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الصباح الجديد - متابعة:
 أشاد الرئيس األميركي، جو بايدن، 
البابا فرنســيس  بزيارة  االثنــن، 
"التاريخية" إلــى العراق، معتبرا 
وسالم  أخوة  رســالة  بعثت  أنها 

"مهمة".
للبيت  الرســمي  املوقع  ونشــر 
للرئيس  رســميا  تعليقا  األبيض 
البابا  بايدن قال فيــه إن "زيــارة 
فرنسيس كانت أول زيارة تاريخية 
ومرحب بها للبالد، وبعث برسالة 
البابا فرانسيس  مهمة، كما قال 
نفســه مفادها أن األخــوة أكثر 
دميومة من قتل األخوة، وأن األمل 
أقوى من املوت، وأن الســالم أقوى 

من احلرب".
البابا  أن "رؤيــة  بايــدن  واعتبــر 
فرنســيس يزور املواقــع الدينية 
القدميــة مبــا في ذلك مســقط 
رأس إبراهيــم التوراتــي، وقضاء 
بعــض الوقت مع آيــة اهلل علي 
وإقامة  النجف،  في  السيستاني 
الصالة في املوصــل املدينة التي 
عانت قبل بضع سنوات فقط من 

فساد وتعصب جماعات متطرفة، 
مثل داعش هو رمز األمل للعالم 

بأسره".
واختتــم بايدن تعليقــه بتهنئة 

حكومة وشــعب العــراق "على 
اللــذان  والتخطيــط  الرعايــة 
الزيارة  ســاهما في تنظيم هذه 
اإلعجــاب  وأواصــل  الضخمــة 

بتعزيز  اللتزامه  فرنسيس،  بالبابا 
والروابــط  الدينــي  التســامح 
والتفاهم  لإلنســانية  املشتركة 

بن األديان".

ووصــل البابــا األرجنتينــي إلى 
العــراق، اجلمعة، وعــاد إلى روما 
االثنن، بعد أن جاب البالد متنقال 
من بغداد إلــى املوصل وقرقوش، 
البلدة املســيحية في الشــمال 
التــي عانــى أهلها مــن ويالت 

مقاتلي تنظيم داعش.
واســتهل البابا اجلمعــة جولته 
بالتأكيد على أنــه يأتي "بصفة 
تائب يطلب املغفرة من الســماء 
ومن األخوة للدمار الكثير وقسوة 

البشر"، و"حاجا يحمل السالم".
وفي ختــام فعاليــات الزيارة في 
قداس فــي أربيل األحد، ودع البابا 
سيبقى  "العراق  قائال:  العراقين 

دائما معي وفي قلبي".
وزار البابا، األحــد، مدينة املوصل 
أرواح "ضحايا  حيث صّلى علــى 
احلرب" في ســاحة حوش البيعة 

أمام كنيسة أثرية مدمرة.
وأســف، في كلمة ألقاها هناك، 
بأعداد  املأســاوي  لـ"التناقــص 
تالميــذ املســيح" في الشــرق 

األوسط. 

وصّلى من املوقع األثري الشــاهد 
علــى انتهــاكات اجلهادين "من 
والنزاعات  احلــرب  ضحايــا  أجل 
أن "الرجاء  املســلحة"، مؤكــدا 
أقوى من املوت، والسالم أقوى من 

احلرب".
مســيحيي  من  العديد  وأرغــم 
والنزاعات  احلــروب  بفعل  العراق، 
وتــردي األوضاع املعيشــية، على 

الهجرة. 
ولم يبق في العراق اليوم ســوى 
400 ألف مســيحي من سكانه، 
البالــغ عددهم 40 مليونا، بعدما 
كان عددهم 1,5 مليون عام 2003 

قبل االجتياح األميركي للعراق.
وزار قرقــوش، البلدة املســيحية 
التي نزح كل أهلها خالل سيطرة 
منهم  جزء  وعــاد  تنظيمداعش، 
خالل السنوات املاضية، وترأس في 
كنيسة الطاهرة الكبرى قداسا. 

وقال البابا، في كلمة هناك" "قد 
يكون الطريق إلى الشفاء الكامل 
ما زال طويال، لكني أطلب منكم، 

من فضلكم، أال تيأسوا".

الرئيس االميركي جو بايدن:
زيارة البابا الى العراق بعثت رسالة اخوة وسالم 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حســمت اللجنة العليــا للصحة 
والســالمة الوطنية امــس االثنن، 
اجلدل بشــأن حظــر التجــوال في 

العراق.
وقالت األمانة العامة جمللس الوزراء في 
بيان لها  إنه "نظراً للموقف الوبائي 
من مؤشــرات  يرافقه  ومــا  احلالي، 
تتنبأ بخطــر زيادة اإلصابات واحلاالت 
البيانات  تشير  إذ  واحلرجة،  الشديدة 

الوبائيــة احلالية ملرض )كوفيد – 19( 
إلى زيادة في أعداد اإلصابات وحاالت 

دخول املستشفيات، وللحفاظ على 
توصيات  واستناداً  املواطنن،  سالمة 

وزارة الصحة".
وقررت اللجنة، وفقــا للبيان "متديد 
إجراءات حظر التجوال الشامل أليام 
اجلمعة والســبت واألحــد، واجلزئي 
من الثامنة مســاًء حتى اخلامســة 
فجــراً لبقية أيام األســبوع اعتباراً 
 ،2021/3/22 ولغايــة   2021/3/9 من 
مــع التأكيد على الفــرق الصحية 
اإلجراءات  األمنيــة مبتابعة  والقوات 
املأخوذة ومحاسبة اخملالفن بشدة".

السليمانية ـ عباس اركوازي:
بينمــا دعا نــواب كــرد حكومة 
النفط  الى تسليم ملف  االقليم 
ضمانا  االحتاديــة  احلكومــة  الى 
رواتب  التفــاق شــامل يضمــن 
االقليم،  مواطني  ومســتحقات 
اعلــن رئيــس اقليم كردســتان 
نيجيرفــان بارزاني، دعمه للدعوة 
التــي أطلقهــا رئيــس الــوزراء 
امــس  الكاظمــي  مصطفــى 

اإلثنن، لعقــد حوار وطني بهدف 
التوصل الى اتفــاق نهائي ووضع 
العالقة  للمشاكل  جذرية  حلول 
بــن اقليم كردســتان واحلكومة 

االحتادية.
بارزاني في منشــور على  وقــال 
تويتر،"ادعم واســاند دعوة رئيس 
الوزراء مصطفــى الكاظمي، من 
اجل عقد حوار وطني بن االطراف 
العراقيــة اخملتلفة واجــراء حوار 

حقيقي عميق بغية الوصول الى 
اتفاق نهائــي ووضع حلول جذرية 
ملشــاكل ٳقليم كردســتان، مع 
احلكومة االحتادية وفقا للدستور".
مصطفى  الــوزراء  رئيــس  وكان 
الكاظمــي قد طرح دعــوة حلوار 
لتحقيق  وطني ليكــون معبــراً 
تطلعات الشعب، تشمل أهدافه، 
"التوصــل الــى اتفــاق نهائــي 
للعالقــة بن احلكومــة املركزية 

البيئة  وايجاد  كردستان"،  وإقليم 
القوات  والتوقيتات إلخراج جميع 
املقاتلــة من أرض العــراق ضمن 
آليات فنية زمنيــة متفق عليها 

مع التحالف الدولي.
ودعا الكاظمي إلــى حوار وطني 
علــى كل املســتويات احلزبيــة 
والرسمية والشعبية للتوصل الى 
اتفاق نهائي بن احلكومة املركزية 

وحكومة إقليم كردستان.

اللجنة العليا للصحة والسالمة تمدد
حظر التجوال اسبوعين آخرين

بارزاني يرحب بدعوة الكاظمي لحوار وطني
يؤمن اتفاقا نهائيا بين أربيل وبغداد

نواب كرد يطالبون حكومة االقليم بتسليم ملف النفط الى بغدادبنوعيه الجزئي والشامل

الصادرات الصينية تسجل أكبر نمو في عقود
6رغم الجائحة تنامي عمليات الخطف وابتزاز 

3العائالت السورية لتحصيل الفدية

الصباح الجديد ـ وكاالت:   
أكثر  أرواح  حصد فيروس كورونــا 
مــن 2.7 مليون فيمــا اصاب نحو 
العالم،  حول  شخص  مليونا   117
كما خلف عشــرات آالف الوفيات 
ومئــات آالف اإلصابــات في الدول 

العربية.
الدول  قائمــة  العــراق   وتصــدر 
العربية األكثر تضررا من حيث عدد 
اإلصابات جراء تفشي الوباء، حيث 
ســجل أكثر من 726 ألف إصابة 
حتى اآلن، وجتاوز عدد الوفيات فيه 

13500 حالة وفاة.

وســجل املغرب الذي يحتل املرتبة 
الثانية أكثــر من 486 ألف إصابة، 
الوفيــات فيه نحو  فيما بلغ عدد 
8700 حالة وفاة منذ بدء تفشــي 

الوباء.
األردن جتاوز مجموع اإلصابات  وفي 
حتــى اآلن 427 ألفــا، وتوفي نحو 
الوباء.  5000 شخص جراء تفشي 
وســجلت اإلمارات نحو 411 ألف 
تليها   ، وفــاة  و1322 حالة  إصابة 
أكثر من  لبنان حيث مت تســجيل 
395 ألف إصابة و5046 حالة وفاة 

منذ بدء تفشي الوباء.

البالد في مقدمة الدول العربية 
األكثر تضررا من كورونا

بغداد - الصباح الجديد:
اورد مقــرر اللجنة املاليــة النيابية 
احمــد الصفــار امس االثنــن، ان 
اعتمــاد ســعر 45 دوالرا لبرميــل 
النفط فــي املوازنة بعيد كل البعد 
املعطيات  ، ألنه يخــاف  الواقع  عن 
وتوقعات خبــراء النفط التي افادت 
بان سعر النفط ســوف يتراوح بن 
61 الى 69 $ خالل عام 2021، مبينا 
أنــه كان االجدر احتســاب ســعر 
برميل النفط على األقل بـ 50 دوالر .
اطلعت  فــي تصريح  الصفار  وقال 
عليه الصباح اجلديد، ان " بناء املوازنة 
على سعر برميل النفط بـ 45 دوالر 
بعيد كل البعد عن الواقع حيث ان 
األشهر األخيرة من العام املاضي بدا 
صعود سعر النفط بشكل متسارع 
إيجاد  وفق معطيات متوقعة منها 
لقاحات لكورونا وانخفاض كبير في 

االحتياطي النفطي األمريكي " .
وأضاف ان " اغلــب أعضاء اللجنة 
املالية طالبــوا احلكومة الى اعتماد 
وهــذا  للبرميــل  دوالر   50 ســعر 
متحقق اال ان احلكومة رفضت ذلك 
"، وبن: " لو مت اعتماد 50 دوالر لتوفر 
لنا في املوازنة 20 ترليون دينار وهذا 
بالتأكيد ســوف يقلل عجز املوازنة 
بشكل كبير وتوفيردرجات وظيفية 
والتربية  اخلاص  القطاع  وتنشــيط 

والتعليم والصحة " .
وأشــار الصفــار إلــى ان " اللجنة 
قامت برفع حجــم املوازنة الى 129 
ترليــون لدعــم قطاعــات مهمة 
مستندين على الوفرة املالية نتيجة 
ارتفاع أســعار النفط , ورمبا سوف 
نعمل على اجــراء موازنة تكميلية 
بعد الشهر السابع اذا ما استمرت 

أسعار النفط بهذا املستوى ".

بغداد ـ الصباح الجديد:   
اعلنــت وزارة التخطيــط امس 
االثنن، ان اجلهاز املركزي لالحصاء 
اســتكمل اســتعدادته الفنية 
واالدارية، لتنفيذ املسح املتكامل 
لالوضــاع االجتماعية والصحية 

للمرأة في البالد.
للوزارة  الرســمي  املتحدث  وقال 
عبدالزهــرة الهنــداوي في بيان 
تلقــت الصباح اجلديد نســخة 
منه، ان "املســح املذكــور، ميثل 

اهميــة تنموية كبيــرة، لكونه 
سيســهم في توفير املؤشــرات 
املرأة  تخــص  التي  االحصائيــة 

العراقية".
املؤشــرات  هــذه  ان"  واضــاف، 
الصحية  الناحيــة  ستشــمل 
الصحة  وتعزيز  ومتكينها،  للمرأة 
االجنابيــة، فضال عــن اخلصائص 
التي  واالجتماعية،  الدميوغرافية 
تهدف لقياس تكلفة العنف ضد 

املرأة، وأثر جائحة كورونا" .

التخطيط تجري مسحًا عن األوضاع 
االجتماعية والصحية للمرأة في العراق

اعتماد الحكومة سعر 45 دوالرا لبرميل 
النفط في الموازنة يخالف معطيات السوق

بغداد - وعد الشمري:
البرملانية،  املالية  اللجنة  شكت 
املشــكالت  ان  االثنن، من  أمس 
التصويت على قانون  التي تعيق 
وليســت  سياســية  املوازنــة، 
مالية او اقتصادية، مشــيرة الى 
الكتل  تدخــالت  معاناتهــا من 
للنواب بشأن  اليومية  والطلبات 

هذا القانون.
وقال مقــّرر اللجنة النائب أحمد 
املوازنة  "مناقشــات  إن  الصفار، 
وقد  أســابيع،  ثالثة  منذ  انتهت 
طلبنــا في يوم 15 من الشــهر 
املاضــي حتديــد موعد جلســة 

التصويت على القانون".
وتابع الصفار، أن "فلسفة املوازنة 
بأنها خطة  العالــم  دول  جلميع 
إال  شاملة،  اجتماعية  اقتصادية 
في العراق فــأن املوضوع يتحول 

إلى صراع سياسي".
ويأســف ملا تســبب به تعطيل 
في  "تأخر  مــن  املوازنــة  إقــرار 
االســتثمارات، وتوقــف احليــاة 
العامة وحصول مشكالت كبيرة 
على املستوى االقتصادي، بسبب 
العام  املال  مراقبة  إمكانية  عدم 

واستغالله بالشكل املطلوب".
ونــّوه الصفار، إلــى أن "اللجنة 
املاليــة اضطــرت بــأن تقــوم 
بــدور املعّد لهذا املشــروع على 
الرغــم مــن أن هذا يعــد جتاوزاً 
للصالحيات، لكــن كنا مجبرين 
بعد أن اســتلمنا ورقة جامدة ال 
تعّبر عن الوضــع احلالي للعراق، 

واملشكالت واألهداف املطلوبة".
ونفى وجود، "خالف مع احلكومة 
بشأن التعديالت التي جرت على 
القانــون، وكان لدينا اجتماعات 
ناقشــت تلــك التعديــالت مع 

بأعلى  التنفيذيــن  املســؤولن 
رئيس  مقدمتهم  في  املستويات 

الوزراء مصطفى الكاظمي".
ويواصــل، أن "وضعنــا للموازنة 
جاء بنحــو ال يحّمــل احلكومة 
ال تستطيع تنفيذها، لكن  أموراً 
اصطدمنا مبشــكالت سياسية 

وليست مالية أو اقتصادية".

وأردف الصفــار، أن "الكثيــر من 
املوازنة وليس  األســباب عّطلت 
فقــط االتفــاق علــى التزامات 
بل  كردســتان،  إقليم  وحقــوق 
هنــاك أيضاً تدخــالت من كتل 
سياســية، والطلبــات اليومية 

للنواب".
أخرى  "املشكالت  أن  ويسترسل، 

احملافظــات  بحصــص  تتعلــق 
اجلديدة  الوظيفيــة  والدرجــات 
والتغييــر الذي طرأ على ســعر 

برميل النفط".
مضى الصفار، إلــى أن "القانون 
مــن الناحيــة الفنيــة جاهــز 
للتصويت، وذلك من خالل عرض 
املواد اخملتلف عليها وترك الكلمة 

الفصل للنواب".
مــن جانبه، ذكر عضــو اللجنة 
النائب جمــال كوجر في تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "اخلالف 
األبرز على قانون املوازنة ما زال هو 

االتفاق مع إقليم كردستان".
وتابع كوجــر، أن "التصويت على 
املوازنة لن يكون دون الوصول إلى 

حل يرضي الطرفن، ومترير القانون 
بالتوافق وليس باألغلبية".

ما  "احلــوارات  أن  إلــى  ولفــت، 
زالت مســتمرة، ولدينا الفرصة 
اتفاق  إلــى  للوصول  املناســبة 
شامل لكن يجب أن يتم حسمه 
خالل أســرع وقت ممكــن وخالل 

األسبوع احلالي".

مشكالتنا مع اقرار قانون الموازنة سياسية 
وليست مالية او اقتصادية

مجلس النواب "ارشيف"

شكت تدخالت الكتل وطلبات النواب بشأنه

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
امس  النفط،  أسعار  ارتفعت  
أعلى مســتوى  لتبلغ  االثنن، 
الثانــي للعام  منــذ كانــون 
من  أقوى  تقريــر  بعد  املاضي، 
الواليات  في  للوظائف  املتوقع 
املتحدة وقــرار أوبك وحلفاءها 
في  اإلمــدادات  زيــادة  عــدم 
نيســان املقبل، كمــا تتزامن 
منشــآت  على  الهجمات  مع 

نفطية سعودية.
وجتاوز ســعر العقــود اآلجلة 
دوالرا   71 برنت مســتوى  خلام 
أميركيا للبرميل الواحد، وذلك 

للمرة األولى منذ 8 يناير 2020.
وأفــادت معطيــات التــداول 
لشهر  اآلجلة  العقود  بارتفاع 
الشمال  بحر  نفط  ملزيج  مايو 
ماركة برنت بنسبة 2.32 باملئة 

ليبلغ 71.15 دوالرا للبرميل.
كما ارتفع خام غرب تكساس 
اآلجلة  العقود  في  الوســيط 
لشهر أبريل بنسبة 2.57 باملئة 

ليبلغ 67.81 دوالرا للبرميل.
وفــي وقــت ســابق، أظهرت 
بيانــات التداول ارتفاع ســعر 
خام برنت ليتجاوز مستوى 70 

دوالرا للبرميل.

اسعار النفط تواصل 
صعودها وبرميل برنت 

يتخطى 71 دوالرا
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت وزارة الزراعة استمرار عمليات 
والفني  البيطري  الصحي  االشراف 
على  واالشراف  اللحوم  مجازر  على 
عمليــات جــزر احليوانــات واعطاء 
الصالحية للحــوم وتقدمي اخلدمات 
والعام  اخلاص  للقطاعني  البيطرية 
في اوقــات حظر التجــوال،  وذلك 

أستنادا الى توجيهات الوزير. 
حيــث واصلت املــالكات البيطرية  
عمليات املتابعة امليدانية واالشراف 
على اجملازر للقطاعني العام واخلاص 
في اثناء فتــرة احلظر لالطالع على 
اخلدمــات البيطريــة التــي تقدم 
لهم، اذ متت زيارة مجزرة الشــعلة 
وبتواجد االطباء البيطرين في وحدة 
الفحص لالشراف ومتابعة عمليات 
جــزر احليوانات واعدادهــا وبصورة 
يومية، اذ مت الكشف عليها واعطاء 

الصالحية لهــا من قبل كادر وحدة 
الفحص في اجملزرة.

كما تقوم اللجان البيطرية اخملتصة 
من قبــل دائرة البيطرة باالشــراف 
على جتهيــز وحدات اجليش العراقي 
باللحوم اجملزورة في مجزرة الشعلة 
بعد اخضاعها لالشــراف الصحي 
البيطري وبالتعاون مع جلنة مختصة 
من وزارة الدفــاع، حيث تتم عملية 
حتريــر ومنــح الشــهادة الصحية 
هذه  بصالحية  اخلاصــة  البيطرية 
اللحوم اجملزورة من قبل هذه اللجان 
للتأكد من سالمتها من اجل توفير 
االمن الغذائي للمواطن وللقطاعني 

العام واخلاص.
من جهة أخــرى عبرت وزارة الزراعة 
عن شجبها الشديد ألنباء تقليص 
واملزارعني،  الفالحــني  عــن  الدعم 
الصادرة من أروقــة مجلس النواب، 
واصفــة اإلجــراء باحملبــط للعمل 

الزراعي

ســيما وما تشهده األســواق من  
 ، الزراعية  احملاصيــل  توفر خملتلــف 
برغم ظــروف جائحة كورونا، فضال 
عن حاجة البــالد للعملة الصعبة 
بســبب األزمة املاليــة التي ألقت 
بضاللهــا على الواقــع االقتصادي 
وضــرورة تضافــر اجلهــود لتنمية 
ودعــم املنتج احمللي والــذي يحتم 
زيادة الدعم املقدم للفالحني وملربي 
املاشية والدواجن ومختلف األعمال 
الزراعية، لغرض توفير األمن الغذائي 

للمواطن.
أن هذه اإلجــراءات التي تهدف إلى 
تقليــص الدعم على الفالحني تعد 
بلد  العــراق  لكون  غير منطقيــة 
متميزة  مبكانــة  ويحظى  زراعــي، 
في هذا اجملال بالنســبة للمنطقة 
وللعالم، فــوزارة الزراعة قد طالبت 
ومبختلف املناســبات بزيادة الدعم 
املقدم للفالحني من أســمدة وبذور 
لوجســتي،  ودعم  زراعية  ومكننة 

الزراعي  القطاع  لالرتقاء مبســتوى 
وبشقيه النباتي واحليواني.

أن وزارة الزراعــة تعد هــذه األنباء 
محبطة للفالحني واملزارعني، وتؤدي 
إلى ردود أفعال عكســية كالعزوف 
عن العمل الزراعــي، وزيادة الهجرة 
مــن الريف إلى املدينــة، فضال عن 
أن هذا اإلجــراء يأتي في وقت حقق 
االكتفــاء من مختلف  العراق  فيه 
احملاصيل الزراعية، ويصدر عددا منها 
إلى خارج البالد، لدعم خزينة الدولة 
، وامتصاص البطالة، وتشغيل أبناء 
الزراعة هي  اجملتمع الريفي، لكــون 
الوحيد ملعيشتهم وتسيير  املصدر 

أمورهم.
أن وزارة الزراعة لــن تقف مكتوفة 
االيدي، وإمنا ستطالب بزيادة الدعم 
الوســائل  كل  عبر  إلغــاءه  وليس 
الرســمية، لغــرض إعــادة النظر 
مبا يلحــق بالفالح من ضــرر مادي 

ومعنوي.

تقـرير

الزراعة تواصل عمليات االشراف البيطري على مجازر اللحوم
شجبت أنباء تقليص الدعم عن الفالحين

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفقد وزيــر التجــارة الدكتور عــالء احمد 
اجلبــوري الشــركة العامــة لتجــارة املواد 
الغذائية والتقى مبدير عام الشركة املهندس 
قاســم حمود وبدأ بجولة شــملت مخازن 
الشــركة في م . م الكــرخ يرافقهما مديرا 
قسم االستيراد و قســم التسويق لألطالع  
وبشكل مباشر على سير العمل  واالشراف 
على عملية اســتالم وجتهيز مادتي السكر 

وزيت الطعام وجتول داخل اجملمعات اخملزنية .
وأكــد الوزير اجلبــوري خالل اللقــاء ان وزارة 
التجارة تعمل اليوم على وفق اســتراتيجية 
واضحة تقوم على حتســني االداء واالرتقاء به 
نحو االفضــل من خالل الدخول في تفاصيل 
العمل وجتاوز االشــكاليات التي تعوق وصول 

املواد .
واشــاد الوزير بإدارة الشــركة يرغم احلضر 
الصحي والوضع االســتثنائي ، واشــار الى 
اهمية االحصائيات واخلطط  في اطار متابعة 
توزيع مفردات البطاقة التموينية التي تقوم 
بها الشركة موضحا ان وزارة التجارة تسعى 
فــي مختلف االجتاهــات لتجهيــز املواطن 
العراقي بكامل مســتحقاته  من البطاقة 

التموينية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدكتــورة عبير  العمل  وزارة  اكدت وكيــل 
اجللبي على اهمية كتابة معلومات استمارة 
البحث االجتماعــي بصورة دقيقة وواضحة 
وذلك انصافا للفقراء ومنعا الي سوء تقدير.

ووجهت الوكيل خالل زيارتها قســم البحث 
االجتماعــي في هيئة احلمايــة االجتماعية 
برفقة معــاون مدير عام دائرة احلماية بتوفير 
جميع مستلزمات عمل الباحثني الن دورهم 
محوري واســاس في تطبيــق قانون احلماية 
االجتماعية رقم ١١ لســنة ٢٠١٤ ، جاء ذلك 
بعد االجتماع مع رئيس قسم البحث وعددا 
واالســتماع جلملة مطالبهم  الباحثني  من 

واحتياجاتهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للصناعــات  العامــة  الشــركة  تواصــل 
شــركات  احدى  وااللكترونية  الكهربائيــة 
واملعادن جتهيز منتجاتها من  الصناعة  وزارة 
محوالت القــدرة ومحوالت التوزيع مختلفة 

السعات .
وقال مدير عام الشــركة املهندس ســفيان 
فوزي اجلبــوري ان املالك الفني والهندســي 
في مصنــع احملــوالت الكهربائيــة يواصل 
العمــل لتجهيــز شــركة توزيــع كهرباء 
السعات  مختلفة  التوزيع  مبحوالت  الوسط 
على وفق العقد املبــرم معها وعلى دفعات 
، الفتا الى انه قــد مت جتهيز الدفعة )13( من 
العقــد والبالغة )13( محولة توزيع ســعة 
(250kva ( بعد إجــراء الفحوصات اخملتبرية 
الســيطرة  الالزمة عليها من قبل قســم 
النوعية واصدار شــهادة الفحص املطابقة 
للمواصفات الفنية القياسية املعتمدة لدى 
وزارة الكهرباء وبحضور ممثلي شــركة توزيع 

كهرباء الوسط  .

وزير التجارة يطلع على 
واقع العمل في شركة 

المواد الغذائية

العمل تؤكد اهمية 
انصاف الفقراء خالل 

البحث االجتماعي

»االلكترونية« تواصل 
تجهيز محوالت التوزيع 

والقدرة الكهربائية

البصرة ـ سعدي السند :

العراق  موانئ  شــركة  شهدت 
خالل األســبوع املاضــي تنفيذ 
العديد مــن فعالياتها املينائية 
التخصصيــة فــي البحر وفي 

اليابسة .
مدير عام شــركة موانئ العراق 
فرحــان  املهنــدس  الدكتــور 
الفرطوســي حتدث  محيســن 
للصباح اجلديد عــن جانب من 

هذه الفعاليات قائال: 
لنبدأ من ميناء خور الزبير الذي 
كبيرة  جتاريــة  حركة  يشــهد 
ويحقق أعلى إيراد مالي بالرغم 
من ظروف جائحة كورونا مقارنة 
, حيــث  الســابقة  باألشــهر 
اســتقبلت أرصفة امليناء عددا 
التي  النفط  كبيرا من ناقــالت 
سومو  شــركة  لصالح  تعمل 
النفطية  املشــتقات  لتصدير 
السفن  إلى استقبال  باإلضافة 
التجارية احململة باملواد املتنوعة..
وبنّي املدير العام ان زيادة اإليرادات 
جاءت مــع توجيهات وزير النقل 
بضرورة زيــادة طاقة العمل في 
لالقتصاد  رافدا  وجعلها  املوانئ 
ميناء  أن  ، موضحــاً  الوطنــي 
جتارية  حركة  يشهد  الزبير  خور 
نشــطة بالرغــم مــن ظروف 
جائحــة كورونــا وتأثيرها على 
الوضع بصــورة عامــة ، ومتثل 
امليناء بتحميل ناقالت  نشــاط 
جتارية  سفن  واستقبال  النفط 

على متنها مواد متنوعة .
فاملينــاء لم يتوقف و أن الكوادر 
املينائية مســتمرة في عملها 
وملتزمــة بتطبيــق إجــراءات 
الوقاية وتوجيهات وزارة الصحة 
، مشــيراً الى أن األيــام املقبلة 
ستشهد حركة أكبر في إرساء 
واقالع البواخر من أرصفة امليناء 
االمر الذي ســيرفع من عائداته 

الشهرية
التجاريــة  احلركــة  هــذه  وإن 
امليناء  يشهدها  التي  النشطة 
جاءت بجهــود كوادرنا واجلهات 
الساندة لنا ، الفًتا الى أن حتسني 
املالحية  القنــاة  فــي  األعماق 

الكبيرة  الناقالت  بدخول  سمح 
واملتوســطة وكذلــك دخــول 
ومنها  للخدمة  جديدة  أرصفة 
رصيــف 12 وكذلــك تنظيــم 
 24 العمــل وجعله  لســاعات 
ساعة مع خلق جو من التفاهم 
واأللفة بني العاملني والشركات 

العاملة في امليناء .
إدامة وتأهيل العوامات البحرية 

في قناة خور عبداهلل املالحية
الشــركة  ان  العام  املدير  وأكد 
العامــة ملوانئ العــراق عملت 
على تأهيــل العوامة رقم ) 6 ( 
وإعادتها للعمــل في قناة خور 
عليها  متــت  ان  بعــد  عبداهلل 
إجراءات الصيانــة والتصليح و 

استبدال اجزاء منها .
وتأتي هذه األعمال لضرورة إدامة 
وتأهيل عوامات الداللة البحرية 
وتأثيث القنوات املالحية ، حيث 
البحرية  املوانئ  مالكات  وجهنا 
بإجراءات الصيانة الدورية جلميع 
العوامات من أجل سالمة مرور 

الســفن والناقــالت القادمــة 
واملغادرة ملوانئ الشركة .

مــن جانبه بــني مدير قســم 
الســيطرة والتوجيــه البحري 
الكابنت رمزي ايشــا أن  مالكات 
القســم فــي شــعبة التنوير 
العوامة  باعادة  شرعوا  البحري 
رقم ) 6 ( الى قناة خور عبداهلل 
بعــد أنقطــاع سالســلها و) 
مخطافها ( موضحاً مت ســحب 
العوامــة الى موانــئ أم قصر 
حيــث أجريت عليهــا عمليات 
الصيانة والصبغ وتثبيت فانوس 
العمل  جديد وقــد جرى هــذا 
بالتنســيق والتعاون مع قسم 
و  املوانئ  البحري فــي  االنقــاذ 
استخدام اجلنيبة ابا ذر والرافعة 

نوع كروف والساحبة الراية

 بناء محطة السلكي جديدة 
في ميناء ام قصر

واعلــن مدير عام الشــركة ان 
شــركتنا شــرعت قبــل فترة 

ببناء محطة  بالقصيرة  ليست 
ام  ميناء  الســلكي جديدة في 
قصــر لتكون بديــالً عن احملطة 

القدمية.
الالســلكي  محطة  بنــاء  وإن 
احلديثة ســيوفر االتصال اآلمن 
بني الشــركة وأقسامها , الفتاً 
الى أن العمل في الوقت احلاضر 
يركز على تطوير البنى التحتية 
للشركة وجعلها تواكب حركة 
العمل وحداثة القطع البحرية .

فــي الســياق ذاته بــني مدير 
موانئ  فــي  االتصاالت  قســم 
عبد  مهندســني  رئيس  العراق 
األمير علــك  أننا جنــري زيارات 
ميدانيــة ونتابــع مراحل البناء 
في احملطــة اجلديدة  مؤكدا في 
نفس الوقت إجراء االستعدادات 
والتحضيــرات لتهيئة املالكات 
على نقل األجهزة واملعدات الى 
املوقــع اجلديد تشــمل أجهزة 
 NAVTEX , GMDSS , ووالتــي

SSB , HF, VHF

املوانئ تستقبل رئيس شركة 
دامن الهولندية

وقال مدير عام الشــركة أيضا 
لقد اســتقبلنا في األســبوع 
املاضــي رئيــس شــركة دامن 
في  املتخصصــة  الهولنديــة 
مجــال عالم صناعة الســفن 
الســيد ) گومر دامــن ( والوفد 

املرافق له .
ويأتــي ذلــك في ضــوء تقدمي 
والشركات  للوفود  التسهيالت 
العامليــة لالطــالع علــى واقع 
البحرية  والبيئــة  املوانئ  عمل 
البناء  العراقية مبا يخدم حركة 
واالعمار التي تقــوم بها الوزارة 

وتشكيالتها.
العراق  موانــئ  عقــدت  وقــد 
اجتماًعا مهما برئاســة املعاون 
االداري الكابنت عادل علي دشــر 
ومدراء األقســام في املوانئ، مع 
وفد الشــركة الهولندية تناول 
فيه الطرفان التنسيق والتعاون 

وطرح األفكار في إنشاء مشاريع 
مســتقبلية منها فكــرة بناء 
مدينة مسافن لتصنيع السفن 

وارصفة في أم قصر .

وفي نهاية االجتماع قدم 
الفرطوسي درع املوانئ لرئيس 

الوفد الهولندي
الزائر هدية  الوفــد  وبدوره قدم 
للموانئ،  الهولندية  الشــركة 
واصطحب املدير العام الضيوف 
بجولــة ميدانيــة فــي ميناء 
على  والصعود  التجاري  املعقل 
ســاحبة الوحدة التي صنعتها 
شــركة )دامن ( الهولندية عام 

.1978
كما ان موانئ العراق اصطحبت 
وفد شركة ) دامن ( لزيارة املوانئ 
والتعاون  بالتنســيق  النفطية 
مع شــركة جوار اخلليج إحدى 
شــركات التشــغيل املشترك 
العراق و  وكالء شركة دامن في 

العاملة في املوانئ .

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفقد مدير عام الشــركة العامة 
املهندس  بغــداد  لتوزيــع كهرباء 
مقر  الزبيدي  دهش  حســني عطا 
فــرع توزيع كهربــاء الصدر، حيث 
كان في اســتقباله مديــر الفرع 
املهندس سعدون النداوي وعدد من 

رؤساء األقسام والشعب.
وعقــد املديــر العام فــور وصوله 
للفرع،  املتقدم  املالك  مع  اجتماعاً 
ملناقشــة ســير عمل الشــبكة 
تاهيــل  ومشــروع  الكهربائيــة 
الشبكة الكهربائية ملدينة الصدر 
املناقصــة ت د٢  واكمــال اعمال 
وتشــغيل جميع قطاعات مدينة 
الصــدر ضمن الشــبكة اجلديدة 

والنهوض بواقع عمل املبيعات ودور 
عمل اجلباة اجلدد، وكيفية تعظيم 
بيانات  ، واكمال قاعــدة  اجلبايــة 

املشتركني واصنافها.
وقدم مدير الفــرع عرضاً عن عمل 
واالختناقات  الكهربائية  الشبكة 
عن  استمر  واحلديث  اجلباية  ووضع 
املتحققة، فيما  اجلبايــة  معدالت 
شــرح الســادة رؤســاء األقسام  
أداء أقسامهم  نبذة مختصرة عن 
في الفتــرة املاضيــة. وأكد املدير 
العام على رفع وتيرة عمل حمالت 
ازالــة التجــاوزات ومتابعة جباية 
العالي  االســتهالك  مشــتركي 
واملمتنعني عن التسديد وتشكيل 
جلــان متابعة التجــاوزات، وتوفير 

التجاوزات  الــالزم لعمــل  الدعم 
، والعنايــة بالقــراءات  واجلبايــة 
احلقيقة في املقياس بشكل دقيق.
كما اكد املديــر العام على اكمال 
اخلطط املوضوعة لفك االختناقات 
واعداد  القناة  قاطع شــرق  ضمن 
املتنقلــة املضافة مؤخرا  احملطات 
والتي تسهم بشكل فاعل في فك 
االختناق واتاحــة التيار الكهربائي 
للمواطنني ، مشــدداً على أهمية 
احملوالت  عطــب  اســباب  معاجلة 
واجناز االعمال بالســرعة املمكنة 
مع تذليل جميع اإلشكاليات التي 
تعرقــل العمل وانطــالق نحو اداء 
افضل ومســتوى عال من اخلدمة 

املقدمة للمواطنني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير النفط احسان عبد اجلبار 
اســماعيل رئيس اللجنة الوزارية 
والوزارة  احلكومة  اهتمام  للطاقة 
بزيادة مشــاريع االستثمار االمثل 
االنتاج  وزيــادة  النظيفة  للطاقة 

منها.
الوزير خالل اســتقباله  وأوضــح 
في  مقر شــركة مصافي اجلنوب 
اليابانيــة   JGC شــركة  مديــر 
سيتاشــو ســاتو ومدير منظمة 
توياما والسكرتير  اليابانية  جايكا 
االول للســفارة اليابانية ناكوا ان 
احلكومة عازمــة على زيادة حجم 
االســتثمار للطاقــة النظيفــة 
التعاون  زيادة مســاحة  من خالل 
الرصينة  العاملية  الشــركات  مع 

املتخصصة في هذا اجملال ، ومنها 
الشركات اليابانية .

واشــار وزيــر النفط الــى اهمية 
التعاون مع شركة )JGC( اليابانية 
فــي تنفيذ عــدد من املشــاريع 
للجهات  ، موعــزاً  في هذا االطار 
املعنية في الوزارة بتشــكيل جلنة 
الفني للتعاون  فنية لوضع االطار 
مع الشــركة اليابانيــة واآلليات 
التعجيل في  التي تســاعد على 
، كاشــفا  املشــاريع  تنفيذ هذه 
عن تأســيس اكبر مركز للتدريب 
والطاقة  النفط  في مجال  الفني 

بالتعاون مع الشركة اليابانية .
 )JGC( فيمــا اعرب مدير شــركة
سيتاشــو ســاتو عن ســعادته 

بالتعــاون مــع وزارة النفــط في 
لصالح   )FCC( مشــروع  تنفيــذ 
اجلنــوب وهو  شــركة مصافــي 
من املشــاريع املهمــة في قطاع 
التصفيــة ، معرباً عــن امله في 
في  العمل  حجم  وتوســيع  زيادة 
واشــاد  النظيفة.  الطاقة  قطاع 
وكيــل الوزارة لشــؤون التصفية 
احلكومة  بتعــاون  يونــس  حامد 
اليابانية في تنفيذ اول مشروع من 
نوعه في قطاع التصفية بالعراق 
، وهو مشــروع )FCC( بطاقة )55( 
الف برميــل ،الذي يحول مخلفات 
املصافــي الى منتجــات نفطية 
عاليــة اجلودة،  ووفــق املواصفات 

القياسية االوربية .

مدير عام كهرباء بغداد يتفقد
 مقر فرع توزيع الصدر

 JGC وزير النفط يبحث مع شركة
اليابانية تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة

موانئنا تشهد حركة عمل دؤوبة 
وميناء خور الزبير يحقق أعلى إيراد مالي

مدير عام شركة موانئ العراق يتحدث للصباح الجديد :

يشهد ميناء 
خور الزبير حركة 
تجارية نشطة 
بالرغم من ظروف 
جائحة كورونا 
، وتمثل نشاط 
الميناء بتحميل 
ناقالت النفط 
واستقبال سفن 
تجارية على متنها 
مواد متنوعة

احد املوانئ العراقية



3 شؤون عربية دولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ذكرت صحيفة »نيويــورك تاميز«، امس 
االول األحد، أن وزير اخلارجية األميركي، 
اقترح في رسالة رسمية عقد مؤمتر في 
السالم  مفاوضات  إنعاش  إلعادة  تركيا 
األفغانية، بهدف رسم اتفاق شامل بني 
احلكومة وحركة طالبان والتخفيف من 
العنف خالل ثالثة أشــهر للتوصل إلى 

وقف إلطالق النار. 
ونقلــت الصحيفة بأن الوزير األميركي 
عبر عــن رغبته، فــي الرســالة التي 
غني،  أشرف  األفغاني،  للرئيس  وجهها 
بأن يســتلم األخير »القيادة بشــكل 
مســتعجل«، وأشــار الوزير األميركي 
إلــى أن إدارة الرئيس جو بايدن، »فقدت 
املعلقة بني  املفاوضــات  إميانها« فــي 

الطرفني. 
وفــي الرســالة »احلادة بشــكل غير 
معتاد«، وفقا لتعبير الصحيفة، طلب 

بلينكن من الرئيــس األفغاني »تفهم 
اإلحلاح في نبرته«، مشيرا إلى »االستياء 
األميركي من املوقف العنيد الذي يبديه 
الرئيس األفغاني في مفاوضات السالم 

املعّلقة«. 
ومت تأجيــل املفاوضــات بني الرئاســة 
األفغانية وحركة طالبان، منذ سبتمبر، 
بعد الوصول إلى اتفاق في فبراير 2020 
بوســاطة أميركيــة، إال أن العديد من 
نقاط اخلــالف حالــت دون املضي نحو 
حتقيــق حل دائم، منها تبادل األســرى 

وخفض التصعيد. 
الواليات  إن  بلينكن في رســالته  وقال 
املتحــدة لــم تتوصــل لقــرار بعــد 
بشــأن ســحب 2500 جندي أميركي 
البالد بحلــول األول من  املتبقني فــي 
مايــو املقبل، ووفقــا لالتفاقية التي مت 
التوصل إليها العــام املاضي، وعبر عن 
مخاوفه بــأن »يصبــح الوضع األمني 
أسوأ وأن تســتولي حركة طالبان على 
أراض بشكل ســريع« بعد االنسحاب 

األميركي احملتمل. 
أميركي في واشــنطن  وأكد مصــدر 
األفغانية  احلكومــة  فــي  ومســؤول 
صحة الرسالة، بينما رفضت اخلارجية 
األميركيــة طلــب »نيويــورك تاميــز« 
التعليــق، واكتفى متحدث باســمها 
اخليــارات مطروحة«  إن »كافة  بالقول 
فيما يتعلق بسحب القوات األميركية. 
وتصاعــدت هجمــات طالبــان فــي 
تزايد  مع  كابــول،  األفغانية  العاصمة 
عمليات القتل املستهدف للمسؤولني 
املدنــي  اجملتمــع  وقــادة  احلكوميــني 
والصحفيني، حســبما أفاد تقرير صادر 
عن منظمة الرقابة األميركية )سيغار(.
فــي  طالبــان  هجمــات  تصاعــدت 
تزايد  مع  كابــول،  األفغانية  العاصمة 
عمليات القتل املستهدف للمسؤولني 
املدنــي  اجملتمــع  وقــادة  احلكوميــني 
والصحفيني، حســبما أفاد تقرير صادر 
عــن منظمــة رقابيــة أميركية امس 

اإلثنني.

وحتاول كابــول احلصول على وقف دائم 
إلطالق النار وإبقاء نظام احلكم القائم 
منذ إســقاط حكم طالبان في 2001 
إثر حملة عســكرية قادتهــا الواليات 

املتحدة.
ورفضت حركــة طالبان تقدمي أي تنازل، 
فيمــا تصاعــدت أعمــال العنف في 
األشــهر األخيرة في سائر أنحاء البالد، 
وال ســيما في العاصمــة كابول التي 
شــهدت سلســلة عمليــات اغتيال 
وإعالميــني  شــرطيني  اســتهدفت 
وسياســيني وناشــطني مدافعني عن 

حقوق اإلنسان. 
وينص االتفاق املوقع في الدوحة والذي 
لم تصادق عليــه حكومة كابول التي 
لم تشــارك فــي املفاوضــات، على أن 
قواتها  املتحدة كل  الواليات  تســحب 
من أفغانســتان، بحلــول مايو 2021، 
مقابل تعهــد طالبان عدم الســماح 
جملموعات إرهابيــة بالعمل من املناطق 

التي تسيطر عليها.

تقـرير

نيويورك تايمز: الخارجية االميركية تعتزم انعاش مفاوضات السالم االفغانية
بعد فقدان االيمان بها 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
احتج حــزب العدالة والتنميــة احلاكم في 
تركيا على إعالن ُكتب عليه »أوقفوا إردوغان«، 
وظهر في ساحة تاميز سكوير مبدينة نيويورك 
األميركيــة، حســبما ذكــرت وكالــة أنباء 

األناضول احلكومية.
وبحســب الوكالة، فقد أعربت جلنة التوجيه 
ومقرهــا  األميركيــة،  التركيــة  الوطنيــة 
واشنطن، عن احتجاجها للشركة املسؤولة 
عن اإلعالن الــذي يهاجم الرئيس رجب طيب 

إردوغان، مشيرة إلى إزالة اإلعالن.
ووفقا ملوقع »أحوال تركية«، فإن اجملموعة التي 
 Advocates of تقف وراء اإلعالن هي منظمة
Silenced Turkey (AST( غيــر الربحية التي 

تتخذ من واين بوالية نيوجيرسي مقرا لها.
وظهــر على أحد إعالنــات املنظمة الذي في 
قلب حي مانهاتن النيويوركي جملة »أوقفوا 
قتل النســاء فــي تركيا في عهــد إردوغان« 
إلى جانب »5 آالف امرأة و780 طفال ســجناء 

سياسيون في تركيا«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ُقتل 15 شــخصاً علــى األقــّل وأصيب أكثر 
من 500 آخرين بجــروح، امس االول األحد، في 
انفجارات ســببها »اإلهمال« دّمرت معسكراً 
للجيــش وأحيــاء محيطــة به فــي غينيا 
االستوائّية، على ما أعلن رئيس البالد، تيودورو 

أوبيانغ نغيما.
ودّمرت أربعة انفجارات قوّية عدة مبان في هذا 
املعسكر الواقع في العاصمة االقتصادّية، باتا، 
باإلضافة إلى عدد ال يُحصى من املنازل احمليطة 

به.
وقال رئيــس البالد، في بيان أذاعــه التلفزيون 
احلكومــي، إّن األمــر يتعّلق »بحادث ســببه 
إهمال الوحدة املسؤولة عن تخزين املتفّجرات 
أّن  إلــى  والذخيــرة«، مشــيراً  والديناميــت 
»التفجيرات أســفرت عن مقتل 15 شــخصاً 

وإصابة أكثر من 500 بجروح«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أشاد رئيس منظمة الصحة العاملية، تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس، مبساهمة روسيا العلمية 
في اختــراع  اللقــاح »ســبوتنيك v« املضاد 

لفيروس كورونا.
وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في حسابه 
على »تويتر«: »أجريت محادثة هاتفية بناءة مع 
وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو حول 
االســتجابة لكوفيد 19، وكذلك حول اللقاح 
الروسي سبوتنيك v وإدراجه في قائمة األدوية 
املعتمــدة من قبل منظمــة الصحة العاملية 
لالستخدام في حاالت الطوارئ. أقدر استثمار 

روسيا في العلوم ».
كما ناقش غيبريســوس وموراشكو دور نظام 
الرعاية الصحية األوليــة، وتعزيز أمناط احلياة 

الصحية ومكافحة األمراض غير املعدية.
ولفت رئيس املنظمة إلى أن »منظمة الصحة 
العاملية تقدر تقديرا عاليا الدور الريادي لروسيا 

ودعمها املالي في هذا اجملال«.
وتلقى ماليني املواطنــني الروس اللقاح املضاد 
لكورونا »ســبوتنيك v«، ويشكل هذا اللقاح 
مناعة مســتقرة، وليســت له آثــار جانبية 

خطيرة.

إعالن »أوقفوا 
إردوغان« في نيويورك 

يثير غضب تركيا 

انفجارات سببها 
»اإلهمال«.. قتلى وجرحى 

في غينيا االستوائية

»الصحة العالمية« 
تشيد بدور روسيا في 

»v إنتاج لقاح »سبوتنيك

الصباح الجديد ـ متابعة :

واالختفاء  تهدد ظاهــرة اخلطــف 
القســري الســوريني، خاصة بعد 
يهدف  التــي  احلوادث  تزايــدات  أن 
مرتكبوها إلــى احلصول على فدية 
مالية مقابل اإلفراج عن اخملتطفني. 
ويقــول املرصــد الســوري حلقوق 
ارتفعت بشكل  احلاالت  إن  اإلنسان 
املاضي، حيث  فبرايــر  ملحوظ في 
تعــرض 8 مواطنني في الســويداء 
للخطف، بينهم طفل وامرأة، كما 
تعرض ثالثة أشــقاء مــن دير الزور 
للخطــف من قبــل فصائل تابعة 

لتنظيم داعش.
ورغم اإلعالن عــن هزمية داعش في 
ســوريا، إال أن التنظيم ال يزال قادرا 
على متويل نفســه عبر نشــاطات 
إجراميــة مثــل فــرض األتــاوات، 
وعمليــات اخلطف مقابــل فديات، 
والسرقات والتهريب، لتأمني الدخل 
الالزم، وفق تقرير سابق أصدره مركز 

راند لألبحاث.
ومنــذ بدء النزاع فــي العام 2011، 
وثقــت منظمات حقوق اإلنســان 
الدوليــة واجملتمع املدني الســوري 
مخالفات خطيرة ضد األفراد والتي 
تشمل اخلطف واإلختفاء القسري.

إرهابــا  داعــش  خاليــا  ومتــارس  
للمواطنــني الســوريني في بعض 
املناطق الســورية، حيث ال يكتفي 
عناصر التنظيم بخطف املواطنني 
واملطالبــة بفدية فقــط، بل يقوم 
بقتــل اخملتطفني وإرســال مقاطع 

مصورة للجثث إلى عائالتهم.
وأشار املرصد السوري إلى أنه خالل 
تنظيم  اختطــف  املاضي  فبرايــر 
داعش تاجرا للسيارات من احلسكة، 
بعد أن قتل شريكه، وبعدها أرسل 
التنظيم لزوجتــه مقطعا مصورا 
مروعة  إعــدام  تنفيــذ  لعمليــة 

لزوجها.
واختطــف عناصــر ثالثة أشــقاء 

يعملون في مجال نقل البضائع في 
املناطق التي تســيطر عليها قوات 
سوريا الدميقراطية، حيث مت إرسال 
رسائل لذويهم، تفيد بأنه في حال 
عدم إرســال فدية تبلغ 5000 دوالر 

سيتم »قطع رؤوس« أبنائهم.
وبالفعل أرســل أهالــي اخملتطفني 
املبلــغ املطلــوب، حيــث أفرج عن 
الشــبان ليجــدوا أنفســهم في 

محافظة إدلب.
وفــي محافظة الســويداء تكررت 
حــوادث االختطاف خالل الشــهر 
بعضها  ارتبــط  والتــي  املاضــي، 
رمبا  والتي  معروفة،  غير  مبجموعات 
أصبحت متتهــن اخلطف للحصول 

على األموال.
واختطفت امــرأة في مطلع فبراير 

في ريف السويداء بظروف غامضة، 
فيما  بعــد،  يعــرف مصيرها  ولم 
متكنــت فصائل محليــة من حترير 
رجل كان قــد اختطف مــن أمام 

منزله وطلب من أهله دفع فدية.
واختطف خالل الفتــرة ذاتها عدد 
من الشــبان اللذيــن كان أغلبهم 
فــي طريق العــودة للمنــزل بعد 
انتهاء عملهم، حيث مت اإلفراج عن 
يزال  بعضهم، وبعضهــم اآلخر ال 

مصيرهم غير معروف.

جرمية مروعة
وخالل فبراير املاضي شهدت مدينة 
الرقــة جرميــة مروعــة، حيث عثر 
على جثة طفلة عمرها 5 ســنوات 
موضوعــة في حقيبــة، كانت قد 

اختطفــت، وطلب مــن ذويها دفع 
نحــو 15 ألــف دوالر مقابل اإلفراج 

عنها.
وبعد عدم متكن األســرة من توفير 
املبلغ، عثــر على جثة الطفلة قرب 

منزل عائلتها.
وأشــار املرصد إلى أنه وثق اغتيال 
246 مدنيا من ضمنهم أطفال على 
يد خاليا مسلحة في ريف دير الزور 
الشــرقي وريف احلســكة ومدينة 

الرقة وريفها ومنطقة منبج.
املرصد  وثــق   ،2020 العــام  وخالل 
الســوري حلقوق اإلنســان أكثرمن 
510 حالــة خطــف بينهم أطفال 
ونساء، والتي وقعت نحو 200 حالة 
منها في املناطق التي يسيطر على 

النظام السوري.

وتعرضــت 53 مواطنــة للخطف 
فيمــا تعرض 61 طفــال للخطف 
وطلب من ذويهم دفع فدية مقابل 

اإلفراج عنهم.
إلى ذلــك، اتهم تقرير صدر عن األمم 
ويغطي  مــارس،  مطلــع  املتحدة 
النزاع في سوريا، النظام  عقدا من 
اجلهود  ببذل  املتحاربــة  والفصائل 
للتســتر علــى »معانــاة ال ميكن 

تصورها«.

اختفاء وتعذيب
وذكر تقريــر أعدته اللجنة الدولية 
أنه  سوريا  في  للتحقيق  املستقلة 
»بعد 10 سنوات من احلرب، اختفى 
عشــرات آالف املدنيــني املعتقلني 
تعسفيا في ســوريا، وتعرض آالف 

آخرون للتعذيب والعنف اجلنسي أو 
التقرير  ماتوا في املعتقل«. يستند 
إلى 2500 مقابلة أجريت على مدى 
10 ســنوات وحتقيقات أجريت في 
نحــو 100 مركز احتجاز وشــملت 
»جميع األطراف التي تسيطر على 

األراضي في سوريا منذ 2011«.
تشير جلنة التحقيق بشكل خاص 
إلى أي مدى شــكلت »االعتقاالت 
التعسفية والســجن في آن واحد 
سببا وحافزا وممارسة متواصلة في 

النزاع السوري«.
ويخلــص التقرير إلــى أن كل هذه 
»متت  اإلنســان  حلقوق  االنتهاكات 
مبعرفة ومبوافقة احلكومات الداعمة 
خملتلف أطراف النــزاع«، داعيا إياها 

إلى التوقف عن ذلك.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
»إندبندنت«  صحيفة  كشــفت 
اململكة  أن حكومة  البريطانيــة 
املتحدة تخطــط لتجهيز »غرفة 
عمليــات« على طراز تلك املقامة 
بالعاصمة  األبيــض  البيــت  في 

األميركية واشنطن.
وتقدر تكلفة املشروع بـ 9 ماليني 
جنيــه إســترليني )12.4 مليون 

دوالر( في »أســفل الوايت هول«، 
وتهــدف الغرفة لتعزيــز دفاعات 

بريطانيا وفقا للصحيفة.
البريطاني  احلكومــة  رئيس  وأيد 
غرفة  بنــاء  بوريــس جونســون 
والقيادة، الستخدامها  العمليات 
أثنــاء حــاالت الطــوارئ مثــل 
الهجمات اإلرهابيــة واألزمات مبا 

في ذلك األوبئة.

ومن املقرر افتتاح الغرفة اجلديدة 
هــذا الصيف، وســتكون بجوار 
الـ«كوبــرا«  اجتماعــات  غــرف 
مبنى  من  الســفلي  الطابق  في 
مكاتب احلكومــة، حيث يتعامل 

الوزراء حاليا مع حاالت الطوارئ.
وســيتم جتهيز الغرفــة بأحدث 
التكنولوجيــة،  التقنيــات 
مــن  جونســون  وســيتمكن 

مشــاهدة ضربات الطائرات بدون 
طيار والعمليات العسكرية على 
تفاعلية كبيرة،  شاشــات عرض 
بتتبع  الوزراء  لرئيس  يســمح  مما 

األحداث في وقتها الفعلي.
وغرفــة العمليات هــي جزء من 
بالدفاع  تتعلــق  حكومية  خطة 
واألمــن والسياســة اخلارجيــة، 
 16 ومن املقرر الكشف عنها في 

مارس احلالــي، ووفقا للصحيفة 
تأتــي الغرفــة في إطــار حتديث 
وتطويــر األجهــزة العســكرية 

واالستخباراتية والدبلوماسية.
الغرفة موظفون  في  وســيعمل 
على مدار الســاعة حتــت رقابة 
الوطني،  األمــن  وإشــراف جهاز 
البيانات  بتحليــل  وســيقومون 
وإجراء مســح شامل لتحديد أي 

تهديدات محتملة.
وســتوضع طاولــة اجتماعــات 
لرئيس احلكومــة والوزراء وضباط 
اخملابــرات في منتصــف الغرفة، 
حيث ســيتم إطالع املســؤولني 
املستجدات  آخر  على  احلكوميني 
األخطــار،  مراقبــة  ونتائــج 
القرارات  اتخاذ  في  ومساعدتهم 

بسرعة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لقــي ثمانية مهاجريــن وحراس 
حتفهــم وأصيب العشــرات إثر 
اندالع حريق يوم أمس االول  األحد 
في مركز إيواء بالعاصمة اليمنية 
املنظمة  أفــادت  صنعاء، وفق ما 

الدولية للهجرة.
وقالت املديــرة اإلقليمية ملنطقة 
الشرق األوســط وشمال أفريقيا 
غودو  كارميــال  املنظمــة  فــي 
أشــخاص،  ثمانية  وفاة  »تأكدت 
أن حصيلة  إلى  التقارير  وتشــير 

الضحايا اإلجمالية أعلى بكثير«.
الدولية  املنظمــة  أن  وأضافــت 
للهجرة تقــدم الرعاية الصحية 
170 مصابا،  مــن  ألكثر  الطارئة 
حاالت أكثر من 90 منهم خطيرة.

وأشارت غودو إلى أن سبب اندالع 
احلريــق باملركز فــي صنعاء غير 
واضــح، مضيفة أنــه »واحد من 
مخاطر عديدة واجهها املهاجرون 
خالل السنوات الست املاضية من 

األزمة في اليمن«.
ويعتقد أن آالف املهاجرين عالقون 

فــي اليمن، حيث أودت ســنوات 
وأدت  اآلالف  بعشــرات  النــزاع 
إلــى نزوح املاليني فــي إطار أزمة 
إنســانية تعتبرهــا األمم املتحدة 

األسوأ في العالم.
املهاجرين ســنويا  آالف  ويخوض 
رحــالت محفوفــة باخملاطر على 
منت قوارب من القرن األفريقي إلى 
البلد الذي يرزح حتت وطأة احلرب، 
الســتكمال  كثيرون  يهــدف  إذ 
الرحلة باجتاه السعودية بحثا عن 

فرص عمل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التحقيقــات  مكتــب  كشــف 
املتحدة  الواليات  فــي  الفيدرالي 
عن أن عضوا في مجموعة »براود 
بويز« املتطرفــة كان على اتصال 
مبساعد ترامب قبيل اقتحام مقر 

الكونغرس، خالل يناير املاضي.
وقال مسؤول أميركي مطلع على 
التحقيــق لصحيفــة »نيويورك 
تاميز« إنه جرى الكشــف عن هذه 
الصلة عبر الســجالت الهاتفية 

وبيانات املواقع.

أن  للصحيفة  املســؤول  وأضاف 
احملققــني لــم يجدوا حتــى اآلن 
أي دليــل علــى وجــود اتصاالت 
بــني مثيــري الشــغب وأعضاء 
الكالم،  هذا  ويدحض  الكونغرس. 
مزاعــم  الصحيفــة،  بحســب 
الدميقراطيــني بــأن بعضــا من 
ســاعدوا  اجلمهوريني  زمالئهــم 
مثيــري الشــغب.  وكان إنريكي 
تاريو، أحد قادة اجملموعة املتطرفة، 
قال في مقابلة سابقة إنه حتدث 
مع روجر ستون، املقرب من ترامب، 

خالل احتجاج سبق بأيام اقتحام 
مبكبر  تاريو  واستعان  الكونغرس. 
الصوت إلســماع صوت ســتون 
البرملاني  منــزل  أمام  للمحتجني 
ماركــو روبيو. وذكــرت »نيويورك 
تاميز« أن احملققــني لم ينظروا في 
هذا االدعاء حتــى اآلن. ومع ذلك، 
القلق  يثير  األدلة  تراكم هذه  فإن 
فــي الواليات املتحــدة من وجود 
صلة بني البيت األبيض، في عهد 
ترامب، وجماعــات متطرفة مثل 

»براود بويز«.

وفاة 8 مهاجرين جراء حريق 
بمركز إيواء في صنعاء

ترامب في ورطة.. »معلومات رسمية« 
تقلب قضية اقتحام الكونغرس

تنامي عمليات الخطف وابتزاز 
العائالت السورية لتحصيل الفدية 

عناصر داعش وجماعات مسلحة تنفذها

منذ بدء النزاع في 
العام 2011، وثقت 
منظمات حقوق 
اإلنسان الدولية 
والمجتمع المدني 
السوري مخالفات 
خطيرة ضد األفراد 
والتي تشمل الخطف 
واإلختفاء القسري

عائلة سورية

بريطانيا تخطط إلنشاء »غرفة عمليات« لتعزيز دفاعاتها

إدارة الرئيس جو بايدن، »فقدت إميانها« في املفاوضات املعلقة بني الطرفني

الثالثاء 9 اذار 2021 العدد )4613)

Tue. 9 Mar. 2021 issue (4613(



شؤون عربية دولية4

الصباح الجديد ـ متابعة:

والواليات  اجلنوبّيــة  كوريــا  توّصلــت 
املّتحدة إلى اّتفاق بشــأن مســاهمة 
ســيول املالّية في الوجود العســكري 
األميركي فــي البالد، وفــق ما أعلنت 
الســلطات الكورّيــة اجلنوبّيــة امس 
االثنني، فــي اليوم األّول مــن املناورات 
العســكرّية الســنوّية املشتركة مع 

اجلنود األميركّيني.
وشهدت العالقة بني سيول وواشنطن 
عســكري،  حتالف  يجمعهما  اللتــني 
اضطرابــات كبيــرة فــي الســنوات 
األخيــرة، إذ اّتهــم الرئيــس األميركي 
الســابق اجلمهوري دونالد ترامب كوريا 
اجلنوبّيــة بعدم املســاهمة بشــكل 
كاٍف في الوجود العســكري األميركي 
علــى أراضيها، مطالًبــا إّياها مبليارات 

الدوالرات.
وينتشــر نحو 28500 جنــدي أميركي 
في كوريا اجلنوبّية حلمايتها من هجوم 

كوري شمالي محتمل.
وطلبــت اإلدارة األميركّيــة فــي بادئ 
األمر من كوريا اجلنوبّية دفع خمســة 
مليارات دوالر ســنويًا. وكان هذا املبلغ 
أكثر من خمســة أضعاف املبلغ الذي 
حّددته االّتفاقية السابقة التي انتهت 
صالحّيتهــا نهايــة عــام 2019 والتي 
مبوجبها كانت ســيول تســاهم مببلغ 

920 مليون دوالر سنويًّا.
اجلنوبّية  الكورّية  اخلارجّية  وزارة  وقالت 
إّن اجلانَبني وّقعا اّتفاًقا »مبدئًيا« لم حُتَّدد 
قيمتــه. وأضافت في بيــان »احلكومة 
ســتحّل مشكلة اســتمّرت أكثر من 
عام، من خالل توقيعها الســريع على 
اّتفــاق«. وبعد ذلــك، يتوّجــب أن تتّم 
االتفاق في اجلمعية  املوافقة على هذا 

الوطنّية الكورّية اجلنوبّية.

وتعّهــد الرئيس األميركــي جو بايدن 
إحيــاء التحالفــات األميركّيــة التي 
قّوضها سلفه، وذلك في محاولة منه 
ملواجهة التحّديات التي ُتّثلها روســيا 

والصني وإيران وكوريا الشمالية.
وقالت الوزارة إّن الطرفني »ســيواصالن 
اآلن اخلطــوات النهائيــة الالزمة إلبرام 
وتوقيع االتفاقية  التي ستقّوي حتالفنا 

ودفاعنا املشترك«.
ويأتي هــذا اإلعالن في اليوم الذي بدأت 
فيه املناورات العســكرية بني البلدين 
ولكن على نطاق أضيق بسبب جائحة 
التدريبات،  هــذه  تثير  وقد  كوفيد19-. 
وهي التاسعة من نوعها، غضب كوريا 
الشــمالية التي لطاملا اعتبرتها مبثابة 

استعدادات لعملية غزو.
وقالت هيئة األركان املشتركة الكورية 
اجلنوبيــة في بيان األحــد إن »التدريب 
الســنوي املقبــل  طبيعتــه دفاعية 
بحتــة«. وتأتي التدريبات في األشــهر 

األولى لإلدارة األميركيــة اجلديدة وفي 
وقت بلغت احملادثــات النووية بني بيونغ 

يانغ وواشنطن طريقا مسدودا.
ويقــول خبراء إن كوريا الشــمالية قد 
ذريعة  العسكرية  التدريبات  تستخدم 
الثارة استفزازات جديدة ضد واشنطن 

في وقت تسعى الى اختبار إدارة بايدن.
وانخرط الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونــغ اون وترامب في ســجال وتبادال 
التهديدات، قبل أن يطغى الدفء على 
اســتقطبت  قمما  ليعقدا  عالقتهما 
ترامب عن  ويعــرب  اهتمامــا كبيــرا 

محبته لكيم.
ولــم ينتج عــن االجتمــاع التاريخي 
األول بني ترامب وكيم في ســنغافورة 
في حزيران 2018 ســوى تعهد غامض 
الصياغة بشــأن نزع الســالح النووي، 
وكانت قمتهما الثانية في فيتنام بعد 
ثمانية أشهر تهدف إلى البناء على هذا 

التعهد ولكنها انتهت من دون اتفاق.

تقـرير
الحكومة ستحّل مشكلة استمّرت أكثر من عام

اتفاق بين سيول وواشنطن لتمويل الوجود
 العسكري األميركي في كوريا الجنوبية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نــدد متحــدث باســم اخلارجيــة األميركية 
بالهجمات احلوثية األخيرة على السعودية في 
تصريح صحفي ، امــس االول األحد، ووصفها 

بأنها »غير مقبولة وخطيرة«.
وقــال املتحــدث إن الهجمات األخيــرة »غير 
مقبولة وخطيرة ، وتعرض حياة املدنيني األبرياء 

للخطر ، مبن فيهم األميركيني«.
وأضاف »ما زلنا نشعر بالقلق من تواتر هجمات 
احلوثيــني على اململكة العربية الســعودية«، 
أن »هذه الهجمــات املتصاعدة  إلى  مشــيرا 

ليست تصرفات مجموعة جادة في السالم«. 
كشفت السعودية، امس االول األحد، محاولة 
اســتهداف مينــاء رأس تنورة في الشــرقية 
ومرافــق تابعة لشــركة أرامكــو بالظهران، 
معتبــرة أن »مثل هذه االعتــداءات التخريبية 
وليس  للعالم،  البتــرول  إمدادات  تســتهدف 

اململكة فحسب«. 
وأكــدت وزارة الدفاع الســعودية اســتخدام 
طائــرات مســيرة وصواريــخ باليســتية في 
استهداف املوقعني، وذكرت أن اعتراض صاروخ 
باليستي تســبب بسقوط الشظايا على حي 

سكني في الظهران. 
ودعت الســفارة األميركية في السعودية في 
بيان صحفي، الرعايا في ثالث مدن في الظهران 
واخلبر، بضرورة أخــذ االحتياطات في  والدمام 

حال وقوع هجمات إضافية.
تقود الســعودية منذ 2015 حتالفا عســكريا 
دعمــا للحكومة اليمنية التــي تخوض نزاعا 
داميا ضّد احلوثيني منذ سيطرتهم على صنعاء 

ومناطق أخرى في 2014.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشفت صحيفة جيروزاليم بوست، أن قاذفة 
أميركية من طراز »بي52-«، حلقت األحد، فوق 
منطقة اخلليج، في »رســالة واضحة إليران«، 
التي ترفض العودة إلــى طاولة املفاوضات مع 

الواليات املتحدة. 
وقالت الصحيفة إن القاذفة القادرة على حمل 
أســلحة نووية، حلقت فــوق منطقة اخلليج، 
قبل أن يتم رصدها في اجملال اجلوي اإلسرائيلي 
وهي فــي اجتاهها إلى قاعدتها فــي الواليات 

املتحدة.  
وأشــارت إلى أن القاذفة حلقت في تشــكيل 
مــع مقاتــالت »أف16-« تابعة لســالح اجلو 
اإلسرائيلي أثناء مرورها فوق إسرائيل، مضيفة 
أن هذه هــي »املهمة الســابعة في منطقة 
عمليات القيادة املركزية األميركية في األشهر 
األربعــة األخيرة والثانية منــذ تولي جو بايدن 

الرئاسة األميركية في 20 يناير املاضي«.
وأضافــت القــوات اجلويــة اإلســرائيلية في 
تغريدة أن هذا التحليق »يعد جزءا من التعاون 
املتحدة،  الواليات  االستراتيجي املشــترك مع 
والذي يعد محوريا في للحفاظ على األمن في 

األجواء اإلسرائيلية والشرق أوسطية«.
وحتاول واشــنطن إقناع اإليرانيــني بعقد لقاء 
مباشــر لبدء مفاوضات حول العودة املتبادلة 
إلى االتفــاق النووي، فيما تشــترط إيران رفع 

عقوبات مفروضة عليها.
ويأتي حتليق قاذفة الطائرات من النوع الثقيل، 
بعد هجوم على قاعدة عني األسد في العراق، 

والتي يتواجد فيها جنود أميركيون. 
وقــال محللون إن الصواريخ التي أطلقت على 

القاعدة من داخل العراق كانت إيرانية. 
وكان وزيــر الدفاع اإلســرائيلي، بيني غانتس، 
قد كشف األسبوع املاضي، أن إسرائيل تعمل 
على حتديث خططها الهجومية ضد املنشآت 

النووية اإليرانية.

الخارجية األميركية 
تندد باستهداف 

الحوثيين للسعودية 

في رسالة الى ايران
 قاذفة بي - 52 األميركية 

تحلق فوق الخليج 

الصباح الجديد ـ متابعة :

عقد مجلس النواب الليبي، امس 
على  للتصويت  جلســة  االثنني، 
منح الثقــة حلكومة عبد احلميد 
الدبيبــة، في ســرت الواقعة بني 
)شــرق(،  وبرقة  )غــرب(  طرابلس 
وسط مؤشــرات متناقضة حول 
ما ميكــن أن تخــرج بــه القوى 

السياسية.
وكان الدبيبــة، قد أعلــن، نهاية 
فبرايــر عــن »مقتــرح ملعاييــر 
هيكليــة احلكومة« إلى رئاســة 
أن  مؤكدا  الليبي،  النواب  مجلس 
ملفات األمــن واالقتصاد وفيروس 
كورونا ســتكون أبرز امللفات التي 

ستركز عليها حكومته.
مخاض عسير

وينخــرط القــادة السياســيون 
في مخاض عســير ملنــح الثقة 
للحكومــة اجلديــدة لتمكينها 
من ممارســة مهامها فــي إعادة 
مزقته  الــذي  للبلد  االســتقرار 
احلرب األهلية منذ اإلطاحة بنظام 

القذافي سنة 2011.
الليبــي، عبد  السياســي  احمللل 
املطلب جمــال، رجح منح الثقة 
أســاس  على  الدبيبة  لتوليفــة 
الدعــم الذي حصلــت عليه من 

اجملموعة الدولية.
وفي حديــث صحفي قــال عبد 
املتحــدة  الواليــات  إن  املطلــب 
املؤيدين  أبــرز  مــن  األميركيــة، 
لضرورة منح الثقة حلكومة ليبية 
جديدة منبثقة عن إجماع وطني. 
وهذا سيساهم في جهود الليبني 

للتوافق.
وقــال أيضــا: »يتوجــس النواب 
من أن تضعهــم دول العالم في 
االنتقال  ملســار  املعرقلني  قائمة 
السياســي الســلس، إذا رفضوا 

منح الثقة حلكومة الدبيبة«.
الليبي ينظر  أن الشارع  كما أكد 
باهتمــام لعمليــة التصويــت، 
والنــواب »واعــون للمســؤولية 
ويخافون  عاتقهــم،  على  امللقاة 
مــن أن تخيب آمــال الليبيني في 

رؤية حكومة جديدة«.
اخلطوة األولى

وكان الدبيبــة قد طمأن الليبيني 
مطلع مارس اجلــاري في بيان من 
أن منح الثقة حلكومته التي تثل 
املرحلة األولى من خارطة الطريق 

»أصبحت قريبة املنال«.
وأكد بأنــه يعول علــى الليبيني 
واســتيعابهم »ملــدى التحديات 

أمام عملية  املوضوعة  والعراقيل 
وحتقيــق  املؤسســات  توحيــد 

املصاحلة«.
لكــن عبد املطلب يــرى أن هناك 
الــوزارات، وقال  عددا كبيــرا من 
إن بإمــكان ذلــك أن يثقل كاهل 

امليزانية الليبية.
وقال: »في هذا الوقت، اعقتد أنه 
بالوزارت  االهتمــام  الضروري  من 
الســيادية فقــط«، وأضــاف أن 
»وزارة الزراعــة مهمة، لكن األمر 
اآلن يتعلــق مبهام اســتعجالية 

سياسية بالدرجة األولى«.
الليبــي،   السياســي  احمللــل 
إن  قــال  احمليشــي،  إســماعيل 
التحــدي األكبر اآلن هــو إعطاء 
الثقة للحكومــة، على اعتبار أن 
مجلس النــواب »غير موجود في 
املشهد الليبي منذ أكثر من ست 
ســنوات«، وأضاف أنه طوال تلك 
املدة لم تعقد جلسة ذات نصاب 

قانوني.

وفي حديث صحفي قال احمليشي: 
»نحــن بحاجة لقــرار أممي يؤكد 
دعــم حكومة الدبيبــة كممثل 

وحيد للدولة الليبية«.
مــن الليبيني كذلك، مــن يرى أن 
منح الثقة حلكومة الدبيبة ليس 
املنــال« في ظل  باألمر »ســهل 

الصراعات الداخلية.
احمللــل السياســي، إســماعيل 
حديث  فــي  قــال  السنوســي، 
ســابق ملوقــع »احلــرة« بأنه من 
الصعب على اجمللس التوصل إلى 
اخلالفات  ضــوء  في  جامع«  »قرار 
العميقــة بني أعضائــه. ووصف 
السنوســي مهمة ، عبد احلميد 
دبيبة بـ »التحدي الكبير« مشيرا 
السياسي  املشــهد  تعقيد  إلى 
الليبي الذي يحتــاج إلى ترتيبات 
لـ«إرضاء جميع  وفقــه،  عميقة، 
املتناحرين  السياسيني  الشركاء 

داخل اجمللس«.
السنوســي يرى أنه وبالرغم من 

أن، عبد احلميد دبيبة، شــخصية 
جامعة اســتطاعت الوصول إلى 
اتفاق مع القوى السياســية في 
الشرق، إال أن ذلك »ليس بالضرورة 
عامــال مســاعدا علــى حصول 
تشــكيلة  بخصــوص  إجمــاع 
احلكومة«. وقال إن »الشيء اجليد 
حتى اآلن هو أن الدبيبة استطاع 
التواصل مع شخصيات سياسية 
ذات نفوذ في الشرق والغرب، لكن 
ثم  فرص جناحه ليســت كبيرة« 
ليست  »لكنها  قائال:  اســتدرك 

مستحيلة«.
العمــل  مجموعــة  أن  يذكــر 
االقتصادية )االحتاد األوروبي ومصر 
األميركية(  املتحــدة  والواليــات 
املتابعة  مجموعــة  عن  املنبثقة 
حثت  بليبيــا،  املعنية  الدوليــة 
قبل يومني »جميع صانعي القرار 
الليبيــني املعنيني علــى التعاون 
معا بحســن نية لضمــان اتخاذ 
قــرارات اإلنفاق الالزمة بشــكل 

اللحظة  عاجل وفعال في هــذه 
احلرجة«.

احلميد  فبراير، قــدم عبد  ونهاية 
الدبيبــة  »هيكليــة« حكومته 
تتضمن  التي  الليبي،  البرملان  إلى 
برنامــج عملهــا وآليــة اختيار 

التشكيلة الوزارية.
وكشــف في مؤتــر صحفي أن 
مصاحله اســتلمت أكثــر من 3 
آالف سيرة ذاتية ملرشحني، مؤكدا 
بأنه سيراعي »التوزيع العادل بني 
للبالد شرقا وغربا  الثالث  املناطق 
وجنوبا« في التشكيلة احلكومية.

 19 الدبيبة مهلــة حتى  وأمــام 
مــارس للحصــول علــى ثقــة 
قبل  )البرملــان(  النــواب  مجلس 
املتمثل  التحــدي األصعــب  بدء 
بتوحيد املؤسسات وقيادة املرحلة 
االنتقالية حتى موعد االنتخابات 

العامة في 24 ديسمبر 2021.
وحول هدف حكومته وبرنامجها، 
أوضــح الدبيبــة أن الهدف األول 

الليبيني«  لم شمل  حلكومته هو 
لذلــك طالــب خالل آخــر مؤتر 
صحفــي له من البرملان ســرعة 

اعتماد احلكومة ومنحها الثقة.
النواب  مجلس  مــن  »نأمل  وقال 
الوقوف معنا في اعتماد احلكومة 
ومنحها الثقة في وقت قريب ، أنا 
مســتعد للذهاب إلى أي مدينة 

في ليبيا لتقدمي حكومتي«.
 61( الدبيبة  احلميد  عبد  وانتخب 
عاما( في اخلامس من فبراير اجلاري 
رئيســا للوزراء للفترة االنتقالية 
فــي ليبيا، من جانب املشــاركني 
في احلوار الــذي أطلق في نوفمبر 
بني الفرقاء الليبيني في سويسرا 

برعاية األمم املتحدة.
وتوافق ملتقى احلوار السياســي 
الليبي هذا الشــهر حول اختيار 
بقيادة  جديدة  تنفيذية  ســلطة 
الدبيبة  احلميد  الوزراء عبد  رئيس 
ومجلًسا رئاسًيا من ثالثة أعضاء 

برئاسة محمد املنفي. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وجهــت محكمــة إســرائيلية 
الئحة اتهام بحق الشــابة التي 
عبرت احلدود مع سوريا، في فبراير 
املاضي، وعادت بنفس الشهر بعد 
مفاوضــات مع اجلانب الســوري 

توسطت بها موسكو.
ووفقاً ملوقع »تاميز أوف إسرائيل«، 
مت منع نشــر الئحــة االتهام في 
اإلعــالم، لكــن التهم تشــمل 
اخلروج بشــكل غيــر قانوني من 

البالد.

»وفقــاً  أنــه  املوقــع  وأضــاف 
للمعلومــات، فالشــابة التــي 
النشر، عانت  ُمنعت هويتها من 
من مشاكل نفسية في املاضي«.

وأشــار إلى أن »الشــابة أخبرت 
كانت  أنها  اإلسرائيليني  احملققني 
تبحث عــن املغامــرة، وهي غير 
فعلتها«،  نادمة على  أو  آســفة 
إلى  »التحقيق توصل  أن  كاشفاً 
أنها لــم تتعاون مــع أي جهات 
خارج  وجودهــا  أثنــاء  ســورية 

بالدها«.

»هآرتس«  موقــع  نقــل  بــدوره 
اإلخباري عن جهة الدفاع قولها: 
»من الواضح للجميع أن الشابة 
لم تضر، ولــم تكن تنوي اإلضرار 
الغريب  من  ولذا  القومي،  باألمن 
جداً أن السلطات اختارت توجيه 
االتهام إلى امرأة ليس لها سجل 
إجرامي«. وبحسب ما أورد املوقع 
اإلسرائيلي فإن الشابة كانت قد 
تركت الطائفــة احلريدية، ويبدو 
أنها عبرت في جزء من الســياج 
احلدودي يخضع ملراقبة أقل، سيرا 

على األقدام مبفردها.
وذكر موقع »أكسيوس« اإلخباري، 
نقال عن مســؤولني إسرائيليني، 
العربية  اللغة  درست  الشابة  إن 
املاضي مــن عبور  وُمنعت فــي 

احلدود اجلنوبية إلى قطاع غزة.
هذا ووصلت الشابة اإلسرائيلية 
النظام  قــوات  اعتقلتها  التــي 
الســوري إلى بالدهــا قادمة من 
موســكو، في ١٩ فبراير املاضي 
بني  األسرى  لتبادل  عقب صفقة 
ودمشق،  اإلســرائيلية  احلكومة 

فيما كشــفت تقاريــر إعالمية  
املزيد مــن التفاصيــل عن تلك 
املرأة. ذكرت صحيفة »إســرائيل 
بالعبريــة  الناطقــة  هاليــوم« 
التي  املرأة  تفاصيل جديدة عــن 
بالدهــا عقب صفقة  إلى  عادت 
لتبــادل األســرى بــني احلكومة 
اإلســرائيلية والنظام الســوري 
بوســاطة روســية. وكشــفت 
وسائل إعالم إسرائيلية تفاصيل 
جديدة عن تلك الســيدة، حيث 
»إســرائيل  صحيفــة  ذكــرت 

هايوم« أنها تبلــغ من العمر 25 
عاما وتنتمــي إلى عائلة يهودية 
أرثوذكســية متدينة تعيش في 
مســتوطنة »كريــات ســيفر« 
املصادر  وقالت  الغربية.  بالضفة 
إن تلك الفتاة تكنت من الوصول 
)جنوبي  القنيطرة  إلى محافظة 
ســوريا(، بعد أن عبرت احلدود من 
قبل  اجلوالن  مرتفعــات  منطقة 
نحو أســبوعني، حيث اعتقلتها 
عناصــر أمنيــة مــن النظــام 

السوري.

محكمة إسرائيلية توجه الئحة اتهام
 للشابة التي عبرت الحدود السورية

مؤشرات متناقضة في ليبيا وترقب حذر لجلسة الثقة بالحكومة
بشأن ما يمكن أن تخرج به القوى السياسية

ينخرط القادة 
السياسيون في 
مخاض عسير لمنح 
الثقة للحكومة 
الجديدة لتمكينها 
من ممارسة 
مهامها في إعادة 
االستقرار للبلد 
الذي مزقته الحرب 
األهلية منذ اإلطاحة 
بنظام القذافي سنة 
2011
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

أول  سجلت الصادرات الصينية خالل 
شهرين من العام اجلاري أكبر منو منذ 
أكثر من عقديــن، مع ارتفاع كبير في 
الواردات أيضا ما يشــير إلى انتعاش 
تفشي  بسبب  النشــاط  تباطؤ  بعد 

فيروس كورونا.
أســهمت  لـ«الفرنســية«،  ووفقــا 
املنتجات اإللكترونية والنسيجية مثل 
الكمامات في ارتفاع حجم الصادرات 
مع زيادة الطلــب على معدات العمل 
من املنزل وتلك املســتخدمة للوقاية 

من كورونا.
وكشــفت بيانات رســمية أمس، أن 
الصادرات ارتفعت 60.6 في املائة، على 
مدى عام في الفترة املمتدة من كانون 
الثاني إلى شــباط ،متجاوزة توقعات 
شــحنات  عززتها  بعدمــا  احملللــن، 
الصناعات اإللكترونية والنســيجية، 

كما ارتفعت الواردات 22.2 في املائة.
وتأتي هذه األرقام األخيرة الصادرة عن 
اجلمارك بعد االنخفاض الذي ســجل 
العــام املاضي في الصــادرات 17 في 
املائة وفي الواردات 4 في املائة. وبذلت 
الصن جهودا كبيرة الحتواء انتشــار 
كوفيد - 19 في وقت مبكر، مع مالزمة 
املستهلكن بيوتهم وعودة الشركات 

ببطء إلى العمل.
وأشــارت إدارة اجلمارك إلى أن املقارنة 
ببيانــات العــام املاضي عــززت على 

األرقام األخيــرة، مضيفة في  األرجح 
بيان أن »األســاس املنخفض هو أحد 

أسباب الزيادة خالل العام اجلاري«.
وكشفت األرقام الرسمية أن صادرات 
املنتجات اإللكترونية ارتفعت 54.1 في 
املائة، بينما ارتفعت صادرات املنتجات 
النســيجية مبا فيها الكمامات 50.2 

في املائة.
وقالــت إدارة اجلمــارك الصينيــة إن 
إجمالي الفائض التجــاري للبالد بلغ 

103.3 مليار دوالر.
الفائض  تضاعف  نفسه،  الوقت  وفي 
املتحدة  الواليات  مــع  للبالد  التجاري 
- نقطة خالف رئيســة خــالل احلرب 
التجاريــة التــي انتهجهــا الرئيس 
األمريكي الســابق دونالد ترمب - في 
الفتــرة نفســها من العــام املاضي 

ليصل إلى 51.3 مليار دوالر.
أنه  وحذرت الســلطات الصينية من 
نظرا للشــكوك العاملية ال يزال هناك 
طريق طويل لنقطعــه نحو منو ثابت 

في التجارة اخلارجية.
وبدأت السلطات جمع بيانات التجارة 
العام  معــا  وشــباط  الثاني  لكانون 
تفشــي  تكافح  بينما كانت  املاضي، 
فيــروس كورونــا. ويتطابــق ذلك مع 
طريقــة كشــف املؤشــرات األخرى 
لتخفيــف تأثيــر عطلــة رأس العام 
القمرية اجلديدة التي ميكن أن تقع في 

أحد الشهرين.
وقالت هيئة اجلمارك إن بيانات التجارة 
اخلارجيــة الصينية بقيت متينة على 
الرغم من أنها »في غير موســمها«. 

وارتفعت التجارة أيضا بسبب انتعاش 
اإلنتاج واالســتهالك في االقتصادات 
الكبرى مثل أوروبــا والواليات املتحدة 
وســط جائحة كوفيد - 19 فضال عن 

حتسن االستهالك احمللي.
وأضافت إدارة اجلمارك أنه على الرغم 
من انخفاض النشــاط التجاري عادة 
خــالل فترة الســنة القمرية اجلديدة 
عندما يعــود العمال إلى مدنهم، فإن 
النداءات الرسمية لتجنب السفر هذا 

العام ملنع تفشي كوفيد - 19 دعمت 
اإلنتاج.

وأفادت أن »عديدا من الشــركات في 
الرئيسة  اخلارجية  التجارة  مقاطعات 
حافظت  وشــيجياجن  جواجندوجن  مثل 
على اإلنتــاج خالل الســنة القمرية 
انتعاش  من  »مزيدا  موضحة  اجلديدة، 

السوق«.
وقامــت بعــض الشــركات بتخزين 
واحلديد  املتكاملة  الدوائر  بضائع مثل 

اخلام وواردات النفط اخلام.
كبيــر  بيســواس  راجيــف  وقــال 
االقتصادين في منطقة آسيا واحمليط 
الهــادئ في مجموعــة »آي إتش إس 
على  العاملي  »الطلــب  إن  ماركــت« 
الصناعــات اإللكترونيــة ارتفع بقوة 
بسبب التحول العاملي إلى العمل عن 

بعد والتسوق عبر اإلنترنت«.
وأضاف أن هذا أدى إلــى زيادة الطلب 
على املنتجات اإللكترونية مثل أجهزة 

الكمبيوتر احملمولة والهواتف احملمولة 
واألجهزة القابلة لالرتداء.

فــي الوقت نفســه، يعكــس النمو 
اإلنفاق  »عودة  أيضــا  للواردات  القوي 
االستهالكي إلى طبيعته« في الصن، 
كما قال لـ«الفرنسية«، بعد ركود حاد 

بسبب اإلغالق.
وتشــهد الصــن تدفقــات أجنبية 
قوية على األســهم والســندات في 
ضــوء أداء اقتصادي متفــوق، مقارنة 
بـاالقتصادات الرئيسة األخرى بفضل 
تعافيها األســرع من جائحة كوفيد - 

.19
وكان اليوان الصينــي قد تراجع 0.59 
فــي املائة، مقابل الدوالر في شــباط 
بينما ارتفعت العملة األمريكية 0.43 
في املائة، الشــهر املاضي أمام سلة 

عمالت رئيسة.
الذهب  وبلغت حيــازات الصن مــن 
62.64 مليون أوقية )أونصة( في نهاية 
شباط )فبراير(، دون تغير عن مستويات 

نهاية كانون الثاني.
الذهب الصيني  لكن قيمة احتياطي 
109.18 مليار دوالر في  انخفضت إلى 
نهاية الشــهر املاضي، مــن 116.76 

مليار.
إلــى ذلك، قال وزير صناعة ســابق إن 
الصــن ما زال أمامها مــا ال يقل عن 
30 عاما لتصبح قوة صناعية عظمى 
رغــم امتالكها سالســل إمــدادات 
صناعيــة هــي األكثر اكتمــاال في 

العالم.
وأصبحت الصن خالل األعوام القليلة 

العالم،  بلد صناعي في  أكبر  املاضية 
إذ تســهم بأكثــر من ثلــث اإلنتاج 
على  احمللي  بالطلب  مدفوعة  العاملي، 
شــتى املنتجات، من الســيارات إلى 
آالت التصنيع. لكن اعتماد صناعاتها 
الكبير علــى مكونات أمريكية عالية 
املوصالت ينطوي  التقنية مثل أشباه 

على نقطة ضعف استراتيجية.
الصناعــة  وزيــر  وي،  ميــاو  وقــال 
أعوام  لعشرة  املعلومات  وتكنولوجيا 
»مازالت  املاضــي،  العام  تنحيه  حتى 
القدرات األساسية ضعيفة، التقنيات 
األساســية في يد الغير، وخطر تلقي 
ضربة موجعة وتوقــف دوالب العمل 

تفاقم كثيرا«.
مع اجتــاه اقتصــاد الصــن النتهاج 
منــوذج يعتمد على اخلدمــات وإيقاف 
تراجعت  البيئة،  تلــوث  التي  املصانع 
حصة اإلنتاج الصناعي في االقتصاد. 
في  التحويلية  الصناعات  وشــكلت 
2020 مــا يزيد قليال فحســب على 
أدنى  الناجت احمللي اإلجمالــي، وهو  ربع 

مستوى منذ 2012.
وقال مياو، وهــو اآلن عضو في املؤمتر 
االستشــاري السياســي للشــعب 
أكبــر هيئة استشــارية  الصينــي، 
للحكومة، »نسبة الناجت الصناعي إلى 
الناجت احمللي اإلجمالــي تتراجع مبكرا 
جدا وســريعا جدا، وهو ما ال يضغط 
فقط على النمو االقتصادي ويؤثر في 
التوظيف، بل يفتح أيضا ثغرات أمنية 
في صناعاتنا ويحد من قدرة اقتصادنا 

على مواجهة اخملاطر«.

تقـرير

الصادرات الصينية تسجل أكبر نمو في عقود رغم الجائحة 
ارتفعت 60.6 % خالل شهرين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت مصادر مطلعة، أن احلكومة تعمل حاليا 
على انشاء حاجز كمركي حول العاصمة بغداد 
ملنع البضائع املســتوردة الداخلــة من املنافذ 
خارج ســيطرتها في إقليم كردستان ووسط 

وجنوب العراق.
وقالت املصادر  »، إن احلاجز اجلمركي يبدأ العمل 
عليه، بعد موافقــة وزير املاليــة علي عالوي، 
وهو مشــابه ملا طبقه حيدر العبادي ملواجهة 
البضائــع املهربة مــن قبل إقليم كردســتان 
وجنوب العراق. ونوهت املصادر إلى أن الشركات 
املشــروع، عراقية خاصة،  التي ســتنفذ هذا 
وليســت حكومية، موضحة أن هــذا االجراء 
سيجعل البضائع مرتفعة في العاصمة بغداد 

ووصوال إلى محافظتي ديالى وصالح الدين.
وأشارت املصادر إلى أن االقتصاد العراقي حاليا 
يواجــه حتديات كبيــرة تتمثل بعمــل املنافذ 
احلدوديــة اذ مازالــت البضائع تدخــل بدون ان 
تدفع ضريبة جمركية لصالح احلكومة بسبب 

الفساد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجع الناجت الصناعي األملاني على غير املتوقع 
فــي يناير عقــب رفع كبيــر لقراءة الشــهر 
السابق، مما ينبئ ببداية ضعيفة للعام لقطاع 
الصناعــات التحويلية بأكبــر اقتصاد أوروبي، 

بحسب ما نشرت »رويترز«.
تُظهر األرقام الصــادرة عن مكتب اإلحصاءات 
االحتــادي تراجع الناجت في القطــاع الصناعي، 
شامال اإلنشــاءات والطاقة، 2.5 باملئة مقارنة 
مع الشهر السابق. كان استطالع أجرته رويترز 

توقع زيادة 0.2 باملئة.
وعــدل املكتب رقم ديســمبر ليصبح منوا 1.9 
باملئة بدال من عدم تغيير في القراءة السابقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــرت بيانات رســمية، امــس االول األحد، 
ارتفــاع االحتياطيــات الدوليــة والســيولة 
بالعمالت األجنبية ملصــرف قطر املركزي في 
شباط 2021، بنســبة 2.1 باملئة على أساس 

سنوي، في ارتفاع للشهر الـ36 على التوالي.
وأوضحت بيانات مصرف قطر املنشــورة على 
موقعه اإللكترونــي، أن االحتياطيات األجنبية 
ارتفعت إلى 204.912 مليارات ريال )56.8 مليار 

دوالر( في الشهر املاضي.
وكانت االحتياطيات في قطــر بلغت 200.61 
مليــار ريــال )55.58 مليار دوالر( في الشــهر 
املماثل من 2020. وعلى أســاس شهري، ارتفع 
االحتياطي األجنبي لقطر بنســبة 0.06 باملئة 
أو 34 مليون دوالر بالشــهر املاضــي، مقارنة 
204.789 مليارات ريــال )56.74 مليار دوالر( في 
كانون الثاني الســابق. وتواصــل احتياطيات 
قطــر األجنبية االرتفاع شــهريا منذ أن بدأت 
النمو فــي آذار 2018، كما أنها تســتقر عند 
أعلى مستوى لها خالل خمس سنوات ونصف 

منذ آب 2015.

مصادر صحفية الحكومة 
تعمل على انشاء حاجز 

كمركي حول بغداد

تهاوي الناتج الصناعي 
األلماني في يناير

احتياطيات قطر 
األجنبية ترتفع للشهر 

الـ36 على التوالي

الصباح الجديد ـ متابعة:

كشفت وزارة النفط، امس االثنن، 
عــن مشــاريع الســتثمار 1200 
مليون قــدم مكعب في اليوم من 
الغاز املصاحب للنفط، مؤكدة أن 
الطاقة اإلنتاجية املتاحة حالياً من 
النفط اخلــام تبلغ 5 مالين برميل 

يوميا.
وقــال وكيل الــوزارة حامد  يونس 
فــي حديــث صحفــي لوكالــة 
»الصباح  وتابعته  العراقية  األنباء 
اجلديد«، إن »الغاز العراقي يقسم 
مصاحب  غــاز  هما:  نوعــن  الى 
للنفــط، وغــاز حــر، وأن الغــاز 
املصاحــب يعتمد اعتمــادا كليا 
علــى كمية النفط اخلــام املنتج 

حيث يعزل من النفط«.
وأضاف، أن »كمية الغاز املصاحب 
للنفــط تبلــغ 2700 مليون قدم 
مكعب قياســي في اليوم«، الفتا 
الى أن »الكمية املســتثمرة منه 
حاليــا تقدر بـــ 1500 مليون قدم 
مكعب فــي  اليــوم الواحد، وأن 
جــزءا منــه يذهب الــى احملطات 
الكهربائية فيما يذهب اجلزء االخر 
الى االســتهالك  احمللي مثل الغاز 

السائل.
الغاز  »املتبقي من  أن  الى  وأشــار 
يقدر  املســتثمر  غيــر  املصاحب 
1200 مليون قــدم مكعب في  بـ 
اليــوم، وأن وزارة النفــط تخطط 
منذ عــام 2015 الســتثمار الغاز 

املصاحب بشكل كامل وسريع«.

ولفت الــى »وجود مشــاريع قيد 
التنفيــذ، منهــا مشــروع غــاز 
الناصريــة بطاقة 200 مليون قدم 
مكعــب فــي اليــوم، إضافة الى 
 300 مشروع غاز احللفاية بـطاقة 
اليوم،  فــي  قــدم مكعب  مليون 
ومشروع غاز ارطاوي في محافظة 
البصرة بـــطاقة 400 مليون قدم 

مكعب في اليوم، ومشروع ارطاوي 
غاز اجلنــوب بطاقــة 300 مليون 
قدم مكعب فــي اليوم«، موضحا 
حسب  ستنجز  املشاريع  »هذه  أن 
اجلدول الزمني احملدد لها، وســيتم 
اســتثمار كامل الغــاز املصاحب 

للنفط اخلام«.
وتابــع يونس، أن »هناك مشــاريع 

خاصة بحقول الغــاز احلر مت البدء 
بتنفيذهــا منذ  ســنوات، ومنها 
مشــروع املنصورية في محافظة 
ديالــى، ومشــروع غاز عــكاز في 
إال  االنبار،  مبحافظة  الفرات  اعالي 
توقفت بسبب  املشــاريع  أن هذه 
التي  والظروف  االمنيــة  االحداث 
أن »وزارة  البالد«، مبينــا  مرت بها 

النفط تســعى جاهــدة للتعاون 
الرصينة  العاملية  الشــركات  مع 

لتطوير هذه احلقول«.
وبشــأن معدل انتاج النفط اخلام، 
قال يونــس، إن »الطاقة االنتاجية 
املتاحــة من النفط اخلــام تبلغ 5 
مالين برميل باليوم، لكن لظروف 
ومحــددات اوبــك بــالس والتزام 

العراق باتفــاق خفض االنتاج فإن 
االنتاج احلالي اقــل من 3.5 مليون 
برميل، وأن خطــة الوزارة هي رفع 
القيمة الســوقية للنفط املصدر 
وأن وزارة النفــط تهــدف الى رفع 
الطاقــة االنتاجيــة للمصافــي 
وحتسن نوعية املنتجات النفطية، 
فضال عن االستثمار االمثل للغاز«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يزيــد التوجه نحو إصــدار وثائق 
تأمن خاصــة بكوفيد19- كأحد 
مســتلزمات قضاء العطالت في 
اخلارج، مما يخلق فرصا لشــركات 
التأمــن فــي وقت يطلــب فيه 
مزيد من البلدان تغطية تأمينية 
إلزاميــة في حالة إصابــة الزائر 

بفيروس كورونا.
وتشــهد حجوز شركات الطيران 
ارتفاعا فــي بعــض املناطق، مما 
يثير آماال حذرة في تعافي حركة 

الســفر خــالل الصيــف، لكنه 
يؤجج أيضا مخاوف في الوجهات 
الســياحية من حتمــل تكاليف 
باهظــة إذا تقطعــت الســبل 

باملصطافن بسبب الفيروس.
وقال القائمون على إحدى خطط 
إن  لرويتــرز  الطــوارئ  خدمــات 
أكثر من 12 بلــدا تطلب تغطية 
وإن  للزوار  التأمينيــة  كوفيد19- 
األردن أحــدث بلد يدرس مثل هذه 

احلماية.
تأمن  إجنيل مستشار  روبن  وقال 

السفر لدى شركات منها أكسا 
اإلجمالية  القيمة  إن  وإيه.آي.جي 
التأمــن ضــد مخاطر  لســوق 
كوفيد19- أثناء الســفر تدور بن 

30 و40 مليار دوالر سنويا.
الرئيــس  ريتشــاردز  دان  وقــال 
جلوبــال  لشــركة  التنفيــذي 
ريســكيو إلدارة مخاطر الســفر 
التأمــن  »خدمــات  واألزمــات 
واحلماية املتعلقة بالسفر تنطلق 
اســتئناف حركة  مع  بالتزامــن 

السفر«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بــن اخلبيــر االقتصادي وســام 
التميمي، ان اســتمرار احلكومة 
بسياسة رفع سعر صرف الدوالر، 
ســيؤدي الى ارتفاع نسبة الفقر 
من 30 الى 50 باملئة، الفتا الى ان 
مايزيد من هذه النسبة هو حظر 

التجوال الذي فرضته احلكومة.
»قــرارات  ان  التميمــي  وقــال 
احلكومــة املتعلقة برفع ســعر 
صرف الــدوالر زادت مــن معاناة 
املواطــن، وجــاءت بالفائدة على 

اململوكــة  الشــركات  بعــض 
للسياسين«.

الفقر في  »نســبة  ان  واضــاف 
العراق ســترتفع من 30 الى 50 
اجلاري  العــام  نهاية  مــع  باملئة 
رفع  قــرار  اســتمرار  خاصة مع 
ســعر صــرف الــدوالر، وكذلك 
قبل  من  املفروض  التجوال  حظر 
احلكومة بحجــة الوقاية وتالفي 

زيادة االصابات بكورونا«.
وبــن ان«اســعار النفط تعافت 
من جديد وهنــاك نهضة كبيرة 

املصانع  وعــودة  العالم  دول  في 
ماسيرفع  وهو  للعمل،  واملعامل 
ســعر برميل النفــط الى اكثر 
من 75 دوالرا في الصيف املقبل، 
وهــو ماســيحقق للحكومــة 
طموحهــا فــي حتقيــق الوفرة 
اعداد  وحتى  العجز  وجتاوز  املالية 
موازنة تكميلية في وقت تواصل 
على  االقتصادي  حصارهــا  فيه 
ارتفاع سعر  ان  الشــعب، حيث 
يتزامن معه  ان  النفــط يجــب 

تخفيض قيمة الدوالر«.

الصباح اجلديد ــ وكاالت 
ارتفع الــدوالر األمريكــي اليوم 
االثنــن متجهــا صــوب أعلى 
مســتوى في شــهرين ونصف 
ارتفاع عائدات  أثار  الشهر، حيث 
قلق  األمريكية  اخلزانة  ســندات 
املستثمرين في أسواق األسهم، 

بحسب ما نشرت »رويترز«.
وهبطت العملة األمريكية أربعة 
باملئة فــي الربع األخير من 2020 

لكنها ارتفعت أكثر من 2.4 باملئة 
منذ بداية العام أمام منافسيها، 
أن يضغط  املستثمرون  يتوقع  إذ 
ارتفاع عوائد السندات األمريكية 
املرتفعة  على تقييمات األسهم 

ويزيد من إغراء العملة.
وقال احملللون لــدى يو.بي.إس في 
مذكرة يوميــة »ارتفاع العائدات 
األمريكية يزيد من اضطراب سوق 
األسهم ويعزز الدوالر األمريكي.. 

يتبنى  االحتياطي  مجلس  مازال 
التيســير النقدي لكن رئيســه 
جيروم بــاول قــرر أال ينتقد في 
ارتفــاع العوائد مما  تصريحاتــه 
يعطي الدوالر دعما إضافيا على 

املدى القصير«.
لكن اجتاهــات العائد تباينت في 

األسواق الرئيسية.
ففي حن زادت عوائد الســندات 
األمريكية عشــر نقاط أســاس 

انخفضت  املاضــي،  األســبوع 
العائدات فــي أملانيا نحو خمس 
نقاط أساس، لينزل اليورو مقتربا 
من أقل مســتوى لــه في أربعة 

أشهر دون 1.19 دوالر.
وأقر مجلس الشــيوخ األمريكي 
خطة إنقاذ بقيمــة 1.9 تريليون 
دوالر بعد يوم من تقرير للوظائف 
األمريكية رفــع الدوالر إلى أعلى 

مستوياته منذ نوفمبر 2020.

 92.186 الدوالر  مؤشــر  وسجل 
مقابل ســلة من ســت عمالت، 
ومقتربــا  باملئــة   0.3 مرتفعــا 
مــن ذروة أواخر نوفمبــر البالغة 

92.201 املسجلة يوم اجلمعة.
 0.2 وارتفــع الدوالر األســترالي 
باملئة إلى 0.76996 دوالر أمريكي 
لكنه يظل أقــل كثيرا عن ذروته 
للجلســة 0.77230 دوالر. وهبط 
 0.1 النيوزيلنــدي حوالي  الدوالر 

باملئــة بعدمــا زاد 0.4 باملئة إلي 
0.719 دوالر أمريكي.

أعلى  قــرب  الــدوالر  واســتقر 
مســتوى في عام أمــام اجلنيه 
دوالر،   1.3819 اإلســترليني عند 
منخفض  الن  مقابل  واســتقر 
العائــد عنــد 108.46 ين بعدما 
سجل أعلى مستوى في تسعة 
108.645 اجلمعة  أشــهر عنــد 

املاضي.

التأمين ضد مخاطر كورونا أحدث 
مستلزمات السفر بعد الجائحة

خبير اقتصادي: نسبة الفقر سترتفع مع 
نهاية العام بسبب رفع سعر الدوالر والحظر

الدوالر يرتفع مع تجدد مكاسب عوائد السندات األمريكية

النفط تسعى الستثمار كامل الغاز المصاحب

غاز مصاحب 
للنفط، وغاز 
حر، وأن الغاز 
المصاحب يعتمد 
اعتمادا كليا على 
كمية النفط الخام 
المنتج حيث يعزل 
من النفط

كمية الغاز املصاحب للنفط تبلغ 2700 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم
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دراسةمحمد زكي ابراهيـم

مجازفة السرد الفلسفي في رواية
»تلك أسفاُره« لـ علي حسين

د. سليم جوهر  

“ يالـك مـن أحمـق يـا نيتشـه ، فـأي 
 “ ؟  بـه  تنـادي  الـذي  هـذا  سـوبرمان 

)ص219).  
محسـن  جـواب  فـي  وردت  عبـارة   
عـن سـؤال وجهتـه لـه “ محبوبتـه ، 
معشـوقته ، زميلته ريتـا “ عن معنى 

ـ بـل عـن جـدوى ـ احلكمـة . 
  ثمـة سـؤال طرحتـه علـى نفسـي 
والناقـد  الدكتـور  يكتـب  ملـاذا  ؛ 
يوسـف  حسـن  علـى  واألكادميـي 
روايـة )تلـك أسـفارُه( ؟ ومـا اجلـدوى 
منهـا وهـو الـذي لديـه كتـب تـدرَّس 
فـي اجلامعـات العراقيـة ؟ وقـد خطر 
علـى بالـي قـول مايـكل كارول فـي 
معـرض وصفـه لتجربـة كتابـة رواية 
قائـا  والنشـر،  بالقبـول  حتـظ  ولـم 
)ولسـت أشـك فـي أن هنالـك املئات 
مـن األكادمييـن لديهـم مخطوطات 
يتجمـع فوقهـا الغبـار مركونـة على 
رفوفهـم، واحلقيقـة أن هنالـك واحداً 
مـن كل عشـرة آالف أكادميـي ميتلـك 
امكانيـة حتويـل خبرته املدرسـية إلى 
عمـل روائـي جيـد(. فهـل كان علـي 
حسـن يوسـف هـو هـذا الواحـد ؟ 

 ال أعلـم ، ولكننـي وجـدت بعضا من 
اسـفارُه(  )تلـك  روايتـه  فـي  ضالتـي 

  . فاقتنصتهـا 
 نحـن نعلـم أن غايـة الـروي أن تدخل 
خـال  مـن  القـارئ  علـى  املتعـة 
التسـلية أو اللهـو , لكننـي ال أعتقد 
أن روايـة “ تلـك اسـفاره “ حتمل أيا من 
تقنيـات التسـلية أو اللهو بالشـكل 
املتقـدم ، فهـي خالية مـن التخمن ، 
والتوقـع واالنتظـار والدهشـة , ولكن 
قارئـا مثلـي قـد يجـد املتعـًة في فك 
الكلمـات  خلـف  اخملبـوءة  أسـرارها 
 ، املوسـوعية  بالثقافـة  املثقلـة 
فيلتقـط مـا يشـي بفلسـفة فيهـا 

ومـن بـن سـطورها .  
 فالسـؤال السـردي التخمينـي : مـا 
عليـه  اإلجابـة  متـت  وقـد  ؟  التالـي 
 ، للروايـة  األولـى  الصفحـات  مـن 
مبـوت محسـن ، وجنـون زوجتـه لكن 
السـؤال الفلسـفي بقـي شـاخصاً ، 
مـاذا يريـد أن يقـول لنا )علي حسـن 
يوسـف( ؟ ميكننـي القـول إنها سـرد 
فلسـفي , فهـل فـي ذلـك مجازفة ؟  
 وهـل هـو يبحـث عـن قـارئ تقليـدي 
للروايـة )باحث عن املتعـة( ، أو يتوجه 
إلـى قـارئ مغايـر ؟ أزعم بأنـه لو كان 
راغبـا فـي التوجـه “لطالـب املتعـة” 
ملـا أثقلهـا بكل تلـك اآلراء واألسـماء 

: الفلسفية والنفسـية ، والتحليات 
 , واألنثروبولوجيـة  االجتماعيـة 
فمـا اعتقـده أنـه يبحـث عـن قـارئ 
ال  قـارئ  ؛  متواطـئ  ال  مشـاكس 
يفترسـه النـص وبعيـداً عـن التلقن 
، قـارئ يصبـر عليـه ويفكـر مبـا بعـد 
النـص ، ليصبح منتجاً لنـص مواز ... 

إنهـا تدريـب لتفكيـر فلسـفي .  
وأهلهـا  احلكمـة  فـي  أسـفار  إنهـا   
وعلـم  وفاسـفتها  والفلسـفة 
النفـس وعلمائـه ، والتاريخ وشـراحه 
، والشـعر والشـعراء والفن ومبدعيه 
مختزنـة  ذاكـرة  أسـفار  إنهـا   ،
تظهيرهـا  يتـم  موسـوعية  بثقافـة 
سـردياً , تسـتخدم هنـا السـردية )إن 
لـكل شـيء قصـة( لتفسـير اخلبـرة 
مـن  يأتـي  شـيء  فـكل   ، البشـرية 
مـكان، ولـه قصـة وعاقات باألشـياء 
األخـرى، ومـا دام باإلمكان إعادة سـرد 
سـيكون  مـا  شـيء  وتطـور  تكويـن 

سـردية.   بلغـة  وضعـه  باإلمـكان 
 ... وتاريـخ  شـخصية  سـيرة  إنهـا   
أرشـيف للحوادث واألفـكار)ص290( , 
هـي ماحظـات لشـاهد عيـان ينظر 
لآلخريـن مـن عليائـه العقلـي بعيدا 
بأسـلوبه  ليسـجل   ، مشـاعره  عـن 
معنـي  غيـر  وهـو  احلـوادث  اخلـاص 
بهـم ، فهـو سـارد حيـادي ، فهـو ال 
يخـوض في بيـان مكابداتهـم وكيف 
يشـعرون ، بـل يصـف مـن اخلـارج ما 
يشـغلهم ويعانـون ، إنـه يترفـع على 
تقمـص شـخصياته ، ليبقـى عقـًا 
شـارحا ومفسـرا ملا يحدث وال يعيش 
احلـدث ، لـذا فهـو ال يجعلنـا نعيـش 
الدهشـة ، بـل يوقظنا فـي كل حن ، 

وتلـك مهمـة الفلسـفة .  
هنالـك انفصـال بن احلدث واملشـاعر 
... بـن الزمـن وتوالـي األحـداث ، حتى 
لتشـعر وكأنـك في هياج مـن تاطم 
األفـكار , فثمـة فـرق بـن سـرد ميثـل 
تواليـا لألحـداث ، وسـرد نقـدي لهذه 
تفسـيرا  جتـد  ال   ، نفسـها  األحـداث 
السـردي  الزمـن  بـن  التوتـر  لهـذا 
واالنفعـال ، أو بـن احلـدث واملشـاعر.  
 جنـد هنـا سـردا يقـوم على تأسـيس 
قـوي عن الصـدق واحلـق األخاقي ، أي 
ال يقنع مبجرد السـرد ، بـل هو مدعوم 
بأفـكار وحجج ميكن أن تنتـج تفكيرا 
)أسـفاره(  نقـرأ  أن  فعلينـا   , نقديـا 
فـي عاقاتهـا مبفاهيـم كليـة  مثل : 
احلـق واألخـاق ، والعدالـة ، واحلياديـة 
فـي النظـر إلى االشـياء ، وصـوال إلى 

إمـكان حتقيق مـآالت البشـرية .  
حـدود  عـن  يسـأل  فهـو  لـذا   
 “ إن  لنـا  ليقـول  العقـل)ص14( 

تتوهمونهـا  ال  لكـم  أصفهـا  مـن 
بفقدانهـا للعقـل “ وهـو ال يـدع لنـا 
مجاال أو فسـحة لكي نترقـب التالي 
االنتظـار  متعـة  علـى  فيقضـي   ،
واالكتشـاف لـدى القـارئ ، ليجيـب : 
ملـاذا ينسـبون العقـل للبعـض فيما 

منـي)ص16).   تسـلبونه 
أو  احتجاجـي  سـرد  هـو  فهـل   
يسـتفهم  عندمـا  للواقـع  حتليـل 
عـن “عقـل االنسـان الـذي نـادرا مـا 
)ص39)”  املـوت  حكمـة  يسـتحضر 
ال  التـي  اللـذة  هـي  احليـاة  فغايـة   ,
العقـل  وإن   , )ص213(  ألـم  يتبعهـا 
ُقـرن باحللـم ، فـزكاة العقـل احتمال 
اجلُهـال )ص228-227( , فنحـن لسـنا 
كائنـات منفصلـة عـن هـذا الوجـود، 

وخطيئتنـا القاتلـة حـن نتصـور أننا 
كائنـات مسـتقلة )ص219( , فعواملنا 
غالبـا مـا متثـل قناعاتنـا نحـن ، وهل 
الكلمـات  دون  مـن  العالـم  يُخلـق 
واخليـال)ص24( ؟ تلـك هـي فلسـفته 
التـي جتمـع بـن الظواهريـة اللغوية 
ألغـراض  البراجماتيـة  وأيضـا   ,
التـي  اخملتلفـة  الوسـائل  اسـتخدام 
تتوسـط اللغـة مـن خالهـا اخلبـرة 

البشـرية بالعالـم كمـا نـراه .
 يحتـل اإلنسـان مركـز الصـدارة فـي 
)تلـك أسـفارُه( لـذا فثمـة فـرق بـن 
وسـرد   ، للحـدث  توالـي  وهـو  سـرد 
نقـدي لهـذه األحداث ، أن تفسـر هذا 
التوتـر بـن الزمـن السـردي واالنفعال 
، أو بـن احلـدث واملشـاعر، كمـا يظهر 

مـن اقحـام حـوار العاشـقن : )ريتـا 
فـي  املفـروض  مـن  وهـم  ومحسـن( 
خلـوة وجدانيـة فنفاجئ بسـؤال ريتا 
عـن الهوية : “ وألننـا في العراق نعاني 
مـن إحلـاح سـؤال الهوية ، ألنه يشـي 
بضنـك الواقـع وتشـظيه)ص204( “. 
 ويسترسـل ليطلعنـا علـى فلسـته 
ورؤيتـه للهويـة بقولـه : “ إن الكتابـة 
أو احلديـث عـن الهويـة تعني بشـكل 
ـ مـن أشـكالهاـ  ورطـة ، إنـك تضـع 
نفسـك فـي عمليـة انكشـاف أمـام 
اآلخـر، بل رمبـا تضعهـا فـي مواجهة 
مـع اآلخـر، ومـن شـدة وطأتـه علـى 
كواهلنـا نحـن أبنـاء هذ البلـد، ميكن 
عـاد  مـا  اليـوم  العراقـي  إن  القـول 
مبسـألة  تفكيـره  مثـل  بأمـر  يفكـر 

  .“ )ص204(  الهويـة 
 ينتهـي املطـاف بالبطـل فـي نهايـة 
عبـاس  مـع  يسـير  وهـو  الروايـة 
متجهـا إلـى القريـة “ يقـف مذهوال 
أمام شـيء أسـود إنه يشـبه اإلنسان 
)ص335(”، إنـه معـروف لديه بشـكله 
 ، بتفاصيلـه  عنـه  وغريـب   ، العـام 
يتقـدم نحوهمـا هـذا اخمللـوق بهيئته 
اخمليفـة )ونعود لفلسـفته( : الكلمات 
تصنـع عواملنـا ، فكلما أقـرب منهما 
ينكرونـه وال يعرفونـه ، وهنـا تكمـن 
فلسـفة االغتراب ، كلمـا بعد عنهم 
عرفـوه بشـكل مبهم ، وكلمـا اقترب 
)أكثـر معرفـة( أصبـح غريبـا عنهم , 
“ فالغربـاء كائنـات مخيفة )ص103(”، 
شـعورا  الكلمـات  رسـخت  هكـذا 
غريبـا ، بـأن البشـر يصنعـون احلواجز 
للتفرقـة بينهـم ممـا يضاعـف الريبة 
مـن  ويزيـد   ، الكـره  ويؤجـج  بينهـم 

عـدم الثقـة باآلخريـن )ص104).  
 لـذا فاحلـروب قبل أن تقـع على األرض 
احلـال  فواقـع   ، بالعقـول  تضطـرم 
يشـير إلـى أن احلروب تقع بـن األفكار 
قبـل أن تتحقـق علـى األرض ، انطاقا 
مـن فكـرة : “ أنـا احملق وأنـت اخملطيء “ 

)ص149-150).  
 إن احلقيقـة تبـدو كارثيـة حـن يقتل 
الناس بعضهم باسـمها ... مشـكلة 
أو  وجودهـا  فـي  تكمـن  ال  احلقيقـة 
، بـل تكمـن فـي طريقـة  انعدامهـا 
تصورنـا لها)ص159( , لكـن املهم أنه 
إذا وقعـت احلرب وقـد أحرقت األخضر 
، فهـذه هـي احلقيقـة بـل  واليابـس 
هـي احلقيقـة املـرة)ص152( , لتنتهي 
وصمـت  محسـن  باختفـاء  الروايـة 
عبـاس فـي االفصـاح عـن وجـود هذا 

الغريـب .  

نصمتابعة

متابعة الصباح الجديد:

تعلـن هيـأة الفجيـرة للثقافـة واإلعام 
عـن فتـح بـاب التقـدمي للمشـاركة في 
بـن  راشـد  جائـزة  مـن  الثالثـة  الـدورة 
هـذه  تأتـي  و  لإلبـداع،  الشـرقي  حمـد 
الشـيخ  سـمو  مـن  الكرميـة  املبـادرة 
الدكتور راشـد بـن حمد الشـرقي رئيس 
الهيئـة ، بهـدف رعايـة املواهـب األدبية 
الضـوء  مسـلطة  العربيـة،  والنقديـة 
علـى أسـماء أصحابهـا ودعمهـم مادياً 
ومعنويـاً ، ونشـر النتـاج األدبـي العربـي 
والدراسـات النقدية والبحوث التاريخية 
، كمـا  العالـم  فـي  العـرب  للمبدعـن 
تعنـى باالنفتاح علـى اآلخر باحلـوار وردم 
دعـاة  خلقهـا  يحـاول  التـي  الفجـوات 

التطـرف والتعصـب بـكل أشـكاله. 
العـرب  الروائيـن  اجلائـزة  وتسـتهدف 

الروايـة  األعمـار فـي حقـل  مبختلـف 
العربيـة وذلك فـي فئتن اثنتـن، هما: 
الروايـة العربيـة كبار، الروايـة العربية 
باإلضافـة  األربعـن،  شـباب دون سـن 
إلـى حقـل الروايـة اإلماراتيـة اخلاصـة 
لـكل  وهـي  اإلماراتيـن  بالكّتـاب 

األعمـار.
كما تسـتهدف اجلائزة املبدعن العرب 
مبختلـف األعمـار في حقل الدراسـات 
 ، التاريخيـة  والبحـوث  النقديـة 
والشـباب دون سـن األربعـن حصريـاً 
في حقـول ) القصة القصيـرة ، النص 
 ) األطفـال  أدب   ، الشـعر   ، املسـرحي 
املتنافسـة  األعمـال  تكـون  أن  علـى 
مكتوبـة باللغـة العربيـة الفصحـى، 
تعنـى  إنسـانية  موضوعـات  وتتنـاول 
وأال  باحلـوار  اآلخـر  علـى  باالنفتـاح 
تدعـو إلى العنـف والتطـرف والحترض 
علـى القتل أو تنشـر األفـكار الداعية 

تضاعيـف  أو  مضامينهـا  عبـر  إليـه 
سـطورها.

أسـاتذة  اجلائـزة  حتكيـم  جلـان  تضـم 
مختصـن بحسـب تصنيفـات فئـات 
حقـول  فـي  العاملـن  مـن  اجلائـزة، 
االشـتغال األدبـي والثقافـي واملعرفي، 
ماديـة  جوائـز  الفائـزون  وسـيمنح 
قيمـة، على أن تترجـم األعمال الفائزة 
وتنشـر  األولـى  العشـرة  باملراكـز 

واإلجنليزيـة. العربيـة  باللغتـن 
وللراغبن في املشـاركة بجائزة راشـد 
اإلطـاع  لإلبـداع  الشـرقي  بـن حمـد 
واملتطلبـات  الشـروط  كافـة  علـى 
الرسـمي  اجلائـزة  موقـع  عبـر 
fuj@ إلـى.  مشـاركاتهم  وإرسـال 
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قلُت لها :
اُم يُحيُق بي كبحر الظَّ

وأشرعتي عمياء
ام .. ال أعرُف كيف سأعبُر هذا الظَّ

وارُع اخلاليُة االَّ من الفقر الشَّ
تلتفُّ حوَل عنقي

كحبِل مشنقٍة
متنعُني من احلُلم 

أحاوُل أن أختبَئ في سيجارتي
خاِن بن دوائرِ ذلك الدُّ

باب.. ُد كالضِّ الذي يتصعَّ

خاِن أملُح من بِن أسراِب الدُّ
يداً تُلوِّح لي

في قبضِتها َقدرِي
في قبضِتها َغِدي

في قبضِتها أغنية ..

تلَك اليُد متتدُّ إليِّ كُسنبلة
وأنا منُذ آخرِ عهدي بِك

نابِل .. لم أُعد أشمُّ رائحَة السَّ

موُع التي تِسحُّ من عينيَّ هذه الدُّ
هل تقِصُل كلِّ هذا األلِم 

الذي علَِق بجسدي
كأنثى العنكبوت ؟

أطـراِف  إلـى  البـردُ  تسـلََّل  كيـف 
؟ أغصانـي 

ٍة  أصبحـُت كشـجرٍة مكسـوَّ كيـف 
بالُعـري 

في بهجِة الرَّبيع ؟

غُف  أين ذلك الشَّ
الذي كان يُشعُّ في عينيِك 

هِب ؟ مثل الشُّ

ورُ العذراُء في ذاكرتي ؟ أين تلَك الصُّ
اُل  أين ذلك الشَّ

الذي نسجُته من بنفسِج الرَّوِح
ورحيِق اللُّغة 

ألُزيَِّن به أوََّل اجلسِد
وآخرَ اجلسد ؟

أنفاسي متشي بخطواٍت ثقيلٍة
تُشِعُرني بهشاشتي

فقد هزمني ذلك األلم ..

هل َمَضت أيَّامي ؟
وهـل آلت شـمُس احليـاِة إلـى الغروب 

؟

رماُل املوِت تزحُف نحوي
وأنا يائٌس 

ال أبحُث عن اخلاص

ما زلُت أحتفُظ بكبريائي
ما زلُت أحتفُظ بقلبي ..

ال أحَد هناَك غيُرِك
أسمُع خطواِت الفجرِ تقترُب منِّي

ُع في قلبي  حَب تتجمَّ أُحسُّ أنَّ السُّ
أشعُر بِك هناك

أُحسُّ بتلك ال )آاااااه( 
حَب للمطر .. تُعدُّ السُّ

سأرقُب البرَق
سأكتُب رسالًة للرَّعِد

غداً يزورني مطٌر جديد ..

جائزة راشد بن حمد الشرقي لإلبداع 
تفتح باب التقديم للمشاركة 

تعالي.. ننتظُر المطَر الجديد ! في دورتها الثالثة

غالف الرواية

يعتقـد بعـض املؤرخـن أن مـن أسـباب تلكـؤ انتشـار 
اإلسـام فـي أوربـا، أو رفـض التعايـش معه، فـي القرون 
العربيـة،  باللغـة  األوربيـن  جهـل  األولـى،  الهجريـة 
وعـدم وجود وسـطاء يتولـون الترجمة مـن العربية إلى 
الاتينيـة. وقـد انتفـى هـذا املؤثر فـي ما بعـد باحلضور 
اجلـزر  مـع  التجـاري  والتبـادل  األندلـس،  فـي  العربـي 
واملوانـئ اإليطاليـة. أمـا القبائـل اجلرمانية التـي كانت 
أميـة  أوربـا، فقـد بقيـت تعيـش فـي  تقطـن شـمال 

مطبقـة خـال تلـك العصـور. 
اللغـات  إلـى  العربـي  التـراث  ترجمـة  فـإن  ولألسـف 
األوربيـة لـم تتقـدم سـوى خطـوات قليلـة منـذ تلـك 
اللحظـة. ولـم يقـم العرب بتسـويق نتاجهـم الفكري 
املؤسسـات  بـال  علـى  يخطـر  لـم  بـل  الغـرب.  إلـى 
الثقافيـة الرسـمية واألهلية االضطاع مبثـل هذا الدور، 
فـي حـن أنهـا عنيـت عنايـة فائقـة بنقـل املؤلفـات 
الغربيـة إلـى العربيـة أوالً بـأول، مـع كل مـا يتطلبـه 
ذلك مـن مال وجهـد. ليس أقلـه اسـتحصال املوافقات 

األصوليـة مـن املؤلـف والناشـر، وغيـر ذلـك. 
وقـد روى أحـد املستشـرقن أنـه حتدث في لقـاء عام في 
إحـدى العواصـم العربيـة عن إحجـام املؤسسـات ودور 
النشـر العربية عن تشـجيع حركـة النقل إلـى اللغات 
األوربيـة، فوقف أحـد احلاضرين ووجه له السـؤال التالي 
القـارئ  أن  مـع  العمليـة  هـذه  العـرب  يشـجع  :”ملـاذا 
األوربـي هو الذي يسـتفيد منهـا؟”. وبالطبع فـإن الرجل 
الـذي بوغـت بهذا السـؤال لم يسـتطع إقناع السـائل 
أن األدب العربـي هـو املسـتفيد األول مـن انتشـاره فـي 

لغـات العالـم األخرى! 
املؤسسـات  إحـدى  تعهـدت  أن  مـرة   ذات  وقـد حـدث 
كتـاب  مـن  نسـخة   100 بشـراء  العربيـة  الرسـمية 
أجنبـي ترجمـت فيه بعـض القصص القصيـرة لكاتب 
عربـي مـن مواطنيهـا، تشـجيعاً منهـا لهـذه اخلطـوة 
يـد  تختطـف  أن  األقـدار  وشـاءت  باإلعجـاب.  اجلديـرة 
املنـون رئيس املؤسسـة وهو شـاعر معروف قبـل إصدار 
الكتـاب، فألغـى خلفـه هـذه “الصفقة” التـي ال تكلف 

مؤسسـته سـوى مبلـغ زهيـد ! 
حتيـز  مـن  مـراراً  اشـتكوا  األشـخاص  مـن  الكثيـر  إن 
نوبـل  جائـزة  علـى  املشـرفة  السـويدية  األكادمييـة 
وجتاهلهـا لألدبـاء العـرب. مع أن بعض األسـماء الامعة 
رشـحت مـراراً وتكـراراً. ولـم يسـأل هـؤالء أنفسـهم 
فـي مـا إذا كانـت اللجنة قـد سـمعت بهذه األسـماء، 
أو اطلعـت علـى منجزاتهـا األدبيـة، مـع عـزوف العـرب 
عـن إيصالهـا إلـى البلـدان األجنبيـة. وقد تأخـرت هذه 
اجلائـزة حتـى عـام 1989 ألن روايـات جنيـب محفـوظ لم 
تترجـم إلـى اللغـات األخـرى إال بعـد أعـوام طويلـة من 

صدورهـا. 
إذا أراد العـرب أن يكونـوا حاضريـن فـي أذهان الشـعوب 
األخـرى، فعليهـم ليـس بنقـل نتاجاتهـا إلـى العربيـة 
فحسـب، بـل بنقـل نتاجاتهـم هـم إليهـا. فالكتابـات 
الوحيـدة التـي تصـل إلـى اآلخرين حتـى اآلن هـي التي 
يدونهـا مؤلفـون عـرب بلغـات أجنبيـة. ونحـن مـا نزال 
حتى هـذه اللحظة نخـوض جدالً طوياً، حـول تصنيف 
هـؤالء. هـل هم كتـاب عرب فعـًا أو أنهـم انفصلوا عن 
مجتمعاتهـم باختيارهم تلـك اللغات. فاللغة ليسـت 

أداة للكتابـة فحسـب، بـل طريقـة للتفكيـر أيضاً. 

كتاب عرب.. وأجانب

من اعمال الفنان جبر علوان
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أسرع  الوجوه  في  االبتســامة 
طريق إلى القلــوب، وأقرب باب 
إلى النفــوس، وهي من اخلصال 
املتفــق علــى استحســانها 
وامتــداح صاحبهــا، وقد فطر 
اهلل اخلَلْــقَ على محبة صاحب 

ام. الوجه املشرق البسَّ
االوروبية  الــدول  فــي بعــض 
وهولندا  بلجيــكا  في  وحتديدا 
جند انهم من الشــعوب احملببة 
في  نســير  فعندما  للســياح 
يقابلنا  مــن  فــكل  الشــارع 
يبتسم بوجهنا ويلقي التحية، 
ما يجعلهم شــعوب حميمية 
وودودة، وهــذا ايضــا يشــجع 
الســياح على زيارتهــم مرات 
عدة، فالشــعوب الودودة غالبا 
السياحة  بتنشيط  تسهم  ما 
فــي بلدانهــا علــى عكــس 
التي  بالتعامل  الشعوب اجلافة 
البعض  يجد  قد  السائح.  تنفر 
ان ربط االبتســامة بالسياحة 
امر فيه شيء من املبالغة، لكن 
ان امعنــا النظر بزوايا املوضوع، 
وثيقا  ارتباطا  انها مرتبطة  جند 
مــع بعضها البعــض، لكن ال 
ابتســامة جتذب  ان كل  نتوقع 
سائح واحد، امنا هي حالة عامة 
ومنطقية، فحتى زياراتنا لبيوت 
االصدقاء او االقــارب ان لم جند 
ابتسامة مرتسمة على مالمح 
املضيفني ســننفر منهم، وقد 
يصــل االمر الــى االمتناع عن 

زيارتهم.
اإلنســان  يتعــّرض  عندمــا 

والسعيدة،  املبهجة  للمواقف 
فإّن رّدة فعله العفوّية واملباشرة 
االبتســامة،  تكون  والتلقائّية 
وهي لغٌة يفهمها العالم أجمع، 
حّتى أّنه يقال عنها بأّنها عامليٌة 
متاماً مثل املوسيقى التي جتذب 
أي مكان  اليها في  الشــخص 
االبتســامة  وتعّد  العالم.  في 

رســوالً صادقاً إلى القلوب من 
حول اإلنسان، خاّصًة تلك التي 
تخرج من أعماقه، والقادرة على 
تغيير منحنى يومهم الســّيئ 
فيهم،  والتفــاؤل  األمــل  وبّث 
وهي حركٌة بســيطٌة إاّل أّن لها 
مدلوالٍت ومعاٍن وأبعادٍ وتأثيراٍت 

عميقًة جداً.

رُوَِي عن الرســول الكرمي محمد 
أّنه  عليه وســّلم  صّلــى اهلل 
ساوى في حديثه بني االبتسامة 
والصدقة، ملا لها من أهمّيٍة في 
زرع احملبة والود في النفوس، وقد 
قيل أيضاً أن ابتســامة املهزوم 
تفقــد املنتصر لــّذة انتصاره، 
وقيل ايضا ابتســم أوالً تسعد 

الحقــاً، وغيرهــا مــن األقوال 
الصحيحة والواقعية.

 إضافة إلى ذكر بعض املقوالت 
املتداولــة عن موضوع  واحلكم 
والتوضيح.  بالشرح  االبتسامة 
فــان لالبتســامة فوائد كثيرة 
وأهميٌة كبيرٌة في حياة اإلنسان 
وحياة النــاس من حوله، ونذكر 

ال حصراً  مثــاالً  فوائدهــا  من 
ما يلي: تلعب االبتســامة دورا 
مهما في زيادة الشــعور اجليد 
ايضــا  االيجابــي.  والتفكيــر 
أربعاً  وحتــرك  الدماغ  تنّشــط 
اإلنســان،  عند  عضلًة  وأربعني 
خاصًة تلك املوجودة حول الفم 
حول  أيضاً  املوجودة  والعضالت 

العينني. 
كمــا تؤّثــر االبتســامة فــي 
إســعادهم  طريق  عن  اآلخرين 
والبهجة  الفرحة  مشاعر  وبّث 
الشــخص  داخلهــم، جتعــل 
محبوبــاً بني النــاس. وتضفي 
ابتسامة الشخص بوجه اخيه 
االنســان اجلاذبية على شكله. 
ايضــا تخّلــص اإلنســان من 
كالتوتر  النفسية  االضطرابات 
والقلــق واالكتئــاب كما تزيل 
التفكير السلبي، بسبب دورها 

املهم في حتفيز الهرمونات. 
تساعد االبتسامة اإلنسان على 
حياته  مواقــف  بعض  تخطي 
املفصلية والصعبة، مثل الزواج 
ووظيفٍة  واحلصول على عمــٍل 
األخرى.  األمثلة  مــن  وغيرهما 
وهو  للضحك  الشخص  وتقود 
أمــٌر مفيــٌد للصحة حســب 
احلديثة.  الدراســات  أثبتته  ما 
كما تعد أســلوباً من أساليب 
الناس.  مع  واللباقــة  التعامل 
تقّلل من اجلهد والتعب وتعطي 
شــعوراً بالطاقــة واحليويــة. 
بني  اإليجابية  الطاقة  وتنشــر 
الكثيرون  يعدهــا  الناس حيث 
عــدوى مثلها مثــل الضحك. 
اضافة الى دورها املهٌم في بناء 

العالقات وتقويتها.

االبتسامة لغة عالمية تفتح القلوب على بعضها
تحذير من تناول القهوة الباردة

أشارت أخصائية التغذية وأمراض اجلهاز الهضمي 
الطبيبة الروسية، نوريا ديانوفا، في مقابلة أجرتها 
مــع راديو »ســبوتينك« إلــى أن القهــوة احملضرة 
قبل ســاعات قد تكون ضــارة بالصحة، لكن ليس 

جميعها.
ونوهــت اخلبيرة على أن أي مشــروب، ومن ضمنها 
القهوة معــرض خلطر متزايد لظهــور العديد من 
الكائنات احليــة الدقيقة فيهــا نتيجة تركها في 

الهواء الطلق.
وبينــت اخلبيرة أنه عند تناول القهوة الســوداء، لن 
يحدث لها شيء خالل أول ساعتني. ولكن إذا أضيف 
احلليــب أو الكرمية إلى القهوة، فأنــت بحاجة إلى 

تناول املشروب في أسرع وقت ممكن.
وقالــت اخلبيــرة: »الرطوبــة أفضل بيئــة لتطور 
البكتيريا والكائنات احلية الدقيقة. إذا قمت بإضافة 
احلليــب إلى القهوة، فإن خطر منــو الكائنات احلية 

الدقيقة فيها يزداد عدة مرات. 

هاتف مصفح من سامسونغ
أعلنت شــركة »سامســونغ« مواصفات هاتفها 
املصفــح اجلديــد Galaxy Xcover 5 الذي طورته 

ليتمتع مبواصفات جيدة وهيكل شديد املتانة.
ومتيــز الهاتف بهيكل مضاد للمــاء والغبار أبعاده 
)9.2/71.6/147.1( ملم، ودعم باملعدن والبالســتيك 

واملطاط القادر على امتصاص الصدمات.
الشاشــة من نوع TFT مبقــاس 5.3 بوصة، أبعادها 
»20:9« ودقة عرضها )720/1600(، ومحمية بطبقة 

من الزجاج املضاد للصدمات واخلدوش.
 Exynos 850 وجهزت سامســونغ الهاتف مبعالج
عالي األداء، ومعالج رســوميات Mali-G52، وذواكر 
وصول عشــوائي اربعة غيغابايــت، وذاكرة تخزين 
داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوســيع عبر بطاقات 

.microSDXC

مدير يوزع ذهبا وهواتف آيفون 
لموظفيه 

أثار رجل أعمال أردني من أصل فلســطيني ضجة 
واسعة على مواقع التواصل االجتماعي، بعد تداول 
صــور ومقاطع مصورة له وهو يوزع الذهب وهواتف 
»آيفون« على موظفيه، تقديرا جلهودهم في العمل 

وحتفيزا لهم.
ويســلك رجل األعمال منهج مشاركة املوظف في 
جناح الشركة كاملة، فبرأيه أن هذا النوع من احلوافز 
يطلق كل مهارات الفريق، ويجعله يشعر أن أي جناح 

للشركة، جناح شخصي له.
وفي منشــور له بصفحته علــى »فيس بوك«، قال 
أبو سنينة: »اليوم كان واحدا من أفضل أيام العمل 
في شركة التســويق اإللكتروني ملا أشوف الفرحة 
الي ارتســمت على وجوه املوظفــني بعد إهدائهم 
موبايــالت آيفون، هم يســتحقوا أكثر منها. واحد 
من األشــياء الي تعلمتها في إدارة العمل الناجح.. 

املشاركة«.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
عبداهلل  احمد  املصري  الشــاب  قرر 
اخلير«،  أحد شباب حملة »ســواعد 
أن يكون لفنه دور مــن خالل مبادرة 
»كمامتك تساوي ســالمتك«، التي 
حتّث املــارة على االلتــزام باإلجراءات 
فيــروس كورونا،  ملواجهة  االحترازية 
والتعبير عن معاناة األطباء في مصر 
من الفيروس وأرقام اإلصابات املفزعة 
الكمامات  ارتداء  في  التهاون  نتيجة 

وعدم استعمال املطهرات.
احلملــة منبثقة من حملــة كبرى 

التابعة  قريــة »طنامــل«  ألهالــي 
حملافظــة الدقهليــة في مصــر، إذ 
يحاولون مــن خالل احلملــة األم أن 
لهم  ويوفــروا  احملتاجني،  يســاعدوا 
أنابيب األكســجني، إلى جانب إجراء 
وتوفير  باجملــان  املطلوبة  التحاليــل 
واملســتلزمات  أدوية  يلزمهم من  ما 

االخرى.
يشــير عبداهلل إلــى أّن الفن، عامله 
اخلاص الذي يســرح فيه، يحبه ويريد 
دوًمــا أن يعبر من خاللــه على كل 
مســتجدات احلياة، منوًها أنه تطّوع 

في احلملة مــن دون أي مقابل مادي، 
واستغرق أكثر من أسبوع لكي يختار 
الرسومات املناسبة، وقام باستطالع 
الختيار  الشــخصية  صفحته  على 
األفضل. ما قام به الشاب العشريني 
في قريته دفع عددا من القرى اجملاورة 
بتنفيذ رســومات أيضا للتعبير عن 
أهميــة مواجهــة فيــروس كورونا، 
املبدع« حسب  الفنان  »لغياب  ولكن 
قول عبــد اهلل، لم تلق الرســومات 
استحســان الكثيرين، مؤكــًدا أنه 
سيستمر في الرسم والتوعية طوال 

الوقت لكي يســهم قــدر االمكان 
بتنبيــه وانقــاذ اآلالف مــن خطــر 
الفيــروس. من بني املبــادرات التي مت 
دعمها في »سواعد اخلير« كانت »يال 
نكمل بعض«، التــي قامت باالتفاق 
مع معامل حتليل طبية خلفض سعر 
فحص فيــروس كورونا بنســبة 50 
باملئة جلميع األهالــي، ومن دون أجر 
للفقراء، بجانب إيــداع مبالغ كبيرة 
في الصيدليات لدعم مصابي كورونا 
فــي حصولهــم علــى البروتوكول 

العالجي من خالل دعمهم املادي.

الفن بمواجهة أزمة كورونا في مصر.. »كمامتك سالمتك«

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
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لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
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7 – خاط الثوب – لدى 
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رتبة عسكرية .
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

رصــد موقــع »ذا ريتشيســت« عــددا مــن 
التصميمــات املعمارية األســوأ حول العالم، 
فالــدول عــادة تتنافــس في جتميــل مدنها 
وشــوارعها لتصبــح أكثــر جذبا فــي أعني 
مواطنيها وسائحيها. ويلعب اجلانب املعماري 
دورا بــارزا في هذا اإلطار مــن خالل تزيني املدن 
باملباني ذات التصميــم املعماري املتميز، لكن 
الرغبة اجلامحــة في تقدمي تصميم متفرد قد 
إلى االخفــاق فأحيانا فتأتي  تدفع املصممني 
أعمالهــم بنتائج عكســية وتصبــح مثاال 
للقبح وليس للجمــال وكان ململكة بريطانيا 

حصة االسد:
The Chang ــ تايالند: عّد املوقع املبنى الواقع 
في العاصمة التايالندية »بانكوك« دليال على 
بأنه أشــبه  التصميم، ووصفه  ورداءة  قبــح 
بحيوان الفيل لكن ال ينقصه ســوى اخلرطوم 

حتى يصبح »فيال متكامال«.
Wharf ــــ اململكة املتحدة: تشــتهر مدينة 
الفريدة،  املعماريــة  »لنــدن« بتصميماتهــا 
وأصبحــت مؤخــرا موطنــا للعديــد مــن 
التصميمــات اجلريئة لكن هــذا املبنى خرج 
عن هذا السياق بســطحه اجملنح الذي يشبه 
الكتاب املفتــوح أو الطائر املتجمد الذي يفرد 
أجنحته، كما لــم يوفق املصممون في ضبط 
االلتــواءات التــي أضيفــت فــي العديد من 

الطوابق.
مكتبــة »Geisel« ــ الواليــات املتحدة: يرى 

 »Geisel« املوقع أن من يشــاهد مبنى مكتبة
التابعــة جلامعــة »كاليفورنيــا« بالواليــات 
املتحدة يســتغرب ملنح مصممها الشــهادة 
اجلامعية، وهو يتنافى مع روح االبداع واملعرفة 
التي تعكسها طبيعة املنشأة، كما يتناقض 
مع املباني العصرية املتميزة للساحل الغربي 

األميركي الذي يضم مدينة »هوليوود«.
متحف »رويال أونتاريو« ــ كندا: انتقد التقرير 
تصميم امللحق اجلديد ملتحف »رويال أونتاريو« 
في كنــدا واملالصق للمبنــى األصلي القدمي، 
ورأى أنه يعد دليــال على أن مرور الزمن ال يؤدي 

بالضرورة إلى التقدم والتحسن.
فندق »Ryugyong« ــ كوريا الشــمالية: رأى 
املوقــع أن املصممني لــم يوفقوا في تصميم 

الشــمالية،  كوريا  في   »Ryugyong« فنــدق 
فهو يشوه األفق في ســماء العاصمة »بيوجن 
ياجن » بشــكله الذي يشبه الصاروخ املستعد 
لإلطــالق، وتصميمه ال يســاعد على حتقيق 

الهدف املرجو منه، جذب السائحني.
فنــدق Grand Lisboa ــــ الصــني: يقع هذا 
الفندق في مدينة »ماكاو« الصينية، ويتسم 
بغرابة وســوء التصميم حيث يشبه البيضة 

الضخمة التي تنبثق منها زهرة.
ـ اململكة املتحدة:  مسرح »Royal National«ـ 
مــن املفترض أن تتمتع املســارح بتصميمات 
تعكس طبيعــة الفنون الراقية التي تقدمها، 
لكــن هذه املعادلــة لم تتحقق في املســرح 
امللكــي القومي في الضفــة اجلنوبية مبدينة 
»لندن«، فهو يشــبه جراج متعــدد الطوابق 
للســيارات، ويعود تاريخ بناء املبنى إلى حقبة 
السبعينيات التي اشتهرت بسوء التصاميم 

في كل اجملاالت.
The Mirador ــــ إســبانيا: يقع هــذا املبنى 
في مدينة »مدريد« اإلســبانية ويتسم بقبح 
املكعبات  بلعبة  األشــبه  املعماري  تصميمه 

اخلاصة باألطفال.
The Orbit ــــ اململكة املتحدة: يشــوه برج 
»The Orbit« موقع حديقة »لندن« األوليمبية 
يبدو  والــذي  بلندن  في حــي »ســتراتفورد« 
كثعبان ضخم يلتف حول فريسته ويعتصرها 

استعدادا اللتهامها.

أسوأ التصميمات المعمارية حول العالم
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لندن  ـ وكاالت:

يونايتــد  مانشســتر  أوقــف 
سلسلة االنتصارات القياسية 
مانشســتر  ومضيفه  لغرميه 
21 فوزاً  سيتي الذي كان حقق 
متتالياً في مختلف املسابقات، 
بإســقاطه 2 صفر وترك الباب 
شــبه مفتوح في الصراع على 
اللقب في املرحلة 27 من الدوري 
القدم،  لكرة  املمتــاز  اإلجنليزي 
مدوياً  ســقوطاً  شهدت  التي 
ملعب  على  لليفربــول  جديداً 
أنفيلــد صفر 1 أمــام فولهام 

املهدد بالهبوط اول امس.
ديربــي  يونايتــد  وحســم 
مانشستر أمام سيتي بهدفني 
نظيفني، ســجلهما البرتغالي 
برونــو فيرنانديــش )2( ولــوك 
شاو )50(، رافعاً رصيده إلى 54 
نقطة فــي املركز الثاني، بينما 
جتمد رصيد سيتي عند 65 في 

صدارة الترتيب.
وفيمــا يقــف ســيتي علــى 
مسافة قصيرة من إحراز لقبه 
أربع ســنوات مع  الثالث فــي 
مدربه الفذ اإلســباني جوزيب 
الفارق  يونايتد  قلص  غوارديوال، 
إلى 11 نقطة قبل عشر مراحل 

على ختام الدوري.
وعــرف يونايتــد نزيفــاً كبيراً 
فــي النقــاط، إذ اكتفى العبو 
غونار  أولــي  النروجي  املــدرب 
سولســكاير بفوزيــن في آخر 
مباراة  )قبــل  مباريات  ثمانــي 
أربع  وتعادلوا  الدوري  في  اليوم( 

مرات في آخر 5 مباريات، ليكون 
األكثر  فريق »الشياطني احلمر« 
تعادال بني رباعــي املقدمة )9).. 
وسبق لســيتي أن فاز 15 مرة 
متتالية في الدوري ولم يخسر 
في آخــر 28 مباراة في مختلف 
املســابقات ويتابع مشواره في 

دوري أبطال أوروبا.

لفريق  آخــر خســارة  وتعــود 
غوارديــوال في الــدوري إلى 21 
تشــرين الثاني املاضي، عندما 
ســقط أمــام توتنهــام صفر 
2 ليتراجــع حينهــا إلى املركز 
احلادي عشــر قبل أن يستعيد 
على  ويهيمن  تدريجيــاً  توازنه 

البرمييرليغ.

وقال غوارديوال »سنكون عناوين 
األخبــار ألننــا خســرنا. لكن 
اخلبر هــو 21 فوزاً على التوالي. 
لعبنا بشكل أفضل بكثير من 
مباراة وست هام التي فزنا بها. 
سنحاول الفوز بأكبر عدد ممكن 
مــن املباريات لنكــون أبطاالً«.
 « املباراة  بعــد  وقال فرنانديش 

فعلنا كل شيء تقريباً بشكل 
ركضاً  ليــس  الــدوري  مثالي. 
أن  ماراثون. علينا  إنه  ســريعاً، 
نفكر  وأال  جهدنا  قصارى  نبذل 

في اآلخرين«.
وواصــل ليفربــول سلســلة 
بخســارة  مني  عندما  هزائمه 
مباريات  آخر سبع  سادسة في 

له في الــدوري اإلنكليزي لكرة 
القدم أمام فولهام 1 صفر بعد 
خطأ من املصري محّمد صالح، 
وهي اخلســارة السادســة له 
توالياً على ملعبه أنفيلد أيضاً.
وكان حامــل اللقــب يأمل في 
وقف انهيار شــهد خســارته 
آخر ســبع  فــي  مرات  ســت 
بعدما  الــدوري،  فــي  مباريات 
مني فريق املدرب األملاني يورغن 
كلوب بخســارة اخلميس على 

أرضه أمام تشلسي.
لكــن هــدف الغابونــي ماريو 
ليمينا )45(، كان كفيالً بحرمان 
ليفربــول مــن نقاط املبــاراة، 
ليبقى في املركز السابع برصيد 
43 نقطة، بفارق أربع نقاط عن 
املركز الرابع، آخر املراكز املؤهلة 
إلى دوري أبطال أوروبا املوســم 

املقبل.
رفع فولهام رصيده  من جهته، 
إلى 26 نقطة، لكنه ال يزال في 
مراتب  آخر  الثامن عشر،  املركز 
الثانية. الدرجــة  إلى  الهبوط 

وإذ صنــع من ملعبــه أنفيلد 
قلعــة منيعة، وحتــى كانون 
الثاني املاضي، موعد خســارته 
الصادمــة أمــام بيرنلــي، لم 
يكن قد خســر على أرضه منذ 

نيسان 2017.
اللقب  الذي حســم  ليفربــول 
املوســم املاضي، بفارق أكثر من 
18 نقطة من أقرب منافســيه، 
من  نقاط   10 بتحقيــق  اكتفى 
12 مباراة في 2021، لينافس فرق 
القاع على غرار وست بروميتش، 

نيوكاسل وساوثمبتون. 

في المرحلة 27 من الدوري اإلنجليزي الممتاز

ديربي مانشستر أحمر ومعاناة ليفربول تتواصل
الدوحة ـ وكاالتا:

حسم الســد لقب بطولة الدوري القطري بعد 
تخطيه أم صالل 3-0 في املرحلة 18 من املسابقة 
اول امس.. وصار رصيد السد 50 نقطة بفارق 13 
عن مالحقــه الدحيل حامل اللقب قبل 4 جوالت 

من نهاية املوسم.
وسجل للســد هّدافه اجلزائري بغداد بوجناح 34، 
يوســف عبد الرزاق 51، ورودريغــو تاباتا 90+3 في 
املباراة التي أقيمت على ســتاد جاســد بن حمد 
بنادي الســد بحضور محدود من جماهيره. وهذا 
اللقب رقم 15 للسد في الدوري و75 بشكل عام.
في املقابل، جتمد رصيــد أم صالل عند 15 نقطة 
في املركز العاشــر، على بُعــد نقطة واحدة عن 
ملحق الهبوط الى مصاف أندية الدرجة الثانية 

الذي يدخله صاحب املركز قبل األخير.
وســجل الريان فوزاً متأخراً علــى ضيفه األهلي 
3-1، لينفرد باملركز الثالث بعدما رفع رصيده الى 
31 نقطة مستفيدا من خسارة قطر أمام العربي 
بهدف نظيف.وجتمد رصيد األهلي عند 26 نقطة 
وتراجع الى املركز السابع.وأحيا العربي آماله في 
املنافســة على مقعد قاري بفوزه الصعب على 
قطــر 1-0، رافعا رصيده الــى 26 نقطة متقدما 
للمركز الســادس. في حني جتمد رصيد قطر عند 

28 نقطة وتراجع للمركز الرابع.
وانتفض الوكرة منهياً سلسلة من ست مباريات 
لم يذق خاللها الفوز )4 هزائــم وتعادلني( بفوزه 
على السيلية -1صفر.ورفع الوكرة رصيده الى 18 
نقطة وتقدم للمركز التاسع مبتعداً عن ملحق 
الهبوط إلى مصاف أنديــة الدرجة الثانية، فيما 
جتمد رصيد الســيلية عنــد 23 نقطة في املركز 

الثامن.

أمستردام ـ وكاالت:
فــاز الهولنــدي ماتيو فان دير بويل بســباق 
ســترادي بيانكي للدراجات، ضمن سلسلة 
 184 والبالــغ  الكالســيكية،  الســباقات 
كيلومتــرا حــول مدينة ســيينا واملنطقة 
احمليطــة ، وحل الفرنســي جوليان أالفيليب 
بطــل العالــم فــي املركــز الثاني.وجــاء 
الكولومبي إيجان بيرنال، بطل سباق فرنسا 

2019، في املركز الثالث.

السد يحسم لقب 
الدوري القطري

بويل يحرز سباق 
بيانكي للدراجات

نيويورك ـ وكاالت:

أنتيتوكومبــو في كل  يانيــس  جنح 
محاوالته الـ16 للتصويب ليســجل 
35 نقطــة تاريخيــة الليلة املاضية 
ويقود فريق ليبــرون للفوز 150-170 
علــى فريــق دورانت في مبــاراة كل 
النجوم بدوري كرة الســلة األمريكي 

للمحترفني في أتالنتا.
وبعــد فــوزه مبســابقة التصويبات 
الثالثية، أحرز ستيفن كري 6 ثالثيات 
فــي الشــوط األول و8 ثالثيــات في 
28 نقطة مع فريق  اجململ مســجال 
ليبرون، الذي تفوق في أول ثالثة أرباع 
في طريقه للتقــدم 146-125.وفقد 
كل فريق العبا واحدا عندما أُعلن في 
وقت ســابق من يوم األحــد أن ثنائي 
جويل  سيكسرز  سيفنتي  فيالدلفيا 
إمبيد وبن ســيمونز لن يتمكنا من 
املشاركة بسبب مخالطتهما مصابا 
بكوفيد19-.وحــل زيون وليامســون 
البالغ من العمر 20 عاما محل إمبيد 
التشــكيلة األساســية لفريق  في 
دورانــت، ليصبح رابــع أصغر العب 
في تاريخ مبــاراة كل النجوم.والفوز 
هو الرابع علــى التوالي للفريق الذي 
يختاره ليبــرون جيمس وفقا للنظام 
اجلديــد الذي بــدأ فــي 2018.ولعب 

جيمس 13 دقيقة في الشــوط األول 
قبل أن يجلس على مقاعد البدالء في 
الشــوط الثاني بأكمله مع سيطرة 

فريقه إلى حد كبير على املباراة.
ومع تأخــره بنتيجــة 146-125 بعد 
أول ثالثــة أرباع، كان أقــرب ما وصل 
إليه فريــق دورانت فــي الربع األخير 
هــو تقليص الفارق إلــى 15 نقطة.
ولم يشارك دورانت في املباراة بسبب 
إصابة في عضــالت الفخذ اخللفية.

على  ســيطرته  ليبرون  فريق  وفرض 
 8-27 بنتيجة  تفوقــه  بعــد  املباراة 
في آخر ثــالث دقائــق و54 ثانية من 
الربــع الثاني.وســاهم داميان ليالرد 
بتســجيله 11 نقطة، وأحرز كري 7 
5 نقاط وكريس  وأنتيتوكومبو  نقاط 
بول 4 نقــاط باإلضافة إلى 5 متريرات 
حاســمة في فترة تألق حولت تقدم 
إلى  واحدة  بفارق نقطة  ليبرون  فريق 

100-80 بنهاية الشوط األول.
وبنجاحه فــي 16 تصويبــة من 16 
أنتيتوكومبــو  ضاعــف  محاولــة، 
الرقم القياسي الســابق في مباراة 
كل النجوم والــذي حققه هال جرير 
سيكسرز  سيفنتي  فيالدلفيا  العب 
الذي  أنتيتوكومبو،  1968.واختير  في 
سجل ثالث تصويبات ثالثية من ثالث 

محاوالت، كأفضل العب في املباراة.
وسجل ليالرد 32 نقطة وجايلن براون 

22 نقطة وبــول جورج 17 نقطة مع 
بول على  واســتحوذ  ليبــرون.  فريق 
ثمانــي كــرات مرتدة ومــرر 16 كرة 
حاســمة.وتصدر برادلــي بيل العبي 
نقطة.وأضاف   26 وأحرز  دورانت  فريق 
كايري إيرفينج 24 نقطة ومرر 12 كرة 

حاسمة، بينما أحرز كل من جيمس 
هاردن وجيســون تيتــوم 21 نقطة، 
وســجل دونوفان ميتشل 15 نقطة 
وزاك الفني 13 نقطة.واستحوذ كواي 
ليونارد على تســع كــرات مرتدة مع 
فريــق دورانت، وســجل ثماني نقاط 

ومرر ثماني كرات حاسمة.
إلى ذلك، قال آدم سيلفر، مفوض دوري 
للمحترفني،  األمريكي  الســلة  كرة 
قبــل مباراة كل النجوم إن املوســم 
القادم لن يشهد إقامة مباريات خارج 
البالد، لكن هناك أمل أن تعود الفرق 

للعب أمام مدرجات شبه ممتلئة في 
موســم »2021-2022« إذا استعادت 
على  الســيطرة  املتحدة،  الواليــات 
جائحة كوفيد 19.ومع إقامة املوسم 
املاضي في بيئة معزولة في أورالندو، 
وإقامة مباريات املوســم احلالي أمام 
مدرجــات خالية في أغلــب الوقت، 
قال ســيلفر إن املباريات الدولية لن 
 »2023-2022« قبل موسم  تستأنف 

على األقل.
وقال ســيلفر قبل مباراة كل النجوم 
التــي تقام في أتالنتــا: »في البداية، 
ال يوجد خطط للســفر في املوسم 
املقبــل. علــى األرجح لــن تقام أي 
حتى  املتحدة  الواليات  خارج  مباريات 

املوسم التالي على األقل«.
وأضاف »لكن اخلطة ما زالت محاولة 
بأقرب ما يكون  استئناف موســمنا 
للشــكل الطبيعي العام القادم. إذا 
التطعيم بالسرعة احلالية  اســتمر 
وإذا كان فعــاال كما هــو حاليا جتاه 
الفيروس وســالالته اجلديــدة، فإننا 
أن تكون املالعب شــبه ممتلئة  نأمل 

متاما في املوسم القادم أيًضا«.
منتصف  في  احلالي  املوسم  وينتهي 
متــوز، ما يعطــي الفرصــة لالعبني 
األلعاب  في  املشــاركة  في  الراغبني 
طوكيو. إلــى  بالذهــاب  األوملبيــة 
وأشار ســيلفر إلى أن إنهاء املوسم 

ســيمنح الالعبني الفرصة للتعافي 
مع تطلع الدوري للعودة إلى موسمه 

الطبيعي.
من جانب اخــر، أعلن تيلمان فيرتيتا، 
مالــك هيوســن روكتــس، تعليق 
بنجمه  اخلــاص   13 رقــم  القميص 
لتألق  تكرميا  هاردن،  جيمس  السابق، 
الالعب على مدار 8 مواسم متتالية، 
في الفريق املنتمي لدوري كرة السلة 

األمريكي للمحترفني.
وانضم هــاردن لفريــق كل النجوم، 
في كل موســم مع روكتس، ويحمل 
األرقام القياسية للفريق في الرميات 
الثالثية، برصيد 2029 رمية، والرميات 
احلرة برصيــد 5554 رمية، والتمريرات 
متريرة.وانتقل   4796 برصيد  احلاسمة 
أفضــل العب في الــدوري األمريكي 
عام 2018 إلى بروكلني نتس، في يناير 
كانون الثاني املاضي، بعد توتر عالقته 

مع روكتس.
هيوســتون  لصحيفة  فيرتيتا  وقال 
هاردن  جيمس  »ســيبقى  كرونيكل 
تأكيد  بــكل  روكتــس..  مــن  دائما 
أول  جعل  لقــد  قميصه،  ســنعلق 
ثالث ســنوات لي في ملكية النادي 
»النجاح  ال ميكن نســيانها«.وأضاف 
الذي حققه للفريق على مدار ثماني 
ســنوات، والذكريــات التــي تركها 
للمشجعني، تبقى مثيرة لإلعجاب«.

أنتيتوكومبو يتوهج ويقود فريق ليبرون لفوز كبير في مباراة كل النجوم
مالك روكتس يعلق قميص هاردن

تقرير

11:00 مساًء
11:00 مساًء

مفكرة اليوم

يوفنتوس ـ بورتو
دورتموند ـ إشبيلية

دوري أبطال أوروبا

موسكو ـ وكاالت:
دانييــل  الروســي  ســيطيح 
رافاييل  باإلســباني  ميدفيديــف، 
نادال من وصافة التصنيف العاملي 
لالعبــي التنــس احملترفــني، فــي 
التحديث الذي سيصدر في 15 آذار 
املركز  نادال ســيفقد  كان  اجلاري.. 
الثانــي بالفعل قبل تصنيف الـ15 
من هذا الشــهر، لكن الســقوط 
املبكــر مليدفيديــف فــي بطولة 
روتردام، أنقــذ "املاتادور" من فقدان 

الوصافة.
املصنف  ميدفيديف،  يصعد  وحني 
الثالث حالًيا، للوصافة، سيكون أول 
العب غير نادال، والسويسري روجيه 
فيدرر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش 
والبريطاني آندي موراي، الذي يصل 
أن حقق  منذ  التصنيــف  لوصافة 
ذلك األســترالي ليتون هيويت في 

25 متوز 2005.
500 نقطة لعدم  وســيفقد نادال 
مشــاركته هذا العــام في بطولة 

أكابولكــو التــي يحمــل لقبها، 
ولــن يلعــب ألنه فضــل التعافي 
من املشــكالت التــي يعاني منها 
الالعب  ســيفقد  بالظهر.وبذلك، 
الذي  الثانــي  مركــزه  اإلســباني 
حافــظ عليــه منــذ 12 حزيــران 
2017، وســيعود في بطولة ميامي 
لتنس األســاتذة ذات األلف نقطة 
التي ســتنطلق في 24 آذار، والتي 
لكن  ديوكوفيتش  بها  سيشــارك 

سيغيب عنها فيدرر.

مدريد ـ وكاالت:
حافظ كرمي بنزميا، جنم ريال مدريد، 
على رقم مميز للميرينجي ومدربه 
زين الدين زيدان، بعد التعادل مع 
أتلتيكو مدريــد )1-1(، اول امس، 
الليجا. مــن  الـ26  اجلولة  ضمن 
وخطف بنزميــا هدًفا قاتاًل، قاد به 
أتلتيكو، على  مع  للتعادل  الريال 

ملعب واندا متروبوليتانو.
»ســكواكا«  شــبكة  وبحسب 
لإلحصائيــات، فإن امللكي حافظ 
على رقمه صامًدا، بكونه الفريق 
الوحيد من الليجا، الذي لم يُهزم 
في واندا متروبوليتانو، حتى اآلن.

وأضافت الشبكة أن زيدان أيًضا، 
لم يخســر أي مباراة خارج أرضه 

أتلتيكــو مدريد. أمــام  كمدرب 
وبهــذا التعــادل، يرفــع األتلتي 
رصيــده إلــى 59 نقطــة، فــي 
صدارة ترتيــب الليجا، كما يرفع 
54 نقطة،  إلى  امليرينجي رصيده 
في املركز الثالــث، مع العلم بأن 
مباراة  لعبــوا  بالنكوس  الروخي 

أقل.

إدنبرة ـ وكاالت:
تّوج نادي غالســكو رينجرز بلقب 
الدوري اإلســكتلندي لكرة القدم 
بعد تعادل مطارده ســيلتيك مع 
مضيفــه داندي يونايتــد من دون 
أهداف اول امــس.. وضمن رينجرز 

اللقب بعــد أن أصبح الفارق الذي 
يفصله عن سلتيك 20 نقطة قبل 

ست مراحل على نهاية البطولة.
وهي املرة األولــى التي يتّوج فيها 
رينجــرز بطالً للدوري منذ عشــر 
ســنوات واضعــاً حــداً لهيمنة 

في  الدوري  على  املطلقة  سلتيك 
املاضية.وحصد  التسعة  املواسم 
فريــق املدرب اإلجنليزي أســطورة 
ليفربول ستيفن جيرارد 88 نقطة 
مــن 32 مباراة من دون أن يخســر 

الفريق أي مواجهة.

مدريد ـ وكاالت:
نادي  برئاســة  فاز جوان البورتا 
برشــلونة بعد منافسة قوية 
مع فيكتور فونت وأقل صعوبة 
اإلعالن عن  فريشا.ومتّ  توني  مع 
انتخــاب البورتا رئيســاً لنادي 
برشــلونة فجر اإلثنــني خلفاً 
جوسيب  املســتقيل  للرئيس 
بارتوميو.وشــهدت  ماريــا 
االنتخابــات تقدمــاً واضحــاً 
التاريخية  اإلجنــازات  لصانــع 
للنــادي الكاتالوني من البداية 
حتى النهاية وســط منافسة 
قويــة مــن فيكتــور فونــت 
و«هامشية« من املرشح الثالث 

توني فريشا.
ووصــل عــدد األصــوات التي 
حصــل عليهــا البورتــا أكثر 
مــن 30 ألف صــوت )30.184) 
مقابل قرابة 16 ملنافسه فونت 
)16.679( ومن ثم فريشــا الذي 
حصل علــى أكثر مــن 4500 
املوقع  )4769(.. وبحسب  صوت 
لنادي برشلونة جاءت  الرسمي 
نسبة األصوات كـ54.28 باملئة 
 29.99 مقابل  البورتــا  لصالح 
ثم  ومن  فونــت  لصالح  باملئة 
باملئــة لصالح فريشــا.  8.58
وأتت انتخابات رئاسة برشلونة 
في وقت حرج للغاية بســبب 
نتائج الفريق احملبطة في اآلونة 
األخيرة وإعالن ميســي رغبته 
في الرحيل قبل انطالق املوسم 
باإلضافة إلى األزمة االقتصادية 

وفتح حتقيق بشأن رئيس النادي 
املســتقيل ماريا بارتوميو على 
شــركة  مع  تعاقده  خلفيــة 
أبرز  لصورة  بتشويهها  اتهمت 

جنوم النادي.
ويضــع رئيس نادي برشــلونة 
اجلديد مسألة إقناع ميسي في 
خاصة  أولوياته  ضمــن  البقاء 
ارتبط  وأّن النجــم األرجنتيني 
اســمه بكل من باريس ســان 
ومانشستر  الفرنسي  جيرمان 
سيتي اإلنكليزي وغيرهما.وقال 
البورتــا رئيس نادي برشــلونة 
االنتخابــات:  عقــب  اجلديــد 
أن  أريد  »إنه ليوم خاص جــداً، 
حلملتـي  الداعميـــن  أشـكر 
وجلميـــع األعضـــاء وللجنـة 

االنتخابيـة«
مضيفاً: »إنهــا أهم انتخابات 
النــادي« مشــيراً  تاريخ  فــي 
إلــى الظــروف التــي متّت بها 
وتأجلت  سبق  التي  االنتخابات 
إثــر جائحــة كورونا.وامتــدح 
ليونيــل  األســطورة  البورتــا 
ميسي معتبراً إياه األفضل في 
التاريخ ومثمناً مشــاركته في 

عملية التصويت.
ووعد البورتا )58 عاماً( في وقت 
ســابق ببذل جهــده من أجل 
إقناع ليــو بالبقاء متســلحاً 
البرغوث  مــع  املميزة  بعالقته 
في الفتــرة الذهبية التي تولى 
بها رئاســة النــادي  بني 2003 

و2010.
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رينجرز بطاُل للدوري اإلسكتلندي 

البورتا رئيسًا جديدًا لنادي برشلونة

البورتا



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اربع مباريات  الثالثاء  اليوم  جترى 
ضمن افتتــاح اجلولة 23 لدوري 
املمتــاز ففــي ملعب  الكــرة 
وزاخو،  النفط  يلتقــي  التاجي 
ويضيف ملعب السماوة مباراة 
اهل الدار وضيوفهم فريق نفط 
كربالء  ملعــب  وفي  ميســان، 
الدولي جترى مباراة نفط الوسط 
والكرخ، وتقــام جميع املباريات 
في الساعة 2 ظهرا، اما ملعب 
الشــعب الدولــي فســيكون 
وامانة  الطلبة  للقاء  مســرحا 
بغــداد فــي الســاعة الرابعة 

والربع عصرا.
بقيــة  االربعــاء  وتقــام غــد 
املتصدر  اجلوية  اجلولة،  مباريات 
يقابــل الــزوراء الوصيــف في 
في  عصــرا  الرابعة  الســاعة 
ملعب الشــعب الدولي، وجترى 
مبــاراة املينــاء والنجــف في 
ملعب الفيحاء في الســاعة 6 
الساعة  في  تســبقها  مساء، 
الرابعــة عصــرا مبــاراة نفط 
في  وتقام  والكهربــاء،  البصرة 
ملعب الكفل مباراة القاســم 
والشرطة في الساعة 2 ظهرا، 
وفي التوقيــت ذاته تقام مباراة 
الكهربائية  والصناعات  احلدود 
في ملعــب التاجــي، ويضيف 
الديوانيــة فريــق اربيــل فــي 

الساعة 2 ظهرا.
للترتيب  متصدرا  اجلوية  ويقف 
الزوراء  تــاله  47 نقطة،  برصيد 
ولــه 41 نقطة، ثم الشــرطة 
بفارق  متفوقــا  نقطــة   40 بـ 
االهــداف عن النجــف صاحب 
الترتيب الرابع. ونفط الوســط 

خامسا برصيد 35 نقطة.
مــن جانبهــا، أعلنــت الهيأة 
قائمة  الكرة،  الحتاد  التطبيعية 

املشاركة  احملرومني من  الالعبني 
في مباريات اجلولة املقبلة }23{ 
وتضمنت  املمتــاز..  الدوري  من 
القائمة العبني من القوة اجلوية 
وســامح  أحمد  )حمادي  وهما 
ســعيد( فيمــا لــم تشــهد 
القائمــة حرمــان أي العب من 
الزوراء قبل الكالسيكو املرتقب 
التي  املبــاراة  في  الفريقني  بني 

ستجمعهما اخلميس املقبل.
توقف  نفســه  الســياق  وفي 

البطاقــات امللونــة الالعبــون 
املدرجــة اســماؤهم من متثيل 
فرقهــم فــي اجلولــة وهم » 
عالء مهاوي وعلــي مهدي من 
الشــرطة ومؤيد عبد الباسط 
وزيــاد احمد من زاخــو، وحيدر 
سالم من نفط البصرة واحمد 
عبــد الرزاق من نفط ميســان 

وموسى داود من الطلبة«.
إلى ذلك، أرسلت جلنة املسابقات 
في الهيئــة التطبيعية، تقرير 

مشــرف مباراة الشرطة وزاخو 
الثانية  اجلولة  منافسات  ضمن 
والعشــرين لدوري الكرة املمتاز 
رئيس  االنضباط.وقال  جلنة  إلى 
حيدر  الدكتور  املسابقات،  جلنة 
عوفي في بيان رســمي نشــره 
مشرف  تقرير  »إن  االحتاد:  موقع 
وزاخو  الشــرطة  فريقي  مباراة 
 22 أقيمت ضمــن اجلولة  التي 
التي  املمتــاز  الكرة  دوري  فــي 
احتضنهــا ملعــب الشــعب 

الدولي، قد مت إرســاله إلى جلنة 
االنضبــاط التخــاذ القــرارات 
املناســبة بحقهــا«. وأضــاَف 
عوفي أن جلنة املسابقات، بدعٍم 
التطبيعية، تسعى جاهدة  من 
بصورة  املباريــات  إظهــار  إلى 
تليق بســمعة الــدوري والكرة 
العراقيــة، وتقليل الســلبيات 
التــي رافقت بعــض املباريات، 
األندية  لتعاون  اللجنة  وتتطلع 
بطريقــة  املباريــات  إلقامــة 

منظمة.
واختتَم رئيس جلنة املســابقات 
حديثه بالقول: »اللجنة أرسلت 
تقريــر مباراة الشــرطة وزاخو 
إلــى جلنة االنضبــاط من أجل 
البت في جميع املالبسات التي 
حصلــت فــي املبــاراة، واتخاذ 

القرارات الالزمة بشأنها«.
يشــار إلى أن مباراة الشــرطة 
وزاخــو شــهدت الكثيــر مــن 
األحــداث منها انســحاب فريق 
زاخــو اعتراضــا علــى هــدف 
الثاني وعودته للمباراة  الشرطة 

ضمن املدة الزمنية املتاحة.
من جانــب اخر، اتفقــت إدارات 
املمتاز  الــدوري  مــن  ناديــا   18
لكرة القــدم على اجتماع طارئ 
ملناقشــة  املقبلة  األيــام  خالل 
املؤثرة  التحكيميــة  األخطــاء 
التــي شــهدتها البطولة.وقال 
مشرف الكرة في نادي زاخو طه 
زاخولــي إن 18 ناديا اتفقت على 
عقد اجتماع طــارئ خالل األيام 
القليلة املقبلة ملاقشة األخطاء 
التحكيمية القاتلة التي رافقت 
املباريات وســيتم رفع تقرير من 

االجتماع للهيئة التطبيعية.
وبني: »هناك إجمــاع من األندية 
أن عمل جلنــة احلكام غير  على 
مقنــع وأن كثــرة األخطاء دليل 
وســنرفق  ذلك  علــى  واضــح 
تفاصيل دقيقة عن األخطاء إلى 
اللجنة التطبيعية لتتخذ القرار 
املناسب في املوضوع«.وأشار إلى 
أن األيام املقبلة ستشهد حتديد 
موعد االجتمــاع ومكان إقامته 
واإلعالن عنه بشــكل رســمي، 
الفتــا إلــى أن األندية تســعى 

إليقاف األخطاء التحكيمية.
يذكر أن عــددا كبيرا من األندية 
تذمرها  ســابق  بوقــت  أعلنت 
مــن األخطــاء التحكيمية في 

منافسات الدوري املمتاز.

اجتماع طارئ يضم 18 ناديا لمناقشة أخطاء التحكيم 

اليوم.. اربع مباريات في افتتاح
 الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز 

عباس عبيد .. 
إبداع بال حدود

الكابنت راضي شنيشل في مطلع  اختاره 
الثمانينــات مــن القرن املاضــي من بني 
النجوم الشــباب في ذلــك الوقت ولقبه 
بأفضــل العب صاعــد في لقــاء حاورت 
من خاللــه املبدع راضي شنيشــل اليوم 
أســتطيع أن أقول الكابــنت عباس عبيد 
أفضل مدرب صاعــد على ضوء ما حققه 
في ميــدان التدريب فــي جميع محطاته 
والنتائج التي حققها مع فريق الصناعات 
الكهربائيــة ما هي إال صــورة معبرة عن 
اجلهد الذي يبذله الكابنت املثالي وحســن 

التعامل مع أحداث املباريات.
 النجاحات التي حققها في ميدان اللعب 
واخلبرات التي اكتسبها من املدربني الذين 
أشــرفوا على تدريبه في االندية العراقية 
وفي املنتخبات وما تعلمــه من االحتراف 
اخلارجي في كوريا وكان منوذج وقدوة حسنة 
فــي االلتــزام واالنضبــاط وأعطى صورة 
جميلة عــن الالعب العراقي فــي كوريا، 
العب غيور يعشق الوطن في أحد اللقاءات 
وفي قنــاه دبي الرياضيــة انهالت دموعه 
على حــال منتخبنا الوطنــي وقتها كان 
منتخبنا غير موفق فــي إحدى البطوالت 
طلب مني أحد املدربني البرازيلني مساعد 
مدرب عراقي للعمل معه في نادي الرمس 
عبيد  عباس  الكابنت  فرشــحت  اإلماراتي 
واصطحبته معي كي يلتحق بالنادي رحب 
املــدرب البرازيلي بالكابــنت عباس بعد أن 
عرَّفه ســيرته الرياضية، وقد أجرى املثالي 
ابن عبيد اإلحمــاء لالعبني وقام بالترجمه 
لالعبــني ألنه يتقــن اإلجنليزيــة وفي آخر 
ــم الفريق املدرب  الوحــدة التدريبية قسَّ
البرازيلــي الى تشــكيلتني للعب واحتاج 
املدرب العًبــا حتى يتســاوى العدد فقال 
للكابنت عباس ألعب مع هذا الفريق وشارك 
وقدم مســتوى فني رفيع ومهــارات أبهر 
التدريبية  الوحدة  انتهاء  بها اجلميع وبعد 
جاءني جميع الالعبــني وقالوا كابنت نريد 
عبــاس عبيد العباً محترفــاً ونؤجل عمل 
التدريب حالياً ولكــن ظروف األنيق عباس 
كانت ال تســمح بحكم عملــه في اجملال 
التجاري والسفر للخارج باستمرار فاعتذر 
عن مواصلة املشوار مع نادي الرمس وترك 
أثراً طيباً في نفوس اإلماراتيني  مثلما ترك 
أثراً مماثالً في نفــوس الكوريني عندما كان 
العباً، كل التوفيق ملدربنا الطموح بالتألق 
الدائم والنجاح في مشواره في الصناعات 

الكهربائية .
»همسه وطن« : عندما كان  عباس عبيد 
محترفاً فــي كوريا أقيمت فــي اإلمارات 
بطولة صقر الدولية الرمضانية وشــارك 
بها جنوم العــراق أمثال أكــرم عمانوئيل 
ووليــد ضهــد وعلــي زغير وريــاض عبد 
العباس وميثم عادل واحلارس حسني كامل 
وصفــاء عدنان وغيرهم مــن جنوم اللعبة 
وقد جاء الكابنت عباس من كوريا خصيصاً 
للمشــاركة في البطولة دعمــاً لفريقنا 
الوطنــي وأحرز فريقنــا الوطني البطولة 
حتت اشــراف الكابنت عباس برازيلي رئيس 

نادي العني العراقي حالياً.
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تقرير 

إعالم الشباب والرياضة:

التقى وزير الشــباب والرياضة عدنان 
درجال، اول امس،  نظيره  وزير شــؤون 
الشــباب والرياضة  أمين بــن توفيق 
املؤيد ، بحضــور الدكتور عبدالرحمن 
صادق عســكر األمني العام املساعد 
والرياضة،  للشباب  األعلى  للمجلس 
والدكتور محمد عدنان القائم بأعمال 
ســفارة جمهورية العراق لدى مملكة 

البحرين وعددٍ من املسؤولني. 
وثمن الوزير درجال حفاوة االســتقبال 
وكرم الضيافة من االشقاء في مملكة 
البحريــن مؤكــًدا ان العالقــات في 
اجلانبني الشبابي والرياضي ستشهد 
نوعية تصب فــي مصلحة  حركــة 
شــباب البلديــن وتعمق مــن جذور 
العالقــة التاريخيــة بينهما، وهو ما 
نســعى اليه لتحقيق أعلى قدرٍ من 
الشباب  شــؤون  وزير  رحب  الفائدة.و 
الوزير  والرياضــة البحريني بتواجــد 
درجال في اململكة ، مشيًدا بالعالقات 
الفي  البلدين  تربــط  التــي  الطيبة 
شتى اجملاالت مبا فيها اجلانب الشبابي 

والرياضي.
وأكد املؤيد على أهمية اللقاء والزيارة 
التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة 
العرافي للبحرين، األمر الذي يســهم 

في تعزيز الدور املشــترك، وجتســيد 
العالقــات الثنائيــة بــني البلديــن 
الشــقيقني ، وتعزيز التعــاون وتبادل 
اخلبرات والزيــارات بينهما في اجلوانب 
إلى  مشــيرًا  والرياضية،  الشــبابية 
أن مملكــة البحرين تســعى دوًما إلى 
قوية  ورياضية  بناء عالقات شــبابية 
ومتينة مــع العراق والــدول العربية 
كافة، والعمل على تأطير هذا التعاون 
بصورة واضحة مبا يســهم بشــكل 
بالقطاعني  االرتقــاء  فــي  إيجابــي 
الشبابي والرياضي في مملكة البحرين 

والبلدان العربية.
مــن جانب اخــر، أثنى وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجــال على الزيارة 
بابا  بهــا  يقــوم  التــي  التاريخيــة 
الفاتيكان إلى العراق واللقاء مبختلِف 
برســالة ســالم  واملكونات  األطياف 

وصل صداها  جميع أرجاء املعمورة . 
وبَــنيَّ الوزير درجال أن قداســته أبدى 
وتوجهاتهم  بالشباب  اهتماًما خاًصا 
العمل  وتوفيــر فــرص  ورعايتهــم  
املناســبة لهم، ووصفهم مبستقبل 
األرض ومن يعمرها ، مشــيرًا إلى أن 
اســتماعه لقصة شابني من البصرة 
إقدًما على تأســيس مشــروع جتاري 
مدر للربح من قرض بســيط مدعوم، 
العزمية  الشــباب وصدق  روحية  مُيثل 
واإلصرار ، ال سيما وأن جميع صلواته 

وكلماته ازدانت بالتركيز على الشباب 
والطفولة واملــرأة وايالئهم االهتمام 
أن كلمة قداســته  ، منوًها  األكبــر 

يوم غد األحــد في ملعب فرانســو 
حريــري مبحافظة أربيل ســتتضمن  
رســائل شــبابية كبيرة أيًضا تدعو 

والتركيز على  بالشباب  االهتمام  إلى 
قضاياهم ودعمهم بقوة.

وزير الشــباب  وفي ســياق اخر، هنأ 

والرياضة عدنان درجال العبة منتخبنا 
الوطني بالعاب القوى دلســوز عبيد 
التداخل  علــى ســالمتها،  عقــب 
اجلراحــي الذي أجري لهــا  يوم أمس 
في أحــدى مستشــفيات محافظة 
إلصابة  تعرضهــا  إثر  الســليمانية، 

بليغة في الرباط الصليبي.
حالة  متابعته  درجــال  الوزيــر  واكد 
البطلة »دلسوز«  وتواصله لإلطمئنان 
عليها، أماًل في عودتها سريعاً ملضمار 
عــروس األلعــاب .. جديــر بالذكر ان 
البطلة »دلســوز« ،اخملتصة باألركاض 
٦٠م  و   ، حواجــز  م   100 القصيــرة  
حواجز، هي صاحبــة الرقم العراقي،  
وحاصلــة على 4 ميداليات ملونة في 
بطوالت العرب و بطولة فجر الدولية.
من جانــب اخــر وضمن نشــاطات 
منتديات وزارة الشباب والرياضة، أقام 
منتدى شــباب ورياضة حــي النصر 
ورياضة  ُمديرية شــباب  إلــى  التابع 
بغداد ـ الرصافة، ورشــًة بعنواِن )دور 
املعلم في بناء اجملتمــع(، َعبرَ املنصة 
األلكترونيــة )fcc(، مبشــاركِة )٣٢٢( 
نزار  مشــارًكا، وقدمها احملاضر يعرب 
.وتَطرَق احملاضر في مســتهل حدثيِه 
إلى مفهوم املعلم هو القائد التربوي 
الــذي يتولى عملية إيصــال اخلبرات 
واملعلومات التربوية لطالبه، وهو الذي 
دوره  املتعلمني، ويتجلى  يوجه سلوك 

في بناء احلضــارة وقيامها، وهو دور ال 
ميكن ألحــد إنكاره، فاملعلم مرشــد 
وموجه، وهو جســر يصل بنََي األجيال 
املتالحقة، وهو قــدوة لتالميذه، وهو 
ناصح وباحث يطلب العلم باستمرار 
إنســان خبير  وينقلــه لطالبه، وهو 
واسع املعرفة، ويجب أن يكون املعلم 
حازًما في التوجيه، وهادئًا في اإلرشاد، 
وتدريبه  املعلــم  إعــداد  لذلك وجب 
إلى  الهادفة  األمــور  جميع  لتحقيق 
بناِء مجتمٍع سليم وقوي ومتماسك 

يتسلح بالعلم.
نــزار أدوات املعلم في املســيرة  وذَكرَ 
التعليميــة ومــن أهمهــا : التأثيــر 
اإليجابي، نقل املعرفــة للطالب، خلق 
بيئة تعليمية مناســبة، التعرف على 
املوهوبني، كما بنََي أهم مقومات املعلم 
الناجــح لنجاح العمليــة التعليمية 
ومن أهمهــا : إيجاد معيــار للتعامل 
بَــنَي املعلــم والطــالب، اســتخدام 
الوسائل  استخدام  التشويق،  أسلوب 
الصحيحة،  بالطريقــة  التعليميــة 
اإلدارة  الفردية، حســن  الفروق  مراعاة 
الصفية  الغرفــة  وقيــادة  الصفيــة 
أسلوب  اســتخدام  سليمة،  بطريقٍة 
التعزيز، التحلي بــروح الدعابة واملرح، 
بابًا  وفي اخلتــام فتــح للمشــاركني 
للنقاش والســؤال، إذ طرحت األسئلة 

على احملاضر وأجاب عنها.

درجال يبحث اطر التعاون الرياضي الشبابي المشترك مع نظيره البحريني 
يؤكد ان بابا الفاتيكان يهتم بدعم جيل المستقبل 

ديالى ـ رعد شريف:
جرت يوم اخلميس اخلامس والعشرين 
من شــباط املاضي انتخابات الهيئة 
االدارية اجلديدة لنادي الصدور الرياضي 
احلديثة  التأسيســية  االنديــة  احد 
مبحافظة ديالى واشــرف على عملية 
االنتخاب التي جرت مبقر النادي رئيس 
ممثلية اللجنــة االوملبية في احملافظة 
رفعت احلــاج عبود حســني  وعضو 
اســماعيل  ليث  الدكتور  املمثليــة 
ابراهيــم . وقبل الشــروع بالعملية 
الدميقراطيــة حتــدث رئيــس الهيئة 
التأسيسة للنادي  علي حمد  بكلمة 
مقتضبــة مشــيدا فيهــا باجلهود 
الكبيــرة التي بذلت مــن قبل جميع 
االعضاء بتهيئــة كافة االمور الفنية 
واالداريــة خــالل مرحلة التأســيس  
التــي شــهدت ســباقا مــع الزمن 
لالنتقال الــى مرحلة العمل الفعلي  
واملســاهمة مــع انديــة احملافظــة 
الرياضية  االنشــطة  برفــد  االخرى  
والطاقــات  باملواهــب  والشــبابية  
الواعــدة التي ســتقول كلمتها في 
بالتعاون  واشــاد  املقبلة.  املنافسات 

االوملبية  اللجنة  ممثليــة  بذلته  الذي 
واالســتئناس  املاضية   الفترة  طيلة 
بأرائهــا وتوجيهاتها التــي كان لها 
االثر املميز بتجاوز الكثير من املطبات 
واملتعلقــات  اخلاصة بالعمل . بعدها 
التأسيســة  الهيئة  حــل  عن  اعلن 
والشــروع بأجــراء االنتخابات  حيث 
تقدم 10 مرشــحني لعضوية الهيئة 
االدارية اجلديدة للنادي وهم كل من ) 
علي حمد ونزار فيصل  وقاسم رحمن 
وعبد الكرمي عبــد الرحمن  وزيد نكه 
وضاري احمد وقصــي جميل وهيثم 

عادي ومحمد نعمان  ومحمد ابراهيم 
علي (  ومتكنوا جميعا  من الفوز بثقة 
اعضاء الهيئــة العامة البالغ عددها 
65 عضــوا , بعدهــا عقــد االعضاء 
الفائــزون اجتماعــا عاجــال الختيار 
الرئيس ونائبه واميني السر واملال فقد 
فاز  علي حمد مبنصــب رئيس النادي 
فيما حصل  ضاري احمد على منصب 
نائــب  الرئيس وفاز عبــد الكرمي عبد 
الرحمن  مبنصب امانة الســر وذهب 
منصب االمني املالي للعضو زيد نكة 
.  هذا واثنــى رئيس ممثليــة اللجنة 

االوملبيــة رفعت احلاج عبود حســني  
التأسيســية  الهيئة  اعضاء  بجهود 
وبسالسة عملية االنتخاب التي جرت 
برنامج  اي تعقيدات وفــي ظل  بدون 
تنظيمي مميز اشــاد به كل من حضر 
التوفيق  ومتنميا   , االنتخابــي  املؤمتر 
لالعضاء اجلدد الذين ســتقع عليهم 
مســؤولية  ادارة العمل الرياضي في 
النــادي للســنوات االربعــة املقبلة. 
تأســيس  ان  ذاته  الوقت  ومؤكدا في 
اندية حديثة  ستكون له انعكاسات 
الرياضي  العمل  واقــع  على  ايجابية 
في احملافظة وستشكل نقطة شروع 
رياضيــة قادمة  جديــدة النشــطة 
ســتزيد من اواصر التعاون بني االندية 
اخملتلفة امال بتحقيق النتائج املتوخاة 
التي ســترفع من اسهم رياضتنا بني 
رياضات احملافظات االخرى وفق  اسس  
التنافس املبنــي على الروح الرياضية 
الوهاجة . هذا وحضر املؤمتر االنتخابي 
املقدم  النــواب  رئيــس مجلس  ممثل 
غازي فيصل حمد  وعدد من ؤوســاء 
االندية  وجمع غفير من الشخصيات 

االجتماعية .

انتخاب اول هيئة ادارية جديدة لنادي الصدور الرياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئيــس اللجنــة الباراملبية 
اللجنة  ان  العراقيــة،  الوطنية 
قــررت إيقــاف كل االنشــطة 
الرياضية بســبب عــدم صرف 
امليزانية اخلاصة بها عامي 2020 

و2021.
وقال عقيل حميــد إن »اللجنة 
ال متلك فلساً في خزائنها لعدم 
للجنة  اخملصصة  امليزانية  صرف 
ايقاف االنشطة  مما دعانا التخاذ 
احمللية  والبطوالت  واملعسكرات 
اللجنة  ان  واخلارجية«.واضــاف 
لم تتســلم من ميزانيتها عام 
2020 وقدرها 4 مليارات سوى 31 
مليون دينار كما لم تتســلم وال 

دينار من ميزانيتها لعام 2021 .
واشــار الى ان »اللجنة خاطبت 

رئيــس الــوزراء ووزير الشــباب 
والرياضــة ووزيــر املالية ورئيس 
بهذه  حل  اليجاد  ونائبه،  البرملان 
يتم  لم  لكن  احليويــة  القضية 
بعدها  لنقــرر  مشــكلتنا  حل 
اخلارجية  االنشــطة  كل  ايقاف 
القرار  خطــورة  رغم  والداخلية 
وتاثيره ســلبا على مســتقبل 

رياضة املعاقني«.
اخلطيرة  الظاهرة  ان »هذه  وتابع 
التي تهدد رياضة الباراملبية حتدث 
الول مرة في تاريخ رياضة املعاقني 
وركنت اصحــاب االجناز وجمدت 
انشطتهم بسبب التهاون بهذه 
الشريحة الرياضية املهمة التي 
في  اجنازات  للعراق  طاملا حققت 
دولية  مبحافل  عديدة  مشاركات 

وقارية«.

البارالمبية توقف 
أنشطتها بسبب غياب 

الدعم المالي 

أداراة نادي الصدور الرياضي في ديالى



- 1 -

الذي  اخلاص  عاملهم  للشــعراء 
يتميزون به عن سائر الناس ،

وأهم مفردات ذلك العالَم رهافُة 
احلس ، وإبــرازُ االفكار في قوالب 
مموســقة تدخــل القلــوب بال 

استئذان ...

- 2 -
املشــهد  من  ينقلونك  إّنهــم 
جديد  مشــهد  الــى  الرتيــب 
يضفون عليه ِمــْن براعاتهم ما 
يجعلُُه مشــهداً أّخاذا ، يدعوك 
الــى أْن تقف عنده ، وتغوص في 

مالمحه ومعانيه ...
انَّ حمــل العصا مــن قبل كبار 
الســن مشــهٌد مألوف ، ولكنَّ 
الشاعر يضفي عليه من املعاني 
مــا يتجاوز بــه كل تلك املعاني 

املعروفة 
اسمع احدهم ماذا يقول :

حملُت العصــا ال العجُز أوجَب 
َحْملَها 

علّي وال أّني انحنيُت ِمَن الِكَبرْ 
ولكّنني عّودُت نفسي َحْملَها 
ِلُْعلَِمَها أّني مقيٌم على َسَفرْ 

الشاعر من عصاه  اتخذ  وهكذا 
ُمَنِبهــا يُبعــد عنــه الغفلــة 
والنســيان ويثير فيــه اليقظة 

والتأهب لليوم املوعود .
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الصــوات  بعــض  وارتفعــت 
معارضتنــا  أيــام  املشــبوهة 
للدكتاتوريــة البائدة، تدعو الى 
التفاوض مــع اجلّزار بعد أْن ُمِني 
بالهزائــم، بعد غزوه املشــؤوم 
للكويــت، وهنا انطلق الشــعر 
ليؤكد ان )الرفض( للطاغوت هو 
) الفرض ( الــذي ال محيص عن 

االلتزام به ...
ومما قلناه في هذا الباب :

ال لَْن أَّمَد يدي جلاّلدِ 
العراِق ولَْن أُفاوِْض

ال لَْن أبيَع ُهويتي 
فأنا عراقٌي ُمعارِْض 

هيهاَت أخدُع بالسراب 
ولسُت خلف الوهم راِكْض

وهتفُت أّن )الرفَض( للطاغوِت 
ِمْن أسمى )الفرائِْض( .

وقلنا كذلك :
قالــوا : اغنموا َضْعــَف النظاِم 

وفاوُِضوا 
ونََسْوا بأّنا للطغاِة )رواِفُض( 

هيهات أن نحسو كؤوَس َمذلٍة 
والبحُر من دمنا املزمجرِ فائُِض
ويعانقون الوغد علماً منُهُم 

أنَّ الدعيَّ لّكِل َعْهٍد ناِقُض
وتُداف بالعسِل السموُم وال ترى 

االّ الشقيَّ حِلَْتِفه يتراكُض 
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ويســأل أحد الصدقاء صديقه 
أْن يرسل له صورته الشخصية، 
 ، أَنْــٍف كبير  وكان صاحبنــا ذا 
فأرسل صورته مع بيتي طريفْي 

قال فيهما :
ايها الطالُب رسمي 

ناِظراً فيه لَِوْصفي 
كّلما أثبتُّ ُحسنا 

قال أَنِفي : أنا أَنِْفي 
وهكذا يعترف بكبر أنفه ،ويشير 
السلبية على جمالية  آثاره  الى 
الصورة، يفعل ذلك بكل اريحّية 

ودون توقف ..!!
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وقــد دعيُت مــّرة الــى ملتقًى 
يُحاُضــر فيــه أحُد املشــاهير، 
ولكنني  الدعوة،  ألبي  فاسرعُت 
صدمُت بعد احلضور مبا سمعُته 
مّنُه حيث كان بارداً للغاية برودة 

تُثير االشفاق ، فقلت :
أتيُت في لهفٍة أرتادُ مجلَِسُه 
واملرُء للعلِم واآلداِب مجذوُب 

فما شــفى ِمْن غليــِل )الصدر( 
ظاِمَئة 

والثلــُج في املاِء ال فــي البحِث 
مطلوُب 
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جمال  صبــاح  الدكتور  وصــّور 
الدين في احــدى طرائفه حاله 

فقال :
أُقسُم بالبارِئ والفردِ الَصَمْد 

لو بعُت أكفاناً ملا َماَت أَحْد 
راجــع الروض اخلميــل للدكتور 

املرحوم 
الســيد جــودت القزويني ج8 /

ص54 
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قصيــدة  احداهــن  وكتبــت 
الســتاذها الذي هامت به ُحّبا ، 

جاء فيها :
وأغارُ إْن وََقعْت عليَك نواِظٌر 
فأودُّ لو أطويَك بَي ُضلوعي 

ولكن استاذها تغافل عن ذلك 
راجع القصة في املصدر السابق 

ص 59 
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ويطــول بنــا املقــام لــو أردنا 
الشــواهد  بايراد  االسترســال 
والمثلة وفيما ذكرناه الكفاية .

ن خواطر الشعراء

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

التركية  املمثلــة  أطلــت 
علــى  أوزدمييــر  دمييــت 
جديدة  بصــورة  متابعيها، 
نشــرتها علــى صفحتها 
التواصــل  موقــع  علــى 
وظهــرت  اإلجتماعــي، 
مشرقة  الصورة  في  دمييت 
وبإطاللــة جذابــة، فأعرب 
متابعوهــا عــن إعجابهم 
بإطاللتهــا هــذه البعيدة 
التكلف  عــن  البعــد  كل 
علــى  وأثنــوا  والتصنــع، 
جمالهــا، ووضعــوا لهــا 
الكثير من عالمات اإلعجاب 
والتعليقات، وعادوا وتداولوا 
صفحاتهم  عبــر  صورتها 

اخلاصة. إشارة إلى أن دمييت 
وإبراهيم  التركــي  واملمثل 
تشــيليكول يصوران حالياً 
اجلزء الثاني من مسلســل 
"منزلــي"، وكانت نشــرت 
فيديو  تركية  إعالم  وسائل 
كواليــس  مــن  لدمييــت 

املسلسل.

واملمثلة  الراقصــة  قــررت 
املصريــة لوســي أن تبقى 
في منزلهــا حالياً، في ظل 
كورونا،  فيــروس  إنتشــار 
وإصابــة عدد مــن زمالئها 
أدرب  :"قررت  وقالت  بالوباء، 
راقصــات أجنبيات أون الين 
من خالل كورسات مكثفة، 
كورونا  كآبــة  لتخفيــف 
للجلوس  الســلبية  واآلثار 
أن  إلى  وأشارت  املنزل".  في 
اإلقبال علــى التدرب كبير، 
برغــم أن هناك عــدداً من 
الراقصــات املتدربات معها 
محترفــات، ولكنهن يعدن 
الرقص  "أيقونــة  لوســي 
الشرقي في مصر"، بحسب 
لصحيفة  كشــفت  مــا 

املصريــة.  "الوطــن" 
وأضافت:"بعــد انتهاء تلك 
باستمرار  سأسعى  الدورة، 
كورســات  هناك  يكون  أن 
مكثفة خالل اليام املقبلة، 
لن الرقــص مهم في وقت 
كورونــا، ويعطــي طاقــة 
إيجابيــة، وأعتقد أن فكرة 
الشــياء  من  الين"  الـ"أون 

املميزة في الوقت احلالي".

صدم املمثل املصري محمد 
إمام املتابعي بإطاللته على 
بوســتر مسلسل "النمر"، 
في  املقرر عرضه  من  والذي 
املوســم الرمضاني املقبل. 
وظهر إمام في البوستر وهو 
أسود،  بلثام  الوجه  مغطى 
التفاصيل  بعض  كاشــفاً 
الشــخصية  مالمح  عــن 
اجلديــدة، التي يجســدها 
في املسلســل، والذي تدور 
أحداثه بشأن جتارة وصناعة 
الذهب فــي الصاغة. جدير 
بالذكر ان موســم رمضان 
محمال  ســيكون  املقبــل 
يخص  فيمــا  باملفاجــآت 
نوعية املسلسالت املقدمة 
خالله، اذ عزم اغلب املؤلفي 

واخملرجي على اختيار اعمال 
اكثر مــن حكاية  تتنــاول 
الى خمس  يصل بعضهــا 
مسلســل  في  حكايــات 
طولــه 15 حلقة، كي تتاح 
من  عــدد  لكبر  الفرصــة 
االعمال لتدخل املنافســة 
يكون  الن  فرصــة  وايضــا 
في  حاضرين  النجــوم  كل 

املوسم.

ديميت أوزديمير

محمد إمام

لوسي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
ابتكر العلماء في مجال التكنولوجيا في الواليات املتحدة 
طائرة مســيرة بحجــم الذبابة تتميز بكفــاءة عالية في 

الطيران وتستطيع القيام مبناورات جوية.
وقال الباحث كيفي تشــن، عضو في قســم الهندســة 
الكهربائية وعلوم الكمبيوتر ومختبر أبحاث اإللكترونيات 
في معهد ماساشوســيتس للتكنولوجيــا: "إن الطائرة 
اجلديدة تعمل مبحرك مرن يتيح لها الطيران لفترات طويلة، 
ونأمل أن يتم توظيف هذه الروبوتات الطائرة يوماً في القيام 
مبهام ملساعدة البشر مثل تلقيح النباتات وأعمال املراقبة 

."news.mit" في املناطق املكتظة"، بحسب ما ذكر موقع
وذكر تشــن أن أجنحة الطائرة ميكنها الرفرفة قرابة 500 
مرة في الثانية الواحدة، ما يكسب الطائرة مرونة احلشرات 
في الطيران حيث تستطيع أداء مناورات جوية مثل القيام 
بدورة رأســية كاملة في الهواء، مشــيراً إلــى أن الطائرة 
ميكنها أيضاً حتمل الصدمات في أثناء الطيران، مبعنى أنها 
ميكنها أن ترتطم بجسم ما ثم تعاود التحليق من جديد".
وتعمل الطائرة اجلديدة مبحرك مرن مصنوع من أسطوانات 
مطاطية مغلقة بأنابيب متناهيــة الصغر مصنوعة من 
الكربــون، وعندما تتدفق الطاقة عبــر النابيب الصغيرة، 
فإنها تولد كهرباء تكفي لتشغيل أجنحة الطائرة ودفعها 

للتحليق.

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد مــرور قرن على بث فيلم "الطفــل" للممثل اإلجنليزي 
الراحل، شــارلي شابلن، تعمل شــركة فرنسية على إعادة 

عرضه، لكن بتقنيات جديدة حتّسن من جودة الصورة.
وتســعى الشــركة الفرنســية املتخصصة فــي مجال 

التكنولوجيا إلى عرض الفيلم في شتى أنحاء العالم. 
وتأتي هــذه اخلطوة بعد مرور 100 عــام على عرضه في دور 
الســينما، وهو أول فيلــم كوميدي روائــي طويل أخرجه 
وقام ببطولته شارلي شــابلن، ومن كالسيكيات السينما 

الصامتة، حيث مت إنتاجه في الواليات املتحدة عام 1921.
وأعلنت شركة الفالم الفرنسية )M.K2( بالتعاون مع شركة 
التوزيع العامليــة )بيس أوف ماجيك(، في مشــترك، أنهما 

سيتعاونان إلحياء الذكرى املئوية لهذا الفيلم.
وتشــمل أعمال الترميم التي تنفذها الشــركة الفرنسية 
 K2( ومقرها باريس، حتسي جودة الصورة باستعمال تقنيتي
K4 –(، في العديد من العمال الســينمائية الكالسيكية، 
ومنها: "حمــى الذهب"، و"أضــواء املدينة"، "الســيرك"، 

و"العصور احلديثة"، و"الديكتاتور العظيم".
ومن املقرر أن تبدأ الشــركة الفرنسية عملية حتسي جودة 
الصور بتقنية التصوير )K4( لفيلم "الطفل" بفرنســا في 
اخلريف املقبل، بينما ستعمل شركة )بيس أوف ماجيك( مع 

شبكة موزعي أعمالها لعرض الفيلم في حوالى 50 دولة.

شارلي شابلن "يعود" إلى 
السينما.. بفيلم اكثر وضوحا

طائرة مسيرة بحجم الذبابة 
يمكنها تحمل الصدمات 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم  
سكن في ســوق حنون العالمة )جالل 
احلنفي( وبطل كمال االجســام )عباس 
الهنــداوي( وامللحــن )عبــاس جميل( 
و)كرجــي فلفل( ملحن اغنيــة )انا من 
اكولن اه( و)خضير أبــو العصافير( من 
التراثي  اشقياء بغداد. يقع سوق حنون 
بي قنبر علي والشــورجة فيما يحفه 
عكــد التــوراة بأزقته جنوبــا. يحتوي 
على بيــوت صغيرة بطابــق او طابقي 
في  بسقوطها  توحي  بشناشيل  تتزين 
أي حلظــة، لنها اهملــت ولم ترمم على 
مدار ســنوات عدة. تراث يلفظ أنفاسه 

الخيرة.
 عودة عباس العقابي اقدم الســاكني 
مهنة  اجــدادي  عــن  "توارثت  يقــول: 
بيــع الدجاج والبيض في هذا الســوق 
واملنطقة عبارة عن ســوقي )يشير الى 
الصغيــر وحنون  زقاق مقابــل(، حنون 
تاجر يهودي اسمه  الى  الكبير نســبة 
)حنونــي( كان يعمل في بيــع البيض 
والدجاج. عشــت هنا اكثر من سبعي 
عامــا، واذكر ان هذا الســوق كان مركز 
الغذائيــة كالدجاج  املــواد  جتاري لبيع 
والســمك والبيض. تفتح ابوابه مبكرا 
واحلياة فيه كانت يســودها انســجام 
وتعاون ومحبة بــي االطياف العراقية، 
فيأتي الباعة ببضاعتهم الى السوق من 
الرياف، واحملافظات مثل ديالى والناصرية 
وغيرها، فيما يدخل السوق صباحا جتار 
اخرين من باب املعظم والباب الشــرقي 

ومناطق بغداد الخرى يتبضعون منه".
وتابع: "ما مينح املنطقة اهمية انها من 
التراث البغــدادي اجلميل، ووجود ضريح 
ومرقد )للشــيخ اســحاق( الــذي كان 
مزارا لكل أطياف العراق فيرتاده اليهود 
واملســيحيي والصابئــة واملســلمي، 
)يخرج دفتر صغير من جيبه ويقرأ( وهو 
الشــيخ أبو اســحق إبراهيم ابن علي 
يوسف الشــيرازي امللقب جمال الدين 
توفــي 1083 دفن في )باب ابرز( كما كان  

يطلق على هذه املنطقة سابقا".
واضاف: "املعلومــات اخذتها من كتب 
تتحــدث عن تاريــخ بغــداد. لكن هذا 
والتخريب  لإلهمــال  تعــرض  الضريح 
وسرقة محتوياته بعد احداث عام 2003. 
اناشد اجلهات اخملتصة باالهتمام باملرقد 
وتنظيفه وفتح بابه للزائرين، واالهتمام 
بالتــراث الذي يزين احملــالت والبيوت في 

هذه املنطقة". 
الســيد عبــد العظيم محمــد قال: 
فــي  حنــون  فــي ســوق  "ســكنت 
خمســينيات القرن املاضــي كانت من 
أجمل محــالت بغداد، تتجســد فيها 
الطوائف  انسجام  من  البغدادية  احلياة 
 2003 والتالحم بي الساكني بعد عام 
تعرضت لدخــول متطفلي، وقام بعض 
التراثية وبناء  املالكي بتهدمي بيوتهــم 
بيوت من الطابوق واالســمنت، ما شوه 
منظر املنطقة التراثــي، إضافة الى ما 
تعرض له مرقد الشــيخ إســحاق من 
اخملتصة  اجلهات  ادعــو  وتخريب.  اهمال 
لالهتمام باملرقد والبيــوت التي تهاوت 
وتدهــورت. ليعيد للمنطقــة وللمرقد 

مكانته واهميته". 

د. غادة السلوق رئيس قسم العمارة في 
قالت:  بغداد  جامعة  الهندســة  كلية 
"سوق حنون الكبير والصغير مجموعة 
مــن االزقة، متعرجة وتنتقل مبســارات 
الى الســواق الكبر، واالسم الحد جتار 
البيع في السوق واعتقد ان اسمه )حنا( 
، ســوق حنون منطقة سكنها اليهود 
العراقيي، والنســيج التراثي ال يختلف 
عن بقية نسيج بغداد لكن هناك بعض 
االختالفات الطفيفة،  في هذه املنطقة 
تصغر االزقة كثيــرا، وضيق الزقاق جزء 
من الصيغة الدفاعيــة له، كان اليهود 
حي يشــعر احدهم بأن هناك طفيلي 
في الزقــاق يكفي ان يفتح احدهم بابه 
ويفتح االخــر من اجلزء الثانــي بابه ما 
يؤدي الــى حصر املتطفــل او الدخيل، 

الطراز املعماري للبيوت في سوق حنون 
متشابه ال فرق بي البيوت التي سكنها 

اليهود او املسلمي او املسيحيي".
وتابعــت: التعامــل املالي في الســوق 
كان منــاط بالتجــار اليهــود، وهناك 
انســجام بي احليــاة التجارية اخلدمية 
وبــي الطبيعــة االجتماعيــة، ومــن 
فعاليات هذا الســوق كان الشــماس 
الذي يصيح وقت صالة اليهود فيتركون 
محالهم ويذهبون الى املعابد، وفعاليات 
اجتماعية أخرى لم توثق، لكن نتوارثها 
من روايات النــاس. تدهورت هذه البنية 
بعد ان تركها اليهود وال ميكن الي جهة 
ان تعيــد ترميمها لنهــا تعود لمالك 
اجلهات  تهتــم  ان  نأمــل  شــخصية. 

اخملتصة بالتراث قبل ان ينتهي". 

الصباح الجديد - وكاالت:
أطفال  لرضاعات  صور  انتشــار  أثار 
حتوي مشــروب القهوة، في العديد 
من املقاهي داخل دبــي، الكثير من 
السوشــيال  عبر  واالنتقادات  اجلدل 

ميديا.
وتعود تفاصيل انتشــار هذه الصور، 

الى سيدة نشرت صورة عبر حسابها 
عبر سناب شات، وقد جلبت رضاعات 
أطفالها لتعبئتها مبشــروب ساخن 

وكتبت تعليق أطفال آخر زمن.
اقتصادية  وخرجت  الكثير،  ميض  لم 
دبي، عبر حســابها الرســمي على 

موقع التدوين تويتر، لتنهي اجلدل.

وقالت: "اقتصاديــة دبي متنع تقدمي 
الطفال  املشــروبات في رضاعــات 
للحد من انتشار كوفيد19- ولكونه 

مخالفاً للعادات والتقاليد".
وتابعــت فــي تعليقهــا: "أن فرق 
التفتيــش قامت باتخــاذ اإلجراءات 
املطلوبة علــى املقاهي التي قامت 

بهذه العملية واستدعائهم رسمياً 
الظاهرة  لهذه  التصدي  وســيجري 
الســلبية التي انتشــرت بحثاً عن 
التواصل  وســائل  عبــر  الشــهرة 
قد  التــي  ولألضــرار  االجتماعــي، 
تسببها لعدم معرفة مصدر املراضع 

ومحتوياتها".

رضاعات أطفال بالقهوة تثير الجدل في دبي

سوق حنون يلفظ أنفاسه االخيرة

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت املطربــة املغربيــة جنات 
ســر تأخر صــدور ألبومهــا "أنا في 
انتظــارك" ثــالث ســنوات كاملة، 
مؤكــدة أن اللبوم كان جاهزا مطلع 
العام املاضي، ومت التخطيط لصدوره 
في يــوم احلب، ولكن جــاءت جائحة 
كورونا وعطلت كل شيء، ونفت متاما 
ما تردد عن أغنيــات اللبوم تتضمن 
إساءة للرجال، مشيرة إلى أن الغاني 
احلزينة كانت تعبر عن مشــاعر املرأة 

فقط.
برنامج  مــع  مقابلة  خــالل  وأكدت 
It’s Showtime أن "إصــدار اللبــوم 
استغرق وقتاً طويالً في التحضيرات، 
بســبب والدتها أوالً، ثم كورونا فكان 

اصدار االلبوم نوع من التحدي".
واكدت جناح اللبوم بتحقيق نســب 
مشــاهدة مرتفعــة وتفاعــل عدد 
كبير من اجلمهــور مع الغنيات، ولم 
يقلل من فرحتها إال صعوبة تنظيم 
حفــالت لالحتفــال مــع جمهورها 

بعودتها بعد غياب ثالث سنوات.
وقالــت أن مشــاركتها في شــارة 
املسلســالت وإصدار بعض الغنيات 
املنفردة، ال يغنيها عــن صدور ألبوم 
إنتاج  أن هناك شــركة  كامل، طاملا 
ومســتعدة  للعمــل  متحمســة 

لتنفيذه.
ونفت جنات ما تردد عن وجود أغنيات 
داخــل اللبوم توجه إســاءة للرجال 
مشيرة إلى أن الغنيات احلزينة أو التي 

نصائح  تضمنت  شــجن  فيها 
من  الرجال  من  للمستمعي 

املرأة. وتعليقا  وجهة نظر 
علــى ما ذكــره الفنان 

عن  الشــافعي  عزيز 
تقدمي  مــن  تخوفها 
أغنية "رايقة"، التي 
كلماتهــا  كتــب 
وحلنها قالت: "كان 
مصطلحات  فيها 
غريبــة،  كتيــر 
انها  شايفة  وكنت 

مــش هاتبقى حلوة 
بصوتي، لكن جربتها 

طلعــت  هلل  واحلمــد 
شبهي جدا".

جنات تكشف سبب تأخر ألبومها 
وحقيقة اإلساءة للرجال 

الصباح الجديد - وكاالت:
تزامنــا مع االحتفال بيــوم املرأة 
العاملــي في الثامــن آذار / مارس 
 Web " احلالــي اطلقت شــركة
World Production "  للمخــرج 
زهير قنــوع العرض الول للفيلم 
عــن  "البحــث  الســينمائي 
جولييــت" تأليف و إخــراج زهير 

قنوع .
إشكالية  قضية  الفيلم  ويتناول 
أبشــع  كأحد  التحــرش  وهــي 
التنمر في اجملتمع ويقّدم  أشكال 
قالب من  فــي  صــورة حقيقية 

التشويق .
وكان مخــرج الفيلم أشــار في 
تصريحــات صحفيــة، إلــى أنه 
يسعى من خالل هذا الفيلم إلى 
تقدمي ســينما تهــم اجلميع من 
خــالل القصة اإلشــكالية التي 
يتناولها الفيلم، وطبيعة معاجلة 

املوضوع .
وقــال قنــوع فــي تصريحــات 
لتقدمي  "نعمل  سابقة:  صحفية 
فيلــم للجميع، يتنــاول ظاهرة 
مجتمعاتنا  في  بكثافة  منتشرة 
والتي  التحــرش،  ظاهر  العربية، 
على الرغم من إشكاليتها فهي 

عليها  واإلضــاءة  موجودة 
فيلمنا،  قصــة  خالل  من 
تأتــي لتضــيء على هذا 
اجلانب وبطريقة مختلفة 

اإلعجاب  تنال  أن  نتمنى 
."

وكان مــن املقــرر أن 
في  الفيلم  يعــرض 
شــباك التذاكر في 
الربع الول من العام 
املاضــي 2020 إال أن 

وباء  انتشــار  ظروف 
كورونــا حالــت دون 

قررت  حيــث  ذلك، 
إطالق  الشــركة 
الول  عرضــه 
 "osn" علــى قناة
مــع  بالتزامــن 

االحتفال بيوم املرأة 
العاملي2021.

"البحث عن جولييت" فيلم سوري 
في يوم المرأة العالمي
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