
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

7
الوطني يباشر تدريباته 

في البصرة استعدادا 
للقاء طاجيكستان

2
فوزي كريم.. تأمالت 
في شعريته وذكراه

8 صفحات

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــراسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرةالسنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

ASSABAH ALJADEED

Thu. 20 May 2021 issue (4661)اخلميس 20 أيار 2021 العدد )4661(
ية

قا
لو

ل ا
سائ

بو
م 

تز
ال

الصباح الجديد - متابعة:
رأت هآرتــس )Haaretz( أنه من 
"سيناريو  معرفة  املســتحيل 
النهايــة" الــذي فكــرت فيه 
حملتهــا  بشــأن  إســرائيل 
على  املتواصلــة  العســكرية 
قطاع غزة، لسبب واحد هو أنه 
لم تكن هناك أصال إستراتيجية 
أو تفكيــر في "بدايــة للعبة" 
بل فقط قرارات ظرفية وســوء 
سياســية  وحســابات  تقدير 

خاطئة وردود فعل انتقامية.
اإلسرائيلية  الصحيفة  وذكرت 
للصحفــي  حتليــل  -فــي 
ألون  الســابق  والدبلوماســي 
الســمات  هذه  أن  بينــكاس- 
"التفكير  مــا جتســد  غالبــا 
لــدى  اخملتــل"  اإلســتراتيجي 
إســرائيل، وهو حينما تستبدل 
األبعاد  أو تخلط بــن  الدولــة 
التكتيكيــة  العســكرية 
اإلســتراتيجية  واالعتبــارات 

السياسية.
إســتراتيجية  غيــاب  وفــي 
وذات  ومتماســكة  واضحــة 

بشــكل  -ســواء  أهــداف 
اإلكراهات  بســبب  أو  مقصود 
الدولة  تضطــر  السياســية- 

لتنفيذ سلسلة من التحركات 
التكتيكية والعسكرية والحقا 
صناع  يوهــم  الدبلوماســية، 

القرار أنفسهم -إن هي جنحت- 
بأن لديهم إستراتيجية "رائعة" 
كانوا  أنهم  املــأ  أمام  عون  ويدَّ

يدركــون جيدا مــا يفعلون وأن 
األمر قد جنح بالفعل.

لكن الواقع -يضيف الصحفي- 
مختلف متاما حيث يعني غياب 
الرؤية واإلستراتيجية الواضحة 
أن ليس هناك دافعا سياســيا 
يبرر دخــول الصراع وأن ال نتائج 
حتقيقها  يراد  محددة  سياسية 
حن اخلروج منه، كما أن احلديث 
عن أي "إجنازات تكتيكية" غالبا 
ما يكــون أقل قيمــة في واقع 
األمر من الطريقة التي تســوق 

بها.
وتعد غــزة جتســيدا حيا لهذا 
اخللل في التفكير اإلستراتيجي 
حيث لم تستطع إسرائيل حتى 
ماض قريب أن حتدد بالضبط ما 
يجــب أن تفعله حيــال حركة 
)حماس(  اإلســالمية  املقاومة 
في  القطاع  على  تسيطر  التي 
الفناء اخللفي إلسرائيل، حسب 

ما جاء في حتليل هآرتس.
داخــل  التوغــل  فســيناريو 
بحركــة  لإلطاحــة  القطــاع 
حماس يبــدو عالــي التكلفة 

ومحفوفــا باخملاطر من الناحية 
رئيس  السياسية، لذلك توصل 
إلى  نتنياهو  بنيامــن  الــوزراء 
بالعكس  تقضي  بديلة  صيغة 
بتقوية حماس  متامــا  ذلك  من 
مــن أجــل إضعاف الســلطة 
وبالتالــي  الفلســطينية، 
إعفاء إســرائيل مــن أي حاجة 
سياسية  عملية  في  لالنخراط 
أال  بدعوى  الفلســطينين  مع 
"منظمة  مــع  ممكنا  تفــاوض 

إرهابية متطرفة" مثل حماس.
مــن ناحيــة أخــرى، اتبعــت 
ضد  العســكرية  العمليــات 
 2012 حماس بالقطــاع، أعوام 
نســقا  واآلن،  و2018  و2014 
وتسلســال زمنيــا متطابقــا 
بات شــبيها  األمر  أن  لدرجــة 
التنبؤ  يســهل  معتاد  بطقس 
بتفاصيلــه، وغالبــا ما ينتهي 
التصعيد  -بعــد موجات مــن 
والوســاطات الدبلوماسية من 
هذا الطرف أو ذاك- بإعالن هدنة 
تعيــد األمور فــي كل مرة إلى 

نقطة البداية.

هآرتس: الحكومة شنت الحرب بحسابات سياسية
خاطئة وبال ستراتيجية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
"غلوبــال  مجلــة  كشــفت 
بتصنيف  اخملتصــة  فاينانــس" 
دول العالــم، عن أن العراق احتل 
املرتبــة 115 في قائمة أغنى دول 
العالم للعام 2021، متراجعا 32 

مركزا عن عام 2020.
نشرتها  التي  لإلحصائية  ووفقاً 
اجمللة، فأن "العــراق احتل املرتبة 
115 من اصــل 194 دولة مدرجة 
باجلدول من حيــث نصيب الفرد 
من إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي 

وفقــاً لتعادل القوة الشــرائية 
دوالر   10.003 بلــغ  بنصيــب 
متراجعا 32 مركزا عن عام 2020 

الذي كان يحتل املركز 83".
أن  ايضــا،  افــادت  االحصائيــة 
"بعــض البلــدان الصغيرة جداً 
والغنية جداً مثل لوكســمبورغ 
كونــغ  وهونــغ  وســنغافورة 
اســتفادت من وجــود قطاعات 
ضريبيــة  وأنظمــة  ماليــة 
متطورة فيها تســاعد في جذب 
واملواهب  األجنبية  االستثمارات 

املهنية، في حن أن دوالً أخرى مثل 
باحتياطيات  تتمتع  وبروناي  قطر 
كبيــرة مــن الهيدروكربونات أو 
غيرها من املوارد الطبيعية املدرة 

لأرباح".
وعامليــاَ، جــاءت لوكســمبورغ 
باملركــز األول كأغنى دولة، تلتها 
ســنغافورة، ثــم إيرلنــدا ثالثاً، 
وعربيا جاءت قطر باملرتبة االولى 
والرابعة عامليا تليها اإلمارات، ثم 
البحرين ثالثا ، فالسعودية رابعا، 
ثم جاءت  ومن  والكويت خامسا 

ســابعا  ومصر  سادســا  عمان 
ولبنــان ثامنــا ومن ثــم جاءت 
التاســع واالردن  باملركز  اجلزائــر 
عاشرا وتونس باملرتبة 11 والعراق 

باملرتبة 12"
واستند تصنيف اجمللة إلى أحدث 
األرقــام والبيانات الصــادرة عن 
صنــدوق النقد الدولي لشــهر 
إجمالي  الذي يحتسب  نيســان 
الناجت احمللي وفقــًا لتعادل القوة 
اجلاريــة  باألســعار  الشــرائية 

للدوالر.

الركـود يضـرب اقتصـاد منطقـة
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3 االسرائيلي على األراضي الفلسطينية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة االتصاالت امس األربعاء 
الضوئــي  الكيبــل  مشــروع  أن 
ســيرى النــور قريباً فــي عدد من 
مناطق بغــداد، فيما أشــارت إلى 
ستكون  املشــروع  اشــتراكات  أن 

مدعومة والضرائب عليها.
وقال املتحدث باســم الــوزارة رعد 
رســمي  تصريح  في  املشــهداني 
املشــروع  ايصال  تعتزم  "الوزارة  إن 

الى البيــوت كافــة" ، موضحاً أن 
"املشــروع عبارة عــن هاتف أرضي 
يرتبــط بالهواتف احلديثــة ويتميز 

بخدمات عدة".
وأضاف أن أســعار بطاقات التعبئة 
وســتكون  ثمنها  برخــص  متتــاز 
والضرائــب  حكوميــاً  مدعومــة 
عليها"، مشــيراً إلى أن "املشــروع 
سيرى النور قريباً في عدد كبير من 

مناطق بغداد قريباً".

االتصاالت : بغداد تشهد تشغيل 
مشروع الكيبل الضوئي قريبا

بغداد - الصباح الجديد:
جــددت وزارة املــوارد املائية، امس 
االربعــاء، تأكيدهــا بعــدم وجود 
شح في املياه، فيما أشارت إلى أن 
والفرات  دجلة  مناسيب  انخفاض 
من ضمن خططهــا، الفتة الى ان 
مناســيب النهرين ســتكون في 

اعلى مستوياتها بعد شهرين.
وقــال وزير املــوارد املائيــة مهدي 
الصباح  تابعته  رشيد في تصريح 
اجلديــد: "ال يوجد شــح في مياه 
دجلة والفــرات"، مبينا أنه "اذا لم 
تكن هناك حاجة للمياه فاألفضل 
تخزينهــا في اخلزانــات واطالقها 
عنــد الضــرورة" وأضــاف: "نحن 
فــي فترة حصــاد وال نحتاج املياه 

للزراعة"، مشــيرا الــى أنه "بعد 
شهرين ســتكون مناسيب دجلة 

والفرات في أعلى مستوى لها".
وتابــع أن "تخفيــض مناســيب 
نهري دجلــة والفــرات من ضمن 
خطــة الــوزارة"، الفتــا الــى أن 
تأمن خطة  اســتطاعت  "الوزارة 
مائية اســتثنائية، وأسسنا املركز 
البحثي املشــترك وهــو مختص 

بشؤون املياه".
وأكد رشــيد أنه "لن يكون هناك 
لســان ملحي فــي البصرة خالل 
هــذا الصيف"، الفتا الــى أنه "ال 
توجد ضرورة إلنشاء اجمللس األعلى 

للمياه".
تفصيالت اوسع ص 4

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تراجعــت العقــود اآلجلة للنفط 
امس االربعاء أكثــر من دوالر، وبلغ 
67.67 دوالرا للبرميل، كما  برنــت 
سجل اخلام األمريكي 64.42 دوالرا 

للبرميل، وفقا لـ"رويترز".
وانخفضت أسعار النفط للجلسة 
بفعل جتدد  التوالــي  على  الثانية 
مخاوف الطلــب مع ارتفاع حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا في آســيا 
التضخم  ارتفــاع  مــن  ومخاوف 
مبــا قد يدفع مجلــس االحتياطي 
االحتادي األمريكي إلى رفع أســعار 
الفائدة، وهو ما قد يحد من النمو 

االقتصادي، وفقا لـ"رويترز".
وتراجعت األســعار وسط مخاوف 
الوقود في  من تباطؤ الطلب على 
آســيا مع ارتفاع حــاالت اإلصابة 
وتايوان  الهنــد  في  بكوفيــد19- 
وفيتنام وتايالند، مما دفع إلى موجة 
جديــدة من فــرض القيــود على 

التحركات.
وقالت فاندانا هاري محللة شؤون 
الطاقة لدى فاندا إنســايتس في 
ســنغافورة "برهنــت تعامــالت 
األمــس مجددا على أن مســتوى 
70 دوالرا يشــير إلى ارتفاعات غير 

منطقية".

العقود اآلجلة للنفط تتراجع أكثر من 
دوالر بفعل ارتفاع إصابات كورونا في آسيا

وزير الموارد المائية: ال شح في 
المياه و خفض مناسيب الرافدين 

مخطط له 

اورد انها ستكون باعلى مستوياتها بعد شهرين

بغداد - وعد الشمري:
أكدت وزارة الصحة، أمس األربعاء، 
أن العراق يســتعد لتلقي عشرة 
أضعــاف مــا يحصــل عليه من 
لقاحات مضــادة لفيروس كورونا 
بدءاً من متوز املقبل، وكشفت عن 
خطة لتوســيع مراكز التطعيم 
تالفياً ألي زخــم، فيما حتدثت عن 
رغبة لدى املواطنن باحلصول على 
لقــاح فايزر مقارنة بالشــركات 

األخرى. 
وقــال مدير عــام دائــرة الصحة 
في الوزارة ريــاض عبد األمير في 
إن  اجلديد"،  "الصباح  إلى  تصريح 
"اإلقبال علــى اللقاحات املضادة 
لكورونا شــهدت تصاعداً لكنها 
ما زالت دون املســتوى فنســبة 
املتلقــن هــم %2 فقــط مــن 

الشعب".
وتابــع عبــد األميــر، أن "العراق 
تعاقد على كميــات ضخمة من 
اجلرعات، لكن الشــركات ليست 
لديها القدرة على جتهيزنا بها في 

الوقت احلالي".
التجهيز  "نســبة  أن  إلى  وأشار، 
في شــهر متوز ســتكون بعشرة 

أضعاف ما نحصل عليه حالياً".
"عــدد  أن  األميــر،  عبــد  وبــن 
اللقاحات املوزعــة إلى احملافظات 
ســيكون حينها كبيــرا، والوزارة 
وضعت خطة لتوسيع عدد املراكز 
إلى  ضعفن  مبعــدل  التلقيحية 
خمسة أضعاف تالفياً حلصول أي 

زخم".
ولفــت، إلى أن "الكميــة األكبر 
من  هي  املنتظرة  اللقاحــات  من 
شركة فايزر نظراً لرغبة املواطنن 
في احلصول عليه، ألننا نسير مع 
لقاحي  إلى  إضافة  املواطن،  رغبة 

استرازينكا وسينوفارم". 
وشدد عبد األمير على أن "التخوف 
ما زال موجــوداً لدى البعض، وهو 
غير مبّرر نتيجة ما مت احلديث عنه 
في وســائل أعالم والشكوك غير 

العلمية بشأن اللقاح".
بدأت  "األمــور  أن  إلــى  ولفــت، 

املتوقع  ومن  املواطن،  لدى  تتضح 
أن يشــهد اإلقبال تزايداً مع مرور 

الوقت".
ومضى عبــد األميــر، إلى "عدم 
تســجيل أي مضاعفات شديدة 
أو متوســطة لدى الذيــن تلقوا 
اللقاح، وما حصل، حمى تقليدية 

املناعي  نتيجة اســتجابة اجلهاز 
لإلنسان".

مــن جانبــه، ذكــر عضــو جلنة 
الصحة النيابية حســن خالطي، 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
أن "العراق ينتظــر وجبات كبيرة 
لقاحات كورونا وهي ستصل  من 

بنحــو متتابــع واالقبــال كمــا 
نالحظه في وســائل اإلعالم يزداد 

هو األخر".
وتابع خالطي، أن "السبيل الوحيد 
ملواجهة هذه اجلائحة هو احلصول 
علــى اللقاحــات إضافــة إلــى 
األخرى  التقليدية  الوقاية  وسائل 

املتعلقــة بالتباعــد االجتماعي 
وارتداء الكمامات واملعقمات".

ونــوه، إلى أن "جميــع اللقاحات 
فعالة وما يتــم احلديث عنه في 
بعض وســائل اإلعالم من املمكن 
إدراجه ضمن خانة احلرب التجارية 

بن الشركات".

البالد ستجهز بعشرة اضعاف الشحنات السابقة 
من لقاحات كورونا بدءًا من تموز المقبل

الصحة تعتزم زيادة اعداد مراكز التطعيم في بغداد والمحافظات

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:   
حذرت وزارة الكهرباء  احملافظات 
اجلنوبية ، من إنطفاء تام بسبب 

النزاعات العشائرية املسلحة.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها 
امس األربعاء "تعرضت منظومة 
اول  يــوم  الكهربائية  الطاقــة 
أمس الى انفصال خط الضغط 
الفائق ٤٠٠ كي في }هارثة/قرنة{ 
عن  الكهربائية  للطاقة  الناقل 
العمل بســبب نزاع عشــائري 
الى  ادت  واشتباكات مســلحة 
}٦٦و٦٧{،  رقــم  ابراج  ســقوط 
مبحافظة  الشافي  منطقة  في 

البصرة".
البيان ان "احلادث تســبب  واورد 
الكهربائية  االرتباطات  بإضعاف 
مــع  اجلنوبيــة  للمنطقــة 
املنظومــة الوطنيــة للضغط 
الفائق وتعمــل االن محافظات 
اجلنــوب }البصرة، ميســان، ذي 
قار{ على خطوط }رميلة/ناصرية 
٤٠٠ كي. في{ وخط }رميلة/خور 

٤٠٠ كي. في{ والذي يســتدعي 
التــزام تلك احملافظــات بتقنن 
واحلفاظ  الطاقــة  إســتهالك 
تعريض  وعــدم  املنظومة  على 
االطفاء  الى  اجلنوبية  احملافظات 
التــام، ريثمــا تكتمــل اعمال 
صيانة اخلــط واالبراج املتضررة، 
والذي ســارعت مــالكات نقل 
اجلنوب الى مكان احلادث ألصالح 

الضرر وإعادة اخلط للعمل".
وتابعــت "كمــا أســفر حادث 
انفصــال اخلــط املذكــور الى 
التســبب بإنخفاض مستويات 
اجلهد }الفولتيات{ بشكل كبير 

في املنطقة اجلنوبية".
وكان نــزاع عشــائري مســلح 
نشب مســاء الثالثاء في ناحية 
الدير  التابعة لقضاء  الشــافي 
البصــرة،  محافظــة  شــمال 
فضال  املواطنن  بهلع  تســبب 
الكهربائي،  التيــار  انقطاع  عن 
كما تسبب بقطع طريق بصرة 

- بغداد عبر الناحية.

الكهرباء تحذر:
المحافظات الجنوبية عرضة 
لإلطفاء التام جراء النزاعات 

العشائرية

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
العام  األمــن  مبعــوث  وجهت 
البــالد جنن  الى  لالمم املتحــدة 
بالسخارت حتذيرا شديد اللهجة 
الى احلزبن الرئيســن في اقليم 
كردســتان، من خطورة استمرار 
السياســي  االنقســام  حالــة 
االقليم،  الذي يشــهده  واالداري، 
وتقسيم مناطق النفوذ بن احلزب 

الدميقراطي واالحتاد الوطني.

خــالل  بالســخارت  واضافــت 
مشــاركتها في مؤمتــر نظمته 
مدينة  فــي  جامعة كردســتان 
االربعــاء حتت عنوان  امس  اربيل 
والدســتور"  الصــف  "وحــدة 
بحضور العديد من الشخصيات 
واحلكوميــة  السياســية 
اســتمرار  ان  والدبلوماســية، 
تقســيم االقليم على منطقتي 
نفوذ صفراء وخضــراء او اي لون 

اخر الميكن ان يســتمر، نظرا الن 
الكيــان احلالي احتــاج الى وقت 

وتضحيات كبيرة.
وقالــت ،" مــا اريــد ان اقوله ان 
احلكــم الذاتي الــذي يتمتع به 
ان  بالضــرورة  ليــس  االقليــم، 
يســتمر كما هو عليــه، لذا فان 
هذا  على  للحفاظ  الصف  وحدة 

الكيان جداً ضرورية. 
واكدت انــه اليوجد امام االقليم 

اال خيار واحد وهــو احلفاظ على 
في  الدميقراطية  وحتقيق  احلريات 
احلكم يحتــاج الى وقت، ولوضع 
األمور فــي مســارها الصحيح 
نحتاج الى العمل الدؤوب واملثابرة 
اســتراتيجيات  وضــع  ويجــب 
للعمل وحن يكــون هناك خطر 
ان  ينبغي  الصــف  وحــدة  على 
السياسية  االطراف  تعمل كافة 

على احلل وإزالة اخملاطر".

في تحذير حاد وصريح... جراء عدم تعادل القوة الشرائية مع سعر الدوالر

االمم المتحدة: الحكم الذاتي الذي يتمتع به
االقليم ليس بالضرورة ان يستمر

البالد تخسر 32 مركزا في تصنيف الدول الغنية عن العام الماضي



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وجهت 
العلمــي بقبول الطلبة املشــمولني 
بالتوســعة املؤجلة ومراعــاة التقومي 
اجلامعي في الدراسات األولية والعليا.

وذكر املكتب اإلعالمي للوزارة في بيان 
لها أن »وزيــر التعليم العالي والبحث 
الصاحب،  نبيل كاظــم عبد  العلمي 
وجــه في رســالة الى أعضــاء هيئة 
الرأي واجلامعــات والكليات احلكومية 
املشــمولني  الطلبة  بقبول  واألهلية، 
بالتوســعة املؤجلــة في الدراســات 
العليا الى العام الدراسي 2021/2022 
ومراعاة  دراســتهم  تأجيــل  وعــدم 
توقيتات التقومي اجلامعي في الدراسات 

األولية والعليا«.
وأضــاف البيــان، أن »عبــد الصاحب 
أكد في رســالته بأنه في الوقت الذي 

يشكر فيه اجلهود الطيبة في متابعة 
اجلامعات  في  اإللكترونيــة  احملاضرات 
واألهليــة،  احلكوميــة  والكليــات 
فإنه يؤكــد ضرورة التدقيــق اليومي 
الستمارات املتقدمني للدراسات العليا 
للعام الدراسي 2021/2022، ومدخالت 

األقسام والفروع العلمية«.
ولفت البيان الى أن »وزير التعليم وجه 
بقبول الطلبة املشــمولني بالتوسعة 
املؤجلــة فــي الدراســات العليا الى 
باعتبارها   2021/2022 الدراسي  العام 
توسعة نهائية، وعدم تأجيل دراستهم، 
فيما تستمر بالوقت احلاضر اجلامعات 
والكليات بالدراســة اإللكترونية على 
صعيد الدراســات األولية والعليا الى 
اللجنة  حني إصدار قــرار جديد مــن 

العليا للصحة والسالمة الوطنية«.
وأكد البيان، أن رســالة الوزير تضمنت 

والكليات  اجلامعــات  »التــزام  ضرورة 
بالتقومي  العلمية  والفروع  واألقســام 
اجلامعي للعام الدراســي 2020/2021 
واتخــاذ االســتعدادات الالزمة للعام 
في ضوء   2021/2022 املقبل  الدراسي 
أن  اجلامعــي«، مبينا  التقومي  توقيتات 
»وزيــر التعليم وجه دائرة الدراســات 
بالتنســيق  واملتابعــة  والتخطيــط 
مــع وزارة التربية بشــأن أعداد طلبة 
الســادس اإلعدادي وتذليــل املعوقات 
القبول  الدائرة فــي  واجهــت  التــي 
وتنظيم   ،2020/2021 للعــام  املركزي 
مواعيد االمتحانات للسادس اإلعدادي 
مبا ال يتداخل وتوقيتات االمتحانات في 
اجلامعات، فيما يتولى جهاز االشــراف 
الدراســات  ودائرتا  العلمي  والتقــومي 
والبحــث  واملتابعــة،  والتخطيــط 
الوزارية  اللجــان  تشــكيل  والتطوير 

اخلاصة باالمتحانــات والقبول وتهيئة 
البرامج اخلاصة بذلك«.

وحث الوزير، وفقا للبيان، »دائرة البعثات 
والعالقــات الثقافيــة على تســريع 
الشــهادات  تعادل  بشــأن  اإلجراءات 
ذلك  ومتابعة  املعادلــة  وامتحانــات 
عن طريق اللجــان وحصرها بتوقيتات 
زمنية إلجنازها على وفق األسبقية في 
التقدمي وإعــالن ذلك بجداول محددة«، 
مجــددا التأكيد على ضــرورة »تفقد 
واألقســام  والكليات  اجلامعات  أروقة 
والفروع باســتمرار عن طريق اللجان، 
رئيســاً  اجلامعة  إدارات  عــن  فضــالً 
تواجد  ومتابعة  وعمداء  ومســاعدين 
الى  املدني«.، مشــيرا  والدفاع  اخلفراء 
»اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحق 
حاالت التقصير في إجراءات السالمة 

والوقاية«.

تقـرير

التعليم توجه بقبول المشمولين بالتوسعة المؤجلة ومراعاة التقويم الجامعي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن بحث الشــركة العامة 
لتصنيع احلبوب افاق التعاون املشترك مع شركة 
ايبكار التركيــة املتخصصة بصناعة وانشــاء 
املطاحــن وامكانيــة حتديث وتطويــر عدد من 

مطاحنها احلكومية .
وأوضح مدير عام الشــركة أثير داود سلمان في 
اثناء لقائه مدير شركة ايبكار التركية لصناعة 
مكائــن ومعدات الطحن فلز ايبــكار ، انه بحث 
سبل التنســيق والتعاون املشــترك في مجال 
تدريب املالكات الهندسية والفنية من العاملني 
في املطاحن احلكومية واالهليــة وتوريد االدوات 
االحتياطيــة فضال عن امكانيــة حتديث وتأهيل 
عــدد من مطاحن الشــركة . وابــدى مدير عام 
الشركة امكانية التنسيق مع الشركة التركية 
لتأهيل عدد من مطاحن الشــركة او توريد قطع 
الغيار ملعداتها،داعيا ادارة الشــركة التركية الى 
تعزيز مكتبها مبخازن داخل العراق لتوفير االدوات 
االحتياطية الى املطاحن ذات املناشــئ التركية 
او القريبة ملنتجات ايبــكار والتي تتعامل معها 
خاصة وان نسبة كبيرة من املطاحن العاملة ذات 

مناشئ تركية ومن شركة ايبكار حتديدا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والشــؤون االجتماعية الدكتور 
عــادل الركابي امس األربعاء مــع محافظ بغداد 
محمد جابر العطا ســبل التعاون املشترك فيما 
يخص اخلدمات التي تقدمها الوزارة للفئات التي 

ترعاها. 
وناقــش الوزيــر واحملافظ خــالل اللقــاء اهمية 
تخصيص قطع أراٍض فــي مناطق بغداد اخملتلفة 
وأطرافها إلنشــاء أكشــاك عصرية ومجمعات 
تســويقية في اســرع وقت ملســاعدة الشباب 

الباحثني عن العمل. 
وتنــاول اللقاء بحــث موضوع تخصيــص أراٍض 
إلقامة مجمعات سكنية للفئات املستفيدة من 
خدمات الوزارة بتمويل مــن صندوق األمم املتحدة 
للسكان. من جانبه أشــاد محافظ بغداد بعمل 
الوزارة والســعي اجلاد لوزيرها الركابي إلى حتقيق 

فضلى اخلدمات للفئات التي ترعاها الوزارة.

نينوى ـ الصباح الجديد:
عقد مدير عام الشــركة العامــة لتوزيع كهرباء 
الشــمال املهندس زيدان خلف خضــر  إجتماعا 
مشــتركاً مع املالك املتقدم في شــركتي النقل 
والتوزيع الشــمالية، على قاعة االجتماعات في 
مقر الشركة ملناقشــة هبوط اجلهد في القاطع 

الغربي حملافظة نينوى .
وجــرى خالل االجتماع دراســة الطــرق الكفيلة 
لتقليل هبــوط الفولتية وزيــادة الطاقة املتاحة 

للقاطع لتقليل ساعات القطع فيه.
ووجه املدير العام باالســراع بتغيير ربط مغذيات 
ومصادر خــط شــمال املوصل بــادوش وبادوش 
الكســك جهــد ١٣٢ ك.ف. ، موكــداً أن عقــد 
االجتماع جاء بسبب معاناة أهالي غرب نينوى من 
هبوط الفولتية وتذبــذب عمل محطات املاء في 

هذا القاطع احليوي من محافظة نينوى .
واضاف، ان إدارتي شــركتي النقل والتوزيع تعمل 
خلدمة املواطن في جميــع مناطق الدائرة االدارية 
الشمالية بكل االمكانيات املتاحة ومنها مناطق 
غرب نينوى ، وان كمية الطاقة ستزيد بحدود )٦٥( 
ميكاواطا بعد إجناز أعمال تغيير ربط اخلطوط مما 
يقلل من هبوط اجلهد ويزيد من ساعات التجهيز 
للقاطع خدمة أِلهلنا في أقضية ونواحي القاطع 

الغربي للمحافظة.
هذا وضم االجتماع معاوني املدير العام للشــؤون 
الفنيــة والتوزيــع املهنــدس هادي كــرمي هزاع 
واملهندس ثابت ســعيد جرجيس ومدير شبكات 
نينوى املهندس حســن خليل املعماري واملهندس 
محمد جمال مسؤول اخلطوط في شبكة النقل 
واملهنــدس محمد أنور مدير قســم الســيطرة 

واالتصاالت في مقر شركة التوزيع .

شركة ايبكار التركية 
تبحث والحبوب تحديث 
وتأهيل مطاحن األخيرة

وزير العمل ومحافظ بغداد 
يبحثان تقديم الخدمات 

للفئات التي ترعاها الوزارة

تغيير ربط مغذيات خط 
شمال الموصل بادوش 

وبادوش الكسك 

البصرة ـ سعدي السند:

اجلديد«  »الصبــاح  مكتــب  تابع 
في البصرة مــن خالل الزمالء في 
عالقــات واعالم جامعــة البصرة 
األنشطة  والغاز عددا من  للنفط 

اجلامعية فيها .
فقد اســتقبلت الشركة العامة 
الهيدروليكيــة  للصناعــات 
رئيس  املتقدم  وبحضور مالكهــا 
جامعــة البصرة للنفــط والغاز 
حافظ  هليــل  محمد  الدكتــور 
الكعبــي لبحــث افــاق التعاون 

املشترك بني اجلانبني 
  وجرى خالل اللقاء بحث مواضيع 
التواصــل  تعزيــز  عــدة منهــا 
العلمي بني املؤسسات االكادميية 
النهوض  اجــل  من  والشــركات 
العراق  والغاز في  النفط  بتقنيات 
وارســاء روح التنمية املشــتركة 
مجــاالت  فــي  الطرفــني  بــني 
والتعليم  والتدريــب  الصناعــة 
وتطويــر املهارات وتبــادل اخلبرات 
بني اجلانبــني، كمــا مت بحث افاق 
منظومات  مجــال  فــي  التعاون 
اطفاء احلرائــق ومنظومات حتلية 
املياه )RO( وتدريب طلبة اجلامعة 
، وكذلك استعراض اليات التعاون 
في مجال املشــاريع االستثمارية 
التــي يحتاجهــا الطرفان ضمن 
العمل والتعاون في مجال املعدات 
احلقلية اخلاصة في مجال النشاط 
تكون  والتي  والنفطي  الهندسي 

من اختصاص الشركة.
 وذكــر رئيس اجلامعــة ان اللقاء 
توقيع مذكرة  شــهد مناقشــة 
تفاهــم واالطــالع علــى مرافق 
الشركة العامة واملتخصصة في 
والكهربائية  النفطية  الصناعات 
ومنظومــات  اخلزانــات  وعمــل 
انواعهــا  مبختلــف  الســيطرة 
امليــاه وعقد  ومنظومــات حتلية 
االستشاري  املكتب  مع  شــراكة 
العلمي الهندســي في جامعتنا 
وهو االمر الذي القــى ترحيباً من 
جانــب املــالكات املتقدمــة في 

الشركة.
 وفــي ختــام اللقــاء مت تكــرمي 

رئيــس جامعة البصــرة للنفط 
معبرين  الشــركة  بــدرع  والغاز 
عن شــكرهم وثنائهــم النفتاح 
اجلامعة على جميع مؤسســات 
الدولــة من اجل التقــدم والرقي 
وتطوير القدرات في اجملاالت كافة 
التخصصيــة على وجه  واجملاالت 

اخلصوص.

معادلة جديدة تتحكم بنسبة 
انتاج املاء في احلقول النفطية

احمد  املســاعد  املــدرس  ومتكن 
في  التدريســي  عمران  موســى 
قسم هندســة النفط والغاز في 
كلية هندسة النفط والغاز مبعية 
فريق بحثي مــن جامعات عراقية 
)جامعــة العني وجامعــة بغداد( 
من  االمريكية  ميــزوري  وجامعة 
وضع معادلة اساســية بسيطة 
هندســة  تطبيقات  احــدى  في 

النفط والغاز واملتمثلة بالسيطرة 
علــى انتــاج املــاء فــي احلقول 

النفطية . 
ويعد هذا االجنــاز ذا اهمية كبيرة 
وتتحكم  تنظــم  املعادلة  كــون 
بنســبة اجنــاز املاء ممــا ينعكس 
ايجابيا على زيادة اإلنتاجية واملردود 
النفطي  املكمــن  مــن  النفطي 

وكذلك تقليل التكاليف املادية

خصائص الغاز وعمليات خزن 
ونقل الغاز

ونظــم الفرع الطالبــي جلمعية 
مهندســي النفــط والغــاز في 
جامعــة البصرة للنفــط والغاز 
وبالتعاون مع جمعية مهندســي 
النفــط والغــاز العاملية ورشــة 
علمية االون الين / منصة الزووم / 
وبحضور ومشاركة رئيس جامعة 
البصــرة للنفط والغــاز الدكتور 

الكعبي  حافــظ  هليــل  محمد 
الفــرع الطالبي جلمعية  واعضاء 
مهندســي النفــط العاملية في 
اجلامعة في موضوع : وحاضر في 
الورشــة الدكتور حســني احمد 
حسني التميمي وتطرقت الورشة 
الى خصائص الغاز وعمليات خزن 
ونقل الغاز وتكنولوجيا انتاج الغاز 

وعمليات املعاجلة وتطبيقاته

ندوة علمية عن عمليات 
االستخراج النفطي ونواجت 

املصافي
ونظــم املكتب االستشــاري في 
جامعة البصرة للنفط والغاز ندوة 
علمية عن عمليات االســتخراج 
 ، املصافــي  ونــواجت  النفطــي 
وتضمنت الندوة محورين االول عن 
التلوث الطيني الناجت عن عمليات 
االستخراج النفطي، واحملور الثاني 

املنشأ  املشعة وطبيعة  املواد  عن 
في صناعة النفط والغاز.

واســتعرضت الندوة مشــكالت 
االســتخراج  التلوث في عمليات 
التي تــؤدي الى ازدياد املســاحات 
امللوثة بالنفط بصورة مســتمرة 
واالساليب املبتكرة للحفاظ على 
العاملني في هذا القطاع والبيئة 

معاً.

ورشة عمل عن استمارة تقييم 
اداء موظفي العقود

اجلودة  ضمــان  شــعبة  ونظمت 
واالداء اجلامعي في كلية هندسة 
النفــط والغاز ورشــة عمل عن 
موظفي  اداء  تقييــم  اســتمارة 
العقود وحاضر فيها مدير شعبة 
ضمان اجلودة في الكلية الدكتورة 
نهاد عبد الواحد يونس اذ اشــارت 
فــي البدايــة الــى مقدمة حول 

تقييــم االداء الوظيفــي وانواعه 
ومحــاور اســتمارة التقييــم اذ 
التقييم  ان  احملاضــرة  اوضحــت 
للتحســني من خالل  هو وسيلة 
تعظيم نقاط القــوة وتضييق او 
محــو نقاط الضعــف ايضا وهو 
وســيلة لتعريف الفرد مبســتوى 
اداءه والقتــراح التغيــرات التــي 
يحتاجها في ســلوكه واجتاهاته 

ومهاراته ومعرفته .
كما اشــارت يونس الــى اهداف 
التقييم وفوائــده وانواعه الورقي 
وااللكتروني، وفي نهاية الورشــة 
عرضــت احملاضرة منــاذج لكل نوع 
وناقش  االستمارات،  وكيفية ملء 
احلضور اهمية التقييم الوظيفي 
للموظفــني مــن خــالل متابعة 
ومراقبــة اداء املوظــف ومعيــار 
الترقيــة واحلوافــز وتوفير الدعم 

للموظف لتحسني ادائه.

متكن  الباحث الدكتور )خلف احمد جاسم( 
التدريســي في قســم الكيميــاء كلية 
العلوم بجامعة تكريت واملتخصص بعلوم 
والنانوتكنولوجي  العضويــة  الكيميــاء 
)اندريــه  البروفســورالدكتور  مبشــاركة 
جيسكيي( من الواليات املتحدة االمريكية 
من املشــاركة في إحدى املؤمترات العاملية 
املرموقة في والية ماساتشوستس مبدينة 
بوســطن االمريكية واملعروف باسم مؤمتر 
املتخصص   )Conference Boston Nano(
فــي العديد من اســتراتيجيات التحضير 
والذي  والبوليمرية  العضويــة  للمركبات 
النانوتكنولوجــي  بتقنيــات  يســتعني 
تطبيقاتهــا  فــي  والبايوتكنولوجــي 

البايولوجية في اجملال الطبي.
و مت ادراج اســم جامعــة تكريــت/ كلية 

العلوم/ قســم الكيمياء فــي وقائع هذا 
 Speaker( املؤمتر.. وقــد نال الباحث مكانة
Featured( متحــدث متميــز عــن بحثه 

املوسوم
 Targeted Chemotherapy Approach(  
 Based on Iron-Releasing Nanoparticle
 Conjugates for Triggered Metastatic

)Melanoma Therapy in Vitro
واكــد الباحث« ان البحث تنــاول تصنيع 
مركــب نانــوي جديــد ومبتكر لــم يتم 
تصميمــه من قبــل باســتخدام العديد 
من طــرق وتقنيات التحضيــر للمركبات 
اســتخدامه  ومت  والبوليمرية  العضويــة 
ملعاجلة ســرطان اجللــد مختبريا للحاالت 
املتقدمــة للمــرض واملقاومــة للعــالج 
في جميع  انتشــاره  بســبب  الكيمياوي 

انحاء اجلســم واملعروف علميا حتت اسم 
)Melanoma Metastatic («وتابــع الباحث 
» ان النتائــج اظهــرت ارتبــاط الدقائــق 
النانوية البوليمرية باخلاليا اخلبيثة وقتلها 
بنسبة عالية جدا وعدم مساسها باخلاليا 

السليمة للجسم.«
وعن طبيعة املؤمتر العلمي اوضح  الدكتور 
خلف  احمــد  ان املؤمتر عقــد حتت هدف 
)هو جعــل هذا العالــم مكانًا أفضل من 
خالل توفيــر حل للمشــكالت الصحية( 
وشــهد عروض تقدميية مهمــة من قبل 
مجموعة واســعة من املتحدثني وصانعي 
السياسات والقادة العلميني والعلماء من 
جميع أنحاء العالم وابرزهم البروفيســور 
جــون تشــارلز بوالنــي وهــو كيميائي 
هنغاري كنــدي حاصل علــى جائزة نوبل 

فــي الكيمياء عام 1986 عــن أبحاثه في 
، والبروفيسور الكيميائي املصري  احلركية 
الشــهير مصطفى الســيد واحلائز على 
قالدة العلــوم الوطنية االمريكية إلجنازاته 
اول  النانوتكنولوجي وهو  رائد في  كباحث 
من اســتخدم مركبات الذهــب الدقيقة 
في عــالج الســرطان وتوليد حــرارة من 
خالل ارتبــاط دقائق الذهب باخلاليا اخلبيثة 
العالم  املصري  الدكتــور  وقتلها، وكذلك 
والبروفسور شاكر احمد موسى واملعروف 
لدى كبريات شــركات الدواء العاملية على 
مدى 17 عاما حيث يرتبط اســمه بـ 220 
براءة اختراع منها 180 براءة ملصلحة هذه 
ادوية  الشركات وكلها في اختراع وتطوير 
النانو  القلب والكبد باســتخدام تقنيات 
تكنولوجي واخلاليا اجلذعية فضال عما يزيد 

على ألف بحث علمي منشور في كبريات 
الدوريات 

وشارك في املؤمتر علماء ميثلون العديد من 
دول العالم من الواليات املتحدة االمريكية 
و الصــني، بريطانيا، اليابــان، كندا، كوريا 
اجلنوبية، فرنسا، الهند، السويد، املكسيك 
،ماليزيا ،قطــر  ،اســبانيا ،هنغاريا ،تركيا 
،باكستان ،البرتغال ،بولندا، جنوب افريقيا، 
تايالند، تايوان، جمهورية التفيا، وجمهورية 

سلوفينيا. 
ويعد ادراج اسم جامعة تكريت في وقائع 
هذا املؤمتــر املرموق   حلقة  علمية مهمة 
تضاف الى سلســلة اجنازات كلية العلوم، 
قسم الكيمياء لالرتقاء باملستوى العلمي 
واالكادميي للكلية ورفع مســتوى جامعة 

تكريت في التصنيفات العاملية.

ذي قار ـ الصباح الجديد:
وّقـَع وزير الصناعة واملعادن منهـل عزيـز 
اخلبـــاز مع ُمحافظ ذي قار أحمـد غنـي 
يتضمن  ُمشــتركاً  محضراً  اخلفاجـــي 
احمُلافظة  الوزير إلى  زيارة  نتائج وُمخرجات 
وما متّ اإلتفاق عليه بــني الطرفني لِغرض 

التنفيذ.
وتضمـــَن احملضــر فقــرات ِعــدة مــن 
بينها ســعي احمُلافظة إليصــال الطاقة 
وإيصال  التجريبي  للتشغيل  الكهربائية 

خط إمداد املاء للمرحلتني األولى والثانية 
للمدينــة الصناعيــة وتشــكيل ُغرفة 
عمليات بني الوزارة واحمُلافظة برئاسة الوزير 
ونائبه ُمستشــار الوزارة للتنمية وتُضّم 
في عضويتها املُــدراء العامني في الدائرة 
الفنيــة بالوزارة وهيئة املُــدن الصناعية 
واملُديريــة العامــة للتنميــة الصناعية 
الصناعات  واحتــاد  احمُلافظة  ومُمثلني مــن 
العقبات  لِتذليل  الناصريــة  جتارة  وُغرفة 
إلى  ودعم املشــاريع الصناعيــة إضافة 

إطالق ُمبادرة احلشــد الفني التكنولوجي 
عن طريق فريق طوعي من مالكات شركة 
أور العامــة لِدعــم احمُلافظــة وفتح فرع 
الصناعية  للتنميــة  العامة  للُمديريــة 
في احمُلافظة لتبســيط اإلجــراءات أمام 
الصناعيني وُكل من يرغب باحلصول على 

ُفرصة لتأسيس مشروع صناعـي .
كمـــا تضمــَن احملضــر اســتعداد وزارة 
الصناعة لِتســليم احمُلافظة ) ١٨٠٠ ( دومن 
املُتبقية من املدينــة الصناعية كمرحلة 

ثانية لِتكون احمُلافظة هي املُطور للمدينة 
واســتكمالها  اإلجراءات  اتخــاذ  وتتولى 
بالتعاون مع هيئة املُدن الصناعية وكذلك 
ُموافقة الوزير على ُمقترح مُمثل ُغرفة جتارة 
ذي قار بإســتالم ) ٥٠٠ ( دومن الستثمارها 

في إنشاء مشاريع صناعية .
وتضمَن احملضر أيضا قيــام الوزير مِبُفاحتة 
مجلــس الــوزراء الســتحصال املُوافقة 
على توزيع اخلدمــات املُكتملة في املدينة 
املشــاريع  أصحاب  لِتمكني  الصناعيــة 

من الشروع بإنشــاء مشاريعهم وكذلك 
ُمفاحتة رئاسة الوزراء لِتخصيص ُحصص 
للصناعيني في احمُلافظة من ُمبادرة البنك 
املركــزي والقــروض الصناعية فضالً عن 
التنســيق مع وزارة املاليــة جِلدولة ديون 
اإليجارات العقارية والضريبية التي بِذمة 
أصحاب املعامل والتنســيق مــع الدائرة 
اإلدارية واملالية في الوزارة وشركات الوزارة 
باحمُلافظــة إلطالق العــالوات والترفيعات 

وغيرها من الفقرات األخـرى .

جامعة البصرة للنفط والغاز والشركة العامة 
للصناعات الهيدروليكية يبحثان التعاون العلمي

باحث في جامعة تكريت ينال لقب) Speaker Featured( متحدث متميز« 
في مؤتمر NanoBoston Conference العالمي في الواليات المتحدة االمريكية

وزير الصناعة وُمحافظ ذي قار ُيوقعان محضرا ُمشتركا لتنفيذ اتفاق بينهما 

شهد اللقاء مناقشة 
توقيع مذكرة 
تفاهم واالطالع 
على مرافق الشركة 
المتخصصة في 
الصناعات النفطية 
والكهربائية وعمل 
الخزانات ومنظومات 
السيطرة بشتى 
أنواعها

 رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز يزور الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية

اخلميس 20 ايار 2021 العدد )4661(

Thu. 20 May. 2021 issue )4661(



3 اخلميس 20 ايار 2021 العدد )4661(شؤون عربية دولية

Thu. 20 May. 2021 issue )4661)

الصباح الجديد ـ متابعة :

زيارة خاطفة أجراها وفد أميركي رفيع 
املســتوى إلى ليبيا، حتمل في ظاهرها 
الوطنية  الوحدة  رسائل دعم حلكومة 
وخارطة الطريق، إال أنها تركز باألساس 
على ملف إخراج امليليشيات املسلحة 

من البالد.
وزار وفد أميركي برئاســة النائب األول 
ملســاعد وزير اخلارجية لشؤون الشرق 
األوســط جوي هــود، طرابلس، امس 
االول الثالثاء، حيث التقى رئيس اجمللس 
الرئاسي محمد املنفي ووزيرة اخلارجية 

جنالء املنقوش.
وتأتــي الزيــارة في توقيت حســاس 
بالنســبة لليبيا، خاصة بعد أيام من 
الغرب  في  ميليشيا مسلحة  اقتحام 
فندق كورنثيــا بطرابلس الذي يجتمع 
احتجاجا  اجلديد،  الرئاسي  اجمللس  فيه 
على تصريحات وزيرة اخلارجية املطالبة 
بطــرد املرتزقة مــن ليبيــا، مما عرض 
خريطة الطريق إلى خطر استشعرته 

واشنطن.
كما أن الزيارة جاءت بعد أيام من تعيني 
الســفير األميركي لدى ليبيا ريتشارد 
نورالنــد، مبعوثا أميركيــا خاصا إلى 
البالد، باإلضافة إلــى مهمته كرئيس 
للبعثــة الدبلوماســية، بهدف تعزيز 

الدعــم الدولي إليجاد حل سياســي 
وشــامل ومتفــاوض عليــه يقــوده 
الليبيون وتيسره األمم املتحدة، بحسب 

بيان سابق للخارجية األميركية.
وخــالل مؤمتر صحفي جمع الوزيرة مع 
هود، جددت املنقوش مطالبتها بخروج 
من  واملرتزقة  األجنبيــة  القوات  كافة 

بالدها.
وأكدت وزيــرة اخلارجيــة الليبية أنها 
اتفقــت مع املســؤول األميركي على 
»ضــرورة احلفاظ علــى بالدها موحدة 
وإطالق  الوطنية،  وخاضعة للســيادة 
مصاحلــة وطنية شــاملة« في البلد 
الــذي مزقته ســنوات مــن االقتتال 
الداخلي. وقال احمللل السياسي الليبي 
نيوز  ملوقع »ســكاي  املرعــاش  كامل 
عربيــة«، إن الزيارة األميركية اخلاطفة 
تــدل على تعــرض جهود واشــنطن 
نحو إعادة االســتقرار فــي ليبيا إلى 
اخلطر، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة 
الوطنية برئاســة عبد احلميد الدبيبة 
»لم تتقدم خطــوة واحدة في خارطة 
الطريق التــي أقرها ملتقى احلوار«، مما 
جعــل إجراء االنتخابــات في موعدها 

املقرر، 24 ديسمبر املقبل، محل شك.
تأتي  »الزيــارة  أن  املرعــاش  وأوضــح 
امليليشــياوي على مقر  الهجوم  بعد 
إقامة رئيس اجمللس الرئاســي، ورفض 
كيانات ميليشــياوية قــرارات اجمللس 
الرئاسي بشــأن التعيينات في أجهزة 

أمنية حساسة، في محاولة من هذه 
العناصر للسيطرة عليها«.

وأشــار إلــى أن واشــنطن دشــنت 
بالزيارة بداية عمــل نورالند كمبعوث 
أميركي خاص إلــى ليبيا، في محاولة 
لـ«االنفــراد باألزمة الليبية وتوظيفها 
في صراع النفوذ مع روســيا«، محذرا 
األميركية  املمارســات  »عواقــب  من 
التــي ســتزيد أمــد األزمــة وتعمق 

االنقســامات الدولية، ممــا يجعل من 
التوصل  احمللية  األطراف  على  الصعب 
الى تســويات ترضي اجلميــع«. وحول 
دعوة وزيــرة اخلارجية جنــالء املنقوش 
ليبيا،  في  األميركية  السفارة  الفتتاح 
قــال احمللل السياســي إن »اخلطوة إن 
متت فستمثل رمزية قوية بأن الواليات 
املتحدة متمســكة باالنفــراد بامللف 
الليبــي، خصوصــا بعــد تعيني رجل 

نورالند،  ريتشارد  القدمي-اجلديد  أميركا 
الذي بات اآلن برمير ليبيا«، تشــبيها له 
مببعوث واشنطن إلى العراق بعد الغزو 

األميركي بول برمير.

طرد املرتزقة
من جهة أخرى، قال احمللل السياســي 
الليبي أيوب األوجلــي إن الزيارة تضع 
إشــارات عــدة حــول الدعــم الذي 

حلكومة  املتحدة  الواليات  ســتقدمه 
الوحدة الوطنية في هذه املرحلة، بدءا 
من العمــل معها علــى ملف خروج 

املرتزقة وصوال لالنتخابات املرتقبة.
وأشار األوجلي إلى أن هذه الزيارة تعد 
رســالة لكافــة الــدول املتدخلة في 
ليبيا بأن امللف »أميركــي بامتياز«، ال 
الثاني  برلني  انعقاد مؤمتر  سيما قبيل 
في النصــف الثاني من شــهر يونيو 
املقبل، مما ســيؤثر بشــكل مباشــر 
علــى مخرجاتــه. ومن جهــة أخرى، 
توقــع احمللل السياســي أن يشــهد 
ملف خروج املرتزقة تطــورا بعد هذه 
األميركية ستكون  فالضغوط  الزيارة، 
كبيرة جتاه هذا امللــف الذي يعد أحد 
العراقيل أمام إجراء االنتخابات. واعتبر 
أن واشــنطن قدمت »دفعــة كبيرة« 
لوزيرة اخلارجيــة الليبية في موقفها 
الثابت من أزمة املرتزقة، مما »سيخفف 
الضغــط عليها بشــكل كبير عقب 
احلملة اإلعالمية الشرسة التي شنها 
تنظيم اإلخوان وقادة امليليشــيات في 
ليبيــا«، متوقعا إغالق ملــف املرتزقة 
وحســمه قريبا بعد التوافــق الليبي 

األميركي.

توحيد اجليش
أما عن توحيد املؤسســة العسكرية، 
فرغــم اســتبعاد األوجلــي أن تؤثــر 
كونه  عليه  مباشــر  بشــكل  الزيارة 

معقدا ويرتبط بشــكل رئيسي بحل 
امليليشــيات املســلحة في املنطقة 
الغربيــة، فإنــه عبــر عــن اعتقاده 
الطريق  لفتــح  قريبــة  بـ«حلحلــة 
بداية  تكــون  رمبــا  التي  الســاحلي، 

لتوحيد املؤسسة العسكرية«.
وفــي الســياق ذاتــه حتــدث احمللــل 
السياســي الليبي رضوان الفيتوري ، 
مشيرا إلى إن »واشنطن تقصد برحيل 
القــوات األجنبية من ليبيــا املرتزقة 
والقــوات التي جلبتهــا تركيا مبوجب 
اتفاقيــة أثارت ردود فعــل غاضبة في 
حينها«. وتساءل الفيتوري عن كيفية 
التي وصفها  التركية  القوات  تسمية 
بـ«احملتلة«، بقوات شرعية، مشيرا إلى 
أن »الزيارة جاءت لدعم املوقف الليبي 
ممثال في وزارة اخلارجية املطالب بإخراج 

فوري للقوات األجنبية«.
ورغم تفاؤله بأن حلحلة ملف القوات 
األجنبية في ليبيا ســيؤثر إيجابا على 
بالده  أن  أكــد  فإنه  الطريــق،  خارطة 
أصبحت »ال تنخدع كثيرا بتصريحات 
العمالقة الكبار مثل أميركا وروسيا«.
»القوات  السياســي:  احمللــل  وقــال 
األجنبية لن تخرج من ليبيا إال بالقوة، 
ســواء بقوة الســالح التي سيقودها 
من الداخل اجليــش الليبي، أو بضغط 
اجملتمــع الدولــي علــى تركيــا الذي 
اشتعال  تخوفات  من  نابعا  ســيكون 

املنطقة«.

تقـرير

زيارة أميركية خاطفة إلى ليبيا تستهدف طرد المرتزقة والميليشيات منها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نّددت الواليــات املتحدة، امــس االول الثالثاء، 
التركــي، رجب طيب  للرئيــس  بتصريحــات 
إردوغان، اعتبرتها »معادية للســامية«، داعية 
إلى جتّنب »التصريحــات التحريضية التي قد 
تؤدي إلى مزيد من العنف« في الشرق األوسط، 
بحســب ما صرح به املتحدث باسم اخلارجية 

األميركية، نيد برايس.
وقال املتحدث إن »الواليات املتحدة تدين بشدة 
التصريحات األخيــرة للرئيس إردوغان، املعادية 

للسامية«.
وقال البيان: »اللغة املعادية للسامية ليس لها 
مكان. الواليات املتحدة ملتزمة بشدة مبحاربة 
معاداة السامية بجميع أشكالها. إننا نتعامل 
بجدية مع العنف الذي غالبا ما يصاحب معاداة 
الســامية واألكاذيب اخلطيــرة التي تدعمها. 
يجب علينا دائمــا مواجهة األكاذيب باحلقائق 

واإلجابة على جرائم الكراهية بالعدالة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــدم وزير اخلارجيــة في حكومــة تصريف 
األعمال اللبناني ، شربل وهبة،  طلب إعفائه 
من مهامه للرئيس ميشال عون، على خلفية 

تصريحاته الصحفية 
وكان وهبة قد دخل في مشــادة كالمية مع 
األميركية  الســعودية  العالقات  رئيس جلنة 
ســليمان األنصاري أثناء اســتضافتهما في 
البرنامج، مما دفع وهبة لترك االستديو غاضبا 
قبل أن يعــود للحوار مرة أخــرى بعد انتهاء 

فقرة الضيف.
وأثارت تصريحــات وهبة جــدال على مواقع 
التواصــل االجتماعي في الســعودية ودول 
اخلليج، وتصــدرت تصريحاته »األكثر تداوال« 

على موقع تويتر خالل الساعات املاضية.
واستنكرت الدول اخلليجية تصريحات شربل، 
واســتدعت كل مــن الســعودية واإلمارات 
والبحريــن الســفراء اللبناني، وســلمتهم 

مذكرات احتجاج رسمية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت احلكومــة األملانية، امس األربعاء، حظر 
3 جمعيــات مقربــة من حــزب اهلل اللبناني 

املصنف إرهابيا في البالد.
وكتــب وزيــر الداخلية هورســت زيهوفر في 
تغريــدة علــى موقع تويتــر »جــرى حظر ٣ 
منظمات متول منظمة حــزب اهلل اإلرهابية«، 
وهي منظمة العائلة اللبنانية األملانية، والناس 

للناس، وعطاء السالم.
وأضاف: »من يدعم اإلرهاب لن يكون بأمان في 

أملانيا، ولن يجد مالذا له في بلدنا«.
وبحسب تقارير إعالمية أملانية فإن السلطات  
ذت عمليات مداهمة فــي واليات هامبورغ  نُفِّ
وبرمين وهيس وساكسونيا السفلى ونورد راين 

فيستفالن وشليسفيغ هولشتاين.
وكانت أملانيا قد أعربت عن قلقها من تصاعد 
مشاعر العداء للسامية في البالد على خلفية 
التصعيد األخير بني إســرائيل وحركة حماس، 
إذ أسفرت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيني في 

برلني عن وقوع اشتباكات واعتقاالت.

الواليات المتحدة تندد 
بتصريحات إردوغان 

»المعادية للسامية«

وزير الخارجية اللبناني 
يتنحى عن منصبه بعد 

اساءته لدول الخليج

ألمانيا تحظر 3 
مجموعات مقربة

 من حزب اهلل

الصباح الجديد ـ متابعة:

بلغــت اعــداد ضحايــا العدوان 
االســرائيلي على الفلسطينيني، 
فيما  األقــل،  على  238 شــهيدا 
اصيــب أكثــر مــن 6000 آخرين، 
جراء الهجمات اإلســرائيلية على 
واحلوادث  واالشتباكات  غزة  قطاع 

بالضفة الغربية والقدس.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية 
في غــزة، فــي إحصائيــة عامة 
نشــرتها امس األربعاء، أن الغارات 
اإلســرائيلية علــى القطاع أودت 
213 شــخصا  بحياة  اآلن  حتــى 
بينهم 61 طفال و36 ســيدة و16 
مســنا، إضافة إلــى إصابة 1442 

آخرين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
في تقرير تراكمي إن االشــتباكات 
واحلــوادث فــي الضفــة الغربية 
أسفرت عن مقتل 23 فلسطينيا، 
إضافــة إلــى مصــرع 1 آخر في 
القــدس، والحقا أفــادت في بيان 
منفصل مبقتل شــاب في مدينة 

البيرة قرب رام اهلل.
كما أضافت الوزارة أنه مت رصد أكثر 
من 3800 إصابة بني الفلسطينيني 
في الضفــة الغربية وما يربو على 

1000 في القدس.
اإلســرائيلي،  اجليش  أعلن  وبدوره 
شــنت  طائراته  أن  األربعاء،  امس 
120 غارة على مواقــع في قطاع 
غزة، نفذتها 52 مقاتلة، في هجوم 

استغرق 25 دقيقة.
إن  اإلســرائيلي  اجليــش  وقــال 
الفصائل الفلســطينية أطلقت 
50 صاروخــا خالل الـ12 ســاعة 
املاضيــة مــن قطاع غــزة باجتاه 

إسرائيل.
وكانــت واصلت إســرائيل شــن 
ضربات على غزة امس االول الثالثاء 
بإطالق  ردت حركة حمــاس  فيما 
صواريــخ، ليتواصل التصعيد بني 
الطرفــني دون أن يلــوح في األفق 

وقف وشيك إلطالق النار.
 هذا في وقت حتاول فيه مســاعي 

التوتر  للتهدئــة ووقــف  دوليــة 
يواصــل عدد  فيمــا  باملنطقــة، 
القتلى في هذه املواجهة االرتفاع، 
إذ قتــل 217 فلســطينيا علــى 
األقل في غزة وحدهــا بينهم 63 
طفــال ، وعلى اجلانب اإلســرئيلي 
12 شــخصا بينهم طفالن،  قتل 
حسب رواية احلكومة االسرائيلية 
التــي يفندها دومــا عاملون في 
التي  االســرائيلية  املستشفيات 
تتلقى عشــرات القتلى واجلرحى، 
وال يسمح باالفصاح عن اعدادهم 

باوامر من حكومة اسرائيل.  .
ماضية  إنهــا  اكــدت  إســرائيل 
قدمــا في الهجــوم على حركتي 
»املقاومــة اإلســالمية« )حماس( 
و«اجلهاد اإلسالمي«. وقال نتانياهو 
علــى تويتــر امــس االول الثالثاء 
إن هجمات إســرائيل ستســتمر 
األمر الستعادة  اســتغرق  »مهما 

املواطنني  أجل جميع  الهدوء« من 
اإلسرائيليني.

وأعلنت الشــرطة اإلسرائيلية أن 
عاملــني من تايالنــد ُقتال وأصيب 
ســبعة أشــخاص فــي ضربــة 
صاروخية على مزرعة إســرائيلية 
على اجلانب اآلخر مــن حدود غزة 
مباشــرة. وأعلنت حمــاس، التي 
حتكم القطاع، و«اجلهاد اإلسالمي« 

مسؤوليتهما عن الهجوم.
كذلك  الصواريــخ  واســتهدفت 
مدن أسدود وعسقالن وبئر السبع 
على مسافة أبعد إلى الشمال، مما 
دفع الســكان للهرع إلى املالجئ، 
في هجمات امتدت حتى ســاعة 

متأخرة من امس االول الثالثاء.
االنذار  الرغم من صافــرات  وعلى 
الســاعة  مدار  على  تــدوي  التي 
فــي املــدن االســرائلية، وحــث 
االســرائيليني علــى البقــاء في 

املالجْي، ومئات االفالم املصورة التي 
تبث على يوتيوب ومواقع التواصل 
االجتماعي، ادعت إسرائيل إن أكثر 
من 3450 صاروخا أطلق عليها من 
غزة، بعضها أسقطه نظام القبة 
احلديديــة الدفاعــي وبعضها لم 

يتجاوز احلدود..
 وعلى مســتوى اجلهــود الدولية 
التــي تبــذل لوقف إطــالق النار، 
بلغة  املتحــدة  الواليات  اعلنــت 
التوريــة املعهــودة فيهــان انها 
ليست معنية باألمر، ففيما دعت 
إلى  الثالثــاء  االول  امس  فرنســا 
إصدار قرار من مجلس األمن بشأن 
واملسلحني  إســرائيل  بني  العنف 
الفلســطينيني، قال دبلوماسيون 
إن الواليــات املتحدة أبلغت اجمللس 
بأن »بيانا عاما في هذا الوقت« لن 

يساعد في تهدئة األزمة.
وقالت جني ساكي املتحدثة باسم 

البيت األبيــض للصحافيني امس 
الوصول  هو  »هدفنا  الثالثاء:  االول 
الصراع. سنعكف  نهاية هذا  إلى 
على تقييم النهج الصحيح يوما 
بيــوم. ال يزال نهجنا فــي الوقت 
احلالــي هــو املناقشــات الهادئة 

واملكثفة وراء الكواليس«.
وكثف وســطاء من مصــر واألمم 
في  الدبلوماسية  اجلهود  املتحدة، 
اجتاه وقف النار، وستعقد اجلمعية 
اجتماعا  املتحــدة  لــأمم  العامة 

لبحث العنف اليوم اخلميس.
ودعت أملانيا إلى وقف إطالق النار، 
املســاعدات  من  املزيد  وعرضــت 
قبــل  الفلســطينيني  لدعــم 

محادثات طارئة لالحتاد األوروبي.
ويعتبــر هذا الصــراع هو األعنف 
بني إسرائيل وحماس منذ سنوات، 
ويختلــف عــن صراعــات غــزة 
السابقة في أنه ساعد في تأجيج 

العنــف في مدن إســرائيلية بني 
العرب واليهود.

الفلسطيني  الصراع  ان  ومعروف 
الثامن من  بدأ فــي  اإلســرائيلي 
هذا الشهر باندالع اشتباكات في 
منطقة احلرم القدســي الشريف 
وحي الشــيخ جراح فــي القدس، 
حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد 
عائالت فلســطينية من منازلها، 
األمر الــذي ردت عليــه الفصائل 
أراضي  باستهداف  الفلسطينية 
بهجمــات  إســرائيل  ســيطرة 

صاروخية. 
ويــوم 10 مايــو بــدأت القــوات 
اإلسرائيلية حملة قصف واسعة 
على غزة، قالت إنها اســتهدفت 
مئات األهــداف حلركتي »حماس« 
وســط  اإلســالمي«،  و«اجلهــاد 
تصاعد االشــتباكات في القدس 

والضفة الغربية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
»إندبنــدت«  صحيفــة  ذكــرت 
اإليرانية  السلطات  أن  البريطانية 
من  حلقــة جديدة  متــارس  بدأت 
حلقــات القمــع والتصعيد ضد 

األقلية البهائية في البالد.
وأشــارت الصحيفة في تقرير لها 
أن النظام في طهران بدأ مبمارسة 
الصغار  الشــبان  ضغوطات على 

في تلــك الطائفة إلجبارهم على 
تــرك ديانتهــم واعتنــاق املذهب 

الشيعي.
الصحيفــة عن جمعيات  ونقلت 
حقوقيــة  قولها إن قــوات األمن 
اإليرانيــة داهمت عشــرات منازل 
البهائية  الطائفــة  أعضــاء  من 
وعمدت إلى مصــادرة العديد من 

ممتلكاتهم.

الفدرالية  من  كرمي حلجي،  ووصف 
الدولية حلقوق اإلنسان )FIDH(  ما 
يحدث في بإيران بـ«احلرب الدينية« 
التي تشــن علــى تلــك األقلية، 
مضيفا: »:إن وجــود البهائيني في 
أيديولوجية  مــع  يتعــارض  إيران 
النظام هناك، وهــم ينظرون إلى 
تلــك الطائفة علــى أنها فصيل 
سياســي معارض وليســت دينا 

قائمــا بحد ذاته، ومــا يحدث من 
قمع هو ألسباب سياسية ودينية«

الـ350  البهائيني  وتعتبر طهــران 
ألفا في إيران أعضــاء في طائفة 
مما  االضطهاد،  ويواجهون  هرطقة 
حدا بعشــرات اآلالف منهم على 
البالد عقــب قيام ثورة  الفرار من 

اخلميني في العام 1979.
وفــي أبريــل املاضي، ذكــر تقرير 

لشــبكة »بي بي سي« أن طهران 
بــدأت بإجبار العائــالت البهائية 
علــى دفــن موتاهم فــي مقبرة 
من  املوتى  لدفن  مخصصة  كانت 
املعتقلني السياســيني الذي جرى 

إعدام وقتلهم.
 وعلى مــدى عقود، كان البهائيون 
يدفنــون أقاربهم فــي قطع أرض 
فــي مقبرة خافــاران، في  فارغة 

جنوب شــرق العاصمــة طهران، 
رفقــة الهنــدوس واملســيحيني 

األرمن.
إال أن عائــالت البهائيني قالت لبي 
بــي ســي إن الســلطات أمرتها 
القريب  املوقــع  اســتخدام  ببدء 
مــن املقبرة اجلماعيــة التي يعود 
تاريخها إلى 1988 بعد إعدام آالف 

السجناء السياسيني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املتحدة،  الواليــات  الصني  اتهمت 
الســلم  بتهديد  األربعــاء،  امس 
تايوان،  مضيــق  في  واالســتقرار 
أمريكية  حربية  مرور سفينة  بعد 
مجددا عبر املضيــق الذي يفصل 

بني تايوان والصني.
وقال األســطول السابع بالبحرية 
»كيرتس  املدمــرة  إن  األمريكيــة 
ويلبــر« املــزودة بصواريخ موجهة 
روتينيــا مبضيق  »عبــورا  نفــذت 
تايوان« امس االول الثالثاء، مبا يتفق 

أن  وأضاف  الدولــي.  القانــون  مع 
تايوان  »عبور السفينة من مضيق 
يظهــر التــزام الواليــات املتحدة 
احمليطني  في  املالحة  حرية  بضمان 
وســيواصل  والهــادئ.  الهنــدي 
واإلبحار  التحليق  األمريكي  اجليش 

والعمل في أي مكان يســمح به 
القانــون الدولي«. ونــدد متحدث 
باســم القيادة الشرقية للجيش 
الصينــي بالعمليــة األمريكيــة 
التي جاءت وسط توتر محتدم بني 
املتحدث  وقال  العظميني.  القوتني 

الصينــي: »األفعــال األمريكيــة 
القوى  إلى  بإشارات خاطئة  تبعث 
املؤيدة الســتقالل تايوان، وتفسد 
عمــدا الوضع اإلقليمــي وتعرض 
الســالم واالســتقرار في مضيق 

تايوان للخطر«.

راقبت  الصينية  القوات  أن  وأضاف 
السفينة األمريكية طوال رحلتها 
الدفــاع  وزارة  وقالــت  باملضيــق. 
التايوانيــة إن املدمــرة األمريكية 
أبحرت باجتــاه اجلنوب عبر املضيق، 

وإن الوضع كان »طبيعيا«.

6238 شهيدا ومصابا ضحايا العدوان
 االسرائيلي على األراضي الفلسطينية

الطائرات المعادية تشن 120 غارة في 25 دقيقة على القطاع

المستشفيات 
االسرائيلية تكذب 
روايات الحكومة 
بشأن اعداد المصابين 
جراء الصواريخ 
الفلسطينية التي 
يدعي الجيش 
اعتراض بعضها 
وعدم وصول البعض 
اآلخر الى الحدود

غارة اسرائيلية على قطاع غزة

إيران تجبر البهائيين على اعتناق اإلسالم 

مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة تثير امتعاض الصين

النائب األول ملساعد وزير اخلارجية لشؤون الشرق األوسط ووزيرة اخلارجية الليبية



اقتصاد4

الصباح الجديد ـ متابعة:

تراجع اقتصاد منطقة اليورو 0.6 في 
املائة خالل الربع األول من 2021، وفقا 
لبيانات أكدت حدوث ركود بالتعريف 
الناجت احمللي  انكماش  الفني، في ظل 
اإلجمالي في جميــع الدول الكبيرة 
عدا اقتصاد فرنســا، الذي غرد خارج 

السرب مسجال منوا.
وقال مكتب إحصاءات االحتاد األوروبي 
النــاجت احمللي  يوروســتات أمس، »إن 
املشتركة في  الـ19  للدول  اإلجمالي 
اليورو انخفض 0.6 في املائة، مقارنة 
بالربع الســابق في الفترة من كانون 
الثاني إلى آذار ، بنسبة تراجع سنوي 

بلغت 1.8 في املائة«.
وتتماشــى األرقام مع التقدير األولي 
الصادر في 30 نيســان وبتراجع الناجت 
اإلجمالي في الربــع الرابع من 2020 
بنســبة 0.7 في املائة، مقارنة بالربع 
الســابق و4.9 في املائة على أساس 
ســنوي، تدخل منطقــة اليورو في 
ركودهــا الفني الثاني منذ تفشــي 

جائحة كوفيد - 19.
أملانيا  اقتصادات  االنكماش  وشــمل 
لكن  وهولنــدا،  وإســبانيا  وإيطاليا 
املائة،  0.4 في  الفرنسي منا  االقتصاد 

مقارنة باألشــهر الثالثة الســابقة، 
وفقا لـ«رويترز«.

وقال مكتب يوروستات »إن التوظيف 
تراجع 0.3 في املائة عن الربع السابق 
في األشــهر الثالثة األولى من 2021 
بعــد زيادته 0.4 في املائــة في الربع 
انخفاض  ذلك على  وانطوى  السابق، 

سنوي نسبته 2.1 في املائة«.
أوضــح  منفصــل،  بيــان  وفــي 
»يوروستات« أن الواردات من بريطانيا 
تراجعــت أكثر من الثلــث في الربع 
األول من 2021 إثر خروج بريطانيا من 

السوق األوروبية املشتركة.
وزاد الفائض التجاري لالحتاد األوروبي، 
املؤلف من 27 دولة، مع بريطانيا إلى 
35.8 مليار يــورو »43.73 مليار دوالر« 
أقل  الصادرات بنســبة  مع هبــوط 
بلغــت 14.3 في املائــة، وكان تراجع 
الصادرات والــواردات أوضح ما يكون 

في كانون الثاني وأقل حدة في آذار .
وقــال »يوروســتات«، »إن الفائــض 
اليورو  التجاري غير املعــدل ملنطقة 
 15.8 مع بقيــة العالم تراجــع إلى 
مليار يورو في آذار من 29.9 مليار في 

آذار 2020«.
التقلبــات  فــي ضــوء  وبتعديلــه 
املوســمية، يبلغ الفائــض التجاري 
ملنطقة اليورو مــع بقية العالم 13 

مليار يورو في آذار من 23.1 مليار في 
شباط مع انخفاض الصادرات 0.3 في 
بينما  السابق  بالشهر  املائة، مقارنة 

ارتفعت الواردات 5.6 في املائة.
وتنظر املفوضية األوروبية بتفاؤل إلى 
مستقبل منطقة اليورو االقتصادي، 
بفضل حمالت التلقيح التي تســير 
في املسار الصحيح وخطة اإلنعاش 

الطموحة، وفقا لـ«الفرنسية«.

األوروبية بشــكل  املفوضية  ورفعت 
كبيــر توقعاتها للنمــو للفترة بني 
2021 و2022، منتصــف آذار ، للدول 
الـ19 التي تعتمــد العملة املوحدة، 
فبعد ركود غير مســبوق بنسبة 6.6 
فــي املائة عام 2020، مــن املتوقع أن 
ينمو النشاط بنســبة 4.3 في املائة 
هذا العــام، ثم 4.4 فــي املائة العام 
املقبل مقارنة بـ3.8 في املائة لهذين 

العامني في آخر تقدير للفترة نفسها 
في شباط 

ومع ذلك، لن ميــر الوباء دون تداعيات، 
فســيزداد الدين العــام للحكومات 
التي تنفق بسخاء للحد من األضرار 
املرتبطــة بالفيــروس، ليصــل إلى 
مســتوى أعلى من 100 في املائة من 
الناجت احمللي اإلجمالي في كل منطقة 

اليورو خالل هذين العامني.

وعلــق فالديــس دومبروفســكيس 
نائب رئيــس املفوضية األوروبية قائال 
»رغم أننا لــم نخرج بعد من مرحلة 
اخلطر، فــإن التوقعــات االقتصادية 
ألوروبا تتحسن بشكل كبير«، وميكن 
للمفوضية  املتجدد  التفاؤل  تفسير 
خصوصا بزيادة معدالت التلقيح في 
التقييدية  أوروبا، وتخفيف اإلجراءات 

التي تلت حمالت التحصني.
ووفقــا للمفوضية، فــإن النمو في 
منطقــة اليورو »ســيكون مدفوعا 
باستهالك األفراد واالستثمار والطلب 
املتزايد على صــادرات االحتاد األوروبي 
من جانب اقتصاد عاملي متنام«. وقد 
منوا نسبته  املتحدة  الواليات  تسجل 
7 في املائــة عام 2021، وهو أســرع 
وتيرة له منذ بداية الثمانينيات، كما 
أن الصني نشــرت أرقامــا باألهمية 
نفسها. ومن أجل اللحاق بواشنطن 
وبكــني يعتمد االحتــاد األوروبي على 
خطــة إنعاش تبلــغ 750 مليار يورو 

ممولة بقرض مشترك.
وأكد دومبروفسكيس أن هذه اخلطة 
العجلة  إطالق  إعادة  في  »ستسهم 
االقتصادية وستحدث تغييرا حقيقيا 
في املعطيات عام 2022، عندما يصل 
االســتثمار العام إلى أعلى مستوى 

له منذ أكثر من عشرة أعوام«.

تتلقى  قد  لدومبروفســكيس،  وفقا 
الدول األعضاء التي قدمت خططها 
التحفيزيــة أخيــرا إلى بروكســل، 
الدفعــة األولى من األمــوال في متوز 
لكن »ما زال هنــاك كثير من العمل 
الذي ينبغــي القيام به، وســتكون 
هناك مخاطر كثيرة ستثقل كاهلنا 

طاملا أن الوباء موجود«.
املائة«  فــي   +5.9« إســبانيا  وتظهر 
وفرنسا »5.7+ في املائة« األكثر تضررا 
في عــام 2020، أعلى معدالت النمو 
لعام 2021 وفقا لتقديرات املفوضية. 
أمــا نســبة النمو في أملانيــا »3.4+ 
في املائة« وهولنــدا »2.3+ في املائة« 
اللتني كانتا أقــل تأثرا العام املاضي، 

فتظهر أرقاما أكثر اعتداال.
في االحتاد األوروبي عموما، من املتوقع 
أن يصــل معدل النمو إلــى 4.2 في 
املائة عــام 2021، و4.4 في املائة عام 

.2022
املفوض  جينتيلونــي  باولــو  وقــال 
أثناء عرضه  للشؤون االقتصادية في 
التوقعــات أمــام الصحافيــني »إن 
االنتعاش لم يعــد وهما، إنه حاصل 
حاليا، يجب أن نتجنب األخطاء التي 
قد تعرضه للخطر، وحتديدا ســحب 
دعــم النشــاطات االقتصادية قبل 

األوان«.

تقـرير
»الفرنسي« يغرد خارج السرب

الركود يضرب اقتصاد منطقة اليورو مطلع 2021 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار الذهب ، امس األربعاء، لتحوم 
قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعوما 
بتراجع الدوالر، وذلك قبيــل صدور محضر آخر 
اجتماع سياســات جمللــس االحتياطي االحتادي 
األمريكــي، والذي من املتوقع أن يســلط مزيدا 
من الضوء على آراء صناع السياســات بشــأن 

التضخم.
وبحلــول الســاعة 06:57 بتوقيــت غرينتش، 
صعد الذهب في املعامــالت الفورية 0.3 باملئة 
إلــى 1873.01 دوالرا لألوقيــة )األونصة(، وذلك 
بعدما المس أعلى مســتوى لــه منذ 29 يناير 
كانون الثاني عند 1874.80 دوالرا في اجللســة 
السابقة، وزادت عقود الذهب األمريكية اآلجلة 
0.2 باملئة إلى 1872 دوالرا. وهبط مؤشر الدوالر 
إلى قاع ما يقرب من ثالثة أشهر مقابل عمالت 
النفيسة  للمعادن  وبالنســبة  أخرى.  رئيسية 
األخــرى، هبطت الفضــة 0.2 باملئة إلى 28.14 
دوالرا لألوقية بعد أن بلغت أعلى مســتوى في 

أكثر من ثالثة أشهر أمس االول الثالثاء.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفض ســعر خام نفط البصرة اخلفيف، امس 
األربعــاء، بالتزامن مــع انخفــاض خامي برنت 
واالمريكي، بينما ارتفع سعر خام البصرة الثقيل.
وانخفض نفط البصرة اخلفيف املصدر آلسيا إلى 
68.44 دوالراً للبرميل مبقدار 0.60 سنتاً أو بنسبة 

%0.87 عن يوم أمس االول  الثالثاء.
فيما سجلت أســعار خام البصرة الثقيل 65.25 

دوالراً للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 1.86%.
و ســجل اخلام العربي اخلفيف السعودي 69.13 
اإلماراتي  للبرميل، وســجل مزيج مربــان  دوالراً 
68.71 دوالرا للبرميل، فيما ســجل مزيج سهران 
اجلزائــري 67.85 دوالرا للبرميل، وبلغ ســعر بوني 
اخلفيــف النيجيــري 68.22 دوالرا، وجيراســول 

االنغولي 68.83 دوالرا.
وكانت أســعار النفط العاملية انخفضت اليوم 
ليصل خــام برنت عنــد 67.94 دوالرا، وخام غرب 

تكساس األميركي عند 64.71 دوالرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــرت بيانات اقتصادية نشــرت امــس االربعاء 
ارتفاع مبيعات الســيارات في االحتاد األوروبي خالل 
األشــهر األربعة األولى مــن 2021 مقارنة بالفترة 
نفســها من 2020 بعد ارتفاعها خالل أبريل بأكثر 
من %200 ســنويا في ظل تضرر الشهر نفسه من 

العام املاضي من جائحة فيروس كورونا املستجد.
وذكر احتاد مصنعي الســيارات األوروبي في نشرته 
الشهرية أنه مت تســجيل 3.4 مليون سيارة جديدة 
في دول االحتاد األوروبي خالل الشهور األربعة األولى 
من 2021 بزيادة نســبتها %24.4 سنويا. وأشار إلى 
أن املبيعات القوية خالل مارس وأبريل املاضيني أثرت 
بشكل إيجابي على نتائج األشهر األربعة املاضية 

ككل.
ومن بني األســواق الرئيســية في أوروبا ســجلت 
إيطاليــا أكبر نســبة ارتفاع فــي املبيعات خالل 
األشهر األربعة املاضية بنســبة %68.4 ثم فرنسا 
بـ %51. وزادت املبيعات في إســبانيا بنسبة 18.8% 
وفي أملانيا %7.8. وزادت املبيعات خالل أبريل بنسبة 
%218.6 ســنويا نظرا النهيار املبيعــات في أبريل 
2020 الذي شــهد ذروة إجراءات اإلغالق. في الوقت 
نفســه بلغ حجم املبيعات خالل أبريل املاضي 300 
ألف ســيارة وهو ما يقل عن املبيعات خالل الشهر 

نفسه من 2019.

ارتفاع الذهب مدعوما 
بتراجع الدوالر

انخفاض أسعار خام 
البصرة الخفيف 

وارتفاع الثقيل

ارتفاع حاد لمبيعات 
السيارات في أوروبا

الصباح الجديد ـ متابعة:

جــددت وزارة املــوارد املائية، امس 
تأكيدها بعدم وجود شح  االربعاء، 
فــي امليــاه، فيما أشــارت إلى أن 
والفرات  دجلة  مناسيب  انخفاض 
من ضمن خططهــا، الفتة الى ان 
مناســيب النهرين ســتكون في 

اعلى مستوياتها بعد شهرين.
وقــال وزير املــوارد املائيــة مهدي 
الصباح  تابعته  تصريح  في  رشيد 
اجلديــد: »ال يوجد شــح في مياه 
دجلة والفــرات«، مبينا أنه »اذا لم 
تكن هناك حاجة للمياه فاألفضل 
تخزينها في اخلزانات واطالقها عند 

الضرورة«
وأضــاف: »نحن في فتــرة حصاد 
وال نحتاج املياه للزراعة«، مشــيرا 
الى أنه »بعد شــهرين ســتكون 
مناســيب دجلة والفرات في أعلى 

مستوى لها«.
وتابع أن »تخفيض مناسيب نهري 
دجلــة والفرات مــن ضمن خطة 
الــوزارة«، الفتــا الــى أن »الوزارة 
مائية  تأمني خطــة  اســتطاعت 
استثنائية، وأسسنا املركز البحثي 
بشــؤون  مختص  وهو  املشــترك 

املياه«.
وأكد رشــيد أنه »لن يكون هناك 
لســان ملحي فــي البصرة خالل 
هــذا الصيف«، الفتا الــى أنه »ال 
توجد ضرورة إلنشاء اجمللس األعلى 

للمياه«.
وكانت تناولــت وزارة املوارد املائية، 
قبل ايام أسباب انخفاض منسوب 
املياه في نهر دجلة، فيما أشــارت 

إلى أنه ال يوجد شحُّ باملياه.

عوني  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
ذياب، إن »انخفاض مناســيب نهر 
دجلة يعود لسبب تشغيلي وليس 
لعدم وجود ميــاه، حيث أن اخلزين 
املتاح في سد املوصل جّيٌد، وميكن 
للضرورة«،  دجلــة  لنهر  إعطــاؤه 
مبيناً أنــه »في الوقــت احلالي ال 
يوجد موســم زراعي وإمنا موسم 
الزراعة الصيفية  تبــدأ  إذ  حصاد، 
في منتصف شهر حزيران املقبل ».
احلالي ملناســيب  »احلد  أن  وأضاف 
مياه نهر دجلة، هو احلد املســموح 
ألغــراض تأمني محطــات الضخ 

ملياه الشرب«، مشدداً على ضرورة 
»احلفــاظ على هذا املنســوب في 
احتياجات  ملواجهــة  الفترة،  هذه 
ألغراض  وكذلــك  الشــرب،  مياه 
بغداد  في  اإلسالة  وحملطة  البلدية 

خصوصاً«.
»هنــاك طاقات  أن  إلــى  وأشــار 
إضافيــة من املياه خالل املوســم 
االحتياجــات  لتأمــني  الصيفــي 
مياه  إلى  باإلضافة  الزراعية كافة، 
الشرب واالحتياجات البيئية، منها 
احتياجات األهوار وشط العرب ملنع 
مدينة  باجتاه  امللحــي  املد  تغلغل 

البصرة، وهذه اإلجــراءات املتخذة 
حاليــاً في الداخل«، الفتــاً إلى أن 
»هنــاك حمالت مســتمرة إلزالة 
التجــاوزات عن  احلصــص املائية 
املياه  اســتخدام  على  والسيطرة 
فــي أعالــي النهــر لتأمينها في 

أقصى جنوب«.
أكد  تركيا،  مع  املباحثات  وبشــأن 
ذيــاب أن »هناك مباحثــات جارية 
لغرض  وحراكاً  التركي،  اجلانب  مع 
اســتمرارية إطالق امليــاه إلى نهر 

دجلة«.
ويعتمــد العراق في تأمــني املياه 

بشكل أساســي على نهري دجلة 
والفــرات وروافدهمــا التــي تنبع 
جمعيها من تركيــا وإيران، اللذين 
يجريــان فيه من أقصى الشــمال 
والشمال الشــرقي والتقاًء بشط 
العــرب عنــد اجلنــوب مبحافظة 

البصرة.
الدبلوماســية  اجلهود  تفلح  ولم 
التي بذلت من احلكومات املتعاقبة 
على العراق ما بعد نيســان 2003، 
ناجعة  حلــول  إلى  التوصــل  في 
تضمن حصص البالد املائية وتؤمن 

أنهاره من التراجع.

وأسفرت التجاوزات من قبل دولتي 
األراضي  والروافد في تقلص  املنبع 
الزراعية واتســاع دائــرة التصحر، 
فضالً عن التغييــرات البيئة جراء 
ذلك األمر، فيما توقع مختصون أن 

يكون العراق عام 2040 بال رافدين.
القليلة  األيــام  خــالل  ولوحــظ 
نهر  في  كبيــراً  انخفاضاً  املاضية 
دجلة خالل مجــراه في العاصمة 
املوضوع حديث  بــات  بغداد، حتى 
التواصل  تداولتــه مواقع  رأي عام 
االجتماعــي ونبهت إلــى مخاطر 

تداعيات ذلك األمر.

الصباح الجديد - متابعة:
أعلنت وزارة االقتصاد اإلماراتية، األربعاء، 
أن قانون الشــركات التجارية ســيدخل 
حيز التنفيذ ابتداًء من 1 يونيو املقبل، مبا 
يتيح للمستثمرين ورواد األعمال تأسيس 
في  كامل،  بشــكل  ومتلكها  الشركات، 

األنشطة االقتصادية.
وكانــت حكومــة اإلمــارات اعتمــدت 
التجارية،  تعديل قانون الشركات  مؤخراً 
وإلغاء الشــرط الذي يلزم املســتثمرين 
والشــركات العاملية التي ترغب في فتح 

فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل 
من مواطني الدولــة، وذلك بهدف تعزيز 
مرونــة االقتصاد الوطنــي ودعمه، ورفع 
الدولة  البيئة االســتثمارية في  جاذبية 
إلى مســتويات رائدة عامليــاً، من خالل 
االنفتاح واملرونة في التشــريعات لتوفير 
مناخ اقتصــادي وفق أفضــل االجتاهات 
واملمارسات احلديثة في مجال االستثمار، 
الدولــة  مســتهدفات  يواكــب  ومبــا 

للخمسني عاماً املقبلة.
وقال عبداهلل بن طوق املري وزير االقتصاد: 

»تطبيق التعديالت على قانون الشركات 
التجارية ابتداًء مــن يونيو املقبل خطوة 
توليها  التــي  جديدة تعكــس األهمية 
حكومــة اإلمــارات لدعــم االقتصــاد 
جهوزيتها  وتعزيــز  قطاعاته  مبختلــف 
للمســتقبل، خاصًة أن القانون يأتي في 
إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها 

كواجهة عاملية لالستثمارات«.
وأضاف بحســب ما نقلت »وام«: »يدخل 
القانــون حيز التنفيذ فــي الوقت الذي 
نشــهده فيه العديد مــن املتغيرات في 

الذي  األمر  العاملــي،  االقتصــاد  خارطة 
يحتم تقدمي كل سبل الدعم للشركات 
التي تتخذ من دولة اإلمــارات مقراً لها، 
ومبــا يزيد من تنافســيتها وقدرتها على 

الوصول بسهولة لألسواق العاملية«.
كما قال وزيــر االقتصاد: »ندرك في دولة 
اإلمارات أهمية تشــجيع املســتثمرين 
ورواد األعمال ودورهــم احملوري في حتقيق 
التنميــة االقتصادية، ونحــن حريصون 
علــى توفير بيئة اســتثمارية متكاملة 
ومرنــة، متكنهم من تنفيذ مشــروعات 

حيوية تدعم االقتصاد الوطني«.
ويدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس 
وممارســة أنشــطة األعمال فــي دولة 
اإلمارات، وزيادة اســتقطاب االســتثمار 
األجنبي املباشر إلى مختلف القطاعات 
احليوية فــي الدولة، إلــى جانب تطوير 
وإنشــاء مشــروعات نوعيــة جديــدة 
وزيادة تنــوع القاعــدة االقتصادية ورفع 
إنتاجيتها، ودعم قدرات االبتكار والبحث 
والتطوير في الدولة، واستقطاب املواهب 

والكفاءات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ُكردســتان  إقليم  حكومة  أعلنت 
العراق أمس االول الثالثاء تدشــني 
احلديد  إلنتــاج  مصنــع  »أكبــر« 
والُصلــب علــى مســتوى البالد 
بطاقة إنتاجيــة 350 ألف طن من 
احلديد والُصلب بكلفة 100 مليون 
مملوك  »ميد ستيل«  ومصنع  دوالر. 
للقطــاع اخلــاص وافتتحه رئيس 
بارزاني،  مســرور  اإلقليم  حكومة 

وفق بيان صدر عن مكتبه أمس.
وقال بارزاني، على هامش احتفالية 

مبناسبة تدشــني املصنع »املصنع 
العاملية،  املواصفات  أجنز وفق أعلى 
وبطاقــة إنتاجية تبلــغ 350 ألف 
طن مــن احلديد والُصلب ســنوياً، 
ليس فقط لُكردســتان بل للعراق 
عموماً.. املصنــع يوفر ألف فرصة 

عمل«.
وأشــار بارزانــي إلــى أن »إقليــم 
ُكردســتان ميضي قدمــاً في إجناز 
املشاريع اإلســتراتيجية يوماً بعد 
آخــر، وســنواصل دعــم القطاع 
اخلــاص بهدف إرســاء بنية حتتية 

اقتصاديــة متينة من شــأنها أن 
تنوع مصادر الدخل«. وزاد »اإلقليم 
ميلك معــادن ومــوارد طبيعية، إال 
أنها لم تُســتغل على نحو جيد« 
مؤكــداً أن »احلكومة تبذل قصارى 
جهدها إلنشــاء بُنيــة اقتصادية 
اإلقليم وجتعلــه في مصاف  حتّول 

البلدان املتقدمة في العالم«.
ويكافح العراق إلعــادة بناء قطاع 
الصناعــة الــذي دمر علــى نحو 
شبه كامل، جراء عقود من احلروب 

واحلصار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وافقت احلكومــة الصينية على 
االستثمار   صناديق  من  دفعة  أول 
في املشــروعات العقارية العامة 
لتعطي احلكومات احمللية وسيلة 
البنية  جديدة لتمويل مشروعات 
التحتية. ويقدر رأسمال اجملموعة 
األولــى مــن صناديق اســتثمار 
بنحو  الصني  في  التحتية  البنية 

4.9 مليار دوالر.
إلى  اليوم  »بلومبيرج«  وأشــارت 
وافقت  التي  األولــى  اجملموعة  أن 

عليها هيئة تنظيم األوراق املالية 
الصينيــة االثنــني املاضي تضم 
قطاعات  تشــمل  مشروعات    9
مدفوعة  الطــرق  بــني  تتــراوح 
الرســوم إلى محطــات معاجلة 
ميــاه الصــرف. وســتتيح هذه 
اخلطوة املزيد من مصادر التمويل 
للحكومــات احملليــة الصينيــة 
املثقلة بالديون وتســمح لصغار 
املســتثمرين بالدخول إلى سوق 
التحتية  البنية  مشروعات  متويل 
والتــي يقدرها بنك االســتثمار 

األمريكــي جولدمــان ســاكس 
بنحــو 3 تريليونات دوالر في حالة 
استمرار منو هذه السوق بعد جناح 
املرحلــة التجريبية. وعلى عكس 
الــدول األخرى فــإن الصني تقدم 
للمستثمرين  يسمح  عمل  إطار 
صندوق  في  أسهم  بشراء  األفراد 
اســتثمار مشــترك  والذي يتم 
استثمار أمواله بعد ذلك في أوراق 
مالية مضمونة بأصول  لتمتلك 
بشــكل غير مباشــر  أصوال في 

مجال البنية التحتية.

ستكون مناسيب دجلة والفرات في اعلى مستوياتها بعد شهرين
الموارد المائية: 

الوزارة استطاعت 
تأمين خطة مائية 
استثنائية، وأسسنا 
المركز البحثي 
المشترك وهو 
مختص بشؤون 
المياه

نهر دجلة

اإلمارات تسمح بتملك المستثمرين كامل شركاتهم بدء من حزيران 

الصين تعتزم إطالق صناديق استثمار 
لتمويل مشروعات البنية التحتية

إقليم ُكردستان يدشن أكبر مصنع 
للحديد والُصلب في البالد
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استذكار

فوزي كريم.. تأمالت في شعريته وذكراه
وصـوت مفعـم بالعذوبـة وهـو يغنـي 
وأدونيـس،  والبياتـي  السـياب  قصائـد 
وأغنيـات عبـد الوهاب واملقـام العراقي. 
وكانـت دراجتـه الهوائيـة التـي يذهـب 
بهـا إلـى عمله محـرراً في مجلـة ألف 

بـاء، أحـد مكمـات صورتـه املعروفة.
مـن  األول  اللقـاء  يتركـه  مـا  أن  غيـر 
انطباعـاٍت ال يظـّل دقيقـاً علـى الدوام 
قـد  أخـرى  طبقـٌة  فثمـة  يبـدو،  كمـا 
إن  األول.  لقائـك  فـي  تكتشـفها  ال 
البيضـاء،  البـراءة  مـن  الفيـض  هـذا 

ومظهـره الـذي يشـبه مظهـر النـادم، 
أو الضحيـة، أو املتأمل قـد يخفي وراءه، 
اعتـداداً  أو  عميقـة  نرجسـية  أحيانـاً، 
كبيـراً بالـذات. لكنـك، فـي احلالتني ، ال 
متلـك إال أن حتبـه و تأنـس إليـه، فهاتـان 
بطفولـة  دائمـاً  مشـوبتان  الصفتـان 
عذبـة أو شـيء من املـرح اجلميـل ، وهو 
قادر علـى اخفائهمـا بتلقائية يحسـد 

عليهـا حقـاً.
لقـد مّثـل ومنذ بداياتـه األولـى، منوذجاً 
الشـعري،  بحلمـه  املفتـون  للشـاعر 
واملسـتعد للتضحية من أجلـه بنعمة 
وقـد  العائلـة،  ومباهـج  الوظيفـة، 
أعجبنـي فيـه انقطاعـه إلـى الشـعر 
وافتتانـه باحليـاة معـاً: كان مقبـا على 
احليـاة دون ابتـذال ومبتعـداً عنهـا دون 
مـع ميلـه  وانسـجاماً  أو عزلـة.  ذبـول 
إلـى احليطة وجتنـب املواجهـات اكتفى 
بهامـش مشـقوق  كاد،  أو  احليـاة،  مـن 
كلسـان األفعـى يتحـرك فيه: بـني ليل 

احلانـة ونهـار الوظيفـة.
ولـم أكـن أتوقـع أن يصـل فـوزي كـرمي، 
 ، الشـعرية  احلداثـة  مـن  موقفـه  فـي 
إلـى التخـوم التـي وصلهـا أخيـراً، مـع 
أن شـاعراً مثلـه ، مبوهبـة ممتـازة وذاكرة 
غريبـا  نفسـه  يجـد  أن  البـد  شـجية، 
امللـيء  الشـعري  املشـهد  هـذا  علـى 
والـذي  املنافـع،  وتبـادل  باالدعـاءات، 

زائفـة. بعافيـة  أحيانـاً،  يتحـرك، 
لهـذه  تعريتـه  فـي  فـوزي جريئـاً،  كان 
بعـض  فـي  لـي،  بـدا  حتـى  الظواهـر 
األحيـان، عدوانيـا على غيـر عادته، كما 
بـدا فـي أحيـان أخـرى، وكأنـه منقطع، 
حـد اإلدمـان ، إلـى منـوذج شـعري ال يرى 

أفقـا غيـره، وال نافـذة سـواه.
ومـع ذلـك، فـإن حياتنـا الشـعرية فـي 
حاجـة ماسـة إلـى مـن يقـف ، بجـرأة، 
الـذي  الشـعري  الطوفـان  هـذا  أمـام 
يعتـرض معظمنـا على معظمه سـراً، 
ال  عانيـة  فـي سـياقه  ننـدرج  لكننـا 
نتحـرج منهـا. وإذا كان فـوزي كـرمي قـد 
بـدا فـي مجلتـه )اللحظـة الشـعرية( 
كنـت  فإننـي  ومسـتاء،  الصبـر  نافـد 

العاصـف  االنفعـال  هـذا  أن  واثقـاً 
موقـف  إلـى  يـوم،  ذات  بـه،  سـينتهي 
املعاييـر. إلـى  احتكامـاً  أكثـر  نقـدي 

رطانـة،  ليـس  فـوزي،  لـدى  النقـد،  إن 

بـل انغمـار فـي روح النـص، و معانقـة 
حلرائقـه الداخليـة. ومـع أّنـه ال يلتـزم، 
محـدد  نقديـاً  منهجـا  الغالـب،  فـي 
املعالـم، وال يحتكـم، فـي أحيـان أخرى، 

احتكامـه  قـدر  النصـوص  أبنيـة  إلـى 
إلـى ذائقة قابلـة للنقـاش، إال أن النقد 
الـذي يكتبـه يظـل نقـداً نسـتمتع به 
، ونحتـاج إليـه: إنـه النقـد الـذي يـرى 
فـي القصيـدة جتربـة روحيـة عميقـة، 

وجهـداً تخيليـاً شـديد اإلثـارة.
حـني عرفته للمـرة األولى لـم أكن أدرك 
أن هـذا الوجـه الطفولـي، املـرح، احلزين 
يخفـي وراءه كل هـذا التوتـر واالرتيـاب 
واألسـى. مظهـر غـارق فـي هالـة مـن 
التصالـح مـع األشـياء والنـاس واحلياة، 
ذاتـه  الوقـت  فـي  يتشـظى  لكنـه 
محتـدم:  روحـي  قلـق  أمـام  كالزجـاج 
يندفـع بصمـت، ويتنامـى علـى مهـل.
أفعالـه،  ردود  كبـح  علـى  قـادراً  كان 
خشـونة،  انفعاالتـه  أكثـر  وتذويـب 
بعذوبـة الطفـل، ومـرح العابـث. كنت 
أحسـه ينسـحب من احلياة إلـى احللم، 
ومـن فظاظـة اخلـارج إلـى دفء الـذات 
وكأنـه يهـرب مـن انفعـال اجلسـد إلى 
بهـاء الداخـل. وبذلـك كانـت انفعاالته 
للتأجيـل  قابلـة  أفعالـه  وردود  اآلنيـة، 
إلـى  بهـا  يدفـع  وكأنـه  الـدوام.  علـى 
الداخـل لتختمـر ، وتتشـابك، وتصبـح 
شـعري  فعـل  مكونـات  مـن  جـزءاً 
يجعـل  أن  مـن  بـدالً  وبطـئ،  مكتمـل 
منهـا محّفـزاً النفعال حياتـي متعجل 
القصيـدة  كانـت  طويـًا.  يعمـر  ال 
بالنسـبة إليـه، هـي الرحم التـي يعود 
إلـى دفئهـا وغموضهـا هربـاً مـن نهار 
احليـاة الصاخـب، ومـا يسـتدعيه مـن 

ومواجهـات. مواقـف 
وهكـذا كنـت أحـس أن الشـاعر، فـي 
مـن  دائمـاً  األقـوى  هـو   ، كـرمي  فـوزي 
لديـه،  القصيـدة،  أن  كمـا   ، اإلنسـان 
أكثـر بهـاء مـن احليـاة، وأعمـق جـدوى 
أشـياء  يتفحـص  حـني  وهـو   . منهـا 
الغالـب،  فـي  فإنـه،  ومواقفهـا  احليـاة 
وال   ، باالسـتطراد  كثافتهـا  يفتـت  ال 
يهتـك دالالتهـا اخلفيـة باملباشـرة ، بـل 

شـديدة. برهافـة  يلمسـها 

علي جعفر العالق

كان مسـاء لنـدن، خـارج القاعـة ، ممعناً 
أتهيـأ  وكنـت  الرماديـة.  طراوتـه  فـي 
لقـراءات شـعرية فـي منتـدى الكوفـة، 
بينمـا يقـوم فوزي كـرمي مبهمـة التقدمي. 
مكتظـة  الصغيـرة  القاعـة  كانـت 
بجمهـور نوعي في إصغائـه ومداخاته، 
جمهـور صقلتـه الغربـة وعّذبـه احلنـني 
والكـوارث.  والشـعر  األنهـار  بلـد  إلـى 
أحسسـت أن صوته، وهـو يقدمني، كان 
يفـوح من جـدران القاعة محمـًا بوعود 
وكان  البعيـدة.  وأمطارهـا  السـتينات 

ذلـك بعـد االحتـال ببضـع سـنوات.
مـن  واحـد  فـوزي  إن  القـول  ميكننـي 
الشـعراء القائـل الذيـن عكفـوا علـى 
دائمـة.  مبثابـرة  الشـعري  مشـروعهم 
كان شـعره، وسـط صخـب السـتينات، 
كان  أنـه  ومـع  املرعوبـة.  لذاتـه  مـاذاً 
واحـداً مـن شـعراء السـتينات، إال أننـي 
لـم أكـن أراه واحـداً منهـم متامـاً. وحني 
اقترن اسـمه بجماعـة البيان الشـعري، 
الـذي أصـدره مجموعة من شـعراء ذلك 
1969 كان األمـر بالنسـبة  اجليـل، عـام 
فـوزي  ألن  واضـح؛  اسـتغراب  مثـار  لـي 
لـم يكـن منتمياً إلـى عقيدة سياسـية 
راديكاليـة كسـامي مهـدي، ولـم يكـن 
صاحـب ادعـاءات كبيـرة فـي التجديـد 
أنـه  العـزاوي، كمـا  الشـعري كفاضـل 
لـم يكـن كخالـد علـي مصطفـى فـي 
جـرأة مواقفـه أو فظاظتها أحيانـاً. لقد 
كان بعيـداً عـن ركـوب املوجـات املثيـرة 
للجـدل، وكان شـاعراً بـكل مـا في هذه 
الكلمـة من معنى، ولم يسـتمد قيمته 
مـن أيـة صفة أخـرى غير الشـعر. لذلك 
كان وجـوده بـني جماعة البيان الشـعري 

وغريباً. طارئـاً، 
كان فـوزي قد حسـم أمره منـذ البداية: 
وكـرس  مبكـراً،  التدريـس  مهنـة  تـرك 
واملوسـيقى  والسـفر  للشـعر  حياتـه 
أو  اجتماعـي  امتيـاز  أي  عـن  بعيـداً 
وظيفـي: حليـة خفيفـة ووجـه سـمح، 

لقد مّثل ومنذ بداياته األولى، 
نموذجًا للشاعر المفتون 

بحلمه الشعري، والمستعد 
للتضحية من أجله بنعمة 

الوظيفة، ومباهج العائلة، 
وقد أعجبني فيه انقطاعه إلى 

الشعر وافتتانه بالحياة معًا: 
كان مقبال على الحياة دون 

ابتذال ومبتعدًا عنها دون ذبول 
أو عزلة. وانسجامًا مع ميله 

إلى الحيطة وتجنب المواجهات 
اكتفى من الحياة، أو كاد، 
بهامش مشقوق كلسان 

األفعى يتحرك فيه: بين ليل 
الحانة ونهار الوظيفة.

كتابة

نصوصاستعادة

محمد كريم

ثـم  مـا  روايـة  قـراءة  بعـد   – أبـدا  هـل شـعرت 
مشـاهدة فيلـم مبنـي علـى أساسـها – بخيبة 
أثنـاء  تتخيلـه  كنـت  مـا  تطابـق  لعـدم  أمـل 
التـي  السـينمائية  باملشـاهد  للقصـة  قراءتـك 
إذا فهمنـا  أمـر طبيعـي جـداً  تشـاهدها. هـذا 
كميـة املعلومـات التـي نتلقاهـا فـي احلالتـني.

دائمـاً مَيلـُئ الدمـاغ املعلومـات الناقصـة اآلتيـة 
والتجـارب  اخليـال  وحـي  مـن  الطبيعـة  مـن 
البصـر  حاسـة  تنقصهـا  فالقـراءة  السـابقة، 
صورتهـا.  لتكتمـل  وغيرهـا  والشـم  والسـمع 
)معلومـات  أخـرى  مبعلومـات  يتدخـل  لذلـك 
مشـابهة للحـدث املقـروء( مـن اخليـال لُيكِمـل 
الصـورة. أما االفـام، فا تنقصها حـواس كثيرة، 
ال يقـوم الدمـاغ فيها مبحاوالت لترسـيم الصورة 
املكتملـة. هـذه اخلاصيـة فـي أدمغتنا البشـرية 
تعمـل أوتوماتيكيـاً مبجـرد الكشـف عـن نقـص 

فـي املعلومـات املُسـتقبلة مـن احمليـط.
مثـًا، عنـد تخطيطـك لرحلة مـا إلى مـكان لم 
تذهـب إليه مـن قبل، تبـدأ بتخيل سـيناريوهات 
أحيانـاً  مأخـوذة  وممتعـة،  ورائعـة  جـداً  جميلـة 
مـن  أو  املغامراتيـة،  واملسلسـات  األفـام  مـن 
عـن  اإلنترنـت  علـى  شـاهدتها  التـي  الصـور 
املـكان املسـافر إليـه، لكـن سـرعان مـا تتضاءل 
تلـك اخليـاالت وتضمحـل تدريجًيـا مـع انطاقة 
الرحلـة. وال بـأس فـي ذلـك، قـد تكـون رحاتنـا 
أجمـل ممـا تتخيلـه عقولنـا، آمالنـا ال تخيب في 

بعـض األحيـان.
يجـدر الذكـر أن لـكل منا جتـارب فريدة عشـناها 
فـي بيئـة فريـدة وفـي دمـاغ مميـز، عندمـا أقـول 
لـك الكهربـاء، رمبا سـتبدأ بتخيل األعمـدة التي 
تخـرج منهـا األسـاك، أو إن كنـت داخـل املكتب 
بعملـك، تتخيل األضواء املشـتغلة، أو قوانني أوم 
والتـوازي والتوالـي إن كنـت فيزيائيـاً. كل كلمـة 
ترسـم فـي عقولنـا صـورا مختلفة مأخـوذة من 
دوائرنـا العصبيـة التـي تشـكلت مـع طفولتنـا 

اخلاصـة وجتاربنا السـابقة.
اخليـاالت  تراجعـت  التكنولوجيـات  بفضـل 
إلـى الـوراء وأصبحـت التجـارب التـي نشـعر 
بهـا ليسـت فريـدة ومميـزة لـكل واحـد منـا، 
بـل مشـتركة وموحـدة. الذين يقـرأون الكتب 
يشـاهدون  الذيـن  مـن  أكثـر  مميـزون  هـم 
األفـام مسـتوحاة مـن كتـاب معـني، ألنهـم 
وجتاربهـم  اخلاصـة  مبخيلتهـم  يسـتعينون 
السـابقة ملـلء أحاسـيس تكـون مجـردة فـي 
الكتـب بينمـا متبينة فـي األفام ومشـتركة 
عنـد  نفسـه  األمـر  وهـو  املشـاهدين.  عنـد 
الكتـب  يقـرأون  الذيـن  فالطـاب  الطـاب، 
يشـرحه  مـا  خـارج  ويخرجـون  املصدريـة 
إبداًعـا  أكثـر  يكونـون  يبينـه،  ومـا  األسـتاذ 
مـن نظرائهـم الذيـن يسـتعينون مبعلومـات 

وشـرحه. األسـتاذ 
قسـَمت التقنيـات بشـتى أنواعهـا تخياتنـا 

وحتاليـل عقولنـا إلـى أربعة أقسـام:
4- 1. قسـم التخيـات التامـة: وهـو عندمـا 
عدميـة  خضـم  فـي  بتخيـل  اإلنسـان  يبـدأ 
املعلومـات الواقعيـة  املباشـرة، كان اإلنسـان 
املعلوماتيـة  التقنيـات  غيـاب  فـي  القـدمي 
بحتـة  تخيـات  وهـي  ذلـك.  مثـل  يتخيـل 
مسـتنتجة مـن التجـارب السـابقة واألفـكار 
للمعلومـات  الدماغيـة  والتحليـات  املميـزة 
السـابقة. تكـون عادًة غيـر مفيـدة على أرض 
الواقـع، الغرض منهـا التسـلية، وغير معروف 
مـا الـذي يَُشـغله ويطلـق سلسـلة أفعالـه 

فـي دمـاغ الفـرد.
مـخ  يتشـبث  اجلزئيـة:  التخيـات  قسـم   .2
اإلنسـان بجـزء صغير مـن الواقع فـي البداية 
وتخيـل  بنفسـه  الـدرب  برسـم  يقـوم  ثـم 
القليلـة  باملعلومـات  مسـتعيناً  مسـاره 

الواقـع. مـن  املسـتمدة 
3. قسـم التخيـات شـبه املنعدمـة: يتراجـع 
التجربـة  الـوراء قليـًا ليعيـش  إلـى  الدمـاغ 
بتخيـل  إتعـاب نفسـه  مـن  بـدالً  واللحظـة 
مشـاهدة  كثيـراً.  فيـه  التفكيـر  أو  الظـرف 

األفـام هـي هوايـة قريبـة مـن هـذا القسـم 
البشـرية  الدمـاغ  قـدرات  ترتخـي  حيـث 
اخملـرج  خيـال  ليبصـر  قليـًا  خيالـه  ويفقـد 
وصانـع الفيلـم. جتـب ماحظـة أن األفـام ال 
توفـر كثيـراً مـن احلـواس، لذلـك يعمـل عقل 
اإلنسـان قليـًا للتفكيـر فـي تلـك اللقطـات 
التـي تفتقـر إلى أحد األحاسـيس الرئيسـية، 
مثـل الشـم. وبعـض األفـام حتـُث املُشـاهد 
قـدرة  مـن  بالرغـم  والتأمـل،  التفكيـر  علـى 

الدمـاغ املفيـدة فـي تلـك الظـروف.
نـادراً  حتـدث  املنعدمـة:  التخيـات  قسـم   .4
فـي حـاالت طارئـة ومباشـرة التـي ال تتطلب 
التفكيـر، مثـل اللحظـات اخمليفـة والصادمة 
التـي متنـع الدماغ مـن الذهـاب بعيـداً والبدء 
بالتخيـل، أو حتـى التفكير والتحليـل، ويكون 
واألفعـال  لألسـاليب  فقـط  مجـال  هنـاك 
مـن  تلقائيـاً  اليـد  سـحب  )مثـل  الفطريـة 
الظـروف  بعـض  وفـي  السـاخن(.  السـطح 
التفكيـر  عـن  الدمـاغ  يتوقـف  النـادرة 
ويتحسـس  بلحظاتـه  الواقـع  بعيـش  ويبـدأ 
األحاسـيس مباشـرًة دون فلترة العقـل، وهذه 
حتـدث عنـد املتأملني احملترفـني الذيـن يجذبون 

اللحظـة. إلـى  انتباههـم 
فاقتنيـُت  بنفسـي،  هـذه  أجـرب  أن  قـررت 
شـكل  )علـى  صيـغ  بثـاث  متوفـراً  كورسـاً 
كتيـب، وصـوت، وفيديـو(، الكـورس هـو مـن 
الكـورس  اسـم   ،TheGreatCourses موقـع 
كان: كُتـب التـي تُهـم : مدينـة اإللـه، مقـدم 

مـن قبـل أسـتاذ تشـارلز ماثيـوز.
الكتيـب،  بقـراءة  شـرعت  البدايـة،  فـي 
والحظـت أن خيالـي بالفعـل قـد توسـع، كل 
فـي خيالـي،  جملـة رسـمت صـورة معينـة 
التـي  احليـاة  القدميـة،  احليـاة  عـن  صـورة 
القديـس  عاشـها  التـي  القدمـاء،  عاشـها 
النـاس الذيـن حتـدث  أوغسـطنيوس، تأملـت 
علـى  بأننـي  أحسسـت  القديـس،  عنهـم 
اتصـال مباشـر مـع هـذا الكاتـب دون حائـل 
يحـول بيننـا وأنا ُمَسـلٌم تفكيري إلـى حروفه 

ليرشـدني إلـى الصورة الصحيحة مسـتعيناً 
بتجاربي السـابقة اخلاصـة واملعلومات املميزة 

دماغـي. فـي  املنقوشـة 
هنـا  الكـورس،  إلـى  اسـتمعت  بعدهـا  ثـم 
تغيـر األمـر، فقـد كنت أسـمع صوت تشـارلز 
ماثيـوز وهو يقـرأ الكتيـب، أحسسـت بغرابة 
ألول وهلـة ألنـي لـم أتوقـع صوتـه أن يكـون 
هكـذا. الحظـت أننـي أركـز أيضـاً علـى حال 
األسـتاذ القـارئ بـدالً مـن التركيز كثيـراً على 
النـص، راودتني أسـئلة كثيرة عّمـا يفكر فيه 
عندمـا يقـرأ هـذا الكتـاب أو كيـف اسـتطاع 
انتقـاء معلومـات مهمـة وتـرك اآلخـر، أو مـن 
أي مـكان أتـى قبـل الدخـول إلـى األسـتوديو 
وتسـجيل صوتـه. لكننـي مـا زلـت متخيـًا 
للسـيناريوهات مـن خيالـي اخلـاص. وأخيـراً، 
الكـورس،  مـن  املصـورة  النسـخة  شـاهدت 
العمليـة  عـن  وتخياتـي  أفـكاري  ابتعـَدت 
األسـتاذ  علـى  مركـزاً  كنـت  حيـث  أكثـر، 
وطريقـة حتركـه مـن مكان إلـى آخـر وطريقة 
كامه ومابسـه وشـكله عامـًة. كنت أعيش 
اللحظـة مـع األسـتاذ بـدالً مـن التفكيـر في 
األحداث التي عاشـها القديس أوغسطينوس 
وعمـا يتحدث عنـه في الكتـاب. وكانت هناك 
بعـض صـور مرسـومة لكنهـا لـم تكـن كما 
أتخيلهـا مـن محـض جتاربـي املميـزة. هكـذا 
الكتـاب  قـراءة  أن  النهايـة  فـي  لـي  اتضـح 
كانـت أفضـل بكثيـر مـن مشـاهدة الفيديـو 
عنـه، ألنـه أعطانـي جتربـة مميـزة مـن خيالـي 
أنـا، وربطـت املعلومـات املوجـودة بالفعـل في 
دماغـي مـع بعضهـا، وحفـزت عندي مشـاعر 
مألوفـة بنكهة جديـدة في حـدث جديد. ولم 
يحصـل هذا مـع الفيديـو، في تلك النسـخة 
مـن  كل  مـع  واألحاسـيس  الرؤيـة  شـاركت 
شـاهدها. علينـا أن نختـار مـا هـو مناسـب 
لنـا بـني األقسـام العديـدة للتخيـات لكـي 
نقتطـف أحسـن املعلومـات وأنفعهـا، فليس 
هناك قسـم معـني مفيد فـي شـتى احلاالت.

*عن مجلة اجلديد

لـم يكـن فوزي كـرمي شـاعراً عابـراً في مشـهد 
الشـعر العراقـّي والعربـّي، وال فـي مـا َشـهدته 
بالـغ  تأثيـراً  تـرَك  فقـد  وجتـارب،  أسـماء  مـن 
اخلصوصّيـة مبـا مثله من جدة مشـروع وإخاص 

نـادر للكتابـة والقـراءة، والسـؤال اإليقاظـي.
والـذي  عامـني،  قبـل  الفاجـع  رحيلـه  ومنـذ 
أخرسـني عـن أي ردة فعـل، وأنـا أحـاول ضروبـاً 
في اسـتعادته؛ علـى طريقة وديع سـعادة »على 
تكفـي  ناديتهم«…لـم  إذا  يعـودوا  أن  األحبـاء 
بعـض أراء ومقـاالت هنـا وهنـاك، ولم يـِف أكثر 

مـن تقريـر فـي برنامجـي »مجـاز«.
وفـاء  حتّيـة  العمـل  هـذه  فكـرة  جـاءت  حتـى 
الذيـن قّدمـوا  الكبـار  وعرفـان ألحـد املعلمـني 
فـي  وهـو،  املطلـق،  واجلمـال  للفـن  حياتهـم 
الوقت نفسـه، محاولة لتقدمي الشـعر بوسـائل 
طـرق  وتبـّدل  نعيشـه  الـذي  العصـر  تُناسـب 

فيـه. التلقـي 

تاميـز  راديـو  اخمللـص:  للفريـق  كلـه  الشـكر 
سـكوير وإدارتهـا علي وحسـني عبـد الباقي، 
مصطفـى نـزار مخرجـاً وموّلفـاً موسـيقياً، 
أمانـي عبـد السـاتر، أحمـد الرسـام، أحمـد 
عبـد  إبراهيـم  احلبيـب  أنسـى  وال  محمـود 
قصائـد  الصوتـي  العمـل  يضـم  امللـك. 
مختـارة مـن دواويـن »ال نـرث األرض«، »الربـع 
اخلالـي وقصائـد أخـرى«، »قصائـد مـن جزيرة 
»األعمـال  األوبئـة«،  »قـارات  مهجـورة«، 
الشـعرّية«، »ليـل أبي العاء«، »ما الشـعر إال 
زلـة اللسـان«. لي الشـرف كله أن أقـدم هذا 
اجلهـد القليـل ملقـام أسـتاذي الراحـل، كمـا 
ولـي بالـغ التأّثـر ألن املعلـم فوزي يشـاركني 
بصوتـه قصيدتـني نفذتـا بشـكل افتراضـي 
اعتمـاداً علـى تسـجيات مسـتعادة. العمل 
متـاح على »يوتيـوب« و«سـاوند كاود« وعلى 
أقراص مدمجـة تذكارّية فـي طبعة محدودة 

سـتتوفر الحقـاً فـي بعـض املكتبـات.

العزلُة وقريُنها

1
أقترُح العزلَة تسكُنها،

في منأًى عن أهوائْك،
واملوَت تعانُقه طيَّ ردائْك.

ُمحترساً من عنِي رقيٍب
ال يُحسن فهَم أدائْك.

أهواُء املرء وليدُة مجرًى ال يهدأْ،
والعزلُة ماُء غديرْ،

يتآخى في زُرقته األحسُن واألردأْ،
واخلّيُر والشريرْ.

2
لو أنَّ املوَت اختلَس طريقاً

في السرِّ اليْك،
سيصيُر عواًء أخرَس، أنياباً ومخالْب.

ولكـْي ال يُصبـَح بينكمـا مغلـوٌب أو 
، لْب غا

شّرع لرسوِل القدرِ ذراعيْك.
3

مـا أجمـَل ذكـرى مـن أحببـَت، إذا مـا 
ضعـَت بغابـاِت الذكـرى،

من دوِن دليْل.
مـا أوحَش هـذا اجلسـَد الضيِّـَق باحمِلِن 

الكبرى،
أو أرحـَب موتَـَك حـني يصيـُر مجرَّتَك 

األخرى،
في متَّسٍع ال يتناهى!

4
العزلُة ماُء غديرْ،

وزواَل  فتنَتـه  النرجـُس  فيهـا  يتأمـُل 
شـبابه.

واملوُت مناجاٌة للجسد،ِ تهْدهُده
وتُهّوُن من أتعابَه.

14/11/1996
 

أربعة تنويعاٍت وخامتة
 

فليقطْع كلٌّ منا دربا،
وياشي وقَع األقداْم

حتى ال يترَك أثراً فتاحُقه األياْم
تزاحُمـه  النفـَس  صِحـَب  مـن  لكـْن 

اآلالْم!
ولذا فأنا حِذرٌ من صحبِة نفسي

أدمنُت قناعاً منذ سننْي،
آلفُت األضدادَ بتكويني،

وخرجُت.
ال أُقرَُن إال بالسحِب تشّتتها الريْح.

أو بكثيِب الرمل،
أو بالقديس على حافِة أهوائه،
أو بالاشيء، كشيء في ذاته.

أكتشـُف النفـَس، إذا جـّردُت النفـَس 
التاريخ، مـن 

وبنيُت فناراً في ليٍل ال فجرَ له
وأقمُت به،

أنتظُر، بغير عزاٍء، ماال يأتي.
قْد يقطُع أحٌد ما درباً وحده

وياشي وقَع األقداْم،
حتى ال يترَك أثراً فتاحقه األياْم.
لكن في منتصِف طريِق الاعودة

سيواجه شكاً آخرَ لانساْن
هو نصُف كيانه،

وهناك سيّتحدان، ويكتماْن.
26/9/1995

شاعر الغياب

إنه شاعُر الغياِب
ومأوى الصمِت،

واملوِت،
والنداِء الغريِب.

يتحاشـى فداحَة اخلَطـراِت اجلوِف في 
رأسـه برأٍس عصيِب.

ويرى الليَل طّيًة في عباءته السوداَء،
واألفَق سحنَة املستريِب.

وبه ما بدورِة الُفلِك من حلٍن خفّي،
ومن غناٍء طريِب.

بدويٌّ يعاشُر الوحَش،
إْن مدَّ ذراعاً حطَّ الُعقاُب،

لغـُة  أذنـه  فـي  تداَعـْت  أصغـى  وإن 
األسـاف!

يـرُث الريـَح والوسـاوَس تأتيـه خفافاً، 
مـن كلَّ فـجٍّ قريِب.

ويـرى الشـمَس مثَل ثقٍب يِهـلُّ الرمُل 
منه

على اخلاِء الرحيِب.
يتداعـى أمامـه الزمـُن الرخـُو: كثيبـاً 

مـن كثيِب. موّلـداً 
إنه شاعُر املهاوي،

وال يأنُس إال بجذوٍة في املغيِب.
25/5/1998

 
يـا بـديـلي

 
أيها الشاحُب النحيُل،

يا بديلي،
يكفيك هذا القليُل،

من بقايا درٍب نحاوله وثباً،
وأفٍق نرتاُب فيما يقوُل.

سعُة الليِل في ثيابي، وبيتي
نفٌق عاثُر اخلطى معقوُل.

كلما داهَم النزيُف دمائي،
واحتواني جنُح الضحايا الثقيُل،

تتـراءى: كأنَّ نهريـن حـّا فـي حناياَي، 
النخيُل. واصطفانـي 
أيها الشاحُب اجلميُل
أيها الشاحُب اجلميُل.

لماذا قراءة الكتب         أفضل من مشاهدة األفالم*

في ذكرى رحيل فوزي كريم، كتب علي محمود خضير في 
صفحته على »فيس بوك« : أسافر للمرة األلف

قصائد لـ»فوزي كريم«

الشاعر فوزي كرمي
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منوعات6
ملونشريط

سيدة تعود الى الحياة قبل حرقها
استيقظت ســيدة مسنة مصابة بـــفيروس كورونا في 
الهنــد قبل حلظات من حرقها، بعد تدهور صحتها واعتقد 

األطباء أنها توفيت .
وكانت نتائج اختبار سيدة مسنة والتي تدعى »شاكونتاال 
جايكواد« إيجابية لفيروس كورونا Covid-19 في بداية مايو 

وُعزلت في منزلها في باراماتي الهند.
وعندما ظهرت أعراض حادة على ســيدة مســنة تبلغ من 
العمر 78 عاًما ، اتصل أفراد األسرة بسيارة إسعاف نقلتها 
إلى املستشفى، وبينما كانوا يكافحون للعثور على سرير 
لها في املستشــفى احملطم ، فقدت الســيدة »غايكواد« 

الوعي في سيارة اإلسعاف.
وأكد طاقم اإلســعاف وفاة الســيدة املســنة وقام أفراد 
األسرة املنكوبون بنشــر األخبار احملزنة، ثم أُعيدت السيدة 
جايكواد إلى قريتها حيث بدأت األسرة في االستعداد حلرق 
جثثهــا والطقوس األخيرة، وقبل حلظــات من إلقاءها في 

النار، فتحت سيدة السبعني عينيها وبدأت في البكاء.

هاتف 5G من آسوس
من بــني األجهــزة الذكية املتطــورة التــي أعلنت عنها 
آسوس مؤخرا هاتف Zenfone 8  بتقنياته املنافسة. جهز 
بشاشــة Super AMOLED مبقاس 5.9 بوصة دقة عرضها 
 Corning 24001080( بيكســل، محمية بطبقة من زجاج(
 Always-on وتعمــل مع تقنيــة ،Gorilla Glass Victus
display . ويضمن التعامل الســريع مع البيانات وشبكات 
 888 Qualcomm  Snapdragon 5 لهذا الهاتــف معالجG
5G املطور بتقنية 5 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 8 و16 
غيغابايــت، وذواكر داخليــة 128 و256 غيغابايت، ومعالج 

.660 Adreno رسوميات
الكاميرا األساســية فيه ثنائية العدســة بدقة )12+64( 
ميغابيكســل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، والكاميرا 
األمامية بدقة 12 ميغابيكســل تعمل مع تقنيات التعرف 
على الوجــوه. وجهزت آســوس الهاتف بنظام تشــغيل 
»أندرويد-11« مــع واجهات ZenUI 8، ومنفذين لشــرائح 
االتصــال، وشــريحة NFC، ومنفذ 3.5 ملم للســماعات، 
وماســح لبصمات األصابع مدمج في الشاشــة، وبطارية 
بسعة 4000 ميلي أمبير ميكن شحنها بسرعة عبر شاحن 

باستطاعة 30 واطا.

انهيار »قوس داروين« في جزر غاالباغوس
أفادت وزارة البيئة اإلكوادورية بأن »قوس داروين« الشهير قد 

انهار في جزر غاالباغوس.
وجاء في بيان أصدرتــه وزارة البيئة اإلكوادورية:« نعلمكم 
بأن »قوس داروين« انهار وهو جسر طبيعي جذاب يقع على 
بعد كيلومتر واحد من جزيرة داروين في أقصى شــمال جزر 
غاالباغوس«. وقالت الوزارة على »تويتر« إن االنهيار وقع جراء 
تآكل طبيعــي. وأعادت الوزارة إلى األذهان أن »قوس داروين« 
هو أحد رموز اجلزر. ويعتبر من أفضل أماكن الغوص وكذلك 

مكان لرصد أسماك القرش وكائنات بحرية أخرى.
جدير بالذكر أن جزيرة مالطا شــهدت عــام 2017 انهيار 
صخرة من احلجر اجليري يبلغ ارتفاعها 28 مترا. معروفة في 
العالم أجمع باســم »نافذة أزور«. وقد مت إدراجها في قائمة 

اليونسكو للتراث الطبيعي العاملي.

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــال 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، فا 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 
لاختبار 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 عاقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر ساًما 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 للمشــكات 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 االستسام. 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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الصباح الجديد - متابعة:

الســينمائية  االفام  نتابع  عندما 
القدمية جنــد ان املمثات في وقت 
من االوقات كن يحرصن على وضع 
احمر الشفاه بطريقة جتعل الفم 
يبــدو اصغر مما هــو عليه، بعكس 
املمتلئة رمز  اذ صارت الشفاه  االن 
للجمال واالنوثــة فصرنا قليل ما 
نشاهد امرأة لم تقم بعملة تكبير 

الشفاه. 
للجمال  اخــرى  مقاييــس  هناك 
اختلفت مبرور الوقت منها رســم 
التفســيرات  ضمن  فمن  احلاجب، 
التي قام بها اخملتصون بشأن لوحة 
املوناليزا والســبب الــذي جعلها 
ترســم من دون حاجبني ان املوضة 
املرأة  الوقت كانــت تدفع  في ذاك 

الى حاقة حاجبها.
بإختاف  اجلمال  وتختلف مقاييس 
اجملتمعــات والشــعوب، فالبعض 
والبعض  املمتلئــة  املــرأة  يفضل 
االخــر يفضــل النحيلــة وآخرون 
أو الشــقراء.  يفضلون الســمراء 
اجلمال  ومعاييــر  صفــات  وتبقى 
التي  الصفــات  فبعض  نســبية 
جتدهــا بعض الشــعوب قمة في 
اجلمال قد يراها البعض اآلخر قمة 

في البشاعة. 
في  إيران التي تعد أعلى الدول من 
حيث عدد عمليــات جتميل األنف، 
فجمال األنف يعد من أهم عوامل 
اجلمال فى إيران واكثرها تفاخرا بني 
النساء، وبعض النساء يضعن أنفاً 
مزيفاً من دون جراحة. ومن يزر ايران 
ليس  النســاء  منظر  من  يندهش 

تســعني  الن  لكن  فقط جلمالهن 
باملئــة منهن ان لم يكن اكثر قمن 
بعمليات جتميل النوفهن، وال يكرزن 
على عمليــات اكبير الشــفاه او 
النحت الشــائع في الدول العربية 

حاليا.
و في قبيلــة كايان التاياندية يعد 
طول الرقبة من أهم مظاهر اجلمال 
في الفتاة، ولن تصدق ما يفعلونه 
الصفة  تلــك  علــى  للحصــول 
املرغوب فيها، ففي تايلند يقومون 

بإلبــاس الفتاة حلقــات معدنية 
حول رقابهن وزيادة عددها تدريجياً 
مع مرور الســنوات لكى يزيدوا من 
طول الرقبة التي تعد عندهم من 

أهم معايير األناقة و اجلمال.
اليابان اشــتهر بها دهان األسنان 
باللــون األســود عند الســيدات 
وخصوصــاً املتزوجــات وكان ذلك 
القرن  أوائــل  منتشــراً جداً حتى 
العشــرين، ومــا يــزال موجــوداً 
في بعض قــرى اليابــان، للجمال 

فحسب بل أيضاً يعد عاما لتمييز 
الفتيات  املتزوجات عن  الســيدات 
اليابان  العازبات، فــإذا كنت فــى 
وأعجبتك فتاة على أسنانها دهان 
متزوجة  فإنها  األمر  فأنسى  أسود 

بالفعل!
إثيوبيا  الشــفاه فى  تكبير حجم 
يعد من أهم مظاهر اجلمال، وتقوم 
بعض السيدات في بعض املناطق 
بأثيوبيــا بوضع طبــق فخار داخل 
فمهــا لتمديد الشــفاه فهي من 

لدى بعض  اجلاذبيــة  أهم عامات 
في  مثل جماعة مرسي  اجلماعات 

إثيوبيا.
النساء  أغلب  تتوقعه  ما  وبعكس 
الاتــي يبذلــن مجهــوداً خرافيا 
إلكتساب جســما نحيفا ممشوقاً 
وصفات  علــى  دائمــا  يبحثــن  و 
التخســيس و يصرفن مالهن عند 
أخصائيي التغذية. فالسمنة تعد 
مقيــاس زواج الفتاة في موريتانيا، 
فهناك يحــب الرجال الســيدات 

املمتلئــات و يفضلــن الســمنة 
املفرطة.

في الصــني كان اهم معيار جلمال 
الصغيرة،  بالقــدم  يتمثــل  املرأة 
وكانت ممارسة شائعة بني الطبقة 
العليــا في الصني، تبدأ في ســن 
مبكــرة ترغــم فيهــا الفتيــات 
بالدخول فــي عملية مؤملة ملزمة 
باحــكام أقدامهم داخــل قوالب 
بإحكام  وتربط  صغيرة،  خشــبية 
بحيث متنع النمو وتؤدي الى تشوه 
القدم، وكان يعتقد أن النساء ذوات 
األقدام الصغيرة سيحصلون على 
فرص زواج افضــل، وهو في الواقع 
يقيد النســاء عن املشــاركة في 
صعوبة  بسبب  االجتماعية  احلياة 
احلركة. املهم ان املمارســة انتهت 

مبرور الوقت.
تعــد  طاجيسكســتان  وفــي 
احلواجــب املتصلــة ببعضها من 
عامــات اجلمال للفتيــات كما ان 
لديهم اعتقــاد ان اتصال احلاجبني 
داللــة على رغد وغنــى الفتاة في 
املستقبل و امتاكها للحظ اجليد 

في حياتها.
يعد الوجــه الصغير في كوريا من 
اهم عامات اجلمال حيث يســعى 
اجلميع للحصول على وجه صغير 
التجميل،  من خال اجراء عمليات 
كمــا ان الفك الذي يشــبه حرف 
الـــ V من عامــات اجلمال لديهم 
يقبل  الواســعة، حيــث  والعيون 
العديــد مــن الفتيات فــي كوريا 
على االنتحار بســبب التنمر على 
وجوههــم املمتلئة وأجســامهم 
كمــا ُصنفت كوريا مــن اكثر دول 

العالم جتري عمليات التجميل.

الصباح الجديد - وكاالت:
غارديــان  صحيفــة  أشــادت 
الجئ  صعود  بقصــة  البريطانية 
مببلغ  وتبرعه  الصفر  من  ســوري 
تعنى  جمعيــة  لصالــح  ضخم 
بالاجئني برغــم مرور فترة وجيزة 
نســبياً على وصوله إلى اململكة 

املتحدة.
إنه  تقرير  فــي  الصحيفة  وقالت 
عندمــا وصل الطاهي الســوري 
عماد األرنــب كاجئ إلى اململكة 

املتحــدة منــذ خمس ســنوات 
بالكاد كان يستطيع حتمل نفقات 
الطعام، حيث كان يكتفي بتناول 
قطعة حلوى Snickers على مدار 

يوم للبقاء على قيد احلياة.
الاجئ الســوري ثاثة  وأمضــى 
أشــهر خطيــرة في العبــور من 
أوروبا، حيث مت تهريبه  إلى  دمشق 
في شــاحنات عبر لبنــان وتركيا 

ومقدونيا الشمالية.
الســوري وبحوزته  الاجئ  ووصل 

فقــط  إســترلينياً  جنيهــاً   12
بعــد أن كان ميتلــك في ســوريا 
ثاثة مطاعــم والعديد من بارات 
تعرضــت  واملقاهــي  العصائــر 
جميعهــا للقصف فــي غضون 

ستة أيام في عام 2012.
وعمل عمــاد عقــب وصوله في 
لها في  وبائع  غســيل ســيارات 
بعض األحيان إلى أن وجد طريقه 
للطهي مرة أخرى، عندما اتفق مع 
جمعية خيرية على تقدمي الطعام 

في كشــك مؤقت شرق لندن في 
آذار 2017.

وســرعان ما حقق طعامه جناحا 
فوريا ليصبح حديث الشــارع في 
املنطقة ما دفعه إلى تقدمي املزيد 
التقليدية  السورية  املأكوالت  من 
للزبائن من منطقة هامبســتيد 

إلى هاي ويكومب.
وبحسب الصحيفة، جمع الاجئ 
الســوري إلى اليوم أكثر من 200 
لصالح  إســترليني  جنيــه  ألف 

املعنية   Choose Love منظمــة 
الدعــم لاجئــني حول  بتقــدمي 

العالم.
جنيه  بتقــدمي  كذلــك  وتعهــد 
للمنظمة عن كل فاتورة يجنيها 
و15 جنيها عن كل حجز شــامل 

في إطار ما يعرف بنوادي العشاء.
وفي اخلريــف املاضي، دفع 50 ألف 
جنيه إســترليني ثمنــاً ملطعمه 
اجلديد في شارع كارنابي مبنطقة 

سوهو.

وكان من املقرر افتتاحه في كانون 
أيام من  األول املاضي، قبــل ثاثة 
إعــان اإلغــاق الوطنــي نتيجة 
فيروس كورونــا، األمر الذي عرض 

مشروعه للخطر.
وعلى الرغم من أن مطعمه حقق 
سلفاً نسبة حجوزات جيدة خال 
عطل نهاية األسبوع لعدة أشهر 
مقبلة، حذر األرنب من أن صناعة 
تواجه مستقبًا غامضاً  املطاعم 

بسبب نقص الكوادر املؤهلة.

الجئ سوري يدعم جمعية تعنى بالالجئين

مقاييس جمال المرأة بين الشعوب

 »عدسة: زياد متي«

الصني دولــة تختلف عن بقية دول العالم 
في الكثير من العادات والتقاليد واسلوب 
احلياة، هناك سبع غرائب حتدث في الصني 
وال حتدث في اماكن اخرى ضمن سلســلة 

غرائب وعجائب الصني .
جلنة انقاذ من الزحام

تتبع الصني سلوكا مختلفا مع املواطنني 
حيــث تقوم احلكومة بتوفيــر رقم طوارئ 
يختص باالماكن املزدحمــة، وتوفر خدمة 
انقاذ الي مواطن يستغيث فيها وترسل له 
املواطن على  بأخذ  شخصني، حارس يقوم 
دراجة خاصة ليبعده عــن الزحام وحارس 
اخــر يقوم بقيادة ســيارته وتوصيلها الى 

منزله.
اإلوز بديل للكاب البوليسية

الشرطة او البوليس في شتى انحاء الدول 
يســتعمل الكاب البوليسية املدربة في 
احلراسة والقبض على اجملرمني واتباع روائح 
اخملدرات في حاالت االشتباه والتحري ولكن 
من غرائب وعجائب الصني اتباعها منهج 
مختلف اخــر وغريب وقامت بإســتبدال 
على  والقبض  للحراســة  بــاإلوز  الكاب 

املشبوهني .

وتقول الشرطة في الصني ان استعمالها 
اإلوز في احلراسة افضل بكثير من الكاب 
هذا الن الوز له القدرة على الشم والشعور 
بإقتــراب الغرباء بصــورة اكبر متيزهم عن 
الكاب بالرغــم من ان العالــم اجمع ان 

الكاب لها حاسة شم تعتبر االقوى .
السير برداء النوم في الشوارع

مــن ضمــن غرائــب وعجائــب الصــني 
ســير املواطنــني فــي الشــوارع مبابس 
النوم)البجامــات( بصــورة طبيعية جدا، 
االمر الذي جعلهم يختلفون في هذا االمر 
عن بقية الشعوب االخرى التي تعيب على 
الشخص حتى لقاء الضيوف مبابس النوم 

فكيف باخلروج الى الشارع؟.
احاطة مباني االعمال احلكومية باالساك 

الشائكة
من ضمن ســبع غرائــب وعجائب الصني 
قيام احلكومات بإحاطة املباني والشركات 
باالساك الشائكة وعندما مت سؤالهم عن 
هذا االمر وملاذا يقومون بهذا الفعل.؟. كان 
اجابتهــم حتى ال يقــدم أي من املوظفني 

على االنتحار.
جتارة اسماك القرش

 ضمن غرائب وعجائب الصني انهم يقومون 
في اسواق االسماك بعرض اسماك القرش 
بصــورة كبيــرة للبيع، وعند مــرورك في 
اسواق احليوانات البحرية في الصني سوف 
تشاهد الكثير من اسماك القرش الكبيرة 
والضخمة يتم عرضهــا للبيع مثل بقية 

االسماك.

غرائب وعجائب تحدث في الصين 

لقطة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

انضم العــب املنتخــب العراقي، 
صفاء هادي، لوفد أســود الرافدين 
فــي البصــرة، من أجــل الدخول 
فــي معســكر تدريبــي، حتضيرًا 
للتصفيات اآلســيوية املشتركة.. 
وقال يوســف فعــل مدير املكتب 
اإلعالمــي الحتاد الكرة »احملترف في 
صفوف كريليا سوفيتوف الروسي، 
أول الواصلــني إلى البصرة من بني 

احملترفني«.
املنتخب،  أمــس  »أجــرى  وأضاف 
أول حصــة تدريبية بعــد اكتمال 
صفوف الفريق، حيث وصل املدرب 
الســلوفيني كاتانيتش قادًما من 
ســيواجه  »العراق  أربيل«.وتابــع 
على  املقبل،  اإلثنني  طاجيكستان 
ســتاد جذع النخلة فــي البصرة، 
مثلما طلب املدرب«.وأشــار إلى أن 
تتلق  ولم  قائمــة،  نيبال  مواجهة 
الهيئــة التطبيعيــة، أي خطاب 
بإلغاء املبــاراة، وبالتالي هي قائمة 

في موعدها 29 آيار.
وكانــت بعثة منتخبنــا الوطني 
احتفــت أول أمــس فــي البصرة 
املرمى  مبناســبة عد ميالد حارس 
جالل حســن ودخوله عامه الـ 30، 
وســط أجواء فرح زادت من أواصر 
احملبــة والوئام التي تســود أجواء 
للمنتخب  التدريبــي  املعســكر 
الوطنــي بقيادة املــدرب الصربي 

كاتانيتش.
هــذا وتعقــد اجلماهيــر االمــال 
علــى منتخبنا الوطنــي في انب 
يبلــغ اعلى درجــات اجلاهزية قبل 
االنتقال إلى محطته الرسمية في 

التصفيات  في  رحلته  اســتئناف 
االســيوية املزدوجــة املؤهلة إلى 
كأس العالــم في قطر وأمم آســيا 
في الصني، اذا ســيلعب منتخبنا 
الوطنــي بقية مباريــات اجملموعة 
الثالثة التي يقف في صدارتها في 
مالعب البحرين، وسيبدأ منتخبنا 

مبارياته بلقاء كمبوديا في السابع 
احملرق،  من شــهر حزيران مبلعــب 
ثم يالقي هونغ كونــغ في 11 من 
الشــهر ذاته مبلعب احملــرق ايضا، 
ويالعــب إيــران يــوم 15 منه، في 

ملعب خليفة.
ويقــف العراق فــي الترتيب األول 

للمجموعــة الثالثــة برصيد 11 
نقطة، ثــم البحرين بـــ 9 نقاط، 
6 نقاط، تليها هونغ  وإيران برصيد 
كونــغ بـــ 5 نقاط، ثــم كمبوديا 
باملركز األخير برصيد نقطة واحدة.

الشــيخ  تلقى  أخــرى،  من جهة 
أحمد صالح العيسي رئيس االحتاد 

اليمني لكرة القــدم برقيتي عزاء 
مــن االحتادين العراقــي والقطري 
للعبة، فــي وفاة الراحل ســامي 
نعاش، املدير الفني ملنتخب اليمن.

وتوفي نعاش األحد في مدينة عدن، 
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقدم إيــاد بنيان محمــد النداوي 

رئيس الهيئــة التطبيعية لالحتاد 
العراقي، والشيخ حمد بن خليفة 
بــن أحمــد آل ثاني رئيــس االحتاد 
لالحتاد  واملواساة  التعازي  القطري، 
والشعب  الفقيد  وألسرة  اليمني، 
والنداوي  خليفة  اليمني.وابتهــل 
الى اهلل سائلينه الرحمة واملغفرة 
لنعاش، مؤكدين أن رحيله »خسارة 

كبيرة للكرة اليمنية«. 
مــن جانــب اخــر، أســند االحتاد 
اآلســيوي لكــرة القــدم مهمة 
حتكيمية حلكم الوسط )زيد ثامر( 
ومساعد احلكم )أكرم علي( لقيادة 
مباريــات اجملموعة اخلامســة من 
التصفيات اآلسيوية املزدوجة التي 
القطرية  العاصمة  في  ستنطلق 
الدوحة مــن الثالث حتى اخلامس 

عشر من شهر حزيران املقبل.
وأكــَد رئيــس جلنة احلــكام في 
الهيئة التطبيعية، الدكتور عالء 
عبد القــادر أن االحتاد اآلســيوي 
بتكليف  رســمياَ  إشعاراَ  أرسل 
علي(  وأكرم  ثامــر  )زيد  احلكمني 
للمشــاركة في قيــادة مباريات 
للتصفيات  اخلامســة  اجملموعة 
منتخبات  تضــم  التي  املزدوجة 
قطر وعمــان والهند وبنجالديش 

وأفغانستان.
واختتَم رئيس جلنة احلكام حديثه 
بالقــول: »ثقتنا عاليــة بقدرات 
حكامنــا فــي النجــاح، وإثبات 
كفاءة ومتيز احلكام العراقيني في 
هذه احملافل املهمة ملا ميتلكوه من 
براعٍة في قيــادة املباريات الى بر 
التكليف  هذا  يعُد  وأيضا  األمان، 
حكامنا  أحقيــة  علــى  دليــالً 
البطوالت  أفضــل  في  بالتواجد 

اآلسيوية والعاملية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خطــف النجف فوزا قاتــال من احلدود 
(2-1(، في املباراة التي أقيمت مســاء 
أول أمس، على ملعب النجف الدولي، 
حلساب اجلولة الـ31 من الدوري املمتاز.. 
وبــدأ احلدود املباراة بشــكل جيد، من 
خــالل غلق املنافذ واســتثمار الكرات 
املرتدة، التي أسفرت إحداها عن هدف 
التقدم، عبــر احملترف العاجي عبد اهلل 

كوفي، في الدقيقة 39.
وســجل النجف هدف التعــادل، في 
الدقيقــة 48، عبر الالعب أحمد لفتة، 
الذي اســتغل كرة عرضية ليسكنها 
من  بقوة  النجــف  الشــباك.وضغط 
أجل اقتناص الفوز، وحتقق له ذلك في 
الدقيقة 89، حينما متكن معني أحمد 
من خطف هدف قاتل، من ضربة رأسية 
إثر كرة عرضية، تأخر حارس احلدود في 
اخلروج وإبعادها.ورفــع النجف رصيده 
بذلك إلــى النقطة 60، ليقفز للمركز 
الثالث، في حني جتمد رصيد احلدود عند 

النقطة 23، في املركز األخير.
وفي مباراة أخــرى، خطف فريق نفط 
أمام  الديربي  الوســط نقاط مبــاراة 
نفط البصــرة، بثالثة أهــداف مقابل 
هدفني، مبلعب الفيحاء.. نفط البصرة 
افتتح النتيجة بتسديدة من وائل عبد 
احلســن في الدقيقــة 21، لكن نفط 
الوسط عاد سريعا بهدف التعادل في 
الدقيقة 25 برأســية احملتــرف األردني 

محمود زعترة.

وفي الدقيقة الثانيــة من الوقت بدل 
الضائع، ُطرد مدرب نفط الوسط عبد 
الغني شــهد، لالعتــراض على عدم 
احتســاب ركلة جزاء، بعدما ملســت 
الكرة يــد مدافع نفــط البصرة.وفي 
الشوط الثاني، ردت العارضة تسديدة 
ملدافع نفط الوســط عبــد اهلل عبد 
األمير  عبد  ليعوضها ســريعا  األمير، 

بهدف من رأسية في الدقيقة 52.
الوسط على ركلة جزاء  وحصل نفط 
فــي الدقيقة 90، ســجل منهــا إياد 
ســدير، لكن نفط البصرة حصل على 
ركلة جــزاء في الدقيقــة الرابعة من 
الوقت بدل الضائع، سجل منها أحمد 
زامل لتنتهي املباراة 3-2 لصالح نفط 
الوســط.. ورفع نفط الوسط رصيده 
إلى النقطة 53، فيما جتمد رصيد نفط 

البصرة عند 36 نقطة في املركز 12.

في مباراة ثانية، حقق أربيل فوزا مهما 
علــى ضيفه النفــط بهدفني مقابل 
هدف، فــي ملعب فرانســو حريري .. 
أربيل الذي عانى من اســتقالة جهازه 
الفني بقيــادة لؤي صالح، وتســمية 
الدكتــور طه قادر مدربــا بديال، متكن 
من احلفاظ على توازنه وظهر بشــكل 
جيد.وسجل قائد الفريق حيدر قهرمان 
هدف أربيل األول في الدقيقة 58، قبل 
أن يعزز شــيركو كرمي النتيجة بهدف 

ثاٍن في الدقيقة 81.
لكــن النفــط قلــص النتيجــة في 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 
بواســطة املهاجــم أحمد ســرتيب، 
لتنتهــي املباراة بفــوز أربيل 2-1.ورفع 
أربيل رصيــده إلى 35 نقطة في املركز 
الثالث عشر، فيما جتمد رصيد النفط 

عند 40 نقطة في املركز الثامن.

محمد حمدي*
أكد وزير الشــباب والرياضــة عدنان 
درجــال أول أمــس، ان نســبة اجنــاز 
مستشــفى الطــب الرياضــي الذي 
تنفذه  شــركة روكويــل ٦٧ االملانية، 
لصالح وزارة الشباب والرياضة، وصلت 
الكلية حلجم  النســبة  الى ٦٠٪ من 
الذي يؤشر جتاوزنا نسبة  االمر  العمل 
ناحيتي  املنشود من  الهدف  ممتازة من 
املدة الزمنيــة، وجــودة العمل  التي 

تخضع ملعايير اجلودة . 
ووفقا الحــدث تقارير مكتب املهندس 
املقيم الذي اطلع عليه وزير الشــباب 
الرياضــة ، فقــد اكملت الشــركة 
مبنى  لكامل  الكونكريتــي  الهيكل 
املستشــفى وكذلك االبنية اخلدمية 
امللحقة بهــا ومت ايضــا االنتهاء من 

اعمال التقطيع )اجلدران( للطابق االول 
التقطيع  املباشــرة باعمال  و  والثاني 

في الطابق االرضي. 
من جهــة اخرى فقد وصلت نســبة 
االجناز الى مراحل متقدمة في االعمال 
الكهروميكانيكيــة وكذلــك اعمال 
باعمال  املتمثلة  اخلارجيــة  االنهاءات 
الواجهات  قواعــد  وتثبيــت  اللبــخ 
واملباشــرة باعمال الطــرق وكراجات 
الســيارات واعمال الصــرف الصحي 
وتوصيل مصدر املاء الرئيس إلى مبنى 
املستشــفى ، فضال عــن  إن جميع 
املواد املستخدمة في إنشاء  املشروع 
خاضعة للفحص اخملتبري بالتعاون مع 
دائرة املهندس املقيم في وزارِة الشباِب 
الصحة  ملعايير  ومطابقــة  والرياضِة 
فإن  وبالتالــي  املهنيــة  والســالمة 

مستشــفى الطب الرياضي سيكون 
أحد املشاريع املهمة، واألولى في العراق 
مختصة بالطــب الرياضي إلى جانب 
عيــادات خارجية   )١٠( على  احتوائها 
في نفس االختصــاص، كما متَ إضافة 
قسم للباطنية وأمراض القلب، فضاًل 
عن  صاالت للعمليات وأُخرى للطوارئ، 
ومختبرات عــدد اثنني مجهزة بأحدث 
املعــدات َضمَن املواصفــات العاملية، 
نوعية  نقلــة  لتكــون املستشــفى 
مبا  يخــص الطب الرياضــي والعالج 
الطبيعي الستقبال الرياضيني والرواد 
واملواطنــني. على أمل ان يتم اجناز هذا 
املشروع ضمن املوعد املقرر خالل العام 

احلالي.

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
التدريبي  املــالك  أول أمس،  أجــرى، 
ملنتخب الشــباب  لكــرة الصاالت، 
في قاعة نادي الشــباب، االختبارات 
الفنيــة لالعبني من تولــد 2003 و 
األفضل منهم  لغرض ضــم   2004
الى صفوف املنتخــب، وتهدف هذه 
دقيقة  بصورة  التي جتري  االختبارات 
النتقاء الالعبــني املوهوبني املؤهلني 

الرتداء قميص املنتخب.
وقاَل مدرب املنتخب، ياسر حميد: إن 
االختبارات جتري بشكل دقيق الختيار 
الالعب املناســب لضمه للمنتخب 
ضمن االستحقاقات املقبلة مبا يعزز 
االنتصارات،  لتحقيق  املنتخب  قدرة 
ورفــد املنتخب الوطنــي بالالعبني 
اجليدين.وأضــاَف: مت إجراء االختبارات 
على أكثــر من 80 العبــا في اليوم 

االول، علــى أن يتم اختــزال العدد 
الحقا.

وختــَم حميد بالقــول: إن الالعبني 
الظهور  مطلــوب منهــم حاليــاً 
مبستوى فني جيد، وهي فرصة لهم 
والوقوف على  لكشــف مواهبهم، 
مستواهم البدني، وإثبات جدارتهم 
الفنية في متثيل منتخب الشــباب 

في البطوالت املقبلة.

منتخب الشباب لكرة الصاالت يباشر االختبارات

فوز النجف ونفط الوسط وزاخو
 في دوري الكرة الممتاز

إكمال الهيكل الخرساني وأعمال التقطيع 
لمستشفى الطب الرياضي وملحقاته

الوطني يباشر تدريباته في البصرة استعدادا للقاء طاجيكستان
مهمة تحكيمية للعراق في التصفيات اآلسيوية المزدوجة

فرحة عراقية في مباراة سابقة

العواصم ـ وكاالت:

تولت وزيرة الشباب والرياضة واإلدماج 
املهني بالنيابة سهام العيادي مساء 
أول أمس مبقر الوزارة االشــراف على 
إمضاء عقد أهداف رياضي مميز تضّم 
أطرافه كل من سلطة اإلشراف ممثلة 
في مدير عام الرياضة مكرم شوشان 
وبطلــة التنــس أُنس جابــر واالحتاد 
التونســي للتنس ممثال في رئيســته 

سلمى املولهي.
ويُخــول العقد املبــرم توفير أفضل 
ظــروف اإلعداد الفني واللوجســتي 
للبطلــة الســتحقاقاتها الرياضية 
املقبلة وتعزيــز إطارها الفني باعتبار 
عدد املقابالت والدورات التي تشــارك 
فيها ســنويا.. وعبرت أنس جابر عن 
وقالت في  العقــد  بهذا  ســعادتها 
تصريــح خصت به املوقع الرســمي 
لوزارة الرياضة :«أشــكر الوزارة التي 
الفرصة  وأعطتني  اليوم  استقبلتني 
ألواصل العمل فــي ظروف طيبة من 

أجل حتقيق إجنازات جديدة«.
وتابعت: »الكل يعلم أن رياضة التنس 
مكلفــة جدا ولتكــون ضمن األوائل 
وأن تكون  البد من إمكانيات كبيــرة 

أن  احلمدهلل  معتبــرة  ميزانية  هناك 
اليوم  وأمضينا  الوزارة وقفت بجانبي 
تكون  أن  »آمل  أهــداف«.وزادت:  عقد 
هذا العقــد بداية لتحقيــق إجنازات 
جديــدة انطالقــا من بطولــة روالن 
جــاروس التي أســتعد لهــا حثيثا، 
وهــذه البطولة عزيزة علي وعلى كل 
التونسيني وستساعدني على حتسني 
ترتيبي العاملي«.وختمت: »أشكر وزارة 
الرياضة كما أشــكر االحتاد التونسي 
للتنس الذي يواصل وقوفه إلى جانبي 

بكل قوة«.
من جانب اخر ، استشــاطت فينوس 
وليامز، املتعثرة، غضًبا بعد أن تسببت 
رياح شديدة في حصولها على عقوبة 
مثيــرة للجدل في خســارتها )7-5(، 
و)6-2(، و)6-2( أمام آنا شميدلوفا في 
بطولة إمييليــا روماجنا املفتوحة في 
بارما، أول أمس.. وبعد فوزها باجملموعة 
بدأت   ،)2-5( تأخرها  )7-5( رغم  األولى 
فينــوس التي يبلغ عمرهــا 40 عاما 
تفقد الســيطرة على املباراة بعد أن 
أجبرتها رياح شــديدة على أخذ وقت 
طويل قبل تســديد ضربة اإلرســال 

لتدخل في مواجهة مع احلكم.
وقالت فينوس للحكــم بعد تأخرها 
(4-1( في اجملموعة الثانية: »ال ميكنني 

التدخل في مشــيئة الــرب. كل ما 
أقولــه إن الرياح شــديدة وال ميكنني 

فعل أي شيء حيال ذلك«.
وأضافت املصنفة األولى على العالم 
سابقا، وهي تشير بيدها للسماء قبل 

أن تعود للخط اخللفي: »ال أســتطيع 
الرب.«.وفقدت  التدخل في مشــيئة 
فينوس أعصابها لتستمر في ارتكاب 
األخطاء الســهلة ورغــم صحوتها 
لفترة وجيزة في اجملموعة احلاســمة 

حققت شــميدلوفا انتصارها الرابع 
األمريكية  الالعبة  على  التوالي  على 

بعد ساعتني و39 دقيقة.
وفي حني ستحاول فينوس نسيان هذا 
اليوم حيث ال تزال تســعى لتحقيق 

الرملية  املالعــب  األول على  فوزهــا 
هذا املوسم، فإن شقيقتها الصغرى 
تقدمت  ســيرينا  األولى  واملصنفــة 
بعد الفوز على الالعبة الشــابة ليزا 
بيجاتو الصاعــدة من التصفيات )6-

3(، و)6-2(.. وقالــت ســيرينا »قدمت 
ليزا أداء جيدا جدا. أبلغتني أنها تبلغ 
من العمر 17 عامــا فقط. أتوقع لها 
مستقبال مشرقا. تعاملت مع املباراة 

جيدا«.
إلى ذلك، وفي حني يحتدم اجلدال بني 
اجلمهور واحملللني حــول هوية أعظم 
العــب تنس على مــر العصور أكدت 
سيرينا  اخملضرمة  األمريكية  النجمة 
وليامز التي حصــدت 23 لقبا كبيرا 
الشهير  السويســري  ترشــح  إنها 
اللقب. بهذا  للتتويــج  فيدرر  روجيه 

وعــزز رافاييل نادال رقمه القياســي 
بالفوز بلقب بطولة فرنسا للمرة 13 
في تشرين األول املاضي ليتقاسم مع 
فيــدرر صدارة قائمــة اجلوائز الكبرى 
بـ20 لقًبــا كبيرًا لــكل منهما، في 
حني يأتــي بعدهما الصربــي نوفاك 
33 عاًمــا، وهو األصغر  ديوكوفيتش، 
ســنا بني »الثالثة الكبار« برصيد 18 
 39 فيــدرر،  كبيرًا.وســيخوض  لقًبا 
عاًما، في األسبوع احلالي، ثاني بطولة 

فقط منذ عودته للمنافسات في آذار 
املاضي بعــد غياب طويل عن املالعب 
استمر ألكثر من عام بسبب خضوعه 

لعمليتني جراحيتني في الركبة.
رومانيا  إمييليا  وعلى هامش بطولــة 
املفتوحة في مدينــة بارما اإليطالية 
قالت ســيرينا التي ستكمل عامها 
للصحفيني:  املقبــل  أيلــول  في   40
»كلمتان تلخصان كل شــيء وهما.. 
روجيه فيدرر؛ ألنه يجســد العظمة 
والتميز وهو رائــع.. وعبقري«.وتوجت 
بآخر لقب كبير في أستراليا  سيرينا 
املفتوحــة فــي 2017 قبــل أن تضع 
ملعادلة  اآلن تســعى  وحتى  طفلتها 
الرقم القياســي العاملي لعدد مرات 
)24 لقبا(  الكبــرى  باأللقاب  التتويج 
املعتزلة  األسترالية  باسم  واملسجل 

مارجريت كورت.
و فازت ســيرينا بــأول مبــاراة منذ 
خســارتها بقبــل نهائي أســتراليا 
املفتوحــة في ملبــورن فــي فبراير 
إنها معجبة  وقالت  املاضي  شــباط 
»أعتقد  بفيدرر.وأضافت  جــدا  كثيرا 
أنه بالفعــل الالعب األعظم. ال ميكن 
ألحد أال يعجب به. هذا هو شــعوري. 
أداؤه هائل. وأمتنى لو أستطيع اللعب 

مثله«

تقـرير

توقيع عقد أهداف رياضي مميز لالعبة التنس أنس جابر
وليامز تستشيط غضبًا بعد توديع بطولة إيميليا روماجنا

أنس جابر مع وزيرة الشباب والرياضة التونسية

إعالم اتحاد الكرة:
عقَد، صباح امس األربعاء، في فندق اوشيانك 
مبدينة خورفــكان االماراتية املؤمتر الفني ملباراة 
منتخبنا الوطني لكرة الصــاالت أمام نظيره 
املنتخــب التايلندي التي تقــام اليوم اخلميس 
ضمن مباريــات امللحق اآلســيوي املؤهل الى 
نهائيات كأس العالــم، وجتري املباراة في قاعة 
خور فــكان بالســاعة الثانية عشــرة ظهرا 
بتوقيــت بغــداد، الواحدة بتوقيــت اإلمارات.. 
وســيرتدي منتخبنــا الوطني الــزي األبيض 
الكامل وحــارس املرمى اللون األســود، بينما 
يرتدي املنتخــب التايلندي اللون األزرق الكامل 
وحارس املرمى اللون األخضر الفاحت.. ومن املقرر 
ان يلعب منتخبنا الوطني مباراته الثانية امام 
تايلند يوم 25 آيار اجلاري.. والفائز سينتقل إلى 
نهائيات كأي العالم املقــررة العام املقبل في 

بولندا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنة املســابقات في الهيأة التطبيعية 
تغييــر توقيت مباراة ميســان وبيشــمرگة 
سليمانية ضمن اجلولة الرابعة لدوري الدرجة 
األولى، التي تقــام يوم غد اخلميس املوافق  20 
آيــار اجلاري  فــي ملعب ميســان األوملبي، من 
الرابعة  الساعة الثامنة مســاًء إلى الساعة 

والنصف عصرًا.
جديــر بالذكــر انــب مباريــات دوري الدرجة 
األولــى املؤهلة إلــى املمتازة تقام بأســلوب 
اجملموعتني ومن مرحلة واحدة يتأهل املتصدران 
للمجموعتــني إلى األضواء مباشــرة في حني 
يلعب صاحبــي املركز الثاني فــي اجملموعتني 
يلتقي صاحب  والفائز منهمــا  مباراة فاصلة 
املركزالثامن عشــر في الدوري املمتاز ليتأهل 

فرثقا ثالثا إلى املمتازة للموسم املقبل.

مدريد ـ وكاالت:
ضمن ريال مايوركا بطاقة الصعود املباشــر 
الدوري اإلســباني »ليجا«، بعد موسم  إلى 
واحد من هبوطه، مســتغال خســارة فريق 
أمليريــا صاحب املركز الثالــث أمام مضيفه 
كارتاخينا ضمن منافســات اجلولة األربعني 
مــن دوري الدرجة الثانية.و بهــذه النتيجة 
جتّمــد رصيد أمليريا عنــد 67 نقطة، متأخرا 
بفارق ثماني نقاط عــن ريال مايوركا الثاني، 

وذلك قبل جولتني من نهاية املوسم.

دمشق ـ وكاالت:
أكــد االحتاد الســوري لكرة الســلة، تعيني 
الروسي ميخائيل تيريخوف، مدربا للمنتخب 
األول، خلفا لألمريكي جو ساليرنو.. وأوضح 
االحتاد أن تيريخوف، مدرب من نخبة الشباب 
في روســيا، وسبق ودرب فرقا كبيرة بالدوري، 
وحقق نتائــج جيدة.ومن املرجح أن يباشــر 
حيث  األربعــاء،  أمــس  مهامه  تيريخــوف 
يقيم املنتخب الســوري معســكرا مغلقا 
في روســيا، اســتعدادا للنافذة الثالثة من 

التصفيات اآلسيوية.

اليوم.. الصاالت يواجه 
تايلند في ملحق القارة

تغيير موعد مباراة 
ميسان وبيشمركة

مايوركا يعود
 إلى الليجا

تيريخوف مدربا 
لسلة سوريا

لقطة من مباراة النجف واحلدود



انتشــار خبر عودتها  بعد 
بن  العالي  النجــم  الــى 
أفليــك، نشــرت النجمة 
لوبيز  جينيفــر  العامليــة 
داخل  مــن  لهــا  صــورة 
تسجل  وهي  االســتيديو 
وعلقت  أغنيــة جديــدة، 
 Sexy "عليهــا كاتبة بـــ
 ."summer fun coming
مندمجة  لوبيــز  وظهرت 
كانت  باألغنية حيث  متاماً 
امليكروفون  علــى  تغنــي 
وتصغــي لألغنيــة مــن 
خالل الســماعات، وكانت 
ذهبية  دائرية  أقراط  ترتدي 
ذيل  تســريحة  واعتمدت 
احلصان لشــعرها. ويشار 

إصــدارات  آخــر  أن  الــى 
جينيفــر لوبيــز الغنائية 
Marry Me ومــع  أغنيــة 
هذه  وتأتي  مالوما.  النجم 
اإلطاللــة مع عــودة لقب 
عام  ُعرف  الذي    Bennifer
2004 للتعبيــر عن عالقة 
النجمــن جينيفــر لوبيز 

وبن أفليك.

قال الفنان املصري محمد 
فــراج فــي حديــث الى 
احــد املواقــع الفنية إنه 
كان محظوظــاً لتكــرار 
التعــاون مــن جديد مع 
نيللي، في مسلسل "ضد 
الكســر"، إذ يُعــد الرابع 
فراج  وشــارك  بينهمــا. 
خالل املوســم الرمضاني 
هما  مختلفن،  بعملــن 
"ضد الكسر" مع املمثلة 
املصريــة نيللــي كــرمي، 
و"لعبة نيوتن" مع املمثلة 
املصرية منى زكي. وأضاف 
في  رائعــة جداً  نيللي  أن 
التصوير  وأجواء  التعامل، 
باملرح،  مليئة  دائماً  تكون 
الى أنه لم يكن  مشــيراً 

مشاركته  احلســبان  في 
لوال  الكســر"،  "ضد  في 
املاضي.  العام  ترشــيحه 
وإعتبــر أن منــى ونيللي 
مختلفتــان  جنمتــان 
ألن  بعضهمــا،  عــن 
الشــخصية  طبيعتهما 
مختلفــة، وكل منهمــا 
متثيلية  بإمكانيــات  متتاز 

مختلفة.

اللبنانية  املمثلــة  نشــرت 
باميال الكيك على صفحتها 
التواصل  موقع  على  اخلاصة 
شــكرت  فيديو  االجتماعي 
واملتابعــن  األصدقــاء  كل 
الذين تتواصــل معهم منذ 
تهنئتها  على  سنوات  عشر 
بعيــد ميالدهــا وشــكرت 
حــب  "نقطــة  كل  علــى 
عــم حتطوها فيــي الن عم 
عن  وحتدثت  فيا".  تعيشوني 
فلسطن "احلبيبة واملنكوبة 
والظلم والقمع واالستبداد" 
وقالــت "ويــن الفنانن وين 
الكرة  الى  انظر  السياسين 
االرضيــة عم نشــهد على 

ظلم على كل شــي بشــع 
ال ميكــن وصفه ان ســكتنا 
مشكلة وان حكينا مشكلة 
شــو بعمل؟ بحــرق حالي ؟ 
وحتى لو بيمــر اخلبر ثانيتن 
الفنانة ب. ك. اللبنانية حترق 
نفســها كرمال حلدا يتطلع 

فينا وبتروح القصة".

جينيفر لوبيز

محمد فراج

باميال الكيك

أخبــارهــــــــــم
الصباح الجديد - وكاالت:

في مشــهد أقرب إلى أفالم اخليال العلمي، ظهرت قرية 
إيطاليــة بغتة من حتت مياه بحيــرة، بعد عقود طويلة 

من الغرق.
ومت الكشــف عن القريــة الغارقة حتت بحيرة ريســيا، 
شــمالي إيطاليا ألول مرة منذ أكثر من 70 عاما، حيث 
يتم حاليا جتفيف مياه البحيــرة مؤقتا في إطار أعمال 

إصالح.
وتُظهــر لقطات نشــرها موقع صحيفــة "إندبندت" 
البريطانية ظهور بقايا قرية كورون، التي دفنت حتت مياه 

بحيرة ريسيا عام 1950.
وكانــت القرية في الســابق موطنا ملئات األشــخاص، 
قبــل أن تغمرها امليــاه في منتصف القــرن املاضي إثر 
أعمال خاصة بإنشــاء محطة ضخمة لتوليد الطاقة 

الكهرومائية.
وخالل أعمال اإلنشــاء مت بناء سد لدمج بحيرتن، ما أدى 
إلى أن تغطي بحيرة ريســيا القرية منذ ذلك احلن، وفقا 

لـ"بي بي سي".
ويتم اآلن جتفيف البحيــرة، التي تقع بالقرب من احلدود 
اإليطالية مع النمســا وسويســرا مؤقًتا إلصالح خزان، 
ومــع انخفاض منســوب املياه ظهرت مجــددا القرية 

املكونة من 160 منزال.

الصباح الجديد - وكاالت:
نشرت الفنانة الفلسطينية سي غزالة صورة "غرافيتي" 
رسمتها بأحد شــوارع مدينة سان فرانسيسكو بوالية 
كاليفورنيــا األميركية، تزامًنا مع ذكرى النكبة، وتأكيًدا 

حلق العودة.
وأظهرت الصورة شابن بالكوفية والعلم الفلسطيني 
يرفعــان وردة كبيرة بجانب قبضــات أيديهم املرفوعة، 

ُمزينة بعبارة "سنعود".
وعلقت الفنانة "غزالة" على الصورة التي نشرتها على 
حســابها في إنستغرام قائلة إن "املقاومة لها أسبابها 
حن يكون الشعب حتت االحتالل والتطهير العرقي بكل 
أنحاء فلســطن". كما أشارت إلى املأساة التي يتعرض 

لها أهالي قطاع غزة حتت احلصار.
وفي االرض احملتلة وّحد العلم جميع الفلسطينين خالل 
اإلضراب الذي عم االراضي الفلسطينية، وشمل جميع 
مناحي احلياة التجارية والتعليمية، واملؤسسات اخلاصة 
والعامــة، وأغلقت املدارس واجلامعــات أبوابها، وكذلك 
املصارف ووسائل النقل العام. وتعالت هتافات املشاركن 
في التظاهرات بشعارات تنديدية وتضامنية عديدة، من 
بينها "بالــروح بالدم نفديك يا فلســطن"، إلى جانب 

هتافات تؤكد وحدة الصف الفلسطيني.

قرية إيطالية تظهر 
من الماء بعد 70 سنة

سنعود.."غرافيتي" لفنانة فلسطينية 
في شارع بسان فرانسيسكو 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDThu. 20 May. 2021 issue (4661( اخلميس 20 آيار 2021 العدد

احالم يوسف
عرفنا على الــدوام الوانا من الكذب، 
االبيض – وعلــى الرغم من ان البعض 
يرفضه – اال ان البعــض يضطر اليه 
بدوافع سليمة، مثل اصالح ذات البن 
او تفادي مشكلة، واالسود الذي ميكن 
ان يتسبب مبشــكالت كبيرة، وهناك 
كذب ال نســتطيع حتديد لون له، وهو 

غير املبرر.

ملاذا قد يكذب احدنا بشأن امر معني 
ليــس ضروريا وال حاجة لنا ان نكذب 
بشأنه لكننا نفعلها لسبب ما. ما 
الذي يدفعنا الــى هذا التصرف؟ وما 

غايته؟
يقول عبد اخلالق طاهر الباحث بالطب 
النفســي: "الكــذب بنحو عــام امر 
طبيعي له اسباب عدة، لكن ان نكذب 
من دون ســبب فهذا كــذب مرضي، 
كأن ندعي امورا ليست بنا، او نفتعل 
احداثــا لم حتصل فعال ولــن تفيد او 
تضر. املصابــون بامليثومانيا أو الكذب 
املرضي غالبا ما يكونون راوين جيدين، 
النهم يختلقــون احداثا غير حقيقية 
وميكن ان يتطرقوا الى تفاصيل دقيقة. 
وهنــاك من يختلق قصــة يظهر من 
خاللها انه شــجاع وقوي او شهم وال 
يرضى بالظلم لنفسه او الحد، واحيانا 
الشخص نفســه يختلق قصة اخرى 
في موضع اخر يظهر نفســه ضحية 

لالشرار ليكسب تعاطف االخرين".
وتابع: "هؤالء ميتلكون موهبة الســرد، 
لكنهــم ال يســتثمرونها، فهم على 
اســتعداد الختالق احــداث وبطريقة 
نصدقهــا  ان  اال  الميكــن  سلســلة 
ونتفاعــل معهــا، لكننــا ميكــن ان 
نكتشف كذبهم عندما يتهربون من 
اي ســؤال يتعلق باحلدث الذي يتكلم 

عنــه احدهم ويظل يلــف ويدور كي 
يكمــل قصتــه. وال يصنــف الكذب 
املرضي على انه مــرض بحد ذاته امنا 
عارض جملموعة اضطرابات نفسية، قد 
يعاني من نقص اهتمــام او ان حياته 
بقصص  فيحاول حتسينها  مضطربة 
خياليــة لعيــش وقت معــن بحياة 

متخيلة".

هل يستحق االمر عالجا نفسيا ؟
- "ال لكن عندما نشعر ان الشخص 

الكائب فقد السيطرة على محيطه 
الواقع واحلقيقة،  وصار يخلط ما بن 
علينــا ان نتدخــل الخضاعه لعالج 
نفســي وغالبــا تســتعمل االدوية 
التــي توصف للمصابــن باالكتئاب 
اشــراف  وحتت  القلق،  واضطرابــات 

طبيب مختص". 

وكيــف يتعامل معــه املقربون كي 
يســاعدونه علــى التخلــص مــن 

احلالة؟

- "اهم خطوة ان نبدأ بعدم االنصات 
اليه، النــك ال تســتطيع مواجهته 
باالمر فســينكره وقد يقطع عالقته 
بــك، وعلينا ايضــا ان ال نغضب منه 
النه يعاني بالفعل من حالة مرضية 
وبالتالــي فهــو ليس مســؤوال عن 
تصرفاته وليس لديه نوايا شــريرة وال 
يســتخف بنا، علينا ايضا ان نبحث 
دفعته  التي  االســباب  ونتعرف على 
الى ممارسة الكذب واستفحال احلالة 

وحتولها الى مرض".

الصباح الجديد - وكاالت:
حصــل أخــوان أميركيــان غيــر 
أمضيا  إفريقي،  أصل  شقيقن من 
31 عامــا فــي الســجن بواليــة 
كارولينا الشــمالية بسبب جرمية 
لم يرتكباها، على تعويض قدره 75 
مليون دوالر، كمــا قال محاميهما 

لوكالة فرانس برس.
وأفاد موقع "رايله نيوز آند أوبزيرفر"، 
أنه بعد قرابة خمس ســاعات من 
أن  احمللفن  هيئة  وجدت  املداوالت، 

األخوين غير الشــقيقن، هنري 
أن  يجب  براون،  وليون  ماكولوم 
يحصل كل منهمــا على 31 
مليــون دوالر، ما ميثل 31 عاما 

الســجن.  في  منهما  كل  قضاها 
 13 بقيمة  عقابيــة  وتعويضــات 

مليون دوالر.
وكان األخوان غير الشقيقن، هنري 
لي مكولوم وليــون براون، وكالهما 
يعانــي إعاقــة عقلية، قــد أدينا 
 1983 عام  فتاة  وقتل  بـــاغتصاب 
كانت تبلغ مــن العمر وقتذاك 11 
 ، مــا عا
بينما 

كان يبلغان من العمر 19 و15 عاما 
على التوالي وقت القبض عليهما.

وقال محامي األخويــن، ديز هوغن، 
لوكالة فرانس برس إن "هذا أشــد 
حكم صدر عن هيئة محلفن على 
اإلطالق في قضية إدانة خاطئة في 

تاريخ الواليات املتحدة".
وبعد القبض عليهما، قال األخوان 
أجبرا على  إنهمــا  وبراون  مكولوم 
توقيع اعترافات، وفقا لفرانس برس.

ومت إلغــاء إدانتهما بعد اكتشــاف 
دليــل حمض نووي يثبــت أن رجال 
في مكان  كان موجودا  آخر 
جثـة  علـى  العثـــور 

الفتـاة.

سجنا ثالثة عقود بالخطأ.. فحصال على 75 مليون دوالر

الصباح الجديد - وكاالت:
وّجهت النجمة رمي مصطفى رســالة 
غامضة امــس االول في تغريدة بثتها 
عبر حسابها على تويتر، حيث قالت في 
تغريدتها على تويتر: "ولك مثل ما فعلت 

يوماً.. فأحسن الفعل".
وبعد نشــر رمي مصطفى تغريدتها أثارت 
اجلدل على منصــات التواصل االجتماعي، 
وكذلك التســاؤالت عمن وّجهت رسالتها 

الغامضة له على تويتر.
وربــط البعض بــن كالمها وبــن قرار 
الشــركة املتحدة للخدمات اإلعالمية 
بوقــف التعامــل مع اخملــرج محمد 
أّنها  البعــض  َظــّن  حيث  ســامي، 

تقصده بحديثها، إذ من املعروف أّن رمي مصطفى 
هاجمت في وقت ســابق اخملرج محمد ســامي 
بســبب تعّرضها للهجوم بعد عرض مشــهد 

ظهرت فيه بشورت في مسلسل "األسطورة".

وحّملــت رمي مصطفــى اخملرج محمد ســامي 
مســؤولية الهجوم عليها، وقالت إّنه أََصّر على 
تصوير املشهد في أثناء جلوسها، ّما تسبب في 
الهجوم عليها على منصات التواصل االجتماعي، 

إضافة ملشكالت عائلية َحَدثَت معها.
وتواصــل رمي مصطفى حالياً تصويــر دورها في 
فيلم "أهل الكهف" الذي تََوّقف تصويره بسبب 
املوســم الرمضاني وانشغال العديد من أبطاله 

في تصوير أعمالهم الرمضانية. 

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شــركة رينو الفرنســية نيتها 
إطالق نســخ معدلة من Arkana التي 
أوفر  كــروس  ســيارة  كأجمل  تصنف 

طورتها في السنوات العشر األخيرة.
وصممــت Arkana اجلديــدة بهيــكل 
كروس انســيابي مع باب مائل لصندوق 
األمتعة اخللفي يشــبه بتصميمه ذلك 
املوجود في ســيارات X6 الشــهيرة من 
بي إم دبليو، كما تتميز بتصميم غريب 

وفريد للمصابيح األمامية واخللفية.
ويبلغ طــول هيكل هذه الســيارة 
اربعــة أمتــار و54 ســنتيميترا، 
وارتفاعه  182 ســم،  وعرضــه 
156 سم، واملسافة بن محوري 
أما  272 ســم،  فيه  العجالت 
ســعة الصندوق اخللفي فيه 
 1333 إلى  أن تصــل  فيمكن 
ليترا بعد طي الصف اخللفي 

من املقاعد.
 Prime نســخة  وتتميــز 
 Arkana مــن  اجلديــدة 

بعجالت مجهزة بأقراص كروم بحجم 17 إنشا، وقمرة 
مزينة بالكروم وعناصر من أليــاف الكربون، وجهزتها 
رينو مبقاعد جلدية مريحة وست وسادات أمان هوائية، 
ومرآة داخلية مبيزة التعتيم التلقائي، وأنظمة النقطة 
العميــاء لتفــادي احلــوادث، وكاميرات وحساســات 
مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء واملطر، 
وأنظمة لتثبيت الســرعة أثناء السفر، وأنظمة طي 
املرايا وإغالق النوافذ تلقائيا أثناء اخلروج من الســيارة، 

وأنظمة لتشغيل احملرك وأنظمة التكييف عن بعد.

رينو تكشف نسخا جديدة من أجمل 
سيارة كروس أوفر لديها

الصباح الجديد - وكاالت:
قال الرجل إن أمازون ســلمته عن طريق اخلطأ 
Redmi Note 4 بعد الشــراء أون الين من خالل 

املوقع اخلاص بهم غسول للفم.
وأوضح أحد مؤسسي شــركة أمتعة السفر 
ومقره مومباي أن أمازون الهند ســلمته هاتًفا 
ذكًيــا عندما طلب غســول فم فقــط. قال 
Lokesh Daga إن ملصق احلزمة على العنصر 

الذي مت تســليمه كان باســمه ولكن 
الفاتورة كانت في اسم شخص آخر.

وال تســمح عمالق التجــارة اإللكترونية 
للســيد Daga بإعادة الهاتــف الذكي ألن 
سياسة اإلرجاع اخلاصة بالشركة ال تسمح 
بذلك وطلب السيد داجا - غسول الفم - 

يندرج حتت املنتجات االستهالكية.
يقول امللف الشــخصي للسيد داجا 
علــى تويتر إنه املؤســس املشــارك 

لشــركة ناشــر مايلز وهي شركة 
تصنيــع حقائب وإكسســوارات 

األمتعة. 
قال أحد املستخدمن إنه يجب 
بالهاتف  االحتفــاظ  عليــه 
الفم  وطلب غسول  الذكي 
من متجر فــي احلي بينما 
طلب آخر من السيد داجا 
إعطاء الهاتف الذكي له.
بالنســبة إلى األخير قال 
الســيد داجــا "محاولة 
تســاءل  لكنه  لطيفة" 
عما ســيحدث للشخص 

الذي طلب هاتًفا ذكًيا ورمبا 
تلقى غسواًل للفم.

رجل يطلب غسول الفم على 
أمازون ويحصل على هاتف ذكي

الصباح الجديد - وكاالت:
 تداول عدد مــن رواد منصات التواصل 
االجتماعــي، مقطــع فيديــو لطفل 
إنقاذ سمكته في  فلســطيني حاول 
ظل االعتداءات التي تعرض لها منزله 

بغزة.
وخالل الفيديــو، مت رصد فرحة الطفل 
إنقاذ  حن اســتطاع هو وشــقيقته 
االسرائيلية،  االعتداءات  من  السمكة 
وقال الطفل فــي الفيديو: " أنقذناها 

من الدار بعد القصف".
التوتر قد  وذكرت تقاريــر محليــة أن 
الفلســطيني  اجلانبــن  بن  اشــتد 
واإلســرائيلي خــالل األيــام املاضية، 
وحتول إلى نزاع عسكري، بعد ان قامت 

القــوات اإلســرائيلية بشــن غارات 
جوية كثيفة على قطاع غزة، أسفرت 
عن مقتل أكثر من 200 فلســطيني، 
بينهــم أطفال ونســاء، وإصابة آالف 
تدمرت  بإصابات مختلفة، كما  آخرين 
تابعة  ومقرات  وعمارات سكنية  مبان 

للشرطة الفلسطينية.
ووقعــت االشــتباكات األخيــرة بعد 
صدور قرارات من محاكم إســرائيلية 
بإخــالء منازل في حي الشــيخ جراح 
شيدها فلســطينيون عام 1956، بناء 
على مزاعم من جمعيات استيطانية 
إسرائيلية بأن هذه املنازل أقيمت على 
أرض كانــت مملوكة ليهــود قبل عام 

.1948

طفل فلسطيني ينقذ سمكته 
بعد قصف منزله

ريم مصطفى تثير 
الجدل بسب تغريدة
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