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الصباح الجديد - متابعة:
الواليــات  روســيا،  اتهمــت 
املتحــدة األميركيــة امــس 
وراء طرد  تقــف  بأنها  االثنني، 
من  الــروس  الدبلوماســيني 

جمهورية التشيك.
وأعلنــت روســيا، األحــد، أن 
20 موظفــاً فــي الســفارة 
التشــيكية فــي موســكو 
باتوا يعتبرون أشــخاصاً "غير 
مرغوب فيهم" ويجب عليهم 
مغــادرة البالد مع نهاية اليوم 

االثنني.
التشيكية  السلطات  وكانت 
 18 أعلنــت الســبت، طــرد 
ضالعني،  روســياً  دبلوماسياً 
االســتخبارات  بحســب 
التشيكية، في تخريب مخزن 
ذخائــر أســفر عن ســقوط 

قتيلني عام 2014.
وذكــر الكرملني، امس االثنني، 
الــرد  روســيا ســتواصل  أن 
باملثــل إذا مت فــرض املزيد من 
ردت  أن  بعد  عليها،  العقوبات 
أميركية جديدة  على إجراءات 

تستهدف  املاضي،  األســبوع 
وتــدرج  الســيادية  الديــون 
شركات روســية في القائمة 

السوداء.
باســم  املتحــدث  وقــال 
بيســكوف  دميتري  الكرملني 
للصحافيــني: "مبدأ املعاملة 

باملثــل ثابت بشــكل مطلق. 
باملثل(  )الــرد  القــرارات  هذه 
اســتمرت مثل  إذا  ستستمر 

تلك املمارسات".
األمــن  مستشــار  وصــرح 
القومي بالبيت األبيض، جيك 
سوليفان، األحد، بأن واشنطن 

أبلغت موسكو بأنه "ستكون 
هناك عواقب" إذا لقي املعارض 
أليكســي نافالني حتفه في 
الســجن حيث بدأ إضرابا عن 

الطعام.
وكاد نافالنــي أن ميــوت العام 
املاضــي بعــد تعرضــه ملادة 

ســامة يقول خبــراء غربيون 
إنها غاز األعصاب نوفيتشوك.

االحتاد  اعتبــر  الســياق،  وفي 
األوروبي امس االثنني أن الوضع 
"خطير جــداً" على احلدود مع 
أوكرانيا، كما اعتبر موســكو 
الوضــع  عــن  "مســؤولة" 
الروســي  للمعارض  الصحي 

أليكسي نافالني.
وقــال وزيــر خارجيــة االحتاد 
األوروبــي جوزيــب بوريل قبل 
اجتماع لــوزراء خارجية الدول 
الـ27 عبر الفيديو إن "العالقات 
مع روســيا ال تتحســن. على 
العكس، يتصاعــد التوتر في 

مختلف اجملاالت".
دبلوماسيني  إلى طرد  وأشــار 
وإلى  وبــراغ  موســكو  بــني 
"املقلق جداً"  الصحي  الوضع 
عن  واملضرب  املريض  لنافالني 

الطعام في سجنه.
وكان االحتــاد األوروبــي أعرب، 
البالغ"  "قلقــه  عــن  األحد، 
بشــأن التقارير التي تفيد بأن 
صحــة نافالنــي تتدهور في 

الســجن، ودعا إلــى "اإلفراج 
الفوري وغير املشروط عنه". 

االحتاد  وزراء خارجية  وويقيــم 
األوروبي اســتراتيجية الكتلة 
جتــاه روســيا فــي أعقــاب 
التعزيزات العسكرية ملوسكو 
ووســط  أوكرانيا،  حدود  على 
تراجع صحــة زعيم املعارضة 

السجني، أليكسي نافالني.
هناك  إن  دبلوماســيون  وقال 
أو معدومة  فرصــة ضئيلــة 
فورية  جديدة  عقوبات  لفرض 
لكنهــم  موســكوـ  علــى 

سيسعون ملمارسة ضغوط.
في  السياســيني  بعض  ودعا 
أملانيا إلى إنهاء مشــروع خط 
أنابيب الغاز "نورد ســترمي 2" 

مع روسيا.
وقال الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكــرون األحد "فــي حني أن 
احلوار مع روسيا ضروري، يجب 
أيًضا رســم خطــوط حمراء 
عقوبــات  تفــرض  واضحــة 
محتملة على موسكو بشأن 

أوكرانيا."

موسكو تتهم واشنطن بالتآمر لطرد دبلوماسييها
من التشيك واالتحاد األوربي يعتزم معاقبة روسيا

السليمانية ـ عباس اركوازي:
احالت املديرية العامة لالســايش 
ملفات  اربيل  "االمن" مبحافظــة 
لعدد من النشــطاء والصحفيني 
اربيل  محافظــة  محكمــة  الى 
حملاكمتهم  اجراءات  باتخاذ  للبدء 
امن  واســتهداف  زعزعة  بتهــم 

واستقرار االقليم.
وقال رئيس فريق احملامني املدافعني 
عن معتقلي اربيل وبادينان بشدار 
حســن، ان اســايش محافظــة 
حتقيق  ملفــات  فتحــت  اربيــل 
ونشــطاء  لتســعة صحفيــني 

بتهــم مختلفة، مشــيراً الى ان 
الســلطات رفضت طلبات بلقاء 
املعتقلــني، فضالً عن ان بعضهم 
رفــض توكيل محام متاشــياً مع 
ضغوطــات متارســها االجهــزة 
االمنيــة عليهم في ســجنهم 

مبحافظة اربيل. 
واضاف حســن في مؤمتر صحفي 
عقده امــام محكمــة اربيل، ان 
الســلطات قدمت اوراق عدد اخر 
الى  والنشــطاء  الصحفيني  من 
احملاكــم، عرفتهم امــام القضاء 
وفي  وعمال،  كســبة  انهم  على 

احلقيقــة ان اغلبهــم نشــطاء 
الــى ان ملفات  وصحفيون، الفتاً 
لدى  موجــودة  املعتقلني  هــؤالء 
في  الثانية  اجلنايــات  محكمــة 
اربيل، وبعد دراســة امللف سيتم 
تقدميهــم الــى محكمــة اربيل 

لتحديد موعد حملاكمتهم.   
وكانــت محكمة جنايــات أربيل 
 6 بالســجن  أحكاماً  أصدرت  قد 
“تهديــد  األمن  بتهمة  ســنوات 
القومي” على خمســة صحفيني 
ونشطاء، بعد أشهر من اعتقالهم 
في  مشــاركتهم  خلفيــة  على 

تظاهرات ضد الفساد واحملسوبية 
وانتهاكات حقوق  اإلنسان والظلم 
السياسي  والفســاد  االجتماعي 
مؤسســات  فــي  املستشــري 

حكومة اإلقليم.
واشعل الفساد وتأخير دفع رواتب 
في  واسعة  احتجاجات  املوظفني 
مدن وبلــدات عدة من محافظات 
السليمانية وحلبجة ودهوك ضد 
سياسة حكومة االقليم، وفشلها 
االقتصادية  االزمــات  معاجلة  في 
التي  واالجتماعية  والسياســية 

يواجهها االقليم منذ سنوات.

استمرارا لسياسية تكميم االفواه 

حكومة االقليم تحيل ملفات تسعة صحفيين ونشطاء الى القضاء

شراكة استراتيجية بين ماستركارد
6والبنك المركزي العراقي اليمن يتهم االنقالبيين بافتعال

3أزمة وقود لنهب عائداته

بغداد - الصباح الجديد:
العراقي تشكيل  الوزراء  أعلن رئيس 
جلنــة عســكرية فنيــة مختصة 
والضرورات  االحتياجــات  بتحديــد 
العراقية وكذلك آليات تسلم املهام 

من قوات التحالف الدولي.
جاء ذلك في كلمة للكاظمي، خالل 
مأدبــة إفطــار أقيمت امــس االول 
2021(، حضرها  نيســان   18( األحد 
عدد مــن قــادة وضبــاط األجهزة 
أكد  حيث  والعســكرية،  األمنيــة 
خاللها أن العراق يســتعيد عافيته 
بفضل أبنائه وشبابه، "وعلى عاتقنا 
جميعــاً يقع واجب حمايــة العراق 
ومنع عــودة العجلة الى الوراء، هذه 
مهمة وطنيــة يحملها كل عراقي 
شــريف، وهي مهمتكــم بالدرجة 

األســاس، لكــن ذلــك ال يعني أن 
التحديات قد انتهــت، ولهذا علينا 
جميعــاً أن نكــون اكثر حــذراً، وان 
نفّعل مسؤوليتنا الوطنية ملواجهة 
مهما  والتهديــدات  الظــروف  كل 
كانت مصادرها وأحجامها". وبشأن 
انسحاب قوات التحالف الدولي من 
أننا "جنحنا  الكاظمي  العراق أوضح 
واملسؤول  احلقيقي  البناء  احلوار  عبر 
فــي فرض آليــات قانونيــة وزمنية 
الدولي،  التحالف  قوات  النســحاب 
بعــد ان اصبحت القــوات العراقية 
أكثر جاهزية لتولــي املهام األمنية 
في مواجهة فلــول داعش وبقاياها، 
واحتياجات  هناك حتديــات  ومازالت 
أمام  لنكــون  تدريجيــا  ســتتوفر 

جاهزية كاملة لتولي كل املهام".

لجنة عسكرية مختصة لتسلم 
مهام قوات التحالف الدولي

بغداد - الصباح الجديد:
كشفت جلنة النزاهة النيابيَّة امس 
ملكافحة  مرتقبة  االثنني، عن صولة 
الفســاد واحلّد منه في البالد، فيما 
أشارت الى تورط وزراء مبلفات كبيرة.

وقــال عضو جلنة النزاهــة النيابيَّة 
كرمي أبو ســودة في تصريح اطلعت 
إن" محاربة  اجلديــد،  الصباح  عليه 
املنهوبة  األموال  واسترجاع  الفساد 
مــن قبل الفاســدين يحتــاج إلى 
ه  توجُّ إلى وجــود  صولة"، مشــيراً 
بشنِّ ثورة على الفســاد ومحاربته 

بجديَّة في جميع املؤسسات".

النزاهة في مجلس  أن "جلنــة  وبني 
النوَّاب لديها ملفات كبيرة ستطال 
عدداً من الوزراء فــي حكومة عادل 
عبد املهدي عالوة على وزراء حاليني"، 
الفتا الــى ان "ملف الفســاد كبير 
اللجان  بــني  تنســيق  الى  ويحتاج 
والهيئات اخملتصــة وتطبيق القانون 

بحق كل من سرق املال العام".
وكان أعلن رئيــس الوزراء مصطفى 
احلكومة،  تســلمه  بعد  الكاظمي 
تشكيل جلنة عليا تختص بالتحقيق 
في قضايا الفســاد الكبرى واجلرائم 

االستثنائية.

بغداد - الصباح الجديد:
الوطني  احتاد  عن  النائب  كشــف 
الكردستاني حسن آلي، االثنني، عن 
التي ستمرر  القوانني  ابرز مشاريع 
خالل اجللســات املقبلة، فيما أكد 
االنتخابات  إلجراء  البرملان  ســعي 

احمللية والنيابية في نفس الوقت.
تابعته  آلي فــي تصريــح  وقــال 
النواب  “مجلس  ان  اجلديد  الصباح 
التشريعي  فصله  في  ســيناقش 
املهمة  القوانني  مــن  اجلديد عدداً 
والتي تصب في مصلحة املواطنني 
انتخابات  منهــا تعديــل قانــون 

والسعي الجراء  احملافظات  مجلس 
بالتزامــن مع  االنتخابــات  تلــك 
انتخابات مجلــس النواب في يوم 

.”2021/10/10
وأضاف آلي ان “البرملان سيعقد يوم 
غد الثالثاء – اليوم -، جلسته االولى 
الثاني  التشــريعي  الفصــل  من 
في متام الســاعة الواحدة ظهراً”، 
اخلالفية  القوانني  “متريــر  ان  مبينا 
بني القوى السياســية ســيصب 
االوضاع  اســتقرار  صالــح  فــي 
السياســية واالمنية واالقتصادية 
وهو ما يسعى اليه البرملان حاليا”.

نائب: مجلس النواب يعتزم اجراء االنتخابات 
المحلية والنيابية في وقت واحد

النزاهة النيابية: لنا صولة مرتقبة ضد 
الفساد تطيح بوزراء سابقين وحاليين

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت اللجنــة القانونيــة في 
االثنني،  أمــس  النــواب،  مجلس 
مســتمرة  االســتعدادات  ان 
أن  إلى  الفتة  املبكرة،  لالنتخابات 
جميع املؤشرات تدل على إجرائها 
في موعدها املقّرر، لكنها حتدثت 
عن عدم متكن احلكومة من توفير 
لغاية  املناســب  األمني  املنــاخ 

الوقت احلالي.
وقال عضو اللجنة النائب صائب 
إلى "الصباح  خدر، في تصريــح 
اجلديــد"، إن "قانــون االنتخابات 
أصبح واجب التنفيذ، واملفوضية 
بــدأت العمل بالقضايــا الفنية 
أنســابية  بضمــان  املتعلقــة 

االقتراع".
وأضاف خدر، أن "رئيس اجلمهورية 
برهــم صالــح أصدر مرســوماً 
جمهورياً بشأن موعد االنتخابات، 
وبالتالي أجنز مــا عليه من مهام 

دستورية".
وأشــار، إلى أن "جميع املؤشرات 
تــدل على أننــا أمــام انتخابات 
مبكرة في املوعد الذي ســبق أن 
اقترحته احلكومة في العاشر من 

شهر تشرين األول املقبل".
وشــدد خــدر، علــى أن "تلــك 
اإلجراءات عززهــا مجلس النواب 
بإصدار قرار حل نفسه قبل ثالثة 
أيام من موعد االنتخابات املبكرة، 
التعديل  على  التصويت  وكذلك 
األول مــن قانون احملكمة االحتادية 
باملصادقة على  املكلفــة  العليا 

النتائج".
وواصل، أن "موضوع الدوائر كذلك 
مت حسمه من خالل القانون، وقد 
تنظيمها  على  املفوضية  عملت 
فنياً، وحققــت نتائج جيدة على 

هذا الصعيد".
وأورد عضو اللجنــة النيابية، أن 
"القانون وضع لنا مفردتني بشأن 
آلية االنتخاب، األولى البايومتري، 
البطاقــات  نظــام  والثانيــة 

االلكترونية قصيرة األمد".
"التحديــث  أن  خــدر،  وأردف 
اجلديــد ألصحــاب املواليد الذي 
سيشــاركون فــي االنتخابــات 

للمرة األولى ستكون وفق النظام 
البايومتري".

وأفاد، بأن "أربع فئــات ينبغي أن 
البايومرتية،  بالبطاقــة  يصوتوا 
وهم القــوات األمنية، والنازحني، 
وانتخابــات  الســجون،  ونــزالء 

اخلارج".
"اجلميع  أن  إلــى  خــدر،  ومضى 
انتخابات مبكرة  يتطلع إلجــراء 

عادلــة ونزيهــة تعبر عــن إرادة 
املواطــن العراقــي وتخلــو من 

شبهات التزوير والتالعب".
من جانبــه، ذكر عضــو اللجنة 
األخــر النائــب يونــادم كنا، في 
تصريح إلى "الصباح اجلديد"، أن 
"األمور التشريعية قد مت االنتهاء 
منها ولكن هناك شــروط أخرى 
إجراء  لضمــان  توفرها  ينبغــي 

االنتخابات املبكرة".
وتابــع كنــا، أن "احلكومــة لم 
تتمكن لغاية اآلن من توفير بيئة 
ومناخ أمني مناسب، رغم أن ذلك 
املصوت  الوزاري  البرنامج  في  ورد 

عليه من قبل مجلس النواب".
ويــرى، أن "قانون االنتخابات الذي 
مت تشــريعه على عجالة، ينطوي 
على العديد من التناقضات التي 

ينبغي تسويتها من خالل تدخل 
تشريعي بالتعديل".

وانتهــى كنــا، إلــى أن "عــدد 
القوانــني واالســتعدادات  مــن 
يبقى  انتهينــا منها، لكــن  قد 
أيضــاً موضــوع اإلرادة في إجراء 
االنتخابــات املبكــرة لدى بعض 
لعدم  عائقاً  السياســية  الكتل 

توفرها".

القانونية النيابية: االستعدادات مستمرة 
لضمان اجراء االنتخابات في موعدها

مجلس النواب "ارشيف"

انتقدت الحكومة لعدم تمكنها من توفير المناخ األمني المناسب

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اظهرت بيانــات وكالة الطاقة 
الدوليــة أن احتياطيات النفط 
املتراكمة فــي مرافق التخزين 
حــول العالــم أثنــاء الوبــاء 
اســتنفدت عمليا، ما قد يزيد 
من أســعار النفط في النصف 

الثاني من العام احلالي .
في  النفــط  احتياطــي  وكان 
فــي  املتقدمــة  االقتصــادات 
العالم أعلــى 57 مليون برميل 
من متوسط بيانات هذا املؤشر 

لألعوام 2019-2015.
بلومبيرغ  أنبــاء  وكالة  ولفتت 
إلــى أن االحتياطيات الفائضة 
من النفــط في يوليــو 2020، 
كانت في الوقت نفســه أعلى 
وبلغت  تقريبــا،  مرات  بخمس 
مشــيرة  برميل،  مليــون   249
إلــى أن اخملزونات انخفضت في 
أكبر،  األخيرة بشكل  األشــهر 

وسط زيادة الطلب.
أكبــر  إن  الوكالــة  وقالــت 
نفطيــة مخزنة  احتياطيــات 
فيما عادت  الصــني،  حاليا في 
الهيدروكربونات  احتياطيــات 

املستوى  إلى  عمليا  األمريكية 
الذي لوحظ قبل الوباء، وبلغت 

في فبراير 1.28 مليار برميل.
أن  إلــى  بلومبيــرغ  وتشــير 
مخزونات النفط على الساحل 
املتحدة،  للواليــات  الشــرقي 
سجلت األســبوع املاضي أدنى 

مستوى لها في 30 عاما.
األســبوعني  خالل  وانحفضت 
املاضيــني احتياطيــات النفط 
اخملزنة في ناقالت بنســبة 27٪ 
إلى 50.7 مليــون برميل. ، كما 
اآلجلة  العقود  تكلفة  ارتفعت 
في  يونيو  لشــهر  برنــت  خلام 
إلى  يــوم اجلمعة  لندن  بورصة 

67.08 دوالرا للبرميل.
أن ســعر  بلومبيرغ  وتوقعــت 
النفط، على خلفية التخفيض 
املتوقع الحتياطيات النفط في 
النصف الثانــي من عام 2021، 
قد يرتفع إلى 74 دوالرا للبرميل. 
، وكان مصدرو النفط قد قرروا، 
اجتماع  في  للتوقعــات،  خالفا 
عقد في األول مــن أبريل، زيادة 
اعتبــارا من مايو  النفط  إنتاج 

املقبل .

وكالة الطاقة الدولية تتوقع 
ارتفاع اسعار النفط عالميا 
جراء نفاد احتياطات التخزين

بغداد - الصباح الجديد:
افــادت وزارة التربيــة امــس االثنني 
10 درجات علــى نتائج  بأن إضافــة 
امتحانات نصف السنة، ما زالت في 
اطار املناشدات واملطالبات وان القرار 
املتعلــق بها مرهون بــاإلدارة العليا 

للوزارة واالمتحانات.
وقال املتحدث باســم الــوزارة حيدر 
فــاروق في تصريح رســمي، ان "قرار 
إضافة 10درجات على نتائج امتحانات 

نصف الســنة مرهــون باجتماعات 
وهيأة  لالمتحانات  الدائمــة  اللجنة 

الراي".
واضاف، إنه "ســيتم رفع املناشدات 

واملطالبات بشــأن منــح 10 درجات 
بنهاية  اخلاصة  النتائج  اضافية على 
الكــورس األول، الى اجلهات املعنية"، 
متعلقة  األمــور  "هــذه  أن  مبينــاً 
لالمتحانات  الدائمة  اللجنة  بقرارات 

وكذلك هيأة الرأي".
وتابــع أن "هكــذا قــرارات ال تتخذ 
بشــكل شــخصي وإمنــا بشــكل 
تشــاوري يتم البتُّ بها وفق الظروف 

واملعطيات على أرض الواقع".

وزارة التربية: 

إضافة عشر درجات على امتحانات نصف السنة 
مرهون باللجنة الدائمة لالمتحانات



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنـــت الشركة العامة لِصناعة األدوية 
واملُســتلزمات الطبية في ســامراء إحدى 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن إنتاج 
 Cephalexin ( املُضاد احلياتي سيفالكسني
الصيدالني  بِشــكليه  الطيف  الواســع   )
الكبسول للكبار واملعلق الفموي لألطفـال.

وبيـــَن ُمدير عام الشركة الصيدلي عبـد 
احلميـــد عبـــد الرحمـن السالـــم بأنُه 
سيتم توزيع املُستحضر على املُستشفيات 
واملراكــز الصحية التابعة لِــوزارة الصحة 
والبيئة إضافة إلى طرحُه في السوق احمللية 
حيث ســيتم إنتاج الكبسول الذي يتكون 
من املادة الفعالة ) مونوهيدرات ٥٠٠ ملغم 
( بِكميــات تصل إلى ) ٤٨٠ ( ألف شــريط 
لِصالح وزارة الصحة والبيئة و ) ١٢٠ ( ألف 
شريط للوكالة التســويقية التخُصصية 
فيما ســيتم إنتاج سيفالكسني مسحوق 
معلــق لألطفال بِكميات تصــل إلى ) ١٢٨ 
( ألــف قنينة لِصالــح وزارة الصحة والذي 
يحتوي ُكل ) ٥ ( مل على مونوهيدرات ) ٢٥٠ 

( ملغم .
واشــار املدير العام الى ان السيفالكسني 
يُعــد ُمضــاد حياتــي واســع الطيف ذو 
فاعلية عالجية عالية جداً يُســتخدم في 
عالج اإللتهــاب الرئوي وإلتهاب املســالك 
الصفراويــة وإلتهــاب الصفــاق وإلتهاب 

املسالك البوليـة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجــه وزير العمــل والشــؤون االجتماعية 
الدكتــور عــادل الركابي هيئــة رعاية ذوي 
اسماء  بتقدمي  اخلاصة  واالحتياجات  االعاقة 
املشمولني املدققة حلسم موضوع املتراكم 
والشــمول اجلديد على ضوء التخصيصات 

املرصودة للهيئة في موازنة 2021. 
وقــال الوزير خالل ترؤســه اجتماعا لهيئة 
رعايــة ذوي االعاقة بحضــور رئيس الهيئة 
وتكنولوجيا  املاليــة  اقســام  ومســؤولي 
التخصيصات  ان  الهيئــة  فــي  املعلومات 
املرصــودة للهيئة في املوازنــة اقل مما كان 
متفق عليه مع اللجنــة املالية في البرملان 
واملصادق عليه في مشروع املوازنة ، الفتا الى 
ضرورة العمل على وفق التخصيص املرصود 
مع اجــراء مناقلة مبلغ مــن هيئة احلماية 
ذوي  االلتزامــات جتاه  لتنفيذ  االجتماعيــة 
للسنوات  املتراكم  االعاقة وحسم موضوع 

2016 و2017 و2018. 
ووجه وزير العمــل بتدقيق بيانات املتقدمني 
ســابقا للشــمول ممــن اكملوا اجــراءات 
الفحــص الطبــي وصدرت لهــم بطاقات 
املاستر كارد، متهيدا لشمولهم براتب املعني 
املتفرغ حســب مامرصود من تخصيصات 
للهيئة ، مشــددا على ضرورة اجراء تقييم 
ملديري اقسام الهيئة في احملافظات وان يكون 
على اساس الكفاءة والنزاهة واالخالص في 

العمل.

أدوية سامراء ُتنتج 
ُمستحضر سيفالكسين 
ِلعالج أنواع اإللتهابات

وزير العمل يوجه بحسم 
المتراكم والمشمولين سابقا 

بذوي االحتياجات الخاصة 

 

البصرة ـ سعدي السند :

اعلنت الشــركة العامــة ملوانئ 
العــراق عن قــرب االنتهــاء من 
ذلك  و  بحريتني  وحدتــني  تصنيع 
لتعزيز اســطولها البحري حيث 
ســتلتحق قريباً محطة اإلرشاد 
) شط العرب ( وســفينة التنوير 
البحــري ) الفــاو ( للعمــل مع 
الوحــدات البحرية فــي القنوات 

املالحية العراقية.
وقال مدير عام الشــركة الدكتور 
محيســن  فرحــان  املهنــدس 
الفرطوســي : تنفيذا لتوجيهات 
وزير النقل الكابنت ناصر حســني 
اســطول  بتعزيز  الشــبلي  بندر 
البحرية  الوحــدات  مــن  املوانئ 
وحلاجة الشركة الى سفن بحرية 
تخصصية، قمنا مبتابعة و تسريع 
صناعة الوحدات البحرية اجلديدة 
بدخولها  بشكل مباشر لألسراع 

للعمل البحري في املوانئ .
من جانبه بني الربان رمزي ايشــا 
الســيطرة  قســم  مديــر  داود 
والتوجيه البحري : ان املواصفات و 
التصاميم احلديثة التي مت اتباعها 
جــاءت  الســفينتني  بتصنيــع 
املهنية  القياســات  اعلــى  وفق 
ان ســفينة  ، موضحاً  العامليــة 
اإلرشــاد البحري ) شــط العرب 
( تســتوعب الى اكثــر من ) 20 ( 
مرشــدا بحريا إضافة الى ضابط 
الالسلكي والطاقم وهي مجهزة 
ومعدات  املالحية  األجهزة  بأحدث 
الســالمة ، مبيناً أن الســفينة) 
الفــاو ( املتخصصــة بالتنويــر 
البحري يتم العمل على جتهيزها 

باملعدات احلديثة و املتخصصة

املوانئ تناقش مع الرقابة املالية 
تصفية احلسابات اخلتامية

العامــة  الشــركة  وناقشــت 
ملوانئ العراق  تصفية احلســابات 
اخلتامية في اجتماعها الثاني مع 
ديوان الرقابة املالية للسنة املالية 

املنتهية 2018 .
وقــال مدير عام املوانــئ ألهمية 
لديوان  شــفافة  إجابــات  تقدمي 
للحســابات  املاليــة  الرقابــة 

مسودة  املوانئ  ناقشت  اخلتامية، 
التقريــر الثانــي 131 املتضمــن 
حسابات  على  الديوان  مالحظات 
عام 2018 .  وأضاف الفرطوســي 
:ان موانئ العراق تسعى إلى إنهاء 
لألعوام  اخلتامية  احلسابات  ملف 
الســابقة وتقدمي إجابات شافية 
وأكــد على  املالحظــات  لهــذه 
االســتفادة من هــذه املالحظات 
لتالفي تكرارها في تنفيذ املوازنات 

القادمة وما يلحقها .
مــن جانبه بني الربــان عادل علي 
دشــر املعاون االداري للشركة أن 
بالتنســيق  تعمل  العراق  موانئ 
مع ديوان الرقابة املالية إلنهاء هذا 
امللف املهم وأننــا حريصون على 

تقدمي حسابات دقيقة ومهنية 

تطبيق نظام االمتتة واالدارة 
االلكترونية

ملوانئ  العامة  الشركة  وكشفت 
العــراق انها ماضيــة وفق نظام 

االمتتــة واالدارة االلكترونية فيما 
اوضحــت ادارة مينــاء ام قصــر 
الشمالي ان امليناء يعمل مبعدات 

املناولة من اجليل السادس 
وذكــر املديــر العــام ان املوانــئ 
متجهة نحو تطبيق نظام االمتتة 
بتذليل  وذلك  االلكترونية  واالدارة 
الصعــاب من خــالل العمل في 
نافذة واحــدة الكترونية تختصر 
واملينائية  الكمركيــة  االجراءات 
هذا  ان  علما  والشــركات  للزبون 
ويعظم  الوقت  يختصــر  النظام 

االيرادات .
وأوضــح مديــر مينــاء ام قصر 
مهندســني  رئيــس  الشــمالي 
فرزدق عبدالــرزاق ان امليناء ميتلك 
اجليل  احلديثة من  املناولة  معدات 
و   Gantry crane الســادس مثل 
RTG وحاضنــات تســهم بزيادة 
املناولة وسرعتها كما انه يتعامل 
مــع 56 خطاً مالحيــاً األمر الذي 
السرعة  هذه  في  التوازن  يتطلب 

الكترونية  تقدمي خدمة  من خالل 
للزبون فيما يتعلق باجناز املعاملة 

وتخريج البضاعة 
هــذا واشــارت االحصائيــات ان 
اعمــال املناولة في ميناء ام قصر 
الشــمالي وصلــت الــى نحو 9 
مليون طن خالل عــام 2020 وهو 
امــر يعود الــى ســرعة املناولة 
وتهافت اخلطــوط املالحية اليراد 

البضاعة للميناء

استثمار الساحات في ميناء ام 
قصر الشمالي

العامــة ملوانئ  ودعت الشــركة 
العــراق الى اســتثمار ســاحات 
اخلزن في ميناء ام قصر الشمالي 
للبضاعة املتنوعــة وفيما اكدت 
خلزن  ستكون  الساحات  بعض  ان 
سمح  التي  املتضررة  الســيارات 

بدخولها العراق 
وقال املدير العام لشــركة موانئ 
توجيهات  الــى  اســتنادا  العراق 

وزيــر النقــل وجهنا بضــرورة ان 
تُستثمر الســاحات في ميناء ام 
قصر الشــمالي خلــزن البضاعة 
الواردة مؤكدا ، ان بعض الساحات 
فــي امليناء كســاحة )80( متتلك 
اعدادا من  مســاحة تســتوعب 
املســموح  املتضررة  الســيارات 
بدخولها البــالد وخزنها في هذه 
الســاحة . وبني الفرطوســي ان 
ســاحة اخلــزن )80 ( التــي تبلغ 
مربع  متــر  الف   95 مســاحتها 
لها امكانيــات متعددة االغراض 
الســتيعاب انواع البضاعة حيث 
وشــوكية  منطية  اليــات  متتلك 

وشاحنات للمناولة .

تعومي سفينة املسح البحري 
)األبلة(

ملوانئ  العامة  الشــركة  ومتكنت 
العراق من تعومي ســفينة املسح 
اكمال  بعــد  )األبلــة(  البحــري 
عمليــات الصيانة التــي أجريت 

عليهــا فــي قســم املســافن 
والصناعات البحرية . 

وقال املدير العام ان سياسة اإلدارة 
العليا للشــركة تقوم على إجراء 
عمليات الصيانة والتأهيل جلميع 
البحرية وفق جدول زمني  القطع 
علــى أن ال يتعارض مع عمل هذه 
القطــع , مؤكداً تأهيــل العديد 
التابعة  والساحبات  احلفارات  من 

للشركة في وقت سابق . 
مــن جانبــه بــني مدير قســم 
البحرية  والصناعــات  املســافن 
رئيس مهندســني أقدم اســعد 
اليوم تأهيل  انهينا   : الوهاب  عبد 
تعوميها  ومت  األبلة  املسح  سفينة 
من على منت احلوض العائم حطني 
, الفتاً الى أن تعومي السفينة جاء 
بعد إجراء عمليات التأهيل والتي 
البدن  وصبــغ  تنظيف  شــملت 
اخلارجــي باإلضافة إلــى تصليح 
الرفــاس اجلانبي مــع ربط جهاز 

األعماق .

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت جلنة تشجيع املنتوج الوطني في 
ملناقشة عدد  اجتماعا  التخطيط  وزارة 
من احملاور التي من شانها تشجيع املنتج 
الوطني ملنافســة املنتوجات املستوردة 
في االســواق العراقية ، برئاسة الوكيل 
الفنــي للــوزارة الدكتور ماهــر حماد 
جوهــان وبحضور أعضــاء اللجنة من 
واملعادن  والصناعة  التخطيــط  وزارتي 

ورئيس احتاد الصناعات العراقية.
التخطيط  لــوزارة  الفني  الوكيل  وقال 
ناقشــنا هذا االجتماع ملناقشــة عددا 
مــن احملاور التي من شــانها تشــجيع 
املنتوج الوطني ، ولتعزيز توجه احلكومة 
نحو تشــجيع املنتجات الوطنية ودعم 

القطاعني العام واخلاص .
واضــاف الوكيــل الفنــي ان االجتماع 
ناقش قــرار مجلــس الــوزراء رقم 20 

2021 والذي ينص علــى إلزام  لســنة 
اجلهات غيــر املرتبطة بوزارة واحملافظات 
املنتج احمللي  ، بتفضيل شــراء  كافــة 
مــن القطاعــني العام واخلــاص ضمن 
االجــراءات التنافســية االصولية على 
وفق التعليمات النافذة ومتنح املنتجات 
احمللية ميزة ســعرية ال تزيد عن مقدار 
%10 مقارنــة مبثيالتها املســتوردة مع 
مراعاة النوعيــة واجلودة وتقدمي خدمات 

ما بعد البيع , 
واشــار الوكيل الفني الى ان شــمول 
املنتجات احمللية بهذا القرار يشــترط ان 
املنتجات  القيمة املضافة لهذه  ال تقل 
املصنعــة عن مقــدار %30 من الكلف 
االستيرادية لها مع معايير اعتماد جودة 
الصادر  املنتجات  دليــل  واعتماد  املنتج 

عن وزارة التخطيط في حتديد ذلك .
وتابــع بالقــول ان االجتمــاع تضمــن 

مناقشــة شــمول منتجــات القطاع 
اخلاص وإدراجه بدليل تشــجيع املنتوج 
الوطني , مؤكدا ضرورة وضع ٓالية عمل 
القطاع  منتجــات  منهجيــة العتماد 
اخلاص وحتديــد اجلهة التي ســتعتمد 
القطاع اخلاص  بالتعامل مع شــركات 
على وفــق الضوابــط واملعاييــر التي 
املنتجات في  اللجنة لشمول  وضعتها 

الدليل . 

بغداد ـ الصباح الجديد 
الوزارة على  النفط حرص  اكد وزير 
تعزيز فرص التعاون مع الشــركات 
افاق  وتوســيع   ، الرصينة  العاملية 
عملهــا  ومبــا يحقــق االهــداف 

املشتركة .
وقــال وزيــر النفط احســان عبد 
استقباله  خالل  اســماعيل  اجلبار 
AXENS العاملية  رئيــس شــركة 
»ومديرها  سينتناك  »جني  للطاقة 
االقليمي السيد »جوزيف ابراهيم«   
يهــدف  احلكومــي  البرنامــج  ان 
التكنلوجيا  االســتفادة مــن  الى 
العاملية  املتقدمة وخبرة الشركات 
العملية  تطويــر  في  املتخصصة 
االنتاجية في املنشــاءات النفطية  
والغاز  الطاقة  قطاعات  وخصوصاً 
والبتروكيميائيــات  والتصفيــة 

والطاقة املتجددة .

واشــار الوزير الى ان خطط الوزارة 
تهدف الى االرتقاء بالبنى التحتية 
وبنوعية وجودة  املنتجات النفطية 
وفــق املواصفــات  العامليــة ، وان 
من  هي  البيئية  باملعاييــر  االلتزام 

اولوياتنا  .
من جانبه اشــاد رئيس الشــركة 
»جــني ســينتناك« بالتعــاون مع 
شــركات وزارة النفــط  في تنفيذ 
عدد مــن املشــاريع وخصوصاً في 

قطاع التصفية.
هذا  وقد تضمن اللقاء مناقشــة 
خطط الشركة في تنفيذ عدد من 
املشــاريع في العــراق ، وفي  توفير 
فرص تدريبية للعاملني في القطاع 
العراق  وخــارج  داخــل  النفطــي 
لشؤون  الوزارة  وكيل  اللقاء  .حضر 
من  وعدد  يونــس  حامد  التصفية 

املسؤولني في الدوائر املعنية . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يعد مستشفى امراض وجراحة اجلهاز 
الهضمــي املؤمل افتتاحه بعد شــهر 
رمضان املبارك االول من نوعه في العراق 
االجهزة  وتوفير  التخصــص  حيث  من 
واملعــدات الطبية اذ انــه يقدم خدمة 

ثالثية.
وأوضــح الدكتور رعــد خميس فيصل 
املشــرف علــى مستشــفى اجلهــاز 
الهضمي ان اخلدمــة الثالثية تعني ان 
اخلدمات التي تقدم فيه غير متوفرة في 
املستشــفيات االخرى ، وبذلك ستلجأ 
الذين  الى حتويــل مرضاهــا  االخيــرة 
يحتاجــون الى جراحــة وفحص اجلهاز 

الهضمي الى هذا املستشفى.
واضاف يتكــون هذا املستشــفى من 
االول متخصص  القســم   : قســمني 
ويعالج  الهضمــي  اجلهــاز  بأمــراض 

فيه املريــض باطنيــا دون اللجوء الى 
العديد  ، وفيهــا  اجلراحية  العمليــات 
من النواظيــر للجهــاز الهضمي في 
اســتخراج  الصفراوية مبعنى  القنوات 
احلصاة من تلــك القنوات. ، في حني ان 
القسم الثاني يكون جراحيا كاالمراض 

السرطانية والفتوق الداخلية. 
ولفت الى ان هناك طموح لتطوير هذا 
املركز بعد افتتاحه الى زراعة الكبد في 
العراق ، موضحــا ان املريض كان يلجأ 
الــى محافظة بغداد ودول اجلوار لغرض 
احلصول على هــذه اخلدمة ، ولكن بعد 
افتتــاح املركــز املكون من ٥٠ ســرير 
بصاالت عمليات وعناية مركزة واجهزة 
حديثة ومتطــورة ، اضافة الى اخلدمات 
للمواطنني  متاحا  الفندقية ســيكون 
في توفيــر الوقت واجلهــد واملال وعناء 

السفر. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير العدل القاضي ســاالر 
الســتار محمد في مكتبه  عبد 
الرســمي مع مســؤول مشروع 
 االصالحيــات فــي مكتــب االمم 
املتحــدة حملاربة اجلرميــة  واخملدرات 
ازموند لوك، تعزيز العمل  املشترك 

بني اجلانبني . 
اعمال  اجلانبان  اســتعرض  حيث 

احــداث  دار مالحظيــة  تأهيــل 
الى  انها وصلت   املوصل خصوصا 
مراحل متقدمة من االجناز  وسيتم 
افتتاحهــا في القريــب العاجل.

وايضــا امكانيــة بنــاء قاعــات 
جديدة لتشــمل كافة النزالء من 
الورش  واقامــة  توعيتهم  اجــل 
واحملاضــرات اخلاصــة مبكافحــة 

اجلرمية واخملدرات.

وأكد الوزير أن الــوزارة ترحب باي 
دعــم يقدم لها  مــن قبل مكتب 
االمم املتحدة خاصــة في محاربة 
اجلرميــة  واخملدرات مــن اجل تغيير 
نهــج افكار التطــرف وخصوصاً 
 االطفال االحداث من خالل طرحها 
 للخطط والبرامــج وذلك لتعزيز 
الوعي لديهم وإعادة  دمجهم في 
اجملتمع ليكونوا مواطنني صاحلني . 

من جانبه ابدى مســؤول مشروع 
االصالحيــات فــي مكتــب  االمم 
املتحــدة حملاربة اجلرميــة واخملدرات 
مع  الكامل  للتعاون  اســتعداده 
وزارة العــدل خصوصا انه يتطلع 
بان تنجز دار املالحظية في املوصل 
فــي االيــام القريبــة املقبلة وملا 
لها مــن اهمية كبيــرة في فك 

االكتظاظ.

بغداد – الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجارة عن افتتاح 
الدكتــور  واســط  محافــظ 
املوســم  املياحي  جميل  محمد 
التســويقي حملصول احلنطة في 
محافظة واســط ،  وأشــاد في 
بالدور  االفتتاح  اثنــاء  كلمة في 
لتجارة  العامة  للشركة  الفاعل 
احلبوب  باستالم كميات احلنطة 
، الفتــا الى هذا  من الفالحــني 
مما  احملاصيل  بوفرة  يبشر  املوسم 

يعود بالفائدة على حالة املواطن 
املعيشية .

الشركة  افتتحت  اخر  من جانب 
العامة لتجــارة احلبوب مركزين 
محافظــة  فــي  تســويقيني 
الديوانيــة ضمن اســتعداداتها 

ملوسم تسويق احلنطة 2021 .
الشــركة  عام  مديــر  واوضــح 
الرحمن عجي  املهنــدس عبــد 
طوفان ان افتتاح مركزي تسويق 
توفير  لضمان  هو  وسومر  البدير 

قــدر عال مــن اإلنســيابية في 
عمليــات التســويق وتوســعة 
الطاقــات اخلزنية فــي احملافظة 
وإستالم كميات احلبوب املسوقة 
من الفالحــني واملزارعني ، وألجل 
التســويقي   املوســم  يكون  أن 
موسماً منوذجياً  من خالل تأمني 
مبواصفات  احلنطــة  محصــول 
عاملية من حيــث النقاوة والوزن 
النوعــي واجلــودة الســيما وان 
حنطة الديوانيــة تعد من أجود 

انواع احلنطة احمللية .
ان املركزين  واضاف املدير العــام 
افتتح بحضور محافظ الديوانية 
زهير علي الشعالن والنائب علي 
مانــع البديري واملهنــدس عمار  
شــعالن اخليراهلل غ ممثل مكتب  
وادارتــي فرعي  الــوزراء  رئيــس 
الرقابة التجاريــة واملالية و جتارة 
احلبــوب  ومدير الزراعــة وممثلي 
اجلمعيات الفالحية في الديوانية 

وجمع من الفالحني واملزارعني . 

موانئ العراق تعلن عن قرب التحاًق محطة اإلرشاد البحري 
وسفينة للتنوير للعمل في القنوات المالحية 

التخطيط تناقش شمول منتجات القطاع الخاص بآلية تشجيع المنتج الوطني

لتعزيز اسطول 
الموانئ من الوحدات 
البحرية ولحاجة 
الشركة الى سفن 
بحرية تخصصية 
، يقتضي تسريع 
صناعة الوحدات 
البحرية الجديدة 
بشكل مباشر 
بدخولها للعمل 
البحري في الموانئ

جانب من الوحدتني البحريتني خالل عملية التصنيع لصالح موانئ العراق )في االطار ( املهندس فرحان الفرطوسي
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يعد االول من نوعه في العراق 

قريبا افتتاح مستشفى الجهاز 
الهضمي في البصرة

وزير النفط ورئيس شركة AXENS يبحثان
 تعزيز سبل التعاون المشترك

لتعزيز العمل المشترك بين الجانبين
وزير العدل يستقبل مسؤول مشروع االصالحيات  في 
مكتب االمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات

بحضور محافظ واسط الدكتور محمد المياحي 
تجارة حبوب واسط تتسلم اول كميات الحنطة من الفالحين 

وزير النفط خالل استقباله رئيس شركة AXENS العاملية للطاقة



3 الثالثاء 20 نيسان 2021 العدد )4642(شؤون عربية دولية

Tue. 20 Apr. 2021 issue )4642)

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت روسيا، امس االول األحد، أن 20 موظفا 
في الســفارة التشيكية في موســكو باتوا 
يعتبرون أشخاصا »غير مرغوب فيهم« ويجب 
عليهم مغادرة البالد مع نهاية امس االثنني 19 

أبريل.
جــاء اإلعالن مــن وزارة الشــؤون اخلارجية إثر 
في موسكو  التشــيكي  الســفير  استدعاء 
فيتيســالف بيفونكا. وتوعدت روسيا في وقت 
ســابق األحد باتخاذ تدابير مضــادة بعد طرد 
تشــيكيا 18 دبلوماســيا روســيا اتهمتهم 

بالتجّسس.
وأوضح البيان »مت اســتدعاء سفير جمهورية 
تشيكيا وأبلغناه بحزم احتجاجنا بعد التصرف 
التشيكية حيال موظفي  العدائي للسلطات 

البعثة الدبلوماسية الروسية في براغ«.
وأضاف البيان »أبلغ بيفونكا أن 20 موظفا في 
سفارة تشيكيا في موسكو اعتبروا أشخاصا 
غير مرغــوب فيهم وعليهم مغــادرة أراضينا 

قبل نهاية يوم 19 أبريل 2021«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الصحة والســكان املصرية، امس 
االول األحــد، عن وفاة 11 شــخصا وإصابة 98 
آخرين فــي حادث قطار )القاهــرة - املنصورة( 

مبدينة طوخ في محافظة القليوبية.
باســم  املتحدث  خالــد مجاهــد،  وأوضــح 
وزارة الصحــة، أنه فور وقوع احلــادث مت الدفع 
بـــ60 ســيارة إســعاف نقلــت املصابني إلى 
أن سيارات اإلسعاف ما  املستشفيات، مؤكدا 
زالــت متواجدة باملوقع حلني االنتهاء من أعمال 

إزالة آثار احلادث.
وأضــاف أن جميــع املصابني يتلقــون العالج 
والرعاية الطبية الالزمة باملستشفيات، حيث 
تراوحت معظم اإلصابات بني كســور، وجروح 

قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة باجلسد.
وأكد مجاهــد توفر مخــزون كاف من األدوية 
وأكياس الدم واملســتلزمات الطبية واجلراحية 

باملستشفيات.

االزمة تزداد اشتعاال 
بين روسيا والتشيك 

بتبادل طرد دبلوماسيين

»الصحة المصرية«: اكثر 
من مائة قتيل ومصاب 

بحادث قطار طوخ

الصباح الجديد ـ متابعة:

جددت احلكومــة اليمنية املعترف 
بها دولياً اتهام امليليشيات احلوثية 
املدعومــة من إيــران بالوقوف وراء 
افتعال أزمة املشــتقات النفطية، 
فــي مناطــق ســيطرة اجلماعة، 
ملضاعفة  ســوداء  ســوق  وإنشاء 
معاناة الســكان، وجني املزيد من 
األموال لتسخيرها ملصلحة اجملهود 

احلربي.
للجماعــة  احلكومــي  االتهــام 
االنقالبية وقادتهــا جاء عقب بيان 
الدولــي عّبر فيه عن  جمللس األمن 
االقتصادية  احلالة  إزاء  البالغ  قلقه 
»وتزايــد  املترديــة،  واإلنســانية 
خطــر حدوث مجاعــة على نطاق 
تأكيده على »أهمية  واســع«، مع 
تســهيل الواردات التجارية املهمة 

واملساعدات اإلنسانية«.
كما دعــا البيــان احلكومــة إلى 
الوقود  ســفن  دخــول  تســهيل 
احلديدة،  ملينــاء  منتظم  بشــكل 
لضمان إيصال الســلع األساسية 
واملساعدات اإلنســانية، لكنه في 
الوقت نفسه شدد على أن »الوقود 
الذي يصل عبر ميناء احلديدة يجب 
أال يُســتخدم لتحقيق مكاســب 
شــخصية أو لتمويــل تصعيــد 

الصراع«.
وفي هذا الســياق كشــف اجمللس 
االقتصادي األعلى التابع للحكومة 
اليمنيــة عن أن تدفــق الوقود عبر 
املوانــئ اليمنية بلغ خالل النصف 
األول من نيســان احلالي، أكثر من 
276 ألف طــن متــري، ذهب نحو 
70 في املائة منهــا براً إلى مناطق 
احلوثية، حيث  امليليشيات  سيطرة 
تصر اجلماعة علــى افتعال أزمات 

الوقود املتكررة.
وأوضح اجمللــس االقتصادي اليمني 
في أحدث بيانات لــه على »تويتر« 
أن الكميــات التي تصل من الوقود 
امليليشيات  ســيطرة  مناطق  إلى 
احلوثية بشــكل يومي تُقّدر بنحو 
12 ألف طــن متري، حيــث تقوم 
اجلماعــة بالســيطرة علــى هذه 
لتعزيــز  »وتوجيههــا  الكميــات 

السوق السوداء«.

كما أفاد اجمللس االقتصادي اليمني 
األعلى بــأن نحو 56.856 طناً مترياً 
توريدها  مت  النفطية  املشتقات  من 
إلــى املوانئ فــي املناطــق احملّررة 
بواســطة  للحكومة،  اخلاضعــة 
شركات وجتار من املناطق اخلاضعة 
لســيطرة احلوثيني، بعــد تطبيق 
وإجراءاتهــا  احلكومــة  قــرارات 
أو  مشــاكل  أي  ودون  وبســهولة 
عوائق أسوة بالتجار والشركات من 

املناطق احملررة.
وأوضــح اجمللــس أن امليليشــيات 
احلوثيــة فرضت زيادة في أســعار 
احملروقــات في مناطق ســيطرتها 
بلغت في النصــف األول من أبريل 
150 في املائة، وأضاف: »رغم تدفق 
االحتياج  جتــاوزت  بكميات  الوقود 
املدني... يصــر احلوثيون على تعزيز 
السوق الســوداء واستغالل حاجة 
باملعانــاة  واملتاجــرة  املواطنــني 

اإلنسانية التي تسببوا بها«.
في السياق نفسه، عزز وزير اإلعالم 
والثقافة والســياحة في احلكومة 

اليمنيــة معمر اإلريانــي من هذه 
وقال فــي تصريحات  االتهامــات، 
رسمية: »إن مؤشرات تدفق الوقود 
إلى اليمــن خالل النصف األول من 
التي كشــف   )2021( أبريل احلالي 
عنهــا اجمللس االقتصــادي األعلى، 
تؤكــد من جديد أكذوبــة احلصار، 
أزمة  احلوثــي  ميليشــيا  وافتعال 
املشــتقات النفطيــة في مناطق 
سيطرتها إلنعاش السوق السوداء 
التــي تديرهــا، ونهــب املواطنني 
لتمويل ما تسميه اجملهود احلربي«.

وأوضح اإلرياني أن املؤشــرات تؤكد 
أن كمية الوقود املتدفق إلى اليمن 
في النصــف األول من أبريل بلغت 
276، 503 طــن متــري، وهي تلبي 
متوسط االحتياج املدني واإلنساني 
في جميع مناطــق اليمن ملدة 20 
يومــاً، وأن 70 فــي املائــة منها مت 
نقلها براً ملناطق سيطرة ميليشيا 
احلوثي مبتوسط يومي 12.000 طن 
امليليشــيا للسوق  متري وجهتها 

السوداء.

وأكد الوزير اليمنــي على ما أورده 
اجمللس االقتصادي األعلى من بيانات، 
وقــال: »إن مؤشــرات تدفق الوقود 
أكــدت أن 56.856 طنــاً مت توريدها 
من املوانئ احملررة بواسطة شركات 
وجتار من املناطق اخلاضعة لسيطرة 
ميليشيا احلوثي، وأن 150 في املائة 
هي نســبة الزيادة التــي تفرضها 
امليليشيا في أسعار الوقود مبناطق 
ســيطرتها، وتفرضهــا عن طريق 
السوق السوداء التي تديرها بعد أن 

جففت السوق الرسمية.
وأكد اإلرياني اســتخدام ميليشيا 
احلوثــي امللــف اإلنســاني كورقة 
الدولي  اجملتمــع  وابتزاز  لتضليــل 
واســتمرارها  الدولية،  واملنظمات 
فــي افتعــال أزمــة املشــتقات 
باألوضــاع  واملتاجــرة  النفطيــة، 
لتحقيــق  اإلنســانية  واملعانــاة 
مكاسب سياسية ومادية، وتنفيذاً 
والتجويــع  اإلفقــار  لسياســات 

املمنهج بحق املواطنني.
ويشــير مراقبــون مينيــون إلى أن 

على  دأبت  احلوثيــة  امليليشــيات 
حتويــل ملف اســتيراد الوقود إلى 
مينــاء احلديــدة إلى ورقــة ابتزاز 
للحكومة  وإنســانية  سياســية 
رغم  الدولي  واجملتمــع  الشــرعية 
اآللية املتفق عليها مع األمم املتحدة، 
اجلماعة الحقاً  تنصلت منها  التي 
الشحنات  عائدات  على  لالستيالء 
التي كان مــن املتفق عليه مبوجب 
اآلليــة األمميــة أن تخصص لدفع 
احلكوميني في  املوظفــني  رواتــب 

مناطق سيطرة االنقالب.
ورغم وفــرة املشــتقات النفطية 
في مناطق سيطرة اجلماعة حيث 
الشــرعية على  حتــرص احلكومة 
تواصل تدفق اإلمداد مبا ال يؤثر على 
احتياجات الســكان، فإن اجلماعة 
بإخفاء  الصنيــع  هــذا  جابهــت 
يديرها  مســتودعات  فــي  الوقود 
قادتها للتربح مــن هذه الكميات 
وبيعها في السوق السوداء لتمويل 
مجهودها احلربي، دون االلتفات إلى 

معاناة السكان.

وتســتغل اجلماعــة املدعومة من 
إيران هذا امللف )ملف الوقود( سواء 
للضغط على األمم املتحدة والدوائر 
خفض  أجل  مــن  ليس  الغربيــة، 
األسعار أو إنعاش احلركة التجارية، 
ولكن مــن أجل إطــالق يدها في 
االســتيالء على عائدات الشحنات 
من جهة، وسعياً لرفع القيود التي 
للحصول  الشحنات  حركة  تراقب 
على النفط اإليراني املهرب، وفق ما 
تقوله تقارير حكومية وأخرى أممية.
االبتــزاز احلوثي بهــذه الورقة دفع 
إلى  الشرعية قبل يومني  احلكومة 
الســماح بدفعة جديدة من سفن 
الوقــود املســتوفية للمعايير إلى 
مينــاء احلديدة، فــي وقت حصلت 
اجلماعــة فيه أيضاً على شــحنة 
وقــود أممية من مادة الديــزل تُقّدر 
بنحــو 4500 طن وهــي املادة التي 
عادة ما تســتخدمها اجلماعة في 
تسيير آلياتها القتالية وإدارة ورش 
الصواريخ  وتركيب  األلغام  صناعة 

املهربة.

اليمن يتهم االنقالبيين بافتعال أزمة وقود لنهب عائداته
سوق سوداء تضاعف معاناة المواطنين

أوضح المجلس 
االقتصادي اليمني في 
أحدث بيانات له على 
»تويتر« أن الكميات 
التي تصل من الوقود 
إلى مناطق سيطرة 
الميليشيات الحوثية 
بشكل يومي تُقدّر بنحو 
12 ألف طن متري، حيث 
تقوم الجماعة بالسيطرة 
على هذه الكميات 
وتوجيهها لتعزيز 
السوق السوداء

ميناء احلديدة 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبــرت صحيفــة جيروزاليم 
بوست اإلســرائيلية أن اجتماع 
بافــوس، الذي جمع إســرائيل 
واإلمــارات واليونــان وقبــرص، 
يبعث برسالة إلى تركيا رغم أن 
التصريحات اخلارجة منه تركزت 
على قضايا أخرى ال سيما إيران.

أن  منذ  إنــه  الصحيفة  وقالت 
وقعت إســرائيل علــى »اتفاق 
إبراهيم« مع اإلمارات والبحرين، 
تشــكله  الذي  التهديد  أصبح 
ودول  إســرائيل  علــى  إيــران 
اخلليج »الغــراء الذي يعزز تلك 

العالقات«.
بوزيــري  أشــكينازي  والتقــى 
واليونــان،  قبــرص  خارجيــة 
خريســتودوليديس  نيكــوس 
عن  فضال  دينديــاس،  ونيكوس 
أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون 
اخلارجيــة باإلمــارات. لكن في 
حني أن إيران مصدر قلق إقليمي 
واإلمارات،  إلســرائيل  رئيســي 
إال أنها ليس الشــاغل الوحيد، 
بالقدر  لديها مخاوف  فاإلمارات 
ذاتــه من خطــط تركيــا في 
الدولة  وزيــر  املنطقــة، ووجود 
اإلماراتي،  اخلارجيــة  للشــؤون 
أنور قرقاش، فــي االجتماع إلى 
جانب وزراء ثــالث دول أخرى في 
املنطقــة معنية أكثــر بتركيا 
»يبعــث برســالة واضحة إلى 

أنقــرة«. وقــال وزيــر اخلارجية 
أشكينازي،  غابي  اإلســرائيلي، 
في مؤمتــر صحفــي عقد في 
في  الســاحلية  بافوس  مدينة 
إن إســرائيل ســتفعل  قبرص 
كل ما بوســعها »ملنع النظام 
املتطرف واملعاد للســامية« في 
إيران من امتالك أســلحة نووية 
»ولــم يذكر كلمــة واحدة عن 
تركيا، علــى الرغم من أن أنقرة 
نقاش«  بالتأكيد موضوع  كانت 

بحسب الصحيفة.
وقالــت جيروزاليم بوســت إنه 
انضمام  إلــى  يُنظر  أن  يجــب 
وقبرص  إســرائيل  إلى  اإلمارات 
واليونــان )التــي ولــد حتالفها 
الثالثــي جزئيــا مــن منطلق 
ضوابط  فــرض  في  مصلحتها 
علــى تركيا( »في إطــار اخلالف 
اإلماراتــي التركــي، واملصلحة 
الحتواء  األربع  للدول  املشتركة 
البحر األبيض  أنقرة في شــرق 

املتوسط واملنطقة«.
وتابعت أن »مشــاركة اإلمارات 
املنصــة« في قبــرص مع هذه 
الدول »تقطع شوطا طويال نحو 
ترسيخ محور مناهض لتركيا«.

ويشير التقرير إلى االستراتيجية 
اإلســرائيلية في تعزيز عالقتها 
باإلمــارات بعد تــردي عالقتها 
بتركيا منذ ســنوات، ويقول إن 
إســرائيل أقامت عالقات وثيقة 

مع خصوم تركيــا في املنطقة 
وخاصة اليونان وقبرص، وكذلك 
مــع دول البلقان مثــل رومانيا 
وبلغاريا، وإضافــة اإلمارات اآلن 
يوناني  إســرائيلي  إلى محــور 
قبرصــي يوضــح أنــه »ال يتم 
فقدان كل شــيء عندما يغلق 
باب واحد في عالقات إســرائيل 
اإلقليميــة، وأنه من املمكن مع 
واملصالح  اإلبداعــي  التفكيــر 

املشتركة فتح باب آخر«.
اجلدير بالذكر أن املشــاركني في 
االجتمــاع وصفوا احملادثات التي 
أجريــت بأنها تعكــس »الوجه 
األوســط.  للشــرق  املتغّيــر« 
وتعهــدت الدول األربــع بتعزيز 
الدفاع  التعــاون في مجــاالت 
ومجاالت  والســياحة  والطاقة 

أخرى.
وقال أشكنازي في تصريحاته إن 
»هذه الشــراكة االستراتيجية 
اجلديدة متتد من سواحل اخلليج 
العربــي« إلى البحر املتوســط 
وأوروبا، مؤكدا عــزم بالده على 
منع إيران من صنع سالح نووي، 
بعــد أن وعدت طهــران بزيادة 

نسبة تخصيب اليورانيوم.
وأضاف: »ســنقوم بكل ما في 
)في  املتطرفني  ملنــع  اإلمــكان 
إيــران( من النجــاح، وبالتأكيد 
سنمنع هذا النظام من امتالك 

سالح نووي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في إطار شــرح مستجدات ملف 
املصري،  واملوقف  النهضة  ســد 
توجه وزير اخلارجية سامح شكري 
إلى العاصمة الكينية نيروبي في 
مستهل جولة تتضمن عدداً من 

الدول اإلفريقية.
وتشــمل جولــة وزيــر اخلارجية 
املصــري كل مــن كينيــا وجزر 
الُقُمر وجنــوب إفريقيا والكونغو 
الدميقراطية والســنغال وتونس، 
حامالً رســائل مــن الرئيس عبد 
رؤســاء  إلى  السيســي  الفتاح 
الدول بشــأن تطورات ملف سد 
النهضة واملوقف املصري في هذا 

الشأن.

وصّرح املتحدث الرســمي باسم 
الســفير  املصرية  اخلارجية  وزارة 
أحمد حافــظ أن تلك اجلولة تأتي 
انطالقــاً من حــرص مصر على 
إطالع دول القــارة اإلفريقية على 
بشــأن  املفاوضات  وضع  حقيقة 
اإلثيوبي،  النهضــة  ســد  ملف 
ودعم مســار التوصل إلى اتفاق 
وتشغيل  ملء  حول  ُملزم  قانوني 
الســد على نحو يراعي مصالح 
الدول الثالث، وذلك قبل الشــروع 
فــي عملية امللء الثانــي واتخاذ 
أي خطــوات أحاديــة، فضالً عن 
التأكيــد علــى ثوابــت املوقف 
املصــري الداعي إلطــالق عملية 
تفاوضية جادة وفّعالة تسفر عن 

التوصل إلى االتفاق املنشود.
األخيرة  املفاوضات  وانتهت جولة 
في كينشاسا، عاصمة جمهورية 
الدميقراطيــة، مطلع  الكونغــو 
أبريل اجلاري، من دون التوصل إلى 
اتفاق بني إثيوبيا ومصر والسودان.
إثيوبيا  إن  والسودان  مصر  وتقول 
هي املسؤولة عن فشل املفاوضات 
التي وصفت بـ«الفرصة األخيرة«، 
التوقيع  ورفضها  تعنتها  بسبب 

على اتفاق ملزم بشأن السد.
وقبل أسابيع، حذر الرئيس املصري 
عبد الفتاح السيســي من أن أي 
مســاس بحصة بــالده في مياه 
على  »يؤثر  ردا  سيستدعي  النيل 

استقرار املنطقة بالكامل«.

»إغالق باب وفتح آخر«..
 صحيفة: اجتماع بافوس 
يبعث برسالة إلى تركيا

»تحركات مصرية« في إفريقيا لشرح 
مستجدات سد النهضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار صرف الدوالر يوم امس االثنني، 

في بورصات بغداد.
حيث وصل ســعر الصرف في بورصة الكفاح 
واحلارثية في بغــداد 148100 دينارا مقابل 100 
دوالر أمريكي. ، بينما ســجلت اسعار الصرف 
في مكاتب الصيرفة مبلغ 148750 دينارا لكل 

100 دوالر امريكي .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفــع الذهب امس االثنــني، ليحوم قرب قمة 
ســبعة أســابيع، التــي بلغها في اجللســة 
الســابقة، ولقــي املعدن النفيــس دعما من 
انخفاض الدوالر وتراجع عائدات سندات اخلزانة 

األمريكية.
وصعد الذهب في املعامالت الفورية 0.1 باملئة 
1777.65 دوالر لألونصة، بحلول الســاعة  إلى 
04:50 بتوقيــت غرينتش، وذلك بعد أن بلغ يوم 
اجلمعة املاضي أعلى مستوياته منذ 25 شباط 
املاضــي عنــد 1783.55 دوالر ، فيما انخفضت 
عقود الذهب األمريكية اآلجلة 0.1 باملئة أيضا 

إلى 1777.80 دوالر لألونصة.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلن مصــرف الرافدين يوم امــس االثنني عن 
صــرف دفعــة جديدة مــن ســلف املوظفني 

ومنتسبي وزارة الداخلية .
وذكر املكتب االعالمي للمصرف في بيان له انه 
»مت صرف دفعة جديدة من السلف للموظفني 
ومنتســبي الداخلية بعد اســتكمال جميع 

االجراءات«.
وأشــار املكتب االعالمي الــى ان »التقدمي على 
السلف يكون من خالل الفروع اخملصصة باملنح 

التي مت حتديدها في بغداد واحملافظات«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
امس  النفط  أســعار  انخفضت 
زيــادة حاالت  أثــارت  إذ  االثنــني، 
اإلصابة بفيروس كورونا في الهند 
ودول أخرى مخــاوف من إجراءات 
أقوى الحتواء اجلائحــة تؤثر على 
النشاط االقتصادي والطلب على 
اخلام،  مثل  األساســية  الســلع 

بحسب ما نشرت »رويترز«.
وتراجع خــام برنت 23 ســنتا مبا 
يعادل 0.3 باملئــة إلى 66.54 دوالر 
ارتفاعه ستة باملئة  للبرميل بعد 
األسبوع املاضي. وهبط خام غرب 
تكساس الوســيط األمريكي 27 
سنتا أو 0.2 باملئة إلى 62.96 دوالر 
للبرميــل بعد صعــود 6.4 باملئة 

األسبوع املاضي.
في  ريســيرش  إيــه.إن.زد  وقالت 
تقرير اليــوم »التقدم على صعيد 
باللقاحات  التطعيــم  حمــالت 
املتقدمــة ميكن  فــي األســواق 
رؤيته في مســتويات حركة املرور 
على الطرق، غيــر أن ارتفاع وتيرة 
اإلصابة قلب مســار  عدد حاالت 
التعافي في الدول الناشئة« مثل 

الهند والبرازيل.
ســجلت الهند زيادة قياسية في 
كورونا  بفيــروس  اإلصابة  حاالت 
اليوم،  و810  ألفا   273 بلغت  التي 
ممــا يرفــع إجمالــي اإلصابات ملا 
يزيد قليال عــن 15 مليونا، وهو ما 

يجعلها ثاني أكثــر بلدان العلم 
تضــررا بعــد الواليــات املتحدة 
التي ســجلت أكثر من 31 مليون 
إصابة. وارتفــع عدد حاالت الوفاة 
مبســتوى  الهند  في  بكوفيد19- 
غير مســبوق بلغ 1619 إلى قرابة 
180 ألفا. وقالت الســلطات في 
األحد  أمــس  كوجن مســاء  هوجن 
فــي بيــان إن البــالد ســتوقف 
حركة الرحــالت اجلوية من الهند 
وباكســتان والفلبني من 20 أبريل 
نيسان بســبب ورود حاالت إصابة 

بفيروس كورونا منها.
خلص استطالع رأي شهري أجرته 
رويتــرز إلى أن إلى أن الشــركات 
اليابانيــة تعتقــد أن ثالث أكبر 
العالم سيشــهد  فــي  اقتصاد 

جولة رابعة من اإلصابات بفيروس 
كورونا، فيما يستعد الكثير منها 

ملزيد من تضرر النشاط.
وحــاالت اإلصابــة بكوفيــد19- 
اليابان أقل منهــا بكثير في  في 
الكبرى  االقتصــادات  من  العديد 
األخرى، لكن ردود الشــركات في 
االســتطالع أفــادت بــأن اخملاوف 
اإلصابات  مــن  من موجة جديدة 

تتنامي سريعا.
في  الشــركات  بعــض  وقالــت 
االســتطالع إن بطء نشاط توزيع 
اللقاحــات مقارنة بــه في باقي 
الســبع  مبجموعة  األخرى  الدول 
الشــعور  وعدم  املتقدمة  للدول 
باألزمة لدى العامة سيتســببان 

في موجة جديدة من اإلصابات.

الصباح الجديد ــ وكاالت:
أظهــرت بيانات وكالــة الطاقة 
النفط  احتياطيــات  أن  الدولية 
املتراكمــة في مرافــق التخزين 
الوبــاء  أثنــاء  العالــم  حــول 
استنفدت عمليا، ما قد يزيد من 
أسعار النفط في النصف الثاني 

من العام اجلاري.
فــي  النفــط  احتياطــي  وكان 
فــي  املتقدمــة  االقتصــادات 
العالــم أعلــى 57 مليون برميل 
من متوســط بيانات هذا املؤشر 

لألعوام 2019-2015.
ولفتت وكالة أنباء بلومبيرغ إلى 
أن االحتياطيــات الفائضــة من 
النفط في يوليو 2020، كانت في 
الوقت نفسه أعلى بخمس مرات 
تقريبا، وبلغت 249 مليون برميل، 
مشيرة إلى أن اخملزونات انخفضت 
في األشهر األخيرة بشكل أكبر، 

وسط زيادة الطلب.
أكبــر  إن  الوكالــة  وقالــت 

احتياطيــات نفطيــة مخزنــة 
حاليا فــي الصني، فيمــا عادت 
الهيدروكربونــات  احتياطيــات 
املســتوى  إلى  عمليا  األمريكية 
الذي لوحظ قبــل الوباء، وبلغت 

في فبراير 1.28 مليار برميل.
 وتشير بلومبيرغ إلى أن مخزونات 
الشرقي  الســاحل  على  النفط 
ســجلت  املتحــدة،  للواليــات 
مستوى  أدنى  املاضي  األســبوع 

لها في 30 عاما.
األســبوعني  خالل  وانحفضــت 
النفط  احتياطيــات  املاضيــني 
اخملزنة في ناقالت بنسبة ٪27 إلى 

50.7 مليون برميل.
العقود  تكلفــة  ارتفعــت  كما 
اآلجلة خلام برنت لشهر يونيو في 
املاضيةإلى  اجلمعة  لندن  بورصة 

67.08 دوالرا للبرميل.
وتوقعــت بلومبيــرغ أن ســعر 
النفط، علــى خلفية التخفيض 
املتوقــع الحتياطيات النفط في 

النصف الثاني من عام 2021، قد 
يرتفع إلى 74 دوالرا للبرميل.

قرروا،  قد  النفــط  وكان مصدرو 
خالفــا للتوقعات، فــي اجتماع 
عقد فــي األول من أبريــل، زيادة 
إنتــاج النفط اعتبــارا من مايو 

القادم.
وســتزيد دول أوبك + إنتاجها من 
النفط فــي مايو مبقدار 350 ألف 
يونيو مبقدار  وفــي  يوميا،  برميل 
350 ألــف برميل أخرى في اليوم، 
وفي يوليو مبقدار 450 ألف برميل 
اليوم. وقــد مت اتخاذ  أخرى فــي 
القرار على الفور ملدة ثالثة أشهر.
يشــار إلى أن دول أوبــك + ، التي 
متثــل أكثر مــن ٪40 مــن إنتاج 
شهر  كل  جتتمع  العاملي،  النفط 
منــذ بداية عــام 2021 لتحديد 
املدى  علــى  اإلنتاج  مســتويات 
القصير. ويسهم هذا النهج في 
منح األعضاء مزيدا من املرونة في 

مواجهة تعافي الطلب الهش.

انخفاض اسعار النفط مع ارتفاع إصابات 
كوفيد - 19 في الهند

»الطاقة الدولية« تتوقع ارتفاع أسعار 
النفط في النصف الثاني من العام الحالي 

صعود اسعار صرف الدوالر 
في السوق المحلية 

ارتفاع أسعار الذهب 
مع زيادة اإلقبال على 

الشراء

الرافدين يعلن صرف دفعة 
جديدة من سلف الموظفين 

ومنتسبي الداخلية

الصباح الجديد ـ متابعة:

وّقعت ماســتركارد اتفاقية شراكة 
مع البنك املركــزي العراقي لرقمنة 
الدولة، في  املدفوعــات فــي  نظم 
الشــمول  تعزيز  إلى  تهدف  خطوة 
التنميــة  عجلــة  ودفــع  املالــي، 
واحلّد  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 
من مخاطر اقتصاد الظل، وتســريع 

التقدم نحو مجتمع ال نقدي. 
وتهدف الشــراكة فــي املقام األول 
فعالة  مدفوعات  بناء منظومة  إلى 
وموثوقة وآمنة، حيث ستبدأ بقطاع 
القطاعات  إلى  تتوسع  ثم  التعليم 
األخــرى. ولــن يقتصر ذلــك على 
احلّد من اســتخدام النقــد وتعزيز 
املدفوعات الرقميــة وزيادة اإليرادات 
احلكومية فحســب، بــل والتغلب 
أيضاً على أوجه القصور التشغيلية 
واإلدارية الكبيرة في قطاع التعليم 
عن طريق تقليل االستخدام املفرط 

للعمليات اليدوية. 
جدير بالذكر أن سكان العراق، البالغ 
عددهم 40 مليون نسمة، يعتمدون 
على  النقديــة  املدفوعــات  علــى 
نطاق واســع، حيث تُستخدم هذه 
املدفوعات فــي %99.8 من معامالت 
الشخصية  االســتهالكي  اإلنفاق 
التــي بلغت قيمتها 122 مليار دوالر 
في عــام 2019. لكن ذلــك ال يقلل 
من الفرص الكبيرة املتاحة للتحول 
الرقمي، فالبالد تتمتع مبعدل انتشار 
كبيــر للهواتف الذكيــة يصل إلى 
%70، ويندرج %22 من السكان ضمن 
فئة الشــباب البارعــني في مجال 
التكنولوجيا الذين تتراوح أعمارهم 

بني 15 و24 عاماً. 

وباإلضافــة إلــى ذلك، ليــس لدى 
وأولياء  الطــالب  أهالــي  معظــم 
أمورهم ســوى خيارات محدودة في 
الطالب  فأغلبيــة  الدفع،  وســائل 
فــي جميع  النقــد  يســتخدمون 
امتالك  عدم  وفي ظل  مدفوعاتهم. 
األهل أو الطالب حلسابات مصرفية، 
أو عدم استخدامهم خدمات الدفع 
عبر اإلنترنت، فمن املهم جداً العمل 
التغيير في أسلوب  على تشــجيع 

دفع الرســوم املدرسية، مبا ينعكس 
إيجابــاً على منظومــة املدفوعات 

واالقتصاد ككل.
 وتعليقــاً علــى الشــراكة، قالت 
الســيدة ضحى عبد الكرمي محمد؛ 
املدفوعات في  لدائرة  العامة  املديرة 
البنك املركــزي العراقي: »لقد ترك 
الذي قامت به ماســتركارد  العمل 
في العراق خالل الســنوات القليلة 
املاضية تأثيــراً ملحوظاً على قطاع 

اخلدمات املالية في البالد، وعّزز كثيراً 
مستويات الشمول املالي. 

العراقي،  املركــزي  البنك  ونحن في 
نــدرك متامــاً الــدور احليــوي الذي 
يلعبــه االقتصاد الرقمــي في هذه 
املرحلة، وال ســيما متكني االقتصاد 
منظومة  عبر  النمو  من  الرســمي 
مدفوعات جديدة تتسم بالشفافية 
والبســاطة والفعالية. كما نتطلع 
إلــى العمل مع ماســتركارد لدفع 

عملية التحــول الرقمي في العراق، 
بدءاً بقطاع التعليم«. 

من جانبه، قال خالد اجلبالي؛ الرئيس 
منطقة  في  ملاســتركارد  اإلقليمي 
»يُعّد  وأفريقيا:  األوســط  الشــرق 
رقمية  إنشــاء منظومة مدفوعات 
بالــغ األهمية ألنه يشــجع  أمــراً 
التنمية االقتصادية، ويســاهم في 
احلّد من اســتخدام النقد واقتصاد 
الظل أيضاً. ويرّكز عملنا مع البنك 

املركزي العراقي على حتسني كفاءة 
االقتصــاد ككل بدءاً باملؤسســات 
التعليمية، مــن خالل منح الطالب 
أكثر  والتجــار وســيلة  واألهالــي 
أماناً وســهولة وراحة للدفع. وهذه 
ليست سوى البداية، فنحن نتطلع 
إلى التوســع في قطاعات أخرى في 
مرحلة الحقة، في سياق عملنا على 
تعزيز منظومة مدفوعات متكاملة 
وحتقيق الشمول املالي في العراق«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تدرس شركة إكســون موبيل بيع 
حصتها في حقــل غرب القرنة 1- 
النفطي العراقي في إشارة إلى أن 
الشركة الكبرى مستعدة للتخلي 
عن أحــد حقولهــا النفطية في 

تراكم  الشــرق األوســط لتقليل 
الديون املتراكمة العام املاضي.

العراقية  النفــط  وزارة  واتخــذت 
خطوة غير عادية بقولها إنها جتري 
محادثــات مع شــركات أمريكية 
بشــأن احتمــال شــراءها حصة 

إكســون البالغة ٪32.7 في احلقل 
الواقــع في جنوب العــراق بالقرب 
من مدينة البصرة. وأفادت بلومبرج 
أن عمالقتي  املاضــي  العــام  نيوز 
النفط الصينيتني شــركة البترول 
 CNOOC و  الصينيــة  الوطنيــة 

احملدودة تفكران في شــراء احلصة . 
ورفضت إكســون التعليق على أي 
بيــع محتمل. يعتبر غــرب القرنة 
1- أحــد اجلوائــز املتألقة لصناعة 
النفط في إعــادة إعمار العراق في 
، حيث  الثانية  أعقاب حرب اخلليج 

الرئيسي  املقاول  إكسون  أصبحت 
فــي عــام 2010. لكن الشــروط 
والتأخير   ، الصارمــة  التعاقديــة 
أوبك  إنتاج  ، وخفض  في الســداد 
وعدم االستقرار السياسي أضعف 

جاذبيتها فى السنوات االخيرة.

 Covid-19 في غضون ذلك ، كان لـ
تأثير ســاحق على الشؤون املالية 
لشــركة Exxon ، مما تســبب في 
تضخــم ديونها إلــى أكثر من 70 
مليــار دوالر ، ممــا أدى إلــى خفض 

تصنيفها مرتني في أقل من عام. 

شراكة استراتيجية بين ماستركارد والبنك المركزي العراقي

إكسون تعرض حقل العراق للبيع مع اقتراب جبل الديون

لتطوير نظم المدفوعات

سكان العراق، البالغ 
عددهم 40 مليون 
نسمة، يعتمدون على 
المدفوعات النقدية 
على نطاق واسع، 
حيث تُستخدم هذه 
المدفوعات في 
99.8 % من معامالت 
اإلنفاق االستهالكي 
الشخصية التي بلغت 
قيمتها 122 مليار 
دوالر في عام

ماستر كارد
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متابعة

بيت الحكمة مؤسسة فكرية تعنى بالبحث وتقديم االستشارة لمحتاجيها
بني في العهد العثماني وتعرض للحرق عام 2003

)بيـت  بـأن يكـون فـي العـراق مؤسسـة 
احلكمـة( مرتبطـة مبجلـس الـوزراء، وكان 
البحـث عـن مـكان يليـق ويالئـم مهمـة 
لألبحـاث  ويكـون مركـزاً  احلكمـة(  )بيـت 
وميتلـك  مالئـم  ومقـره  للترجمـة،  وداراً 
تنسـجم  وتراثيـة  تاريخيـة  مواصفـات 
مـع فكـرة بيـت احلكمـة الـذي كان فـي 
العـراق على العهـد العباسـي وبالتحديد 
فوقـع  املنصـور،  جعفـر  أبـو  عهـد  فـي 
االختيـار علـى هـذه البنايـة التـي متتلـك 
كل املواصفـات اجلماليـة فـي الهندسـة 

اجلغرافـي. واملوقـع  املعماريـة 
ومجلـس  للـوزارات  االستشـارات  نقـدم 

الـوزراء 
وأضـاف: )بيـت احلكمة( مؤسسـة فكرية 
علمية ذات اسـتقالل مالـي وإداري مرتبط 
ومـن مهماتـه  الـوزراء،  برئاسـة مجلـس 
العـراق  تاريـخ  بدراسـة  العنايـة  هـو 
واحلضـارة العربيـة واإلسـالمية وتوظيـف 
ذلـك لصالـح احلاضر واملسـتقبل وإرسـاء 
منهـج احلـوار بـن الثقافـات، ويعـد جهة 

استشـارية في مجال التعليـم واالقتصاد 
واجملتمـع والتشـريع القانونـي، 

وأكمـل: تـرد إلى بيـت احلكمـة الكثير من 
واالجتمـاع  السياسـة  فـي  االستشـارات 
والتشـريع القانونـي مـن األمانـة العامـة 
مثـل  الدولـة  وزارات  ومـن  الـوزراء  جمللـس 
العالـي  والتعليـم  والتربيـة  اخلارجيـة 
إذ هنـاك  األقسـام  علـى  وتـوزع  وغيرهـا، 
تسـعة أقسـام للدراسـات هي الدراسات 
واالجتماعيـة  واالقتصاديـة  السياسـية 
والقانونيـة  والفلسـفية  والتاريخيـة 

وغيرهـا. واللغويـة 
لهـا  وتوضـع  املشـاكل  دراسـة  وتتـم   
احللـول من خـالل خبـراء وفرق استشـارية 
مرتبطـة ببيـت احلكمـة، ومـن ثـم تخرج 
االستشـارات من األقسـام اخلاصة وترسل 

للجهـات اخملتصـة.. 
أمـا عـن األقسـام التـي اسـتحدثت بعـد 
عام 2003 فقال: قبل شـهرين اسـتحدثنا 
قسـم )متكـن املـرأة( الذي يسـلط الضوء 
على الدراسـات التـي تخص املـرأة، وإيجاد 
قيـادات نسـوية صاحلـة للبلد، تسـتطيع 
املؤسسـات  فـي  املناصـب  تتقلـد  أن 
احلكوميـة وتقـود اجملتمع بشـكل صحيح 
ولهـا تأثيـر كبير علـى شـريحة كبيرة من 

. جملتمع ا

دراسة األديان بدل من
الدراسات االسالمية

أما عن دراسة األديان فقال: 
)الدراسـات  قسـم  اسـتبدال  ومت   
بعلـوم  يختـص  كان  الـذي  اإلسـالمية( 
ومت  اإلسـالمية،  والشـريعة  والقـرآن 
إنشـاء قسـم جديـد هـو )دراسـة األديان( 
اخملتـص بدراسـة كل األديـان فـي الطيـف 
العراقـي مبا فيها املسـيحية والزرادشـتية 
واليهوديـة  والكاكائيـة  وااليزيديـة 
واألرمنيـة، ومحاولـة إيجـاد النقـاط التي 
واعتمادهـا  الديانـات،  هـذه  بهـا  تلتقـي 
موحـد  عراقـي  لبنـاء مجتمـع  كأسـاس 
العـراق  وحـدة  علـى  يعمـل  ومتالحـم 
ووحـدة أرضـه، وترسـخ فكرة تقبـل اآلخر 
متعـدد  وطـن  فـي  السـلمي  والتعايـش 

واللغـات. واألديـان  القوميـات 
 أمـا عـن دور آخـر لبيـت احلكمـة فقـال: 
ودعـم  املعلومـات  مركـز  قسـم  لدينـا 
تقـدمي  فـي  يسـاعد  الـذي  القـرار  اتخـاذ 
بيانـات حتتاجهـا الدولـة مثل نسـبة خط 
الفقـر والطـالق وأعـداد املتسـربن خـارج 
املـدارس، إذ لدينـا كادر متخصـص يقـوم 
موضـوع،  بـكل  خاصـة  بيانـات  بأعـداد 
وآخرهـا كانـت بيانـات )نسـبة الرضى عن 
العراقـي(  الشـارع  فـي  احلكومـي  األداء 
ونسـبة )الرغبـة فـي التعليـم(، إذ جتمـع 

هـذه البيانات التـي تعد بيانـات واقعية ال 
تعتمـد علـى أي مصـدر الكترونـي أو عبر 
مواقـع التواصـل، ومـن ثـم يقـوم خبـراء 
بتحليلها السـتخالص النتائج، وإرسـالها 
إلـى اجلهـات املعنيـة، لكـن نحـن ال نلـزم 
بالتوصيـات ألن مهمـة  بالعمـل  اجلهـات 
التوصيـات  يرسـل  أن  احلكمـة(  )بيـت 
العلميـة  واحللـول  بهـا  العمـل  وكيفيـة 

اتباعهـا. الواجـب 
فقـال:  الدوليـة  املؤمتـرات  عـن  أمـا 
مـن  وفـوداً  احلكمـة(  )بيـت  يسـتضيف 
خـارج العـراق ويقيم سـنوياً ثالثة مؤمترات 
دوليـة ويصـدر نشـرات ومجـالت ويطبـع 
واملاجسـتير  الدكتـوراه  ورسـائل  الكتـب 

التي يجدها مهمة..

كان لنا دور في تأهيل
املناطق احملررة من داعش

الـدور  احلكمـة(  )بيـت  ل  كان  وأكمـل: 
الكبيـر فيمـا يخـص املناطـق احملـررة مـن 
داعـش، إذ أوصـى بضـرورة تأهيـل وإعـادة 
بنـاء الشـخصية العراقيـة التي خضعت 
حلكـم داعـش وإعـادة عراقيتهـا وهويتها، 
إذ قمنـا بعمـل دراسـات اجتماعيـة حـول 
فـي  الداعشـي  الفكـر  تغييـر  كيفيـة 
املناطق التي احتلهـا داعش، وأقمنا ندوات 
بالتعـاون مـع جامعـة املوصـل، وأرسـلنا 
بهـا  فعملـت  للحكومـة  التوصيـات 

وكانـت النتائـج جيـدة، باإلضافـة إلـى ما 
قدمنـا مـن مقترحات حـول إسـتراتيجية 
السـياحة فـي العراق، إذ عملنـا ندوات في 
احملافظـات التـي متتلـك مناطق سـياحية 
والترفيهيـة وكيفيـة   الدينيـة  مبـا فيهـا 
وإيجـاد  السـياحية  املواقـع  تنظيـم 
تسـهيالت للشركات السـياحية لتنهض 
وكثيـر  العـراق،  فـي  السـياحي  بالواقـع 
مـن التوصيـات والتوجيهـات التـي ترفـع 
النشـاط السـياحي في العـراق، ومت األخذ 
بهـا مـن قبـل هيئـة السـياحة واآلن نحن 
بصدد دراسـة حلـول أخرى للسـياحة في 

العـراق..
أمـا عـن النشـاطات  االخرى فقـال: يقيم 
النشـاطات  مـن  العديـد  احلكمـة  بيـت 
مثـل ورش العمـل  واحللقـات النقاشـية 
ومؤمتـرات علميـة ونـدوات فـي مختلـف 
املعرفـة  )إدارة  كانـت  آخرهـا  املواضيـع 

ودعـم اتخـاذ القـرار( .
أمـا عن الكتـب واملطبعـة اخلاصـة فقال: 
احلكمـة(  )بيـت  مطبعـة  بتأهيـل  نقـوم 
ومـع هـذا لدينا تعامـل مع مطابـع أهلية 
للتواصـل فـي إصـدار املطبوعـات، ولدينـا 
بسـبب  وتوقفنـا  عنوانـاً،   450 بحـدود 
هـذا  وخـالل  عدنـا  واآلن  كورونـا  جائحـة 

العـام طبعنـا بحـدود 50 عنوانـاً.

قبة نصف كروية
وفضاءات واسعة وأروقة

اما عن الهندسـة املعمارية وشـكل البناء 
قسـم  رئيـس  السـلوق  غـادة  د.  حدثتنـا 
العمـارة فـي كليـة الهندسـة بجامعـة 
بغـداد وقالـت: يحتـل بنـاء بيـت احلكمـة 
قطعـة مـن األرض تكاد تكون مسـتطيلة 
الشـكل، فـي الواجهـة اجلنوبيـة مدخـل 
وممـر مقبـب بقبـة نصـف كرويـة ويـؤدي 
املمـر إلـى غرفة هـي االسـتعالمات حالياً 
وإلـى اليسـار هنـاك خمـس قاعـات تطل 
علـى رواق يطـل علـى احلديقـة الداخلية، 
متـر   39 طولـه  رواق  إلـى  املدخـل  يـؤدي 
إلـى  تـؤدي  سـاللم  منـه  اليمـن  علـى 
اجلـزء العلـوي مـن املبنـى حيث فضـاءات 
واسـعة ورواق واسـع كان يسـتخدم مـن 
قبـل مجلـس األعيان، تعـرض هـذا املبنى 
إلـى احلرق خـالل أحـداث عـام 2003، ومتت 
إعـادة تأهيلـه مـن قبـل مؤسسـة بيـت 
احلكمـة،  ويعـد احـد الشـواهد املعمارية 
املهمـة فـي تاريـخ العـراق احلديـث وأحـد 
أهـم األبنية التـي حافظت على شـكلها 
الهندسـي واملعمـاري كمـا بنـي ألول مرة.

وداد إبراهيم 

حـن جتتـاز سـاحة امليـدان وسـوق الهـرج 
تدخـل إلى زقـاق فيـه أبنية تراثيـة وأهمها 
ببنـاء  الزقـاق  ينتهـي  العباسـي،  القصـر 
كبيـر بأبواب خشـبية ضخمـة حفر عليها 
مفتوحـاً  فضـاًء  يحتـل  احلكمـة(  )بيـت 
دجلـة،  ضفـاف  علـى  واسـعة  ومبسـاحة 
ويتصـدر املشـهد عمـل فنـي ميثـل الكـرة 
األرضيـة محاطة بعـدد من األيـادي للفنان 
)كمـال خالـد شـلش(، ومـا أن تفتـح الباب 
حتـى تكـون أمـام بناء كبيـر بأروقـة وممرات 
وسـاللم وقاعـات كبيـرة وحدائـق، إنه أحد 
معاملهـا  ومـن  العمرانيـة  بغـداد  كنـوز 
التراثيـة وجـزء مـن قائمـة مختصـرة مـن 
يجـب  التـي  الكثيـرة  املعماريـة  النمـاذج 
احلفـاظ عليهـا لألجيـال القادمـة، فهي ال 
تخـص أفـراداً وال مؤسسـات وال أي جهـة 
رسـمية بقدر مـا تخص موروثنـا التاريخي، 
بشـكل  والعراقيـن  بغـداد  أهـل  وتخـص 

. م عا

عّده املؤرخون أول مدرسة
للصناعة في البالد 

مديـر اإلعـالم والعالقـات في بيـت احلكمة 
مظفـر الربيعـي قال: 

بيـت احلكمـة احلالـي تأسـس عـام 1995، 
وقـد اتخـذ مكانه فـي بنايـة تراثيـة بنيت 
بشـكل هندسـي غاية فـي الدقـة واجلمال 
يالئـم طبيعـة  الـذي  البغـدادي  املعمـاري 
مت  البنايـة  هـذه  العـراق،  فـي  الطقـس 
إنشـاؤها في العهد العثمانـي، وبالتحديد 
علـى  وسـميت  باشـا(،  )علـي  عهـد  فـي 
أعيـد  لكـن  العليـة(،  )املدرسـة  اسـمه 
بناؤهـا فـي عهـد )مدحـت باشـا(، لتصبح 
مدرسـة للنجـارة واحلـدادة خاصـة باأليتام 
بعـد أن مت تأهيلها لتكـون بطابقن مطلن 
شـبه  كبيـرة  أروقـة  فيهـا  دجلـة،  علـى 
أول  التاريـخ  وقـد عّدهـا خبـراء  مفتوحـة 

مدرسـة صناعيـة فـي العـراق. 
وتابـع: هـذه البناية جلمـال بنائهـا املعماري 
دجلـة  نهـر  علـى  اجلغرافـي  وموقعهـا 
حتولـت لتكون  قصـراً إلقامـة امللك فيصل 
وعائلتـه عـام 1921 حتى توفي عـام 1933، 
مقـر  إلـى  لتتحـول  تأهيلهـا  أعيـد  ثـم 
)جمللـس األمـة(، ولتكـون مقـراً ألول برملـان 
عراقـي، ومـن ثم اتخـذت مقـراً للمحكمة 
فـي  املهـداوي(  )محكمـة  العسـكرية 
وحتولـت  املاضـي،  القـرن  مـن  السـتينات 
إلـى متحـف عسـكري فـي عـام 1977، مت 
تأهيلهـا بشـكل دقيـق وجـذري ومبسـتوى 
عـال لتكون مقـراً لقصر الثقافـة والفنون،  
حتـى عـام 1995 إذ صـدر مرسـوم ديوانـي 

أما عن األقسام التي 
استحدثت بعد عام 2003 

فقال: قبل شهرين استحدثنا 
قسم )تمكين المرأة( الذي 

يسلط الضوء على الدراسات 
التي تخص المرأة، وإيجاد 

قيادات نسوية صالحة للبلد، 
تستطيع أن تتقلد المناصب 
في المؤسسات الحكومية 

وتقود المجتمع بشكل 
صحيح ولها تأثير كبير على 

شريحة كبيرة من المجتمع.

قصة قصيرة

اصدارمجالت

جنان الحسين

صحـت أمـي مـن نومهـا علـى الرغـم 
أمـس  ليلـة  املطلـق  مـن استسـالمها 
نُواحـي، وصـراخ  ألوجاعهـا؛ فزعـة مـن 
نـارًا  وكأن  رؤوسـنا،  نهـش  الـذي  أبـي 
شـّبت للّتـو حتت قدميـه؛ منهمـكا في 
رمـي مالبسـنا علـى األرض حتـى أفـرغ 
ينتبـه  ولـم  محتوياتهـا،  مـن  اخلزانـة 

اجلديـدة! ضيفتنـا  لبـكاء 
أخذهـا أخـي الصغيـر بحنو إلـى صدره 
وهـو يهدهدهـا، كي تكـّف عـن البكاء: 
انظـر يـا أبـي؛ لقـد أجنبـت أمـي ليلـة 
وسـميناها  جميلـة،  عروسـا  أمـس 
عيناهـا  تتمنـى،  كنـت  كمـا  ميرفـت 
كثيفـة،  رمـوش  حُتّوطهمـا  واسـعتان، 
وشـعرها ناعـم، ويداهـا حانيتـان... لـم 
عالمـة  أي  أبـي  مالمـح  علـى  تظهـر 
تـدل علـى ابتهاجـه؛ رد باقتضـاب خـال 
أنـه كان  رغـم  الّدهشـة: مبـارك..  مـن 

يقـول ألمـي دوًما: كـم أمتنـى أن تنجبي 
لنـا مـالًكا يشـبه ميرفـت أمـن، كـم 
أحـب هـذه اجلميلـة! وهـو ينظـر إليها 
متبّسـًما من خلف نظارته السـميكة.
جثمـت اخملاوف على صـدري، حتى كادت 
تخنـق أنفاسـي! أبي لـم يكـن عصبيا 
بهـذا الشـكل، أو عنيفـا نحونـا، ففـي 
رغـم  للجميـع،  متسـاو  حـب  داخلـه 
قسـوة احليـاة، ورغم أننـا أسـرة كبيرة، 
وعـدد اإلنـاث يفوق عـدد الذكـور، إال أننا 
وكئيبـة،  ضيقـة  غرفـة  فـي  نتكـّدس 
فقيـر  حـي  داخـل  العلـو،  متوسـطة 
مـن مدينـة حلـب القدميـة خاليـة مـن 
األثـاث، إال مـن خزانة مخلوعـة األبواب، 
وفراشـان كبيـران بـدون مـالءة؛ مضاءة 
بلمبـة صفـراء وسـط سـطح أصيـب 
منـذ زمـن بعاهـة مسـتدامة، وجـدران 
كأنهـا خاضـت حرب السـفر برلـك!. ال 
أعـرف لِـم أختـي الوسـطى والتـي هي 
أشـّدنا نحالـة وطيبـة، عندمـا تغمض 
أعرفهـا  شـقّية!  تصبـح  عينيهـا 

مولعـة  الدنيـا،  عيناهـا  أبصـرت  منـذ 
بالقطـط، وال تنام دون قطتها السـوداء، 
رغـم تشـاؤم أمـي مـن لونهـا، وموائها 
الدائـم. لـم أفهـم سـر ارتدائهـا دوًمـا 
لتخفـي  رمبـا  وطويـاًل!؟،  ضيًقـا  ثوبًـا 
ِقَصرهـا كما نصحتها جدتـي ألبي ذات 
مـرة، فهـي الوحيـدة التي تسـاعد أمي 
الطعـام؛  وإعـداد  البيـت،  أعمـال  فـي 
وتظـل لصيقـة أبي طاملـا تواجـد بيننا، 
ولـم  املطبـخ  دخلـت  يومهـا  لكـن؛ 
أن  ودون  اضطرابهـا،  تفصـح عـن سـر 
ترحـب بعـودة والـدي على غيـر عادتها! 
تشـاغلت عنـه بقلـي البيـض إلخوتـي 
الصغـار، فهـي تعـده بطريقـة لذيـذة، 
وقطتهـا تؤرجـح ذيلها، وحتوم فـي زوايا 

املطبـخ.
انتهـى والدي من حملـة التفتيش؛ ولم 
يجـد شـيًئا! وبـدا عليـه التعـب ولـم 
تعـد بـه القـدرة علـى حمـل جسـده، 
خطـوات  بضـع  بنـزق  منـي  تقـدم 
املتطايرتـن شـررًا، وصفعنـي  بعينيـه 

بكفـه املرتعشـة، ثـم خـرج ويـداه فوق 
عـن  منّفًسـا  للسـماء  ناظـرًا  رأسـه، 
غضبـه: إلـى متى سـتظل هـذه البنت 
مهملـة!؟.. لن يسـمحوا لهـا بالدخول 
تلـك  دون  االمتحانـات  قاعـة  إلـى 
البطاقـة اللعينـة. كنـت أسـمع صوت 
الهـواء وهـو يسـحبه بقـوة إلـى رئتيه 
املنهكتـن كأنهـا حلظـة خـروج الروح.

كانـت املـرة األولـى التـي أتـذّوق فيهـا 
طعـم الوجـع مـن أبـي؛ متنيـت لـو أني 
فـي  دموعـي  حبسـت  لكنـي  بكيـت 
الغرفـة  زاويـة  فـي  متصّلبـة  مقلتـّي 
كدميـة بالسـتيكية! أنظر إلـى قدمّي 
وأرغـب  اخملـاض،  بـدم  املبللتـن  أمـي 
باملـوت. اقتربـت تلـك الشـقّية من أمي 
بعـد أن تنحنحـت مرتـن، وهـي تعبـث 
بأنفهـا: أنـا أعـرف أيـن بطاقـة أختـي، 
مـن  أعلـم  ال  لكـن..  البارحـة،  حملتهـا 

فراشـك! دّسـها حتـت 
ركضت أمـي وهي تسـند بطنها بكلتا 
يديهـا، قلبـت الفراش وصاحـت بصوت 

مرجتـف: ها هـي البطاقـة! وجدناااااها.
انفرجـت أسـارير أبـي قليـال، وزال عنـه 
بعض الغضب، سـحبني بيـده املرجتفة، 
باجتـاه الشـارع الرئيـس، علنـا نحظـى 

بسـيارة أجـرة، تقلنـا ملركـز االمتحان.
كان أهـل احلـي جميعهـم نيـام، وكان 
صـوت فيروز ينـداح من مذياع السـيارة، 
كأنـه يسـابق رفيـف قلبـي، الـذي لـم 
أمنّيـة  سـوى  داخلـه  يحمـل  يكـن 
واحـدة، هـي أن أصـل مركـز االمتحانات 

اإلعداديـة قبـل نفـاد الوقـت.
أوصلنـا السـائق أمـام مركز األرسـوزي 
أبـي:  أن مـازح  بعـد  بسـرعة جنونيـة، 
سـتدفع  املـرور  شـرطة  خالفتنـي  إذا 
والـدي  تبّسـم  يـا عـم،  أنـت  الغرامـة 
عينـك...  تكـرم  قائـال:  السـائق  بوجـه 
املدرسـة  آذن  أبـو هيثـم  تقدمـت مـن 
عنـف:  فـي  أصابعـي  أشـد  مذعـورة، 
كل  »ليـش  صارخـا:  رد  اخليـر،  صبـاح 
هـل تأخيـر؟! كل الطـالب صـاروا داخـل 
القاعـات؛ شـو هـل جيـل! طـالب آخـر 

زمـن«.... صدمـت من كالمـه، وتراجعت 
جتـاه والدي الـذي كان يدور حول نفسـه 
في الشـارع، متجمـد العينن جتـاه باب 
املدرسـة، صـاح أبـو هيثـم ثانيـة وهـو 
...تعالـي...  »تعالـي  بيـده:  لـي  يومـئ 
لقاعتـك،  دخلـك  رح  أنـا  راجعـة،  ويـن 
لسـا في خمس دقايـق«. أخـذت أجرجر 
قامتـي املنهكـة مـن اخلـوف والسـهر 
وأنـا  العلـوي،  الطابـق  سـاللم  جتـاه 

أحمـل داخلـي هـدوًءا كاذبًـا.
شـيئا  يخفـت  كان  الطلبـة  ضجيـج 
بحنـق: »صـح  املراقـب  فشـيئا، صـاح 
النوم يا خامن؛ لسـه بكيـر؛ ياعينيييييي 
فوتـي  كمـان؟!  بالشـحاطه  وجايـه 
ملقعـدك فوتـي؛ بدنا نـوزع ورق االمتحان 
خلصينـا«... نظـرت من النافـذة بروحي 
املتورمـة، حاولـت أن أنـادي أبـي ألخبـره 
أنـي داخـل القاعـة، لكـن صوتـي غـاب 
متامـا؛ وزاد إحساسـي باالختناق، وغامت 

األشـياء. مـن حولي 
*عن ضفة ثالثة

بغداد ـ إسراء يونس:

صـدر عـن دار الشـؤون الثقافيـة العامـة 
واآلثـار  والسـياحة  الثقافـة  وزارة  فـي 
عـارف  الدكتـور  العـام  برئاسـة مديرهـا 
بحلتهـا  األقـالم  مجلـة  السـاعدي. 
تعنـى  ثقافيـة  مجلـة  وهـي  اجلديـدة، 
احلديـث  واألدب  الفكريـة  بالدراسـات 

ونقـده
تضمـن العـدد ابوابـاً متنوعـة وشـاملة، 
مـن  الكثيـر  وأذواق  إحتياجـات  تلبـي 
للشـباب،  التجديـد  وحملـت  املثقفـن، 
حيـث نقـرأ فـي افتتاحية العـدد )مناهج 
الدراسـة وصناعة االنسـان( بقلـم رئيس 
السـاعدي،  عـارف  الدكتـور  اجمللـة  حتريـر 
جاء فيها« وصلني عشـرات الرسـائل من 
كبـار األدبـاء والكتـاب العـرب والعراقين، 
ثقافـي  مطبـوع  بصـدور  فرحـون  وهـم 
عريـق حمـل روحاً معاصـرة، وهنـا علقت 
بروحـي رسـالة أرسـلها الشـاعر الكبيـر 

»عـودة  قـال  حيـث  احلجـاج«  »كاظـم 
جتديـد  اجلميلـة  احللـة  بهـذه  األقـالم 
غايـة  اجلملـة  هـذه  فكانـت  لشـبابنا« 
فـي األهميـة، واحملافظـة عليهـا هو جزء 
رئيـس مـن رهانات اجمللـة التي تـزداد أمام 

احلب. هـذا 
أبوابهـا  اجمللـة ومتابعـة  وعنـد تصفـح 
يجـد القـارئ باب دراسـات وبحـوث ضم 
عناويـن متعـددة )فـي أدب املقالـة عنـد 
سـعيد  الدكتـور  كتبهـا  أمـن(  احمـد 
عدنـان، واألرض اليبـاب )دراسـة مقارنـة 
لسـت ترجمـات عربيـة( كتبهـا فاضـل 
السـلطاني، و)فـي البنـاء والتأويل( كتب 
الدكتـور سـعيد الغامنـي مقـاالً بعنوان 
البصـري  الصائـغ  حسـن  حكايـة  فـي 
فـي الف ليلـة وليلـة، وضمن بـاب احلوار 
كان هنـاك حـواراً مـع الدكتـور عبداهلل 
ابراهيـم حتـدث فيه عن التفكيـر بالعلم 
والظواهـر املهمـة فيه ، وحـاوره الدكتور 

املوسـوي. مناف 
وكانـت ملسـاهمة الشـعراء العـرب أثـراً 

بالغـاً فـي إنارة اجمللـة ضمن باب الشـعر 
لتتنـوع إطالالتهـم بقصائـد حتمل طابع 

العروبـة فـي أبياتها.
لتشـمل  اجمللـة  فـي  األبـواب  وتنوعـت 
القصـة ومذكـرات ومكاشـفات إضافـة 
إلـى نصـوص مترجمة ومقـاالت وبحوث 
مترجمـة وسـينما . متيـز العـدد اجلديـد 
مـن مجلة األقـالم بصدور هديـة »كتاب 
األقـالم« وبعنـوان) جنم عبـداهلل كاظم.. 
اكثـر مـن حيـاة( جاء هـذا الكتـاب حتية 
عراقـي  وناقـد  ألسـتاذ  وتقديـر  اجـالل 
ثالثـن  عـن  زاد  كبيـراً،  أرثـاً  تـرك  كبيـر 
العراقيـة  النقديـة  بهـا  رفـد  كتابـاً، 
بالكثيـر واملفيـد واملفـارق فكانـت كتبه 
ومقاالتـه ومحاظراتـه، مسـاهمة ثريـة 
واثـراء  العـراق  فـي  النقـد  إغنـاء  فـي 
األسـئلة وجتديدهـا، ولقد سـعت األقالم 
أن يظهـر الكتاب بأحسـن صـورة تكرمياً 
لـه، وتوديعاً يليق باسـم ومكانـة الراحل 

الدكتـور جنـم عبـداهلل كاظـم.

متابعة الصباح الجديد:

صـدرت حديًثـا للشـاعر العراقـي وسـام 
جديـدة  شـعرية  مجموعـة  العانـي 
تَُقلْـُه األرض«، عـن دار  بعنـوان »مـا لـم 
اجلمعيـة  برعايـة  مسـقط،  فـي  »نثـر« 
ضمـن  واألدبـاء  للكّتـاب  الُعمانيـة 
الكتـب. لطباعـة  السـنوي  مشـروعها 
تقـع اجملموعة في 80 صفحة محتويًة 28 
قصيـدة تتنـوع بـن القصائـد العمودية 
اجملموعـة  وهـي  التفعيلـة،  وقصيـدة 
الثانيـة للشـاعر بعـد مجموعتـه األولى 
»كالبحـر ميشـي حافًيـا«، التـي صـدرت 
فـي  الغشـام«  »بيـت  عـن   2019 عـام 

مسـقط.
وسـام عبـد احلـق العانـي، شـاعر وكاتب 
 .1975 بغـداد  مواليـد  مـن  عراقـي، 
البكالوريـوس  شـهادة  علـى  حاصـل 
املدنيـة عـام 1997 مـن  الهندسـة  فـي 
الشـعر  يكتـب  املسـتنصرية.  اجلامعـة 

والقصة منذ عام 1990.
للقصـة  األولـى  اجلائـزة  علـى  حائـز 
عـام  الطلبـة  صـوت  جلريـدة  القصيـرة 
األول  املركـز  علـى  أيًضـا  وحائـز   ،1993
جلائـزة عبـد الـرزاق عبـد الواحد للشـعر 
العربـي فـي باريـس عـام 2017. يشـارك 

»كتـاب  برنامـج  وتقـدمي  إعـداد  فـي 
عبـد  الشـاعر  مـع  الثقافـي  مفتـوح« 
الـرزاق الربيعي. وإضافة إلـى مجموعتن 
شـعريتن، أجنـز العاني مخطوطـة رواية 
للفتيـان بعنـوان »ظـالل القمريـة«، وهي 

حالًيـا ُمعـّدة للطبـع.

الصفعة*

ما لم تقله األرض لـ »وسام العاني«عدد جديد من مجلة األقالم 

جانب من املبنى
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الصباح الجديد - متابعة:

يتميز شهر رمضان عن بقية شهور 
الصوم  اهمها  بعدة صور  الســنة 
وصالة التراويح. هناك شــكل اخر 
باالغاني  يتمثل  رمضــان  به  يتميز 
اخلاصــة به، والتي ال نســمعها اال 

بهذا الشهر الكرمي.
اغنية يا اله الكون التي انشــدتها 
ارتبطت مع ساعة  االنشــاد  فرقة 
االفطار اذ تقــول مطلعها: »يا اله 
الكــون انا لك صمنــا وعلى رزقك 
افطرنا وانا لصيام الغد يارب نوينا« 
وصــار مجرد ســماعها يشــعرنا 

باجواء رمضان.
في مصــر هناك عشــرات االغاني 
التــي ارتبطت بشــهر رمضان قد 
تكون اشــهرها اغنية رمضان جانا 
التــي غناها محمد عبــد املطلب، 
بقــدوم هذا  تعد بشــرى  والتــي 
الشهر والتي كتب كلماتها حسني 
طنطاوي وحلنها محمود الشريف..

ويحرص كثير مــن الفنانني الكبار 
على تقــدمي أغان خاصة بالشــهر 
الكــرمي، تتناقلها األجيــال وتبقى 
حاضــرة، برغــم األغانــي اجلديدة 
بألوان  القــدمي  مزاحمة  ومحاوالت 
وكلمــات جديــدة. ومــن االغاني 
االخرى التي ارتبطت بشهر رمضان: 
من أشهر األغاني الرمضانية أغنية 
عبد العزيز محمود »مرحب شــهر 
الصوم« التي يعود تاريخها إلى عام 
1966، كلمــات محمد علي أحمد، 

وأحلان عبد العزيز محمود.

اهو جه يا والد
يــا والد«  أغنية »أهــو جه  حتتــل 
للثالثي املرح )سهام توفيق وصفاء 
بارزا  مكانا  الباروني(  وسناء  لطفي 
في صدارة األغاني املبشــرة بقدوم 
أحلــان علي إســماعيل  الشــهر، 

وأنتجت عام  قنديل  نبيلة  وكلمات 
.1959

سبحة رمضان
كذلك اغنية سبحة رمضان لفرقة 
ثالثي املــرح ايضا لهــا وقع خاص 
ويشعر من يسمعها بفرحة خاصة 
ارتبطت بالطقوس التي ميارســها 
وبفرحة  الشهر  هذا  في  املسلمون 
العيد ايضا. وكتب كلماتها حسني 

طنطاوي وحلنها علي اسماعيل.

وحوي يا وحوي
أمــا أغنيــة »وحــوي يــا وحوي« 
إنتاجها  تاريخ  يعود  التي  الشهيرة 
1934، فتعد مــن أبرز  إلــى عــام 

املرتبطة  الكالســيكية  األغانــي 
بقدوم الشــهر، إن لــم تكن األبرز 
على اإلطالق. غناء أحمد عبد القادر 
وكلمات  الشــريف  أحمــد  وأحلان 

حسن حلمي.

أهال رمضان
وتبــرز أيضــا فــي الســياق ذاته 
رائعة الفنان محمــد فوزي »هاتوا 
الفوانيــس يا والد«، التي كانت تعد 
أول أغنيــة لفنان بحجم شــهرة 
وانتشار فوزي آنذاك مرتبطة بشهر 
رمضــان، وكانت اإلذاعــة املصرية 

تذيعها على مدار الشهر.
الوهاب محمد  عبــد  كلمات  ومن 
وأحلان جمال ســالمة، قدم محمد 

قنديــل واحدة من أشــهر األغاني 
»واهلل  وهــي  برمضان،  املرتبطــة 

بعودة يا رمضان«.

يا شهر الصيام
شــهر  بـ«يا  أحمد  فايزة  وشــدت 
الصيام«، من كلمات الشــاعر عبد 
الفتــاح مصطفى وأحلــان محمد 

فوزي.
كمــا قدمت جنــاة »كرمي يا شــهر 
الصيــام« عــام 1957، من كلمات 
أحمد  وأحلان  السباعي  املنعم  عبد 

عبد القادر.
وقدمت الفنانة شــادية واحدة من 

أروع أغانيها »يا شهر الهنا«.
وهناك أغنيــة »هلت ليالي حلوة«، 

غناء وأحلــان فريد األطرش وكلمات 
بيرم التونســي. كمــا غنت هدى 
ســلطان »شــوفوا رمضان وخفة 
دمه«. وغنى محمد رشدي »يا بركة 

رمضان خليكي في الدار«.

مسحراتي
وللمســحراتي نصيب مــن أغاني 
رمضان، فقد شدا سيد مكاوي في 
إحدى روائعه »اصحى يا نامي« قائال: 
»اصحى يا نامي.. وحــد الدامي.. وقول 
نويت بكرة إن حييت الشــهر صامي 
والفجــر قامي.. اصحى يــا نامي وحد 

الرزاق.. رمضان كرمي«.
كما غنى محمد فوزي من كلمات 
بيرم التونســي »مسحراتي«، التي 

يقول في مطلعهــا: »يا عباد اهلل.. 
وحدوا اهلل... أنا أمدح املولي الغفور 
الــودود.. اللــي جتلــت رحمته في 
الوجــود.. األرض والســماوات عليا 

شهود«.

فرحة رمضان
وقدمــت الفنانــة ســعاد محمد 
أغنيتها الشهيرة »فرحة رمضان«، 
كلمات سيد عـــبد الظاهر وأحلان 

فـؤاد حلمي.
كمــا يرتبــط دويتو صبــاح وفؤاد 
املهنــدس »الراجــل ده هيجنني« 
بأذهان الناس في رمضان، مت تقدميه 
1967. وبالرغم مــن ان فؤاد  عــام 
املهنــدس قــدم دويتو مــع زوجته 
انــذاك الفنانة شــويكار لكنه لم 
الراجل  يجد الصدى نفسه الغنية 

ده هيجنني.
الكوميديــا  أســطورة  وقــدم 
إســماعيل ياســني أغنية »خيرات 
رمضان« ضمن ألبوم بعنوان »ياللي 
مصطفــى  كلمــات  بتحســد«، 
عبــده وأحلان عــزت اجلاهلي، وقدم 
برفقة  »املســحراتي«  أغنية  أيضا 

مجموعة من األطفال.
أما أشــهر األغاني املرتبطة بنهاية 
الشــهر الكرمي أغنية »واهلل لسه 
بدري«، غناء شــريفة فاضل وأحلان 
ســيد مكاوي وكلمات عبد الفتاح 

مصطفى.
أغاني  التالية  األجيال  تقدمي  وبرغم 
الكرمي،  بالشهر  مرتبطة  وابتهاالت 
فإنهــا لم تنــل حضور وانتشــار 
األغاني القدمية التي ما تزال حتظى 
ارتباطا  وترتبــط  الصــدارة،  مبكان 
وثيقــا بذكريات مســتمعيها من 
الذين  أولئك  األجيال اخملتلفة، حتى 
لم يعيشــوا فتــرة صدورهــا، بل 
توارثوها أبا عن جــد، بوصفها من 
الفضيل واالحتفاء  عالمات الشهر 

به.

أشهر االغاني التي ارتبطت بشهر رمضان
حل سحري للقضاء على بطء اإلنترنت

كشــف مختص في توصيل كابــالت اإلنترنت حال ُوصف 
بالسحري للقضاء على مشكلة بطء اإلنترنت املنزلي.

ونقلت صحيفة »الوطن« املصرية عن محمد ســعد، وهو 
فني مختص فــي توصيل كابالت اإلنترنت في الشــركة 
املصرية لالتصاالت، أن »هناك حال ســحريا وســريعا عبر 
قطعة يقوم املستهلك بشرائها ومعروفة باسم الروزيتا، 
وهــي عبارة عن وصلة يتم توصيلها بني الســلك والراوتر 

املنزلي«.
ويقول الفنــي: »ال بد من تركيــب الروزيتا، وهي القطعة 
التي ستقوم بشرائها من عند محال الكهرباء، وستقوم 
بعمل سحري سريع منها تســريع النت وعدم التقطيع، 

وستلغي ظاهرة بطء اإلنترنت متاماً«.
ويتم توصيل »الروزيتا« بسهولة عن طريق توصيل األسالك 
في طرف، والطرف اآلخر سيتم من خالله إدخال »فيشة« 
الراوتر، وأكــد أن هذه الطريقة إذا متت بنجاح ســيعمل 
الراوتــر بقوة كبيرة، ولن حتدث مشــاكل بعــد تركيبها، 

ووقتها سيستمتع باإلنترنت السريع دون تقطيع أو بطء.

نداء استغاثة من الفنان امين رضا
نشر الفنان السوري أمين رضا اســتغاثة إنسانية عاجلة 
لطفلة صغيرة تعاني من مرض نــادر، وحالياً هي بحاجة 
للعالج، مطالباً زمالءه الفنانني باالستجابة لنداء اإلغاثة 
الذي أطلقته والدة الطفلة مســتعينًة بالفنانني إليصال 

صوتها.
ونشــر عبر حســابه في فيس بوك، مقطع مصور رصده 
»ســناك ســوري« للطفلة »جولي« التي بــدأت حالتها 
الصحية بالتدهور بســبب املــرض، ووالدتها التي حتدثت 
عن حالة الفتاة الصغير، متمنية من الفنانني مساعدتها 
على إيصال صوتها للجهات التي تستطيع املساهمة في 

مساعدتها.
وأرفق »رضا« الفيديو مبنشــور قال فيــه: »والدة الطفلة 
»جولــي« واملصابة مبرض نادر هو ضمور عضلي شــوكي. 
تكلفة عالجــه تصل ملليونني ونصف املليــون دوالر وغير 

متوفر إال في »اخلليج«، و«أوروبا«.

DJI تكشف »كاميرتها الطائرة« اجلديدة
أزاحت عمالقة صناعة الدرونات الصغيرة DJI الستار عن 

طائرتها املسيرة اجلديدة اخملصصة حملبي التصوير.
 ،Mavic Air 2 كامنوذج معدل عن درونات DJI Air 2S وتأتي
لكنها جهزت بكاميرا بدقة 20 ميغابيكســل قادرة على 

.HDR و Hyperlight التعامل مع تقنيات
وميكن للكاميرا توثيق لقطات بدقة )3078/5472( بيكسل 
مبعدل 24 و25و30 إطارا في الثانية، وتســجيل فيديوهات 
بدقة 4K مبعــدل 60 إطارا فــي الثانية، فضــال عن أنها 
قادرة علــى تقريب اللقطات مبعــدل  X8  في أثناء توثيق 

الفيديوهات.
وحصــل الدرون على بطارية داخلية بســعة 3500 ميلي 
أمبير تكفيه ليحلق ملدة 31 دقيقة بالشــحنة الواحدة، 
وعلى قــرص تخزيــن داخلــي للبيانات بســعة ثمانية 
غيغابايت، ونظام خاص يســمح له باكتشــاف الدرونات 
القريبة لتفادي االصطدام بهــا، فضال عن تقنيات حتكم 
حديثة تســمح بتوجيهه عن بعد ملسافات تصل إلى 12 

كلم.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنانة املصرية ســماح   وجهت 
أنــور، انتقــادا الذعــا ملسلســل 
في  يعرض  الذي  اجلدعنة«  »ملوك 
رمضان ويقــوم ببطولته النجمان 

مصطفى شعبان وعمرو سعد.
وانتقدت سماح طريقة ظهور أبناء 
التي جاءت في املسلســل.  البلد 
موقع  عبر حســابها على  وقالت 
التواصل االجتماعي »فيس بوك«: 

»ابــن احلالل ال يحمل ســكني وال 
يتناول احلشــيش، وال يستضعف 
احــد وليس قليل ادب وال يشــتم 
النساء بحجة انه رجل وعليهن ان 

يخفن منه!«.
الصياعة  ملــوك  »وعن  وأضافت: 
التي اطلقــوا عليها عنوان ملوك 
اجلدعنــة هذه الســنة، وال داعي 
ان نســهب باحلديــث عن طبيعة 
احاديثهم واجلو البلدي القيدم، وال 

ادري هل يريــد املؤلف ان اتعاطف 
معهم« ملاذا؟.

وأثــار املسلســل علــى مواقــع 
جــدال  االجتماعــي  التواصــل 
كبيرا بني املشــاهدين، حيث عبر 
الكثيــرون عن وجهــات انظارهم 

جتاه املسلسل.
فقال أحد املدونــني: »لم ار ملوك 
للجدعنــة في الصــورة، انا رأيت 
)البلطجيــة(،  مــن  مجموعــة 

واخملــرج يريد ان يقنعنــا ان هؤالء 
وعندما  والشجاعة،  للرجال  مثال 
ينتهــي العمل رمبا جنــد امثالهم 
منطقة  كل  وفي  الكورنيش  على 

اذ صاروا مثل جلدعنة املزيفة«.
»بيوتنا  املدونــات:  احــدى  وقالت 
ليســت كذلــك، لكن لالســف 
اجلديدة،  ما نصدره لالجيــال  هذا 
ادعوا الشــباب اوال لشــن حملة 
اســتنكار على مثل هذه االعمال، 

يجب ان تكون مرفوضة الن هؤالء 
ال ميكــن ان يكونوا جدعان فكيف 
بوصفهم ملــوك اجلدعنة! هؤالء 

ملوك البلطجة«.
ما  اخــرى  مدونــة  واســتنكرت 
يعرض في املسلســل من اكاذيب 
وتشــويه حاول املؤلــف واخملرج ان 
يجملها بطريقة ســاذجة وقالت: 
»مسلســل ملــوك اجلدعنة ميثل 
السيئة  مدرســة محمد رمضان 

على  ســلبية  بصــورة  واملؤثــرة 
اجملتمــع، حزينة علــى مصطفى 

شعبان وعمرو سعد«.
وهنــاك مــن كان لــه رأي اخر اذ 
»املسلســل  املتابعني:  احد  كتب 
ذكرني بدراما زمان، وفيلم سالم يا 
صاحبي، فكرة جميلة ان يكون في 
العمل اكثر من بطل، العمل دسم 
التي  االعمال  عكس  على  ومتنوع 

يكون فيها بطل واحد«.

هجوم الذع على »ملوك الجدعنة« واتهامات بتجميل صورة البلطجية في مصر

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
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

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 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

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.

 يبتكر املهندسون واملصممون اخملتصون بعمل 
خرائط للمنــازل بابتكار اغرب االشــكال كي 
يكــون لعملهم خصوصية ومتيــز، ومن ضمن 

اغرب املنازل حول العالم:

منزل الشالل
امتلــك إدجار كوفمــان، رجل األعمــال، قمرة 
صغيــرة مالصقًة إلحــدى الشــالالت بوالية 
بنسلفانيا األميركية، وأراد أن يحولها إلى منزل 
يصلح للسكن. اتصل كوفمان مبعماري يدعى 
رايت« وطالبــه بعمل تصميم  »فرانك لويــد 
لذلك املنزل في 1935. وبعد عديد من املشاورات 
حول التصميم والتنفيــذ النهائي، مت االنتهاء 
من تنفيذ هذا املنزل الذي أقيم على شالل في 

.1938
عقــب ذلك بســنوات، وبعد وفاة إدجار ســنة 
1955، ورث جنله هذا املنزل ليستعمله كمنتجع 
يؤّجر لقضاء العطالت بنهاية األســبوع، إال أنه 
قرر بحلول العام 1963 أن يتبرع باملنزل ملؤسسة 
 »Western Pennsylvania Conservancy«
تكرميًا لوالده. بذلك أصبح املنزل مزارًا سياحًيا 

يزوره قرابة 160 ألف سائح في العام.
يعد هذا املنزل حتفــة فنيية ال تقارن، ألنه دمج 
بــني التصميم اجلميل والطبيعــة اخلالبة من 
حوله، ما جعل املعهــد األميركي للمعماريني 
مينحه لقب أفضل عمل معمــاري في أميركا 
عام 1991، قبل أن يتم ترتيبه رسمًيا كرقم 29 

على قائمة األفضل للمعهد نفسه في 2007.

منزل شفاف
قامت شــركة يابانية تتخذ مــن طوكيو مقرًا 
لها ببناء منزل شــفاف في عــام 2012. املنزل 
مصنــوع من الزجاج الشــفاف مــع إطار من 
الصلــب األبيض ومصمم علــى قطع أرضية 
صغيرة ومنصات مختلفة متصلة بســاللم. 
املســاحة الداخلية للمنزل عبارة عن 21 لوحة 
أرضية، وهذه اللوحات مت جتهيزها بتدفئة أرضية 

لشهور الشتاء.

أضيق منزل بالعالم
في 2010 قــام املعمــاري البولنــدي جاكوب 
تشــيزني بتصميم أصغر منــزل بالعالم، في 
مســاحة ضيقة بني مبنيني. استطاع تشيزني 
اســتغالل مســاحة األرض التي تبلغ 46 مترًا 
أفضــل اســتغالل، عبــر اســتفادته من كل 
املساحات بحكمة حيث قام بتركيب غرفة نوم، 

ومرحاض وثالجة على طول ثالثة أدوار كاملة.

املنزل الكهف
بأواخــر عام 2003 وجد كورت ســلييبر وديبورا 
ســليبر كهًفــا معــروض للبيع علــى موقع 
»EBAY«، يقع في فيتســوس، بوالية ميسوري 
األميركية. بعــد إمتام عملية شــراء الكهف 
أمضى الثنائي االربع ســنوات التالية من أجل 

بناء منزل مبساحة خمسة أالف مترًا بداخله.
قام تصميم بعض جدران املنزل بشكل عصري 
يتواكــب مع احلياة احلاليــة لكن هنالك بعض 
احلوائط لم يتم إكمالها حتى حتتفظ برونقها 

الطبيعي ما يضفي جماال لتصميم املنزل.
يعــد املنزل مثاال عبقريًا للهندســة املعمارية 
املوفرة للطاقــة. حيث حتافظ التدفئة األرضية 
على دفء املكان كذلــك يتضمن املنزل 37 بابا 
جراريا للسماح بدخول الضوء من كل اجتاه، ومت 
وضع مظلة فوق غرفة املعيشة اللتقاط احلصى 

الذي قد يتساقط من السقف الصخري.

اغرب تصاميم المنازل
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العواصم ـ وكاالت:

جنح مانشســتر يونايتد في خطف 
انتصار متأخر على حســاب ضيفه 
بيرنلي بنتيجــة )3-1(، على ملعب 
32 من  أولد ترافورد، ضمــن اجلولة 
املمتاز.وســجل  اإلجنليزي  الــدوري 
ثالثية الشــياطني احلمر، ماســون 
جرينــوود في الدقيقتــني )-48 84) 
وإدينســون كافانــي )90(، بينمــا 
سجل هدف بيرنلي الوحيد جيمس 
تاركوفسكي )50(.. وبتلك النتيجة، 
رفع مانشســتر يونايتد رصيده إلى 
66 نقطة فــي املركز الثاني بجدول 
رصيد  في حــني جتمد  البرمييرليج، 
بيرنلــي عند 33 نقطــة في املركز 

الـ17.
وجنا آرسنال من اخلسارة على أرضه 
أمام ضيفــه فولهام، ليتعادل معه 
)1-1(، وســجل جــوش ماجا هدف 
فولهام من ركلة جزاء في الدقيقة 
59، فيما أحــرز إيدي نكيتياه هدف 
90+7.  ورفع  آرســنال في الدقيقة 
آرسنال رصيده بهذا التعادل إلى 46 
نقطة في املركز التاسع، فيما ارتفع 
رصيد فولهام املهدد بالهبوط، إلى 

27 نقطة في املركز الثامن عشر.
وفــي إســبانيا، لم يظهــر العبو 
أتلتيكو مدريد أي رحمة بضيفهم 
إيبار من أجل تأمني صدارتهم لليجا، 
بعــد أن دكوا شــباكه بخمســة 
واندا  أهداف نظيفة، علــى ملعب 
ميتروبوليتانو، في إطار اجلولة الـ33 
مــن الدوري.وانتظر الفريق املدريدي 
حتى قبل نهاية الشوط األول بثالث 
دقائق من أجل فك شــفرة شباك 
الضيوف الباســكيني، بفضل جنم 

اللقــاء األرجنتيني أنخيــل كوريا، 
الذي عاد وهز الشباك مجددا بعدها 
بدقيقتني.ولم ينل الهدفان من رغبة 
العبي األتلتي في تسجيل مزيد من 
األهداف، وهو ما حدث مباشرة مع 
الثاني عندما سجل  الشوط  بداية 
يانيك كاراسكو  البلجيكي  النجم 

الهــدف الثالــث فــي الدقيقــة 
الدور  54، جــاء  الدقيقة  49.وفــي 
على ماركوس يورنتي للمشــاركة 
الهدف  بإضافة  األهداف  في حفلة 
الرابــع، ثــم عــاد نفــس الالعب 
لتسجيل الهدف الشخصي الثاني 
واخلامــس لـ«الروخيبالنكوس« في 

الدقيقة 68.
وبهــذا االنتصار العريــض، يضرب 
سيميوني  دييجو  األرجنتيني  رجال 
أولها اســتعادة  أكثر من عصفور، 
خســارة  بعد  االنتصــارات،  نغمة 
األندلس  إقليم  فريقي  أمام  وتعادل 
إشبيلية وريال بيتيس على الترتيب.

بالنقاط  أمــن  أتلتيكو  أن  كمــا 
الثالث موقعــه في صدارة الليجا 
بعد أن رفع رصيده إلى 70 نقطة، 
يزيد بها الفارق إلى 4 نقاط مؤقتا 
الذي سيحل  ريال مدريد  مع جاره 
الليلــة ضيفا علــى خيتافي.و5 
ســيخوض  الذي  برشــلونة  عن 

مباراته ضمن اجلولة أمام غرناطة 
يوم اخلميس املقبــل على ملعب 
)الكامــب نــو(، بســبب خوضه 
لنهائي كأس امللــك أمام أتلتيك 
بلبــاو، وتوج بــه برباعية نظيفة 
مساء الســبت.أما إيبار فتجددت 
املوســم بخســارة  معاناته هذا 
الــ16  التوالي،  ثالثة على  جديدة 
في املوســم، ليظل قابعا في ذيل 
اجلــدول برصيد 23 نقطة ويصبح 

أقرب املودعني لليجا.
ريــال مدريد  من جانبه، ســقط 
في فــخ التعادل الســلبي، أمام 
خيتافي، في إطار منافسات اجلولة 
33 من الليجا.وبهذا التعادل يرفع 
ريال مدريــد رصيده إلى 67 نقطة 
في املركــز الثاني بجدول الترتيب، 
 31 إلى  ويرفــع خيتافي رصيــده 

نقطة في املركز 15.
إلى ذلك، واصل إنتر ميالن تصدره 
الدوري  بطولــة  ترتيــب  جلــدول 
اإليطالــي، بالرغــم مــن تعادله 
مــع نابولــي بنتيجــة )1-1(، في 
منافسات اجلولة 31 من املسابقة.

ورفع إنتر رصيــده إلى 75 نقطة، 
باملركز  9 نقاط عــن ميالن  بفارق 
66 نقطة، في حني  الثاني برصيد 
يحتل أتاالنتا املركز الثالث برصيد 
64 نقطــة ثم يوفنتــوس باملركز 
62 نقطــة، فيما  الرابــع برصيد 
يتواجــد نابولي باملركــز اخلامس 
برصيد 60 نقطة.وذكرت شــبكة 
 5 »أوبتا« لإلحصائيــات، أن هناك 
فرق مختلفة متكنت من جمع 60 
نقطة أو أكثر فــي أول 31 جولة 
من املوســم.وأضافت أن هذا األمر 
يحدث ألول مــرة في تاريخ الدوري 

اإليطالي.

العواصم ـ وكاالت:
ســتيفانوس  اليونانــي  أوقــف 
تسيتسيباس مسيرة أندري روبليف، 
وفــاز بلقــب بطولة مونــت كارلو 

بنتائــج 6-3 و6-3، فــي أول بطولة 
لألســاتذة يحققها تسيتسيباس.

إلى ساعة  اليوناني  الالعب  واحتاج 
و12 دقيقــة، كي يحقــق االنتصار 

الرابع له على الروســي في ســبع 
مواجهات جمعتهما حتى اآلن.

إلى ذلك، توجت األســترالية أسترا 
ألقابها في مشوارها  بأول  شــارما 

بعــد تفوقهــا في نهائــي بطولة 
»تشارلســتون« للمائتني وخمسني 
جابر   أنس  التونســية  على  نقطة، 
مبجموعتــني لواحدة.وآلت اجملموعة 

األولى ألنس بســتة أشواط الثنني، 
لتعود بعدها  األســترالية شــارما 
و تنتفــض في اجملموعتــني الثانية 
التي  اإلصابة  ، مســتغلة  والثالثة 

و  التونســية،  الالعبة  منها  تعاني 
تفوز فيهما بواقع ســبعة خلمسة 
في اجملموعة الثانية و ستة أشواط 

لواحد في اجملموعة الثالثة.

تسيتسيباس يتوج بلقب مونت كارلو وشارما بطلة لتشارلستون

رقم تاريخي في الدوري اإليطالي

مان يونايتد يضرب بيرنلي بثالثية
 في إنجلترا .. وأتلتيكو يؤمن صدارة الليجا 

أتليتكو مدريد يؤمن صدارته للدوري اإلسباني

الرباط ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد املغربي لكرة القدم، في بيان مســاء 
أول أمس، اتخاذه عدة قــرارات، خالل االجتماع الذي 
عقده.ومن أبرز القرارت التي اتخذها، تعيني احلسني 
عموتة مدربًــا للمنتخب األوملبي املغربي، مبوازاة مع 
للمحليني.  املغربــي  للمنتخب  منصبه، كمــدرب 
وســيجمع عموتة بــني املهمتني، نظيــر كفاءته، 
علما أنه قاد منتخب املغــرب للفوز بكأس إفريقيا 
للمحليــني بالكاميرون.ومــن القــرارات التي أعلن 
عليها احتــاد الكرة، اختيار مدينتي بــركان ووجدة، 
الحتضان كأس عصبة أبطــال إفريقيا لإلناث التي 
ستقام تشرين الثاني املقبل، بعد أن متّ اختيار املغرب 

سابقا لتنظيمه هذه املنافسة. 

أبو ظبي ـ وكاالت:
توج العروبة بدوري الدرجة األولى اإلماراتي، ليحســم 
تأهله إلــى دوري اخلليــج العربــي للمحترفني، وإلى 
جانبه نــادي اإلمارات، وذلــك قبل جولــة واحدة من 
نهاية املســابقة. وحســم العروبة، تأهلــه إلى دوري 
احملترفــني للمرة األولى فــي تاريخه، بعــد فوزه على 
ضيفــه الذيد )3-0(، في مباراتهمــا باجلولة 21 لدوري 
الهواة اول امس، ووصوله إلى 43 نقطة.فيما حســم 
فريــق اإلمارات، تأهله لدوري احملترفــني، بعد فوزه على 
ضيفه مسافي )6-0(، ووصوله إلى 40 نقطة، بفارق 3 
نقاط عن البطائح صاحب املركز الثالث.وتتبقى جولة 
وحيدة على نهاية دوري الهواة اإلماراتي، وستكون غير 
مؤثرة علــى تأهل العروبة واإلمارات، بفضل املواجهات 

املباشرة التي ترجح كفة الفريقني.

عموتة مدربًا 
لألولمبي المغربي

العروبة واإلمارات 
إلى دوري المحترفين

6:00 مساًء

9:30 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

الجوية ـ تراكتور سازي

بايرن ميونيخ ـ ليفركوزن

تشيلسي ـ برايتون

دوري أبطال آسيا

الدوري األلماني

الدوري اإلنجليزي



رياضة

متابعة ـ الصباح الجديد:

يلتقي فريق اجلوية في الســاعة 
السادســة مــن مســاء اليوم 
الثالثاء في مباراته الثالثة ضمن 
منافســات اجملموعة الثانية  في 
فريق  مبنافسه  آسيا  أبطال  دوري 
وخيم  اإليراني..  ســازي  تراكتور 
التعادل الســلبي على مواجهة 
القوة اجلوية وباختكور األوزبكي، 
التي أقيمت مســاء السبت، في 
مدينة الشــارقة، حلساب اجلولة 
الثانيــة مــن اجملموعــة الثانية 
لــدوري أبطال آســيا.. في حني 
يتقابل الشــارقة وباختاكور في 

الساعة 9 مساء.
سازي  وتراكتور  الشــارقة  وكان 
اإليراني تعادال من دون أهداف في 
اجلولة الثانية .. ويتصدر الشارقة 
ترتيــب اجملموعة برصيد 4 نقاط، 
ثم تراكتور ســازي وله نقطتني 
متفوقــا بفــارق االهــداف عن 
باختاكور، في حني للجوية نقطة 

واحدة باملركز الرابع االخير.
ويتطلــع اجلوية في لقــاء اليوم 
إلى حتســني موقفــه في الئحة 
ترتيــب اجملموعة بقيــادة مدربه 
اذ سبق  أوديشــو،  أيوب  الكابنت 
اإلماراتي  الشارقة  امام  ان خسر 
في مباراته االولى ثم تعادل امام 
ان  برغم  األوزبكــي،  باختاكــور 
ميك  اإليراني  سازي  تراكتور  فريق 
هو االخر مؤهالت في املنافســة 
والسعي إلى القفز إلى الصدارة،. 
الشرطة  فريق  خسر  جانبه،  من 
اإليراني،  االســتقالل  أمام   )3-0(
فــي املبــاراة التــي أقيمت في 
جــدة، حلســاب اجلولــة الثانية 

مــن اجملموعــة الثالثة.ســجل 
نادري  محمد  االستقالل،  أهداف 
فــي الدقيقــة )44(، وفرشــيد 
 ،)54( الدقيقة  في  إســماعيلي 
الدقيقة  فــي  دياباتي  وشــيخ 
اجملموعة،  الفريق،  ليتصدر   ،)65(
برصيد 6 نقاط، فيما تذيل فريق 

الشرطة الترتيب بدون نقاط.
مــن جانب اخــر، ســّمت جلنة 
احلكام في االحتاد اآلسيوي لكرة 
القــدم احلكمــني الدوليني )زيد 

ثامــر وميثم خمــاط( لتحكيم 
كأس  أندية  بطولة  منافســات 
جلنة  رئيس  اآلسيوي.وقال  االحتاد 
التطبيعية،  الهيــأة  في  احلكام 
الدكتــور عــالء عبد القــادر: إن 
االحتاد تلقى إشعاراً رسمياً يفيد 
بــه باختيار احلكمــني »زيد ثامر 
وميثــم خمــاط« إلدارة مباريات 
االحتــاد  كأس  أنديــة  بطولــة 
اآلســيوي في قيرغستان للفترة 
.2021/5/21 إلى   2021/5/10 من 

وأضــاَف :«نتطلع بثقة إلى جناح 
احلكمني في قيادة املباريات إلى بر 
براعة احلكم  األمان، تأكيدا على 
العراقــي فــي احملافــل القارية، 
وقدرته علــى التألق في املباريات 

الدولية«.
إلــى ذلــك، ســيطرت الفرحة 
الكبيرة على جنــوم فريق الهالل 
الســعودي، في أعقــاب فوزهم 
املهــم علــى شــباب األهلــي 
اإلماراتي 2-0، فــي الرياض.ورفع 

الهالل رصيده إلــى 4 نقاط في 
صــدارة اجملموعة األولــى بدوري 
مع  متســاويا  آســيا،  أبطــال 

استقالل طهران اإليراني.
وغرد محمد البريك صانع هدفي 
الفوز الليلة جلوميز وكاريلو، عبر 
تويتر: »احلمــد هلل على توفيقه. 
ألف مبروك يا زعماء الفوز وحتقيق 
النقاط الثالث. وبإذن اهلل القادم 
أفضل«.وكتــب جوميز محتفيا 
بهدفه )األول( بشــباك شــباب 

»آسيا  إنســتجرام:  عبر  األهلي، 
الفرج  ســلمان  حلمنا«.وقــال 
قائــد الفريق الغائــب لإلصابة: 
»ألــف مبروك يــا زعمــاء، فوز 
مهم والقادم بــإذن اهلل أجمل«.
مــن جانبــه، قــال الكولومبي 
جوســتافو كويــالر الغائب عن 
القائمة اآلســيوية للزعيم، عبر 
شباب،  »أحســنتم  إنستجرام: 
اشــتقت لكم«.وأرفــق صــورة 
للحارس عبد اهلل املعيوف وقلبي 
الدفاع جاجن هيون ســو وعلي آل 
بليهي.أما جنم الوسط عبد اهلل 
إنســتجرام:  عبر  فقال  عطيف، 
»احلمــد هلل دائما وأبــدا«، وقال 

محمد كنو الكلمات نفسها.
الهالل  باهبري، جنم  وأهدى هتان 
السعودي، فوز فريقه على شباب 
األهلي اإلماراتي، في دوري أبطال 
آسيا، جلماهير الزعيم، مؤكدا أنه 
أكثر.وقال  نفسه  على  سيعمل 
للقنوات  تصريحات  في  باهبري، 
الرياضية السعودية: »احلمد هلل 
على الفوز أمام شــباب األهلي، 
الهاللية،  للجماهيــر  ونهديــه 
ومــا زال لدينا الكثيــر لتقدميه 

جلماهيرنا«.
الصعيــد  »علــى  وأضــاف: 
الطبيعــي  مــن  الشــخصي، 
رمت  أي العب يكــون بعيــدا عن 
املباريات، حينما يشارك لن يقدم 
مستواه املعهود.. وسأعمل على 
نفســي أكثر لتقدمي املســتوى 
املنتظر، وإسعاد جماهير الزعيم 
بإذن اهلل«.وختــم: »بكل تأكيد، 
ثقة  ويعطينا  اليوم مهم،  الفوز 
في  للفوز  بأنفســنا وطموحــا 
املباريات القادمة، وإدخال الفرحة 

إلى قلوب الهالليني«.

زيد وميثم يقودان مباريات في كأس االتحاد القاري

الجوية يالقي تراكتور اليوم والشرطة 
يخسر بالثالثة في دوري أبطال آسيا

مؤتمر صحفي لجهود 
تضييف خليجي 25 

عبد الباسط يتوج 
ببروز مصارعة القارة

المنتخب النسوي خارج 
التصنيف الدولي

تعفير مركز 
موهبة الكرخ 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدعو قســم اإلعالم واإلتصــال احلكومي في 
وزارة الشــباب والرياضة، وسائل اإلعالم كافة 
إلــى حضور املؤمتــر الصحفي برئاســة وزير 
الشباب والرياضة عدنان درجال الذي سُيعقد 
فــي الســاعة الـ11 صبــاح اليــوم الثالثاء 
العشــرين من نيســان اجلاري في قاعة دائرة 
العالقات والتعــاون الدولي في مقــر الوزارة 
داخل املدينة الشــبابية، للحديث عن جهود 
العراق فــي تضييف بطولــة اخلليج العربي 

بكرة القدم في نسختها الـ25.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن رئيــس االحتــاد املركــزي للمصارعة 
شــعالن عبد الكاظم، عن فوز مصارع عراقي 
بوسام برونزي آســيوي.وقال عبد الكاظم ان 
املصــارع العراقي مصطفى عبد الباســط، 
فاز بالوسام البرونزي في بطوله آسيا اجلارية 
في كازاخســتان بعــد ان فاز علــى املصارع 
القرغســتاني بطــل القارة، وعلــى املصارع 
الدقيقــة االولى.وبني  اليابانــي بالكتف في 
ان احلصول على وســام آســيوي في بطولة 
آســيوية يعد »إجنازاً للعبة، لكون آسيا تضم 
ابطــال العالم باملصارعــة ومنتخباتها تعد 
فــي مقدمة الفــرق العامليــة«.وكان البطل 
مصطفى عبد الباسط، قد تأهل للمشاركة 
في البطولة االسيوية بعد فوزه باملركز االول 
في بطولة العراق للمتقدمني باملصارعة احلرة 

بوزن 74 كغم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خال تصنيف االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
اجلديد ملنتخبات الســيدات بكــرة القدم من 
أي ذكر ملنتخب العراق النســوي للســاحات 
املكشــوفة من بني 167 منتخبا نسويا ميثل 
مختلــف منتخبــات العالم.واحتل منتخب 
اســتراليا املركز األول بالتصنيف، تاله كوريا 
الشمالية، ثم منتخب اليابان ثالثا، ومنتخب 
الصني رابعا، وكوريا اجلنوبية خامسا، وفيتنام 
سادساً، في حني احتل املنتخب االردني املركز 

الثاني عشر.
يشار إلى ان اللجنة النسوية اختتمت مؤخرا 
منافسات السيدات، ففي دوري الصاالت توج 
اجلوية بطال، في حني احرز فريق ســيدات غاز 

الشمال لقب الساحات املكشوفة.

بغدادـ الصباح الجديد
التزاًما باإلجراءات الصحية الوقائية من خطر 
اإلصابة بفايروس كورونا، ، أجرت مالكات املركز 
الوطني لرعاية املوهبــة الرياضية في الكرخ 
بالتعاوِن مع فريق الدفاع املدني قاطع الغزالية، 
حملة تعفير وتعقيم شملت مفاصل ملعب 

الغزالية والبناية الداخلية للمركز والقاعات.
هــذا ويضم مشــروع املوهبــة الرياضية في 
الكرخ العديد من األلعــاب الرياضية اخلاصة 
الواعــدة يقودها مالكات  العمرية  بالفئــات 
إدارية وتدريبيــة لها اخلبــرة والتمرس، ويعد 
للمستقبل  اساس  الرياضية  املوهبة  مشروع 
املشــرق في جميع األلعاب التي ترعاها وزارة 

الشباب والرياضة.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتمت منافســات اجلولة الثامنة 
والعشرين من دوري الكرة املمتاز بفوز 
أمانــة بغداد على نــادي الصناعات 
لهدف.ســجل  بهدفني  الكهربائية 
الهدف االول لالمانة عن طريق أحمد 
جــالل في الدقيقــة الثانية، وعادل 
الصناعــات النتيجة فــي الدقيقة 
33 عن طريق الالعب ســيف طاهر، 
الهدف  ليسجل  االمانة  العب  وعاد 
الثاني له في الدقيقة 36 عن طريق 
نفــس الالعب احمــد جالل.وبهذه 
النتيجــة رفع امانة بغــداد رصيده 
للنقطة 39 باملركز التاســع وجتمد 
رصيد الصناعــات عند النقطة 27 
باملركــز اخلامس عشــر.وفي اللقاء 
الثاني الــذي جمع الــزوراء وامليناء 
الدولي ضمن  الشــعب  في ملعب 
املنافســات ذاتهــا انتهــى اللقاء 
بالتعــادل االيجابــي 1-1.وســجل 
الــزوراء عند طريــق الالعب مهدي 
كامل في الدقيقة السادســة من 
امليناء  العب  وعادل  األول،  الشــوط 
احملترف جونيور روسااند النتيجة في 
الدقيقة 42 من الشوط األول، ليرفع 

الزوراء رصيــده للنقطة 52 باملركز 
للنقطة  امليناء رصيده  ورفع  الثاني، 

32 باملركز الثاني عشر.
في حــني، أكــد ثائر أحمــد مدرب 
الكــرخ، أن النقــاط الثــالث التي 
على  الفــوز  من  الفريق  حصدهــا 
كبيرة  معنوية  دفعة  منحته  أربيل، 
للتقدم فــي الئحــة الترتيب.وقال 
أحمــد، »أربيــل فريق مميــز ويلعب 
كرة جميلة ولم يكن ســهال باملرة، 
خصوصــا أن املباراة فــي ملعبه«.

وأضــاف: »متكنا من حتقيــق الفوز 
بالتزام الالعبني بالواجبات املطلوبة، 
وحصدنا 3 نقاط مهمة ومؤثرة في 

املنافسة على املراكز املتقدمة«.
وتابع: »هناك تنافس شرس في املراكز 
من الســادس إلى العاشــر، والفوز 
على أربيل منحنا فرصة املنافســة 
للوصــول إلــى املركز الســادس«.

ســتكون  املقبلة  »املبــاراة  وختم: 
مؤجلــة مع الشــرطة النشــغال 
األخير بدوري أبطال آســيا، وبالتالي 
لالستشــفاء  الكافي  الوقت  لدينا 
للجولة  التحضير  ثم  ومن  والراحة، 
30 من الدوري«.يشــار إلى أن الكرخ 
بالفوز على أربيل، رفع رصيده إلى 36 

نقطة باملركز العاشر.
من جانب اخر، أعلنت اللجنة الفنية 
والتطوير في الهيأة التطبيعية آلية 

توزيع املقاعد للترشــح في الدورات 
يقيمها  التي  اآلســيوية  التدريبية 

احتــاد الكــرة مســتقباًل حســب 
الضوابــط والتعليمات بالترشــح 

للدورات التدريبية، وكما مبني أدناه:
فقط  اآلســيويون  احملاضــرون  أوال: 
الترشــيح  ويكــون   pro لــدورات 
مقعديــن ال غيــر، ثانيــا :مدربــو 
كافة..  بالفئات  الوطنية  املنتخبات 
ثالثا: مدربو مراكز املوهبة الرياضية 
التابعة لالحتاد العراقي لكرة القدم.. 
رابعا : مدربو أندية الدرجة املمتازة.. 
خامسا: مدربو أندية الدرجة األولى.. 
سادسا : مدربو األكادمييات الكروية.. 
ســابعا: مرشــحو وزارة التعليــم 
وزارة  مرشــحو  ثامنــا:  العالــي.. 
التربية.. تاســعا: مرشــحو وزارتي 
الدفاع والداخلية )بالنســبة لدوري 

الفرق العسكرية(.
عاشــرا:  العبو املنتخبات الوطنية 
وأنديــة الدرجــة األولــى واملمتازة 
السابقون وحسب اإلضافة املذكورة 
أعاله بعد حصول املوافقة من رئيس 
عشــر:  حادي  التطبيعية..  الهيئة 
خريجــو كليــات التربيــة البدنية 
وعلــوم الرياضة ممــن هم تخصص 

كرة القدم حصرا. 
املســموح  األعداد  أدناه  لكم  ندرج 
الدورات  في  للمشاركة  بترشيحها 
 PRO,A ,B( اآلســيوية  التدريبيــة 
C ,D,( على أن يترشــح مدرٌب واحد 

لــكل دورة تدريبية مذكورة، على أن 
يكون املدرب مسجال بشكل رسمي 
ضمــن كشــوفات االحتــاد بصفة 
)مدرب/ مدرب مساعد/ مدرب حراس 
مرمى/ مدرب لياقــة بدنية(، ويكون 
عامال فــي الفريق األول أو بقية فرق 
الضوابط  وحسب  العمرية،  الفئات 
بالترشــيح  اخلاصة  والتعليمــات 
للدورات التدريبية، وترفق االستمارة 
االلكترونيــة مع جميــع متطلبات 
الترشــيح بكتاب رســمي من قبل 
اجلهة املانحة للترشــيح، وتتحمل 
هذه اجلهــة املســؤولية القانونية 
واإلداريــة في حال ذكــر معلومات 
غير صحيحة، وال تقبل أي استمارة 
ترشيح فردية وبشكل شخصي من 

قبل املدرب.
PRO مرشــح واحد لكل  دورة  اوال: 
فئة من كل نادٍ.. ثانيا: دورة Aمرشح 
واحــد لكل فئة من كل نــادٍ.. ثالثا: 
دورة B مرشــح واحد لكل فئة من 
كل نادٍ.. رابعا: دورة C مرشــح واحد 
لكل فئة من كل نادٍ.. خامسا: دورة 
C مرشــح واحد لــكل فئة من كل 
بترشيح  املانحة  للجهة  نادٍ.يسمح 
مدربيهم على جميع الفئات، ولكن 

بشرط مقعد واحد لكل فئة.

دوري الكرة الممتاز: الزوراء يعادل الميناء واالمانة يحقق الفوز على الصناعات 
اللجنة الفنية تحدد شروط االشتراك في الدورات التدريبية اآلسيوية 

جانب من مباراة الزوراء وامليناء

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتقبل وزيــر الشــباب والرياضة 
اإلحتادات  وممثلي  رؤساء  درجال،  عدنان 
الدائرة  عام  الفرعية، بحضور مديــر 
الشــباب  وزارة  في  واملالية  اإلداريــة 
والرياضة شاكر محمد عودة، واألمني 
العام للهيئة التطبيعية إلحتاد الكرة 
محمد فرحــان، وبحث معهم جملة 
من األمور التي تتعلق بواقع عملهم 
العراقــي املركزي لكرة  وعمل اإلحتاد 

القدم.
وأكد الوزير درجــال خالل اللقاء على 
إنتخابات  إلقامــة  التهيئــة  ضرورة 
الذي  بالشــكل  الفرعية  االحتــادات 
بعيًدا  اجلميــع  مشــاركة  يضمــن 
إجراء  قبل  واإلقصــاء  التهميش  عن 
إنتخابــات املكتــب التنفيذي لإلحتاد 
العراقي لكرة القدم ، ال سيما عقب 
االســتفاضة مبناقشة واعتماد نظام 

واملصادقة عليه قبل  داخلي جديــد، 
إجراء االنتخابات.

وقــال الســيد الوزيــر : إن االجتماع 
شهد أيًضا مناقشة مشروع الفئات 
بــوزارة  اخلاص  الطمــوح  العمريــة 
الشــباب والرياضة بالتعاون مع إحتاد 

اسباير  أكادميية  والتنسيق مع  الكرة 
، واالحتاد االسباني لكرة القدم، والذي 
العراق كافة،  سيشــمل محافظات 
وفق رؤية إســتراتيجية بعيدة املدى، 
الالعبني  لتهيئة وصناعة جيــل من 
املوهوبني القادرين علــى متثيل البلد  
فــي تصفيات بطولــة كاس العالم 
2030. منوهــا ان املرحلــة  األولــى 
ســتبدأ بتســعة مراكــز للموهبة 
ترتبــط إداريًــا باإلحتــادات الفرعية، 
على ان تشــمل جميع احملافظات في 
املرحلة  الثانية، وقد مت توجيه اللجنة 
الفنيــة في اإلحتاد عبــر األمني العام 
املراكز  بزيــارة  التطبيعية  للهيئــة 
الوزير  احتياجاتها.وختم  وتســجيل 
درجال قائاًل : أرجــو للجميع التوفيق 
والنجاح في العمل وتغليب املصلحة 
العامة خلدمة الكرة العراقية والعمل 

املستقبلي في إحتاد الكرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر االحتــاد العراقي لكــرة اليد عن 
اقامة بطولة الدوري النســوي ودوري 
الدرجة االولى والناشــئني لكرة اليد.

وقال حســام عبــد الرضا املنســق 
اليد املركزي ان االحتاد  االعالمي الحتاد 

قرر في اجتماعه االخير اقامة بطولة 
دوري انديــة العــراق النســوي لكرة 
اليد في الثالث من شــهر ايار املقبل، 
الدرجة االولى  وكذلك بطولــة دوري 
التي تقرر أن تنطلــق في الثالث من 
متوز املقبل، فضال عــن اقامة بطولة 

التي حددت  الناشــئني  انديــة  دوري 
 2004-2005-2006-2007 ملواليــد)
( في اخلامس عشــر من شــهر متوز 
املقبل.وأضاف عبــد الرضا؛ أن االحتاد 
خاطب االندية لتســليم موافقاتها 

باملشاركة في البطولتني.

اتحاد اليد يقيم بطوالت دوري النساء والدرجة األولى والناشئين

إعالم اللجنة األولمبية
إســتقبل رئيس اللجنة األوملبية 
رعد  الســيد  العراقية  الوطنية 
الكوري  السفير  مبكتبه  حمودي 
لدى بغداد الســيد جانك كيونغ 
ووك عن  الســفير  ووك.وأعــرب 
سعادته ملناســبة إعادة إنتخاب 
الســيد حمودي رئيســاً للجنة 
األوملبية الوطنية العراقية لدورة 
ألربعة  أمدهــا  جديــدة  أوملبية 
تهانيه  مقدمــاً  مقبلــة  أعوام 
واملكتــب  حلمــودي  الرســمية 

التنفيذي اجلديد.
ودعا الســيد ووك رئيس اللجنة 
العراقيــة  الوطنيــة  األوملبيــة 
بني  املشــترك  امللف  دعــم  الى 
دورة  الســتضافة  الكوريتــني 
2032 موجهاً  األوملبيــة  األلعاب 
الرسمية حلمودي حلضور  الدعوة 
األوملبية  اللجان  اجتماع جمعية 
الوطنية الـ )اآلنوك( الذي سيقام 

في تشرين األول املقبل.
وبني ووك ان دعوة السيدة الثانية 
األلعاب  دورة  فــي  يانــغ  لبيونغ 
الشــتوية في العام 2018 كانت 
فرصة طيبة لتخفيف التوتر بني 
الكورتــني وخطوة داعمة لتقدمي 
امللــف املشــترك الســتضافة 
األلعاب األوملبية في العام 2032.

بالده  إســتعداد  عن  ووك  وأعرب 
لفتح كافة سبل التعاون األوملبي 
مع اجلانب العراقي واملضي لعقد 
إتفاقّية تعاون رياضي مشــترك 
بني اللجنتني األوملبيتني العراقية 
والكوريــة من شــأنها ان تصّب 
فــي صالــح رياضيــي البلدين 
الصديقني فــي طريق التحضير 
2020.من جانبه  ألوملبياد طوكيو 
الســفير  بزيارة  حمــودي  رحب 
الكوري والوفــد املرافق له معرباً 
عن إمتنانه ومؤكــداً في الوقت 
ذاته عمــق العالقــات الرصينة 
والوثيقــة التــي تربــط العراق 
العراق  دعم  بكوريا.واكد حمودي 

للملــف املشــترك للكوريتــني 
باستضافة دورة االلعاب األوملبية 
2032 مؤكداً وقوفه على حيثيات 
االمــر بصفتــه عضــو املكتب 
األوملبي  للمجلــس  التنفيــذي 

االسيوي.
طيب  الى  أيضــاً  حمودي  ولفت 
العالقــة التــي تربــط البلدين 
السيما  الصديقني  والشــعبني 
التواصل الرياضي بينهما مشيداً 
للمنافســات  اجلميل  بالتأريــخ 
بني العــراق وكوريا والتــي دوماً 
النبيل  بــاألداء  تؤطر  ما كانــت 
العالية.وأوضح  الرياضية  والروح 
حمــودي ان تشــابه الوضع بني 
العراق وكوريا باخلروج من احلروب 
الشــباب  توجيه  الى  وااللتفات 
نحــو الرياضة يجعلنا في حاجة 
للفائــدة من جتربــة كوريا بهذا 

الصدد.
وحضر اللقاء النائب األول للجنة 
املكتب  اياد جنف وعضو  األوملبية 
البهادلي  إبراهيــم  التنفيــذي 
ومديــر العالقــات هيثــم عبد 
احلميد  وحســني علي حســني 
مدير املكتب اإلعالمي عن اجلانب 
األوملبــي العراقــي  فيمــا رافق 
سكرتير  بزيارته  السفير  السيد 

السفارة األول السيد كيم جان.

الوزير درجال يستقبل رؤساء 
وممثلي اإلتحادات الفرعية 

حمودي يبحث مع السفير الكوري
 سبل التعاون الرياضي 

الوزير درجال
رعد حمودي



اللبنانية  النجمة  أعلنت 
نيكــول ســابا، تعافيها 
بفيروس  اإلصابــة  مــن 
كورونا بعد أن أكدت قبل 
أيــام إصابتهــا بفيروس 
19"، هي  كورونا "كوفيد 
وزوجهــا يوســف اخلال، 
نيكول سابا على  وغردت 
الشــخصي  حســابها 

مبوقع "تويتر"، قائلة: "
عندما تظهر التحاليل ان 
مسحتك سلبية تصبح 
كانك خلقــت من جديد 
ومتتلكطاقــة رهيبــة " 
واضافت : احلمد هلل على 
والصحة  الشفاء  نعمة 
والّلي جــاي أكيد أحلى.. 

ألنك أقوى".
وفى وقت سابق، كشفت 
نيكول  اللبنانية  النجمة 
إصابتهــا  عــن  ســابا، 
بفيــروس كورونــا هــي 
يوســف  الفنان  وزوجها 
اخلال منذ مــا يقرب من 
نتيجة  وجــاءت  أيام،   10

املسحة إيجابية. 

 كانــت فرقــة البيتلــز 
بالرقم  احتفظــت  قــد 
تراكم  "ألسرع  القياسي 
رقم  ألبومات  لثالثة  مبيع 
1 على مخطط األلبومات 
الرســمية فــي اململكة 
عاًما.   54 ملــدة  املتحدة" 
إال أن املغنيــة األميركية 
تايلــور ســويفت، جنحت 
الفريق  التفوق علــى  في 
محققــة  البريطانــي 
في  تاريًخيــا جديداً  رقما 
الرســم البياني مع إعادة 
 ،Fearless إصدار ألبومها 
واحد  رقم  أصبــح  والذي 
في اململكــة املتحدة يوم 
اجلمعــة املاضيــة، حيث 
البالغة  املغنية،  سجلت 
من العمر 31 عاًما ، ثالثة 

ألبومات تتصدر اخملططات 
UK chart فــي 259 يوًما 
فقط ، وذلك بفضل إصدار 
Folklore و Evermore في 
وقت سابق، وهنا تكون قد 
القياسي  الرقم  حطمت 
لفرقــة البيتلز، بني عامي 
أصــدرت   ،  1966 و   1965
البومات  البيتلــز  فرقــة 
و   Rubber Soul و   !Help

. Revolver

مصطفى  النجــم  أكد 
قمر في تصريحات خاصة 
الســابع"،  "اليــوم  لـــ 
فــي مرحلة  أنــه حاليا 
من  لعدد  التحضيــرات 
املقرر  الســينجل  أغانى 
طرحها أغنية تلو األخرى 
بعد موسم العيد، وحتمل 
عدد من املفاجآت، خاصة 
الفترة  فى  انشــغل  أنه 
من  بتصوير عدد  املاضية 
مسلسل  منها  األعمال 
وبرنامــج، وأخذت الكثير 

من وقته.
وحــل مؤخــرا النجــم 
ضيفا  قمــر،  مصطفى 

علــى اإلعالميــة إميــان 
احلصــرى فــي برنامــج 
املــذاع   ،"dmc "مســاء 
وحتدث   ،dmc قنــاة  على 
الســينمائية  جتاربه  عن 
تيام في  ودعمه لنجلــه 
فى  ورأيه  التمثيل  مجال 

املهرجانات.

نيكول سابا 

مصطفى قمر 

تايلور سويفت

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
كتب أكثر من ألــف مصحف صغير، ويحلــم اآلن بكتابة 
نســخة مميزة من القــرآن الكرمي بفنون اخلــط العربي التي 

أتقنها ليزين بها مدينة بني وليد شمال غرب ليبيا.
انه اخلطاط الليبي، عبد الســالم الصــراري، من مدينة بني 
وليد، الذي أتقن فن اخلط العربي، حتى صار من أبرز اخلطاطني 

في املدينة، وكتب القرآن الكرمي في عدة أشكال.
تعلق عبد السالم برســم اخلط العربي منذ  فترة الدراسة، 
فقد تأثر مبــدرس له كان يكتب حصص الدرس بخط جميل 

على السبورة.
وكان هذا حافــز للطالب الليبي الذي كبر معه الشــغف 
باخلــط العربي، ومبرور الزمن كتــب أكثر من 1000 مصحف 
صغير جرى توزيعهم على مساجد بني وليد، حتمل نفقتها 

الصندوق الضمان االجتماعي باملدينة.
وناشد رجال األعمال واملعنيني باحلكومة أن يفتحوا مدرسة 

أو منارة لتعليم اخلط العربي في بني وليد.
ووجه اخلطاط نصيحة إلى األجيال اجلديدة بأن ال يستهينوا 
مبوهبة اخلط العرب، ووصفهــا انها من أفضل املواهب التي 

من املمكن أن ينعم اهلل بها على أي إنسان.

الصباح الجديد - وكاالت:
حقــق فيلــم "The Marksman" إيــرادات تصــل إلى 
21 مليــون و638 ألــف دوالر أميركي بعــد طرحه في 
دور الســينما االميركية. وانقســمت اإليرادات بني 15 
مليون و224 ألف دوالر أميركــي داخل الواليات املتحدة 
األميركية، و ســتة ماليني و 413 ألف دوالر أميركي فى 

شتى دول العالم.
وإلى اآلن، لــم يصل فيلم The Marksman إلى عدد من 
دور العرض بـ جميع الدول حول العالم، بسبب تداعيات 
فيروس كورونا، الذى أدى إلى إغالق عدد من الســينمات 
حــول العالم مــن جديد بســبب املوجــات اإلضافية 
للفيروس الذي انتشــر منذ حوالــى العام حول العالم. 
والقصة تدور بشــأن مربى ماشــية على حدود أريزونا، 
الذى يصبــح باملصادفة املدافع غيــر املتوقع عن صبي 
مكســيكي يفر، من قتلة العصابات الذين الحقوه إلى 

الواليات املتحدة.
ويقــوم ببطولة فيلــم The Marksman ليام نيســون 
وجاكوب بيريز وهــاري مالدونادو وتيريــزا رويز وألفريدو 
كيروز وشون أ. روساليس وخوسيه فاسكيز وخوان بابلو 
رابا وانطونيو ليبا وكالرك سانشيز وأليكس نايت وديالن 

. .Open Road Films كينني، الفيلم من إنتاج شركة

فيلم The Marksman حقق 
إيرادات خيالية برغم اإلغالق 

خطاط ليبي كتب ألف مصحف.. 
وحلمه رسم قرآن بالخط العربي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
نؤكد في شــهر رمضــان على القيام 
بافعــال اخليــر، لكن هل فعــل اخلير 
مرتبــط بالعطاء املــادي؟ بالتأكيد ال، 
فالعطــاء املعنوي ال يقل قيمة وتأثيرا 
عنه. كيف ميكــن ان نكون معطائني 
في هذا الشــهر؟ اراء عدة ذكرها عدة 
اشــخاص عما ميكن ان يقدموه ويعد 

عطاء معنويا:
ايســر اجلبوري قال انه غالبا ما ينشر 
االبتســامة والراحة علــى من حوله 
واضاف: "في شــهر رمضان غالبا ما 
متجهمني  عبوســني  االشخاص  جند 
بســبب اجلوع واالرهاق الذي يشعرون 
بالذكر  واخــص  فاحــاول معهم  به، 
هنا امي وابــي احاول ان اطلب منهما 
احلديث عن ذكرياتهما بهذا الشــهر، 
ودائما وفي كل عام يسردان الذكريات 
نفســها احيانــا يزيــدان او ينقصان 
عليها، لكــن تبقى الفرحــة والبريق 
يتحدثان  وهما  نفســه  عينيهما  في 
ويســتعيدان ذكرياتهما مع احبتهما 
الــذي غادروا احلياة. اظــن ان هذا اهم 

جانب من جوانب الدعم املعنوي".
ســرى مجيد جتد ان الدعــم املعنوي 
مرتبط بصــورة ما بالدعــم املادي اذ 
قالت: "الدعــم املعنوي والدعم املادي 
يرتبطــان ببعضهما بصــورة معينة، 
فعندما اجد فقيرا يشــعر بالقلق من 
اال يوفر مائدة فطور لعائلته، ال يكفي 
ان اخبره ان الصبــر مفتاح الفرج وان 
الصيام بكل االحوال وســيلة لنعرف 
الذيــن هو منهم، بل  الفقراء  معاناة 
ان اقدم له عونا ماديا او اضعف االميان 
ان الزم نفســي بتقدمي مائــدة واكثر 

لفطورهم".
ويؤكد نبيل العزاوي ان العمل التطوعي 
اجمل ما ميكن ان نقوم به طوال السنة 
كي نشعر باننا فاعلني بهذه احلياة، وان 

لنا دورا مهما فيهــا، وقال: "بنحو عام 
اي فعل خير هو دعم، ســواء بكلمة او 
فعل، العمل التطوعي في رمضان من 
اروع االعمال التي ميكــن ان نقوم بها، 
وهناك عــدة صور له، ميكــن ان يكون 
باعــداد موائــد الطعــام، او في االقل 
املشاركة بها، واحلرص على زيارة املرضى 
مــن االقارب ومد يد العــون لهم، زيارة 
اخمليمات واملناطق الفقيرة واملســاعدة 
بتوفير موائــد طعام لهم بالتعاون مع 
جمعيــة خيرية او مؤسســة او رجل 
اعمال يبحث عن وســيلة ملســاعدة 

احملتاجــني، هناك وســائل وطرق كثيرة 
لتقدمي العون املادي واملعنوي للناس وان 
لــم اكن املك مــاال يعينني على هذا 
فمجــرد ان ادل احدهــم على محتاج 
فقد قمت مبســاعدته. هناك االعمال 
التي تتعلق بتنظيــف دور العبادة بعد 
صــالة التراويح خاصــة وان هناك من 
يجلب مائدة بســيطة كي يفطر بها 

مع اخوانه في املسجد".
وايدت ميــادة العبد ما قالــه العزاوي 
واملعنوي،  املــادي  الدعمني  وحتدثت عن 
وقالت: "هناك اشــكال للدعم املادي، 

ميكــن ان جنمــع ما فاض عــن حاجتنا 
من مالبــس ومفروشــات ومنحها ملن 
هم بحاجة اليها. امــا الدعم املعنوي 
بابســط فعــل  يكــون  ان  فيمكــن 
ابتســامة وكالم يشــيع االمل بداخل 
نفوس اليائســني، فالكلمــة الطيبة 
واالبتســامة صدقة، النها تؤثر بنفس 
االخر، وقد تنقذه من مشــكلة كبيرة 
ان ال  باالحباط. يجب  بسبب شــعوره 
نســتهني باي فعل مهما كان بسيطا، 
وال نستهني باي كلمة حلوة فيمكن ان 

تكون القشة التي ينتظرها غريق".

الصباح الجديد - وكاالت:
األميركية  تواجــه شــركة "تســال" 
الكهربائيــة  الســيارات  لصناعــة 
انتقــادات شــديدة، بعد حــادث مروع 
إلحــدى مركباتها ذاتية القيــادة، أدى 
إلى مصرع شخصني كانا على متنها. 
في مدينة هيوســن بوالية تكساس، 

جنوبي الواليات املتحدة.
وذكر مســؤولون أن ســيارة "تســال" 
البالغ ثمنها 80 ألف دوالر كانت تسير 
األمور  عندما خرجت  فائقة،  بســرعة 
عن الســيطرة في منعطف مسدود، 
فانحرفــت عن طريقهــا واصطدمت 
بشــجرة وحتطمــت واشــتعلت بها 

النيران وبداخلها الراكبان.

والســيارة من طراز عــام 2019، وهي 
كهربائية بالكامل وذاتية القيادة.

وكان الرجــالن يعتمدان 
"الطيــار  نظــام 

وهــو  اآللــي"، 
مصطلــح 

عن  يطلــق 
ة  د لقيــا ا
تيــة  ا لذ ا
 ، كبة للمر
القت  التي 
من  الكثير 
االنتقادات.

ق  ســتغر ا و
األمر من فرق 

اإلنقاذ اربع ساعات وكميات هائلة من 
املياه إلخماد النيران التي اشتعلت في 

السيارة.
املنقذين االتصال بشــركة  وكان على 
"تســال" وقت احلريق، لالستفسار 
عن كيفية إطفاء احلريق عندما 
تشــتعل النــار فــي بطارية 

السيارة.
وإزاء االنتقــادات املتتاليــة 
على اإلنترنت، خرج مؤسس 
الشــركة املليارديــر إيلون 

ماسك عن صمته.
"تويتر"،  على  ماســك  وغرد 
التي  الكهربائية  السيارات  إن 
اآللي"  "الطيار  بنظام  تســير 

تواجــه احتمــال وقوع حوادث ســير 
بالســيارات  أقل عشــر مرات مقارنة 

االعتيادية.

تسال ذاتية القيادة تتسبب بموت شخصين

فعل الخير يحتاج النية سليمة
خاصة في رمضان...

الصباح الجديد - وكاالت:
فتحت النجمة الســورية ســوزان 
جنم الدين كل امللفات الســاخنة 
الشخصية  بحياتها  املتعلقة 
والفنية في حــوار جريء مع 
اخملرجــة إينــاس الدغيدي 
تعرضها  عدم  فيه  أكدت 
املنتجني،  مــن  للتحرش 
لســان  على  يتردد  كما 
الفنانات،  العديــد مــن 
ثروة  علــى  وحصولهــا 

كبيرة من زوجها الراحل.
ورفضت ســوزان الــرد على 
سؤال بشأن تعرضها للتحرش 
على يــد املنتجني مقابل منحها 
متاما  "ارفض  وقالت:  البطولة،  أدوار 
هذا السؤال الني لم ولن اسمح الحد 
بالتحرش بي حتــت اي ظرف، النها حتترم 
نفســها ومهنتها واقوى مما تبدو عليه 

وان جترأ احدهم "ساحطم رقبته".
وأشــارت إلى أن األدوار التي قدمتها في 
مصر أقل من سوريا، حيث إنها إلى اآلن 
لم تقدم ما يستحق ومبستوى الشعب 
املصــري، وأن الفــرص احلقيقــة لعدم 
عملهــا في مصر بســبب تخوفها من 

عدم جناح العمل وتنســحب من أعمال 
البطولة، وتختــار األعمال التي تضيف 
لها، مشــيرة إلى أنهــا راضية عن كل 

األعمال التي قدمتها في مصر.
وكشفت مفاجأة تخص عالقتها بزوجها 
الراحــل، مؤكــدة أنهــا انفصلت عنه 
والدينية،  السياســية  اخلالفات  بسبب 
ولكنها ظلت فــي عصمته حتى وفاته 
وورثت عنه الكثير من األموال في أميركا 

وسوريا.
الغرامية  لعالقتهــا  ســوزان  وتطرقت 
الشــهيرة بالفنــان أمين زيــدان، وقالت 
إن احلب يتحول مع الوقــت إلى احترام، 
وأكــدت أن حبهــا حلبيبهــا األول أمين 
زيدان لم يســتمر بعد زواجها الذي ظل 
لســنوات طويلة، مشــيرة إلى أن احلب 
يتحول لالحترام بعد هذه السنوات، وأنه 

لم يكن متزوج في هذه الفترة.
وذكرت سوزان أنها رفضت الزواج من أحد 
رجال األعمــال مقابل اإلقامة في دبي أو 
مصــر، متابعة: "رفضت عروض زواج من 
رجال أعمال، مقابل احلصول على طائرة 
خاصة أو عمل بقنوات فضائية.. وأنا االن 
جاهزة للــزواج وال يهم أن يكون العريس 

غنيا، ولكن املؤكد أني لن انفق عليه."

سوزان نجم الدين: انا جاهزة 
للزواج ولن انفق على زوجي

عمالقــة  أعلنــت 
التقنيــة  صناعــة 
Dell أحــدث مناذجهــا 
 XPS 13 حواســب  من 
مبواصفاتها  متيــزت  التي 

وشكلها.
 XPS 13 حواســب  وتأتــي 
اجلديدة بعدة نسخ، أبرز نسخة 
جهــزت بشاشــة OLED بدقــة 
يصل معدل  بيكسل،   )2160/3456(

سطوعها إلى 400 شمعة/م تقريبا.
كما توجد نســخ مجهزة بشاشــات 
مبقاس 13 بوصة، أبعادها "16:10"، منها 
شاشة تعمل باللمس بدقة )2400/3840) 

باللمــس بدقة  بيكســل، وشاشــة تعمل 
)1200/1920( بيكســل، وشاشة عادية بدقة 

)1200/1900( بيكسل.
وزودت األجهزة بهياكل رقيقة وخفيفة الوزن 

وأنظمة  والبالســتيك،  املعدن  مصنوعة من 
 Intel Core ومعاجلات ،Windows 10 تشغيل
1185G7-i7 من اجليل احلادي عشــر فيها نوى 

يصل ترددها إلى 4.8 غيغاهيرتز.
وزودتهــا Dell  بذواكــر وصــول عشــوائي 
LPDDR4x-4267 تصــل ســعاتها إلــى 32 
 PCIe SSD غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية
بســعات تبدأ من 256 غيغابايت وتصل  إلى 

2 تيرابايت.
 ،microSD كمــا جهزتها مبنفــذ لبطاقــات
ومنافــذ Thunderbolt 4، ومنفــذ 3.5 ملــم 
مع  الالسلكي  لالتصال  وشرائح  للسماعات، 
شبكات Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1، وبطاريات 
داخليــة تكفيهــا لتعمل ألكثر مــن ثماني 

ساعات بالشحنة الواحدة.

OLED  تطرح حاسبا أنيقا مجهزا بشاشات  Dell
الصباح الجديد-وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
األميركيــة جادا  املمثلــة  قامــت 
بينكيــت ســميث، زوجــة املمثل 
بنشر صورة  ويل سميث،  األميركي 
لهــا عبر حســابها الرســمي في 
"إنستغرام"، أول أيام شهر رمضان، 

وهي ترتدي احلجاب.
وأرفقــت جــادا ســميث صورتها 

بتعليق، قالت فيه: "أعتقد أن اللون 
األوسط...  الشــرق  في  املشمشي 

يناسبني كثيرا".
والقت هــذه الصــورة إعجاب أكثر 
من 870 ألف متابع، ومت تداولها عبر 
صفحات التواصل االجتماعي بكثير 
والفخر مبــا قامت به  من اإلعجاب 

هذه املمثلة.

سميث  جادا  واعتبرت 
أن هدفها من هذه 

"إيصال  اخلطوة 
مهمة  رسالة 

تتمثــل 
بتقبــل 

خــر  آل ا
عــي  لو ا و
واختــالف 

األديان".
جادا،  ونشرت 

ســابقا، صورة لها 
وهي ترتــدي لباســا فضفاضا، 

تكون  "عندمــا  قائلة:  وعلقــت 
في الشرق األوســط، وتشاهد ويل 
ســميث وهــو يجري عند شــروق 
الشــمس، ويرغب مصــور موهوب 
بالتقاط صورة لك". وارادت بالتعليق 
ايصال رســالة ان مــا يلتقط من 

صور في الشرق يجب ان ال يعرض 
صاحبها لالنتقاد بسبب لبس او 

امر اخر.

الصباح الجديد - وكاالت:
تلقى رجل أميركي من نيو هامبشاير 
عن طريق اخلطأ جرعتني من لقاحني 
مختلفني ضد "كوفيد19-"، واخلبراء 
حتى  ســالمته  يؤكدون  الصحيون 

اآلن.
وعندمــا حدد، كريغ ريتشــاردز، من 
نيوهامشــير  في  ليمبســتر  بلدة 
بالواليــات املتحدة، موعده األول في 
موقع في غــرب مدينتــه الواقعة 
في مقاطعــة بوون بواليــة إنديانا 
لقاح  من  تلقى حقنــة  األميركية، 

.WMUR 9 موديرنا"، وفقا لـ"
وحني عاد بعد أربعة أسابيع إلكمال 
سلســلة اللقــاح اخلاصــة به، مت 
إعطاؤه عــن طريق اخلطأ حقنة من 

لقاح "فايزر".

وعلــى الرغــم مــن حتذيــر مراكز 
والوقاية  األمراض  على  الســيطرة 
منها )CDC( من اخللط بني اجلرعات 
الشــركتني، يصر مســؤولو  مــن 

نيوهامشير  بوالية  الصحة 
على أن ريتشــاردز سيكون 

بخير.
وأشــار ريتشاردز في حديثه 

إلى قنــاة WMUR 9، إلى أن 
اللقاح،  أعطــاه  الذي  الرجل 

"مبجرد انتهائه من حقني، نظر 
إلى بطاقتــي، وأعتقد أنه أدرك 

.. نظرت  أنه أعطاني حقنة فايزر 
إليه وقلــت: لم تعطنــي اجلرعة 

الرجل  أليس كذلك؟. فخرج  اخلطأ، 
من الغرفة مسرعا".

وذهــب الطبيب ليحضر املشــرف 
إلــى املوقع، والذي جــاء وحتدث مع 
ريتشــاردز وطمأنه قائال: "ستكون 
بخير. واخلبر السار، لقد مت تطعيمك 

بالكامل".

زوجة الممثل األميركي ويل سميث
 ترتدي الحجاب في شهر رمضان

أميركي يتلقى بالخطأ لقاحين 
مختلفين ضد كورونا
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