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الصباح الجديد ـ متابعة:
كشــف خبراء في القطاع الصحي 
فــي الهنــد، أن األعــداد احلقيقية 
للمصابني والوفيات من جراء فيروس 
كورنا املستجد في البالد، قد تصل 
إلــى 10 أضعــاف األرقــام املعلنة 

حكوميا.
الــواردة من  األرقام  آخر  وبحســب 
الهنــد، فقد مت تســجيل 392488 
إصابــة جديدة و3689 وفاة من جراء 
"كوفيــد 19" خالل الـ24 ســاعة 
واخلبراء  األطبــاء  لكــن  األخيــرة، 
يقولون إن األرقام احلقيقية قد تكون 
أكبر بعشر مرات، مقدرين اإلصابات 

اليومية بنحو 3 ماليني حالة.
وبهذا املعدل، ميكن أن تشهد البالد 
أكثر من 30 ألف حالة وفاة بســبب 
فيــروس كورونا يوميــا في غضون 
من  حالة  وســط  قليلة،  أســابيع 
مما  املرضى،  ســجالت  في  الفوضى 
العــدد احلقيقي قد يظل  أن  يعني 

مجهوال.

تكدس اجلثث
وســائل  مواقع  عبر  هنــود  وتداول 
تلخص  صورة  االجتماعي،  التواصل 
الهند منذ  التي تعيشــها  املأساة 

أســابيع بســبب تفشــي فيروس 
كورونا على نحو غير مسبوق، األمر 
الذي وضعها فــي صدارة الدول في 

عدد اإلصابات والوفيات.

22 جثة  وتظهــر الصورة تكــدس 
في ســيارة إســعاف واحدة بوالية 
ماهاراشــترا، استعدادا لنقلها إلى 
إحدى احملارق، في مشــهد أثار رعب 

الكثير، وجعل اخلبــراء يحذرون من 
احتمال حــدوث قفزات فــي أعداد 

الضحايا في ظل تفاقم األزمة.
رئيس  جاغتــاب،  رافينــدرا  وتعهد 
مقاطعة بيد التــي التقطت فيها 
الصورة، مبعاقبة املســؤولني، لكنه 
أقر أن هناك سيارتي إسعاف فقط 
لنقل املوتــى إلى محرقة اجلثث في 

املدينة.
ورغم وصول املعدات الطبية الطارئة 
من بريطانيا والواليات املتحدة ودول 
أخــرى، مبا فــي ذلك طائرة شــحن 
مع  األميركية  اجلوية  للقوات  تابعة 
400 اسطوانة أكسجني، اجلمعة، ال 
يزال هناك نقص حاد في األكسجني 

واألدوية واألسرة في أنحاء الهند.
ووثق الســكان حــاالت وفــاة في 
الشــوارع وعلــى نقــاالت خــارج 
تقام  بينما  املكتظة،  املستشفيات 
مباريــات الكريكيــت فــي الدوري 
الهنــدي املمتــاز على بعــد مئات 

األمتار فقط.

استغالل
ووسط هذه "املذبحة"، تزدهر سوق 
ســوداء الســتغالل معاناة املرضى 
الذيــن يســعون للحصــول على 
األساســية  واألدوية  األكســجني 
األخرى، علما أن معظمها مزيف أو 

عدمي الفائدة ضد "كوفيد 19".
أســطوانة  أن يصل ســعر  وميكن 
األكســجني في دلهي إلى ما يعادل 
إســترليني،  جنيه  ألــف  من  أكثر 
قبل  60 جنيها  بحوالــي  مقارنــة 

حدوث املوجة األخيرة للوباء.
فــي حــني أن جرعــة مــن عقــار 
للفيروســات  املضاد  رميديســيفير 
تكلــف ما يقــرب مــن 500 جنيه 
إسترليني، بينما السعر العادي أقل 

من 20 جنيها إسترلينيا.
قياسيا عامليا  رقما  الهند  وسجلت 
يوميا ألكثر من أســبوع مبتوســط 
ما يقــرب مــن 350 ألــف إصابة. 
وتضاعفت الوفيات اليومية 3 مرات 
تقريبا في األسابيع الثالثة املاضية، 

مما يعكس حجم الكارثة.

أسطوانة االكسجين بالف جنيه استرليني

األرقام الحقيقية إلصابات كورونا اليومية في الهند
عشرة اضعاف ما تعلنه الحكومة 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن كل من رئيس تيار احلكمة عمار 
احلكيم ورئيس ائتــالف النصر حيدر 
العبادي عن حتالف إنتخابي سياسي.
وقال ائتالف النصر فــي بيان أصدره 
بعد تشكيل التحالف:  "إثر محادثات 
بّناءة، واشــتراكاً بالرؤية السياسية 
جتاه أزمات الدولة وُســبل إنقاذها، مت 
بحمد اهلل االتفاق لتشــكيل حتالف 
إنتخابي سياســي بني إئتالف النصر 
وحتالف قوى الدولة والقوى املنضوية 
)حتالف  إســم  حتت  إتالفهما،  ضمن 

قوى الدولة الوطنية(".

بيــان النصــر أضــاف ان "التحالف 
اجلديد قوة سياسية وطنية وسطية 
لترســيخ  وتعمل  بالدولــة  تؤمــن 
مبادئها وبُنيتها، وتعمل لتعزيز هيبة 
وسيادة مؤسســاتها الشرعية جتاه 
كل ما يحيــط بها من أزمات داخلية 

وخارجية".
ووفق البيــان، "يأمل التحالف اجلديد 
أن تكون العملية اإلنتخابية القادمة، 
إرادة  نزيهة وعادلة وممثلة بصدق عن 
الشــعب، وتؤســس حلياة سياسية 
ســليمة تنقذ النظــام والدولة من 

أزماتها خدمًة للوطن واملواطن".

الحكيم والعبادي يشكالن تحالفا جديدا
باسم "قوى الدولة الوطنية"

استثمار 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي 
6وتوقعات بارتفاع اإلنتاج لـ4 مليارات بحلول 2025 اليمن تدعو المنظمات الدولية إلى إدانة

3انتهاكات الحوثيين بحق الحريات الدينية

بغداد - الصباح الجديد:
طالب عضو جلنة النزاهة النيابية، 
يوسف الكالبي امس األحد، بإدراج 
املالية في جلسة  وزير  استجواب 

مجلس النواب املقبلة.
النائب  بإمضــاء  وثيقة  في  وجاء 
الكالبــي، اطلعت الصباح اجلديد 
على نســخة منها: "سبق وأن مت 
إكمال كافــة اإلجراءات واألوليات 
املالية.  وزير  باســتجواب  اخلاصة 
وقد حددت رئاسة اجمللس اجللسة 
2021 موعداً  آذار  األولى من شهر 

لالســتجواب إال أنه وحســب ما 
أعلن رئيس اجمللس أن االستجواب 
مت تأخيره بســبب قانــون املوازنة 
وحيــث أن القانــون مت ، لــذا لم 
يعــد هنــاك أي ســبب لتأخير 

االستجواب".
وطالــب هيئة الرئاســة "بإدراج 
استجواب وزير املالية في اجللسة 
املقبلــة وااللتــزام باملســؤولية 
والوطنية"،  واالخالقية  القانونية 
جراء الذهاب بالبلد الى سياســة 

مالية خطرة جدا.

مطلب نيابي بالعودة الى 
استجواب وزير المالية 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
استبعد اخلبير االستراتيجي التركي 
جــواد غــوك، أن حتصــل تركيا على 
موافقــة العراق على انشــاء قاعدة 

عسكرية جديدة شمالي البالد.
وقــال غوك فــي تصريــح صحفي 
امس االحــد "احلكومــة التركية ال 
تهتــم مبوافقــة العراق، بــل تطبق 
القانون الدولي دفاعا عن أمنها، فمن 
جتاربنا الســابقة، لــم نحصل على 
موافقتها إلنشــاء قاعدة بعشيقة 
}في محافظة نينــوى{ أو غيرها من 
مناطق  فــي  العســكرية  القواعد 
أخرى". وأكد قائال: "نحن نقيم قواعد 
عســكرية بال موافقة من احلكومة 

العراقية".  
وفصائل  تركيا  بني  "اخلالفات  وأضاف 
مســلحة تتركــز حــول منطقــة 

ســنجار"، مضيفا أن هذه الفصائل 
ال تريد أن تتواجد القوات التركية في 
ســنجار، ولهذا السبب تركيا سوف 
تقوم باحلفاظ على قواعدها وقواتها 

العسكرية".
أن  وكانت وسائل إعالم تركية ذكرت 
الداخلية ســليمان صويلو قال  وزير 
العدالة  حلــزب  مغلق  اجتماع  خالل 
والتنمية احلاكــم في تركيا، اجلمعة 
املاضيــة، إن أنقرة ســتمضي قدما 
في عملياتها العسكرية بالقرب من 
حدودها في إقليم كردستان العراق. 

األهميــة  علــى  الوزيــر  وشــدد 
متينــا  ملنطقــة  االســتراتيجية 
كردســتان  في  دهــوك  مبحافظــة 
العــراق. وقــال: "مثلمــا فعلنا في 
سوريا، سنقيم قواعد ونسيطر على 

املنطقة".

بغداد ـ الصباح الجديد:   
املدني  الطيران  اكدت ســلطة 
امــس األحد، ان اجــالء الرحلة 
االولى ألبناء البالد العالقني في 

الهند، سيكون اليوم االثنني
وذكرت الطيران في بيان اطلعت 
الصبــاح اجلديد على نســخة 
منــه: "ســيتم اليــوم اإلثنني 
الرحلــة األولى للعالقني  إجالء 
اجلوية  اخلطوط  هناك على منت 
العراقية والتي ســتكون هناك 

أخــرى منتظمة لغرض  رحالت 
إجالءهم إلى العراق".

وبــدأت وزارة الصحــة والبيئة 
من  عــدد  باتخــاذ  العراقيــة، 
القادمني  للمواطنني  االجراءات 
من الهند التي شهدت تسجيل 
ارتفــاع باالصابــات والوفيــات 
الناجمــة عن كورونــا، نتيجة 
ظهور ســاللة جديدة متحورة 
أدت الى إصابــات ووفيات هائلة 

في الهند.

الطيران المدني: اليوم .. إجالء الرحلة 
األولى للمواطنين العالقين في الهند 

خبير تركي: أنقرة تقيم قواعدها 
العسكرية شمالي العراق من دون 

موافقات

بغداد - وعد الشمري:
العمليــات  قيــادة  أعلنــت 
املشــتركة، أمــس األحد، عن 
الوضع  إلرباك  مخطط  إحباط 
األيام  ديالــى خالل  األمني في 
األخيرة من رمضان،  العشــرة 
داعــش  تنظيــم  أن  مبينــاً 
اإلرهابــي يحــاول اســتغالل 
املناطــق املتروكة فــي القيام 
اإلجرامية، مشــدداً  بعملياته 
شهدت  املاضية  األيام  أن  على 
فتح بعض الطرق التي تساعد 
إعادة  علــى  األمنية  القــوات 

التموضع واالنفتاح.
القيادة  املتحدث باســم  وقال 
تصريح  في  اخلفاجي  حتســني 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، إن 
"اخلــروق األمنيــة األخيرة في 
العام  القائــد  دفعت  ديالــى، 
مصطفى  املســلحة  للقوات 
الكاظمي إلى إصدار توجيهات 
مشــددة بضرورة الوقوف على 
تلــك اخلروق، وحلهــا ومعرفة 

األسباب التي أدت إليها".
وأضاف اخلفاجي، أن "الكاظمي 
املســتوى  عالي  وفداً  أرســل 
برئاســة وزير الداخلية عثمان 
الغامني ضم نائب قائد القوات 
املشتركة عبد األمير الشمري 
ومستشــار األمــن القومــي 
قاســم األعرجــي وعــدد من 

القادة امليدانيني".
وأشــار، إلى أن "اخلــروق كانت 
خلفهــا عــدد من األســباب 
أهمهــا وجود اخلاليــا النائمة 
األراضي  لبعض  واســتغاللها 
وتخنــدق عناصــر  املتروكــة 
التنظيــم اإلرهابي في إمكان 
املناطق  علــى  تؤثر  أن  ممكــن 

املتاخمة".
ولفــت اخلفاجي، إلــى "جهد 
كبيــر من قيــادة قــوات الرد 
من  وجهد هندسي  الســريع، 
وزارتي الدفاع والداخلية إضافة 
إلى قيام قوات احلشد الشعبي 
بقطع اإلمداد على التنظيمات 

اإلرهابية".
أيــام  "أربعــة  أن  وأوضــح، 

أفضت  العمل  متواصلة مــن 
إلى فتح بعــض الطريق التي 
القوات  انفتاح  إعادة  من  متكن 
خطوط  وقطــع  والتموضــع 
نهر  ضفتــي  علــى  اإلمــداد 
تشهد  كانت  التي  خريســان 

حتركاً لإلرهابيني".
أن  علــى  اخلفاجــي،  وشــدد 
"تنظيــم داعــش يحــاول أن 

يســتغل الضفة البعيدة من 
نهر خريسان ويعبر إلى املناطق 
املتروكــة مــن قبــل األهالي 

للقيام بهجمات إرهابية".
ويواصــل، أن "العملية األخيرة 
فــي ديالى تعــد مختلفة عن 
احمللية  اإلدارة  ســابقاتها كون 
في احملافظــة، واألهالي أصبح 
لديهم إصــرار في التعاون مع 

القوات األمنية وقد توصلنا إلى 
الســيما  النجاحات  من  كثير 

على صعيد املعلومات". 
أن  إلــى  اخلفاجــي،  ومضــى 
"حمالت التفتيش أسفرت عن 
تدميــر الكثير مــن املضافات 
لإلرهابيــني  أوكار  وتدميــر 
واحلصول علــى معلومات في 
غايــة اخلطورة أبرزهــا بوجود 

مخطــط للنيل من أمن ديالى 
خالل األيام العشرة األخيرة من 

رمضان".
من جانبــه، ذكــر عضو جلنة 
األمــن والدفــاع عبــد اخلالق 
العزاوي، أن "التنظيم االرهابي 
ما زال يتواجد في بعض اخلاليا 
مســتغالً الطبيعة اجلغرافية 

للمحافظة".

احبطنا مخططا لعناصر داعش استهدف
العبث بأمن ديالى في أيام رمضان األخيرة

قوات العمليات املشتركة

العمليات المشتركة بعد اكتشافها معلومات خطيرة: 

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة النفــط، يوم امس 
األحــد، ان إجناز مصفــى كربالء 
بلغــت أكثر من %90 ، مشــيرة 
الى ان املصفى سيرفد منظومة 
للمحافظة  الكهربائية  الطاقة 
بطاقــة توليدية تصل إلى )200( 

ميجاواط خالل هذا الصيف.
وحســب بيان صدر عــن مكتبه 
النفط إحســان عبد  وزيــر  قال 
ان "املصفى  اجلبــار إســماعيل 
ميثل قيمة عليــا وإضافة مهمة 
العراق  فــي  التصفية  لقطــاع 
من حيث النوعيــة واجلودة، ألنه 
سوف يُسهم في تغطية نسبة 
%90 من احلاجة احمللية  تزيد على 
للمشــتقات النفطية بعد إجناز 
وتشــغيل عــدد من املشــاريع 

األخرى في قطاع التصفية التي 
تنفذهــا الوزارة في هــذا اإلطار 
الى جانب هذا املشروع". وأضاف 
الوزير أنه أوعز "الى إدارة املصفى 
باإلســراع فــي إجناز اإلجــراءات 
الفنيــة املطلوبة لرفد منظومة 
للمحافظة  الكهربائية  الطاقة 
بطاقــة توليدية تصل إلى )200( 
ميكاواط هذا الصيف". وكشف 
إســماعيل عن "إجنــاز الوحدات 
اإلنتاجيــة للمصفى التي تضم 
وخدمية  تشــغيلية  وحدة   )35(
البنزين،  أربع وحدات إلنتاج  منها 
احلراري  التكســير  وحدة  وتضم 
بالعامل املســاعد )FCC( ووحدة 
 )95( البولي نفثا وبعدد أوكتيني 
و)90( الــى جانب تنفيذ انشــاء 

)44( خزاناً".

النفط: نسب اإلنجاز في 
الوحدات اإلنتاجية لمصفى 
كربالء بلغت اكثر من 90 % 

السليمانية ـ عباس اركوازي:
الوطنــي  االحتــاد  اعلــن 
التغيير،  الكردســتاني وحركة 
انتخابــي  حتالــف  تشــكيل 
للمشــاركة بقائمة واحدة في 

االنتخابات البرملانية املقبلة.
الوطنــي  االحتــاد  وســجل 
الكوردســتاني وحركة التغيير 
حتالفهمــا بنحو رســمي لدى 
املســتقلة  العليا  املفوضيــة 
"حتالف  اسم  حتت  لالنتخابات، 
كوردســتان"، ويترأســه الهور 
املشترك  الرئيس  جنكي  شيخ 

لالحتاد الوطني الكردستاني.

وقال عضو املكتب السياســي 
لالحتــاد الوطنــي رزكار حاجي 
للصباح  تصريــح  فــي  حمه، 
اجلديد، ان الهور شــيخ جنكي 
تسلم رئاسة حتالف كردستان، 
بنــاء علــى طلــب مــن بافل 
طالبانــي الرئيــس املشــترك 
لالحتاد  السياســي  واملكتــب 

الوطني.
االحتــاد  حتالــف  ان  واضــاف، 
التغييــر  وحركــة  الوطنــي 
سيعمل بالتنسيق مع االطراف 
السياســية االخرى وسيحقق 
جناحــاً  كبيراً فــي االنتخابات 

املقبلة.
واوضــح، ان االحتــاد الوطنــي 
يتطلــع ليكــون الفائــز االول 
كردستان  اقليم  مستوى  على 
مســتوى  على  الثالث  والفائز 
البــالد وفي كركوك ســيكون 

الفائز االول.
وتابع،"نحن في حتالف كردستان 
االطــراف  مــع  وبالتنســيق 
سيكون  االخرى،  السياســية 
بني  مشــتركون  مرشحون  لنا 
التغيير،  االحتاد الوطني وحركة 
واالقضية  احملافظات  في جميع 

والنواحي.

الى ذلك علمت الصباح اجلديد 
من مصادر مطلعــة، ان االحتاد 
الوطنــي توصــل الــى اتفاق 
مع جماعــة العدالــة واإلحتاد 
االســالمي للمشــاركة فــي 

االنتخابات املقبلة.
اوضحــت املصــادر ان جوهــر 
اتفاق جماعــة العدالة واإلحتاد 
الوطني  االحتاد  مع  االســالمي 
التنســيق على مســتوى  هو 
الدوائر االنتخابية الذي سيكون 
تقاسم املقاعد بني محافظات 
االقليم في السليمانية، واربيل 

ودهوك.

يترأسه الهور شيخ جنكي

االتحاد الوطني والتغيير يشكالن تحالف كردستان للمشاركة في االنتخابات



تقرير

محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

قال مديــر عام الشــركة العامة 
كــرمي  مرتضــى  البــري  للنقــل 
النقـل  أسطول  ان  الشحمـــاني 
البري أجنز مناقـــلة )121( نقلـــة 
حلبوب احلنطة احملليـــة من سايلو 
مدينة ســامراء والى محافظـــة 
)111( نقلـــة فيما  النجف بواقع 
تـم حتقيـق )10( نقـالت من سايلو 
مدينة الصويـــرة بإجتاه مدينـــة 

الرفـاعي في محافظـة ذي قار. 
وقال مديــر عام الشــركة رئيس 
مجلــس ادارتها ، جــاء ذلك على 
الذي  النقل  وزير  توجيهـــات  وفق 
أكـد أهميـــة األستمرار مبناقـلة 
حبــوب احلنطـــة لصالــح وزارة 
التجـارة كونها تـدخل في السلة 
الغذائيـــة للمواطن التي حرصت 
احلكومة على تقدميهـا خالل شهر 

رمضان املبـارك .
أعمال  خــالل  املناقـــلة  وجــرت 
النصــف الثـــاني من شــهر أذار 
أيـــام  أربعة  املاضي وعلــى مدى 
بحمولة بـــلغت أكثر من )4( أالف 
طًن مت نقلهـا على منت شاحنـات 
فروع الشــركة التــي تعمل على 
تنفيذ العقود احلكوميـــة اخلاصة 
البــري على  بحمــوالت النقـــل 
تسهم  والتي  أنواعهـــا  مختلف 
احلركــة  بتنشيـــط  بـــدورها 
التجاريـة واالقتصاديـة في البلد .

املواصفة  تعريفيــة عن  محاضرة 
اخلاصة مبكافحة الرشوة

وأكــد الشــحماني لقــد أقامت 
الشــركة العامــة للنقــل البري 
تخصصية  محاضــرة  مقرها  في 
حول املواصفــة اخلاصة مبكافحة 
الرشوة في املنظمات واملؤسسات 
 ، احلكوميــة  وغيــر  احلكوميــة 
منسوبي  اشراك  لضرورة  مضيفا 
احليوية  بالدورات  الوزارة  تشكيالت 

على مدار العام .
وتأتي هذه احملاضــرة التي اقامتها 
شــعبة اجلــودة فــي الشــركة 
بالتنســيق مــع قســم اجلــودة 
والتطوير املؤسسي في وزارة النقل 
، وتناول احملاضر عوف عبد الرحمن 
مسؤول شعبة التطوير املؤسسي 
في الوزارة املواصفــة التي تهدف 

الــى احلد من ظاهرة الرشــوة في 
املؤسســات احلكومية واخلاصة اذ 
حتدد املعطيــات اخلاصة مبكافحة 
تلك الظاهرة وتوفير التوجه العام 

ملساعدة املنظمات للحد منها. 
مخاطر  الى  كذلك  احملاضر  وتطرق 
الرشــوة وإنعكاساتها في اجملتمع 
االسالم  الرشــوة في  آخذ  وحكم 
اجملتمع  على  السلبي  وإنعكاسها 
وأخالقياتــه ،اضافًة الــى تطبيق 

نظام مكافحة الفساد... 
من جانبه أشاد مدير قسم اجلودة 
والتطويــر املؤسســي فــي وزارة 
النقــل ناظم محمد رضا باحلضور 
والتفاعل الكبير الذي اثرى احملاضرة 

واملادة املقدمة.
العامة  الشــركة  وباشر إسطول 
للنقل البري بنقل كميات مفتوحة 

من مادة احلنطة احمللية. 
توافقاً   : الشــركة  وبّي مدير عام 
مع توجيهات وزير النقل  بتسخير 
جهد الــوزارة البري في إجناح عمل 
 ، اخلدمية  احلكومية  املؤسســات 
فقد إنبرى اسطول الشركة بنقل 
كميات مفتوحة )غير محدودة( من 
مادة احلنطة احمللية من بيجي الى 
مخازن الرصافة في بغداد وكربالء 
املبرمة  للعقــود  تنفيذآ  والنجف 
العامة  /الشركة  التجارة  وزارة  مع 
املدير  وأضــاف  احلبــوب..   لتجارة 
العام إن الظروف الصحية احلرجة 
التي مير بها العالم وشهر رمضان 
املبارك لم حَتول دون استمرار عمل 
لشتى  الشركة  شاحنات  سائقي 
بالتزامات  ايفــاًء  واحملاور  احلموالت 
الشركة بتنفيذ العقود املبرمة مع 

شتى الوزارات.
أيضا  الشــركة  أُســطول  وحقق 
)220( نقلة من مادة االسمدة خالل 
ايام االخيرة من شــهر  العشــرة 

نيسان املاضي . 
وأوضح املدير العام للشركة ان هذه 
املبرم  العقد  جاءت ضمن  النقالت 
مع وزارة الزراعة ، اذ بلغت )9.140( 
طناً نُقلت من معمل االسمدة في 
البصرة /خور الزبير الى محافظات 
وميســان(  النجف..  )الديوانيــة.. 
لالســهام وبفاعليــة فــي إجناح 
موسم االستزراع الصيفي ولدعم 
املنتج احمللي ليكــون عامالً مهماً 
في وفــرة احملاصيل الزراعية واغراق 

السوق العراقية بها.
صيانـــة  فريــق  وأستأنـــف 
الشاحنـــات فــي مــرآب التاجي 

للنقـل  العامـة  للشركـة  التـابع 
البـــري / إحدى تشكيـــالت وزارة 
النقل العمل علــى صيانة وأدامة 
شــاحنات الفــرع نوع ) أشــواك 
اليـلنـــد ( حمولة 5 اطنان والبدء 
بتنظيــف هيــاكل الشاحنـــات 
بالصبــغ  لطالئهــا  أستعـــداداً 
األبيض لتجديـــد رونقها وإعـادة 
بريقها كأسطول رديف لشاحنـات 
الشركة ... وألهمية تعزيز أسطول 
النقــل البري بطاقات متجددة من 
األعمال  بعض  لتنفيذ  الشاحنات 
املوكلــة بهــا وتأمي انســيابية 
العمل في عقود الشــركة ، باشر 
مــالك مرأب التاجي من ســائقي 
وفنيي ومهندسي مختصي قبل 
عدة أيام العمل ليل نهار برغم أيام 
شهر رمضان الفضيل على صيانة 

شاحنات فرعهم من نوع ) أشواك 
اليـلنـــد ( وإدامة مجموعة احملرك 
وتفرعات كهربائيات  احلركة  وناقل 
وصيانة  بعضها  وجتديد  الشاحنة 
القســم األخــر مبــا ميكنها من 
العــودة للعمــل بطاقــة عملية 
قصوى أضافة الــى تهيئة هيكل 
الشــاحنات للطالء باللون االبيض 
لتوحيد مظهرها اخلارجي وإضافة 
ملسة فنية وجمالية للشاحنات ...

روعة  الشحمـــاني على  وأكـــد 
جهــود أبنـــاء النقل البــري في 
جتـــاه  بواجبـــاتهم  النهــوض 
الشــركة وتوفير املبالـــغ الالزمة 
وإدامـــة الشاحنـات مما  لصيانـة 
يعبر عن حرص منســـوبي النقل 
احلفـاظ على شركتهم  البري في 

وإدامة عمل اسطولهـا .

بغداد ـ الصباح الجديد:
تــرأس املهندس أســامة جهاد قاســم 
العامة  الشــركة  عام  الهماشــي مدير 
لالتصاالت واملعلوماتيــة / رئيس مجلس 
إدارة  االدارة اجللسة التاسعة عشر جمللس 

الشركة للعام احلالي . 
ومتت مناقشــة القضايــا املطروحة على 
جــدول أعمال اجمللــس، واتخــاذ القرارات 
االرتقاء  التــي مــن شــأنها  املناســبة 
بعمل الشــركة وتقدمي أفضــل اخلدمات 
للمواطني واملؤسســات احلكومية، ومن 
جملــة القــرارات املوافقة علــى توجيه 
املديريات واألقســام املعنية في الشركة 
بتجهيز منتديات الشــباب التابعة لوزارة 

الشــباب والرياضة والبالــغ عددها اثنان 
االنترنت،  بخدمــة  منتــدى  وخمســون 
بالتعــاون مع شــركات القطــاع اخلاص 
اجملهــزة للخدمة، علــى أن تكون معفية 
من أجور البنى التحتية، ومبا يســهم في 
تثقيــف فئة الشــباب، وتأهيلهم فكرياً 
وثقافياً، وتوجيه طاقاتهم من  واجتماعياً 

اجل املساهمة في بناء وطننا احلبيب. 
كمــا وجــه اجمللــس مديريــة خدمــات 
املعنية  اإلتصاالت واملعلوماتية، واألقسام 
االســتمارة  باســتضافة  الشــركة  في 
والشــؤون  العمل  لــوزارة  االلكترونيــة 
االجتماعيــة واخلاصــة بهيئــة احلماية 
االجتماعيــة، ملدة شــهر واحــد، لغرض 

في  اجلديد  الشــمول  اجراءات  تســهيل 
الهيئة، و استيعاب األســر الفقيرة وممن 
هم دون خــط الفقر وشــمولهم بإعانة 

احلماية االجتماعية. 
كما مت اتخاذ القرارات املناســبة التي من 
شــأنها االرتقاء بعمل الشــركة وتقدمي 
أفضل اخلدمات للمواطني واملؤسســات 
احلكومية، من خــالل تعزيز وتأهيل البنى 
التحتيــة لالتصاالت وإســتخدام أفضل 
التقنيــات احلديثة في مجــال االتصاالت 
واملعلوماتية متاشيا” مع توجيهات الوزارة 
وأمانة مجلــس الوزراء فــي جعل قطاع 
االتصاالت واحدا” مــن أهم مصادر اإليراد 

خلزينة الدولة . 

أسطولنا ينفذ العقود الحكومية بشتى الحموالت 
لتنشيط الحركة التجارية واالقتصادية في البالد

مدير عام الشركة العامة للنقل البري للصباح الجديد :

انجز أسطول النقـل 
البري مناقلة )121( 
نقلة لحبوب الحنطة 

المحلية من سايلو 
سامراء الى النجف 

بواقع )111( نقلـة ، 
فيما تم تحقيق )10( 

نقالت من سايلو 
مدينة الصويرة 

بإتجاه مدينة 
الرفـاعي

اسطول الشركة خالل عمليات النقل )في االطار( مدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني

بغداد ـ الصباح الجديد:
تُواصـــل شركة الزوراء العامة إحدى شركات 
وزارة الصناعــة واملعادن جهودها إلجناز عقدها 
املُبــرم مع الشــركة العامة لتوزيــع كهرباء 
الوسط واملُتضمن إنشاء ونصب وتشغيل ) ٤٠ 
 ) 11KV 31.5 MVA/ 33 ( محطة توزيع ثانوية )

في شتى احمُلافظـات .
وقـــاَل ُمدير عام الشــركة املُهندس هـــادي 
علـــي طـــه ان مالكات الشــركة وبجهود 
حثيثة متكنت من إجناز وتسليم ) ٣٤ ( محطة 
شملت محطات الوفاء والروضتي واخليرات في 
ُمحافظة كربالء ومحطات حمورابي واحلكمة 
وسومر ومزارع الدولة والواثق واحلرس والنقليات 
ومقبــرة املســيح وأور واخلنســاء والزوية وأم 
القرى واحلمــراء في ُمحافظة بغداد ومحطات 
الوجيهية والــرازي في ُمحافظة ديالى إضافة 
إلى محطات امليالد واحلزام اجلديد والسدير في 
ُمحافظة النجف األشــرف ومحطات الدوالب 
والنيل والطابوق والقاســم ومصطفى راغب 
والبكرلي في ُمحافظة بابل ومحطتي احلفرية 
والشــحيمية في ُمحافظة واسط فضالً عن 
محطتي غماس وحــي اجلامعة في ُمحافظة 
الديوانية ومحطات سد حديثة وجزيرة الكرمة 

وبروانة في ُمحافظة األنبار .
ولفت املديــر العام الى ان مالكات الشــركة 
تُواصل العمل إلكمال احملطات الست املُتبقية 
والتي تشــمل محطة الرحمة في ُمحافظة 
بغداد ومحطات غرب بلــدروز ومدخل جلوالء 
فــي ُمحافظة ديالــى ومحطــات راوة وغرب 
الرمادي في ُمحافظــة األنبار ومحطة عوفي 
فــي ُمحافظة بابل ، مؤكداً ان هذا العقد يُعد 
من املشــاريع املُهمة التي سُتسهم في فك 
وتُثبت  الوطنية  الشــبكة  وتعزيز  اإلختناقات 
إمكانيات شــركة الزوراء العامــة في تنفيذ 
شتى املشاريع واألعمال الكهربائية ومشاريع 
الطاقة الشمســية إذ نفذت العديد من هذه 

املشاريع في عموم احمُلافظات .

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تابع محافظ واســط الدكتور محمد جميل 
املياحــي وبرفقــة املهندس يعــرب قحطان 
عباس مديــر عام املديريــة العامة للمجاري 
في وزارة البلديات العمل في مشروع مجاري 
احلي الكبير ، بغية االســراع في اجنازه ، وجتاوز 
العراقيل التي تعيــق تقدم العمل فيه ، بعد 
ما كان املشروع متلكئ وشبه متوقف ، بدأت 

ترتفع وتيرة العمل فيه ومبراحل متقدمة .. 
وقال لقــد وضعنا  جدول زمني للتشــغيل 
التجريبي حملطات الرفع ودخولها العمل خالل 

االشهر القادمة
كذلــك أكدنا علــى  مضاعفة فــرق العمل 
واالجناز من خالل املتابعة اليومية  املســتمرة 

واكمال ربط الشبكات باخلط الناقل 
إضافة الى إســتحداث شــارع رئيسي لفتح 
مدينة احلي بداية من احلي العســكري ومروراً 
بــي احلريتــي واملعلمي الثانيــة وصوال إلى 

املستشفى وضفاف الغراف ..
كما افتتح احملافظ مجموعة مشاريع خدمية 
في قضــاء النعمانية في عدد من القطاعات 
املهمة والتي بتماس مباشر مع حياة املواطن.. 
وأوضــح أنــه مت  مجمع ماء يغــذي عدد من 
القرى وافتتاح مشــروع مد خط ناقل لقرية 
ســيد عبيس كذلك مشــروع مد خط ناقل 
مع شبكة لقرية البلحة بطول ١٤ كيلومتر. 
وأضاف أنه ضمن خطــة العمل في القضاء 
فقد مت  وضع حجر اســاس ملدرسة ١٨ صف 
كذلك وضع حجر االســاس ملشــروع تبليط 
الطريق الرئيســي الواصل إلى قرية الســيد 

مالك “رحمه اهلل” 

“ الزوراء ُتكمل )34( محطة 
وُتواصل أعمالها إلنجاز 

المحطات الست الُمتبقية

محافظ واسط يتابع 
سير األعمال في مشروع 

مجاري قضاء الحي 

بغداد ـ الصباح الجديد:

في الوقت الذي تشــّدد فيه املفوضية 
العليا املســتقلة لالنتخابات، على أن 
موعــد إجراء انتخــاب مجلس النواب 
العراقي فــي 10 تشــرين األول 2021 
حتمي ال تراجع عنه, تؤكد بأنها تواصل 
خطواتهــا وحتضيراتها ملرحلة االقتراع 
بعد انتهاء فترة حتديث سجل الناخبي 
لقراره  املفوضــي  وإصــدار مجلــس 
بإيقاف عملية التســجيل البايومتري 
لغايــة االنتهاء من إجــراء االنتخابات 

النيابية املبكرة .\
إذ تشــرع املفوضيــة بإعداد ســجل 
ناخبــي رصــي, يتــم طباعتــه في 
العراقي  اإلعــالم  شــبكة  مطبعــة 
بحســب موافقة مجلس الوزراء خالل 
جلســته املنعقــدة فــي 27/4/2021 
وبأسلوب التعاقد املباشر لطبع سجل 
الناخبي العام واخلاص النهائي، وكراس 
الناخبي،  ســجل  وبوستر  املرشحي، 
االنتخابات صالحية  وتخويل مفوضية 
التفاوض والتعاقد املباشــر مع إحدى 

الشــركات العاملية الرصينة لطباعة 
واالســتمارات  االقتراع  أوراق  وجتهيــز 
النــواب/2021  مجلــس  النتخابــات 
اســتثناء من تعليمات تنفيذ العقود 

احلكومية والضوابط امللحقة بها.  
وفي ســياق آخر انقضت مدة تسجيل 
واألحــزاب  السياســية  التحالفــات 
واملرشحي، في األول من أيار لعام  2021، 
وســيجري تباًعا التحقق مــن أهلية 
بأكثر  عددهم  يقدر  الذين  املرشــحي 
بالتنســيق مع املؤسسات   ،3500 من 
ذات العالقــة وهــي )وزارة الداخلية /
األدلة اجلنائية، الهيئة الوطنية العليا 
للمســاءلة والعدالة، هيئــة النزاهة، 
وزارة التربيــة، وزارة التعليــم العالي 

والبحث العلمي(.
لعملية  االســتعدادات  اطــار  وفــي 
االقتراع, شــكلت املفوضيــة اللجنة 
املركزيــة الختيــار موظفــي االقتراع 
املفوضي  مجلــس  عضــو  برئاســة 
حســي(,  ياســي  )فياض  القاضــي 
آلية  اللجنة علــى إعداد  وتعمل هذه 
اختيار  دقيقــة تضمن ســير عمــل 
موظفــي االقتراع بشــفافية ونزاهة 

واستقاللية حيث سيتم اختيارهم من 
فئة موظفي الدولــة على أن ال يكون 
مســجالً لدى املفوضية كمرشــح أو 

وكيل حزب سياسي أو مراقب.
وبتوجيه مــن رئيس مجلس املفوضي 
القاضــي جليل عدنان خلف تســتمر 
عمليــة املتابعــة امليدانيــة  ملكاتب 
ومراكــز  االنتخابيــة   احملافظــات 
التســجيل التابعة لها والفرق اجلوالة 
من قبل املديرين العامي في املفوضية؛ 
للوقوف على اســتعداداتهم للعملية 
االنتخابيــة واملعوقــات التــي تواجه 

عملهم.
واستقبل رئيس مجلس املفوضي كالً 
من الســفير الســويدي الرس روناس 
والســفير الفنلنــدي  فيــزا هاكينن 
رور  النرويجــي  باألعمــال  والقائــم 

هوكسدال.
وشرح رئيس مجلس املفوضي للسفراء 
التي  واالســتعدادات  اخلطوات  الثالثة 
تقوم بها املفوضية إلقامة االنتخابات، 
مؤكــداً إن دعوة املفوضيــة لعدد من 
الــدول فــي العالم بإرســال مراقبي 
دوليــي، تأتي من بــاب إعــادة الثقة 

ولكي  اجلديد  ومجلســها  باملفوضية 
تطمئن الدول لإلجراءات املتخذة.

العالقة  وتنظيم  التواصــل  إطار  وفي 
مع وســائل االعالم التي تعد الشريك 
األساســي في عمل املفوضية ملا لها 
مــن دور مهــم ومحوري فــي توعية 
وتثقيف الناخبي بأهمية مشاركتهم 
في االنتخابــات؛ ضماناً لنزاهة وعدالة 

وشفافية العملية الدميقراطية. 
ترّحب  بكل  االنتخابــات  إن مفوضية 
املهتمــي في الشــأن االنتخابي ومن 
ضمنهــم وســائل اإلعــالم  لإلطالع 
على مجريات عمــل املفوضية  ونقل 
الصورة احلقيقية للــرأي العام بأمانة 
ذاته  الوقت  وفــي  وحيادية،  ومهنيــة 
فإن املفوضية تدعــو إلى توّخي الدّقة 
فــي نقل املعلومــة واســتقائها من 
مصادرها الرســمية، كمــا تدعو إلى 
تضافر كّل اجلهــود الصادقة في دعم 
عمل املفّوضية من خالل حّث الناخبي 
حّقهم  ممارســة  علــى  وتثقيفهــم 
الدســتوري في التصويت في انتخاب 
مجلس النــّواب العراقي املزمع إجراؤه 

في 10 تشرين األول لعام 2021.

مفوضية االنتخابات تؤكد بأنها تواصل خطواتها وتحضيراتها لمرحلة االقتراع 
بعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
توعدت حكومــة كوريا الشــمالية الواليات 
املتحدة بأنها “ســتتأذى” في حال إقدام إدارة 
الرئيــس األمريكي، جو بايدن، على اســتفزاز 
بيونغ يانغ، محذرة إياها من اتباع سياســات 

احلرب الباردة.
الشــمالية،  الكورية  اخلارجية  وزارة  وقالــت 
في بيــان نشــرته ليلة امس االحــد “وكالة 
األنباء املركزية الكورية” الرســمية في البالد، 
إن كلمــة بايدن، التــي وصف فيهــا كوريا 
الشــمالية بـ”التهديد اخلطيــر”، وتعليقات 
فريقه حول قضية حقوق اإلنســان فيها “ال 
ميكن التســامح معها”، معتبرة أن األحاديث 
حول الدبلوماسية ليست إال وسيلة للتستر 

على نية “مواصلة السياسة العدائية”.
وأشــارت الوزارة إلــى أن “الواليــات املتحدة 
ستواجه أزمة ستزداد سوءا في حال اتباعها 
سياسات احلرب الباردة” جتاه كوريا الشمالية، 
مشددة: “الواليات املتحدة عليها أن تفهم أنها 

ستتأذى في حال إقدامها على استفزازنا”.
وأعلن البيت األبيض، اجلمعة املاضية، أن إدارة 
بايــدن أجنزت مراجعتها لسياســات الواليات 

املتحدة جتاه كوريا الشمالية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة اخلارجيــة األميركية، امس االول 
الســبت، أن وفدا دبلوماسيا وأمنيا يبدأ اليوم 
جولة خارجية تشــمل اإلمارات واألردن ومصر 
والسعودية وتستمر حتى 7 مايو، لبحث عدد 

من القضايا اإلقليمية.
وجاء في بيــان اخلارجية األميركيــة أن “وفدا 
مشــتركا يتألف من مستشار وزارة اخلارجية 
األميركي ديريك شــوليت ومنســق مجلس 
األمن القومي للشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بأعمال  القائــم  بريت ماكغــورك، وكذلــك 
مساعد وزير اخلارجية لشــؤون الشرق األدنى 
جوي هود ونائبة مســاعد وزير الدفاع لشؤون 
الشرق األوسط دانا سترول، سوف يسافر إلى 

الشرق األوسط في الفترة من 1 إلى 7 مايو”.
وأضــاف البيــان أن الوفد “ســيزور أبو ظبي 
وعّمــان والقاهــرة والرياض، ويلتقــي الوفد 
بكبار املســؤولني احلكوميني لتأكيد العالقات 
السياســية واالقتصادية والثقافية واألمنية 
طويلة األمد بني الواليات املتحدة وشــركائنا 

اإلقليميني”.

كوريا الشمالية: الواليات 
المتحدة ستتأذى حال 
إقدامها على استفزازنا

وفد أمريكي رفيع 
يبدأ جولة في اربعة 

بلدان عربية

الصباح الجديد ـ متابعة:

العالم  اليمنيــة  دعــت احلكومة 
اإلســالمي واملنظمــات احلقوقية 
االحتادات  وجميــع  الدين  وعلمــاء 
واجلمعيــات الُعلمائيــة والدينية، 
الشــريف  األزهر  رأســها  وعلــى 
ومنظمة العالم اإلسالمي وهيئات 
االعتداءات  إدانة  إلى  العلماء،  كبار 
التي متارســها امليليشيات احلوثية 
املدعومــة إيرانيــاً ضد الســكان 
واملســاجد في مناطق سيطرتها، 
مبــا في ذلك منــع املصلني من أداء 
صالة التراويح، وتدنيس املســاجد 
بجلســات مضــغ نبتــة “القات” 

اخملدرة.
الدعــوة اليمنية جــاءت في بيان 
رســمي لوزارة األوقاف واإلرشــاد، 
بعد أن تصاعدت أخيراً االنتهاكات 
احلوثية فــي صنعــاء وغيرها من 
املناطــق ضد املســاجد واملصلني، 
حيث تصــر اجلماعة علــى حتويل 
إلى مواقع للحشد  العبادة  أماكن 
والتعبئــة واحليلولــة دون إقامــة 

شعائر اخملالفني لها مذهبياً.
وذكر البيــان أن “جــزءاً غير قليل 
تصاعد  يعانــون  اليمنيــني  مــن 
والتعسف من قبل  التعدي  أعمال 
امليليشــيات احلوثية املدعومة من 
إيران، التي تسطو على العديد من 
املدن اليمنية بقوة السالح، وحتارب 
إقامة شعائر اهلل في بيوته، كإقامة 
صــالة التراويح فــي األرياف، ومنع 
إقامتها بشكل جزئي في املدن، من 
خالل القيود واملضايقات، باإلضافة 
إلى حرمان املســلم من حقه في 
االعتكاف وقيــام الليل، وصوالً إلى 
إغالق مراكز حتفيظ القرآن الكرمي”.
واتهم البيان امليليشــيات احلوثية 
التي وصفهــا بـ”العنصرية” بأنها 
الســالح  وبقوة  “تســعى جاهدة 
اخلرافية  ومعتقداتها  رؤاها  لفرِض 
التي تخالف العقيدة اإلســالمية 
الّصافيــة لليمنيني، باإلضافة إلى 
ذلك ال تســلم بيوت اهلل نفسها، 
رغم قدسيتها، من هذه االعتداءات 
حتويل  منهــا  التي  واالنتهــاكات، 
بعضها إلــى ديوانيات ملضغ القات 
ومخازن  والرقص  للهو  وســاحات 
لألســلحة والعبــوات املتفجــرة 
ومعتقالت ملن يخالفهم في الفكر 

واملعتقد”. 

امليليشيات “حترم  أن  البيان  وأضاف 
النــاس حقهم في إقامة شــعائر 
اهلل فــي بيوته، وتقــوم باالنتهاك 
املتعمد حلرمة املساجد، واالمتهان 
لقدســيتها التي أذن اهلل أن تُرفع 
ويُذكر فيها اســُمه، وتقوم بإجبار 
الناس على االستماع خلطب زعيم 

اجلماعة، وقراءة مالزم شقيقه”.
االعتداءات  هــذه  البيــان  ووصف 
امتــداداً  “متثــل  بأنهــا  احلوثيــة 
والتفجيرات  االنتهاكات  لسلسلة 
الســابقة التي استهدفت العديد 
من املساجد ومراكز حتفيظ القرآن 
ابتداًء من  الكرمي من قبل اجلماعة، 

سنوات التمرد األولى”.
وقــال إن املضايقــات التــي تقوم 
اإليرانية  احلوثية  امليليشــيات  بها 
وســّنة  اإلســالم  تعاليم  تخالف 
النبــي محمد وأخالق املســلمني، 
باإلضافــة إلى كونها متثــُل حتدياً 
ســافراً لإلعــالن العاملــي حلقوق 
اإلنسان الذي اعتمد في عام 1948، 

وفيه حرية املعتقد والتدين، وأيضاً 
العهــد الدولــي اخلــاص باحلقوق 
اعتمدته  الذي  والسياسية  املدنية 
اجلمعية العامــة لألمم املتحدة في 
عام 1966، وخصوصاً املادة 18 منه، 
ببنودهــا األربعة التــي تنص على 
والتدين  العبادة  اإلنســان في  حق 

واملعتقد.
واإلرشاد  األوقاف  وزارة  بيان  وأوضح 
أن “مــا يتعــرض لــه اليمنيــون 
ممنهجة،  إرهابيــة  اعتــداءاٍت  من 
ميثل  امليليشــيات  هذه  متارُســها 
استهدافاً لُهوية اليمنيني وحقهم 
كمســلمني في ممارسة عباداتهم، 
بهدف تغييــر عقيدتهم املعتدلة 
اســتهداٌف  أنه  كمــا  بالقســر، 
الذي  الســائِد  اجملتمعي  للتعايش 
عرفــه اليمنيون مــن قبل، وفرض 
حالــة من التطييــف املذهبي من 

طرف واحد”.
ودعــا الوزارة في بيانهــا “االحتادات 
واجلمعيــات الُعلمائيــة والدينية، 

الشــريف  األزهر  رأســها  وعلــى 
ومنظمة العالم اإلسالمي وهيئات 
كبار العلماء وكذا منظمات حقوق 
والدعاة  العلمــاء  وكل  اإلنســان، 
واحلقوقيــني وكل محبي اخلير في 
وبلدان  اإلســالمية  األقطار  جميع 
العالم إلى إدانة هــذه االعتداءات 
التي مُتــارَس ضــد اليمنيني، وضد 
املســاجد، والتصدي لها، والتأكيد 
إقامة شــعائر  في  على حقهــم 
للدين نفســه  انتصاراً  اهلل فيها، 
التعايش،  ومبدأ  السمحة،  وقيمه 
احلفاظ  اليمنيني في  وملا يســاعد 
وعدم  عقيدتهــم،  ســالمة  على 
بالقوة  اإليرانية  املعتقــدات  فرض 
واســتغالل حالــة اجلــوع والفقر 

الناجتة عن احلرب التي أشعلوها”.
وأكد البيان أّن احلكومة الشــرعية 
التحديــات  كل  رغــم  “تعمــُل، 
واجباتهــا  أداء  علــى  والظــروف، 
فــي  اليمنيــني  حــق  بحمايــة 
معتقداتهــم وتنوعاتهم الفكرية 

اخملتلفة،  ومذاهبهم  واجتهاداتهم 
وتعتبر أن هــذه االعتداءات احلوثية 
التعايش  للدين، ومبادئ  استهدافاً 
والســلم االجتماعي فــي اليمن، 

وجميع بلدان املسلمني والعالم”. 
احلوثيــة  امليليشــيات  وكانــت 
املسنودة من إيران صّعدت أخيراً من 
انتهاك حرمة املساجد ودور العبادة 
في العاصمة صنعــاء ومدن مينية 
أخرى حتــت ســيطرتها من خالل 
رمضان  مطلع  منذ  بعضها  حتويل 
إلى مجالــس لتعاطي نبتة القات 
اخملدرة، وتنظيــم لقاءات وفعاليات 
يرافقها  لها  للموالني  وأمســيات 
بــذات الوقــت تشــغيل الزوامل 
املصحوبــة  احلربيــة(  )األهازيــج 
بالرقصات. وحتدث سكان مجاورون 
ملســاجد عدة في صنعاء ومناطق 
أخــرى عــن حتويــل امليليشــيات 
منــذ أول أيــام الشــهر الفضيل 
التي  باألحياء  املســاجد  من  لعدد 
يقطنونهــا؛ مــن دور للعبادة إلى 

وعقد  والســمر  للمقيل  أماكــن 
واألمسيات  واالجتماعات  اللقاءات 
احلوثيــة الطائفيــة. وقبــل أيام، 
أفادت  مينية مطلعة  كانت مصادر 
احلوثيــة كثفت  امليليشــيات  بأن 
أخيراً عبر مــا يُعرَف بكتائب األمن 
النســائية من حمالت القمع بحق 
اليمنيات، وإغالق املصليات اخلاصة 
بهن في عدد من مساجد العاصمة 
اخملتطفة، صنعــاء، بهدف حتويلها 
من أماكن إلقامة الصالة إلى منابر 
وتلقينهن  النســاء  الســتقطاب 

األفكار اخلمينية.
وذكــرت املصــادر أن عناصر األمن 
العشرات  داهمت  احلوثي  النسائي 
بالنســاء  اخلاصة  املصليــات  من 
بعدد من مســاجد صنعاء بحجة 
رفضهــن اجللوس عقــب التراويح 
لالســتماع إلى محاضرات وأفكار 
االنقالبيــني عن  زعيــم  يروجهــا 
قداسة الساللة التي ينتمي إليها، 

وأحقيتها في احلكم والثروة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تاميز”  “نيويــورك  صحيفة  نقلت 
مطلعة  مصــادر  عن  األمريكية 
عدة أن الســعودية وإيران اتفقتا 
في  محادثاتهما  مواصلــة  على 
بغــداد فــي مايو، حيــث أكدت 
أي  أنهــا “ســتغتنم  اململكــة 

فرصة” لتعزيز السالم.
وأكدت مصادر متعددة لوســائل 
إعالم غربية أن وفدين من البلدين 
عقــدا يــوم 9 أبريــل محادثات 
فــي بغداد برعاية رئيــس الوزراء 
الكاظمي،  مصطفــى  العراقي، 

إلــى قضايــا القوات  تطرقــت 
وحرب  إيرانيا،  املدعومة  العراقية 

اليمن، وملف لبنان.
وقالت “نيويــورك تاميز” في تقرير 
نشــرته امس االول الســبت إن 
مســؤولني إيرانيني اثنني وآخرين 
عراقيــني أكدوا لهــا أن احملادثات 
شــارك فيها مدير االستخبارات 
السعودية، خالد احلميدان، ونائب 
ســكرتير اجمللس األعلــى لألمن 

اإليراني، سعيد عرافاني.
وذكــر املســؤولون أن الطرفــني 
في  احملادثات  مواصلة  على  اتفقا 

بغداد خالل شهر مايو ورمبا على 
مستوى السفيرين.

وأفادت الصحيفــة بأن احلكومة 
السعودية أرســلت لها بيانا، ردا 
على طلب للتعليق على املوضوع، 
جاء فيه أن اململكة “ستغتنم أي 
فرصة لإلسهام في تعزيز السالم 
واالستقرار في املنطقة” شريطة 
إيران “حســن النية مع  أن تبدي 
التوقف عن أنشطتها اخلبيثة”.   

وهناك توتر كبير بني الســعودية 
وإيران بسبب خالفات حادة كثيرة، 
خاصة احلرب في اليمن وهجمات 
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الرياض لــدى طهران والقنصلية 
الســعودية فــي مشــهد بعد 
اململكة حكم  تنفيذ ســلطات 
اإلعــدام بحق 47 شــخصا في 
قضايا إرهاب ومن ضمنهم رجل 

الدين الشيعي البارز، منر النمر.
وال توجــد عالقات دبلوماســية 
والرياض  طهــران  بني  رســمية 
منــذ العــام 2016، لكــن جرى 
تبادل  األخيــرة  األســابيع  خالل 
رسائل حول رغبتهما في تسوية 

اخلالفات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انطلقت فــي العاصمة األملانية 
الســبت،  االول  امــس  برلــني، 
مسيرات مبناســبة عيد العمال 
بني  إحداهــا مواجهات  تخلــل 
التي  والشــرطة،  املتظاهريــن 
قالــت إن عناصرهــا تعرضــوا 
املياه،  وقوارير  باحلجارة  للرشــق 
ما دفعها للرد باستخدام قنابل 
وخراطيم  للدموع  املسيل  الغاز 

املياه.
فرانس  وكالة  في  صحفي  وأفاد 
بــرس أن مناوشــات دارت، امس 
االول الســبت، لفترة وجيزة بني 
قوات األمــن وعناصر من حركة 
“بالك بلوك” اليسارية املتطرفة، 

ال سيما عندما أخرجت الشرطة 
بعضــا من هــؤالء العناصر من 

التظاهرة.
وقالت شــرطة برلني في تغريدة 
على تويتر إنها بصدد استخدام 
خراطيم املياه إلطفاء أخشــاب 
التي  األغــراض  مــن  وغيرهــا 
وضعها املتظاهرون في وســط 
الطريق وأضرمــوا فيها النيران، 
إلى  النيران  وذلك “كي ال تنتشر 

السيارات احمليطة”.
كما استخدمت الشرطة قنابل 
الغاز املســيل للدموع واعتقلت 
عددا من األشــخاص، بحســب 

وسائل إعالم محلية.
وجــرت التظاهرة تلبيــة لنداء 

اليســار  من  حــركات  أطلقته 
بدأ  وقــد  املتطــرف،  واليســار 
عصر  بالتجمــع،  املتظاهــرون 
الســبت، في منطقة نويكولن 
بهدف االنطــالق منها إلى حي 

كروزبرغ.
وقدرت الشرطة عدد املتظاهرين 
بنحو خمســة آالف شــخص، 
عددهم  املنظمــون  قــدر  فيما 

بعشرين ألفا.
ونشرت الشــرطة أعدادا كبيرة 
مــن عناصرهــا ناهــزت 5600 

شرطي، حتسبا ألي مواجهات.
ألن  املســيرة  انطــالق  وتأخــر 
الشرطة فرضت على املتظاهرين 
وضع الكمامات والتقيد بقواعد 

املعمول  االجتماعــي  التباعــد 
بها للوقاية من تفشــي فيروس 

كورونا.
األملانية،  العاصمــة  وشــهدت 
السبت، تظاهرات عدة مبناسبة 
غالبيتها  اتسمت  العمال،  عيد 
العظمى بالسلمية، بحسب ما 

أكدت السلطات.
وتلقى سكان العاصمة األملانية 
دعوات للمشــاركة في أكثر من 
عشــرين جتمعا مبناســبة األول 
من مايو، حتــت عناوين مطلبية 
مختلفــة تناول بعضهــا زيادة 
اإليجارات والبعض اآلخر سياسة 
املفروضة  القيــود  أو  الهجــرة 

ملكافحة جائحة كوفيد19-.

حّولت المساجد إلى مجالس للتعبئة

اليمن تدعو المنظمات الدولية إلى إدانة
انتهاكات الحوثيين بحق الحريات الدينية

تصاعدت االنتهاكات 
الحوثية في صنعاء 

وغيرها من المناطق 
ضد المساجد 

والمصلين، اذ تصر 
الجماعة على تحويل 

أماكن العبادة إلى 
مواقع للحشد والتعبئة 

والحيلولة دون إقامة 
شعائر المخالفين لها 

مذهبيًا

احلوثيون ينتهكون دور العبادة

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

فــي اجلولــة الثالثة مــن املباحثات 
الراميــة إلنقــاذ اتفاق النــووي لعام 
املفاوضني  األطراف  آراء  تباينت   ،2015
بشــأن التقّدم الذي مت إحــرازه، ففي 
حني دعا األوروبيون إلى تســريع وتيرة 
احملادثات أبدى الوفد الروســي “تفاؤال 
حذرا” آمال حتقيــق اختراق في غضون 
وزير  “ثالثــة أســابيع”. فيما حتــدث 
عراقجي  عبــاس  اإليراني  اخلارجيــة 
عن موافقة على رفع أســماء غالبية 
األفــراد والكيانات واملؤسســات من 

قائمة العقوبات األمريكية
وقال دبلوماســي ميثل اجلانب األوروبي 
بأي شكل  “النجاح ليس مضمونا  إن 
لكنــه ليــس مســتحيال”، متعّهدا 

“مضاعفة اجلهود” من أجل حتقيقه.
تفاؤل حذر

وعلى تويتر كشــف السفير الروسي 
ميخائيــل أوليانــوف أن ممثلي الدول 
التي ال تزال منضويــة في االتفاق أي 
إيران ومجموعة 1+4 )روســيا، الصني، 
الذين  وأملانيــا(  بريطانيــا،  فرنســا، 
ونّيف  ســاعة  مدى  علــى  اجتمعوا 

تقّدم ملموس”، مبديا  إحراز  “ملســوا 
“تفاؤال حذرا”.

وتابع “ليســت هنــاك أي مهل، لكن 
مثمرة  نهايــة  يريــدون  املشــاركني 
للمحادثــات في غضــون نحو ثالثة 
األمر  هذا  “هل  متســائال  أســابيع”، 

واقعي؟ سنرى”.
األوروبية  الــدول  أبدت  من جهتهــا، 
احملادثات  وتيرة  لبطء  أســفها  الثالث 

هذا األسبوع.
وشــددت هذه الدول علــى أن هناك 
“عمــال كثيرا يجب علينــا القيام به 
ولدينــا القليل من الوقــت. في هذا 
الســياق، كنا نأمل حتقيــق مزيد من 
التقــّدم هذا األســبوع”، موضحة أن 
“النقــاط الشــائكة األبــرز لم يتم 
حلهــا بعد”. وفي تصريــح لتلفزيون 
“إذاعة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية” 
الرســمي قال رئيس الوفــد اإليراني 
املفــاوض في فيينــا مســاعد وزير 
عراقجي  عبــاس  اإليراني  اخلارجيــة 
“جرت هذه املفاوضات على مستويات 
وأشــكال مختلفــة، واآلن وصلــت 
القضايا إلى مرحلة النضج، سواء في 
القضايا املتنازع عليها أو في األقسام 
التي نتشــاركها ونتفق عليها”، وفق 

ما نقل عنه املوقع اإللكتروني إلذاعة 
طهران العربيــة. وتابع عراقجي “لقد 
أكثر  وأصبحت  املناقشــات  نضجت 
قال  العقوبــات  وبشــأن  وضوحــا”. 
قطاع  “العقوبات...علــى  عراقجــي 

الطاقة اإليراني الذي يشــمل النفط 
والغاز، أو تلــك )العقوبات املفروضة( 
والقطاع  الســيارات  على  صناعــة 
املالي واملصارف واملوانئ، ينبغي رفعها 
كلها بناء على ما مت االتفاق عليه حتى 

اآلن”.
ولم يوضح عراقجي أي آليات سترفع 
بها العقوبات ولم يوضح أيضا كيفية 
التزام إيران مبطالب واشنطن والعودة 

إلى التزاماتها في االتفاق النووي.

وأعلنــت وزارة اخلارجيــة اإليرانية أنه 
“تقرر عقــب هذا االجتمــاع أن تعود 
الوفود املشــاركة الــى بلدانها قبل 
استئناف احملادثات )في فيينا(، بدءا من 
اجلمعة املقبــل”، وفق ما أوردت وكالة 

اجلمهورية اإلسالمية لألنباء “إرنا”.
اإليرانية  الوكالة عن اخلارجية  ونقلت 
أنه “نظــرا لقرار اللجنة املشــتركة 
وتيرة  التســريع في  السابق بشــأن 
املفاوضات واملباحثات خالل االســبوع 
احلالــي، فقد اســتمرت املشــاورات 
بصورة مكثفة وعلى الصعد الثنائية 
ومتعددة االطراف بهدف تقليص هوة 
اخلالفات حول النصوص الى ادنى حد”.
وأشــارت اخلارجيــة اإليرانيــة إلــى 
أن  “جميــع االطــراف متفقون على 
مواصلة هــذه املباحثات خالل الفترة 
القادمة مبزيد مــن اجلدية والعجالة”، 
على وفق “إرنا”. ومنذ مطلع نيســان 
جتــري الــدول التي ال تــزال منضوية 
فــي االتفــاق الرامي إلى منــع إيران 
من االســتحصال على ســالح ذري، 
انســحبت  بعدما  إلحيائه  محادثات 
منه الواليات املتحدة أحاديا في العام 
2018 فــي عهد رئيســها الســابق 
دونالد ترامــب، معيدة فرض عقوبات 

قاســية على طهران، وعودة األخيرة 
الى تطبيــق االلتزامات التي تراجعت 
عنها في أعقاب هذا االنسحاب. ومنذ 
بدء املباحثات، يحضر وفد أمريكي في 
دون اجللوس  النمسوية من  العاصمة 
الى طاولة واحدة مــع الوفد اإليراني. 
ويتولى األطراف اآلخرون، ال سيما ممثلو 
االحتاد األوروبي، التواصل مع الطرفني.

وانطلقت هذه اجلولة الثالثاء املاضي، 
وتخللتهــا علــى مــدى األســبوع 
اجتماعــات للخبراء الذي يشــكلون 
مجموعــات العمل الثــالث املنبثقة 
من املباحثــات. وتتوزع هذه اجملموعات 
على ثالثة مجاالت أساسية هي رفع 
إيران  وعــودة  األمريكية،  العقوبــات 
إلــى التزاماتها النوويــة، والترتيبات 

التنفيذية من قبل الطرفني.
أساسي  بشكل  النقاشات  وتتمحور 
فــي الوقــت الراهــن، حــول حتديد 
العقوبــات التي تبــدي إدارة الرئيس 
بايدن اســتعدادها  األمريكــي جــو 
توضيح  مقابــل  إيــران،  عن  لرفعها 
إلــى تطبيق  األخيرة ســبل عودتها 
التزاماتهــا كاملــة مبوجــب االتفاق 
النووي املعروف رســميا باسم “خطة 

العمل الشاملة املشتركة”.

مباحثات النووي اإليراني: 

“تفاؤل حذر بتحقيق اختراق لكن النجاح غير مضمون”

مواجهات في برلين بين الشرطة ومتظاهري عيد العمال نيويورك تايمز: السعودية وايران 
اتفقتا على مواصلة محادثاتهما في بغداد

عباس عراقجي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار صرف الدوالر، امس األحد، في 

البورصة الرئيسة في بغداد، وإقليم كردستان.
وقــال مصــدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
 147950 واحلارثية املركزية في بغداد ســجلت 

دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما ســجلت بورصة الكفــاح املركزية خالل 
افتتاحهــا صباح اخلميس املاضي 147800 دينار 

عراقي.
واشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشــراء 
ارتفعت في محال الصيرفة باألســواق احمللية 
في بغداد حيث بلغ ســعر البيع 148500 دينار 
عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار 

لكل 100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت جمعية مصــدري املنتجات احليوانية 
التركيــة امس االحد، ان العــراق جاء باملرتبة 
االولى باســتيراد املنتجات احليوانية من تركيا 

في الربع األول من العام 2021.
وقال رئيــس جمعية مصــدري تربية األحياء 
املائية واملنتجــات احليوانية في اســطنبول 
مجدات ســيزر في بيان صحفي ان »صادرات 
تركيــا من تربيــة األحياء املائيــة واملنتجات 
احليوانيــة ارتفعت بنســبة 12.45باملئة في 
الفترة من كانون الثاني إلى آذار من هذا العام 
مقارنة بالفترة نفســها من العام الســابق 

حيث بلغت 674 مليون دوالر«.
وأضــاف أن »القطاعات اخلمســة األولى في 
قطاع تربية األحياء املائية واملنتجات احليوانية 
، والتي كانــت معظم الصــادرات إليها في 
الفترة مــن كانون الثاني إلــى آذار من العام 
2021 هي املنتجات الســمكية بـ 304 ماليني 
دوالر، حلوم الدواجن135 مليون دوالر ، والبيض 
84 مليون دوالر، واحلليب ومنتجات األلبان 80.6 
مليــون دوالر ، والعســل الطبيعي 63 مليون 

دوالر«. 

ارتفاع أسعار الدوالر
 في السوق المحلية 

البالد في المرتبة األولى 
بإستيراد المنتجات 
الحيوانية من تركيا

الصباح الجديد - متابعة:

أعلن وزيــر النفط ، إحســان عبد 
اجلبــار، اســتثمار 1.5 مليــار قدم 
مكعب من الغاز الطبيعي، متوقعاً 
ارتفاع اإلنتاج إلــى 4 مليارات قدم 

مكعب بحلول عام 2025.
وقال عبد اجلبــار، في بيان صحفي 
إن العراق “اســتثمر 1.5 مليار قدم 

مكعب من الغاز الطبيعي”.
وحترق فــي البالد مليــارات األقدام 
املكعبــة مــن الغــاز املصاحــب 
لضعــف  النفــط،  الســتخراج 
إنتاج  ويبلغ  االســتثمار،  إمكانات 
2.7 مليار قدم مكعب  البالد حاليا 

من الغاز، وفقاً للبيان.
وأضاف عبد اجلبار: “نتوقع أن يصل 
إنتاج العراق مــن الغاز إلى 4 آالف 

مقمق قبيل حلول عام 2025”.
تنفــذ  النفــط  وزارة  أن  وأوضــح 
ثالثة مشاريع الســتثمار الغاز في 
البصرة وميســان وذي  محافظات 
قار، إلى جانب اســتثمار الغاز في 
ديالى  مبحافظة  املنصوريــة  حقل 

إلنتاج 1.5 مليار قدم مكعب.
آخــر إحصائيــة أصدرتها  وكانت 
الشهري  البالد  إلنتاج  النفط  وزارة 
من الغاز لكانون األول 2020، بواقع 

77.6 مليار قدم مكعب.
وميتلك العــراق مخزونا يقدر بنحو 
132 تريليون قدم مكعب من الغاز، 
جرى إحراق 700 مليار منها، نتيجة 
ضعف القدرة على استغالله، وفق 

تقديرات سابقة لوزارة النفط.
وال تــزال البالد تســتورد الغاز من 
 5 إيران، عبــر أنبوبني بواقــع نحو 
ماليني متر مكعب يوميا، لتشغيل 
محطات الطاقــة الكهربائية في 

البالد.
من جانبه شرع وزير الكهرباء ماجد 

مهدي حنتوش في البدء مبباحثات 
مع وزير النفط االيراني بيجن نامدار 
العراق  زنكنة في سبيل تســديد 
الديون املترتبة عليــه ازاء صادرات 

الغاز اإليراني.
واشــار وزير النفــط االيراني خالل 
اتفاقيتني مهمتني  الــى  االجتماع 
لتصدير الغــاز االيراني الى العراق 
ابرمتــا خالل االعــوام املاضية مع 

وزارة الكهربــاء العراقيــة وقــال: 
انه مت لغايــة االن تصدير 27 مليار 
متــر مكعب مــن الغــاز االيراني 
الــى العــراق، ، وفقا ملــا أفادت به 
امس  األحد وكالــة “إرنا” اإليرانية 
عن  الوكالة  ونقلــت  الرســمية. 
جدا  قوية  العالقات  قوله:  “رنكنة” 
بني شعبي وحكومتي ايران والعراق، 
معربا عن املــه بان تؤدي زيارة وزير 

الكهربــاء العراقي لطهــران الى 
تنمية العالقات بني اجلانبني ووزارتي 
النفط االيرانية والكهرباء العراقية 
والتي مت تأســيس ركائز جيدة لها 

في املاضي.
وقــال زنكنة: بطبيعــة احلال فان 
)املترتبــة على  الديــون  تســديد 
)االيراني(  الغاز  ازاء صادرات  العراق( 
يواجه مشــاكل لكننــا نأمل بان 

نتمكــن من الوصــول الى حل في 
هذا اجملال.

وقال وزير الكهرباء خالل االجتماع: 
ان العالقات بني ايران والعراق عالقات 
بعد  يوما  لتنميتها  ونسعى  ممتازة 
يوم. واشــار حنتوش الــى اتفاقية 
صادرات الغاز بني البلدين لتشغيل 
وقال:  العراقية  الكهرباء  محطات 
اننا نسعى للوصول الى سبيل حلل 

مشكلة تســديد املستحقات وان 
ندفع ثمن الغاز اليران. وذكرت وكالة 
وزير  أن”  “واع”،  الرســمية  االنبــاء 
الى  وصل  حنتوش  ماجد  الكهرباء 
ايران في زيارة رسمية”. وأضافت أن 
“حنتوش التقى نظيره اإليراني علي 
رضا اردكانيان وبحثا سبل التعاون 
املشــترك بني بغــداد وطهران في 

مجال الكهرباء والغاز”.

استثمار 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي 
وتوقعات بارتفاع اإلنتاج لـ4 مليارات بحلول 2025

إيران صدرت 27 مليار متر مكعب من الغاز الى العراق

يحرق العراق 
مليارات األقدام 

المكعبة من 
الغاز المصاحب 

الستخراج النفط، 
لضعف إمكانات 

االستثمار
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رأيمحمد زكي ابراهيـم

الترجمة.. ضرورة الزدهار االدب واكتساح للعولمة
هدى الهرمي*

العصـور  عبـر  الترجمـة  شـّكلت 
ووسـيلة  األمم  بـن  للتواصـل  جسـرا 
الكتشـاف احلضـارات اخملتلفـة، كمـا 
مختلـف  ملواكبـة  مهمـة  اداة  تٌعـّد 
الثقافـات ومجـاراة احلركـة الفكريـة 

والكونيـة.
تأسسـت  األهميـة،  لهـذه  نظـرا  و 
سـنة  للترجمـة  العربيـة  املنظمـة 
باقـة  نقـل  فـي  وسـاهمت   ،1999
مـن  القدميـة  والكتـب  املراجـع  مـن 
لغتهـا األم الـى اللغـة العربيـة، مـع 
سـعي حثيث لتحقيـق قفـزة نوعية 
فـي حركـة الترجمـة ونشـر الفكـر 

العاملـي. والتـراث  االنسـاني 
لكـن فـي اآلونة االخيـرة، تطـّل علينا 
الترجمـة مـن بـاب األدب العاملـي عبر 
مظّلـة النصـوص السـردية، لتتأبـط 
ثقافـة اللغـة املنقولـة لـرواد الفكـر 
التاريـخ.  عبـر  واألدب  والفلسـفة 
حلركـة  وجاذبـة  ملفتـة  باتـت  بـل 
أدبيـة مكثفـة، صاغهـا البعـض من 
املترجمـن باحترافيـة عاليـة وذائقـة 
تفاعليـة في ابـراز تلـك الديناميكية 
اعمـال  لنقـل  واملعرفيـة  اللغويـة 

أدبيـة فريـدة مـن نوعهـا.
اال ان مـا يثيـر التسـاؤل هـل نحن في 
حقبـة ازدهـار الترجمـات مبـا يدفعنـا 

لتوّقـع ان يزدهر معهـا األدب؟
االمريكـي  والناقـد  املفكـر  يقـول 
جـورج سـتاينر “ لـوال الترجمـة، كنـا 
يحاذيهـا  مناطـق  فـي  سـنعيش 

. ” لصمـت ا
فـي  الترجمـة  يرتكـز معنـى  هكـذا 
التوجـه  ذلـك  ونسـج  االستكشـاف 
كوسـيلة  الثقافـة  قـراءة  نحـو 
رئيسـية فـي رصـد العالم مبنـأى عن 
االنـزواء والتقوقـع، مـن خـال بوابـة 
وعبـر  املترجمـة  األدبيـة  النصـوص 

املعرفـة. منافـذ 
ويعتبر اليـوم العاملـي للترجمة، الذي 
اعترافـا  سـبتمبر،   30 يـوم  يصـادف 
باملكانـة العاليـة لهـذه املهنـة التي 
العوملـة  باكتسـاح  كفيلـة  باتـت 
اجلـاّد  الفعـل  يتطلـب  فنـّي  كعمـل 
ادبيـة  طروحـات  لتكريـس  واحلنكـة، 
العالـم  قـراءة  خالهـا  مـن  تتـم 

. وتفسـيره 
كمـا يضاعـف مـن أهميـة الترجمة 
ذلـك األثـر الـذي أحدثتـه “الترجمـة 
زلـت  ومـا  خاصـة،  التحريريـة” 
علـى  للضـوء  تسـليط  فـي  حتدثـه 
وصيغـة  الثقافيـة  التقاطعـات 
التبـادل من خـال األدب العاملي. ولعل 
افضل منـوذج لهذا التوجه “سلسـلة 
ابداعـات عامليـة” الصادرة عـن اجمللس 
واآلداب  الفنـون  و  للثقافـة  الوطنـي 
بدولـة الكويـت، و دور النشـر العربية 
اخملتصـة،  فكانت احلاجـة الى مؤمترات 
فيهـا  الرحـى  قطـب  تكـون  دوليـة 
خالهـا  مـن  تتشـّعب  موضوعـات 
فـي  مختلفـة  واطروحـات  االسـئلة، 
رصـد ألهميـة الترجمـة واحلاجـة الى 
فـي  والبحـث  االستكشـاف  مزيـد 

واألدب. اللغـة  مجـاالت 
واسـعة  الترجمـة  حركـة  ان 
اجلنـس  فـي  خاصـة  وملموسـة، 
األدبـي  السـردي مـن قصـة قصيـرة 
اخـرى  بصنـوف  مقارنـة  وروايـة، 
تظـّل  لكنهـا  واملسـرح،  كالشـعر 
املهـارات  يشـترط  تخصصّيـا  امـرا 
اللغويـة واملؤهـات العلميـة، بقطـع 

النظـر عـن كونهـا ممارسـة ثقافيـة 
تتلقـف  انهـا  بـل  للمعـارف،  ونقـل 
االبداعـات االدبيـة العامليـة بصفتهـا 
النوعيـة ومـا خلفته من أثـار وأصداء، 
التقّصـي  فعـل  غالبـا  يحضـر  اذ 

للذائقـة. واالنحيـاز  والتمحيـص 
املفكـر  يقـول  السـياق  هـذا  فـي 

: مقدسـي  انطـون  السـوري 
“ كل نـّص في اي لغـة مكتوبة يتميز 
خصائـص  ولـه  والكليـة  باالتسـاع 
فصعوبـات  والقوميـة،  احملليـة 
الترجمـة ال تكمـن فـي نقـل الـكّل 
املشـترك بـن النـاس، امنـا فـي نقـل 

نوعـه”. مـن  الفريـد 
املترجمـة  الروايـات  احتلـت  لطاملـا 
مكانـة خاصـة لـدى القـارئ العربي، 
كمـا القـت اهتمـام النقاد ملا تتسـم 
بـه مـن تسـويق لروائـع األدب العاملي 
مـع اختاف طـرق التلقـي، و يبـدو ان 

البعـض مـن قـّراء الروايـة يغفـل عن 
مجهـود املترجـم وبراعتـه كوسـيط 
اسـم  يظهـر  مـا  وغالبـا  معرفـي. 
املؤلـف متوهجـا، وذو الـوزن الثقيـل، 
رغـم ان املترجـم يٌعـّد كاتبـا باقتـدار 
الروائـي  العمـل  لـروح  مراعاتـه  فـي 
األصلـي وتوغلـه العميـق فـي افـكار 
صاحـب النـص مـع اسـتيعابه جململ 
ثَـّم، التعامـل مـع  التفاصيـل. ومـن 
وتفعيـل  اإلبداعي/اجلمالـي  اجلانـب 
االدبـي  النـص  تشـكيل  فـي  اللغـة 

املترجـم.
فيمـا  املهـم  العنصـر  هـذا  يتجلـى 
االسـباني  واملترجـم  الروائـي  ذكـره 
كاتـب  املترجـم  ان  ماريـاس  خافييـر 
متميـز ميلـك فرصـة ان يعيـد كتابـة 

بلغتـه. الروائـع 
األسـماء  مـن  العديـد  بـرزت  لقـد 
فـي املكتبـة العربيـة مثـل املترجـم 

العلمانـي،  صالـح  الفلسـطيني 
مـن  بالعديـد  اسـمه  ارتبـط  الـذي 
عـن  املترجمـة  العامليـة  الروايـات 
) مائـة عـام مـن  االسـبانية اهمهـا 
ماركيـز.  غارسـيا  لغابرييـل  العزلـة( 
امـا اشـهر مـن نقـل األدب الروسـي 
الدروبـي  الـى العربيـة فهـو سـامي 
الـى  اضافـة  السـوري.  املترجـم 
املترجـم التونسـي احمـد الصمعـي 
الـذي ترجـم اشـهر االعمـال الروائية 
االيطاليـة، التـي تركـت بصمتها في 
الروايـة العامليـة، أولها )اسـم الوردة( 
و ثانيهـا “مقبـرة بـراغ” المبرتـو ايكو.

الترجمـة  حركـة  تنحصـر  ال  طبعـا 
علـى هـذه األسـماء، فهنـاك العديد 
مـن املترجمـن احملترفن، مثل سـعيد 
علـي  العيـادي،  ابوبكـر  بوكرامـي، 
عبـد األميـر صالـح ونبيـل حفـار. اما 
عـن اجليـل اجلديـد فالقائمـة تطـول 

ايضـا. وعلـى سـبيل الذكـر ال احلصر، 
جنـد املترجـم السـعودي أحمـد عبـد 
الفرشيشـي  وليـد  العلـي،  السـام 
وأشـرف القرقنـي من تونـس، املترجم 
السـوري معاوية عبد اجمليد، ويوسـف 

نبيـل مـن مصر.
لكـن ثّمـة تسـربات اسـتثنائية تظّل 
تضـاف  واملتدنـي،  بالـرديء  مأهولـة 
حملـت  التـي  املنظومـة  هـذه  الـى 
بـن ثناياها مؤشـرا الزدهـار االدب، دون 
اعتبار لنمـاذج الترجمـة، ذي القدرات 
املعرفيـة احملـدودة والغيـر منضبطـة 

بقواعدهـا.
ومـا يعنينا في هـذا املقام ابراز لقيمة 
امتزاجهـا  فـي  خصوصـا  الترجمـة 
بالروايـة و حتّيزها لها، مبـا تضمنه من 
أدب عاملـي و املام مبؤشـراته اإلبداعية، 
عبـر املعجـم املرتبـط بوقائـع العمل 
نسـقها  تنسـج  مصطلحـات  بـن 
اللغـة  بنـوازع  وتتلـون  االبداعـي 
دقيقـة  صياغـة  تتبعهـا  األصلّيـة، 

تنحـت صـوت املؤلـف وال تتلفـه.
و يٌلحـظ كسـر للنمـوذج املألوف في 
وانحيـاز  الكاسـيكي  األدب  ترجمـة 
الـى اعمـال معاصـرة ومتنوعـة، ذات 
خاصيـة التميـز النوعـي مـن منظور 
تصنيفـي ألسـماء كفيلـة بتحقيـق 
بنيـة  خـال  مـن  العاليـة،  ادبيتهـا 
سـردية  وقـدرات  حديثـة  اسـلوبية 
ووقائـع  الفانتازيـا  مـع  منسـجمة 
العالـم ومسـتجداته فـي اآلن ذاتـه.
لقـد انبنـى تغيير منظومـة الترجمة 

على مدخلن اساسـن :
اكتشـاف اعمـال روائيـة جليـل جديد 
اعـادة  و  تكـرار  رغـم  الكتـاب،  مـن 
العامليـة،  الروايـات  اشـهر  ترجمـة 
مثـل روايـات ألعمـدة األدب الروسـي 
ومـن  العشـر،  التاسـع  القـرن  فـي 
ابرزهـا روائع فيـودور دوستويفسـكي 
وليوتولسـتوي، وانتـاج نسـق متوازي  
القصـص  مـن  الهائـل  القـدر  مـع 
والروايـات الدالـة على حركة واسـعة 
فـي التأليـف واجلاذبـة لهـا الباحثـن 
والنقـاد، فـي ترميـز لقيمـة القـراءة 
واهميـة الترجمـة كضـرورة حضارية 

وثقافيـة.
بأسـماء  مكتظـا  األدب  عالـم  فبـدا 
ميـان  مثـل  معاصريـن،  ٌكتـاب 
كونيـدرا وبول اسـتر وكارلـوس زافون 
وهاروكـي موراكاني و اغاثا كريسـتي. 
كمـا ظهـر جيل جديـد مـن الروائين 
امثـال غيـوم ميسـو وجويـل ديكيـر 

فيرانتـي. والينـا 
هكـذا يتنـوع االنتـاج األدبـي املترجم 
ويحقـق الرواج والشـهرة الى الٌكتاب، 
والتفاعـل،  االبـداع  فعـل  فيتـراءى 
ليتجلـى االمتـداد الفكـري واللغـوي 
لهـذا الصنـف مـن االجنـازات العابرة 
الواسـعة  خطواتهـا  فـي  للقـارات 

نحـو االزدهـار.
لكـن يظـّل اجلـدل القائـم لكثير من 
الباحثن املعتنـن بالترجمة بصفتها 
النوعيـة األدبية، حـول غياب الترجمة 
مـن اللغـة العربيـة الى لغـات اخرى، 
وأسـباب الدعـم لصنـف واحـد مـن 
الترجمـة فـي اغلـب الـدول العربيـة. 
فهـل املعضلة فـي فقدان املبـادرة أم 
هو خلـل متشـّعبة جـذوره ومتراكم 

طـوال حقبـة تاريخيـة طويلة ؟

* كاتبة من تونس

مجالت 

حجاج سالمة

صدر فـي ابوظبـي، العدد 259 لشـهر 
آيـار / مايـو 2021، مـن مجلـة تـراث، 
اإلمـارات،  تـراث  نـادي  يصدرهـا  التـي 

مبركـز زايـد للدراسـات والبحـوث.
خـاص  ملـف  علـى  العـدد  واحتـوى 
دارت  مقـاال،  عشـر  خمسـة  تضمـن 
حـول » األهازيـج.. غنـاء الشـعوب »، 
موضوعـا. عشـر  خمسـة  وتضمـن 

وفـي افتتاحيـة العـدد كتبت رئيسـة 
عـن  الظاهـري،  شمسـة  التحريـر 
األهازيـج الشـعبية في دولـة اإلمارات 
العربيـة، فأشـارت إلـى أن األهازيج من 
أقدم أشـكال التعبير الفني الشـعبي 
فـي دولـة اإلمـارات، وأن األهازيـج تعبر 
عـن واقـع احليـاة االجتماعيـة واملـزاج 
النفسـي للمجتمع، من مشاعر احلب 
والسـعادة  واحلـزن  والغضـب  والفـرح 
والشـكوى، تتناقلهـا األجيال وتضيف 
لهـا مـن جتاربهـا وخبرتها مـا يغذيها 

 . ويدعمها
ولفتـت » الظاهـري » إلـى أنـه لـكل 
عـن  تعبـر  التـي  أهازيجهـا  دولـة 
وتقاليدهـا  وحضارتهـا  موروثهـا 
عـن شـعبها. وتعكـس صـورة حيـة 
اجمللـة،  تصـدر صفحـات  مقـال  وفـي 
رئيـس  اآلحبابـي،  فـاح محمـد  أكـد 
نـادي تـراث اإلمـارات، علـى دور النـادي 
فـي تأصيـل مفهوم التـراث في نفوس 
األجيـال اجلديـدة، مشـيرا الـى ان مـا 

يجتمعـون عليـه فـي النادي هـو تراث 
بالرعايـة  وتعهـده  األصيـل،  اإلمـارات 
وإحيـاء وجـوده، وأنهـم يفخـرون بـأن 
ذراعـا  اإلمـارات  تـراث  نـادي  يكـون 
تنهـض بشـؤون التـراث فـي الدولـة ، 
ضمـن رؤيـة إمـارة أبوظبـي السـاعية 
إلـى تعزيـز بنـاء الشـخصية مبكونها 
األصيـل من املاضي وتـراث األجداد ، وأن 
يكـون مركز زايـد للدراسـات والبحوث 
قـوة النـادي الناعمـة السـاعية لبناء 
احملليـة  النخـب  مـع  تواصـل  شـبكة 
املعنيـة بقضايـا  والعامليـة  والعربيـة 
 ، واملعنـوي  املـادي  بشـقيه  التـراث 
أدوات  إحـدى  تـراث  تكـون مجلـة  وأن 
عبـر  احملافظـة  األصيلـة  التواصـل 
سـنوات طويلـة علـى جمهورهـا مـن 

القـراء.
وفـى ملـف األهازيـج غنـاء الشـعوب 
»، كتبـت مـودة بحـاج، عـن » التغرودة 
لنـا  وسـجل   « اصيـل  إمارتـي  تـراث 
الدكتـور عبـد العليـم حريـص، بعضا 
مـن األهازيـج البحريـة فـي اإلمـارات، 
فيمـا اهتـم جميع سـالم الظنحاني، 
املطـر  وأهازيـج  ترنيمـات   « بتوثيـق 
وتنـاول   ،« اإلماراتـي  املـوروث  فـي 
فهـد علـي املعمـري  العاقـة بـن » 
الشـعر النبطـي و األغنية الشـعبية 
»، واسـتعرضت نـوال يتيـم » أهازيـج 
الطفولـة في شـبه اجلزيـرة العربية »، 
وقدمـت فاطمـة املزروعي، اسـتعراضا 
فـي  والفنـون  لألهازيـج  عامـا 
اإلمـارات، وانتقلـت بنـا ميسـون عبـد 

الشـعبية  األهازيـج   « إلـي  الرحيـم، 
الفلسـطينية »، فيمـا تنـاول أحمـد 
كهويـة  األهازيـج  البطـل،  راشـد 
شـعبية لفلسـطن، وتتبعت فاطمة 
باملـكان  اإلحسـاس  صـور  عطفـة، 
اإلماراتيـة،  األهازيـج  فـي  والطبيعـة 
»أهازيـج  إلـي  بربـري،  جمـال  وأخذنـا 

الفرانـن«.
مـن  تراثنـا   « أيضـا:  امللـف  وفـى 
و  احمـد،  سـليمان  لنـور   « األهازيـج 
 « و  لوليـد مكـي،   « والكـف  » رشـاد 
 « اليمـن  فـي  الشـعبية  واألهازيـج 
لزهـور عبـد اهلل، و » أهازيـج اجلنـوب » 
لعـزت الطيـري، وأخيرا » الفـرح يعني 

النجـار. لتيسـير   « الغنـاء 
ومـن بن املوضوعات الرئيسـية بالعدد 
نقـرأ » البحث عـن املدن املفقـودة في 
اإلمارات » لياسـر شـعبان، و » الشاعر 
لعبـد   « املسـاوي  اخلطـاط عبـد اهلل 
احلكيـم الزبيـدي، و » زايـد اخليـر فـي 
كتابـات الرحالة بكماسـتر » للدكتور 

محمـد أحمـد عنب.
وفـى موضوعـات العـدد أيضـا: حملمود 
شـرف » فـي رمضـان األول »، ونذهـب 
فـي  الظاهـري،  شمسـة  بصحبـة 
التاريـخ  مدينـة  العـن   « بــ  جولـة 
واحلضـارة »، ويرجـع بنا أشـرف قاسـم 
 « عـن  مبقـال  اجلميـل  املاضـي  إلـي 
تكتـب   « و   ،« الفـاح  قيثـارة  احملـراث 
لنـا لولـوة املنصـوري » كلنا السـدرة.. 
نشـيد السـاحل »، و أمـا حسـن عبد 
العمـر  حكايـات   « فيـروى  الرحيـم 

عـن  عويـد  هانـي  ويحدثنـا   ،« كلـه 
احمـد  يناقـش  و   ،« احلـواس  متريـن   «
فرحـات العاقـة بـن » جوتـه والتنوير 
محمـد  عاطـف  وأمـا   ،« اإلسـامي 
عبداجمليـد فقـد حمـل مقالـه عنوان » 
الكاتبـة الـت ال تكتـب »، وتسـتعرض 
أسـماء الهاملـي » منـاذج مـن احللـي 
فـي اخلليـج العربـي »، ويؤكد موسـي 
 « أهميـة  علـي  مقالـه  فـي  فقيـر 
التوثيـق الرقمـي لأللعـاب الشـعبية 
القدميـة »، ويتابـع األميـر كمـال فـرج 
فـي  اإلمـارات  تـراث  نـادي  مشـاركة 
أيـام الشـارقة للتـراث، ويكتـب أحمد 
فضل شـبلول » اهلل والعجـوز والبحر 
»، وأمـا محمـد خلـف فكتـب عـن » 
قـوة التـوازن »، ويعـرض محمـد زيـن 
التـراث  فـي  دراسـات   « لــ  العابديـن 
وتسـتعرض   ،« اإلماراتـي  الشـعبي 
الدكتـورة حنـان الشـرنوبي بعضا من 
صـور االغتـراب فـي » شـواطئ الغربة 
 « عـن  الدرمكـي  عائشـة  وكتبـت   ،«
صالـح  خالـد  وأمـا   ،« أخاقـا  األمـل 
النبـط  شـعراء   « فتنـاول  ملـكاوي، 
فـي رمضـان »، وفـي زاوية حـوار خاص 
مقابلـة حلجـاج سـامة مـع الفنانـة 
التشـكيلية اإلماراتيـة خلـود اجلابري.
كمـا تضمـن العـدد مقـاالت » املهنة 
محـرر أدبـي » للدكتـور مختار سـعد 
 « املسـمار  أو  القرنفـل   « و  شـحاته، 
التأثيـر   « و  احلميـري،  سـعيد  إلميـان 
و  » حملمـد عطيـة محمـود،  الثقافـي 
لرشـيد   « الكتابـة  ضـد  الكتابـة   «

الفـرج  ألبـي  األغانـي   « و  اخلديـري، 
نـورة صابـر  للدكتـورة   « األصفهانـي 
حتـب  أن  معنـي  فـي   « و  املزروعـي، 
حمـد  فاطمـة  للدكتـورة   « نفسـك 

املزروعـي.
يذكـر أن مجلـة » تـراث » هـي مجلـة 
تراثيـة ثقافيـة منوعة تصـدر عن نادي 
تـراث اإلمـارات فـي أبـو ظبـي، ويـرأس 
الظاهـري،  حمـد  شمسـة  حتريرهـا 
عـاء  وليـد  الشـاعر  حتريرهـا  ويديـر 
لفاطمـة  العـام  واإلشـراف  الديـن، 
مسـعود املنصوري، مـوزة عويص علي 
الدرعـي، ومتّثـل اجمللة منصـة إعامية 
التـراث  جماليـات  بإبـراز  تختـص 
فـي  اإلسـامي،  والعربـي  اإلماراتـي 
إطـار سـعيها ألن تكون نزهـة بصرية 
وفكريـة، تلتقـط مـن حدائـق التـراث 
عيـون  مبصافحـة  يليـق  مـا  الغّنـاء 

وعقولهـم.   القـراء 
وقـد انطلقـت اجمللـة مـن رؤيـة سـمو 
الشـيخ سـلطان بـن زايـد آل نهيـان، 
ممثـل صاحـب السـمو رئيـس الدولـة، 
إلـى  اإلمـارات،  تـراث  نـادي  رئيـس 
باعتبارهـا  املتخصصـة،  الصحافـة 
الباحـث  بـن  ضروريـة  وصـل  همـزة 
نحـو  املتطلـع  والقـارئ  املتخصـص 
باجلديـد  علمـاً  لتحيطـه  املعرفـة، 
واملفيـد، فـي لغـة سلسـة واضحـة، 
اخملتصـن،  مصطلحـات  تبّسـط 
دون  مـن  الباحثـن  غمـوض  وتفّسـر 
تشـويه أو إخـال، جامعـًة فـي ذلـك 

واملعرفـة.  املتعـة  بـن 

» األهازيج.. غناء الشعوب » في العدد الجديد من مجلة تراث

لـم تخمـد احلركـة العلميـة فـي مـدن الشـرق 
اإلسـامي بعـد أفول عصـر احلضارة اإلسـامية 
العاصمـة  علـى  والتركمـان  املغـول  وسـيطرة 
بغـداد ، ولم ينطفـئ وهجها بسـرعة مثلما هو 
شـائع. فقـد اسـتمرت الدراسـة على مـا كانت 
عليـه. وظهـرت حـركات فكريـة عديـدة. وعـا 
جنـم الكثير مـن العلمـاء والشـعراء واملتصوفة، 
مـن أمثال جـال الدين الرومي، وسـعدي وحافظ 
الشـيرازين، ونصيـر الديـن الطوسـي، وصفـي 
الديـن احللـي، واحلسـن بـن املطهـر احللـي، وابـن 

نباتـة، والبهـاء زهيـر، وغيرهم. 
بـل أن احليـاة العقليـة شـهدت في تلـك احلقبة 
منـواً ملحوظـاً. وسـبب ذلـك أن الباد املشـرقية 
ولـم  والبحـري،  التجـاري  مركزهـا  تفقـد  لـم 
واخلمـول. وكانـت جتنـي  الضعـف  إلـى  تنحـدر 
مـن موقعهـا أرباحـاً طائلـة، عبـر تبادل السـلع 
بـن الشـرق والغـرب. فكانت مـواد مثـل التوابل 
واألحجـار الكرميـة والكافـور والسـكر وخشـب 
والسـجاد  واخلـزف  والزجـاج  والعـود  الصنـدل 
واحلريـر والنسـيج املوشـى تـرد مـن سـومطرة 
وبورنيـو وسـيان والهنـد والصـن وإيـران، عبـر 
علـى  تسـتبدل  ثـم  والبصـرة.  العـرب  خليـج 
أيـدي التجـار اإليطاليـن فـي املوانـئ السـورية 
مثـل انطاكيـا وحيفـا وفـي االسـكندرية مبصر، 
والزرنيـخ  اخلشـنة  الصوفيـة  باملنسـوجات 
والكحـل والزئبـق والصفيـح األبيـض والنحاس 
والرصـاص واملرجـان. لكـن امليـزان التجـاري كان 
مييـل لصالـح التجـار العـرب، فيدفـع األوربيـون 
الفـرق بالذهـب. حتـى قيـل أن رصيـد أوربـا كان 

مهـدداً بالنفـاد فـي حينـه!
اخلليـج،  منطقـة  البرتغاليـن  دخـول  وحـال 
ودورانهم حول رأس الرجاء الصالح، وسـيطرتهم 
علـى سـواحل أفريقيـا الشـرقية وبـاب املنـدب، 
انقطعـت هـذه املـوارد نهائياً. وعاشـت املنطقة 
فـي فقـر مدقع. ولـم يعـد بإمكانهـا أن تنتج أو 

تضيـف شـيئاً إلـى رصيدهـا املعرفي. 
إن دورة الزمـن رمبـا تكـون قـد حانـت اآلن. وباتـت 
األحـوال قريبة مـن العـودة بعد منو اقتصـاد دول 
آسـيا، وظهـور احلاجـة إلـى طـرق جتـارة قصيرة. 
العراقيـة  املوانـئ  تسـتعيد  أن  إال  يبـق  ولـم 
واجملـاورة قدراتهـا علـى اسـتقبال وتصديـر هذه 
البضائـع مـن جديد ، وهـو أمر مايزال محل شـد 

اليوم.  وجـذب حتـى 
إن مـن العسـير علـى شـعب مـا أن يبـدع فـي 
جانـب مـن اجلوانـب دون أن تكـون لديـه مـوارد 
ماليـة كافيـة، حتـى لـو كان ميلـك كفـاءات، أو 
لـو كانـت حريـة  أو مـدارس. وحتـى  جامعـات، 
مكفولـة.  النشـر  ووسـائل  مصانـة،  التعبيـر 
ولنتذكـر أن شـخصاً مثـل عمر اخليـام، الرياضي 
والشـاعر والفلكـي النيسـابوري، لم يكـن قادراً 
علـى إنتـاج ما أنتجـه، دون مـوارد ماليـة كافية. 
فقـد أوقـف له الوزيـر نظام امللك جراية سـنوية 
وجعلتـه  الـرزق،  عـن  البحـث  مشـقة  أغنتـه 
يتفـرغ لبحوثـه التـي منهـا التقومي الشمسـي 
الهجـري، املعمـول بـه حتـى اآلن. فتأمـن موارد 
ماليـة للمشـتغلن بالثقافـة سـيحرر لديهـم 

طاقاتهـم اإلبداعيـة الكامنـة. 
رمبـا يكـون مثل هـذا اجلانـب خافياً علـى الكثير 
مـن األشـخاص، الذيـن يطلقـون األحـكام على 
تراجـع النهضـة الفكريـة فـي البـاد العربيـة 
واملشـرقية، هـذه األيـام. ولـو انتبهوا إليـه لكان 
تسـتعيد  أن  البـاد  هـذه  علـى  اليسـير  مـن 
مكانتهـا العلميـة، وتصبـح مـن جديـد، منـارة 

إشـعاع فكـري عظيـم فـي هـذا العالـم. 

بين الشرق والغرب
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رياضة

متابعة ـ الصباح الجديد:

التطبيعية  الهيــأة  رئيــُس  عقَد 
إياد  القدم،  لكــرة  العراقي  لالحتاد 
بنيــان، مؤمتراً صحفياً مشــتركاً 
مــع وزيــر الشــباب والرياضــة، 
عدنــان درجــال، ظهــر أول أمس 
الدولية  العالقــات  ، فــي قاعــة 
حضره   والرياضة،  الشــباب  بوزارة 
مدير عــام دائرة التربيــة  البدنية 
املوســوي واألمني  والرياضة احمد 
العام للتطبيعيــة محمد فرحان 
ومجموعة مــن الالعبني الدوليني 
السابقني، والعديد من الصحفيني 
مبختلف  العاملــني  واإلعالميــني 
املؤمتــر جاء في  اإلعالم..  وســائل 
زيارة  حيثيــات  لتوضيح  خطــوٍة 
الوفد العراقــي لدول اخلليج قبيل 
التصويــت على منــح العراق حق 
اســتضافة  النســخة اخلامسة 

والعشرين لبطولة اخلليج.
وزيُر  رحــَب  املؤمتــر،  بدايــة  فــي 
الشــباب والرياضة، عدنان درجال، 
باحلضور، طالباً من اجلميع التعاون 
والتكاتف إلظهار خليجي ٢٥ التي 
ســتقام بالبصرة بأحلى صورة من 
كل النواحــي اإلدارية والتنظيمية 
والتســويقية.  واللوجســتية 
النجاح  القدرة على  لدينا  وأوضَح: 
تعد  التــي  البطولــة  وتنظيــم 
استحقاقاً للعراق، وعلينا التفكير 

بتوفير مستلزمات جناحها وتذليل 
املعوقات كافة.

واكد الوزير درجال ان الدعم الكبير 
الذي قدمــه رئيس الوزراء كان وراء 

تســهيل مهمة خليجــي ٢٥ في 
القــرار لصالح  البصرة وكســب 
العراق.وقال فــي مؤمتر صحفي ان 
اإلعــالم والصحافة الرياضية لعبا 

دورا فعاال في جنــاح ملف البصرة.
وقّدم وزير الشــباب شكره اجلزيل 
على  اخلليجية  االحتادات  لرؤســاء 
بعد  للعــراق  الواســع  دعمهــم 

احتضانه خليجي ٢٥، وســعيهم 
لرفــع احلظر الدولي عــن املالعب 

العراقية.
وتابــع :ان لقاءنا مــع رئيس االحتاد 

الدولي واآلســيوي أســهم بقرار 
فيفا إرسال جلنة لزيارة العراق ورفع 
احلظر فــي حال توفرت الشــروط 
تشكيل  سيتم  انه  املطلوبة.وقال 
جلنة إعالميــة كبيرة من مختلف 
بلــدان اخلليج لدعــم خليجي ٢٥ 
ســيتم  انه  البصرة.واضاف  فــي 
خالل األيام املقبلة تشكيل جميع 
اللجان الســاندة لتنظيم بطولة 
خليجــي ٢٥ فــي البصرة.وقــال 
لالنتخابات  ترشــيحه  أعلــن  انه 
بضرورة  لقناعته  املقبلة  البرملانية 

إكمال مشروعه االصالحي.
الهيأة  رئيــُس  قــاَل  من جانبــه، 
التطبيعية، إيــاد بنيان، في املؤمتر: 
العراقي مع  الوفــد  لقاءات  كانت 
مبنيًة  اخلليجية  االحتادات  رؤســاء 
علــى املطالبــة برفــع احلظر عن 
مالعبنا وليــس الدخول مبفاوضات 
اعتبار  على   ،٢٥ الحتضان خليجي 
بقوة  داعمة  اخلليجية  االحتادات  ان 
مللف البصــرة لتضييف البطولة، 
وجاءت إجابات رؤساء االحتادات بأنها 
مساندة لقرار رفع احلظر، مبا يؤكد 
جناح جهود الوفد العراقي، السيما 
من وزير الشــباب والرياضة عدنان 
درجال الذي كان له الدور املهم في 
ان  بنيان:  وأضاَف  االستحقاق.  هذا 
البطولة أصبحت حقيقية، وعلينا 
العمل منذ اآلن بطريقة احترافية 
العراقيني  قــدرة  تعكس  منظمة 

على النجاح بتنظيم خليجي٢٥.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للدراجات،  العراقي  االحتاد  اكد 
محترفــة  أول  وصــول  عــن 
األندية  تونســية لتمثيل أحد 
.وقال ساجد  اربيل  في  بالعراق 
االعالمــي  املنســق  ســليم 
إن  العراقي  الدراجــات  الحتــاد 
»رحاب احلجاج العبة تونســية 

مرة  ألول  حتتــرف  بالدراجــات 
في العراق مع نــادٍ عراقي وهو 
نادي برايتــي من اربيل وتطمح 
أن يكــون لها حضــور مميز مع 
الالعبــات العراقيــات وهــذه 
رحلتهــا االولى فــي االحتراف 
أن حققت  لهــا  حيث ســبق 
نتائج متقدمة على مســتوى 

العرب وآسيا.
واضاف انها »انضمت رســمياً 
لنادي برايتي العراقي في اربيل، 
وعبرت عن سعادتها لتواجدها 
بني أهلها وبلدها الثاني العراق 
وأنها تســعى لنقــل خبرتها 
واالســهام في النهوض بلعبة 
العراقية«.واشــار  الدراجــات 

 30 الى انها »تبلغ مــن العمر 
حافل  الرياضي  وسجلها  عاما 
القارية  واملشــاركات  بااللقاب 
والدولية أبرزهــا ذهبية العرب 
وشــاركت  العربية  والبطولة 
مع فريق في )اي بي( البحريني 
حيــث اختارت رحــاب احلجاج 
تغييــر بدايــة جتربتهــا مــن 

بكوردسـتان  أربيل  إلى  املنامة 
العـراق«.

وتابع انها »حققت نتائج جيدة 
جدا مــع املنتخب التونســي 
منها  العربية  البطــوالت  في 
بطولة العرب في مصر وبطلة 
تونس ألكثر من مــرة وبطولة 
العالــم للمارثون الدراجي عام 

2020 في مصر وفي عام 2007 
الثالث في  املركز  حصلت على 
وحصلت  العربيــة  البطولــة 
على لقــب كأس العــرب في 
مصر عام 2008 وفـــي عـــام 
املركـز  2011 حصلـــت علـى 
األول فـي بطولـة العـرب فـي 

قطـر«.

التونسية رحاب الحجاج تلتحق بدراجات نادي برايتي 

إشادة بدور األشقاء في التصويت إلقامة البطولة رسميا في العراق 

الشباب والتطبيعية تعقدان مؤتمرًا مشتركًا 
عن تضييف البصرة خليجي ٢٥

الملحق اآلسيوي 
يوقف دوري الصاالت 

منٍح ماليٍة عاجلٍة لألندية 
غير المؤسساتية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت جلنة كرة الصاالت في الهيأة التطبيعية 
توقــف مســابقة الــدوري املمتاز ابتــداًء من 
آخر، بســبب خوض  والــى إشــعار   2021/5/1
منتخبنا الوطني لكرة الصــاالت مباراتني أمام 
تايلند في امللحق اآلســيوي املؤهــل الى كأس 

العالم. 
ومن املقــرر أن ينطلق معســكر املنتخب األول 
أول أمس في محافظة النجف األشرف، يعقبه 
معسكر خارجي وتأمني مباريات ودية في دبي مع 
منتخبات اإلمارات ولبنــان وفيتنام، ومن املؤمل 
ان تكون اإلمــارات أرضا خلوض امللحق املونديالي 
للمنتخبــات األربعة ) العــراق - تايلند - فيتنام 
- لبنان (..  ويســعى اجلهاز الفني في املعسكر 
التدريبــي لتحضيــر  الالعبــني فنيــا وبدنيا 
وخططيا، ودراســة نقاط القــوة والضعف في 
املنتخب التايلندي، وحتقيق االنســجام السريع 
بني الالعبني. ويواجه منتخبنــا الوطني نظيره 
التايلندي في مباراتني فاصلتني في العشــرين 
واخلامس والعشرين من شهر أيار اجلاري لتحديد 

املنتخب املتأهل إلى مونديال كأس العالم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامت جلنُة املســابقات في الهيئة التطبيعية 
لإلحتاد العراقــي لكرِة القدم، قرعة دوري الدرجة 
األولــى للموســم 2020_2021 ، علــى قاعة 
العالقات والتعــاون الدولي في وزارِة الشــباِب 
والرياضِة ، بحضورِ وزيرِ الشباِب والرياضِة عدنان 
البرملانية  والرياضة  درجال، ورئيس جلنة الشباب 
عبــاس عليوي، ورئيس الهيئــة التطبيعية إياد 
بنيان، ومدير عام دائرة التربية البدنية في الوزارة 
أحمد عودة زامــل، واألمني العــام للتطبيعية 
محمد فرحــان، وعددٍ مــن أعضائها فضاًل عن 

رئيس جلنة املسابقات وأعضائها.
وثَمَن الوزير درجال الــدور الكبير والفاعلية في 
تنشــيط املســابقات بني األندية وحيوية جلنة 
املســابقات في الهيئة التطبيعية مؤكًدا دعم 
الوزارة لهم ولكل خطوة تنشيطية تتخذها في 
إجتاه نشر اللعبة ودميومتها، إذ وجه بتقدميِ منٍح 
ماليٍة عاجلٍة لألندية غير املؤسســاتية، وتذليل 
العقبات أمام األندية املؤسســاتية َعبرَ تواصله 
شــخصًيا مع الوزارات املعنية، فضاًل عن توجيِه 
مدير عــام دائرة التربية البدنيــة بالتواصِل مع 

جميع األندية إلجناح مشاركتها في املسابقة. 
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بغداد ـ كريم ناصر:
اعرب العبا التنس يزن وعلي سيف 
عــن ســعادتهما برؤيــة مالعب 
التنس بزيادة في بغداد بعد افتتاح 
مالعــب التنس في متنــزه الزوراء 
اضافة الى مالعب الشــعب وفي 
حقيقــة االمــر انهما يشــعران 
بالفخر مبمارستهما للعبة التنس 
اللعبة التي سلبت عقولهم حيث 
قال يزن ان اللعبة تشكل لديه حب 
كبير رمبا ســتقوده الى البطوالت 
العامليــة فقد اعد والــدي العدة 
مدرب  باســتقدام  للمســتقبل 
تونســي ليكون عونا لي  مع اخي 
علي للمشــاركة فــي البطوالت 
الكبــرى وحصــد نقــاط التفوق 
فاللعبة كمــا عرفتها بحاجة الى 
مشاركات ببطوالت خارجية لزيادة 
التنقيــط والوصول الــى العاملية 
وانا جاهز ألحقق الهدف املنشــود 
املشاركات  الى  ســتوصلنا  والتي 
اخلارجيــة ببطــوالت نفتقر اليها 
بالوقــت احلالي والتي تنضوي حتت 

 .ITF لواء الـ
قال الالعب علي ســيف ان اللعبة 
رمبا ســتكون االمــل للوصول الى 
الى  يحتــاج  فالتنــس  العامليــة 
ممارســة يومية ونحــن نتدرب مع 
خبيــر التنــس التونســي والذي 
تعاقــد ابي معه لغــرض الوصول 
الــى التميز واجلاهزيــة للبطوالت 
لعبت  فقــد   , الكبرى  اخلارجيــة 
التنس كما يؤكد علي سيف ليس 

وامنا  الفــراغ  فقط لشــغل وقت 
للمســاعدة في رفع اســم بلدي 
عاليا في املنافسات اخلارجية والتي 
من املمكــن ان تقودنا الى العاملية 
ويؤكد املدرب ان اللعبة بحاجة الى 
مشاركات خارجية واستعداد جيد 
ونحن نقــوم بذلك ونتلقى العديد 
من اجلرعــات التدريبيــة اليومية 
والتي تسهم في جناحنا اليوم وفي 

املستقبل.

نعمت عباس*
احلديــث عــن املدربــني العراقيني 
في بالد الغربة حديث ذو شــجون 
أجبرتهــم الظروف علــى مغادرة 
الرافدين مرغمني، يعشــقون  بالد 
والعمل  العــودة  ويتمنون  البلــد 
القدم  أنديتنــا وخدمة كــرة  في 
أن العمل  وتصحيح املسار خاصًة 
مــع الفئات العمريــة يحتاج إلى 
وتقنية  وعلمية  ميدانيــة  خبرات 
في التدريــب وهذا مــا نفتقر له 
والدليل على  احلاضــر،  الوقت  في 
ذلك أن الكفــاءات في الداخل لم 
يتم االســتعانة بهــا على الرغم 
من النجاحــات التي حققتها في 
واألسماء كثيرة  اخلارجي  االحتراف 
نذكر منها الكابنت ســعد حافظ 
والكابنت رعــد كاظم وغيرهم من 
املدربني املتميزيــن حتى الكفاءات 
التدريبيــة الشــابة لــم جتد لها 
فرصة مناسبة للعمل في أنديتنا 
الرياضية أمثال همام صالح وعادل 
عبد املسيح وأسماء شابة كثيرة.

علــى إدارات األندية أن تتم عملية 
التنقيب عن الكفــاءات في وقت 

اختلطت فيه األوراق.
أحمــد عبــد القيــوم يعــد من 
املتميــزة،  العراقيــة  الكفــاءات 
احترف التدريب في اإلمارات وعمل 
مع أربعة أندية إماراتية: دبا احلصن، 
الفجيــرة، العروبة، اخلليج. حاصل 

التربية  فــي  البكالوريوس  علــى 
الرياضية جامعة بغداد وشهاد الـ 
B األسيوية وشــهادة األوملبي من 
أوربية  االحتاد األسيوي وشــهادات 

عديدة.
 A ومن املؤمل أن يشــارك في دورة
الشــهر القادم في أملانيــا، ومنذ 
في  يعمل  وهــو  خمس ســنوات 
والية  فــي  أكادمييــة موبلبــروك 
إحــدى  األمريكيــة،  منيســوتا 
وقد  واملتميزة  املتطورة  اإلكادمييات 
املواهب  مــن  العديد  اكتشــفت 
أخــذت طريقهــا إلــى االحتراف 
اخلارجي في اإلمارات والســعودية 
وســلطنة عمان وفرنســا وكندا 
وتضــم  األمريكيــة.  واألنديــة 
األكادمييــة األعمار مــن 5 إلى 18 
والنســاء،  للرجــال  وفرق  ســنة 

وجميع فرق األكادميية تشترك في 
الدوري احمللي ورغــم كل امتيازات 
التدريب في هــذه األكادميية لكن 
يبقى طوحنا خدمة بلدنا والعمل 
في األندية العراقية وهذا ما نصبوا 

إليه في املستقبل القريب.
يشــرف على هذه األكادميية اخلبير 
األمريكي من اصول مغربية الكابنت 
املنتخب  يوســف درمكي العــب 
الدوري  واحترف في  املغربي سابقاً 
األملاني والفرنســي واألمريكي وله 
كما  ودولية،  محلية  بطوالت  عدة 
أن له دوراً كبيراً في تطوير املدربني 
العاملني فــي األكادميية وذلك من 
خالل احملاضــرات النظريــة وورش 

التدريب املستمرة.

* مدرب عراقي محترف

يزن وعلي .. موهوبان في رياضة التنس 

أحمد الحوراني كفاءة تدريبية 
عراقية تقدم نفسها في أميركا

احمد احلوراني مع العبي فريقه في اميركا



التقــت الفنانة األميركية 
التــي  لوبيــز،  جينيفــر 
عــن  مؤخــرًا  انفصلــت 
رودريغيز،  أليكس  خطيبها 
أفليك  بن  الســابق  زوجها 
في لــوس أجنلــوس. وكان 
الســابقان،  اخلطيبــان 
علــى تواصــل دائــم منذ 
انفصالهما. وفًقا ملعلومات 
من مجلة "Us"، شوهد بن 
أفليك ثالث مرات في منزل 
جينيفــر لوبيز فــي لوس 
أجنلــوس.. وتقــول املصادر 
إن الثنائــي مجرد أصدقاء. 
وكانــت لوبيز قد انفصلت 
خطيبهــا  عــن  مؤخــرًا 
أربع ســنوات  أليكس بعد 
مــن العالقــة بينهما. من 

املمثل  إنفصل  أخرى  جهة 
أرماس  دي  آنا  عن صديقته 
بســبب خالفهما بشــأن 
إجناب طفل، وأصبح كالهما 
وبن  جينيفر  أن  عازب.يذكر 
أنهوا عالقتهمــا في أوائل 
على  ولكــن   .2004 عــام 
الرغم مــن ذلك ظلوا على 
عالقة جيدة و على تواصل 

على مر السنني.

أكــدت بعــض املصــادر 
اخلاصــة باحــد املواقــع 
االخبارية الفنية أن الفنانة 
تســتعد  أروى  اليمنيــة 
باللهجة  أغنيــة  الطالق 
اخلليجية بعد عيد الفطر 
خاللها  تتحدث  السعيد، 
وكبريــاء  عنفــوان  عــن 
اخليانة.  حالــة  أمام  املرأة 
العمل  هذا  يلي  وســوف 
أعمــال أخــرى، على وفق 
املنفردة  سياسة االغنيات 
التي ســتكون منوعة من 
واملضمون.  الشكل  حيث 
ومــن املرجح أن تضع أروى 

على  األخيرة  اللمســات 
أغنيتها  كليــب  فيديــو 
وذكرت  لبنان،  في  اجلديدة 
خطــوة  إن  املعلومــات 
ســوف  احلالية  الفنانــة 
في  نوعية  نقلة  تشــكل 

مسيرتها الفنية.

لفت املمثل وســام صباغ 
إليه في مسلسل  األنظار 
أن  واســتطاع  "للموت"، 
وأن  املشــاهد،  فــي  يؤثر 
يضع اإلصبــع على اجلرح، 
مواطن  كل  صــوت  رافعاً 
األوضاع  من  يعاني  لبناني 
التي  السيئة  اإلقتصادية 
حتصل حالياً. وســام الذي 
اشــتهر بالكوميديا، هذه 
التي  األولى  املرة  ليســت 
يبرع فيها بالتراجيديا، وفي 
"للموت" برع في جتســيد 
شخصية "محمود"، الذي 
دفعــه احساســه باحلزن 
واألســى واحلرمــان إلــى 

السرقة.
وســام كان قد حتدث عن 

دوره في املسلســل وقال: 
)محمود( ضيف  أن  "برغم 
باملسلســل، لكنــه ميثل 
أحبوه  ولذلك  الناس،  وجع 
أنه ميثل وضعهم  وشعروا 
وكيــف  وظروفهــم، 
يضطــرون أحيانــاً إلى أن 
يقومــوا بأعمــال تخالف 
مبادئهم، مــن أجل تأمني 

إحتياجات ضرورية".

جينيفر لوبيز

وسام صباغ

أروى

أخبــارهــــــــــم

 الصباح الجديد - وكاالت:
سلطت عدد من التقارير الصحفية الضوء على حالة سيدة 
تعاني من مرض نادر فهي تنام حني تضحك، في حالة وصفت 

باألغرب حول العالم.
في التفاصيل، مت تشــخيص إصابة بيال كيلمارتن، البالغة 
من العمر 24 عاًما، بحالة النوم القهري، وهو اضطراب نوم 
مزمن يتميز بالنعاس الشديد في أثناء النهار ونوبات النوم 

املفاجئة.
وأكــد األطباء إنها تعاني من حالة تســمى اجلمدة، والتي 
تســبب ضعًفا مفاجًئا في العضالت وتنجم عن مشاعر 

قوية، الضحك أحد اسبابها.
وعــن حالتها تقول فــي تصريحات نقلتهــا الديلي ميل 
البريطانية، أنهــا تعلم بدأت في التعايــش معها: "حني 
أفقــد الســيطرة علــى كل عضالتي أشــعر بالضعف 
الشديد فأضحك فأحتول للنوم فوراً". وتقول إنها بدات في 

زيــارة طبيبة متخصصة منذ عــام 2015، وحينها مت 
تشخيص حالتها بشكل صحيح، وقالت: "كنت 

أشــعر بالدوار عندما أضحــك وبعدها أجد 
نفســي أغرق في النوم، تعرضت للكثير 

من احلوادث التي تسببت في أذي كبير 
لنفســي، حيث فقدت الســيطرة 

على جسدي حينها".

الصباح الجديد - وكاالت:
كشف موقع "تويتر" األميركي للتواصل االجتماعي، أن لديه 
199 مليون مدون نشط يوميا في الربع األول من العام احلالي.

وبنّي في تقرير أرباحه للربــع األول من 2021 أن ذلك ميثل زيادة 
قدرهــا %20 تقريبا، باملقارنة مع 166 مليــون مدون قبل عام، 

بحسب موقع "إنغادجيت".
كما أشــار التقرير إلى أن موقع "تويتر" منا بشــكل أســرع 
خارج الواليات املتحدة خــالل العام املاضي، إذ زاد عدد املدونني 
النشــطني يوميا دوليا من 133 مليونا في الربع األول من عام 
2020 إلــى 162 مليونا في الربع األخير، ما ميثل زيادة بنســبة 
%22. وفســر "تويتــر" هذه الزيــادات بفضل حديــث الناس 
ومجادلتهم باستمرار عبر منصته عن استمرار وباء "كورونا" 
حول العالم، وكذلك عن االنتخابات الرئاسية األمريكية، التي 
شــهدت واقعة حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة 

األميركية واشنطن.
وترجمــت الزيادة في عــدد مدوني "تويتر" بارتفــاع مماثل في 
إيراداتــه، إذ بلغ إجمالــي إيرادات الربــع األول 1.04 مليار دوالر 
أميركي، بزيادة قدرها %28 على أساس سنوي، فيما بلغ صافي 
أرباحها 68 مليون دوالر أميركي، بعد تســجيل خسارة قدرها 

ثمانية ماليني دوالر العام املاضي.

تويتر يجتذب العديد من 
المدونين الجدد بفضل كورونا

فتاة تنام بشكل 
مفاجيء حين تضحك

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف                                           
اختتــم قبل يومني املعــرض الفني 
االول للفنان واخملرج نــؤاس احلر ورمبا 
لم يكن املعــرض االول الذي يفتتح 
اون اليــن وفي صالــة منزلية كبيرة 
خصصت للعرض، بســبب الظروف 
العالم  التي مير بهــا  االســتثنائية 

بسبب فيروس كورونا.
تخرج احلر من كلية الفنون اجلميلة 
لكنه  والبصرية،  الســمعية  قسم 
الفنون، عمل  انــواع  اغلب  ابدع في 
بالنجارة وانتج مجموعة من التحف 
الفرصة  له  االثاث، ســنحت  وقطع 
في ان يشارك كممثل مبسرحية من 
تأليف امجد طليع، واخراج اثير عبد 
احلســني، لكن ظروف العمل حالت 
كان  لكنه  البروفــات  اكمالــه  دون 

سعيدا باشادة اخملرج مبوهبته.
يقول: "اجــد ان الفنان البد ان يكون 
نعم  الفنــون،  انواع  بجميــع  ملما 
املوهبة مطلوبــة، لكن اجلمال دائما 
يحتاج اوال الى روح شــفافة تشعر 
اكثر من غيرها وحــس فني يقدر ان 

يشخصه حتى بني كومة خراب".

متى بــدأت رحلتك مــع كل انواع 
الفنون هذه؟

انا خريج سمعية وبصرية،  - "بداية 
عملت مخرجا اذاعيا منذ عام 2005 
باكثــر مــن اذاعة محليــة، واعمل 
الرياضية.  العراقية  حاليا في قنــاة 
اهتمامي بالفنــون كان منذ مرحلة 
الدراسة املتوسطة، علمت مبوهبتي 
لرســم  اتقاني  بالرســم من خالل 
اخلرائــط فــي درس اجلعرافية، بدأت 
لكني  بســيطة  تخطيطات  ارسم 
لم اخذ االمر بنحو جدي. ومنذ عدة 
اعوام شــعرت مبيل نحو فن النجارة 
وعرفت اني اســتطيع ان اصنع حتفا 
مختلفــة، فابتعــت مجموعة من 
ادوات النجــارة وقمت بصنع طاوالت 
تلفزيــون ومكتبات باشــكال مميزة 

االمنوذج  ارســم  وغير مألوفة. كنت 
بخيالي ثم ادونه على ورقة واشتغل 
عليه، واحلمد هلل اليوم في اكثر من 
بيت من بيــوت االحبة هناك بصمة 

لي".

العمــل باالســاك املعدنية كيف 
جتده من حيث سهولة التعامل مع 

املادة؟
- "العمل بالنجارة اسهل من العمل 
اعمل  االول  ففي  املعدنية  باالسالك 
بادوات ومواد كبيرة احلجم استطيع 
ان اســيطر عليهــا، امــا العمــل 
صنعت  التــي  املعدنية  باالســالك 
منها حليــا، وايضا مناذج حلشــرات 
واالفعى  العقــرب  مثل  وحيوانــات 
والفيــل وغيرها، فتحتــاج الى دقة 
واتقان وجهد اكبر، فحجم الســلك 
اســتعملها  التي  واالدوات  صغيــر 
بعملية الطي صغيرة ايضا وبالتالي 
فالتركيــز يكــون اكبر. لكــن فيما 
بالنتائج  والفــرح  فاملتعة  يخصني 

دائما يكون كبيرا وينسيني اي تعب 
وجهد بذلته النتاج القطعة".

كيف اتخذت قــرار جمع نتاجاتك 
الفنية في معرض واحد؟

 -"كان اخملطــط ان احجز قاعة الفن 
الثقافي  املركــز  التشــكيلي فــي 
البغــدادي في شــارع املتنبي، لكن 
لالسف ولســوء احلظ كان ذلك مع 
بداية اجتياح كورونــا للبلد ما حال 
دون اكمل املشــروع، لكن االون الين 
متابعة  وكان هناك  املشــكلة،  حل 
جيــدة مقارنة بحجــم االعالن عن 
اني  الي  بالنســبة  املهــم  املعرض، 
حققت ما كنــت ارغب به منذ مدة 
الكســل  واحيانا  والظروف  طويلة، 

اسهم بتأجيله".
وتابــع: "كانت املعروضات متنوعة اذ 
صنعت مصغــرات لنماذج مكتبات 
وطاوالت تلفزيون باشكال مميزة ومن 
مادة اخلشــب، ايضا "بريكتات" من 
عيدان االيس كــرمي، ومناذج ملصغرات 

حشــرات وحيوانــات من االســالك 
املعدنيــة اضافــة الى احللــي التي 
تنوعــت ما بــني االســاور والقالئد 
وحلقات االذن، وقد اشاد كل من تابع 
اقامة  على  وشجعوني  باملعروضات، 
معرض اخر في قاعة مخصصة بعد 
انتهاء ازمة كورونا، وان شاء اهلل هذا 

ما ساقوم به".

وكيــف مت جتهيــز الصالــة لتكون 
مهيئة لعرض نتاجاتك؟

- "اســتعنت بخبراء اضاءة ووضعنا 
اخلاصة  املصابيــح  مــن  مجموعة 
بالعروض الفنية والتي تضفي جماال 
ووضوحا علــى القطعة، اضافة الى 
اننا اخترنا صالة مســاحتها كبيرة 
كي اســتطيع عــرض كل ما ارغب 
بعرضــه، وطبعا حرصــت ان تكون 
احليطان مناســبة مــن حيث اللون، 
وايضــا رفعنــا اللوحــات التي كان 
معلقة في بعض زوايــاه. والنتيجة 

صالة عرض رائعة".

الصباح الجديد - وكاالت:
حتدثت املناضلة اجلزائرية الشــهيرة 
 85( بوحيــرد  جميلــة 
عامــا( عــن وضعها 
الصحي  الصحي 
بعــد إصابتها 
س  و بفيــر
كورونــا، 

ونقلهــا إلــى أحد مستشــفيات 
بإذن  "سأحتســن  وقالت:  العاصمة 
اجلزائري  الشعب  لكل  سالمي  اهلل، 

والعربي وكل من يسأل عني".
وبصــوت متعب، توجهــت بوحيرد 
الصحــى  للطاقــم  بالشــكر 
باملستشــفى على اهتمامهم بها، 
مضيفــة: "أطبــاء اجلزائــر لديهم 

كفاءة وأنا أثق بهم".
دورا كبيرا  املناضلة اجلزائرية  ولعبت 

فــي حريــر اجلزائر من االســتعمار 
الفرنسي، بعد انضمامها عام 1954 

جلبهة التحرير الوطني اجلزائرية.
وحملت السالح ملكافحة االستعمار 
الفرنســي الذي اعتقلها عام 1957 
ومت تعذيبها بشدة، قبل أن تقدم إلى 
محاكمة صورية وصدر ضدها حكم 

باإلعدام.
أثناء احملاكمة وفــور النطق باحلكم 
"أعرف  الشــهيرة:  جملتهــا  رددت 

أنكم ســتحكمون علــي باإلعدام 
لكن ال تنسوا أنكم بقتلي تغتالون 
تقاليد احلرية فــي بلدكم ولكنكم 
لن متنعوا اجلزائــر من أن تصبح حرة 

مستقلة".
ثار العالم ضد القرار واجتمعت جلنة 
حقوق االنسان باألمم املتحدة، بعد أن 
برقيات االستنكار  املاليني من  تلقت 
من كل أنحاء العالم وطالبوا بإطالق 

سراحها.

أول تصريح للمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد بعد إصابتها بكورونا

المخرج نؤاس الحر: اقمت معرضي 
االول اون الين الرضي طموحي

نؤاس احلر أحد أعماله

الصباح الجديد - وكاالت:
أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة 
اجلــدل مبوقفهــا من عظــة املطران 
الياس عودة يوم أحد الشعانني، والتي 
إنتقــد فيها املدعية العامة في جبل 
القاضية غــادة عون، وكتبت  لبنان، 
فــي صفحتها اخلاصــة على موقع 
التواصل اإلجتماعــي: "هل يجوز لرجل 

دين أن يعظ بالسياســة ليحمي الفاسدين، 
يــوم أحد الشــعانني في بيت اهلل ويســهم 

بشرخ أبناء رعيته؟".
كما وّجهت رســالة إلى البابا فرنسيس جاء 
فيها، إنه "عّلمنا الســيد املسيح أن بيت اهلل 
للصالة وليس للمتاجرة باملواقف السياسية".
وتابعت: "أنــا اللبنانية الكاثوليكية أناشــد 
قداســتك وأنت الراعــي الصالــح أن تبقى 

الكنائس في لبنان للصالة فقط، وليس لبيع 
املواقف من مبدأ ما عّلمنا مســيحنا إعط ما 

لقيصر لقيصر وما هلل هلل".
وبدا للمتابعــني أن كارول مؤيدة ملوقف حزب 
اهلل والتيــار الوطنــي احلر، وإتهموهــا بأنها 
تدعم احلــزب والتيار، فأتى الرد منها: "ال أدعم 
الســيد نصر اهلل وال أدعم التيار الوطني احلر 
وال أدعم القــوات اللبنانية، واطمئن لســت 

قومية ســورية، وال أدعم احلزب اإلشتراكي وال 
املردة وال الكتائب.. من زمان وجاي وفيك تتحرى 

باملوضوع. "
وأضافت: "أكرر للمرة األلف أمتنى فصل جميع 
األديــان والطوائف عن السياســة في لبنان ! 
موقفي ثابت ولن يتغير ! ال تتذاكوا وال تتالعبوا 
على الكالم . ال خالص للبنان إال بإنشــاء دولة 

مدنية. دمتم وعاش لبنان".

الصباح الجديد - وكاالت:
جديــد البحــث العلمي جتــارب تهــدف إلى 
الذي  اســتعمال جهاز "غرســات الضــوء" 
يعتمد على الضــوء بدال من الكهرباء يعمل 
على حتســني جودة الصوت بشكل حاسم، 

حسبما نقل موقع "دويتشالند فونك" األملاني.
وتتم العملية عبر ترجمة اإلشــارات الصوتية إلى 
نبضات ضوئية، باســتعمال تقنية الثنائي الباعث 
للضوء )LED(، خلاليا السمع في األذن التي تتكيف 
معها وراثًيــا. وبفضل نبضات الضوء، تتم محاكاة 

ترددات أكثر من تلك املنتجة عبر غرسات القوقعة 
الصناعية التقليدية.

وأكــد الباحث األملاني توبياس موزر إلذاعة شــمال 
أملانيا )NDR( أنــه مت جتريب التقنيــة على الفئران 
وكانت النتائج ناجحة. كما يعمل موزر، احلائز على 

جائزة غوتنغن اليبنيتــس األملانية، إلى جانب فريق 
بحث من مركز الرئيسيات األملاني )DPZ( في الوقت 
احلالي علــى جتريب امنوذج ثالثي األبعاد على قوقعة 
األذن لــدى القــرود. وفي عام 2025، يســعى فريق 

البحث إلى إجراء جتارب إكلينيكية على البشر.

السماع بالضوء.. تمنح األمل لفاقدي السمع

كارول سماحة: ال خالص للبنان اال بدولة مدنية

الصباح الجديد - وكاالت:
كادت ســيدة بريطانيــة أن تواجه تهما 
بتمويل جماعات إرهابية، بســبب اســم 

فرس عربية متلكها.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن ســوزان 
جوفينداســامي، البالغة من العمر 57 
عاما قــد أصيبت بالذهول والدهشــة 
عندما حققت معها الشــرطة الدولية 
أموال  إرســالها  بتهمــة  "اإلنتربــول"، 

لتنظيم داعش اإلرهابي.
أرســلت  عندما  القصة  وبــدأت 
جنيه   500 بقيمة  مبلغا  سوزان 
أســترليني إلى صديقها مدرب 
اخليــول عبر خدمة "بــاي بال"، 
وكانت قد كتبت في االســتمارة 
"أموال لـ Isis"، وهو اختصار السم 
تنظيــم "داعش" باللغــة اإلجنليزية، ما حدا 

باملشرفني على اخلدمة بتجميد التحويل.
وعند االتصال بـ"باي بال" شركة حتويل االموال 
لالستفسار عن الســبب واجهت، كما قالت، 
سيال من األسئلة عن ســبب حتويلها األمول 

لـ"داعش".

وشــرحت لهم أن فرسها إســمها "إيزيس" 
)Isis( تيمنا بإســم آلهة مصرية قدمية وليس 

"Isis" اخملتصر إلسم تنظيم داعش اإلرهابي.
وأكدت ســوزان، التي كانت متتلك في السابق 
خيــوال تدعــى "فرعــون" و"نفرتيتــي" أنها 
اضطرت  إلى تقدمي جواز سفر فرسها  األليف 
إلثبات أن "Isis" هو بالفعل اســمها احلقيقي 

وأن اسمها الكامل هو إيزيس بنت خضرة.

 الصباح الجديد - وكاالت:
اظهر مقطع فيديو انتشــر على نطاق واسع 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي زرافة 
فضولّية توقف راكب الدراجة اجلبلية من أجل 

شم رأسه.
وقال موزر لشــبكة NDTV: "بعد ساعتني من 
الرحلة، صادفت صديقتي قطيًعا من ســبعة 
زرافــات وكان أحدهم فــي الطريق وتوقفنا ملا 

يقرب من ساعة نراقبها".
وقــال املصور في أثناء نشــره مقطع الفيديو 
على إنستغرام أنه أصيب "بصدمة" من حجم 
التراجع "لكنها  الزرافة وظل يحــاول  ركبتي 

ظلت تشم رأسه".
واظهــرت اللقطــات التــي مت تصويرها على 
الزرافــة   Moser الســيد   GoPro Max 360

تقترب منه وتنحني لتشمه بلطف.
وانتشــر لقاء السيد موســر مع الزرافة على 
نطاق واسع على منصات التواصل االجتماعي 
مثل تيك توك وانســتغرام وحصدت أكثر من 
عشرة ماليني مشاهدة بعد أن متت مشاركتها 
بواســطة Earthpix صفحة الســفر واحلياة 

البرية الشهيرة.

وحدد موظفو بــارك الزرافة بأنها بوردي والتي 
غالًبا ما تأتي لتحية زوار احلديقة وتعد الزرافات 
أطول احليوانات األرضية احلية وتوجد فقط في 

إفريقيا.

"اإلنتربول" يحقق 
مع بريطانية بسبب اسم فرسها

زرافة توقف راكب دراجة 
نارية بطريقة طريفة
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