
معتدلة اال ان اإلفراط بتناول الفيتامينات ميكن 
أن يكون سبًبا كبيرًا لتساقط الشعر. وميكن أن 
يؤدي فيتامني A إلى التسمم ألن اجلسم يخزن 
أي فائض من الفيتامينــات. وعندما يزيد هذا 
الفيتامني في اجلســم، ميكن أن يؤدي إلى تطور 

الثعلبة التي تسبب تساقط الشعر.

5. الكربوهيدرات
يُنصــح عادة بتنــاول الكربوهيــدرات إلعطاء 
اجلســم طاقة كافية ألداء وظائفه الطبيعية. 
ومــع ذلك، يســبب اتباع نظــام غذائي عالي 
الكربوهيــدرات اختالاًل هرمونًيــا ما يؤثر على 

صحتك وصحة شعرك.

6. بياض البيض النيء
برغم فوائــده الصحية يؤدي بياض البيض إلى 
تساقط الشــعر في حال تناوله نيئا. اذيسبب 
نقص البيوتني في اجلسم وبالتالي تقليل إنتاج 
املكون األساســي  والكيراتني هو  الكيراتــني. 

للشعر واجللد واألظافر.

أطعمة تسبب ترقق وتساقط الشعر

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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العواصم ـ وكاالت:

تلقــى زيــن الدين زيــدان، املدير 
ضربة  مدريــد،  لريــال  الفنــي 
موجعــة بعد تأكــد غياب أحد 
املرتقبة  املباراة  عن  الفريق،  جنوم 
أمام تشيلسي اإلجنليزي، بسبب 
اإلصابة.ويحل ريال مدريد، ضيًفا 
على تشيلســي، مســاء اليوم 
إيــاب نصف نهائي  األربعاء، في 
دوري أبطال أوروبا، علًما بأن مباراة 

الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.
وذكر ريــال مدريد فــي بيان، أن 
الفريق،  مدافــع  فــاران  رافائيل 
أجــرى فحوصات طبيــة، والتي 
أثبتت تعرضــه إلصابة عضلية.
»الشيرجنيتو«  برنامج  وكشــف 
أن فــاران ســيكون بحاجة إلى 
راحة ملدة 10 أيــام، مما يعني أنه 
عن  رســمي  بشكل  ســيغيب 
مواجهة تشيلسي بدوري أبطال 
بالدوري  أوروبا، وموقعة إشبيلية 

اإلسباني.
يحل ريــال مدريــد، ضيًفا ثقيالً 
ملعب  علــى  تشيلســي،  على 
ستامفورد بريدج، في إياب نصف 
أوروبا.كانت  أبطــال  دوري  نهائي 
مباراة الذهاب، التي أقيمت على 
ألفريدو دي ســتيفانو،  ملعــب 
انتهت بالتعادل اإليجابي  بهدف 
ملثه.. ويســتعرض التقرير التالي 
ترجح كفة  التي  العوامل  بعض 
تشيلسي، أمام الريال، والتي قد 
تلعب دورًا في منح البلوز بطاقة 

التأهل للمباراة النهائية.
ميتلــك األملاني تومــاس توخيل، 
ممتازًا  ســجالً  تشيلسي،  مدرب 
في املباريــات التي يخوضها ضد 

الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب 
ريال مدريد.والتقى توخيل بزيدان 
في 5 مناسبات سابقة؛ حيث قاد 
توخيل أندية بوروســيا دورمتوند، 
وباريس سان جيرمان، وتشيلسي، 
بينما قاد زيدان ريال مدريد فقط، 
املباريات اخلمســة، حقق  وخالل 
توخيل انتصارًا وحيًدا، بينما ساد 

التعادل بينهما فــي 4 مباريات، 
ولم يتمكــن زيدان من حتقيق أي 

فوز على توخيل.
يضع  أن  تشيلســي  اســتطاع 
قبل  جيــد  موقف  في  نفســه 
بعدما متكن  اإليــاب،  مواجهــة 
من تسجيل هدف خارج قواعده 
مبيــدان الريــال، خــالل مبــاراة 

الذهــاب.. الهدف، منــح البلوز 
أفضليــة كبيرة قبــل مواجهة 
تشيلســي  وأن  اإليــاب، خاصة 
أمامــه فرصة للتأهــل للمباراة 
املباراة  خرجــت  حال  النهائيــة 

بالتعادل السلبي.
يُعانــي ريــال مدريد مــن غياب 
بســبب  الالعبني  من  كبير  عدد 

اإلصابــات التــي تســببت في 
غيابهــم عن املباريــات املاضية، 
بداية  الريال منــذ  حيث عانــى 
املوســم من تلقي العبيه لـ 58 

إصابة.
وفي الســاعات األخيــرة، تلقى 
زيــدان ضربــة جديــدة بإصابة 
الفريق  مدافــع  فــاران،  رافاييل 

على  ســيغيب  عضلية  بإصابة 
إثرهــا عن مواجهة تشيلســي، 
وحتديًدا  أخرى  إلصابات  باإلضافة 
الدفاع فــي ظل غياب  في خط 
ولــوكاس  رامــوس،  ســيرجيو 
فاســكيز.ومع الغيابات الكثيرة 
بخــط دفاع امليرينجــي، يبدو أن 
تشيلســي هو املرجح لتحقيق 
الفــوز وخطف بطاقــة التأهل 
للمبــاراة النهائيــة، خاصة وأن 
البلوز سيدخل اللقاء بخط دفاع 

كامل مقارنة بالريال.
لتشيلســي،  الفني  املدير  وأكد 
توماس توخيل، أنهم »مستعدون 
للموقعة الكبرى« في إشارة إلى 
مواجهة ريال مدريد .. وقال املدرب 
األملاني في تصريحات عقب الفوز 
فولهام  علــى  نظيفني  بهدفني 
»نحن  املمتاز  اإلجنليــزي  بالدوري 
في وقت، نود فيه أن نلعب مباراة 
بهــذه األهمية«.وتابع »ال مجال 
للقلــق أو الندم على أي شــيء. 

سيكون األمر مثيرًا«.
وشــدد »نحن مستعدون خلوض 
أننا  أنا متأكد من  موقعة رائعة، 
ســنحتاج إلى أداء رائع، ألن ريال 
مدريد ســيصعب علينا األمور«.

للغاية  ســعيد  »أنــا  وأضــاف 
بالوصــول إلى نصــف النهائي 
اجملموعة«.وســيكون  هــذه  مع 
مبقــدور توخيل، االعتمــاد على 
ماتيو  باســتثناء  العبيه،  جميع 
كوفاســيتش، الذي لــم يتعاف 
متاًما من إصابته التي تعرض لها 
أن تشيلسي متكن  يذكر  مؤخرا. 
من التعادل مع ريال مدريد، بهدف 
لــكل فريق في مبــاراة الذهاب، 
التي أقيمت الثالثاء املاضي على 

ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

تأكد غياب فاران عن المباراة بسبب اإلصابة

ثالثة عوامل ترجح كفة تشيلسي أمام ريال مدريد

ريال مدريد وتشيلسي في لقاء الذهاب

مدريد ـ وكاالت:
بعد طرده أمس في مواجهة برشــلونة أمام 
غرناطة حلســاب اجلولة 33، مت إيقاف املدرب 
الهولنــدي رونالد كومــان ملباراتني.وُفرَِضت 
على الهولندي البالغ 58 عاماً عقوبة اإليقاف 
ملباراتــني بعدما ُطرِدَ اخلميــس في الدقيقة 
66 من املبــاراة التي كانت ســتضع النادي 

الكاتالوني في الصدارة لو فاز بها.
وبحسب بيان االحتاد اإلســباني لكرة القدم 
اجلمعــة عوقب كومــان بســبب »مواقف 
مهينــة أو غيــر محترمــة جتــاه احلــكام، 
املســؤولني أو الســلطات الرياضية«.ولــن 
يكون املدرب الهولنــدي بصحبة فريقه في 
مباراتيــه املصيريتــني على أرض فالنســيا 
األحد وعلــى »كامب نو« ضد أتلتيكو مدريد 
املتصدر فــي نهاية األســبوع التالي حيث 
ســيحاول العمالق الكاتالوني إزاحة األخير 
عـن الصـــدارة وجتريـد غرميـه امللكـي ريـال 

مدريـد مـن اللقـب.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلــن نادي باير ليفركــوزن األملاني، متديد عقد 
جنمه الشــاب فلوريان فيرتز حتــى عام 2026، 
تزامنا مع احتفــال الالعب بعيد ميالده الثامن 
عشر.وشارك فيرتز في 44 مباراة مع ليفركوزن، 
وسجل 8 أهداف وقدم 8 متريرات حاسمة.وكان 
العقــد األصلي لفيرتز ميتــد حتى 2023، لكن 
تعاقــده مبكرا.وقال  ليفركوزن فضــل متديد 
ســيمون رولفس، مدير الكرة فــي ليفركوزن 
»فلوريان فيرتز له مستقبل واعد، وأيضا يحقق 
النجــاح على املســتوى الرياضي فــي الوقت 

احلالي«.
وانضم فيرتز إلى ليفركــوزن قادما من كولن، 
في كانون الثاني 2020، وبات »عنصرا أساسيا 
في صفوف فريقنا االحترافي«، بحســب رودي 
فولــر املديــر اإلداري لليفركوزن.وأوضح فيرتز 
»ميكننــي أن أواصــل التطور فــي فريق كبير، 
وهذا هو طموحـي، أود أن أساهـم مـن خـالل 
أدائـي فـي حتقيـــق األلقـاب، فـي املستقـبل 

القريـب«.

العواصم ـ وكاالت:
أسفرت قرعة ربع نهائي كأس اإلحتاد اإلفريقي 
»الــكاف« عن مواجهــة قوية  القــدم  لكرة 
التونســي وشبيبة  الصفاقســي  النادي  بني 
القبائــل اجلزائري.وفي ما يلــي كامل مباريات 
ربع النهائي:النادي الصفاقسي  يالقي شبيبة 
القبائل، وأورالندو بيراتس اجلنوب إفريقي يواجه 
الرجــاء البيضاوي املغربــي، وبيراميدز املصري 
يالعب إنييمبا النيجيــري، القطن الكاميروني 
يالقي جراف داكار الســينغالي ، وتقام مباريات 
الذهاب في 16 أيار، على أن تلعب مباريات اإلياب 
في 23 من الشــهر نفســه.. نصف النهائي: 
الفائز من مباراة بيراميدز وإنييمبا يواجه الفائز 
من مباراة أورالنــدو بيراتس والرجاء البيضاوي.. 
والفائز من مباراة القطــن وجراف داكار يالقي 
الفائز من مواجهة النادي الصفاقسي وشبيبة 
القبائــل. وتقــام مباريات ذهــاب الدور نصف 
النهائي فــي 20 حزيران، واإليــاب في 27 منه، 
على أن تقام املباراة النهائية في العاشــر من 

متوز.

إيقاف كومان 
لمباراتين 

ليفركوزن يمدد عقد 
جوهرته

قرعة ربع نهائي كأس 
االتحاد اإلفريقي

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

حقــق اليوناني يانيــس أنتيتوكومنبو 
معدله التهديفي األعلى هذا املوسم 
فــي الــدوري األميركــي للمحترفني 
بكرة الســلة بعد عودته من اإلصابة، 
مســجالً 49 نقطة لفريقه ميلووكي 
باكس ليمنحه فوزاً على بروكلني نتس 
117-114.. ولم يكن تألق كيفن دورانت 
لتجنيب بروكلني  42 نقطة كافياً  مع 
نتس الهزمية، فيما مني لوس أجنليس 

ليكرز بخسارته الثالثة توالياً.
ومتكــن اليونانــي، أفضــل العب في 
الذي  املاضيني،  املوســمني  الدوري في 
تعافــى من التواء فــي الكاحل األمين، 
من التغلــب على دورانت فــي مباراة 
املنطقة الشرقية بني الفريقني األكثر 
تسجيالً في الدوري. وقال أنتيتوكومنبو 
بعد املباراة: »الصورة التي كونتها هذه 
الليلة، هي ما أريد املضي قدماً فيه، ال 
يهم إذا ســجلت 49 نقطة، ال يهمني 

ذلك، ما يهمني هو كيف هدأت، وكيف 
متكنت من إيجاد زمالئي في الفريق«.

وأضــاف: »ماذا لــو أخطــأت واحدة، 
اثنتان، ثالثــة، وكنت قادراً على العودة 
واحملاولــة مرة أخرى، هذا مــا أؤمن أنه 
عادل  به«.مــن جهته،  القيام  ميكنني 
دورانــت أعلى معدل له في املوســم 
مع 42 نقطة فيما ســجل 10 مرتدات 
لصالح نتس الــذي يحاول االنقضاض 
املراحل  بالصدارة خــالل  والتمســك 
النهائيــة مــن املوســم العادي.لكن 
لــم يكن في  أّنه  أّكد  أنتيتوكومنبــو 
مبــارزة تهديفية مع دورانــت، وحاول 
فقــط التركيز على نقــاط القوة في 
أخرى  مرة  الفريقان  لعبته.وسيتواجه 
فــي ميلووكــي، في منافســة يراها 
كثيرون مبثابة حملة عّما ســتكون عليه 

األدوار االقصائية.
باســكال  أخرى، ســجل  من جهــة 
ســياكام وكايل لوري ما مجموعه 76 
نقطة، ليبقيا على آمال تورونتو رابتورز 
بالتأهل إلى األدوار اإلقصائية بعد فوزه 

على لوس أجنليس ليكرز  الذي شــهد 
خروج جنمه ليبــرون جيمس في الربع 

الرابع من املباراة 114-121.
وأنهى ســياكام املباراة مع 39 نقطة 
و13 مرتدة،  املوســم(  له هذا  )األعلى 
فيما أحرز لــوري 37 نقطة و11 متريرة 
حاســمة في املبــاراة التــي جمعت 
الفريقــني اللذين فازا بالــدوري خالل 
املوسمني املاضيني على التوالي.وخسر 
ليكــرز ســت مباريات مــن أصل آخر 
سبع، وبات يعلم أن عودة جيمس إلى 

التشكيلة ليست احلل على اإلطالق.
وســجل جيمس ســتاً مــن أصل 11 
 28 تســديدة، وخرج بـ19 نقطة بعد 
دقيقة، لكــن الالعب البالغ من العمر 
36 عاماً خسر الكرة )تورن أوفر( خمس 
مرات في مباراتــه الثانية، بعدما غاب 
عن عشرين مباراة إلصابة في الكاحل 
األميــن تعرض لهــا فــي 20 آذار.وغادر 
الربع  منتصــف  في  املبــاراة  جيمس 

األخير ولم يعد.
إن  وقال مــدرب ليكرز فرانــك فوغل 

جيمس »كان يعانــي من بعض األلم. 
قررنــا عــدم إدخاله مجدداً، وســنرى 
كيف يشــعر غداً«.وبهــذا الفوز، بات 
رابتورز على بعد مباراتني ونصف تقريباً 
خلف واشــنطن ويزاردز فــي املعركة 
على املركز العاشر املؤهل في املنطقة 
الشــرقية.وفي مباراة أخــرى، لم ينه 
العبا بوسطن سلتيكس جايلني براون 
التي خسرها  املباراة  تايتوم  وجايسون 
فريقهمــا أمام بورتالنــد ترايل باليزرز 
129-119، بعدما اصطدما ببعضهما 
البعض في الدقيقة األخيرة من الربع 

الرابع.
وقع االصطدام في حــني كانا يحاوالن 
صد هجمة لترايــل بليزرز، لكن تايتوم 
قال فــي وقت الحق إن إصابته لم تكن 
بن  أنتونيو، سجل  خطيرة.وفي ســان 
سيمونز ســلة في الثانية األخيرة من 
املبــاراة، فيما أحرز جويــل إمبييد 34 
فريقهما  ليفــوز  و12 مرتدة،  نقطــة 
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز على سان 

أنتونيو سبيرز 113-111 بعد التمديد.

أنتيتوكونمبو يتألق أمام نتس وخسارة ثالثة لليكرز
في الدوري األميركي للمحترفين بالسلة

لقطة من دوري احملترفني لكرة السلة

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

تشيلسي ـ ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا 

لندن ـ وكاالت:
مّهــد هدف محمــد النني لفوز 
فريقه أرسنال 2-0 على مضيفه 
نيوكاســل في املرحلــة الرابعة 
والثالثــني من مســابقة الدوري 
اإلنكليــزي املمتاز.وافتتح النجم 
لصالــح  التســجيل  املصــري 
أرسنال مبكراً )5( قبل أن يضيف 
الهــدف  أوباميانــغ  الغابونــي 
الثاني)66(.ورفع أرســنال رصيده 
إلى 49 نقطة في املركز التاســع 
مؤقتاً وأنعش حظوظه الضئيلة 
في التأهل إلى الــدوري األوروبي، 
نيوكاسل عند  فيما جتمد رصيد 
36 نقطــة فــي املركز الســابع 

عشر.
محمد  آرســنال  العــب  وعبــر 
عن ســعادته مبساهمته  النني، 
فريقه علــى مضيفه  فــوز  في 
نيوكاســل يونايتد )2-0( وسجل 
النني الهدف األول آلرســنال في 
الدقيق اخلامســة، وهو أول هدف 
له في مسيرته بالدوري اإلجنليزي 
تصريحات  في  النني  املمتاز.وقال 
لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 

لهدفي  "أنا ســعيد حقا  سي(: 
األول، الشــعور مميز، كنت أحلم 
بشأن التسجيل في البرمييرليج، 
احتفالي جاء من القلب وأشــكر 
الفرصة".وأضاف:  هذه  على  اهلل 
"أمر رائع مــن املدربني أن يقوموا 
بتدوير الالعبني، الكل جاهز لبدء 
املباريات، كان فوزا مهما ، بعدما 
التي لم  النتيجــة  حصلنا على 
نكن نريدها يوم اخلميس )خسارة 

أمام فياريال 2-1(".

 وحتــدث عــن اللعب فــي وقت 
الصيام خالل شهر رمضان قائال: 
"إذا فكــرت كثيرا فــي حقيقة 
أنك صائم، ســتجد األمر صعبا، 
لكــن إذا لم تفكر فــي املوضوع 
األمر سيسير على ما  كثيرا فإن 
يرام". وتابع: "مــن الرائع أيضا أن 
مينح البرمييرليــج الفرصة خالل 
املباريــات إليقاف املباراة مع وضع 
امللعب  مياه على حــدود  عبوات 

)من أجل كسر الصيام(".

مدريد ـ وكاالت:
أكد اإلســباني رافاييــل نادال، 
الثاني عامليا، واملرشح  املصنف 
األبــرز للفــوز بلقــب بطولة 
مدريد املفتوحة لألساتذة، ذات 
الـــ1000 نقطــة، أن البطولة 
املدريديــة تعــد »األصعــب« 
موســم  في  لــه،  بالنســبة 
في  الترابية.وأشــار  األراضــي 
الوقــت ذاتــه إلى أنــه حانت 
مجهود  وبذل  االجتهاد  »حلظة 
الثالثة  األشــهر  خــالل  أكبر، 

املقبلة«.
وقال نادال، فــي تصريحات قبل 
البطولة،  في  انطالق مشــواره 
التي يحمل الرقم القياسي في 
الفوز بها )5 مرات( »أريد التتويج 
األول«.وتابع  املقــام  باللقب في 
يعني  فهذا  باللقــب،  فزت  »إذا 
هــو مطلوب  ما  قدمــت  أنني 
كانت  برشــلونة  بطولة  مني.. 
مبثابــة خطوة لألمــام، وأريد أن 
أشعر أنني ألعب بطريقة جيدة، 
وباألخص فيما يتعلق باإلرسال، 
أفضل،  بثماره بشكل  أتى  الذي 

علــى  الســيطرة  واســتعادة 
املوقف، رغم أن األمور ســتكون 
»كل  مدريــد«.أردف  في  صعبة 
شيء يتلخص في جملة واحدة: 
تقــدمي مســتوى جيد«.وأضاف 
صاحب الـ34 عاما »لم أشــارك 
في بطوالت كثيرة هذا املوسم، 
بطولتــي  ســتكون  ومدريــد 

الرابعــة.. لقــد حانــت حلظة 
االجتهاد«.

ومــن املنتظر أن يســتهل نادال 
من  البطولــة،  فــي  مشــواره 
من  الفائز  أمــام  الثانــي،  الدور 
مانارينو،  أدريان  الفرنسي  مباراة 
واإلســباني الشــاب كارلــوس 

ألكاراث.

نادال: مدريد األصعب بين األراضي الترابيةهدف محمد النني يهدي أرسنال فوزًا ثمينًا

النني

نادال

لندن ـ وكاالت:
أعلن نادي مانشســتر يونايتد، 
أنه سيعاقب أي مشجع يثبت 
أو  تورطه في ســلوك إجرامي 
االحتجاجات  خــالل  عدائــي، 
التي تسببت في تأجيل مباراة 
ليفربول،  أمام ضيفــه  الفريق 
األحد.واقتحم عدد من احملتجني 
قبل  ترافــورد،  أولــد  ملعــب 
حتولت  حيث  املواجهة،  انطالق 
عائلة جاليزر  االحتجاجات ضد 

إلى وقائع إتالف وعنف.
وأصيــب ضابطان خــالل هذه 
مهاجمه  ومتــت  االضطرابات، 
زجاجة،  بواســطة  أحدهمــا 
ليتعرض جلرح كبير في وجهه، 
لعالج  اســتدعى خضوعه  ما 
طارئ في املستشــفى.كما مت 
إلقاء الزجاجــات واحلواجز جتاه 
ضباط الشــرطة واخليل، خارج 
امللعب.وســيواصل مانشستر 
لتحديد  الشــرطة  العمل مع 

هوية املتورطني.
وبحسب الئحة العقوبات، فإن 
التســبب في إتالف منشأة أو 
القيام بســلوك غير منضبط، 
يستوجب عقوبـــة احلرمـــان 
الفريـق،  مـن دخـول ملعـــب 
مـــا بيـــن مبـــاراة وســـت 

مباريـات.
أما االعتداء أو السلوك العنيف 
أو  الشــرطة  املوظفني،  جتــاه 
شخص آخر في محيط العمل 

أو أي نشــاط إجرامي آخر، فقد 
يــؤدي إلــى إيقاف ألجــل غير 

مسمى.
األنبــاء  وكالــة  وبحســب 
البريطانية )بي إيه ميديا(، فإن 
مانشستر يونايتد يركز جهوده 
على الذين ارتكبوا وقائع عنف، 
والعقوبة لن تســري بالضرورة 
اكتفوا  الذين  املشجعني،  على 
إلى  ذهبوا  أو  االســتاد  بدخول 

أرضية امللعب.

مانشستر يونايتد يتعهد بمالحقة مرتكبي العنف

عنف جمهور مانشستر يونايتد



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام  اليوم األربعاء، في الســاعة 
10 مســاء مبلعب الشعب الدولي 
مباراة بني فريقي الشرطة وضيفه 
نفط ميسان«.وهي مؤجلة ضمن 
مباريات دوري الكرة املمتاز بسبب 
ارتباط فريق الشــرطة باملشاركة 
آســيا،  أبطال  دوري  بطولــة  في 
وســبق للفريقان ان تعادال بهدف 
ملثله فــي املرحلــة االولى.ويقف 
الشــرطة باملركز الرابــع وله 49 
نقطة من 27 مباراة، ويحتل نفط 
ميسان الترتيب التاسع برصيد 36 

نقطة من 27 مباراة ايضا.
»مباراة  اجلمعــة،  يوم  وســتقام 
واحدة فقــط بعد ان كانت مقررة 
اقامة مباراتني، وستكون بني القوة 
اجلوية وضيفه نفط الوسط، على 
الكــرخ وضيفه  مبــاراة  تقام  ان 
الشرطة على ملعب أحمد راضي 
في الساعة الرابعة من عصر يوم 
السبت املقبل، بعد ان كان مقرراً 

لها ان تقام اجلمعة املقبل«.
مــن جانب اخر، علنــت ادارة نادي 
الشــرطة اعفــاء اجلهــاز الفني 
الكروي.وقال  لفريقــه  املســاعد 
حسني اخلرساني املنسق االعالمي 
لنادي الشرطة ان االدارة قررت بعد 
اجتماعهــا األخير اعفــاء اجلهاز 
الفني املســاعد املؤلف من هيثم 
الواحد،  الشــبول وحســني عبد 
ومدرب حراس املرمى عماد هاشم.
واضــاف اخلرســاني ان االدارة لم 
تســم كادرا مســاعدا للفريــق 
باســتثناء مدرب احلراس حســني 
جبار بدال من املدرب السابق عماد 

خرج  الشرطة  فريق  هاشم.وكان 
من الدور االول لبطولة دوري ابطال 
اســيا بعد خمس خسارات وفوز 

واحد.
من جانبه، قال مدرب زاخو اجلديد، 
عبد الوهاب أبــو الهيل، إنه يركز 
حاليــا على مبــاراة ربــع نهائي 
الكأس ، املقررة أمام القوة اجلوية.
وأوضح أبــو الهيل، أن مهمته مع 
زاخو بدأت من اآلن، نظرا ألن مباراة 

الصناعات الكهربائية، في اجلولة 
الـ29 مــن الدوري املمتــاز، جاءت 
في ظروف صعبــة، حيث كان قد 
اســتلم الفريق بعد وصوله زاخو 
في  »وقفت  فقط.وواصل:  بيومني 
املنطقة الفنية، برغم أني ما زلت 
ال أعــرف حتى أســماء الالعبني.. 

وبالتالي العمل بدأ من اآلن«.
وأضاف: »أركز بشــكل كبير على 
املواجهة  الكأس، وحتديدا  مباريات 

املقبلة مع القــوة اجلوية، في ربع 
أنها ستكون  ال ســيما  النهائي، 
على ملعبنا«.وأردف: »زاخو يطمح 
للحفاظ على مركــزه احلالي في 
ذلك،  أجل  من  الدوري، وسنجتهد 
إلى  كبير«.يشــار  عمل  وينتظرنا 
أن إدارة زاخــو أســندت املهمــة 
ألبو الهيل، بعد اســتقالة املدرب 

السابق، سامي بحت.
من جانــب اخر، اطلعــت الهيئة 

املذكــرة  علــى  التطبيعيــة، 
املقدمة من قبــل جلنة االنضباط 
واملتضمنة تعديــل بعض فقرات 
الئحــة االنضباط.ومــن بني هذه 
الفقــرات »إلغــاء األمــر اإلداري 
الصــادر مــن االحتــاد فــي وقت 
ســابق، والقاضي بجعل رســوم 
( مليوني   2،000،000 ( االستئناف 
دينار ال غير، واعتمــاد املادة )130/ 
1( بأن يكون رســم االســتئناف ) 

1،000،000 ( مليــون دينار ال غير«.
وبينت التطبيعية، أن هذا اإلجراء 
جــاء لـ«إتاحة الفرصــة لألندية 
والالعبني املعاقبني في اســتئناف 

العقوبة«.
وشــملت القــرارات أيضــا، منع 
النــادي أو الالعب املعاقب بغرامة 
مالية املشــاركة في املباريات، إال 
بعد تســديد مبلــغ الغرامة في 
مدة أقصاها ســبعة أيام )تضاف 
انضبــاط(.. وكذلك   14 املادة  إلى 
تعديل املادة ) 98 / 5 ( على أن تكون 
)قرارات جلنة االستئناف نهائية وال 
ميكن اســتئنافها إال في محكمة 
التحكيم الرياضي(، على انه ميكن 
الطعن بها أمام محكمة النزاعات 
الرياضية املشــكلة في محكمة 
اســتئناف بغداد/ الكرخ، وبعدها 
إلى  اللجوء  النــزاع  ميكن ألطراف 
محكمة التحكيــم الرياضي في 
( التي   128  ( لوزان.وتعديل املــادة 
تنص على )عدم جواز اســتئناف 
قرارات جلنة االنضبــاط في حالة 
الغرامــة أو اإليقاف عن املباريات(، 
وجعلها )يجــوز للمعاقب بغرامة 

أو إيقاف استئناف العقوبة(.
الدور  من جانب اخر، وفي مباريات 
االول للمجموعــة االولــى لدوري 
االولى،  الدرجة  لفئة  العراق  أندية 
تعادل العلم وسوق الشيوخ سلبا، 
وفاز الدفــاع املدني علــى برايتي 
بهدفني مقابل هدف واحد لبرايتي 
وفاز الشــرقاط على غاز الشمال 
بهدف من دون رد، وفاز اجلنســية 
نظيفني،  بهدفــني  اجليــش  على 
وعفك على الكفوة بثالثة أهداف 
مقابل هدف واحد، وفاز نوروز على 

كربالء بهدفني من دون رد.

تعديل بعض فقرات الئحة االنضباط

اليوم.. الشرطة يالقي نفط ميسان في لقاء مؤجل 

كرتنا والبطوالت 
اآلسيوية

مازال احلديث ساخنا لدى رجال الصحافة واإلعالم 
والشــارع الرياضي علــى النتائج البائســة لكرة 
العراق في مســابقة دوري أبطال آسيا بعد خروج 
ممثليــه الشــرطة واجلويــة مــن دوري اجملموعات 
بنتائــج مخيبة لالمال.وقد تباينت اآلراء في حتميل 
املســؤولية للمدرب او االعــب ام اإلدارة واعتقد أن 
اجلميع يتحمل مسؤولية اإلخفاق واملغادرة بخفي 

حنني ملمثلي كرتنا من اوسع االبواب.
ولكن قبل إن نحمل اجلهات املعنية )اإلدارة واملدرب 
والالعب( مســؤولية ذلك اإلخفاق علينا أن نعترف 
إن انديتنا غير قادرة على مجاراة االندية املنافســة 
لها في مسابقة ابطال اسيا السباب عديدة منها 
تطور االندية املنافســة من خالل االســتقطابات 
املتميزة من الالعبني احملترفني الذين يشكلون احلجر 
االســاس في حصد النتائج اإليجابية اضافه الى 
وجود املالكات التدريبية ذات العقليات املتطورة التي 
تعرف كيف تدير املباراة من خالل قراءة اوراق الفريق 
املنافس ومن ثم اللعب على إيقاف قوته واستثمار 
نقاط ضعفــه لتحقيق الفوز فضال على انخفاض 
عطاء ومســتوى الالعب العراقي بعد ظهوره باداء 
فني فقير ال ميكــن احلد من إيقاف خطورة خصمه 
علما بأن تشــكيلة فريقي القوة اجلوية والشرطة 
تضم عدد كبير مــن العبي منتخبنا الوطني ومن 
ثم ناتي على احللقه االهم في النجاح او الفشل آال 
وهي إدارات األندية وهناك إدارات تعرف كيف تهيئ 
االجواء املثالية لفرقها لغــرض اإلعداد الصحيح 
للمشــاركات اخلارجيــة عبر توفير املعســكرات 
التدريبية بعيداً عن احلجــج واالعذار الواهية ومن 
ثم اســتقطاب العبني محترفني مبستويات عالية 
اجلودة بإمكانهم أن يشــكلوا عالمة فارقة وبارزة 
في إرتفاع منسوب اداء الفريق نحو االفضل وليس 
العكــس مثلما يحصــل مــع إدارات انديتنا التي 
تبحث عن العبني محترفني مبســتويات متواضعة 

والتي نشم من ورائها صفقات فساد مالي.
وكي ال نذهب بعيدا نود إن نطرح مقارنة بسيطة، 
كان في الســابق بعض انديتنا يقودها اشــخاص 
متنفدون في الدولة وهم ليس لهم اي عالقة بكرة 
القدم ال من قريــب وال من بعيد اال انهم حريصون 
كل احلــرص على ســمعة النــادي وتفانيهم في 
عملهم من اجل خدمة كرة فرقهم عبر مد جسور 
التواصــل بني املدرب والالعبــني إضافة إلى تهيئة 
االجواء املناسبة التي من شأنها أن تخلق منافسة 
قويــة ودليل على ذلك حصول نــادي الطلبة على 
مركز الوصيف في املســابقة اآلسيوية وهو إجناز 
مازلنا نفتخر به لكرتنــا وللبيت الطالبي الذي مير 
حاليا بوضع يرثى له وال يسر صديقا أو عدوا،اما في 
الوقت احلاضــر فقد اصبح العمل في االداره مجرد 
جاه ومنصب ليس اكثــر وحتى تدخالتهم ال ميكن 
ان تسهم في تطوير العمل الفني كونهم بعيدين 
عن عالم الكرة وفنونهــا وال عالقة لهم بها لكن 
الزمن االغبر هو من جاء بهم لتسلم مقاليد االدارة 
والكالم ال يعني إدارة ناديي القوة اجلوية والشرطة 
فحســب، بل معظم انديتنا والدليل على صحة 
ما ذهبنا إليــه هو التغييرات املتكــررة للمالكات 
التدريبية الكثر من خمــس مرات فهل يعقل هذا 
في كــرة القــدم؟! نعم يعقل ويحصــل في كرة 

العراق.
وياتــرى اين اخللل واين احلل ؟فــي املدرب ام الالعب 
وبعض إدارات انديتنا تغيــر جلد مالكها التدريبي 
كل مباراتني. إما احلديث عن البنى التحتية فحدث 
وال حرج وســتبقى معظم مالعبنــا بهذا املظهر 
البائس اال باستثناءات بسيطة نتيجة تدخل وزارة 

الشباب والرياضة.
لذلــك نقــول إن بطولــة دوري أبطال آســيا قد 
اصبحت عصيــة على انديتنا فــي الوقت احلاضر 
وعلينا التفكير اجلدي إذا امكن في مخاطبة االحتاد 
اآلسيوي وحصول موافقته على اقتصار مشاركة 
فرقنا في بطولة كأس االحتاد اآلســيوي حلفظ ماء 
وجه كرتنا والتي اجدها االنســب لنا الى حد كبير 
وما حصل عليه فريق القوة اجلوية عبر نيله اللقب 

اآلسيوي لثالث مرات خير دليل على ذلك.
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إعالم الشباب والرياضة:

أقامت وزارة الشــباب والرياضة دائرة 
التربيــة البدنية والرياضة - قســم 
واالحتياجات  اإلعاقــة  ذوي  رياضــة 
بعنوان  ألكترونيًة  محاضرًة  اخلاصة، 
بذوي  اخلاص  الرياضي  التدريب  )علم 

اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة(.
وقال مدير قسم رياضة ذوي اإلعاقة 
واالحتياجات اخلاصــة عز الدين أنور: 
إن احملاضــرة التــي قدمها أســاتذة 
من  التدريب  علــم  فــي  اختصاص 
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
وأشــرفت عليها مســؤولة شعبة 
الرياضــة اخلاصة زينة عبــد اجلبار, 
تناولــت عدة محــاور أبرزها تعريف 
الــدورات التدريبية املصغرة وتعريف 
ومكونات  وأنواعه  التدريبــي  احلمل 
احلمل التدريبي فضــالً عن الكثافِة 

التدريبية والراحة بني التمارين.
وأضاف أنور أن احملاضرين تناولوا أحدث 
الرياضي  التدريــب  علوم  أســاليب 
البدنية  األنشــطة  والتعــرف على 

والرياضية لذوي اإلعاقة واالحتياجات 
إمكانياتهم  مع  يتناسب  مبا  اخلاصة 
وتأهيل  إعــداد  وكيفية  ومهاراتهم 
وأنواعها  اإلعاقة  املدربني في تعريف 
وأسبابها ودور الرياضة في إدماج ذوي 
اإلعاقــة في اجملتمع، فيما شــهدت 
احملاضــرة تفاعــال كبيرا مــن خالِل 
تداخــالت املشــاركني الذيــن أبدوا 
رغبتهم في مثــِل هكذا محاضرات 

تُسهم في رفِع الوعي الثقافي.
من جانب اخر، نَظَم قســم التأهيل 
النفســي واالجتماعــي ملكافحــِة 
التطــرف في دائــرة ثقافــِة وفنوِن 
الشــباِب بوزارِة الشــباِب والرياضِة، 
اجلمعة  30 نيســان  2021، ورشــًة  
الوعــي  )online( عــن  ألكترونيــًة 
الشــباب، مبشــاركِة  لدى  الصحي 
)38( مشــارًكا  مــن اخملتصــني في 
التخصصات النفسية واالجتماعية 
ومشــاركني من مديريات الشــباب 
والرياضــة فــي بغــداد وعــددٍ من 

احملافظات وشخصيات عربية.
زيد  نوار أحمد  الدكتور  واســتعرض 
األســرة  بطب  متخصص  طبيــب 

أبجديات الوعــي الصحي  وضرورات 
الثقافــة الصحيــة وتأثيرهــا على 
تالفي  وإمكانية  العامــة  الصحــِة 
املشاكل الصحية .وأوضَح أن الوعي 
الصحــي يحتاج إلى إتبــاِع نصائح 
للحفاظ علــى الصحِة من اإلصابة 
باألمــراض، والوعي الصحــي لُه دورٌ 
كبيــر في تقليِل األمــراض وخفض 

معدالت الوفيات.
كمــا اختتم قســم شــؤون برملان 
الشباب في وزارِة الشباِب والرياضِة، 
 )Fcc( ورشــًة ألكترونيًة َعبرَ تطبيق
عن )مبــادئ األنظمة السياســية( 
مبشــاركِة  يومني  ملــدِة  اســتمرت 
شريحٍة من الشباِب والشابات حاضر 
فيهــا وقدمها املدرب علي حســني 
املعتمد من قبــل منظمة االيفيس 
واالنتخابات. االنتخابيــة  للنظــم 
وتعريًفــا  شــرًحا  احملاضــر  وَقــدَم 
للنظام السياســي كأحد األنظمة 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
السلطة  ميثُل  السياســي  والنظام 
العليا في اجملتمع ويتميُز بأنه احلاكم 
واملؤثر في األنظمة األُخرى، كما تناول 

الفصــل بني الســلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية ووظائف كل 
سلطة ودورها في النظاِم السياسي 
وطبيعة الدستور والقوانني واللوائح 
وأنواع الدساتير في العالم والدستور 
مــن حيُث طبيعته  النافذ  العراقي 

واملواد القانونية. 
وبنَيَّ أنظمة احلكم امللكي واجلمهوري 
واملركــزي  واجلمعيــة  والبرملانــي 
والالمركزي وغيرها من أنظمة احلكم 
الدميقراطيــة  وغيــر  الدميقراطيــة 
ومميزاتــه، كما تناول منــاذج األنظمة 
البرملانية العاملية املوجودة في العالم 
مستشــهًدا بأمثلة منهــا امللكية 
متمثلة باململكة املتحدة البريطانية 
املتحدة  بالواليات  متمثلة  والرئاسية 
متمثلــة  واألوروبيــة  األمريكيــة 
باجلمعية والنظام السويســري وكل 
والعدالة  االســتقرار  يحقــق  منوذج 
تالئــم  منــاذٌج  وهــي  االجتماعيــة 
العرقي  والتنــوع  اجملتمع  خصوصية 
واللغوي. وفي اخلتاِم الورشة فتح باب 
النقاش واحلوار واألســئلة للشــباب 

املشارك أجاب عليها احملاضر.

محاضرًة ألكترونيًة في علم التدريب الرياضي الخاص بذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة
نشاطات متعددة لوزارة الشباب والرياضة 

ورش تطويرية في وزارة الشباب والرياضة

بغداد ـ فالح الناصر:
تبدأ عصــر يــوم بعد غــد اجلمعة 
فعاليــات ملتقى القيــاس والتقومي 
للمدة  يســتمر  الذي  الثالث  الدولي 
مــن 7 ولغاية 8 آيار اجلاري باشــراف 
العلمية  الرياضية  العراقية  اجلمعية 
بالتعاون  والقيــاس  االختبــار  فــرع 
مــع كليــة التربية البدنيــة وعلوم 
الرياضــة/ اجلامعــة املســتنصرية. 
 https:// وعلــى املنصة اإللكترونيــة
 us05web.zoom.us/j/8539281039

passcode:0000
وتقــام فعاليات امللتقى حتت شــعار 
)بالقيــاس والتقــومي نرتقي في اجملال 
)االستاذ  الرائدين  الرياضي(، وباســم 
اجلبار  ناجي عبــد  قيــس  الدكتــور 
واالستاذ الدكتور ابو العال احمد عبد 

الفتاح(.
وبحســب امني عام امللتقى، أ.د علي 
سموم الفرطوسي، فان منهاج اليوم 
االول يتضمــن اجللســة االفتتاحية 
كلمة لرئيس اجلامعة املســتنصرية 
أ.د حميــد فاضل التميمــي وكلمة 
لرئيــس امللتقى أ.د احمــد وليد عبد 
الرحمن وكلمة املشرف على امللتقى 
أ.د ســلمان عــكاب اجلنابــي وإدارة 
اجللسة االفتتاحية للملتقى أ.د علي 
سموم الفرطوسي.في حني خصصت 
اجللســة االولى وهي )نــدوة حوارية 
عن القياس الوظيفــي( في املدة من 
الثانية و50 دقيقة بعد الظهر ولغاية 
والنصف عصرا يحاضر فيها  الثالثة 
عبرى منصــة التعليــم اإللكتروني 
لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
) أ .د محمد صبحي حسنني وأ. د عبد 
الرحمن ناصر راشد وأ.د عباس فاضل 

جابر وأ.د رافع الكبيسي(.
محاضرة  الثالثة  اجللســة  وتتضمن 

والتقومي(  بالقياس  )اإلحصاء وعالقته 
أ.د رمضــان درويش من  يحاضر فيها 
سوريا ويديرها أ.م.د رياض مزهر وتقام 
في الســاعة الرابعة والربع مســاء 
اجللسة  اما  وتستمر لنصف ساعة.. 
الرابعة فســتقام حتت عنوان )حتليل 
دراســات القياس والتقــومي( يحاضر 
فيهــا أ.د محمد نعمة حســني وم.م 
حســني حمزة داود وتديرها أ.م.د غادة 
الرابعة  الســاعة  في  وتقام  محمود 
وخمســون دقيقــة وتســتمر حتى 
دقائق.واجللسة  وعشــرة  اخلامســة 
اخلامســة بعنوان )تطبيقات التقومي 
فــي اجملــال الرياضي( في الســاعة 
اخلامســة والربــع مســاء ولغايــة 
السادســة، يحاضر فيها  الســاعة 
أ.د محمد صبــري عمر من جمهورية 
مصر العربية ويدير اجللسة أ.م.د عالء 

حسني.
التالي  اليوم  واضاف الفرطوسي: في 
املوافــق الثامــن من شــهر آيار وهو 
اخلتامي للمؤمتر، تعقد اجللسة االولى 

في الساعة الثانية وخمسون دقيقة 
بعد الظهــر ولغاية الثالثة والنصف 
عصــرا بعنــوان )تصميــم االجهزة 
االختبارية في اجملال الرياضي( يحاضر 
فيها أ.د علي سلمان الطرفي وتديرها 

أ.د بان عبد الرحمن.
اما اجللسة الثانية فتقام في الساعة 
ولغاية  دقيقة عصــرا  و35  الثالثــة 
الرابعة وخمس دقائق، بعنوان (قياس 
املهــارات احلياتية( يحاضــر فيها أ.د 
عطا اهلل احمد مــن اجلزائر، ويديرها 
أ.م.د حردان الشــمري، وفي اجللســة 
الثالثة التي تقام في الساعة الرابعة 
والربع مساء وتستمر لنصف ساعة 
العلوم  في  املتغيــرات  )انواع  بعنوان 
اإلنســانية( يحاضر فيها أ.د هشــام 
مصر  جمهورية  مــن  اخلولي  محمد 

العربية ويديرها أ.م.د علي سبهان.
واجللســة الرابعة بعنوان )اســاليب 
في  تقام  املوهوبــني(  عن  الكشــف 
الســاعة الرابعة وخمســون دقيقة 
ولغاية اخلامســة و35 دقيقة مساء، 
ســموم  علــي  أ.د  فيهــا  يحاضــر 
امليداني  ود. شــذى فؤاد  الفرطوسي 
من ســوريا ويديرهــا أ.م.د عمر عبد 

الغفور.
التي تقام في  وفي اجللسة اخلامسة 
مساء  والنصف  اخلامســة  الساعة 
)محددات  بعنوان  دقيقة   45 وتستمر 
البايومكانيكيــة النتقــاء املوهوبني 
أ.د  لأللعاب اجلماعيــة( يحاضر فيها 
أ.د  وتديرها  التكريتــي  ياســني  وديع 
إلدارة  جلــان  املاجد.وســميت  امجاد 
امللتقــى والعمل علــى إجناحه منها 
اللجنة العليــا واللجنة التحضيرية 
واللجنة العلميــة واللجنة التقنية 
واللجنــة  اإللكترونيــة  واملنصــة 

اإلعالمية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
»لؤي  النجــف  محافظ  التقــى 
الياسري« اجلهازين الفني واإلداري 
لكرة  الوطني  منتخبنــا  والعبي 
معسكره  هامش  على  الصاالت، 
املقام فــي محافظة  التدريبــي 
النجف  األشرف استعداداً خلوض 
املؤهلة  اآلسيوي  امللحق  مباريات 

إلى كأس العالم.
 وقاَل الياسري: البد من بذل املزيد 
من اجلهد والعطاء في املعسكر، 
ورفــع وتيرة التحضيــرات، بغية 
حتقيق نتيجة تشرف اسم العراق 
وتســهم  القاري،  الصعيد  على 
في خطــف بطاقــة التأهل إلى 
املونديــال. وبنّي: ان حتقيق النتائج 
اجليــدة ملنتخباتنــا الوطنية في 
كرة  ومنها  األلعــاب،  مختلــف 
صــورة  ســيعكس  الصــاالت، 
إقليميا  رياضتنــا  عــن  إيجابية 

ودوليا.
 واختتم محافظ النجف األشرف 
بالقول:  حديثــه  الياســري  لؤي 
الرياضية  املؤسسات  من  يتطلب 

أن تتعاضــد وتتكاتــف من أجل 
حتقيق احللــم املونديالي،  بتوفير 
جميــع أنــواع الدعــم ملنتخبنا 

الوطني لكرة الصاالت.

المكتب اإلعالمي :
عــن  الركبــي  جلنــة  اعلنــت 
الوطنــي  املنتخــب  تشــكيل 
وتســمية  الشــاطئية  لركبي 
املــدرب حســني عدنــان مديرا 
فنيــا للمنتخب الذي ســيجري 
املقبلة. االيــام  االختبارات خالل 

وقــال رئيــس جلنة الشــاطئية 
الدكتــور علي خالــد : ان فكرة 
ليس  منتخب شاطئية  تشكيل 

باجلديد حيــث كنا ننتظر الوقت 
ومتسيه  لتشــكيله  املناســب 
: ان  الطاقم الفني لــه .واضاف 
اللجنــة اتفقت على تســمية 
الوطني حســني  املنتخب  العب 
الشاطئية  ملنتخب  مدربا  عدنان 
ملــا ميتلكه من مؤهــالت وخبرة 

تساعده في قيادة املنتخب .
ركبــي  ان  الــى  خالــد  واشــار 
املهمة  الفعاليات  من  الشاطئية 

في لعبــة الركبي وعملنا على ان 
يكون الركبي العراقي يحتوي على 
جميع فعاليــات الركبي العاملي.
الوطني  املنتخب  مــدرب  واوضح 
السابق : ان ركبي الشاطئ يلعب 
في مالعب كرة القدم الشاطئية 
وبنفــس القياســات ويكون عدد 
الالعبــني فــي امللعــب 5 العبني 
فقط والوقــت املعتمد 14 دقيقة 

مقسمة على شوطني.

الجمعة.. بدء ملتقى القياس 
والتقويم الدولي الثالث 

محافظ النجف يحث منتخب الصاالت 
على الوصول للمونديال

حسين عدنان مدربا لمنتخب
 شاطئية الركبي 

محافظ النجف يلتقي منتخب كرة الصاالتد. علي سموم



طرحــت شــركة مارفيل 
الدعائي  اإلعالن  الشهيرة 
األول لفيلمهــا املرتقــب 
ويكشــف   .Eternals
األول  الظهــور  اإلعــالن 
أجنلينــا جولي  للنجمــة 
بطولة  في  تشــارك  التي 
الفيلم إلى جانب النجمة 
املكسيكية األصل سلمى 
مسلســل  وبطلي  حايك 
 "  Game of Thrones
وكيت  مــادن"  ريتشــارد 
هارينغتــون، ومــن إخراج 
كلوي تشاو والتي حصلت 
منذ  األوسكار  جائزة  على 
مارفيل  وأعلنت  أيام.  عدة 
الفيلــم  أن  ســتوديوز 
العرض  دور  ســيطرح في 
شــهر  من  اخلامس  فــي 

نوفمبر املقبل.

قصــة  الفيلــم  ويــروي 
الكائنــات  مــن  جنــس 
اخلالــدة الذيــن يحمــون 
الذين  األشــرار  من  األرض 
املنحرفون.  عليهم  يطلق 
وجــاءت اللقطــات فــي 
نظرة  مــن  كجزء  اإلعالن 
قائمة  على  مســتقبلية 
أفالم املرحلــة الرابعة، مبا 
في ذلك العناوين الرسمية 
و   Black Panther 2 لـــ 

.Captain Marvel

بعــد أن طرحت النجمة 
أيليش،  بيلــي  العامليــة 
أغنيتها  كليب  أيام،  منذ 
 ،Your Power اجلديــدة 
مشاهدة  نسب  تخطت 
الكليــب الـــ30 مليون. 
الكليب  عن  بيلي  وقالت 
إساءة  جوانب  يُظهر  إنه 
 ، ء شــيا أل ال ستعما إ
على  نشر  تقرير  بحسب 

."nme" موقع
وأعلنت بيلي موعد طرح 
ألبومهــا الغنائي اجلديد 
 ،Happier Than Ever
في يــوم 30 متوز/يوليو، إذ 
لها  صورة  بيلي  نشــرت 

اخلاصة  صفحتهــا  عبر 
التواصل  موقــع  علــى 
وكتبــت  اإلجتماعــي، 
 Happier ألبومي اجلديد"
Than Ever سيطرح في 
بيلي  وأعربت  يوليو"،   30
الكبير  حماســها  عــن 

لهذا األلبوم.

نشر املمثل اللبناني وسام 
حنا على صفحته اخلاصة 
علــى موقــع التواصــل 
اإلجتماعي تعليقاً يشكر 
للتجاوب  الصحــة  وزارة 
حتديد  فــي  ابدته  الــذي 
اللقــاح لوالدته  موعــد 
الثاني مــن حزيران  فــي 
وســام  وكان  املقبــل. 
ناشــد منذ فترة املعنيني 
لوالدته  موعــد  حتديــد 
جلراحة  حاجتها  بســبب 
وضــرورة  مســتعجلة 
تلقيهــا اللقــاح قبــل 
التفاصيل  وفي  العملية. 
عندها  "الوالــدة  قــال: 

و  عمليــة مســتعجلة 
دخولها  قبل  تّطعم  الزم 
للمستشفى . وعلق بعد 
حتديد موعد اللقاح وقال: 
"الف حمد و شــكر الك 
يا ربنــا الوالدة أخدت اول 
عمليتها  حددت  و  طعم 

بيوم الثاني من حزيران. 

أنجلينا جولي

وسام حنا

بيلي أيليش

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
حًطم عــرض راقص ال مثيــل له حلوريــات داخل منتجع 

"أتالنتس سانيا" في الصني األرقام القياسية.
ودخلت احلوريات الصينيات املئة موسوعة غينيس لألرقام 
القياســية في 28 أبريل/نيســان إثر تقدميهــن عرضاً في 
احلــوض املائي الصينــي الضخم كجزء مــن االحتفاالت 
بالذكرى الســنوية الثالثة للمنتجع الــذي حقق املنتجع 

الرقم القياسي ألكبر عرض مائي حلوريات بحر حتت املاء.
وقالت بدادا لي ســفيرة الصني في الرابطة املهنية ملدربي 
الغوص، "PADI" وإحــدى حوريات البحر الرائدات في البالد 
لقناة "ســي إن إن"، مبا أن ذيل احلورية يقيد احلركة في أثناء 
الغوص نحتاج إلى استعمال بطننا وخصرنا للتحرك مثل 
الدلفــني. يتطلب األمر تدريباً جلعل هذه احلركة سلســة 
وأنيقة مثل حورية البحر احلقيقية، والعالم املوجود أسفل 
ســطح احمليط مختلفاً متاماً عن اليابســة، فقد عجبت 
من مناظر األعماق واألســماك امللونة والشعاب املرجانية، 

وكذلك اإلحساس بالوجود في املاء".

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة، أنه 
بالنسبة إلى الدول التي ســتتحرى الهالل يوم 11 مايو، فإن 
رؤية الهالل ســتكون "مستحيلة" بسبب غروب القمر قبل 
الشــمس وبســبب حدوث االقتران )تولد الهالل( بعد غروب 
الشمس، وعليه ســتكمل هذه الدول عدة رمضان، 30 يوما، 

ويكون يوم العيد، بحسابات الفلك، يوم اخلميس 13 مايو.
وأشار املركز، إلى أن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم األربعاء 
14 أبريل، ســتتحرى هالل العيد يوم األربعاء 12 مايو، ومنها 
بروناي والهند وبنغالدش وباكســتان وإيران وسلطنة ُعمان 
واململكــة املغربية والعديد من الدول اإلفريقية اإلســالمية 

غير العربية في إفريقيا.
وقال عودة: "بالنســبة للــدول التي ســتتحرى الهالل يوم 
األربعــاء 12 مايو، فإن رؤية الهالل يومها ممكنة باســتعمال 
التلسكوب من شرق العالم اإلســالمي والدول العربية في 

آسيا وأوروبا.
فــي حني أن رؤيــة الهالل ممكنة بالعني اجملــردة بصعوبة من 
معظــم قارة إفريقيا وكندا وأميــركا اجلنوبية، ورؤية الهالل 
يومها ممكنة بالعني اجملردة بســهولة مــن معظم الواليات 

املتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا اجلنوبية".
وأضاف: "من املتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم 
اخلميــس 13 مايو أيضا، في حني أنه قد يكون يوم اجلمعة 14 
مايو في بعضها مثل باكســتان وبروناي نظرا لعدم إمكانية 

رؤية الهالل يوم األربعاء من هذه املناطق بالعني اجملردة.

الخميس بعد المقبل عيد الفطر 
في أغلب الدول اإلسالمية

حوريات بحر يدخلن موسوعة 
غينيس ألكبر عرض مائي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
اليوت  جورج  االجنليزية  الروائية  تقول 
البشر رجاٌل ونساء نلتهم  بنو  "نحن 
الكثيرَ من اخلِذالن ما بني اإلفطارِ ووقت 
وُنِســُك دموَعنا شاحبي  الَعشــاء، 
الشفاه، وحني نردُ على اإلستفسارات 
نقول: ال شــيء بَِنــا، الكبرياء مفيٌد، 
فهو ليس بهذا الســوء عندما يحُثنا 
علــى أن نُخفَي آالمنــا حتى ال نؤلم 

اآلخرين".
كلنا نر خالل اليــوم بصعاب واحزان 
واالم لســبب او اخر، لكن ليس كلنا 
لديه القدرة على كتم حزنه وافتعال 
االبتســامة امام االخريــن ولكل منا 

اسبابه.
مهدي احللي يقول انه غالبا ال يشرك 
االخرين باحزانه ويقــول: "بطبعي ال 
احب الكدر، اميل الى الضحك واملزاح 
والشقاوة، وقد عرفت مبرور الوقت بني 
اصدقائي واهلــي ومعارفي على اني 
وبهجتهم، فصرت  مصدر ضحكهم 
اشعر باملســؤولية جتاههم، وعلي ان 
على صورتــي معهم، صورة  احافظ 
املتفائل املبتهج الــذي  ينتصر على 
احزانه بغــض النظر عــن حجمها، 
وال يعــرف احدا منهــم، اني اضعف 
منهــم، وان بداخلي احــزان ال يقوى 
على حملهــا جبل، لكني من اجلهم 
هم اوال ومن اجــل ان اظل بذاكرتهم 
الرجل املرح، اكابر وابتســم ولو على 

حساب مشاعري".
ومتر عــال عبد العزيز بازمة مع زوجها اذ 
قالت: "مذ تزوجت وانا اعيش مأساة، ال 
اود ان اتطرق اليهــا، لكن النتيجة اني 
االن في بيــت اهلي، اعانــي مع ابنتي 
من احساســنا باننا ضيــوف وال ندري 
الى متى. اذكر مرة كنت ابكي وانا اعد 
طعام العشاء ونادتني والدتي الشاهد 
معها موقفا كوميديــا في التلفزيون، 
اضطــررت الى مســح دموعــي قبل 
الضحك  اليها، وشــاركتها  الذهــاب 
مجبرة، الني اعلم انها تعاني من اجلي 
اكثر مني فال اريد ان ازيد من معاناتها. 
عدت الى املطبخ وانهــرت من البكاء، 
الني شعرت حتى حزني ال استطيع ان 
اجهر به، لكن بالنهاية وبعد ان غسل 

دمعــي حزني وازاح الثقــل عن صدري، 
حمدت اهلل على قدرتي على الصبر". 

يقول عبد اخلالق طاهر الباحث بالطب 
النفســي: "كتم احلزن امر غير صحي 
بتاتــا، وميكــن ان نالحــظ تأثيــره في 
على  يعيب  الذي  الشــرقي  مجتمعنا 
الرجــل البكاء، وبالنتيجــة فان الرجل 
غالبا يكون عمــره اقصر من عمر املرأة 
فالبــكاء بالنســبة الى املــرأة يعده 
البعض ميزة ودليل على رقة مشــاعر، 
لكنــه باحلقيقة ال يعــدو كونه افراغ 
للطاقة الســلبية او طاقــة احلزن من 

املناعي،  القلب، في اشــارة من اجلهاز 
كي يظل الشخص بصحة جيدة".

وحذر طاهر من الضغط الذي ميارســه 
الشخص على مشاعره لكتم حزنه او 
دموعه، وقال: "عند االحســاس بااللم 
النفســي واحلــزن، واصرار الشــخص 
على كتمه، فهو بذلك يعرض جسمه 
بجهازه  خاصــة  عــدة،  الضطرابــات 
العصبي، وبالتالــي يكون اكثر عرضة 
االحساس  الى  اضافة  القلب.  جللطات 
املناعي  واالرهاق، فجهــازه  بالصــداع 
يشــعر بالضعف بســب االبقاء على 

الطاقة والشحنات السلبية". 
وتابع: "هناك وسيلة سهلة للتنفيس 
عن احلزن من دون اعالم االخرين، ومن دون 
لالغلبية  بالنســبة  باحلرج  االحساس 
من الرجال تتمثــل بالبكاء والتنفيس 
عن احلزن في غرفته اخلاصة، هناك من 
يبكي وينفس عن االمه النفسية قبل 
النوم، ما يشــعر الشــخص باالرتياح 
الســلبية  الطاقة  افراغ  بعد  والهدوء 
والتخلــص منهــا املهــم ان ال نكتم 
مشــاعرنا حتت اي ظرف فالصحة هي 

االهم".

الصباح الجديد - وكاالت:
في كّل ســنة، تطلق العالمــات التجارية 
املالبــس  مــن  مجموعــات  األزيــاء  ودور 
واألكسسوارات خاّصة بشهر رمضان. حيث 
أطلقت ديور مجموعة كبســولّية خاّصة 
 Dior Gold Capsule برمضان حتمل إســم
Collection، وأعادت ماريا غراتســيا كيوري 

جتســيد التصاميم األيقونيــة بإصدارات 
مرهفة، معززة بلمسة من الذهب. 

بلمســة  حقائب  اجملموعة  تتخّللت 
 Book ذهبيــة وهي: حقيبــة

 Mini وحقيبــة   ،Tote
Book Tote، حقيبــة 

حقيبــة   Saddle

Dior Caro وحقيبة Lady D-Lite، باإلضافة 
وتتضّمن  ذهبيــة،  بلمســة  أحذيــة  إلى 
أكسســوارات  اجملموعــة 
مثل  ذهبية  بلمســة 
 Christian حــزام 
Dior ومجموعــة 
 J’adior أســاور 

إضافًة إلى حمالة ميكن تعليقها مبختلف 
احلقائب. ولشــهر رمضــان 2021، أطلقت 
فندي مجموعــة تضّم موديــالت حقيبة 
العربية.  املــرأة  وشــوز حتاكــي ســتايل 
الرمضانية من تصاميم  تتألف اجملموعــة 
كالســيكّية لــدى الــدار اإليطالّية مثل 
حقيبة Peekaboo األيقونية بحّلة جديدة .

أبرز إصدارات الموضة الخاّصة بشهر رمضان 2021

الكبرياء بكتم الحزن يعني
 االبقاء على طاقته فينا 

الصباح الجديد - وكاالت:
حتدثــت مايا دياب في اخر لقاء لها عن العديد 
من األمور احلياتية التي تعرضت لها ألول مرة، 
وقالت: "أنعم اهلل علينا بنعمة النســيان .. 
عدم تذكرنا للتفاصيل البشــعة يســاعدنا 
على احليــاة بإيجابية وإزاحــة حمل وذكريات 
مؤملة، وأؤمن بأهمية مقولتني "انظر لألشياء 
كأنك تراها ألول مرة" و"عيش يومك كأنه آخر 

يوم".
وأوضحت مايا : "أول مشروب في يومي قهوة 
تركي، وأول شخص اكلمه، ابنتي واخبرها اني 

لواللها ما كنت ساعيش".
وعــن حقيقة ان احلب االول ال ميكن نســاينه 
ويظــل عالقا في الذاكــرة قالت: "هناك حب 
يجعل االنسان يتعلق اكثر باحلياة، لكن ليس 
شرطا ان يكون هو احلب االول، فالسن والنضج 
يسهمان بتعزيز القدرة على استيعاب االخر".
وأشــارت مايــا: "البدايــات دائمــا حلوة ألن 

الطبيعة البشــرية تدفعنــا ألن نبذل 
مجهودا إلظهــار األفضل، لكن الوقت، 
العامل الوحيــد إلظهار حقيقة األمور 
وأحكم على  األصعــدة،  على جميــع 

الرحلة كاملة".
كمــا حتدثت عن أول مشــهد لها في 
مسلسل "كالم نسوان" وقالت: "طلب 
مني اخملــرج ان أبكي وكنت خائفة من 
املشــهد لئال لن يكون مبستوى احلدث 

واملوقف".
وتأثير كورونا على  الراهن  الوضع  وعن 
حياتنــا تقول مايا: "لــم اتخيل يوما 
مثلي مثل كل الناس، اني ســاتعايش 
مــع فيروس كورونا، امر نعشــه كلنا 
الول مرة، تعلمــت الكثير، ولم اتوقف 
عــن اداء ما علي ســواء فــي احلياة او 
الفن، ودائما انظر الى اجلانب املشــرق 

من االمور".

مايا دياب: ابنتي سبب رغبتي
 في الحياة و"النسيان" أكبر نعمة

الصباح الجديد - وكاالت:
ســيمثل طــالق بيــل ومليندا 
غيتــس، ثانــي أكبر تقســيم 
لألصــول املالية، بعــد انفصال 
جيف بيزوس عن زوجته ماكنزي 

في منتصف العام 2019.
بنحو  ثروة عائلــة غيتس  وتقدر 
130 مليار دوالر، ما يجعلهم في 

تبــة  ملر الرابعة ألثرياء ا
 ، لــم لعا ا

خلــف 
س  و بيــز
ن  يلــو إ و
 ، ســك ما
جــل  ر و
ل  عمــا أل ا
نسي  لفر ا

برنارد أرنو.
وأشار تقرير 
لصحيفــة 
ميل"  "ديلي 
البريطانيــة 
أن  إلــى 
"إمبراطورية 
غيتس املالية" 

تشــمل 

منازل في خمس واليات، وأســطوال 
من الســيارات، مبا في ذلك ســيارة 
بورش نادرة قيمتهــا 2 مليون دوالر، 
ومجموعة فنية تتضمن مخطوطة 
دوالر،  مليون   30 بقيمة  لدافنشــي 
بيل في مزاد علني، إضافة  اشتراها 

إلى عدد من الطائرات اخلاصة.
ومتتلــك عائلــة غيتس عــددا من 
أنحاء  فــي جميع  الفاخرة  القصور 
الواليات املتحدة، مــن أهمها منزل 
واشــنطن،  في  الرئيســي  العائلة 

والذي تبلغ مســاحته 66 ألف قدم 
مربع، وتقدر كلفة بنائه بـ63 مليون 
دوالر، بينما يصل ثمنه اآلن إلى 125 

مليون دوالر.
وميتلــك آل غيتس مزرعة بقيمة 59 
مليون دوالر في ويلينغتون بفلوريدا، 
إضافة إلى مزرعة أخرى في وايومنغ 

قيمتها تسعة ماليني دوالر.
وميتلــك الزوجان أيضــا منزلني في 
كاليفورنيا، تقدر قيمتهما بـ18 و43 

مليون دوالر.

الصباح الجديد - وكاالت:
أكد خبير روســي أنه مــع تقدم 
الزمــن، هناك أعــداد متزايدة من 
املهــن التي ميكــن أن تختفي من 
أسواق العمل، بسبب االستعاضة 
وأنظمة  ببرامــج  عــن عمالهــا 
متطورة تقــدم أفضل النتائج من 

دون أي تدخل بشري.
نائب  ســافونوف،  ألكسندر  وقال 
رئيس اجلامعة املالية في روســيا، 
الكالسيكية  املهن  من  العديد  إن 
ستواجه تطورًا خطيرًا، بحسب ما 

."rg" ذكر موقع
وأضاف: "يتم حالًيا اختبار أنظمة 
القيــادة اآلليــة فــي العديد من 
البلدان. وال يرجــع هذا إلى تطوير 
أيًضا  إنه  بل  السيارات فحســب، 
نظام حتديد املواقــع الذي يتفاعل 

مع االتصاالت املتنقلة.
ومــن املمكن أمتتة املتــرو من دون 
تدخل بشــري. ويحتاج عاملو هذه 
املهن اآلن بالفعل إلى التفكير فيما 
األجهزة  إذا حلت  ميكنهم فعلــه 

اإللكترونية محلهم. كان ينبغي 
أن يكون هناك ميكانيكي طيران 
اثنان  اآلن  ومالح، ومساعد طيار، 
العملية  فــي  املشــاركني  من 

يكفيان للضغط على األزرار. 
كل شــيء مؤمتت للغاية. 
القريب  املســتقبل  وفي 

ى  ن ســنر أ
الطائــرة 
أن  ميكــن 
هــا  د يقو
شــخص 

واحد"

الصباح الجديد - وكاالت:
املوســيقيني في مصر  نقابــة  نعت 
الذي توفي بعد  العطار  املطرب ماهر 
صراع مــع املرض عن عمــر ناهز 83 

عاما.
وقالــت نقابة املوســيقيني في بيان 
قبل  املستشــفى  دخل  الراحــل  إن 
الشــعب  بالتهاب في  أيام إلصابته 

الهوائية وضيق في التنفس.
باب  1938 بحي  العطــار عــام  ولد 
الشــعرية في القاهرة وحصل على 
بكالوريوس التجارة ثم دبلوم املعهد 

العالي للموسيقى العربية.

اشــتهر بغناء اللون الشــعبي في حقبتي 
القــرن  والســتينيات مــن  اخلمســينيات 
العشرين كما شـــارك فـي بعـض األفـالم 
السينمائيـة منها )حب وحرمان( و)احترسي 
مـــن احلـــب( و)بنـــات بحـــري( و)النغـم 

احلزيـن(.
ومن أشــهر أغانيه )بلغوه( و)افرش منديلك 
علــى الرملــة( و)مــني يآمن لك مــني( )ورد 
اجلنانني( و)قمري أنا( و)قلبي ســألته عليك( 
و)احلارس اهلل( و)دوبوني الغمزتني(. وغاب عن 
الساحة الغنائية منذ ســنوات بعيدة ولم 
يظهر ســوى في لقاءات تلفزيونية محدودة 

للغايـة.

طالق بيل ومليندا غيتس.. "كلمة السر" 
130 مليار دوالر

وفاة المطرب المصري ماهر 
العطار عن عمر ناهز 83 عاما

مهن مهددة باالنقراض
 في السنوات القليلة المقبلة
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