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الصباح الجديد - متابعة:
وصف رئيس جلنة األمن القومي 
في البرملــان اإليراني مجتبى ذو 
النوري، التسريب الصوتي لوزير 
اخلارجية محمــد جواد ظريف، 
والذي أثار جدال واسعا في البالد 

وال يزال، باحلادث املرير.
مغلقة  جلســة  خــالل  وقال 
عقدهــا البرملان امــس األحد: 
"التســجيل املســرب جعــل 
روسيا والصني تتخليان عنا في 

محادثات فيينا".
كمــا أضــاف أن "تصريحــات 
ظريــف أظهــرت احلقــد جتاه 

قاسم سليماني".
القومي  األمــن  جلنــة  وقالت 
أجوبة  أن  اإليرانــي،  بالبرملــان 
ظريف حول التسريب الصوتي 

لم تكن مقنعة.
املقابلة  وكان ظريف قال فــي 
مع  ساعات   3 اســتمرت  التي 
للحكومة  املوالي  االقتصــادي 
ســعيد ليالز، والتي أجريت في 
العــام املاضي، إن  مارس مــن 
النظام اإليراني فّضل "امليدان"، 

أي نشــاط احلرس الثوري، على 
قائد  "الدبلوماســية"، متهماً 
فيلق القدس في احلرس الثوري، 

قاســم ســليماني باإلضــرار 
اخلارجيــة  بالدبلوماســية 

حلكومة روحاني.

الذي  اإليراني  القائد  اتهم  كما 
يناير  مــن  الثالث  فــي  اغتيل 
العام املاضي، مبرافقة موسكو 

فــي جهودها لتدميــر إجنازات 
إدارة روحاني.

قبضة  عــن  حتدث  ذلــك،  إلى 
علــى  احملكمــة  ســليماني 
الدبلوماســية في البالد، قائال 
: "لم أمتكن أبدا في مســيرتي 
املهنية من القول لســليماني 
أن يفعــل شــيًئا معينا لكي 
الدبلوماسية".  في  أســتغله 
وتابع: "كان يفرض شروطه عند 
ذهابــي ألي تفاوض مع اآلخرين 
بشــأن ســوريا، ولم أمتكن من 

إقناعه بطلباتي".
مع  التســجيل  نشــر  وتزامن 
مباحثــات "فيينا" التي جتريها 
طهــران والقوى التــي ال تزال 
منضويــة في االتفــاق النووي 
للبحث في   ،2015 عــام  املبرم 
عودة الواليات املتحدة إليه بعد 
انســحابها األحــادي منه عام 
2018 وإعادتهــا فرض عقوبات 
على طهران، وعودة األخيرة إلى 
التزاماتها مبوجبه، والتي كانت 
تراجعــت عــن غالبيتهــا في 
األميركي.  االنســحاب  أعقاب 

األولى  الوالية  في  االتفاق  وأبرم 
لروحاني، بعد مفاوضات شاقة 

قادها ظريف بشكل أساسي.
يشــار إلى أنه مــن املتوقع أن 
التي  فيينا  محادثات  تســتمر 
انطلقت قبــل يومني بجولتها 
الرابعــة حول االتفــاق النووي 
أكثر من أسبوع على خالف ما 

جرى في اجلوالت السابقة.
وعلى الرغم مــن التصريحات 
املتفائلــة التي أدلــى بها عدد 
األوروبيــني  املســؤولني  مــن 
واإليرانيني  األميركيــني  وحتى 
على مــدى األيــام املاضية، إال 
أن اجلميــع مجمــع على عدم 
ســهولة العراقيل التي تواجه 
هذا امللف، ال ســيما مســألة 
الوقت  بــدأ  فيما  العقوبــات، 
يلعــب كعنصــر ضاغط على 
املشاركني، ال سيما وأن البرملان 
كان أقــر ســابقا قانونا يتيح 
ومنع  اليورانيوم،  تخصيب  رفع 
الوكالــة  تفتيــش  عمليــات 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 

للمنشآت النووية في البالد.

رئيس لجنة االمن النيابية اإليرانية:

تسجيل ظريف جعل روسيا والصين تتخلى عنا في فيينا

بغداد - الصباح الجديد:
أكد نائب رئيــس التحالف القومي 
التركمانــي عباس األغا امس األحد، 
أن املطالبــة احلكوميــة بتفعيــل 
غــرف التنســيق املشــتركة بــني 
اجليــش والبيشــمركة في كركوك 
سوف يتســبب بأزمة وفتنة كبيرة، 
فيما وصف نائــب تصريحات رئيس 
مجلس الوزراء بشأن " إعادة مقرات 
الى  الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 

كركوك "، باملقلقة.
وقال عباس األغا في تصريح تابعته 
اســتعداد  “لدينا  اجلديد:  الصبــاح 
تبقى  أن  يجب  وكركوك  لالنتخابات 
بعيــدة عن الصراعات السياســية 
ودخول البيشمركة كطرف عسكري 
على  لطرف  معاونة  مبثابة  ســيعد 
وأضاف  األخرى”.  املكونات  حســاب 
أن “امللــف األمني يجب أن يبقى بيد 
القوات االحتاديــة حصرا، خاصة مع 

اقترابنــا من موعــد االنتخابات وال 
ضير من تبادل املعلومات مع اإلقليم، 
من آجــل احلفــاظ على اســتقرار 
املتنازع عليها”. ومن جانبه،  املناطق 
وصف النائب محمد البلداوي امس، 
تصريحات رئيــس الوزراء مصطفى 
مقرات  إعــادة  بشــان  الكاظمــي 
الى  الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 
كركوك قبل االنتخابات بـ " املقلقة 
" سيما وان الدميقراطي الكردستاني 

في كركــوك موجود أصــال وميارس 
عمله بــكل حرية . وقــال البلداوي 
فــي تصريح الحق ان ” النشــاطات 
الدميقراطي  للحــزب  السياســية 
الكردستاني التابع ملسعود البارزاني 
تسير بشكل طبيعي في محافظة 
كركــوك اال ان تصريح رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بشــان وجوب 
عــودة مقرات احلزب امر مســتغرب 

ويثير الشكوك.

االتحاد األوروبي والهند يسعيان إلى تعزيز شراكتهما 
6التجارية واالستثمارية في مواجهة الصين جوالت مرتقبة لن تكون سهلة

3 في تطبيع العالقات بين مصر وتركيا

بغداد - الصباح الجديد:
اكد اخلبير القانوني، طارق حرب 
امس األحد، عدم إمكانية اجراء 
خالل  الكترونيــا  االنتخابــات 
مبينا  “كورونا”،  ومنها  االزمات 
الناخب  ان الدســتور طالــب 

باحلضور الى مراكز االقتراع.
وقال حــرب في تصريح تابعته 
ان” الدســتور  الصباح اجلديد، 
العراقي لم يرد فيه اي شــيء 
أو نص بشــأن إدارة االنتخابات 
إلكترونيا”، مؤكدا انه” ال يجوز 
ذلــك وفق االعــراف القانونية 

الدولية وتعتبر االنتخابات غير 
شرعية”.

وأضاف، ان” الدســتور العراقي 
كتب على الناخب احلضور الى 
مكان االنتخابي بشــخصيته 
ليــؤدي  واملعنويــة  املاديــة 
االنتخــاب بنفســه دون وجود 

وسيط في تلك العملية”.
الدول  اغلــب  ان”  الى  واشــار 
الكبرى اجرت االنتخابات خالل 
فترة كورونا وآخرها االنتخابات 
االمريكية التي جرت في العام 

املاضي.

خبير قانوني: ال يجوز اجراء 
االنتخابات الكترونيا اثناء االزمات

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلن وزير املــوارد املائية مهدي 
رشيد يوم امس االحد، انخفاض 
مناســيب املياه في نهري دجلة 

والفرات إلى النصف.
وقــال الوزير مهدي رشــيد في 
مؤمتر صحفي فــي مقر الوزارة 
القادمة  املائيــة  أن "الــواردات 
والفرات  من تركيا لنهري دجلة 
باملئة".،   50 مبقــدار  انخفضت 
مضيفا ان "روافد سد دربندخان 

وصلــت واردتها إلى صفر باملئة 
، فيما انخفضــت واردات الزاب 

االسفل بنسبة 70 باملئة".
وتابــع الوزير؛ أن اخبــارا وردتنا 
بقيــام ايــران بتحويــل بعض 
الروافد الى داخل ايران منها نهر 
رافد  ســيروان وبعض من مياه 
ديالى، مشيرا إلى أنه مت التأكد 
من هذه املعلومــات عن طريق 
مراقبتنــا التقنية فــي الوزارة 

واستشعرنا بان األمر موجود.

بغداد - الصباح الجديد:
اكــدت وزارة الصحــة والبيئة 
اســتمرارها باستقبال وجبات 
جديدة مــن اللقاحات املضادة 
جلائحــة كورونا، بشــتى انواع 
مناشئها ضمن اجلدول الزمني 

احملدد مسبقاً.
وقالــت عضو الفريــق الطبي 
االعالمــي لــوزارة الصحــة ، 
ربى فالح في تصريح رســمي، 
ان "الــوزارة ال تزال تســتقبل 
مبختلف  اللقاحات  من  وجبات 
انواع مناشــئها ضمن اجلدول 

الزمنــي املوجود مســبقاً من 
اجل تغطية أكبر عدد ممكن من 
امللقحني خالل الفترة املقبلة".

وفيما يتعلــق بانخفاض اعداد 
امللقحــني في االيــام القليلة 
"ســبب  أن  أوضحت  املاضية، 
على  الكبير  لالقبال  يعود  ذلك 
اللقــاح من قبل  منافذ صرف 
الى  ادى  الــذي  األمر  املواطنني 
نفاد وجبة مــن اللقاحات قبل 
وجبــة جديدة  وصــول  موعد 
ضمن اجلدول الدوري الســتالم 

اللقاح".

الصحة: االقبال المتزايد على اللقاحات 
تسبب في انخفاض اعداد الراغبين بالتطعيم

وزير الموارد المائية: انخفاض مناسيب 
نهر دجلة مخطط له ومتطلبات الزراعة 

الصيفية مؤمنة

افاد بان ايران لم تستجب لعقد اجتماع معها

بغداد - وعد الشمري:
املشتركة،  العمليات  قيادة  نفت 
أمس األحــد، وجود قوات أجنبية 
في قاعدة بلد، مشــيرة إلى أنها 
تضم أسراب جوية كلفت العراق 
مبالغ طائلــة، وفيما حذرت من 
السالح  اســتهداف  اســتمرار 
اإلرهاب،  مواجهــة  فــي  األقوى 
قرارات من شــأنها  اتخاذ  أكدت 
القاعدة  مــن قصــف  أن حتــد 
مبتابعة مباشرة من رئيس الوزراء 
والوزراء  الكاظمــي  مصطفــى 

األمنيني.
القيادة  باســم  املتحــدث  وقال 
حتســني اخلفاجي، فــي تصريح 
إلى "الصبــاح اجلديد"، إن قاعدة 
بلد عراقيــة حتتوي على طائراتنا 
فيها  املتواجدين  وجميع  املقاتلة 
أو حراس  أو موظفني  من طيارين 

هم من اجلنسية العراقية".
وأضاف اخلفاجي، أن "الذي يتواجد 
في القاعدة، هو فقط الشــركة 
التــي قامت بتجهيــز الطائرات 
تدريب  إكمــال  واجبهــا  ومــن 
املــالكات الفنيــة والهندســة 
بشــأن  كاملة  املهام  الســتالم 
التجهيــز والصيانة وفق ما نص 

عليه العقد".
وأشــار، إلى أن "ما نأســف إليه 
هــو تعــرض تلك القاعــدة إلى 
استهداف بني مدة وأخرى، بداعي 
وجود قوات أجنبية ســواء تابعة 
أي جهة  أو  الدولــي  للتحالــف 

أخرى".
زيــارة  أن"  اخلفاجــي،  وأوضــح 
مستشــار األمن القومي قاسم 
االعرجي إلى القاعدة أمس األول 
وواضحة  تضمنت رسالة مهمة 
عن ما شاهده خالل جولة شملت 

جميع أرجاء القاعدة، حيث أطلع 
على كامل التفاصيل التي تؤكد 
عدم وجود قوات أجنبية قتالية".

ونــوه اخلفاجي، إلــى أن "الزيارة 
متخضــت عــن قــرارات مهمة، 
وإعالن بأن هــذه القاعدة عراقية 
القدرات  فيها ســوى  توجــد  ال 

القتالية العراقية".
ويواصل، أن "عدداً من األســراب 
اجلوية العراقية تضمها القاعدة، 
وكلفت العراق مبالغ طائلة جداً، 
وهي تعد الســالح األهم للدولة 

والشعب في مواجهة اإلرهاب".
أن "عمالً  إلــى  اخلفاجي  ومضى 

كبيــراً نعمل عليه ملواجهة تلك 
الهجمات واحلد منها على أعلى 
املســتويات، وبتوجيه مباشر من 
رئيس مجلــس الوزراء مصطفى 
والقــادة  والــوزراء  الكاظمــي 
األمنيني، واألمور تسير وفق ما هو 

مخطط له".

من جانبه، ذكر عضو جلنة األمن 
والدفــاع النيابيــة عبــد اخلالق 
العــزاوي، أن "قاعــدة بلد ليس 
فيهــا قوات قتاليــة أجنبية، بل 
ونستغرب  فقط،  للعراقيني  هي 

من استمرار قصفها".
وتابــع العزاوي، فــي تصريح إلى 

"الصباح اجلديد"، أن "اســتمرار 
عمليات االســتهداف له تبعات 
خطيــرة، وال يصب في املصلحة 
العامة، بل يعكس عدم استقرار 
أمني وأن القــوات العراقية غير 
قــادرة علــى التعامــل مع هذه 

اجلماعات".

العمليات المشتركة: قاعدة بلد تضم طائراتنا 
المقاتلة وعراقيين فقط وتخلو من القوات األجنبية

قاعدة بلد "ارشيف"

حذرت من استهداف السالح األقوى في مواجهة اإلرهاب

تقريـر

بغدادـ  الصباح الجديد: 
حقوق  مفوضية  عضو  قال 
ان  البياتي،  علي  االنســان، 
إيهاب  الناشــط  اغتيــال 
الوزني فــي هذا الوقت جاء 
لكونه كان مؤثراً بســاحة 
التظاهــرات بكربالء، وفيما 
اشارت الى ان اعداد املغتالني 
واملغيبــني من الناشــطني 
150 شــخصا،  يربــو على 
أوردت ان اللجان التحقيقية 
لم تكشف شيئا حتى االن

تصريح  فــي  البياتي  وقال 
اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه 
ان "أكثــر مــن 70 عملية 
في  ناشطني  طالت  اغتيال 
التظاهــرات منذ تشــرين 
2019 وحتى االن  االول لعام 
حيــث أدت الــى مقتل 25 
ناشطا وجرح العدد اآلخر".

وأشــار الى "وصــول أعداد 
ظــروف  فــي  املغيبــني 
التظاهرات الــى ما ال يقل 

عن 80 شــخصا وهذا يثير 
التســاؤالت حــول وعــود 
عن  بالكشــف  احلكومــة 

اجلناة والفاعلني".
أن  املفوضية  عضو  وأضاف 
"اربع جلان ُشــكلت حلسم 
بعمليات  التحقيــق  ملف 
االغتيال ولكن حتى اآلن لم 
تظهر اي نتائج،" مشيرا الى 
"امتالك احلكومة وأجهزتها 
االمكانيــات  األمنيــة 
للكشف عن اجلناة ولكنها 

تفتقد الى اجلدية واإلرادة".
مجهولون،  مسلحون  وكان 
اول أمس  اغتالــوا مســاء 
ايهاب جواد  املدني  الناشط 
الوزنــي امــام منزلــه في 
في  احلداد  شــارع  منطقة 
كربــالء، فيما افادت مصادر 
بأن الناشــط فــارق احلياة 
متأثرا بإصابته برصاصة في 
نقله  بعد  الــرأس  منطقة 

الى املستشفى. 

 اكثر من سبعين عملية اغتيال 
طالت ناشطي التظاهرات ولجان 

التحقيق لم تكشف شيئا

أوردت ان اعداد المغيبين بلغت 80 شخصا.. حقوق اإلنسان:

السليمانية - عباس اركوازي:
ســارع جهاز مكافحة االرهاب في 
اقليم كردستان الى اصدار توضيح 
للراي العام نفى من خالله اية صلة 
بعملية اغتيــال قائد فيلق القدس 
اجلنرال  االيراني  الثــوري  احلرس  في 

قاسم سليماني.
نيــوز"  "ياهــو  موقــع  أورد  وكان 
االمريكــي في تقرير اســتقصائي 
نشــره امس االول الســبت 8 مايو 

أيــار، نقاًل عــن مصــادر مختلفة، 
تفاصيل جديــدة حول كيفية  عن 
احلكومــة  وتنفيــذ  تخطيــط 
لعملياتها  الســابقة  األميركيــة 
النوعية، التي أدت الى مقتل القائد 
التابع  القــدس  لفيلــق  الســابق 
قاســم سليماني،  الثوري  للحرس 
والقيــادي البارز في قوات احلشــد 

الشعبي ابو مهدي املهندس.
واشــار التقريــر االمريكــي بنحو 

غير مباشــر الى مشاركة عدد من 
الضبــاط الكرد في ملــف اغتيال 
اجلنرال قاسم سليماني، وفي مكان 
آخر في التقرير ورد اســم مؤسسة 
القليم  التابعة  االرهــاب  مكافحة 

كردستان.
مؤسســة  باســم  متحدث  وقال 
مكافحة االرهاب، في بيان تسلمت 
الصباح اجلديد نســخة منه، "رغم 
اننــا النعلم مــاذا يقصــد كاتب 

التقريــر والــى أي قــوة ملكافحة 
االرهاب يشــيرون الننا ومع االسف 
للبيشــمركة  قوتني  اآلن منلك  حلد 
واستخباراتني  لآلسايش  ومديريتني 
اقليم  في  االرهاب  وقوتني ملكافحة 
كردستان، لكن ما يتعلق بنا كقوات 
مكافحــة االرهــاب، تابعني لالحتاد 
ننفي  فإننا  الكردستاني،"  الوطني 
اي علم او مشاركة لقواتنا في مثل 

تلك العمليات".

ردا على ما ورؤد في تقرير اميركي نائب يبدي قلقه من تسليم الكاظمي ملف المحافظة لهما

جهاز مكافحة اإلرهاب في إقليم كردستان
ينفي عالقته بمقتل سليماني

تركمان: عودة سطوة البيشمركة والديمقراطي 
الكردستاني الى كركوك ازمة وفتنة كبيرة



بغداد ـ الصباح الجديد:

حتضيــراً لالنتخابــات البرملانية املقرر 
إجراؤهــا في 10 تشــرين األول 2021، 
مفوضيــة  اســتعدادات  وضمــن 
االنتخابات، وبالتحديد في إطار اختيار 
فإنهــا وضعت  االقتــراع،  موظفــي 
آليتــني إحداهما خاصــة باملتقدمني 
مــن موظفــي الدولة كافــة واآللية 
األخرى للمتقدمني من شريحة طلبة 
فيما  واخلريجني،  واملعاهــد  اجلامعات 
يتعلق بشــريحة املوظفني املتقدمني 
يشــترط أن يكــون املوظــف حاصالً 
على شــهادة ال تقل عــن اإلعدادية، 
مــع مراعاة اختيــار مــدراء احملطات 
األعلى  الوظيفيــة  الدرجة  حســب 
والتخصص الدراســي، مع التأكد من 
كون املتقدمني ليســوا مرشــحني أو 
وكالء أحزاب أو مراقبني، حيث سيجري 
التحقــق من ذلك من خــالل برنامج 

كموظفي  املتقدمني  بيانــات  تقاطع 
اقتراع.

في ســياق متصل بأجواء االستعداد 
لالنتخابات، مت تكليف قسم الشكاوى 
والطعــون االنتخابية بإعداد دراســة 
حلصــر اخملالفــات احملتملــة ملراحــل 
العمليــة االنتخابية كافــة واقتراح 
الغرامات املناسبة لكل مخالفة وفقاً 

للقانون.
مــن جانــب آخــر تعمــل املفوضية 
على تشــكيل جلان تتألــف من أحد 
املفوضني  مجلــس  أعضاء  الســادة 
وعدد مــن املدراء العامــني وموظفني 
والرقابية  الفنيــة  االختصاصات  في 
اللجان  هــذه  مهمــة  والقانونيــة، 
اإلشــراف الدوري علــى عمل مكاتب 
احملافظات االنتخابية من خالل الزيارات 
امليدانية، فضالً عن استمرار املفوضية 
فــي تدريب مالكاتها مــن خالل عقد 
الورش التدريبية التطويرية في جوانب 
واالعالمية  الفنيــة  مختلفــة منها 

االنتخابية. 

أمــا آخر قــرارات مجلــس املفوضني 
النواب  بالنســبة ملرشــحي مجلس 
لالنتخابــات املقبلة )من املرشــحني 
على دوائر انتخابيــة غير الدوائر التي 
فإنه ســمح  في محل ســكناهم(، 
لهــم إضافة الى عوائلهم بحســب 
بتغيير  التموينية حصــراً  البطاقــة 
مركز اقتراعهم إلى مراكز االقتراع في 
الدوائر االنتخابية التي ترشحوا فيها 
ليتمكنوا من التصويت لصاحلهم مع 
عوائلهم على أن جتري عملية التغيير 
فــي مكتب احملافظة التي يســكنها 

املرشح ولغاية 6/5/2021.
وفــي ســياق التواصل مــع البعثات 
بغداد،  فــي  العاملة  الدبلوماســية 
املفوضني  مجلــس  رئيس  اســتقبل 
القاضي جليــل عدنان خلف في مقر 
مفوضيــة االنتخابــات ببغــداد، يوم 
اخلميس املاضي 6 أيار 2021، الســفير 
البريطاني ســتيفن هيكــي، ومديرة 
القسم السياســي في السفارة لورا 

كايلز.

ورّحب رئيس مجلس املفوضني باهتمام 
الســفارة البريطانيــة فــي متابعة 
االســتعدادات لالنتخابــات البرملانية 
املقبلة، مثنياً علــى دور بريطانيا في 
دعم جهــود املفوضية من خالل بعثة 

األمم املتحدة في بغداد.
والتقى رئيس مجلــس املفوضني يوم 
اخلميس املاضي ٦ أيار ٢٠٢١، بعدد من 
اليومية  الصحف  ومدراء حترير  رؤساء 
فــي بغــداد، مبيناً لضيوفــه إن هذا 
اللقاء هو الثاني الذي ينظمه مكتبه 
للتواصل مع املؤسســات الصحفية 
واإلعالمية، بعد لقــاء مماثل مع مدراء 
مكاتب القنوات احمللية ومدراء األخبار 
فيهــا، وأجاب القاضــي جليل عدنان 
خلف على عدد من التساؤالت، لينتهي 
اللقاء بالتأكيد على إن املفوضية توفر 
للصحافيــني كل املعلومات املتعلقة 
بالعمليــة االنتخابيــة؛ من أجل حث 
الناخبني على املشــاركة الفاعلة في 
االنتخابات  املقبل:  األول  تشرين  حدث 

النيابية املرتقبة. 

تقرير

محليات2

البصرة ـ سعدي السند :

شــارك رئيــس جامعــة البصرة 
حمادي  شــاهني  ســعد  الدكتور 
في املؤمتر الدولــي الثاني للتعليم 
)لنقّرب  عنــوان  االلكترونــي حتت 
املســافات( والذي نظمــه الفريق 
الــوزاري اخملتــص مبشــاركة 100 
مؤسسة عاملية ومحلية واكثر من 

50 متحدث وخبير عاملي .

املؤمتر الدولي الثاني للتعليم 
االلكتروني)لنقّرب املسافات(

لرئيس  كلمة  املشاركة  وتضمنت 
جامعة البصــرة مع عرض تقدميي 
عن اجنــازات اجلامعة حيث اشــاد 
املبذولــة من  الكبيــرة  باجلهــود 
قبــل االكادمييــني اليجــاد احللول 
ملواجهــة جائحــة كورونــا وعدم 
ضيــاع العام الدراســي رغم عدم 
وضــوح االمور في كيفيــة انهائه 
فتظافرت اجلهود بني الوزارة وفرقها 
والتقنيني  اجلامعات  في  واالساتذة 
اخملتصــني وواصلوا الليــل بالنهار 
فنجح اجلميع في تأســيس تعليم 
الكتروني اجتــه للتكامل والرصانة 
والسالسة مع احملافظة على القيم 

التعليمية .
واضاف شــاهني مع بدايــة العام 
الدراســي احلالــي انطلقنــا نحو 
التعليــم املدمج وهــو كان خيارا 
تعليمة  حزمــة  بتوفيــر  وحتديــا 
اخملتبرات  خــالل  مــن  متكاملــة 
احلضوريــة في احلــرم اجلامعي مع 
االفتراضية  التفاعليــة  احملاضرات 
وكذلك مصــادر  التعلم الرقمية 
الذكيــة وكان خيــاراً  واملقــررات 

استيراتيجياً مهماً للنجاح .
وعن جامعة البصرة ذكر شــاهني 
الى  حتولــت جامعتنــا تدريجيــاً 
جامعــة رقمية وقمنــا بكثير من 
االجنازات بدعــم من الفريق الوزاري 
العامليــة  التصنيفــات  ودخلــت 
حيــث نالت املراتــب االولى محلياً 
ونــزف لكــم اليوم خبــر انضمام 
والذي   )GURP( الى جتمع  جامعتنا 
لتقييم  اخلضــوع  للجامعة  يتيح 
التعليــم  والدارة  الشــنغهاي، 
البرنامج  جلنة  شكلت  االلكتروني 
الدراســي واســتحداث وحــدات 
التعليم االلكتروني في كل كليات 
اجلامعــة فضــالً عن عمــل بوابة 
جامعة البصــرة االلكترونية التي 
حتتوي علــى برامج متعددة خلدمة 

الطلبة حتى تخرجهم.
وشــركة  البصرة  جامعة  ووقعت 
للتعاون  اتفاقــاً  البصــرة  نفــط 
املشــترك فــي مجــاالت البحث 
العلمي والتدريــب والتطوير حيث 
وقــع االتفاق ممثل رئيــس اجلامعة 
رمزي ســالم علي عميد  الدكتور 
كليــة الهندســة مــع مدير عام 
شــركة نفط البصرة خالد حمزة 

عباس.
املســاهمة  على  اجلانبان  واتفــق 
املشــتركة بني الطرفــني للتبادل 
العلمي والعملي ورفد سوق العمل 
بخريجني  كافة  الدولة  مبؤسسات 
اكفــاء مع زيادة كفاءة منتســبي 
الثقل  ميثل  الذي  النفطي  القطاع 

االكبر في اقتصاد العراق.
واكد الطرفان علــى التعاون فيما 
بينهمــا علــى تبــادل الدعم في 
اجملاالت  فــي  واخلبرات  املعلومــات 
وكذلك  واالدارية  والفنية  العلمية 
االقتصادية فضالً عن تطوير املوارد 

البشرية مبا يخدم الصالح العام.
ونظمت كليــة التربية للبنات في 
جامعة البصرة محاضرة الكترونية 
عــن إدمــان االنترنــت ، وتهــدف 
احملاضرة التــي نظمت بالتعاون مع 
قسم االرشــاد النفسي والتوجية 
التربــوي في جامعــة البصرة الى 
التي  االنترنت  ادمان  دراســة حالة 
يقضــي فيها االفــراد جل وقتهم 
بأستخدام الهواتف الذكية ويكون 
من الصعب االبتعــاد عنها، وتأثير 
هذا االضطراب ســلبا على احلياة 

االجتماعية.
وبينــت احملاضرة ان ســبب االدمان 
على االنترنت يكمن في أنه دائما ما 
يقدم حلوال يسيرة للمستخدمني 
على سبيل املثال سهولة التحدث 
مع أشخاص اخرين، وسهولة شراء 
احتياجاته من احملال التجارية، وتوفر 
ممن  ويجد  اإللكترونيــة  األلعــاب 

يشاركونه اللعب.
ونظم قســم شــؤون األقســام 

الداخلية في جامعة البصرة ورشة 
عمل عن كيفية تفــادي ومعاجلة 

العنف االسري.
وتهــدف الورشــة التــي حاضرت 
فيهــا اخصائية العلــوم التربوية 
واالرشــادية الدكتــور هنــاء عبد 
النبي العبادي الى تأهيل املشرفات 
العامــالت فــي اقســام ســكن 
الطالبــات على كيفيــة التعامل 
التعنيف  ظاهرة  انعكاســات  مع 

االسري لدى الطالبات املقيمات .
وتطرقت الورشــة الــى النظريات 
العلمية احلديثة في تفسير العنف  
وحتليــل اســبابه املباشــرة وغير 
املباشــرة وكيفية ادارة اجللســات 
العالجيــة  التــي تخفــف مــن 
انعكاسات الظاهرة وتوفير الدعم 
لرفع  للطالبات  والنفسي  املعنوي 
كفاءتهــن وحتصيلهن الدراســي 
وكيفية شــغل مكان األسرة عند 
غيابهــا . ونظم مركز ابن ســينا 
مع  وبالتعاون  االلكتروني  للتعليم 

الفنون اجلميلــة بجامعة  كليــة 
البصرة ورشة تطويرية عن كيفية 
التســجيل  أجهــزة  إســتعمال 
تســجيل  في  املتطورة  الصوتــي 
مبشــاركة  العلميــة  احملاضــرات 

مجموعة من التدريسيني.
وتهدف الورشة التي ادارها الدكتور 
والباحث  حســن طالــب جنــزي 
حيدر جعفر الدغــالوي الى ضمان 
فاعلية وكفاءة تســجيل الصوت 
ومعــدات  أجهــزة  باســتعمال 
متطورة من اجل انشاء محاضرات 

الكترونية للطلبة اكثر جودة. 
عملية  دروسا  الورشــة  وتضمنت 
التسجيل  انظمة  اســتعمال  في 
كاملكســر واللواقط والهيتفونات 
وآليــة مــزج االجهــزة وعمليات 
برامج  بأحدث  واملونتاج  املكســاج 

التقطيع والفلترة  الصوتية .
ونظمت كليــة العلوم في جامعة 
البصــرة محاضــره علميــه عن 
كوفيــد 19 واضطرابــات اجلهــاز 

الورشــة  وهدفــت   . التنفســي 
ســناء  الدكتورة  ألقتهــا  التــي 
جميل ثامــر  الى التطرق عن انواع 
أجناس فايــروس كورونا وآثار عدوى  
الفايــروس املســببه للمتالزمــة  
 SARS التنفســية احلادة الوخيمة
على اجلهاز التنفسي وإعطاء ادله 
لفهم  بايلوجية االصابة وتسليط 
الضوء على املعرفــة احلالية حول 
الفسيولوجيا املرضية للفايروس . 

تصنيــف  الورشــة  وتضمنــت 
الفايــروس  واألجنــاس وتركيــب 
املرضيــه  واألعــراض  الفايــروس 
خاليا  في  الفســلجيه  والتغيرات 
بطانة االنــف واحلويصالت الرئوية 
وآلية حصــول اجللطه  في االوعيه 

الدمويه  في الرئه. 
تعزيز  بضــروره  الورشــه  واوصت 
الفهــم للفســيولوجيه املرضيه 
الســريريه املتســببه عن االصابه 
بالفايروس لتوجية تطوير العالجات 

املستقبلية.

منى خضير عباس
اكدت الهيئــة العامة للمياه اجلوفية 
اهدافها  ســعيها من خالل حتقيــق 
خلدمة املواطنني وتوفير املياه التي تعد 
عصب احلياة واســتغالله في اجملاالت 
اخملتلفة ومن اجــل احلصول على اكبر 
بلدنــا متحملني  في  رقعة خضــراء 
بذلك كل الصعوبات في اثناء العمل 
ان تكون ســبب في  للحيلولــة دون 
تاخير اعمــال احلفر ، كما اكد املصدر 
االعالمــي في الهيئــة ، حيث مت اجناز 
وحفر )40( بئراً في شهر نيسان لعام 
2021 اضافــة الى فحــص )35( بئرا 
ونصب )7( طواقم ضخ مع صيانة )3( 
طواقم ضخ . ففي محافظة ميسان 

مت اجناز حفر بئرين خالل شــهر نيسان  
لعام 2021 هما بئر استكشافي بعمق 
الشــمالي/  بازركان  وبئــر  2م    )138(
شــركة ازدهــار ميســان اضافة الى 
فحــص )3( ابار بجهــود العاملني في 
املياه  لتوفير  وذلــك   )113( فرقة حفر 
اليومية  لالســتخدمات  املطلوبــة  
اخملتلفة في احملافظة . وتستمر الهيئة 
العامة للمياه اجلوفية من خالل جهود 
املقدســة  عامليها فــي فرع كربالء 
على توفيــر املياه لســد احتياجاتها 
للمياه خلدمة املواطنني في العديد من 
املناطق والقرى التــي تقع بعيدة عن 
املياه الســطحية حيث مت اجناز بئرين 
خالل الشــهر املنصرم فــي احملافظة 

بعمــق )100( م لكل منهــا بئر هما 
بئر العتبة احلســينية /1 و بئر العتبة 
احلسينية /2 بجهود فرقة حفر )118( 
وذلك لسد االحتياجات اخملتلفة اضافة 
الــى نصب )3( طاقم ضــخ . وتواصل 
الهيئة العامة للمياه اجلوفية تكثيف 
جهودها فــي محافظة ديالى  لتوفير 
امليــاه في املناطق البعيــدة عن املياه 
الســطحية واســتخدامه لالغراض 
الزراعيــة والصناعية اضافة الى ارواء 
احليوانــات حيث تكللــت  باجناز )12( 
بئرا خالل شهرنيســان 2021 بجهود 
 )51،73،74( العاملني في فرق احلفــر  
وباعماق مختلفة اضافة الى فحــص 
)7( آبار وصيانــة )4( طاقم ضخ  ومن 

هذه االبــار  بئر )احلي اجلديــد /جبارة 
/2 ( بعمق )102( متــرا  وبئر )محطة 

التقوية /3 جبارة ( بعمق )96(م .
للمياه  العامــة  الهيئــة  وتســتمر 
اجلوفية بتكثيــف جهود عامليها في 
محافظة نينوى مــن خالل فرق احلفر 
العاملة في الفرع حيث تكللت  باجناز 
)6( آبار خالل شــهر نيســان من عام 
2021 منها بئر خراب باجار الكرامة /1 
بجهود فرقة حفر )40( وبعمق )252(م 
وبئر القصرية/1 بعمق )222( م اضافة 
لالستخدامات  وذلك   )10( فحص  الى 
اليوميــة اخملتلفة من قبــل املواطنني 
في القــرى واملناطق البعيدة عن املياه 

السطحية. 

وزع محافــظ واســط الدكتــور 
محمــد جميل املياحــي الوجبة 
األولى من قطع االراضي السكنية 
بني الكــوادر التربوية في احملافظة 
والتــي بلغت نحــو ألفي قطعة 

أرض في مدينة الكوت .
واقيــم احتفال باملناســبة جرت 
بــني  القرعــة  عمليــة  خاللــه 
وسط  وكانت  بالتوزيع  املشمولني 
والوضوح  الشفافية  متلؤها  أجواء 
رقم  على  ليحصل كل شــخص 

القطعة من خالل القرعة .
وأوضح أن القرعة أجريت حضوريا 
ملــن جمــع 24 نقطة فمــا فوق 
املوضوع  املفاضلة  نظام  حســب 

لضمان التوزيع العادل

مشــيرا الى أن األبــواب مفتوحه 
لتقلــي االعتراضات   لكل االحبة 
ممن شــعر بغنب او عــدم انصاف ، 
ونستقبل أي حالة تظلم الي احد 
 ، ولم يُشمل  احملددة  النقاط  جمع 
او ُظلم بطريقة احتساب النقاط 
..  مؤكــدا ان هــذه هــي الوجبة 
األولى واننا ماضون بشمول جميع 
مــالكات التربيــة فــي الوجبات 
الالحقة . كمــا نؤكد على املضي 
الســتكمال تخصيــص وفرز 20 
ارض ســكنية في  الف قطعــة 
عموم الوحدات االدارية ، نســعى 
فيها لشــمول اكبر قدر ممكن من 
املستحقني ، خالل هذا العام ، ومن 

مختلف الشرائح ..

جامعة البصرة تقيم عددا من األنشطة التخصصية 
والمتنوعة لألرتقاء بمسيرتها وخدمة المجتمع

 وقعت مع شركة نفط البصرة اتفاقًا للتعاون المشترك

وقعت جامعة 
البصرة وشركة 

نفط البصرة اتفاقًا 
للتعاون المشترك 

في مجاالت البحث 
العلمي والتدريب 
والتطوير لزيادة 
كفاءة منتسبي 
القطاع النفطي 

الذي يمثل الثقل 
االكبر في اقتصاد 

العراق

عميد كلية الهندسة ممثال عن رئيس جامعة البصرة في توقيع اتفاقية التعاون مع نفط البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت دائرة إصالح األحــداث التابعة لوزارة 
العــدل عن موقفها الشــهري اخلاص بعدد 

املطلق سراحهم لشهر نيسان املاضي.
وقال بيان صادر عــن الوزارة: إن العدد الكلي 
للمفرج عنهم خالل الشهر املاضي بلغ )53( 
حدثا بينهم )31( لعــدم ثبوت األدلة، و)12( 
حدثا تخليه بعــد قضاءهم مدة احملكومية، 
باإلضافــة إلى )9( افراج شــرطي حلســن 
ســلوكهم واجتيازهم الــدورات التأهيلية 
حسب توصية البحث االجتماعي ومصادقة 
اجلهــات القضائية، إضافة إلــى )1( بالعفو 

اخلاص.

الدكتور محمد  اســتقبل محافظ واســط 
جميل املياحي معالي وزير العمل والشــؤون 
االجتماعيــة د. عــادل الركابي أثنــاء زيارته 
للمحافظة لبحث الكثير من القضايا املهمة 

التي من شأنها خدمة املواطن الواسطي ، 
وأضــاف أن اللقاء مع الســيد الوزير تضمن 
عدة نقــاط وقضايا جوهرية أهمها شــمول 
اكبر عدد مــن الفقراء احملتاجني لراتب الرعاية 

االجتماعية.. 
كذلك ايجــاد حلــول ملعاجلة الزيــادة بعدد 
العاطلني عــن العمل وارتفاع نســبة الفقر 
املسجلة في واســط.  إ ضافة الى التباحث 
حول آلية دعم اقســام وزارة العمل والشؤون 
املشــمولني  أوضاع  ومتابعــة  االجتماعيــة 
بشــبكة احلماية من الرجال والنساء وكذلك 
املشــمولني بالقــروض ، وموضوع تشــغيل 
العاطلني وذوي االحتياجات اخلاصة..  وأشــار 
الــى أنه مت التوصــل مع معالــي الوزير على 
اعطاء حصة لواســط وشمول اكبر عدد من 

الفقراء بنسبة تتناسب مع خط الفقر. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت املهندسة بشرى أنعام عباس مديرعام 
دائرة املباني عن تقدم العمل في مشروع بناية 
املرور الســريع في ناحية اليوســفية قضاء 
احملمودية بنســبة أجناز بلغت )84.4)% بتنفيذ 
من شــركة املنصور العامة أحدى تشكيالت 
العامة  والبلديــات  وزارة االعمار واالســكان 
وبأشــراف مباشــر من معالي السيدة الوزير 
املهندســة نازنني محمد وســو في متابعة 

املشاريع اخلدمية .
وقالــت الســيدة املديــر العــام ان االعمال 
االشــرافية التــي تنفذها دائــرة املباني في 
جميــع املشــاريع اخلدمية تخضــع لنظام 
اجلودة العاملي في تطبيق املواصفات الرصينة 
النشــاء أبنية متطورة وفق معايير اجلودة مما 
يؤهلهــا ان تباهي التطــور العمارني احلديث 
في الدول املتقدمة ومنها مشروع بناية املرور 
الســريع أذ يتكون املشروع من بناية رئيسية 
مبســاحة )935)م2  حتتوي علــى ثالثة طوابق 
مجهزه مبصاعــد كهربائية وكل طابق يظم 
عدد من الغرف للموظفني وخدمات صحية ، 
اضافة الى البناية الرئيســية توجد )5( ابنية 
خدميــة )بناية االســتعالمات ،بناية احلماية 
،بناية اخملازن،بناية وحــدة تصريف املياه،بناية 
الكهربــاء( وتوجــد أيضاً حدائــق وكراجات 

مسقفة اضافة الى ارصفة وطرق معبدة.

العدل : اإلفراج عن 
)53( حدثا خالل 
نيسان الماضي 

محافظ واسط يستقبل 
معالي وزير العمل والشؤون 
االجتماعية د . عادل الركابي 

مدير عام المباني: أعمال 
متقدمة في مشروع بناية 

المرورالسريع 

المفوضية تضع آليتين الختيار موظفي
 االقتراع من الموظفين وطالب الجامعات والمعاهد
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“الجوفية “ تنجز حفر )40( بئرًا 
مائيًة خالل نيسان الماضي 

محافظ واسط يوزع نحو ألفي قطعة 
أرض سكنية بين الكوادر التربوية 
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الصباح الجديد ـ متابعة:

اختتمت القاهرة وأنقرة مباحثات 
“استكشــافية”  دبلوماســية 
من أجل تطبيــع العالقات، بعد 
قطيعــة دامــت لنحــو ثمانية 
أعوام، على أن يقــوم اجلانبان بـ 
واالتفاق على  نتائجهــا،  “تقييم 

اخلطوات املقبلة”.
بالقاهرة  عقدت  ،التي  املباحثات 
بقيادة  وتركيــا،  مصر  وفدي  بني 
السفير  وزير خارجية مصر  نائب 
وزير  ونائــب  لوزا،  حمدي ســند 
سادات  الســفير  تركيا  خارجية 
أونــال، وصفــت بـــ “الصريحة 
اخلتامي  البيان  وفــق  واملعمقة”، 
املشــترك الصادر يوم الســادس 
من مايــو اجلاري، مبا يعكس عمق 

املناقشات بني البلدين.
طبيعة  حول  تســاؤالت  ووسط 
اخلطوات القادمة ما بعد احملادثات 
االستشــكافية وفي ضوء ما مت 
تناولــه في القاهــرة من ملفات 
وعدد  الثنائية  بالقضايا  مرتبطة 
من القضايا اإلقليمية، ال يعتقد 
محللــون بأن الطريق ســتكون 
سهلة نســبياً في ضوء امللفات 
اخلالفية بني البلدين، والتي حتتاج 
إلى وقت أطــول لتجاوزها ضمن 

أي اتفاق قادم بني مصر وتركيا.
ويتوقع محللــون جوالت جديدة 
مســتويات  على  البلديــن،  بني 
سياق  في  مختلفة،  دبلوماسية 
مســاعي االتفاق علــى تطبيع 
العالقات وجتــاوز امللفات اخلالفية 

املتشعبة.

قضايا خالفية
الشــأن  فــي  الباحــث  يقــول 
فــي  التركــي، كــرم ســعيد، 
احملادثات  إن   ، تصريحات صحفية 
بــني  األخيــرة  االستكشــافية 
بادرة  األقل  علــى  تعتبر  البلدين 
القاهرة  بني  العالقات  بتحســن 
رئيســية  محطــة  أو  وأنقــرة، 
والتصريحات  التصريحات  لوقف 

املضادة بينهما.
ويلفت إلــى أنه “يترتب على تلك 
احملطة استمرار اللقاءات الثنائية 
بــني البلدين، في إطــار محاولة 
البحــث عــن حلــول للقضايا 
العالقة، وقد تشــهد في الفترة 
املقبلــة تكثيف اللقــاءات على 
مستوى متثيل أعلى، قد تكون بني 

والتركي،  املصري  اخلارجية  وزيري 
بعد مناقشة مطالب كل دولة”.

املتخصــص  الباحــث  ويقــول 
بالشــأن التركي، إنه “قد نشهد 
انفراجة نوعية في بعض امللفات، 
على رأسها امللف الليبي، بعد أن 
لسحب  استعدادها  تركيا  أبدت 
العناصر املســلحة، لكن ال يزال 
لديهــا إصرار علــى اإلبقاء على 
القــوات العســكرية التابعــة 
لها، واملوجودة فــي ليبيا مبوجب 
االتفاقية األمنية الســابقة مع 

السراج في نوفمبر 2019”.
من بني امللفات أيضــا ما يتعلق 
املناهضة  اإلعالميــة  باملنصات 
للقاهرة والتي تبث من تركيا، في 
إطار  ضبط الســلوك اإلعالمي 
والسياســي لعناصــر اجلماعة 
املقيمة فــي تركيا “رمبــا تتجه 
تركيــا لضبط اخلطــاب اخلاص 
بهذه القنوات دون جتميدها دفعة 

واحدة”، وفق سعيد.
معرض  فــي  ســعيد  ويلفــت 
تصريحاتــه ملوقع “ســكاي نيوز 

عربية” إلى أن “ثمة بعض املطالب 
التي ال ميكن لتركيا تلبيتها مرة 
واحدة في الوقــت الراهن، منها 
وإغالق  اإلخوان  عناصر  تســليم 
اتخاذ  أن  اعتبــار  على  القنوات.. 
تلك اخلطــوات في الوقت الراهن 
يظهــر تركيا على أنهــا تتراجع 
أمــام الدولة املصريــة، وهذا قد 
يــؤدي إلى تــآكل مــا تبقى من 
الرصيــد التقليدي حلزب العدالة 
في  التركي  والرئيــس  والتنمية 
الشارع.. وأعتقد بأنه من املمكن 
العمل على حلحلة هذه القضايا 

اخلالفية في الفترة املقبلة”.
وتصاعدت اخلالفــات بني البلدين 
منــذ العــام 2013، بدايــة من 
تنظيم  عناصر  تركيــا  احتضان 
واملنصــات  اإلرهابــي  اإلخــوان 
املناهضة  اإلخوانيــة  اإلعالمية 
وحتــى  املصريــة،  للدولــة 
الرســمية  التركية  التصريحات 
املناوئة للدولــة املصرية وقادتها 
بعــد 30 يونيو 2013. وشــملت 
امللفات اخلالفية الشــائكة أيضاً 

بــني البلدين الــدور التركي في 
ليبيــا، والذي اعتبرتــه القاهرة 
تهديــداً ألمنهــا القومــي من 
الناحية االســتراتيجية الغربية، 
شــرق  التركية  التحركات  وكذا 

املتوسط.
فيما شــهدت الشــهور الستة 
املاضيــة حتديداً رســائل تركية 
مرنة بشــأن العالقــة مع مصر، 
على لســان أكثر من مســؤول 
تركــي. أكــدت القاهــرة معها 
على أن إبداء حســن النية يكون 
باألفعال ال األقــوال. مهدت تلك 
املواقــف حملادثــات بــني البلدين 
تطبيع  ســبل  علــى  لالتفــاق 
االجتماعات  في  متثلت  العالقات، 
األخيرة التي احتضنتها القاهرة، 
اتصــال هاتفي  والتي ســبقها 

جمع وزيري خارجية البلدين.
جوالت جديدة

تطبيع العالقات بني مصر وتركيا 
في تصور الباحث بالشأن التركي 
عودة  طــه  الدولية  والعالقــات 
أوغلو “سيستغرق بعض الوقت”، 

أن هناك “جوالت أخرى” بني  ويرى 
البلدين.

ويشــير أوغلــو فــي تصريحات 
صحفية إلى أن املباحثات األخيرة 
تؤكد الرغبة في كســر احلواجز 
الراهنة في العالقات بني البلدين 
وإنهــاء القطيعــة، واألمر بدوره 
يحتاج إلى وقت من أجل االتفاق.

ويشــير إلى أن السنوات املاضية 
شــهدت حالة من الشد واجلذب 
بــني البلدين، وجــاءت مباحثات 
القاهرة األخيرة إلنهاء تلك احلالة 
وفتــح الباب إلنهــاء القطيعة، 
موضحــاً فــي الســياق ذاته أن 
التوصــل لعالقــات طبيعية لن 
يكون أمراً سهالً على رغم ذلك، 
وكل مــن البلديــن بحاجة إلى 
بعــض الوقت في ظــل امللفات 
والقضايــا اخلالفية والشــائكة 
البلدين،  جتمــع  التي  املتعــددة 
لبعض  بحاجــة  وبالتالــي هما 
الوقــت لالتفاق علــى تفاصيل 

التعامل معها.
ومبوازاة ذلــك فإن الباحث اخملتص 

والعالقــات  التركــي  بالشــأن 
الدولية، يشير إلى لفتة إيجابية 
تعكــس حــرص البلديــن على 
عودة مســار العالقات بشــكل 
طبيعي، وهي عملية إصدار بيان 
املباحثات  بينهما عقب  مشترك 
االستكشافية التي انعقدت في 

القاهرة.
ويقــول الباحــث إن املباحثــات 
األخيرة ،وطبقاً ملا يكشفه البيان 
املشــترك- لم يكن الهدف منها 
تطبيع العالقات بني مصر وتركيا 
كامــالً، لكنها كانــت محادثات 
متهيديــة؛  “استكشــافية” 
امللفات  االتفاق على  تســتهدف 
تصور  ووضع  وترتيبهــا  اخلالفية 

لها وحتديد إطار زمني.
وبالتالي ،بحسب أوغلو، فإنه من 
املتوقــع أن تكون هنــاك جوالت 
متحدثاً  البلدين،  بني  تالية  أخرى 
في الوقت نفســه عــن اهتمام 
وإدراكها  كبيــر  بشــكل  أنقرة 
مع  العالقات  تطبيــع  ألهميــة 
مصر وإجناز املصاحلة بني البلدين.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة الداخليــة األفغانية 
األحد ارتفاع عدد القتلى في انفجار 
بالعاصمة كابول إلى 50 شــخصا 
علــى األقل وإصابــة أكثر من 100 

آخرين معظمهم طالبات. 
وأكــدت الــوزارة أن قنابــل زرعت 
خارج مدرســة للبنات في منطقة 
يســكنها الهــزارة الشــيعة في 

العاصمة. وكان مســؤول كبير في 
الوزارة أبلغ رويترز، طالبا عدم نشــر 
كانوا  الضحايا  معظم  بأن  اسمه، 
طالبات لدى خروجهن من مدرسة 
سيد الشــهداء. وكان املتحدث قد 
قال الســبت: “لألسف، مت إجالء 25 
شــهيدا و52 جريحا من املكان إلى 
املستشــفيات” ولم يحدد سبب أو 

هدف االنفجار.

ووقع االنفجار في منطقة داشــت 
برشــي في غرب كابول بينما كان 
السكان يتسوقون استعدادا لعيد 

الفطر األسبوع املقبل.
وأظهرت لقطات بثتها قناة “طلوع” 
التلفزيونية مشاهد فوضوية خارج 
املدرســة لكتب وحقائب مدرسية 
بالدماء،  ملطخ  طريق  عبر  متناثرة 
يحاولــون  الســكان  كان  بينمــا 

مســاعدة الضحايــا. وقــال غالم 
داســتاجير نزاري املتحدث باســم 
وزارة الصحة إن 46 شــخصا نقلوا 

إلى املستشفيات حتى اآلن.
ولــم تعلن أي جهة مســؤوليتها 
عن تفجيرات اليوم الســبت. ونفى 
املتحدث باســم طالبان ذبيح اهلل 
الهجوم  احلركة في  مجاهد ضلوع 
وندد بــه. ووقعــت التفجيرات في 

ذات  منطقة  وهــي  كابــول،  غرب 
كثافة ســكانية شيعية تعرضت 
لهجمات متكررة من قبل مسلحي 
“الدولة اإلســالمية” خالل  تنظيم 
الســنوات املاضيــة. وقالت جنيبة 
أريان املتحدثة باسم وزارة التعليم 
إن املدرســة املســتهدفة ثانويــة 
مشــتركة للبنــات والبنني تعمل 
على ثالث فترات وإن الفترة الثانية 

مخصصة للطالبات.
وقالت بعثــة االحتــاد األوروبي في 
أفغانســتان على تويتــر “الهجوم 
املروع في منطقة داشت بارجي في 
كابول عمل إرهابي حقير”. وأضافت 
“اســتهداف الطالب في مدرســة 
األول، يجعل هذا  املقام  للبنات في 
مســتقبل  على  هجوما  العمــل 

أفغانستان”.

جوالت مرتقبة لن تكون سهلة
 في تطبيع العالقات بين مصر وتركيا

50 قتيال على األقل وعشرات الجرحى جراء انفجار في كابول

ما بعد “المباحثات االستكشافية”.. 

يتوقع محللون 
جوالت جديدة 

بين البلدين، 
على مستويات 

دبلوماسية مختلفة، 
في سياق مساعي 
االتفاق على تطبيع 

العالقات وتجاوز 
الملفات الخالفية 

المتشعبة

السيسي واردوغان

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت مصادر سودانية لصحيفة »الشروق« 
أن املبعوث األمريكي ملنطقة القرن اإلفريقي 
جيفري فيلتمان، بحث في اخلرطوم مقترحا 
التفاق أولي قصير األمد يشمل امللء الثاني 

فقط لسد النهضة.
وجاء املقترح نظــرا القتراب موعد امللء في 
يوليو املقبــل دون التوصل إلــى اتفاق بني 
مصر والســودان وإثيوبيا بشأن قواعد امللء 

والتشغيل حتى اآلن.
وكشــفت مصــادر ســودانية مطلعــة 
لـ«الشــروق« أن مباحثات فيلتمان ناقشت 
مقترحــا مــن االحتــاد األوروبــي والواليات 
املتحدة يتضمــن إبرام اتفــاق أولي قصير 
املدى بــني الدول الثالث بشــأن امللء الثاني 
فقط، السيما أن موعد امللء قد اقترب ولم 
يتبق عليه ســوى أقل مــن 60 يوما، وليس 
هناك فرصة زمنية كافية تســمح بانعقاد 
مفاوضــات ثالثيــة مجددا تناقــش كافة 

القضايا العالقة.
وأضافت املصــادر أن املقتــرح قصير املدى 
املعلومات  توافر  الثاني يتضمن  امللء  بشأن 
حول اجلــداول الزمنية للمــلء، والتدفقات 
املائية، وتوافر املعلومات اليومية من إثيوبيا 
لدولتي املصب لضمان ســالمة املنشــآت 

املائية خاصة السودان.
وأكدت املصــادر أن ذلك املقترح يســتلزم 
توافر ضمانات من اجلانب اإلثيوبي لتنفيذه، 
مشــيرة إلــى أن هــذه ســتكون مهمة 

الوسطاء الدوليني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صرح الرئيــس اجلزائري عبد اجمليد تبون، بأن 
جودة العالقات مع فرنســا لــن تأتي دون 
مراعــاة التاريخ ومعاجلــة ملفات الذاكرة 
و«التي ال ميكــن بأي حال أن يتــم التنازل 

عنها مهما كانت املسّوغات«.
وفي رســالة وجهها مبناسبة إحياء اليوم 
الوطني للذاكــرة، تخليدا لذكرى مجازر 8 
مايو 1945، شدد تبون على ضرورة معاجلة 
ملف الذاكرة بجدية ورزانة، »فالشــعبان 
إلــى حتقيق قفــزة نوعية نحو  يتطلعان 

مستقبل أفضل«.
وأشار الرئيس اجلزائري إلى أنه »ال تزال هناك 
ورشات مفتوحة في العالقات مع فرننسا 
كمواصلة استرجاع رفات شهدائنا األبرار، 
األرشــيف  واســترجاع  املفقودين  وملف 
وتعويض ضحايا التفجيــرات النووية في 

الصحراء اجلزائرية.«
وأكد تبون عزم بالده على جتاوز كل العقبات 
وتذليل الصعوبات نحو مســتقبل أفضل 

وتعزيز الشراكة .
وقال إن تشــكيل الذاكــرة الوطنية يعد 
حتديا ينبغي رفعه و«الذاكرة ليس مسألة 
بها«،  معرفية، بل هي معالم نسترشــد 
للشــباب  ونقلها  ذاكرتنا  »تأمني  وأضاف: 

أكبر ضمان لتحصني األمة«.
من جانبه، أشــار الوزير األول اجلزائري عبد 
العزيز جراد إلــى أن اليوم الوطني للذاكرة 
الــذي أقره الرئيس تبــون، »يبقي مجازر 8 
مايو 1945 محفورة في ذاكرتنا ومغروسة 

في وجدان اجلزائريني«.

المبعوث األمريكي يقترح 
على السودان اتفاقا للملء 

الثاني لسد النهضة

تبون يؤكد ضرورة المعالجة 
الجادة ل« ملف الذاكرة » في 
العالقات الجزائرية الفرنسية

تقرير

 الصباح الجديد ـ متابعة:

أفــادت صحيفتــا “فاينانشــال تاميز” 
و”ســاوث تشــاينا مورنينغ بوســت” 
األسبوع املاضي بأنه من املقرر أن تنشر 
الصني نتائج تعدادها الســكاني لعام 
والذي سيكشف ألول مرة منذ   ،2020
أواخر خمسينيات القرن املاضي تراجعا 
في عدد ســكانها. ما يشكل مؤشرا 
ألزمة دميوغرافية صينية ســيكون لها 

تداعيات على عدة أصعدة.
وكان من املفترض أن تنشر السلطات 
الصينيــة معطيــات التعــداد العام 
أوائــل  فــي   2020 لعــام  للســكان 
شــهر نيســان، لكن مكتب اإلحصاء 
الوطني صرح بأن اإلعالن “يســتوجب 
استعدادات وحتضيرات إضافية”. وهذه 
حجة لم تنطل علــى الصينيني، فقد 
تذمر الكثيرون من هــذا التأخير على 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، حتى 
إنهم باتوا يشتبهون بوجود سر ما وراء 
تتردد احلكومة في اإلعالن  التي  األرقام 

عنها. 
أكدت الصني على مدى ثالث ســنوات 
ماضيــة أن عــدد ســكانها يبلغ 1,4 
2019، تفاخرت  مليار نسمة، وفي عام 
السلطات بأنها جتاوزت هذا العدد. وردا 
تاميز”،  على مقال صحيفة “فاينانشال 
أكد مكتــب اإلحصاء الوطني أن “عدد 

الســكان اســتمر في النمو في عام 
2020”، لكنــه لم يحدد مــا إذا كانت 
هذه الزيادة تتعلق بتعداد عام 2019 أو 
التعداد الرسمي األخير الذي يعود إلى 

عام 2010.
هذا املوضوع حساس للغاية بالنسبة 
إلــى الصني، وســيكون انخفاض عدد 
السكان دون احلد املصرح به أمرا سيئا 
لسلطاتها، ألن ذلك سيعيد حتما إلى 
اجملاعة  إلى  األذهان ذكرى مؤملة تعــود 
الكبرى بــني عامي 1959 و1961، والتي 
تسبب فيها بشــكل رئيسي مشروع 
“القفزة الكبيرة إلى األمام” ملاو تســي 
تونغ، حيث أجبــر ماليني املزارعني على 
ترك مزارعهم من أجل املشــاركة في 
مشــروع “اإلنتاج الصناعي”. مثل هذا 
االنخفاض من شــأنه أيضا أن يشــير 
إلى فشــل سياسة الوالدات املنتهجة 
من الرئيس شي جينبينغ، والذي وضع 
حدا لسياســة الطفل الواحد في عام 

.2015
 لكــن “فــات األوان”، حســبما قالت 
القاضية ماري فرانســواز رينار، مديرة 
الصيني  االقتصــاد  أبحــاث  معهــد 
لفرانــس24، “فبعد االرتفــاع اخلجول 
لعدد الوالدات في عام 2016، عاد معدل 
املواليد لالنخفاض مرة أخرى وبأكثر من 
10 باملئة منذ عــام 2017. وذلك تزامنا 
مع ارتفاع كلفة املعيشة، ما دفع عددا 
كبيرا من الصينيــني إلى التوقف عن 

إجناب املزيد من األطفال”.
انخفاض عدد الســكان في الصني ال 
يتناسب مع صورة القوة اإلقليمية التي 
حتاول بكني تسويقها في اخلارج. “لدى 
األمريكيني انطباع بأن الصني ستتفوق 
عليهم دون شــك، وهــذا االنخفاض 
في عدد الســكان يكشــف أن الصني 
ليســت بهذه القوة”، كما يعتقد يي 
فوشيان، مؤلف كتاب عن الدميوغرافيا 
الصينيــة، في مقابلة مــع صحيفة 
“ســاوث تشــاينا مورنينغ بوست”، ما 
من شــأنه أن يظهر أن الصني ليست 

ملواجهة  الضــروري  القــوة  في موقع 
الهند، منافســتها اإلقليمية الكبرى. 
حيث تتنافس القوتان اآلســيويتان في 
كل شــيء تقريبا، حتى على مستوى 
التركيبة الدميوغرافيــة. والهند، التي 
يبلغ عدد ســكانها 1,38 مليار نسمة، 
هــي بالفعل تالحق الصــني على هذا 
املســتوى وقد تدركها بسرعة، فهي ال 
تشــكو تباطؤا في معدل اخلصوبة بل 

على العكس من ذلك متاما.
وبعيدا عن املقارنات، فإن انخفاض عدد 
السكان في الصني ســيعتبر تهديدا 

للمعجزة االقتصاديــة الصينية. كما 
تؤكد ماري فرانسواز رينار التي تعتقد 
أن “مســألة الدميوغرافيا هي مشكلة 
هيكليــة مركزيــة القتصــاد البالد”. 
الزيادة في عدد السكان، وبالتحديد في 
عدد الناشطني “ساهمت بشكل كبير 
في النمو الصيني في العقود األخيرة”. 
والزيــادة الدميوغرافيــة كانــت تعتبر 
إحدى ركائــز النموذج االقتصادي، كما 

تؤكد صحيفة “نيويورك تاميز”. 
في املاضي، كانت الدولة توظف الكثير 
من األشــخاص للعمل فــي املصانع 

لتعزيز اإلنتاج، وبالتالي الرفع من الناجت 
احمللــي اإلجمالي. كمــا أن االنخفاض 
الدميوغرافــي يعكــس أيضــا التهرم 
الســريع للمجتمــع الصينــي. وهي 
ظاهــرة معروفة فــي اقتصاديات عدد 
من الدول القوية مثــل أملانيا واليابان. 
لكن قــد يكون اجملتمــع الصيني أقل 
استعدادا لها، “ما قد يؤدي إلى اعتماد 
الناشطني،  الناشطني على  لغير  أكبر 
في بلد ال ميكن فيه احلديث عن مفهوم 
الدولة الداعمــة /أو احلاضنة، ما ميثل 
تكلفة ماليــة كبيرة” كما تؤكد ماري 
فرانســواز رينار. حيــث يتوجب رعاية 
كبار السن وفي نفس الوقت التحضير 
للتقاعد. وهــو ما يدفــع أكثر فأكثر 
وصلت  فقــد  االدخار  إلــى  الصينيني 
بالفعل قيمة “املدخرات إلى مستويات 
عاليــة للغاية، ما يؤثر مباشــرة على 
تعبير  حد  على  االستهالكية”،  القدرة 

املتخصصة في الشأن الصيني.
املتأثر  الســكان  عــدد  انخفــاض  إن 
مباشر  بشكل  يحبط  بالشــيخوخة 
السوق  لتطوير  خطة شــي جينبينغ 
احمللية والتقليل مــن اعتماد االقتصاد 
الصينــي على الصــادرات. لذلك كان 
من الضروري إيجاد حلول لهذا التحدي 
الدميوغرافي. وقد حاولت السلطات رفع 
سن التقاعد للحد من االختالل املتزايد 
بني عدد الناشــطني وغير الناشطني، 
تاميز”.  “نيويورك  صحيفة  تشــير  كما 

لكنــه حل يعالج فقــط نتائج تراجع 
عدد السكان وليس أسبابه.

رينار تعتقد أن األوضــاع “لن تتغير ما 
لم تضع الدولة نظام حماية اجتماعي 
أكثــر فاعلية. وذلك من خالل الضغط 
على تكلفة املعيشــة، مــا قد يقنع 
الصينيــني بإجناب املزيــد من األطفال 
وتشجيعهم على  االدخار  وثنيهم عن 
االســتهالك”. إال أن هــذه اإلصالحات 
تســتغرق وقتا وتكلف أمــواال طائلة. 
وتقول رينــار “يجب تخصيــص املزيد 
من املوارد للســلطات احمللية املسؤولة 
عن تنفيذ هذا النوع من السياســات 
االجتماعية”. كما سيكون من الضروري 
تنظيم وبناء هياكل الســتقبال ودعم 

كبار السن.
الدول األخرى لديها مصلحة كبيرة في 
أن تبدأ الصني العمل في أســرع وقت 
ممكــن. وتقول صحيفة “فاينانشــيال 
تاميــز” إن األزمــة الدميوغرافية “ميكن 
أن يكــون لها تداعيــات تتجاوز حدود 
الصــني”. الشــركات األجنبيــة التي 
تعتمد على الســوق الصينية ستجد 
نفســها في وضع ال حتســد عليه إذا 
تباطأ االستهالك في الصني. ولكن، من 
ناحية أخرى، تؤكــد رينار أن “قطاعات 
أخرى من شأنها أن تستفيد من ذلك”. 
على غرار الشــركات التي تنشــئ دور 
املسنني، وهو مجال تتفوق فيه فرنسا 

بوضوح.

انخفاض عدد السكان في الصين يهدد معجزتها االقتصادية 
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن اجمللس العاملي للذهــب، امس االحد، ان 
العراق ميتلــك أكثر من 96 طنــا من الذهب 

كاحتياطي من املعدن األصفر النفيس.
وقال اجمللــس في أحــدث جدول له لشــهر 
ايــار  لعام 2021 ان “ العراق جــاء باملرتبة 38 
عامليــا من أصــل 100 دولة مدرجــة باجلدول 
بأكبر احتياطــي للذهب في العالم، وباملرتبة 
اخلامسة عربيا بعد كل من السعودية ولبنان 

واجلزائر وليبيا”.
واضــاف ان “حيازة العراق مــن الذهب بلغت 
96.3 طنا وهو ميثل 8.1 % من باقي احتياطياته 
املتحــدة  “الواليــات  ان  واضــاف  االخــرى”. 
األمريكية ما زالت حتتل املرتبة األولى في أكبر 
احتياطي للذهب بالعالم ومبقدار 8.133 الف 
طن، تليها املانيا ومبقدار 3.362 الف طن، فيما 
تذيلت القائمة دولة ســورينام مبقدار 1.5 طن 

تسبقها اليمن مبقدار 1.6 طن”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزيــر الصناعة واملعادن منهل عزيز اخلباز 
امس االحد أنه وّجه بتسهيل إجراءات السفر 
للصناعيــني العراقيــني الراغبني فــي إقامة 
مشاريع في البالد، كاشفا في الوقت ذاته عن 
خســارة تُقدر مبئات ماليني الدنانير جراء اغالق 

محتجني لشركة اور في محافظة ذي قار.
جاء ذلــك في مؤمتر صحفي مشــترك عقده 
الوزير مع محافظ ذي قار احمد غني اخلفاجي ، 
بعد االطالع على نسب اجناز املدينة الصناعية 
واللقاء بعدد مــن صناعيي احملافظة العاملني 

في القطاع اخلاص.
وقال الوزير خالل املؤمتر انه مت تشــكيل غرفة 
عمليــات مشــتركة متمثلة بقيــادة الوزارة 
وايضا ممثلني من الصناعيني ودوائر ذات العالقة، 
مردفا بالقول إنه  مت االتفاق على فتح احد فروع 
مديرية التنمية الصناعية ملتابعة اعمال منح 
اجازات الصناعيني وتسهيل عليهم االجراءات.
إجراءات  بتســهيل  وجهنا  قائال:  واســتطرد 
الســفر للصناعيني في حال طلبــوا باحالة 

مشاريع صناعية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت جلنة النفط والطاقــة النيابية عن 
البترودوالر  دينار لصنــدوق  تريليون  تخصيص 
للمحافظــات املنتجة للنفــط، فيما أكدت 
أن املبالــغ املتراكمة من البتــرودوالر لألعوام 

السابقة تقدر بـ 25 مليار دوالر.
وقال عضو اللجنة النائب صادق الســليطي، 
إن “البتــرودوالر هو اســتحقاق للمحافظات 
املنتجــة للنفط واملكــررة للخــام واملنتجة 
للغــاز، مبيناً أن املشــروع يخصــص %5 من 
البنى التحتية لتلك  إيرادات النفط لتحسني 

احملافظات”، وفقاً لـ”واع”.
ولفت الى أن “البترودوالر لم يدخل حيز التنفيذ 
خالل السنوات السابقة بالرغم من تثبيته في 
املوازنات، بسبب عدم تخصيص املبالغ من قبل 
وزارتي التخطيط واملاليــة، بذرائع وجود عجز 
مالي أو عدم توفر الســيولة الكافية”، مؤكداً 
أنه “حصلت تراكمــات ملبالغ البترودوالر خالل 
األعوام السابقة تقدر بحوالي 25 مليار دوالر”.

أكثر من 96 طنا احتياطي 
العراق من الذهب

وزير الصناعة: اغالق شركة 
اور يكبد البالد خسارة 
300 مليون دوالر يوميا

تخصيص ترليون دينار 
في موازنة 2021 

لصندوق البترودوالر

تقرير

 

الصباح الجديد ـ متابعة:

سعى االحتاد األوروبي والهند إلى تعزيز 
عالقاتهمــا خالل قمة عقــدت ، مع 
استئناف املفاوضات حول اتفاق تبادل 
حر وزيادة التعاون في مجال الصحة، 
فيما الهند غارقة في مكافحة أزمة 

وباء كوفيد - 19.
وقالت أورســوال فون دير اليني رئيسة 
املفوضية األوروبية، “تطلعاتنا كبيرة، 
وأنا على ثقة أننا سنحرز خطوة كبيرة 
إلى األمــام، ألن بني االحتــاد األوروبي 
والهند إمكانات كثيرة غير مستغلة 

على صعيد التجارة واالستثمار”.
الوزراء  وكان يفترض أن يشارك رئيس 
الهندي نارينــدرا مودي في القمة مع 
قادة الدول الـــ27 األعضاء في االحتاد 
األوروبي في بورتو، لكنه اضطر إللغاء 
التي  الصحية  األزمة  بســبب  زيارته 
أســفرت عن أكثر من 230 ألف حالة 
وفاة في هذا البلد البالغ عدد سكانه 

1.3 مليار نسمة.

ووفقا لـ”الفرنســية”، عقد االجتماع 
استئناف  وأكد  ســاعتني  واســتمر 
اجلانبان  ويعزم  التجاريــة،  املفاوضات 
اللــذان يعــدان منتجــني رئيســني 
للقاحــات ويعدان مبنزلــة “صيدلية 
العالم”، اتخاذ موقف بشــأن ضرورة 
توفير استجابات عاملية ألوبئة مقبلة.

وأكــد الرئيس الفرنســي “من امللح 
زيادة اإلنتاج وتوفير مزيد من التضامن 
اآلن، وينبغــي علــى الواليات املتحدة 
التصدير”.  منــع  وقــف  وبريطانيــا 
وشدد شــارل ميشــال رئيس اجمللس 
األوروبي على أن “االحتــاد األوروبي هو 
الدميوقراطيــة الوحيــدة التي تصدر 
بشكل كثيف” إنتاجها من اللقاحات.

ويتوقــع أن يدعــو نارينــدرا مــودي 
أمام الــدول االحتاد األوروبــي إلى رفع 
براءات اختــراع اللقاحات بعد املوقف 
األمريكي في هذا االجتــاه، لكن هذه 
تبقى منقســمة حــول هذه  الدول 

املسألة.
اإلبقاء  أن  أوروبــي،  وأكــد مســؤول 
علــى القمــة على مســتوى القادة 

الـ27 يشــكل “إشارة سياسية قوية 
دبلوماســي  وقال  للهنــد”.  موجهة 
أوروبي، إن “ثمة دينامية بسبب وجود 

تقارب في املصالح”.
األوروبي تقوية  “يريد االحتــاد  وأوضح، 
عالقاتــه مــع العب رئيس فــي إطار 
احمليطني  في منطقة  اســتراتيجيته 
الهندي والهادئ”، مضيفا، “شــهدت 
الهند مــن جانبها إعادة خلط األوراق 
فــي منطقتهــا إثــر إبــرام الصني 
اتفاقيات لم تكن طرفــا فيها، وهي 
بحاجة إلى شراكات مع أطراف أخرى، 

ويجب اقتناص هذه الفرصة”.
وأشار دبلوماســي آخر إلى أن الصني 
ســتكون “املوضوع البارز الذي ال يريد 
أحد التطرق إليــه”. ويأتي اإلعالن عن 
فيما  الهند،  مع  املفاوضات  استئناف 
مت تعليق االتفاق حول االستثمار املبرم 
مع بكني في نهاية عام 2020 بسبب 

التوترات بشأن حقوق اإلنسان.
بدوره قــال جوزيب بوريل وزير خارجية 
االحتــاد األوروبــي، إن الهنــد اختارت 
“االســتثمار أكثــر فــي عالقتها مع 

االحتاد األوروبي بســبب الصني وخروج 
بريطانيا مــن االحتــاد األوروبي، الذي 
أرغم نيودلهي على عدم اعتبار لندن 
بعد اآلن مدخلهــا الوحيد إلى االحتاد 

األوروبي”.
وأعلنــت احلكومــة البريطانيــة، أن 
لنــدن تريد أيضا بــدء التفاوض على 
اتفاقية جتارة حرة مــع الهند، اعتبارا 
من اخلريف. وقال مسؤول أوروبي كبير، 
إن االحتاد األوروبــي ال يبدأ من الصفر 
مــع نيودلهي، اإلعالن املشــترك، هو 
استئناف رسمي للمناقشات املعلقة 
التفويض  أســاس  على   ،2013 فــي 
األساســي والهدف هو أن يشمل كل 

مجاالت التجارة”.
وأضاف، “لن يكون األمر سهال وسريع 
التحقيق، طاملــا أن االحتاد األوروبي لن 
يتجنــب القضايــا املتعلقة بحقوق 
األوروبي،  املســؤول  وأكد  اإلنســان”. 
أن “الهنــد دولة حمائيــة جدا ورغم 
أنها دميوقراطية كبيرة إال أن مســائل 
حقوق اإلنسان حساسة جدا والهنود 

يتصلبون سريعا في موقفهم”. 

االتحاد األوروبي والهند يسعيان إلى تعزيز
 شراكتهما التجارية واالستثمارية في مواجهة الصين

خالل قمة عقدت في بورتو البرتغالية 

الصباح الجديد ـ متابعة:

أكدت وزارة املوارد املائية امس االحد 
اتخاذهــا إجراءات فعالــة ومبكرة 
للتقليل من آثار شح املياه واللسان 

امللحي على البصرة.
وقــال وزير املــوارد املائيــة مهدي 
احلمداني خالل تفقده سير األعمال 
مبزل شــرق  قواطع مشــروع  في 
دجلة فــي محافظــة البصرة، إن 
املناخي  والتغيير  األمطار  “انحباس 
أسهما في تقليل اإليرادات املائية”، 
مؤكداً أن “الــوزارة اتخذت إجراءات 
فعالــة ومبكرة للتقليــل من آثار 
الشــح املائي، ومن ضمنها تنفيذ 
عدد من املشــاريع االســتراتيجية 
التي تســهم في ايصال املياه الى 

جميع املستحقني وبعدالة”.
وأضــاف الوزير أن “مشــروع مبزل 
شــرق دجلــة يهدف إلى حتســني 
بيئة ونوعية املياه في شــط العرب 
مساحات  واستصالح  احلويزة  وهور 
واســعة من األراضي”، مشيراً الى 
أن “طــول املشــروع يبلــغ 40 كم 

كمرحلة أولى”.
وتابــع احلمداني أن “هذا املشــروع 
احليوي سينجز خالل فترة قياسية 
املبكرة  الــوزارة  إجــراءات  ضمــن 
ملواجهــة الشــح والتخفيف من 
آثاره”، موضحاً أن “املشروع سيحول 
األســماك  بحيرة  إلى  املاحلة  املياه 
مــن دون املرور بشــط العــرب، ما 
يسهم في انخفاض نسبة األمالح 
في شــط العرب، الذي سينعكس 
إيجابــاً علــى الواقــع اإلروائي في 

محافظة البصرة”.
ويعد ملف املياه في العراق، من أبرز 
امللفات التي لم حتســم لغاية اآلن 
مع تركيــا، حيث بلــغ ذروته العام 
مســتوى  انخفض  حــني  املاضي، 
نهري دجلة والفرات بشــكل كبير 
بسبب ضعف االطالقات من اجلانب 

التركي وقلة االمطار. 
ومنذ سنوات، حتاول تركيا استخدام 
مياه نهري دجلــة والفرات، لتوليد 
الطاقــة الكهربائية، فقامت ببناء 
عدد من الســدود، بــدأت في عام 
2006، ببناء ســد إليسو الذي دخل 
حيز التشــغيل، عام 2018، مما حد 

من تدفــق املياه إلى العــراق، وأدى 
ذلك إلــى تفاقم اخلوف من النقص 
احلــاد في املياه وعــدم القدرة على 
تلبية االحتياجات اليومية للزراعية 
والســكان. وفي العام املاضي، كان 
متوسط قياسات التدفق من احلدود 
مع تركيــا أقل بنســبة 50 باملائة 
هذا العــام، وفقا لوزير املوارد املائية 
الســابق مهدي راشــد احلمداني، 
وذلك بالتزامن مع تراجع في نسبة 
هطول األمطار السنوية بنسبة 50 
باملائــة مقارنة بالعام املاضي، وفقا 

للوزير.
تقارير  كشــفت   مــا  وبحســب 
صحفية  ســابقة، فأن الكاظمي 
أنقــرة، منح  وخــالل وجوده فــي 

بالدخول  “الضوء االخضر” الردوغان 
الــى ســنجار ومالحقــة عناصر 
وذلك  الكردســتاني،  العمال  حزب 
بغداد  اتفاق  تنفيــذ  لـ”عجزه” عن 
– اربيــل، القاضي بإخــراج عناصر 
احلزب املصنف ارهابيا في تركيا من 

سنجار.
واردوغان، قد  الكاظمي  اتفاق  وكان 
بدأت بوادره في 10 شــباط فبراير، 
عبر العملية العســكرية التركية 
“مخلب النسر 2” التي نفذت داخل 
االراضــي العراقيــة ملالحقة حزب 
العمال الكردســتاني، واســتمرت 
بعد ذلك الضربات اجلوية بشــكل 

مكثف لغاية االن.
وفي ظل االزمات املســتمرة للمياه 

في العــراق، فان التجــاوزات على 
احملــددة من قبل  املائية  احلصــص 
وزارة املــواد املائية، لــم تتوقف من 
قبل بعــض املزارعني في احملافظات 
الوســطى، ما يخلق أزمات جديدة 
تدخل  الى حدود  تصل  مســتمرة، 
احلكومات احمللية في كل محافظة 

وتظاهرات من قبل املزارعني.
العام  واسط  محافظة  وشــهدت 
املاضي، أزمة كبيرة بســبب زراعة 
محصول الشــلب “الــرز” من قبل 
131 فالحــا، بعــد أن حصلوا على 
وعود نيابية، وباشروا بزراعة 7 آالف 
دومن، إال أنــه بعد شــهرين مت منع 
الزراعة  مديرية  وبحسب  زراعتهم، 
فــي احملافظــة فــان الفالحني لم 

يتجاوزا على احلصص املائية.
وبشأن االزمة مع تركيا، فانه لغاية 
االن ال يوجــد لدى العــراق اتفاقية 
ميــاه مــع تركيا، لكنــه وقع منذ 
عقود على عدد مــن البروتوكوالت 
بشــأن تدفــق املياه إلــى أراضيه، 
ففــي عــام 1920، مت التوقيع على 
البروتوكول األول للمياه بني العراق 
وتركيا وســوريا، ونــص عليه عدم 
بناء الســدود أو اخلزانــات أو حتويل 
مجرى األنهار، بطريقة تلحق الضرر 

باألطراف املوقعني.
وفي عام 1946، أدرجت بغداد وأنقرة 
الصداقة  املياه في معاهدة  قضية 
وعالقات حســن اجلوار التي وقعها 
وقع   ،1978 عــام  وفــي  البلــدان، 

االقتصــادي  التعــاون  بروتوكــول 
تركيا لسد  والفني بعد استكمال 
كيبان الذي أثــر على حصة العراق 
من املياه، ومع ذلك، استمرت تركيا 
في بناء السدود التي تقوض حصة 
العراق من املياه، مبا في ذلك ســد 
أتاتورك الذي تسبب في نقص املياه 

في العراق في التسعينيات.
وكان مؤشــر االجهــاد املائي توقع 
أن العراق ســيكون أرضاً بال أنهار، 
بحدود 2040، وأنــه في عام 2025، 
الشديد  اجلفاف  مالمح  ســتكون 
واضحة جداً فــي عموم العراق مع 
جفاف ُكلــي لنهر الفــرات باجتاه 
مجرد  إلــى  دجلة  وحتــول  اجلنوب، 

مجرى مائي صغير محدود املوارد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفاد صندوق النقد الدولي بأن يحقق 
اقتصاد موريشــيوس هذا العام منوا 
بنسبة 5 في املائة، وهى وتيرة أبطأ 
من املتوقع، حيــث يتوقف التعافي 
انتعــاش صناعة الســياحة،  على 

وفقا لصنــدوق النقد الدولي. وهذا 
القطاع، الذي مثل 63.1 مليار روبية 
من عائدات العمالت األجنبية في عام 
2019، لــن ينتعش حتى حتفز جهود 
التطعيــم الدولية مناعة القطيع، 
“بلومبيرج”  وكالة  ذكرت  حســبما 

لألنباء أمس. وقال سيميل سانكاك 
رئيس البعثة في بيــان بعد اختتام 
مشــاروات مبوجب املادة الرابعة مع 
املســؤولني في موريشيوس اجلمعة 
“مــع خروج البالد مــن الوباء، هناك 
حالة من عدم اليقني بشــأن تدفق 

الوفود السياحية، التي تعتمد على 
امليل إلى الســفر مع انحسار الوباء 

وكذلك الظروف في الدول األخرى”.
ســجلت  لـ”األملانيــة”،  ووفقــا 
في  جزرية  دولة  وهي  موريشــيوس 
احمليط الهندي يبلغ عدد ســكانها 

1.3 مليون نســمة، انكماشا بنحو 
15 فــي املائة في عــام 2020، وهو 
أسوأ أداء لها منذ أربعة عقود. وقال 
في  موريشيوس  “جنحت  ســانكاك 
احتــواء جائحة كوفيــد - 19 حتى 
الصحية  اإلجــراءات  بفضــل  اآلن 

فرضت  موريشــيوس  الصارمة”.ت 
حالة من احلجر منــذ 09 آذار 2021، 
بعــد حاالت انتقــال كوفيد التي مت 
اكتشــافها، وقد الحظت سلطات 
موريشيوس حتسنا في الظروف منذ 

ذلك احلني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أجبــر أكبــر نظــام ألنابيــب نقل 
الوقــود في الواليــات املتحدة على 
إغالق شــبكته بالكامل إثر هجوم 
إلكتروني، وفق ما أعلنت الشــركة 

املشغلة في بيان أمس.
ووفقــا لـ”الفرنســية”، يقوم خط 

البنزين  بايبالين” بشحن  “كولونيول 
ووقود الطائرات من ســاحل خليج 
الشرقي  الســاحل  إلى  تكســاس 
للبالد عبر أنابيب يبلغ طولها 5500 
ميــل “8850 كيلو متــرا” تخدم 50 
مليون مســتهلك. وقالت الشركة 
املشــغلة في بيــان: “إنهــا وقعت 

اجلمعــة ضحيــة هجــوم قرصنة 
إلكترونيــة، مــا دفعهــا إلى وقف 
أنظمتهــا”. وأضافت أن ذلك “أوقف 
مؤقتــا جميــع عمليــات خطوط 
األنابيــب، وأثــر في بعــض أنظمة 
ولم  لدينا”.  املعلومــات  تكنولوجيا 
تذكر الشركة تفاصيل عن تداعيات 

الهجوم، لكن ال يعتقد أنه تســبب 
فــي أي اضطرابات فوريــة. وتتخذ 
“كولونيــول بايبالين” مقرا في والية 
جورجيا، وهــي أكبر خط أنابيب في 
الواليات املتحــدة من حيث احلجم، 
إذ تنقل يوميا 2.5 مليون برميل من 
البنزين ووقود الديزل ووقود الطائرات 

وغيرهــا مــن املنتجــات البترولية 
“استعان  أنه  وتابع املشغل،  املكررة. 
بشركة لألمن اإللكتروني للتحقيق 
في الهجوم، وأعلم ســلطات إنفاذ 
القانــون الفيدرالية”. ونشــرت في 
الواليات املتحدة في األشهر األخيرة 
تقارير عن اختراقني رئيســني لألمن 

ويندز”  “ســوالر  اختراق  اإللكتروني، 
الهائــل الذي أضر بآالف شــبكات 
للحكومــة  التابعــة  الكمبيوتــر 
والقطاع اخلاص وحملت مسؤوليته 
رســميا لروســيا، واختــراق مدمر 
اإللكتروني  البريــد  خلوادم  محتمل 

لشركة مايكروسوفت.

انحباس األمطار والتغيير المناخي أسهما في تقليل اإليرادات المائية

وزير الموارد المائية: اتخذنا إجراءات فعالة ومبكرة
للتقليل من آثار شح المياه على الخطة الزراعية 

يهدف مشروع 
مبزل شرقي دجلة 

إلى تحسين بيئة 
ونوعية المياه في 
شط العرب وهور 

الحويزة واستصالح 
مساحات واسعة 

من األراضي

نهر دجلة 

تدفق الوفود السياحية ينعش اقتصاد موريشيوس .. 5 % 

هجوم إلكتروني يوقف أكبر نظام ألنابيب الوقود في الواليات المتحدة
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دراسةمحمد زكي ابراهيـم

تحوالت المكان الثالث
عبد علي حسن

الشـك بأن انتـاج املفاهيـم واملقوالت 
العالئـق  مـن  جلملـة  يخضـع 
التـي  املسـميات  عـن  والتصـورات 
 ، واجلمعـي  الفـردي  اخمليـال  يوّلدهـا 
فتصبح شـائعة ملـكاً للجميع حتى 
فـي تلـك التجـارب الشـخصية التي 
سـتظهر بوصفهـا خبـرات إنسـانية 
يشـّكله  شـمولياً  وصفـاً  متتلـك 
املنظومـة القيميـة اخلاصـة فتحـوز 
علـى املقبوليـة واملواضعـة ، فتصبح 
تلـك التجـارب ذات منفعـة ومنتجـة 
ملعرفة إنسـانية شـاملة ، وفي هكذا 
الكبيـرة  النصـوص  توصيـف حتـرص 
علـى اسـتثمار اجلمالـي / الفني الذي 
النصـوص  إنتـاج  خبـرة  بـه  تختـصُّ 
عبر األسـلوب والطريقة صـوب إنتاج 
املعرفـة وهـو املقصـود واملركـزي فـي 
جـدوى إنتـاج النصـوص األدبيـة ، ولو 
تقّصينـا ظاهـرة املـكان بعّدهـا ركناً 
مهماً فـي إنتـاج النصوص السـردية 
 ، والقصصيـة  منهـا  الروائيـة   ،
يُعـّد  الـذي  املـكان  قيمـة  لوجدنـا 
الفضـاء الـذي تتحـرك وتوجـد فيـه 
الشـخصيات وتكشـف عـن عالئقها 
املنظورة وغيـر املنظورة باملـكان الذي 
الوصـف  تتجـاوز  صفـًة  يكتسـب 
ظاهـرة  الـى  احملسـوس  الفيزيقـي 
فينومولوجيـة تتضمـن الكثيـر مـن 
التـي تنتجهـا  القيميـة  املنظومـات 
فقـد   ، بـه  الشـخصيات  عالقـات 
متكنت النصـوص السـردية عن وجود 
مكانـن ، األول هـو العائلـة/ البيـت ، 
وميتـاز   ، العمـل  مـكان  هـو  والثانـي 
هذيـن املكانـن بالثبات النسـبي ، إاّل 
أن هنالـك مكانـاً ثالثـاً صاغـه عالـم 
اولتنبـرغ(   )راي  األمريكـي  االجتمـاع 
 The Great (      تولد  1932 في كتابه
Good Place)  /1989، وهـو الشـارع / 
املقهـى / احلانـات / النوادي / األسـواق 
/ صالونات احلالقـة / املكتبات العامة/ 
الثقافيـة  التجمعـات  املتنزهـات/ 
وسـواها مـن األماكـن التـي توصـف 
بأنهـا أماكـن عامـة والتي اهتـّم بها 
اولدنبـورغ بعّدهـا مكانـا يجـد فيـه 
نشـاطه  ممارسـة  فـي  حريـة  الفـرد 
واملتغيـر  بالتحـول  ومتتـاز   ، املعرفـي 
األمكنـة  مـن هـذه  وكٌل   ، واحلياديـة 
الثالثـة تنتـج قيمـاً ثابتـاً ومسـتقرة 
وأخـرى متغيـرة تبعاً لتغيـر األمكنة ، 
ففـي الوقت الـذي يخضع فيـه الفرد 
لسـلطة العائلـة / األب/ األخ األكبـر 
فـي املكان األول / املنـزل ، فإنه يخضع 
لسـلطة رئيـس العمـل فـي املـكان 
السـلطة  تنهـار  فـي حـن   ، الثانـي 
الثالـث وهـو مـا أشـرنا  فـي املـكان 
إليـه فـي حياديـة هـذا املـكان الـذي 
وتبـادل  التحـدث  تغلـب فيـه صفـة 
اخلبـرات والطرائـف واملـرح واملعـارف ، 
لذلـك فـإن الفـرد مييـُل إلـى التواجد 
فـي هذا املـكان الـذي يجسـد حريته 
واسـتقاللية أفـكاره وتوفـر إمكانيـة 
التبـادل في اخلبرات واألفـكار واملعارف 
بشـتى صورهـا مـع بقيـة أفـراد احليز 

الـذي يضـّم مجموعـة األفـراد الذين 
اختـاروا هـذا املـكان أو ذاك لتخليـق 
نوع مـن العالقـة اجتماعيـة كانت أو 
ثقافيـة أو سياسـية وحتـى عاطفية 
أشـار  الـذي  الوضـع  هـذا  كان  وإذا   ،
إليـه لوتنبـرغ قبل التحـوالت الكبيرة 
والثورية في وسـائل االتصـال احلديثة 
، فـإن حتّوالً فـي الطبيعـة املوضوعية 
حصـل  قـد  الثالـث  املـكان  لهـذا 
باختيـار األفراد واالنخـراط في تواصل 
الكترونـي حـاز على صفته السـابقة 
والثقافيـة  االجتماعيـة  وهـي 
والسياسـية والعافيـة ، اذ تشـكلت 

مجموعات تواصلية وجـد الفرد فيها 
حريـة فـي االنتسـاب لهـذه اجملموعة 
أو تلـك وفقـاً لرغباتـه واهتماماتـه ، 
وعليـه فقـد حتـّول هـذا املـكان مـن 
إلـى  واملعيـش  واحملسـوس  املنظـور 
مـكان الكترونـي / افتراضي ينتج ذات 
القيـم التـي ينتجهـا املـكان الثالـث 
عـن  فضـاًل  املوضوعـي  الواقـع  فـي 
االتسـاع في شـموليته التـي تتجاوز 
احلـدود اجلغرافيـة واالجتماعية ، كما 
املـكان  هـذا  مغـادرة  فـي  احلريـة  أن 
البقـاء  أو  اجملموعـات  الـذي شـّكلته 
إلـى  يعـود  وال  متحقـق  أمـر  فيهـا 

سـلطة أحـد غير سـلطة الفـرد ذاته 
املكانـن  فـي  يحصـل  مالـم  وهـو   ،
هـذا  وجـود  أن  علـى   ، والثانـي  األول 
الثالـث  للمـكان  االفتراضـي  البديـل 
لـم يلـِغ العالقات التـي يكونهـا هذا 
املكان علـى صعيد الواقـع املوضوعي 
املـكان  حققـه  مـا  أن  إاّل   ، املتحقـق 
سـهولة  هـو  االفتراضـي  الثالـث 
ذات  للمجموعـات  االنتمـاء  واتسـاع 
وّفـره  الـذي  الواحـد  االختصـاص 
شـهد  الـذي  االفتراضـي  االتصـال 
شـمولية  فـي  اتسـاعاً  ويشـهد 
يكتسـبها  التـي  واخلبـرات  املعـارف 

وتأثيـر  أهميـة  وتتبـدى  الفـرد. 
التواصـل عبـر املـكان االفتراضـي في 
ما يحصـل في زمـن األوبئـة الفّتاكة 
التـي تسـتدعي جتنـب التواجـد فـي 
التجمعـات واألمكنة العامة خشـية 
التعـرض لإلصابـة بالوبـاء ، وهـو مـا 
يحصـل اآلن إذ تشـهد كلُّ اجملتمعات 
تفشـياً خطـراً جلائحـة كورونـا منـذ 
سـنة أو أكثـر ، األمـر الـذي أصبحـت 
فيـه العزلـة دريئـًة لتجنـب اإلصابـة 
بالفيـروس ، ولـم يعـد املـكان الثالث 
املوضوعـي متحققـاً ، بل مـن املمكن 
القـول إن هذا املـكان قد انهـار بفعل 
احلـرص علـى جتنـب كل شـكل مـن 
أشـكال االتصـال االجتماعـي خـارج 
وتعـدى  بـل   ، والثانـي  األول  املكانـن 
األمـر إلـى محدوديـة أو غيـاب املكان 
الثانـي / العمـل /املدرسـة/ اجلامعات 
وسـواها مـن أمكنـة العمـل ، وفـي 
األول/  املـكان  فـإن  ظـروف  هكـذا 
البيـت سـيحقق تفاعـاًل جديـدا بـن 
أفـراد األسـرة الواحدة الذين شـهدوا 
يقضـي  إذ  األولـى  الذاكـرة  تشـكل 
الفـرد شـطراً كبيـراً مـن حياتـه فيه 
، ومـا ينتـج مـن منظومـات أخالقيـة 
املـكان  ومعرفيـة وفكريـة فـي هـذا 
لدالـة  الظاهراتـي  املدلـول  يصبـح 
حائـزة  البيـوت  أكثـر  أن  إذ   ، البيـت 
علـى مواصفات مشـتركة مـن حيث 
إاّل أن   ، مكوناتهـا البنائيـة والبيئيـة 
يتبـع  القيميـة  املنظومـات  اختـالف 
العالقـات  طبيعـة  فـي  االختـالف 
املتكونـة بـن أفـراد األسـرة الواحـدة 
حتتضنهـا  التـي  العالقـات  تلـك   ،
الفيزيقـي  فضاءهـا  فـي  وتتشـّكل 
الفضـاء  وكذلـك   ، البيـت  مكونـات 
املكانـي الـذي يحققـه املـكان الثاني 
انهيـارات  شـهد  الـذي  العمـل   /
وتوقـف  الوبـاء  تفشـي  ظـروف  فـي 
املصالـح االقتصاديـة فـي الكثير من 
مفاصـل العمـل , وبـذا فقـد حصـل 
حتـوٌل جديد فـي املـكان الثالـث الذي 
أنـاب عنه انابـًة كاملة املـكان الثالث 
ميـأ  الـذي   ، االفتراضـي  االلكترونـي/ 
الفـراغ الـذي خلقتـه ظـروف جائحة 
كورونـا ، وصـار هو البديـل االفتراضي 
لهـذا املـكان ، وذلك النعـدام إمكانية 
حتقيـق التواجـد اجلمعـي علـى أرض 
املنصـات  إقامـة  ولعـل   ، الواقـع 
االفتراضيـة  واحملاضـرات  الثقافيـة 
مـن وسـائل االتصـال في هـذا املكان 
االفتراضـي ، كما اجتهـت الرواية مثالً 
إلـى الدخـول هـذا املـكان االفتراضي 
أركان  واحـدا مـن  املـكان  ألن  اجلديـد 
السـرد املهمة ، سـواء على املسـتوى 
العاملـي أو العربـي أو العراقـي ، وقـد 
متثـل ذلك فـي مجموعة مـن الروايات 
التـي .... عاجلـت فيه طبيعـة العالقة 
الفـرد  بـن  اجلديـدة  التواصليـة 
املشـترك. االهتمـام  ذات  واجملموعـات 

قصة قصيرة

نبيل جميل

الناقـد إلـى بيتـه، كان  مسـاًء عـاد 
يتأّبـط صحيفتن، دفع بـاب احلديقة 
فيمـا  نظـر  حلظـة،  توّقـف  ودخـل، 
حولـه، ثـم واصـل خطاه، عنـد عتبة 
البـاب الداخلـي تعّثـر وكاد يسـقط، 
اسـتند إلى البـاب، وبيـد مرجتفة أدار 
املفتـاح ودخـل؛ اّتكأ إلى أحـد أضالع 
أثنـاء  ظهـره،  يفـرك  وأخـذ  البـاب 
فقـد  احلـذاء  ربـاط  لفتـح  انحنائـه 
توازنـه وتكـّوم على األرض، سـقطْت 
نّظارتـه وأفلَت الصحيفتن، اسـتند 
ثـم  بخطواتـه،  ترّنـح  احلائـط،  إلـى 
زمجـر غضًبـا: )تفاهـات، قبـح، هـذا 

ليـس نقـًدا، إّنـه بـراز قطط(.
أخذ يسـّب ويشـتم، ثـم صـاح: )أين 
تهربـون! انتظرونـي(، ومثـل بهلـوان 
فقـد السـيطرة علـى حبل سـيرك، 
متايـل وسـقَط على السـّجادة. وحن 
اعتـدل فـي جلوسـه، تخّيـل دخـول 
أشـخاص ال يتذّكـر أيـن رآهـم، حاول 
فتـح عينيـه أكثـر للتركيـز، لكّنهم 
تخطوه وجلسـوا على األرائك. أشـار 
جهـة الزاوية البعيدة، وقـال: )أرجوك 
أسـتاذ، األسـئلة فيمـا بعـد؛ الصّف 
األخيـر هـدوء رجـاًء(، كان ميـّط فـي 
اللفـظ ويتعّثر باملفـردات، ذكر بعض 
النقـد، ثـم بعـد أن أنهـى  نظريـات 
بصعوبـة  نهـض  املتخّيلـة،  ندوتـه 
وجلـس على األريكـة محنـّي الرأس، 

بعدهـا متـّدد ونام.
ابنـه  خلـع  الثانـي،  الطابـق  فـي 
نّظـارة القـراءة، دعـك عينيـه ومتتم: 
اللعنـة  اخلمـرة،  عـن  تكـّف  )متـى 
عليـك(، وفـي غرفتها همسـْت أخته 
أّمهـا:  مـن  تقتـرب  وهـي  الوحيـدة 

نتحّمـل(. متـى  )إلـى 
األم  اجّتهـت  املتحـّرك  بكرسـّيها 
إلـى الصالـة، اقتربـت منـه وقالـت: 

عّنـا،  معـزوالً  تبقـى  متـى  )إلـى 
كأّنـك مـا زلـت أعـزب، ألـم تـِع بعد 
بأّنـك متـزّوج ومسـؤول عـن أسـرة(، 
ثـم تركتـه بكامـل مالبسـه نائمـاً، 
ومزيـج من رائحـة خمرة وثـوم تفوح 
مـع أنفاسـه، وعـادت لتكمـل فيلم 

السـهرة.
اقتنـع االبـن مبـا أبـاله مـن جهـد في 
املذاكـرة، أغلـق كتاب األحيـاء، متّطى 
قـرأه  مبـا  يفكـر  وهـو  نهـض،  ثـم 
وتسـببها  بالكحـول  االفـراط  عـن 
النافـذة،  إلـى  اجّتـه  الكبـد،  بتلّيـف 
أزاح السـتارة وفتح درفتيها، سـحب 
كرسـًيا وجلـس بعـد أن أطفـأ النور، 
مـّدد سـاقيه فـي اسـترخاء، أغمض 
تـراءت  ثـم  صمـت،  حلظـة  عينيـه؛ 
فـي ذهنـه فكـرة قتـل أبيـه )أخنقه 
وهـو نائـم، يكفينا مريـض واحد في 
البيت(، تخّيل نفسـه يتحـّرك ببطء، 
ميسـك  بحـذر،  طريقـه  يتحسـس 
بـذراع السـّلم السـاج، يخّفـف مـن 
توّتـره ويصغـي، وحـن يطمئـن مـن 
نـوم أّمـه وأخته، يهـدأ قليـاًل ويفّكر: 
سـيكون  كالعـادة  منـه،  )سـأقترب 
أنفاسـه  أكتـم  عميـق،  نـوم  فـي 
بقـّوة وأحافظ على عزميتـي(، خفيفاً 
مـن  اقتـرب  املتخّيـل،  نزولـه  أكَمـَل 
كل  يغّطـي  الصمـت  أختـه،  غرفـة 
شـيء، خطـا نحـوه وبيـده منشـف 
وكتـم  منـه  اقتـرب  صغيـر،  حّمـام 
علـى أنفـه وفمـه، لـم تند عـن أبيه 
أّي حركـة، بقـي هامـًدا علـى ظهره 
فـوق األريكـة. شـعر بزهو بعـد إجناز 
فـي  خفيًفـا  وخـزًا  لكـّن  املهّمـة، 
الصـدر، جعلـُه يجثـو علـى ركبتيـه 
ويدفـن وجهـه فـي صـدر أبيـه، غزاه 
شـعور بالعاطفـة وأراد أن يبكي، في 
منتصـف الّسـّلم توّقـف، فّكر برمي 

أبيـه خـارج البيـت.
    )ال بـّد للنهـار أن يحّل، ويكتشـفوا 
شـعر  داخلـه،  فـي  قـال  اجلرميـة( 

أسـدل  النافـذة،  أغلـق  بعطـش، 
السـتارة، فتح النـور، نزل إلـى ثالجة 
املطبـخ، صوت التلفـاز كان يأتيه من 
غرفـة اختـه، ارتشـف علبـة كـوال، 
وخطـا حيـث ينـام أبـوه، كان يتمّنى 
أن ال يـراه هامـًدا مثـل جثـة، ورائحة 
تفّسـخه متأ املـكان. بيـد ان الفكرة 
مـا زالـت تعوم فـي ذهنـه، لكّنـه رّد 

علـى نفسـه: )إّنهـا مجـرد فكـرة، ال 
ميكـن أن أفعلهـا، إّنـه أبـي(. قبـل أن 
يصعـد لغرفتـه، نظـر إليـه بحقـد 
وهمـس: )كـم أمتّنـى أن أراك ميًتـا(.

*    *    *
طـوى االبـن ليلتـه، اغتسـل، تنـاول 
ثـم  املطبـخ،  فـي  وقوًفـا  إفطـاره 

عـاد إلـى غرفتـه للمذاكـرة، فهـذه 
املرحلـة مصيريـة في حتديـد الكلية 
التـي يرغـب فـي دخولهـا، أّمـا أخته 
فمازالـت نائمـة، إلـى جانبهـا أمهـا 
السـقف؛  جتـاه  العينـن  مفتوحـة 
سـّيارة  اصطـدام  ذكـرى  تسـترجع 
العائلـة بعربة حمل كبيـرة، )رحماك 
ربـي( هـذا مـا رّددتـه عندمـا فتحـت 

عينيهـا، بعدها بسـاعات علمت بأّن 
زوجهـا كان السـبب، فالتقارير أثبتت 
قيادته للسـيارة حتت تأثيـر الكحول.
لـم  املاضيـة،  األشـهر  طـوال       
يتمّكـن األطباء مـن معاجلتها، حتى 
بسـبب  العـالج،  تعّثـر  اخلـارج  فـي 
تلـف جزء كبيـر من احلبل الشـوكي، 
)سـأبقى إلـى جـوارك مهمـا ابتعـد 
بنـا الزمـن(، تتذّكـر وعـوده وتلتفـت 
إلـى ابنتهـا، متّسـد رأسـها وتهمس: 
التـي  اجلميلـة  زهرتـي  بجـوار  )أنـا 
لـم تفارقنـي(، ثـم تعـود للنظـر إلى 
السـقف وبصـوت مسـموع قالـت: 
)آه.. لقـد تأخـرت، أّيهـا املـوت تعـال 
وخذنـي(، اسـتيقظت ابنتهـا )صباح 
اخليـر ماما، ما هـذا الدعـاء؟(، )صباح 
اخليـر، لقـد تعبـت وأتعبتـِك معـي(.

*    *    *
لم يهتـم بتهكـم زمـالء العمل، وال 
بـكالم املديـر أثنـاء اسـتدعائه، )إّنها 
حياتـي اخلاّصـة، إذا كان لـدّي تقصير 
فـي العمـل فلـك احلـّق باسـتخدام 
األوامـر اإلداريـة(، لـم ينزعـج املديـر 
منـه، فهمـا صديقـان منـذ سـنوات 
عالقـة  تربطهمـا  واآلن  اجلامعـة، 
فزّوجتـه  متبادلـة،  وزيـارات  عائليـة 
بـاب  ومـن  لـذا  املديـر،  عـّم  ابنـة 
واملهنيـة،  األخالقيـة  املسـؤولية 
بشـؤونه  دائمـاً  املديـر  يتدّخـل 
اخلاّصـة، ناّصحـاً إّيـاه بتـرك اخلمـرة، 
بيـد أّنـه قبـل نهايـة العمـل يقـّدم 
ومـا  بأعـداء،  نحـن  )مـا  اعتـذاره: 
حرصـي عليـك إاّل من بـاب الصداقة 
القدميـة، أكثرنـا أخذتـه دروب اللهـو 
ومـّرت،  مرحلـة  لكّنهـا  والسـهر، 
أرجـو أن تفّكـر بكالمـي(، هـّز رأسـه 
نقـاش،  مجـرد  تهتـّم،  )ال  وابتسـم 
مديـري  اآلن  فأنـت  يكـن  ومهمـا 
املباشـر وعلّي أن أسـتمع إليـك هنا، 
لكـن عليـك أن تعـرف بـأّن الوظيفة 

لـدّي مجـّرد تأمـن معيشـة فقـط، 
ألّننـي أشـعر بهـا كالقيـد يخنقني، 
حياتـي هنـاك حيـث الكتـب، وأنـت 
تعـرف هذا ورأيـت مكتبتـي العامرة، 
هـل لديك علـم بـأّن كتبـي النقدية 
وصـل عددهـا إلـى أربعـة، ومقاالتـي 
متأ مواقـع االنترنت(، انسـحب املدير 
بعـد أن نظر فـي سـاعته، موّدًعا إّياه 
بابتسـامة، ألّنـه ال يريـد للنقـاش أن 
يطـول. وفـي املمـّر كان يفّكـر )يا له 
ناقـد كبيـر، يعـزل  مـن وهـم، هـه، 
عائلتـه  ويتـرك  غرفـة  فـي  نفسـه 
تسـّبب  مـن  وهـو  غربـاء،  كأّنهـم 
بأكبر مأسـاة البنة عمي املسـكينة، 
بأّنـه  سيكتشـف  آجـاًل  أم  عاجـاًل 
ضحيـة وْهـم كبيـر مثـل غيـره من 
الذيـن تكاثـروا بفضـل االنترنـت، وأّن 
مـا يـدور حوله مـن تعليقـات جاهزة 
مـا  بـوك،  الفيـس  فـي  ومتشـابهة 
هـي ااّل ركـود وتدنٍّ في مسـتوى وعي 
أصحابهـا، الذيـن ظّنـوا بأّنهـم أدباء 

ومثّقفـون(.

*    *    *
علـى  متـّر  األولـى  السـنة  هـي  هـا 
احلـادث األليـم، االبـن لـم يتمّكن من 
دخـول الكّلية التي يرغبهـا، فاضطّر 
إلـى إعـادة الّسـنة، البنـت بصعوبة 
جنحـت إلـى الرابـع الثانـوي، األب مـا 
زال يعيـش فـي عزلة، ويبحـث عن دار 

. نشر
فـي ظهيـرة جمعـة، وبينمـا كانـت 
»كارب«  سـمكتي  تشـوي  ابنتهمـا 
بتنـور الغـاز، قالـت لـه زوجتـه أثنـاء 
البمبـر:  جلوسـه فـي ظـل شـجرة 
)أنـت تذّكرنـي بعنـوان روايـة ماركيز 
»ليـس لـدى اجلنـرال مـن يكاتبـه«(، 
لـم يلتفت إليهـا، بقي علـى وضعه 
يقـرأ في كتـاب )مـوت النقـاد(، وإلى 
جانـب إحـدى قدميـه غفـْت قطـة 

. مة هر

عزلة

يعـد الكثيرون أطروحـة صامويل هنتغتون الشـهيرة 
لنزعـة الهيمنـة عنـد  “صـدام احلضـارات” تكريسـاً 
الغربيـن. ويشـعرون باخلطـر منهـا علـى وجودهـم، 
“حـوار  عنهـا  بـدالً  ويقترحـون  القـدمي.  وإرثهـم 
مشـاعر  يـراع  لـم  هنتغتـون  أن  ويبـدو  احلضـارات”. 
ولـم  هـذه،  بالقسـوة  املفرطـة  بتسـميته  الغيـر 
يحـاول إضفـاء نزعة “إنسـانية” عليهـا. وكان ميكن أن 
يطلـق عليها تسـمية أخـرى أخـف وطأة مثـل “لقاء 
احلضـارات” التـي اسـتخدمها أرنولـد توينبـي قبلـه 

بأربعـة عقـود تقريبـاً. 
ومـع ذلـك فـإن هـذا اللقـاء لـم يكـن سـلمياً فـي 
معظـم األحيـان. بـل ترافـق فـي الغالب مـع حمالت 
عسـكرية متواصلة. وكان الطرف اخلاسـر يفرز نوعن 
مـن ردود األفعـال، أحدهما يتمسـك بقيمـه األصلية، 
لتقليـد  فيهـرع  الثانـي  أمـا  بقـوة.  عنهـا  ويدافـع 
املنتصـر، ويأخذ عنه فنونه وأسـراره وأسـلحته، ألنها 
بنظـره الوسـيلة الوحيـدة ملواجهته في قابـل األيام. 
احلضـارة  اسـتطاعت  امليـالدي  السـابع  القـرن  فـي 
الشـرقية  البلـدان  مـن  عـدداً  تفتـح  أن  اإلسـالمية 
سـوريا  مـن  مسـيحية،  هيمنـة  حتـت  كانـت  التـي 
شـرقاً حتـى اسـبانيا غرباً. وكانـت هذه البـالد واقعة 
حتـت حكـم يونانـي أو رومانـي مدة ألـف عـام تقريباً. 
تتوقـف  لـم  اجتهـت شـرقاً  التـي  احلمـالت  أن  كمـا 
خـالل تلـك املـدة. وقـد تواصلت حتـى القـرن اخلامس 
عشـر، فخضـع العالـم األرثوذكسـي برمتـه للدولـة 
اإلسـالمية. غير أن اإلسـالم ما لبث أن انتشر بطريقة 
سـلمية في أنحاء شاسـعة من آسـيا في أندنوسـيا 
والصـن، وفـي أفريقيا االسـتوائية أيضـاً. وفي جميع 
هـذه األحـوال كان الطـرف املغلـوب يسـعى لتقليـد 
الغالـب، فـي معارفـه وقيمـه ولغتـه وتقاليـده. ويرى 
بعـض املؤرخـن أن أوربا كسـبت املواجهة مـع العالم 
اإلسـالمي، بامتصـاص مـا لديـه مـن نزعـة حضارية 
وبنـاء  والتعليـم  التفكيـر  بطـرق  متثلـت  وعلميـة،  
للتجـارة  األسـاطيل  وتسـيير  واجلامعـات  املـدارس 

واحلرب. 
البـالد  فـي  املقلديـن  علـى  مثـل  أوضـح  كان  ورمبـا 
اإلسـالمية محمـد علـي فـي مصـر وكمـال أتاتـورك 
فـي تركيـا. فقـد عمـل األول خمسـة وثالثـن عامـاً 
علـى إدخـال احلداثـة الغربية إلـى بالده، فـي حن بالغ 
والشـريعة  إلغـاء كل معالـم احلضـارة  الثانـي فـي 
اإلسـالميتن. واسـتبدل احلـروف العربيـة بالالتينيـة. 
فأسـدل السـتار عملياً علـى التـراث التركـي القدمي، 

الـذي بـات بسـبب ذلـك غيـر قابـل للتـداول. 
كان هنـاك زعمـاء آخرون، رفضـوا األخذ عـن األجنبي. 
فـي  يحيـى  اإلمـام  مثـل  الوسـائل،  بـكل  وقارعـوه 
واملهـدي  أفريقيـا،  والسنوسـي فـي شـمال  اليمـن، 
فـي السـودان. وكانوا يـرون أن بعـث الهويـة الوطنية 
أو الدينيـة هـو الكفيـل بتحقيـق النصر علـى العدو. 
ورمبـا كان املثـال الناصـع لنجاح هـذه الفكـرة يتمثل 
بطـرد  النهايـة  فـي  وفـق  الـذي  غانـدي،  باملهامتـا 

بريطانيـا مـن الهنـد.. 
لقـد كان من الغريـب أن ينتقل الصـراع بن احلضارات 
البـالد أنفسـهم. وأن ينسـى  أبنـاء  املتصارعـة إلـى 
هؤالء املصـدر احلقيقي لالختالف. فليسـت هناك اآلن 
حـرب شـعواء بن الغـرب والشـرق، بل بن الشـرقين 
احملافظـن واملقلدين أنفسـهم. وهذه إحـدى املفارقات 
التي لم يحسـب حسـابها أحـد، رمبـا ألن أولئك الذين 
أشـعلوا نيرانهـا فـي البدايـة كانـوا يريدونهـا حربـاً 

بالوكالـة، وقـد مت لهم مـا أرادوا. 

لقاء الحضارات  
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مزارع يغّير حدود دولتين 
عّدل بلجيكــي ميلك أرضا متاخمة للحدود مع فرنســا، موضع 
كتلة صخرية كانت موضوعة حتديدا عند النقطة الفاصلة بني 
البلدين، ما أدى عمليا إلى إزاحة حدود البالد املرســمة على وفق 

معاهدة دولية عائدة للعام 1820.
وأكد دافيد الفو، رئيس بلدية منطقة إركلني التي يسكنها مالك 
األرض، املعلومات الواردة في وســائل إعالم محلية في شــمال 

فرنسا.
وأراد البلجيكي الذي امتلك أخيرا هكتارات عدة على حدود غابة 
بوزينيي الفرنســية، االســتفادة على ما يبدو من سكون املكان 

لتوسيع أرضه، بحسب رئيس البلدية.
وقال دافيــد الفو »إبعاد موضــع الكتلة الصخريــة مترين و20 

سنتيمترا يكّبر مساحة أرضه بال شك«.
وأضــاف: »ما لــم يكن يتوقعــه أن هذه الكتلــة كانت محددة 
جغرافيا بدقة كبيــرة. لذا كان من الســهل إثبات حتريكها من 

مكانها«، حسبما نقلت »فرانس برس«.
وُحفــر على الكتلة الصخرية رقم »1819« الذي يرمز إلى ســنة 
إنشــائها، مع حرف »إف« في إشارة إلى مملكة فرنسا على جانب، 

و«إن« »نيدرالند« في اجلانب اآلخر للداللة على هولندا.

›كلوب هاوس‹ على هواتف »أندرويد«
أعلنت شركة »كلوب هاوس« أنها بدأت بطرح اإلصدار التجريبي 
من تطبيقها لنظام »أندرويد« لعدد قليل من اخملتبرين، مع خطط 

إلضافة املزيد من مستعملي أندرويد خالل األسابيع املقبلة.
ونقلت وســائل إعالم بيان الشــركة الذي اوضح إنه وبعد جناح 
االختبــارات التي أطلقت يــوم امس ســيكون التطبيق متاحا 
قريًبا على جميع الهواتف التي تعمل بالنظام اململوك لشــركة 

»غوغل«، »أندرويد«، وليس فقط أجهزة »أبل«.
 ،»iOS« وبعد اكتســاب قاعدة مســتعملني كبيرة عبر نظــام
صرحت الشركة في يناير/ كانون الثاني املاضي، أنها تعمل على 

إصدار جتريبي لنظام »أندوريد«.
ودفعت شعبية »كلوب هاوس« العديد من املنصات املنافسة، مبا 
في ذلك »فيس بوك« و«تليغرام« و«تويتر« و«إنستغرام« و«لينكد 
إن« و«ســبوتيفاي« و«ريديت«، إلى تطوير شــكل من أشــكال 

املنتجات الصوتية املباشرة.
ويتضمــن ذلك تقريًبا جميع الشــبكات اإلجتماعية ذات األوزان 
الثقيلة التي تغطي مليارات املستخدمني عبر قطاعات مختلفة.

أشباح إندونيسيا تطارد منتهكي الحجر الصحي
ابتكر بعض الســكان احملليني في إندونيسيا طريقة جديدة ملنع 
انتشار فيروس كورونا في البالد، حيث قاموا بارتداء أزياء األشباح 

ليال في محاولة إلخافة منتهكي احلجر الصحي.
ووفقا لقنــاة »MIR 24« التلفزيونية، فــإن مجموعات من هذه 
األشباح تقوم بدوريات في شــوارع القرى وتطالب مبسافة آمنة، 
لكن في بعــض األحيان يؤثــر مظهرهم على النــاس بطريقة 
معاكســة، فبدال من اجللوس في املنازل، يخرج البعض ملشاهدة 

ممثلي اإلمياء هؤالء.
وتسمى هذه األشباح امللفوفة بأكفان بيضاء »بوكونغ« في البالد 

وهم يرمزون ألرواح املوتى املضطربة.
وفرضت الســلطات اإلندونيســية منذ يوم اخلميس حظر على 
التنقل الداخلي، في إطار جهودها لكبح انتشــار فيروس كورونا 
خالل احتفاالت عيد الفطر، التي تشــهد عادة سفر املاليني إلى 

مدنهم وبلداتهم لقضاء العطلة.
وانتشرت الشــرطة في أنحاء العاصمة جاكرتا لفحص الوثائق 

ومنع املسافرين من دون تصاريح خاصة من مغادرة املدينة.
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يعانــي املاليني حــول العالم من 
مــرض الربو الــذي يتعلق بضيق 
التنفس حتت ظروف معينة يؤدي 

احيانا الى موت املصاب.
خصص يوم ملــرض الربو لتعريف 
باعراضــه وطــرق الوقايــة منه 
الى  والتطرق  بخطورته  والتذكير 
وسائل مواجهته من خالل وسائل 
عدة. واختير يوم السابع من شهر 

مايو باليوم العاملي للربو.
وبــدأ االحتفال بهــذا اليوم في 
1998، وتطــور عام بعد عام حتى 
أصبح من أهم األيام الدولية التي 
يتــم االحتفال به حــول العالم. 
حيــث تهــدف املبــادرة العاملية 
للربو إلى تعزيــز الوعي عن الربو 

والتحكم به.
مرض الربو

يُعــد الربــو حالة تضيــق فيها 
املســالك الهوائية وتتورم، وتفرز 

املزيد من املادة اخملاطية.
وهذا ميكــن أن يجعــل التنفس 
صعًبا ويثير السعال واألزيز وضيق 
التنفس، وفي بعض األفراد يكون 
وفي  بســيطة،  مشــكلة  الربو 
تكون  أن  ميكــن  اآلخــر،  البعض 
مشــكلة كبيــرة تتداخــل مع 
إلى  اليومية، وقد تؤدي  األنشطة 

نوبات ربو مهددة للحياة.
شعار اليوم العاملي للربو

يطلــق اليــوم العاملــى للربــو 
الشــعبى شــعارا هذا العام هو 
اخلاطئة عن  املفاهيــم  تصحيح 
مــرض الربــو الشــعبى بهدف 
املفاهيم  تصحيــح  و  توضيــح 
قد  والتى  والشــائعة  اخلاطئــة 
حتول دون أن يتمتــع مريض الربو 

بالفوائد.
مفاهيم خاطئة عن الربو

تتمثل املفاهيم اخلاطئة الشائعة 
عــن مرض الربو الشــعبى، حول 

العالم على النحو التالي:
الربو الشــعبي مــرض طفولة و 

يزول تلقائياً عند البلوغ.
الربو الشعبي ميثل التهاباً شعبياً 

معدياً.
الشــعبي  الربو  ال ينصح ملريض 

مزاولة الرياضة.
الربو الشعبي ال ميكن معاجلته إال 

الستيرويدات  بجرعات كبيرة من 
الكورتيزون.

معلومات عن الربو
أيه  الربو الشــعبي يحــدث فى 
مرحلة عمريــة بدء من الطفولة 

وحتى الكبر.
الربو الشعبي ليس مرضاً معدياً 

كما يشاع.
تعد احلساسية عامل هام فى ربو 
الربو الذى يبدأ فى  الطفولة، اما 

عامل  احلساسية  تكون  البالغني 
أقل أهمية.

إذ أمكن الســيطرة علــى الربو 
الشــعبي فانه ميكــن للمريض 
مزاوله الرياضة بحرية حتى على 

مستوى البطولة.
 الربو الشــعبى ميكن السيطرة 
باحلصول  احلاالت  بعض  فى  عليه 
على جرعات قليلة من الكورتيزون 

املستنشق .

أعراض الربو
تختلف أعراض الربو من شخص 
بنوبات  آلخر، فقد تكــون مصاباً 
ربو غير متكــررة، أو تظهر عليك 
أعراض في أوقــات معينة فقط، 
تشــمل عالمات وأعراض الربو ما 
يلــي: ضيق فــي التنفس. ضيق 
أو ألم في الصــدر. الصفير عند 
الزفير، وهو عالمة شــائعة للربو 
عند األطفــال. صعوبة في النوم 

بسبب ضيق التنفس أو السعال 
أو الصفيــر. ينوبات الســعال أو 
األزيز التي تتفاقم بسبب فيروس 
اجلهاز التنفســي، مثــل البرد أو 

األنفلونزا.
أسباب الربو

تتضمن بعض املسببات املعروفة 
لنوبات الربو ما يلي:

الغذائية.  واملضافات  احلساسية. 
في  وحرقة  الرياضــة.  وممارســه 
املعدة. والتدخني. والتهاب اجليوب 
األنفيــة. واألدويــة. والطقــس. 

والدخان. 
الوقاية من الربو

جتنب مخالطة أشخاص مصابني 
بفيروس  بإصابتهم  مشــتبه  أو 

كورونا املستجد.
احلساســية  مثيرات  من  الوقاية 

الداخلية واخلارجية.
الطبيب  بــني  املشــترك  العمل 
عالجي  برنامج  ووضــع  واملريض، 
الدوائي  العــالج  يشــمل  كامل 
والفحوصات األساسية ومواعيد 

املتابعة املنتظمة.
املتابعــة مــع طبيــب األســرة 

وااللتزام بإرشادات الطبيب.
يجب أن يكــون لديك ملف طبى 

في املستشفى واملركز الصحي.
ال تقم بصرف األدويــة من تلقاء 
نفسك أو شرائها من الصيدلية 

دون الرجوع إلى الطبيب.
العامة،  الصحــة  علــى  حافظ 
الغذاء  بتنــاول  البدنية  واللياقة 
التماريــن  وممارســة  الصحــي، 

الرياضية.
اإلقــالع عن التدخــني، واالمتناع 
وجتنب  املدخنني،  مجالســة  عن 
العوامــل املؤدية إلى حدوث نوبة 

الربو.
املوســمية  األنفلونزا  لقاح  أخذ 
اإلصابــة  حــدة  لتخفيــف 

باألنفلونزا.

الصباح الجديد - وكاالت:
توصل فريــق دولي من العلماء 
اجلليدية في  األنهــار  أن  إلــى 
جميع أنحــاء العالم بدأت في 
الذوبان بشــكل أسرع، ما أدى 
إلــى فقدان 31 % مــن الثلوج 
واجلليد ســنويا عما كان عليه 

قبل 15 عاما.
وأرجع هؤالء العلماء في مقال 
السبب  »نيتشر«،  مبجلة  نشر 
في ذلك إلى تغير املناخ الناجم 

عن حرق الوقود األحفوري.
وقــام الباحثون بتحليل بيانات 
أن  وحسبوا  الصناعية  األقمار 

220 ألفا مــن األنهار اجلليدية 
اجلبليــة تفقد أكثــر من 298 
مليــار طن من الثلــج واجلليد 

سنويا منذ عام 2015.
ورُصــد أن هذا احلجــم من املياه 
 7.2 بـ  لتغطية سويسرا  يكفي 
متر من ارتفاع املــاء. كما ارتفع 

في الوقت نفسه، معدل الذوبان 
من عــام 2015 إلى عــام 2019 
ســنويا،  طن  مليار   71 مبقــدار 
مقارنة بالفترة بني عامي 2000-
2004، فيما يجري نصف خسائر 
الغطاء اجلليــدي في العالم في 

الواليات املتحدة وكندا.

ورأى العلمــاء أن وتيــرة ذوبــان 
اجلليد في منطقة أالســكا )في 
أمريكا( يعــد من أعلى املعدالت 
فــي العالم، حيــث يتراجع نهر 
 35 بنحو  اجلليــدي  كولومبيــا 
متــرا ســنويا. ومع ذلــك، فإن 
األنهار اجلليدية تذوب في جميع 

أنحاء العالم، حتــى في التبت، 
التــي كانــت تعتبر مســتقرة 
والدول  أيســلندا  فقط  نسبيا. 
االســكندنافية لديهــا العديد 
تتزايد  التي  اجلليدية،  األنهار  من 
كتلتهــا بســبب زيــادة كمية 

هطول األمطار.

توقعات بحدوث كارثة جليدية تصيب ماليين البشر

يوم الربو العالمي 2021.. كيف نتقي خطورته

احتفــل العالم امــس االول باليــوم العاملي 
للمشــروبات، بغــرض التعــرف على بعض 
املشــروبات اخملتلفة حول العالــم، التي تعود 

عادة للعادات والثقافات اخملتلفة عبر القارات.
يعود تاريــخ اليوم العاملي للمشــروبات منذ 
عام 1921، ملشــاركة بعض الوصفات اجلديدة 
املتعلقــة بالعصائر وكيفيــة حتضيرها ومن 

ضمن هذه املشروبات:
مشــروب دموع التونة: االســم كافي ملعرفة 
على مدى غرابة هذا املشــروب، حيث يعد من 
أشهر املشروبات املتواجدة في كوريا اجلنوبية، 
الــذي يتم حتضيره من خالل نبيــذ األرز، الذي 

يحتوي على نسبة من الكحول.
مشــروب نبيذ العقارب واألفاعي: ستجد هذا 
املشروب عند زيارتك للصني، إذ يعد من أشهر 
املشــروبات التي تقدم في املطاعم واملقاهي 
الشــعبية، الذي يكون عبارة عــن نبيذ األرز 

املنقوع بداخله العقارب واألفاعي.
يستخدم هذا املشــروب في الطب التقليدي 
للوقاية مــن األمراض واألوبئــة حفاظا على 
الصحة العامة، يقدم في جنوب آسيا وفيتنام.
مشروب ماء الســلطة: من ضمن املشروبات 
التــي تقدم في عديد مــن البلدان خاصة في 

روســيا، التي تكون عبارة عن مياه الســلطة 
كافة  بها  مع املتواجــد  والتوابل،  النكهــات 

إضافة الفوار لتصبح مياه فواره.
مشــروب البرتقال باجلنب: من ضمن العصائر 
الشــهيرة البرتقــال باجلنب، التــي تقدم في 
اليابان على وجبة اإلفطار، كما أنها تعتبر من 
املشروبات رخيصة الثمن لذلك يعتاد البعض 

على شرائها.
مشــروب الليمون بالكاري: يعد هذا املشروب 
خليط مــا بني الليمــون والــكاري، كما أنه 

يتــم تقدميه في كثير مــن الفنادق كنوع من 
الضيافة في الهند وباكستان.

مشــروب الذرة: لعشــاق الذرة، ميكنك تناول 
املشروب احملضر من الذرة في دولة إندونيسيا، 
الذي يعد من أشــهر املشــروبات احمللية في 

جنوب الصني وإندونيسيا.
مشــروب املاء األســود: من أغرب املشروبات 
في العالم، عبــارة عن مزج املياه مع مادة ذات 
املادة السوداء في  اللون السوداء،عادة تتواجد 

الشوكوالتة أو اخلروب وعرق السوس.

أغرب المشروبات حول العالم 

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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رياضة

حاورها / سمير خليل:

القدم  انتشــار لعبة كرة  بعد 
بــن النســاء، شــهدت اقباال 
على  الفتيــات  بــن  وحضورا 
تنوع  مــع  العالــم  مســتوى 
النســوية  الكروية  البطوالت 
وتعددها، علــى صعيد املالعب 
العربية كان حضــور حواء في 
هذه املالعب ظاهرا رغم تذبذب 
التخطيط  وغياب  املســتويات 
الداخلية  املشــاركات  وقلــة 
نلحظ  ذلك  برغــم  واخلارجية، 
حراك نشاطات وبطوالت كروية 
نسوية اظهرت مواهب واسماء 
النسوية،  القدم  بكرة  ارتبطت 
ميرند دهــام، العبة ارتكاز نادي 
عامودا واملنتخب السوري بكرة 
القدم للنســاء حلــت ضيفة 
علــى رياضة«الصباح اجلديد«، 
بدأت مشــوار  دهــام  ميرنــد 
بالرياضــة في مرحلة  تعلقها 
مبكرة من عمرها في مبسابقات 
ألعاب القوى مع نادي مدينتها، 
ومع النادي نفســه لعبت كرة 
األول  املراكز  وحصدت  الطائرة، 
على مستوى اللعبة، عام 2004 
شهد نقلة كبيرة في مشوارها 
عندما انتقلــت لصفوف فريق 
كرة القدم،  لعبت مع املنتخب 
للســيدات  الســوري  الوطني 
لســنوات طويلة فــي املالعب 
املكشــوفة والصاالت، حققت 
خاللها املركــز الثالث ببطولة 
غرب آســيا باألردن، ومشاركات 
أخرى في بطوالت عدة، توجتها 
مــع فريقهــا عامــودا بالفوز 
املمتاز  النســوي  الدوري  بلقب 
في ســوريا املوسم املاضي في 
عودته االولى بعد توقف وغياب 
ملدة ســبع ســنوات، ضيفتنا 
تتحــدث اوال عن ســر تعلقها 
القدم  وكرة  للرياضة  واجنذابها 

فتقول:
كلنا نعــرف ان الرياضة نبدأها 
اجل  مــن  ومنارســها  كهواية 
رغبــات  او  رغباتنــا  حتقيــق 

معلمنا او اهلنا فنشــارك في 
واالقرب  لنــا  املتاحة  الفــرص 
مرحلة  فــي  فبــدأت  علينــا 
املدرســة برياضة العاب القوى 
تؤهلني  مواصفــات  المتالكي 
لتحقيــق بعض االرقــام التي 
تؤهلنــي لتحقيق اجنــاز على 
مستوى املشاركة سواء اكانت 
مدرســية او علــى مســتوى  
ميداليات  عــدة  ولي  احملافظة 
بالوقت  اللعبــة،  هــذه  فــي 
الطائرة  الكرة  لعبت  نفســه 
متقدم  مســتوى  على  وكنت 
املشاركة  اهلني  ممارستها  في 
وتطور  مختلفة  بطــوالت  في 
مســتواي كثيرا خالل دراستي 
اجلامعية، وباالجتاه نفسه كنت 
محبة وممارسة باستمرار لكرة 
الى هذه  القدم ومــا شــدني 
اللعبة انها حتتــاج الى الصبر 
القواعد  الــى  اضافة  والعقل 
االمورالبدنية  من  االساســية 
والنفســية، لعبة فيها شعار 
مــن يكافح يحقــق الفوز وانا 
التحدي  بطبيعة حالــي احب 

معتمدة  اهدافي  حتقيق  واحب 
العديد  مثلت  امكانياتي،  على 
من االندية وشاركت في الكثير 
من البطــوالت وحققت نتائج 
مختلفة منهــا حصولنا على 
لقب الدوري وبعدها حصلت مع 
فرق اخرى على مراكز مختلفة 
الســوري ومثلت  الــدوري  في 
املنتخب الوطني السوري بكرة 
اخلارجية  مشاركته  في  القدم 

.«

 *ومــاذا عن واقع حــال الكرة 
النسوية في سوريا وخارجها؟

»واقع الكرة النسوية في سوريا 
ال يختلف كثيرا عن واقعها في 
االخــرى رغم  العربية  البلــدان 
وجود حب كبير من قبل الفتيات 
بل  اللعب  ملمارســة  والنســاء 
والذهاب اكثر مــن خالل القيام 
اننا  اال  والتحكيــم،  بالتدريــب 
ال جنــد توفر عوامــل ومقومات 
دعم هــذا التوجه فــي الكثير 
من النواحــي اخلاصة للقيام به، 
في اجلانب االخــر اجد ان هنالك 

املشــاركة  يســتحقن  العبات 
فــي دوريات متقدمــة فنيا وهو 
ماملسناه في منافساتنا االخيرة 
في الدوريات السورية ونتمنى ان 

تقترب من العاملية«.

* لديــك جتــارب احترافيــة في 
املالعب العراقيــة، هال حدثتنا 

عنها؟
اللعب  لي فرصة  »نعم سنحت 
في املالعب العراقية وانا سعيدة 
الدوري  الفرصة،  ففــي  بتلــك 
العراقي النســوي املمتاز لعبت 
مع نادي زيرفانــي وحققت معه 
لقــب وصيف الدوري النســوي 
لعام 2016، ثــم لعبت مع نادي 
الرمضانية  الــدورة  في  البصرة 
2018،بعدهــا  باإلمــارات عــام 
لعبت مع النادي البلدي في دوري 
 ،»2019 عام  النســوي  الصاالت 
في  االحترافية  جتربتي  وتضيف« 
العــراق كانت نقطــة حتول في 

مسيرتي الرياضية،
ويبقى االحتــراف طموح ورغبة 
والالعبات  الالعبــن  للكثير من 

وفيه الكثير مــن الفوائد  التي 
ترجع علــى الالعب في كثير من 
النواحي، رغبــة الغلب الالعبن 
والالعبــات بــان يدخلــوا عالم 
مبســتويات  ويحتكوا  االحتراف 
مختلفــة مما يســاهم في رفع 
مســتوى االداء وينمــي الكثير 
من الصفات البدنية والســمات 
النفســية التي جتعــل الالعب 
صاحــب خبــرة ويســاهم في 
اســتقرار الفــرق التــي ميثلها 
ويكــون عامل دعم لهــا، امتنى 
بعد زوال هذه اجلائحة املشاركة 
مــع الفرق التــي تواصلت معي 
وطلبت منــي متثيل فرقها، كما 
انني اطمح باللعب في الدوريات 
االوربية ملستواها املتقدم العالي 

.«
وعــن واقع الكرة النســوية في 
العــراق تتابع« اما واقــع الكرة 
النســوية فــي العــراق فأنا ال 
ميكننــي اال القــول بانــه يجب 
العمرية  بالفئات  االهتمام  زيادة 
الفرق  دعــم  فــي  لالســتمرار 
التركيز فقط  وعــدم  بالالعبات 

على الالعبات من ذوات اخلبرة في 
امليدان ، الكرة النسوية العراقية 
الثناء  تستحق  مستويات  تضم 

وكل االحترام ».

* ورأيــك بالتدريــب ؟ مــاذا عن 
مسيرتك كمدربة؟

»التدريب ليس باملهمة السهلة 
فاملدرب في اوســاطنا يعمل في 
كل اجلوانــب ، يعمل معدا بدنيا 
ونفســيا وخططيــا وحتى مع 
على  يعمل  العمريــة  الفئــات 
تعلم وتطويــر املهارات كل هذه 
االمــور جتعل مــن العاملن في 
ميدان التدريــب  مطالبن ببذل 
جهودا مضاعفة من اجل حتقيق 
يجب  نفســه  وبالوقت  الفــوز 
احملافظة على ســالمة الالعبن 
وحتقيــق الفرحــة للجمهــور،  
مهنة التدريب ســالح ذو حدين 
امــا ان تكون او ال تكون، مع عدم 
اجلماهير  اغلــب   ان  النســيان 
تبحث عن االجناز، بالنســبة لي 
عملت علــى تطوير مســتواي 
كثيرا واكتسبت خبرة كبيرة من 
على  أشرفوا  الذين  املدربن  أهم 
باملمارســة  اكتِف  ولم  تدريبي، 
فقــط علــى العكــس فقــد 
حصلت على شهادتن تدريبيتن 
دوليتن من فئتــن مختلفتن ) 
c و b( ولــي رغبة باحلصول على 
لقيادة  متكنني  اخرى  شــهادات 
وتدريــب الفــرق الرياضيــة في 
لعبة كرة القدم،  عملت مدربة 
ملدة موسمن،  الشركات  إلحدى 
العديد مــن فرق  دربــت  كمــا 

االكادمييات«.
ضيفتنــا ميرنــد مطانس دهام 
، حتمل شــهادة  تولد ١٩٩٠  من 
التربيــة  فــي  البكالوريــوس 
ماجســتير  وطالبة  الرياضيــة 
باالختصــاص نفســه، معجبة 
اليكس  االمريكيــة  بالالعبــة 
العرب  وعلى مســتوى  مورغان، 
معجبة بالالعبة االردنية ميساء 
منتخب  تشــجع  كما  جبــارة، 
بالدها سوريا واملنتخب االيطالي 

عامليا.

نجمة الكرة السورية ميرند دهام:

تجربتي االحترافية في العراق كانت 
نقطة تحول في مسيرتي الرياضية

االنضباط تستدعي 
مؤيد جودي

فوز لزاخو 
واألعظمية سلويا

أربعة انتصارات وتعادل 
في الدرجة االولى

بغداد ـ الصباح الجديد:
تدعو جلنــة االنضباط في الهيــأة التطبيعية 
املــدرب )مؤيد جودي( للحضــور إلى اللجنة في 
مقر احتاد الكرة، اليوم االثنن املوافق 2021/5/10، 

الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وكان مؤيد جودي املدرب املساعد ملنتخب شباب 
العراق، انتقــد عمل اللجنــة التطبيعية عبر 
برنامــج تلفزيوني، اذ حتدث في الكثير من األمور 
التي تخص تســمية مدربي املنتخبات الوطنية 
وكذلــك آلية ترحيل مــالك الشــباب ليكون 

مساعدا للمدرب األجنبي في املنتخب األوملبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق ثالثة فرق لكرة السلة الفوز، ضمن املرحلة 
الثانية للــدوري املمتاز بكرة الســلة.وفاز نادي 
احلشــد الشــعبي في املباراة االولى على نادي 
الكهربــاء بفارق 18 نقطــة 77-59، كما تقدم 
نادي زاخو فــي اللقاء الثاني على نادي التضامن 
بفارق 5 نقاط 82-87، وحقق نادي االعظمية فوزاً 
مهماً في اللقاء الثالــث على نادي احللة  بفارق 

27 نقطة 61-88.
وضمن مباريــات الدوري املصاحب للدوري املمتاز 
بكرة الســلة، فاز ناشئو احللة على ناشئي زاخو 
بفارق 19 نقطــة 71-52.وضمن املرحلة الثانية 
للدوري املمتاز بكرة الســلة، جرت مباراة واحدة 
امــس فاز فيها نــادي اخلطوط  علــى نادي غاز 

الشمال بفارق 16 نقطة 86-70 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جرت خمس مباريات ضمن منافســات اجلولة 
الثانية لدوري الدرجــة األولى املؤهلة للدوري 
العراقي املمتاز بكرة القدم. مجريات املباريات 
اخلمس؛ شــهدت فوز فريق عفــك على فريق 
نوروز بهدفن من دون رد ضمن مباريات اجلولة 
الثانية للمجموعة األولى لدوري الكرة املمتاز.
فريــق نــادي العلــم خطف نقطــة ثمينة، 
من فريق نادي احلســن بعد تســجيله هدف 
التعديــل في الوقت القاتــل، لينتهي اللقاء 
بالتعادل االيجابي بهدفــن لكل فريق.ب في 
حن ســقط فريق نــادي الشــرقاط في فخ 
التعادل االيجابي بهدف واحد لكال الفريقن، 

امام ضيفه فريق نادي مصافي اجلنوب.

االثنني 10 آيار 2021 العدد )4656(

Mon. 10 May 2021 issue )4656)

ميرند.. الرابعة وقوفا يسار الصورة ميرند دهام

11

تقرير 

لندن ـ وكاالت:

أجل تشيلســي حسم مانشستر 
ســيتي للقــب الــدوري اإلجنليزي 
املمتاز عقــب هدف املغربي حكيم 
زيــاش الرائــع والــذي تبعه هدف 
ألونسو.وأوقف  اإلسباني  الفوز من 
مانشســتر  مضيفه  تشيلســي 
ســيتي بالفــوز عليــه 2-1 فــي 
من  والثالثن  اخلامســة  املرحلــة 
مســابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز 
ليضمن الفوز باللقب.وجتمد رصيد 
مانشستر ســيتي عند 80 نقطة 
بفــارق 13 نقطة عن مانشســتر 
يونايتــد الوصيف الــذي تبقى له 

خمس مباريات.
ودخل مانشســتر ســيتي املباراة 
البدالء  من  معظمها  بتشــكيلة 
أغويرو  األرجنتيني ســيرجيو  مثل 
واإلســباني  ســتيرلينغ  ورحيــم 
توريس والفرنسي ميندي وغيرهم.

ودّون رحيم ستيرلينغ الهدف األول 
قبل دقيقة من نهاية الشوط األول 
املباراة  قتل  فرصــة  أغويرو  وأضاع 
في الوقت بدل الضائع عندما أهدر 
ركلة جــزاء )45+3(.. وعّدل املغربي 
بتســديدة  النتيجة  زياش  حكيم 
رائعــة )63(، ثم أتى هــدف الفوز 

ألونسو  بفضل اإلسباني ماركوس 
(90+2(.. ورفع تشيلسي رصيده إلى 

(64( نقطة في املركز الثالث.
وحافــظ ليفربول علــى حظوظه 
في التأهل إلــى دوري أبطال أوروبا 
املوســم املقبل، بفوزه على ضيفه 
)2-0(، على  بنتيجة  ساوثهامبتون، 
آنفيلد،  وســجل هدفي  ملعــب 
ليفربول في شباك ساوثهامبتون، 
السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 
(31( واإلســباني تياجــو ألكانتارا 
في الدقيقــة )90(..  ورفع ليفربول 
رصيده بهذا الفــوز إلى 57 نقطة 
ليرتقي للمركز السادس وله مباراة 
مؤجلة، بفارق 6 نقاط عن ليســتر 
ســيتي صاحب املركــز الرابع.في 
املقابل جتمد رصيد ســاوثهامبتون 
السادس  املركز  37 نقطة في  عند 

عشر وله مباراة مؤجلة أيضا.
وعــاد تشيلســي بانتصــار ثمن 
مــن ملعب االحتــاد، بالتغلب على 
)2-1(، أول أمس،  مانشستر سيتي 
وافتتح الســيتي التســجيل عبر 
رحيم ســتيرلينج، فــي الدقيقة 
(44(، وعــدل حكيم زياش النتيجة 
لتشيلسي، في الدقيقة )63(، قبل 
أن يسجل ماركوس ألونسو الهدف 
الثاني، في الدقيقــة )93(.. وبهذه 
النتيجة، جتمد رصيد مانشســتر 

ســيتي عند 80 نقطة، في صدارة 
جدول الترتيب، بينما رفع تشيلسي 
64 نقطة، ليرتقي إلى  إلى  رصيده 

املركز الثالث.

وعلــق بيــب جوارديــوال، مــدرب 
مانشســتر ســيتي، على خسارة 
فريقــه، مســلًطا الضــوء أيًضا 
علــى ركلة اجلــزاء التــي أهدرها 

تنفيذها  بعــد  أجويرو  ســيرجيو 
على طريقة بانينكا.وقال جوارديوال 
في تصريحات لشــبكة »ســكاي 
سبورتس«: »كانت مباراة متقاربة، 

لكن بشــكل عام لعبنــا بصورة 
جيدة للغاية، أهدرنــا فرصتنا في 
األول مع  آخر دقيقة من الشــوط 
ركلة اجلزاء، هــم فريق من القمة، 
كنا نلعــب بصورة أفضل وكنا في 
موضع أفضل، ولكــن في النهاية 

هم من جنحوا في التسجيل«.
التي  أجويرو  وعلق على ركلة جزاء 
أهدرهــا: »هــذا قراره، مــن ينفذ 
الركلة هــو من يتخذ القرار، قرر أن 
ينفذهــا بتلك الصــورة، وال يوجد 
ما أضيفه«.وعــن ركلة اجلزاء التي 
لــم حتتســب لفريقه فــي نهاية 
املباراة: »هــذه ركلة جزاء، هذا كل 
شــيء وهــذه أمــور وارد حدوثها، 
هذه هي كرة القدم، ســنحاول في 
اجلزاء،  ركلة  تسجيل  القادمة  املرة 
لكنهــا ركلة جــزاء، ال أعرف ماذا 
قال الفــار«.وأمت جوارديوال: »بعد 21 
يوما سنواجههم مرة أخرى وسنرد 
سنتعلم  األبطال،  دوري  نهائي  في 
مــن خســارة اليوم، وســنحصد 
بلقب  للتتويــج  الالزمة  النقــاط 

)البرمييرليج(«.
وفــي مباراة أخــرى، مّهــد هدف 
محمد النني لفوز فريقه أرســنال 
2-0 علــى مضيفه نيوكاســل .. 
وافتتح النجم املصري التســجيل 
لصالح أرســنال مبكراً )5( قبل أن 

الهدف  أوباميانغ  الغابوني  يضيف 
الثاني )66(.. ورفع أرســنال رصيده 
التاســع  املركز  49 نقطة في  إلى 
مؤقتاً وأنعــش حظوظه الضئيلة 
في التأهــل إلى الــدوري األوروبي، 
فيما جتمد رصيد نيوكاســل عند 

36 نقطة في املركز السابع عشر.
وإبريتشي  بنتيكي  كريستيان  وهز 
كريســتال  ليفوز  الشــباك،  إيزي 
يونايتد  على شيفيلد   )0-2( باالس 
في  الضيــوف  وتقــدم  الهابــط، 
الدقيقة الثانية، عندما اخترق إيزي 
دفاع شــيفيلد بانطالقــة جريئة، 
ثم مــرر إلى بنتيكــي، الذي أطلق 
باملدافع جورج  تسديدة اصطدمت 

بالدوك، وجتاوزت خط املرمى.
وضاعــف إيــزي تقدم بــاالس في 
الدقيقة 88، بعدما تفوق على عدد 
من العبي شــيفيلد قبل أن يسدد 
باجتــاه املرمى، لكن الكــرة غيرت 
اجتاهها بشــدة عقب اصطدامها 
بجون فليــك، وخدعت احلارس آرون 
رامسديل.وبهذا االنتصار، رفع فريق 
املدرب روي هودجســون رصيده إلى 
41 نقطــة، في املركز 13، بفارق 14 
نقطة عن منطقــة الهبوط، قبل 
أربع مباريات على نهاية املوســم.

األخير،  املركز  وبقي شــيفيلد في 
برصيد 17 نقطة.

تشيلسي يؤجل حسم مانشستر سيتي للقب الدوري اإلنجليزي
هدف محمد النني يهدي أرسنال فوزًا ثمينًا

جانب من لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ثائر  اجلديــد  الطلبة  قال مــدرب 
جســام أن مباراة يوم غد الثالثاء 
أمام نفط ميسان ستكون االختبار 
األول للطاقم الفني اجلديد مشيرا 
الى انه مت حث الالعبن على ضرورة 
حصد النقاط الثالث لتأمن وضع 

الفريق في الئحة الترتيب.
الطلبة  وضع  أن  جســام  واوضح 
مازال مهددا بسبب تراجع نتائجه 
ومهمتنــا تكمن باحلفــاظ على 
الفريق فــي الــدوري املمتاز وهذا 
يتطلــب منا حصــد النقاط في 
املباريــات املتبقيــة، ومباراتنا في 
اجلولة 30 أمام نفط ميســان في 
ملعبنا وبالتالــي فريقنا مطالب 

بالنقاط الكاملة.
وبن أن الطلبة فريق تاريخه كبير 
ومن ميثل هــذا الفريــق يجب أن 

يشعر بحجم املسؤولية، موضحا 
ان الفريق مر بظروف إدارية ومالية 
معقدة، لكــن وضع الفريق اآلن ال 
يسر عدوا وال صديقا ويحتاج إلى 

وقفة جادة النتشاله.
وأشــار إلى ان فريق نفط ميسان 
ال يســتهان به فريــق مميز ويضم 
الالعبن،  مــن  جيدة  مجموعــة 
لكننــا مطالبون بالفــوز واخلروج 
من دوامة النتائج الســلبية التي 
الفريق في الئحة  بتراجع  تسببت 
الترتيب.يشار إلى أن فريق الطلبة 
املركز السابع عشر برصيد  يحتل 
17 نقطــة، فيمــا يحتــل نفط 
ميســان املركز العاشر برصيد 36 

نقطة.

ثائر جسام يؤكد سعي 
الطلبة للظفر بنقاط نفط ميسان 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يعانــي فريق أمانــة بغداد 
املتكــررة  اإلصابــات  مــن 
فــي صفوفه وتأكــد غياب 
خمسة العبن في مواجهة 
املينــاء في اجلولــة 30 من 
الــدوري واملقــررة يــوم غد 
الثالثــاء في ملعــب أمانة 

بغداد.. 
لفريق  املساعد  املدرب  وقال 
أمانة بغداد وسام طالب أن 
خلدمات  ســيفتقد  الفريق 
خمســة العبــن بســبب 
حيث  املتكــررة  اإلصابــات 
ســيغيب كل مــن احملترف 
النيجيــري صامويــل ايكو 

أكوري  العاجــي  واحملتــرف 
سالم  محمد  إلى  باإلضافة 
الذي  طــارق  القــادر  وعبد 
عــاد مــن اإلصابــة لكنه 
للمباراة  بدنيا  جاهـــز  غير 
كمــا سيغيـــب ســجاد 
بعد  املوسم  لنهاية  حسن 
فـــي  لعمليـــة  خضوعه 

الركبـة.
وبن أن الغيابات لن تضعف 
مــن عزميتنــا فــي البحث 
الثــالث كون  النقــاط  عن 
ونحن  ملعبنـــا  في  املباراة 
بالتعـــويض  مطالبـــون 
األخيـــرة  اخلسارة  بعـــد 
أمـام الـــزوراء فـي اجلولـة 

املاضيـة.
أمانــة  فريــق  أن  وأوضــح 
نقـاط   6 خســـر  بغـــداد 
فـي ثالث مواجهات ماضية 
نفط  أمــام  اخلســارة  بعد 
والــزوراء وفوز على  البصرة 
الكهربائيــة  الصناعـــات 
مطالبون  نحـــن  وبالتالي 
بالتعويــض فـــي اجلولــة 
واجلولة  املينـاء  أمام  احلالية 
زاخو.يشـار  أمـــام  املقبلة 
إلـى أن أمانـة بغـداد يحـتل 
 39 برصيـــد  الثامن  املركز 
امليناء  يحتــل  فيما  نقطة 
عشـــر  احلـــادي  املركـــز 

برصيـد 35 نقطـة.

أمانة بغداد يفتقد 5 العبين
 في مواجهة الميناء

ثائر جسام



عايــدت املمثلة الهندية 
كارينــا كابــور مصفف 
شــعرها مبناســبة عيد 
ميــاده بصــورة عفوية 
نشــرتها  جتمعهمــا 
فــي صفحتهــا اخلاصة 
التواصل  موقــع  علــى 
فيها  اإلجتماعي، ظهرت 
كاســيكية  بإطالــة 
الصورة  وأرفقــت  الفتة، 
فيه:"  كتيــت  بتعليــق 
أمتنــى لــك عيــد مياد 
ســعيد، أنت من ألطف 
الذيــن  األشــخاص 
ألمر  وتهتــم  قابلتهــم 
الرب  من  أمتنــى  اجلميع، 
ويعطيــك  يحميــك  أن 

التي تستحق".  السعادة 
وكانــت كابــور عبــرت 
قبــل أيام عــن غضبها 
الذين  األشــخاص  مــن 
يتجاهلون خطورة الوضع 
إنتشــار  بعد  الهند،  في 
بسلسلة  كورونا  فيروس 
خطورة  أكثــر  جديــدة 

ببادها وبشكل سريع.

األميركية  املمثلــة  روت 
شارون ستون عبر مقابلة 
لها فــي برنامج "صباح 
بريطانيا"، عما  يــا  اخلير 
شعرت به بعد أن أصيبت 
بســكتة دماغية ونزيف 
في املخ عام 2001، وقالت: 
"لقد مررت بتجربة املوت 
الســريري، وبينما يصف 
الناس هــذه احلالة بطرق 
البعض  فيراها  مختلفة، 
من وجهــة نظر علمية، 
والبعض اآلخر يرونها من 
وجهة نظر روحية، فقدت 
كا  االعتبار  فــي  أخذت 
وجهــات النظر، فعندما 
لإلصابة شعرت  تعرضت 
بكل هذه األشــياء التي 

الناس  عنهــا  يتحــدث 
عــادة، مثل الضــوء في 
والشــعور  النفق  نهاية 
بأن روحك تغادر جسدك، 
بأنني  وكان لدي شــعور 
األشــخاص  مع  أتواصل 
الذيــن رحلــوا قبلــي". 
وأشارت أنها شعرت بألم 
ما  شــديد كأن شخص 
ضربها بشدة في صدرها.

عاد النجم ويل ســميث 
إلى ممارســة الرياضة في 
وقد  الرياضــي،  النــادي 
نشــر صورتني من النادي 
على صفحته على موقع 
اإلجتماعــي.  التواصــل 
وكان قد ظهر ويل مؤخراً 
نشــرها  صورة  خال  من 
علــى صفحتــه اخلاصة 
علــى موقــع التواصــل 
اكتسب  وقد  اإلجتماعي 
السبب  ان  وقال  زائداً  وزناً 
هو احلجر الصحي بسبب 
فيروس كورونا، وانه جاهز 
وزنه  على خسارة  للعمل 
الصورة  فــي  وبدا  الزائد. 
وكأنه عــارض أزياء ويديه 

الذي  هــو  خصــره  على 
عــرف باللياقــة البدنية 
"هذا  وقــال:  أفامه.  في 
هو اجلســد الذي حملني 
طيلة فترة احلجر الصحي 
وقــد أمضيــت الوقــت 
بتنــاول الطعام" وأضاف 
مازحاً: "أحب هذا اجلسم 
امنا أرغب أن أكون أفضل".

كارينا كابور

ويل سميث

شارون ستون

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تطوع أكثر من 45 ألف شخص لقتل 12 من أبقار البيسون 
في متنزه غراند كانيون الوطني بالواليات املتحدة، كجزء من 

برنامج جديد إلدارة العدد املتزايد من هذه احليوانات.
وقالــت املتحدثة باســم إدارة املتنزهــات الوطنية كايتلني 
توماس لـ"فرانس بــرس"، اجلمعة، إن هذه احليوانات ميكن أن 
تدمر األنظمة البيئية للمتنزه، مثل الغطاء النباتي والتربة، 

إذا ما ارتفعت أعدادها بشكل كبير.
وأضافت أن هناك قلقا متصاعدا بشــأن "التأثيرات املتزايدة 
على مــوارد املتنزهات مثل املياه والنباتــات والتربة واملواقع 
األثرية". لذلك توصل املســؤولون في متنــزه غراند كانيون 
الوطني في أريزونا إلى فكرة إطاق عملية "اإلزالة املميتة"، 

وإتاحتها ملتطوعني من العامة.
وتلقــى أكثر من 45 ألف طلب خــال يومني فقط، واختاروا 
مجموعة أولية من 25 اســما عن طريق السحب بالقرعة. 

وسيختار 12 شخصا منها في النهاية بحلول 17 مايو.
ويجــب أن يكون جميع املتطوعني مواطنــني أميركيني، وأن 
تكون لديهم بندقية صيد خاصة، وسيسمح لكل شخص 

بقتل بيسون واحد.

الصباح الجديد - وكاالت:
ابتكر علماء الُكمبيوتر حذاًء ذكيًّا يُساعد املكفوفني وضعاف 

البصر، في جتّنب العوائق املتعددة في طرقهم. 
 Tec-Innovation وحسب موقع "ديلي ميل"، طّورت شــركة
النمســوية، بدعم مــن "جامعــة غراتــس للتكنولوجيا" 
احلذاء، الذي تبلغ تكلفته 2700 جنيه إســترليني، واملســّمى 

.InnoMake
توجد مقّدمــة كل فردة حذاء، مستشــعرات فــوق صوتّية 
مقاومة للماء، تهتّز وتصدر أصواتًا بالقرب من العوائق. فكّلما 

اقترب مرتديها من العائق، زادت سرعة االهتزاز.
وصّرح مؤّسس شــركة Tec-Innovation ماركوس رافر، الذي 
يعاني من إعاقة بصرّية إن "أجهزة االستشــعار باملوجات فوق 
الصوتّية على إصبع احلذاء تكتشف العوائق حّتى أربعة أمتار. 
ثّم، تقوم بتحذير مرتديها باالهتزاز باإلشــارات الصوتّية، األمر 

الذي يعمل بشكل جيد للغاية، ويقّدم مساعدة كبيرة لي."
تعمــل Tec-Innovation راهناً، على تضمــني كاميرا تعمل 
بالذكاء االصطناعي باحلذاء، حتى تقوم صور الكاميرا بتحديد 
منطقة خالية من العوائق، وبالتالي آمنة للمشــي، باإلضافة 

إلى التعّرف إلى األشياء ومتييزها.
يعمل العلماء على دمج نظام التعرف املعتمد على الكاميرا 
 .)AI( واملدعم بالتعلــم اآللي، وهو نوع من الذكاء االصطناعى
وبالتالي، ستســمح الصــور التي يتم التقاطها بوســاطة 
الكاميــرا املدمجة في األســاس، باكتشــاف املزيد حول كل 

عقبة، بينما يتجّول مرتديها.

حذاء ذكي يساعد المكفوفين 
على تجّنب العقبات

"القتل النبيل".. مهمة غريبة 
الصطياد حيوانات في الغابة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
في زمــن االنترنت ومواقــع التواصل 
االجتماعي وصفحات البيع والشــراء 
اصبح من الســهل اقتناء او شــراء 
صفحات  فهناك  احتياجاتنــا،  بعض 
التجميل  ومــواد  الســيارات  لبيــع 
واملابس وغيرها، لكن ماذا عن شــراء 

احلب؟
البحــث عــن احلب من خــال مواقع 
التواصل االجتماعي امر مثير للجدل، 
خاصــة ونحــن نعيش فــي مجتمع 
محافــظ، ال يتقبل فكــرة احلب بني 
الشــباب والفتاة، لكن هــذا لم مينع 
من والدة احلب بني العديد من الشباب 
والفتيات. هناك من انتهى مثله مثل 
اي عاقة، وهناك من تكللت عاقتهما 

بالزواج. 
 بعــض مــن رواد مواقــع التواصــل 
االجتماعــي مــن الشــباب ومن كا 
اجلنســني كانت لهم وجهــات نظر 

تتعلق بالعاقات عبر االنترنت:
سهيل البدري يقول ان مواقع التواصل 
اشبه بشارع نصادف به اجليد والسيء 
واضاف: "ال ادري لــم يتحفظ الكثير 
من االشــخاص علــى العاقات التي 
تنشــأ من خال فيس بوك او اي موقع 
تواصل اخر! املواقع مثلها مثل الشارع 
جند الصالــح فيهــا والطالح، ونحن 

فقط من يحدد نوعية الشخص".
وتســتغرب مها ســليم من االجيال 
السابقة التي تستنكر العاقات التي 
تنشــأ عبر االنترنــت ويقارنونها مع 
عاقاتهم في الزمــن املاضي، وقالت: 
واولهم  السابقة  االجيال  ان  "الغريب 
امي وابي يتحدثون عن عاقات جيلنا 
وكأنها عاقات فاشــلة، الن االنترنت 
صار جزء مــن حياتنــا، واحيانا يكون 
هو ســبب نشــوء العاقة، لكن هل 
العاقــات في املاضــي كانت ناجحة 

باملطلق؟ اكيد ال، الفشــل وارد سواء 
كان التعارف علــى الطريقة القدمية 
او احلديثة، املهم ان يتصرف الشخص 
بنضــج وال اظن ان النضــج له زمن 

معني".
وتقــول اكرام جاســم ان االهل دائما 
عاقاتنــا  بفشــل  يستشــهدون 
الزيجات  مبوضــوع الطــاق واعــداد 
يربط  ما  "غالبا  واضافت:  الفاشــلة، 
االهــل موضوع كثرة الطــاق باحلياة 
التي طرأت عليها  احلديثة والتطورات 
والتعارف الســهل الذي يؤدي الى هذا 
الفشــل، لكن انا اقول ان السبب في 

كثرة الطاق يتعلــق باجلهل واالمية 
هذا املــرض الذي اصــاب الكثير من 
العائات، ما يــؤدي الى تزويج بناتهم 
وابنائهم باعمار صغيرة، ومبا انهم ما 
زالوا لم ينضجوا بعد فمن الطبيعي 
ان يفشــلوا بزيجاتهم، االمر ال يتعلق 
باجلهل  بل  التعــارف  وطرق  باالنترنت 

املتفشي بصورة مرعبة".
ويختلف عبد الرحمن علي برأيه اذ يجد 
ان "الكثير من العاقات الزوجية تفشل 
حتى وان لم تنته بالطاق، بســبب ان 
الزوجــني في فترة اخلطبــة لم يظهرا 
امام االخر، ما يسبب  على طبيعتهما 

صدمة بعــد الــزواج ومعرفة حقيقة 
الشــخص كاملة، مع ان فترة اخلطبة 
يزور الشــاب خطيبتــه ويتحاور معها 
ويتواصل معها بنحو مباشر، فكيف ان 
كان التعــارف عبر احد مواقع التواصل 
االجتماعي؟ ليس اســهل من الكذب 
اللواتي  الفتيــات  من  وكــم  واالدعاء، 
عرضن انفســهن الى مواقف محرجة، 
ال بل ان واحدة تســببت بسرقة اهلها 
بعد ان تعرفت على شاب واوهمها بانه 
يريد التقدم خلطبتهــا بعد ان علم ان 
لديهم امواال في البيت. االمر مشوش 

وغير واضح والكذب فيه وارد جدا".

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنــت لكزس رؤيتها املســتقبلية 
في عالم الســيارات الكهربائية من 
خال عرضها لســيارتها الكهربائية 
االختبارية LF-Z  في اليابان من أجل 
التعريف من جديــد  مبفهوم لكزس 
"ســعي للكمال ال يعــرف الكلل" 
وعالم مســتمر من االبتكار مع دعم 
كبير من املشــترين في جميع أنحاء 

العالم. 
وتخطــط لكــزس في املســتقبل 
القريــب لدمج التقنيــات ووظائف 
التي  املتقدمة  والترفيــه  املعلومات 
متتلكهــا من أجل إثــراء جتربة تنقل 

عمائها.
وبحلول عــام 2025، تخطط لكزس 

لتقدمي 20 طرازاً جديداً أو محســناً، 
مبا في ذلك أكثر من عشــرة طرازات 

مكهربة مثل BEVs وكذلك سيارات 
الهايبــردHEVs، مبــا يتماشــى مع 

احتياجات كل بلد حول العالم.
وتشير التوقعات تشير الى أن نسبة 
الكهربائيــة  الســيارات  مبيعــات 
في ســنة 2050 ســتتجاوز مبيعات 
الســيارات التي تعمل على البنزين، 
منذ ســنوات  لكزس  تعمــل  لذلك 
طويلة علــى احملافظة علــى البيئة 
واإلقال مــن االنبعاثــات الكربونية 
الضارة من تصنيع املواد وقطع الغيار 
والسيارات، إلى اخلدمات اللوجستية، 
وحتى وإعادة تدوير السيارات القدمية.  
ومن املقر أن يجــري في 2024 افتتاح 
مركــزاً جديــداً للكــزس مخصص 
ألعمال التطوير والتصميم  من أجل 
إنشــاء اجليل املقبل من الســيارات 
ضمن بيئة تكنولوجية متطورة جداً.

لكزس الكهربائية الجديدة LF-Z تطل عالميًا

العالقات العاطفية ما بين الماضي والحاضر

الصباح الجديد - وكاالت:
وافقت الفنانة الســورية ُســاف 
فواخرجي على العودة إلى السينما 
روائي  فيلم  أول  ببطولــة  املصرية، 
قصير عــن جتربة العــزل الصحي 
ويحمل  كورونــا  فيــروس  ملصابي 

عنوان "قباني في العزل".

وشاركت ساف ســابقا في جتربة 
بفيلم  ســينمائية مصرية وحيدة 
"حليم" من بطولــة الراحل أحمد 
زكي، وإخراج شريف عرفة، اما فيلم 
تأليف  "قباني في العزل"، فهو من 
العظيم.  عبد  عادل  وإخراج محمد 
وتدور أحداث الفيلم في زمن اخلوف 

من فيروس كورونا املنتشر.
عبد  عــادل  محمــد  اخملــرج  وقال 
العظيــم في بيــان صحفــي: أنا 
الفيلم  هــذا  لصناعة  متحمــس 
قباني في العزل، وذلك ألننا جميًعا 
نعاني من فوضى وقت فترة فيروس 

كورونا.

وأضــاف: بينما يبــدو العالم 
الفوضى،  مــن  الكثير  في  غارًقا 
فنحن شــخصًيا لدينا الفوضى 
اخلاصــة بنا.. إنهــا مثل حروبنا 
في وسط  البسيطة،  اليومية، 
حرب كبرى فــي وجه فيروس 

قاتل واملوت نفسه.

ُسالف فواخرجي بطلة أول فيلم 
مصري عن فيـروس كورونا

الصباح الجديد - وكاالت:
واقعة غريبة تلك التي وقعت في أحد مدن 
الهند، بســبب ما قامت به فتاة هندية في 

حفل زفافها.
فــي التفاصيل، التي ذكرتهــا الديلي ميل 
البريطانيــة، فقد  ألغت فتاة في والية أوتار 
براديش الهندية زفافها بعد فشل العريس 

باختبار أعدته له في جدول الضرب.
وشــككت العــروس في مســتوى زوجها 
التعليمــي، وقــررت اختبــاره علنــا أمام 
املدعويــن، في جــدول الضرب قبــل تبادل 
األكاليل، لكن الزوج لســوء احلظ فشل في 
االختبار السهل، لتقرر العروس رفض الزواج 
ومغادرة احلفل ســريعاً بعــد أن كان على 

وشك االكتمال.
وحــاول األصدقــاء وأفــراد العائلــة إقناع 
العروس بالعدول عــن رأيها، ولكنها اكدت 
أنها ال تســتطيع الزواج بشخص ال يعرف 

أساسيات الرياضيات واحلساب.
وفي تصريحات، أبدت أحــد أقارب العروس 
العريــس، وقالت:  دهشــتها من موقــف 
"لألسف عائلة العريس أخفت عنا مسألة 
تعليمه، رمبــا لم يذهب إلى املدرســة من 
األساس، لقد خدعتنا عائلة العريس،  لكن 
عروستنا الشجاعة انسحبت من دون خوف 
من احملظورات االجتماعية التي يتم وضعها.
وتدخلــت أطراف عدة فــي املدينة ملصاحلة 

بالنجاح  العائلتني، لكن جهودها لم تكلل 
ومت االتفاق بني العائلتــني على إعادة جميع 

الهدايا واجملوهرات.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت دراســات احلديثة أن زيادة امللح في 
الطعام، من ضمن اخملاطر الصحية التي تؤثر 

املناعي، لذلك  على صحة اجلهاز 
ســنطلعك علــى بعض 

اخملاطــر التي تصيبك 
اســتهاك  عنــد 

بكثــرة  امللــح 
طعامك  فــي 

الغذائي.
ضمن  ومــن 
التي  اخملاطر 

كشــفت 
بعض  عنها 
 ، ئــج لنتا ا
امللــح  يؤثــر 

اجلهــاز  علــى 
لتنفســي  ا

كبيــر،  بشــكل 
حيــث مت إجراء بعض 

يعتاد  فرد  الدراسات على 
بكثرة في  امللــح  تنــاول  على 

نظامه الغذائي. وبعد مرور ثاث ساعات عن 
تناول الوجبة، كشــف أن امللح الزائد في 

اجلســم من ضمن احليل التي تؤثر على 
عملية  تصعب  بالتالي  الرئة  أنسجة 

التنفس.

يذكــر ان امللح يحتوي على مادة تســمى 
الذي يعتبر  الفوســفات،  أدينوسني ثاثي 
من ضمن املــواد الكيمائيــة التي تعمل 
األكسجني في  نقص مســتوى  على 

الرئة، بالتالي تصبح من املواد 
الضــارة علــى صحة 

التنفسي  اجلهاز 
خاصــة فــي 
لــة  حا
بتــك  صا إ

س  و بفيــر
كورونا.

عروس هندية تلغي 
زفافها بسبب جدول الضرب

دراسة عن مخاطر زيادة 
الملح في الطعام 
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