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السليمانيةـ  عباس اركوازي:
اثار قرار محكمة التمييز في اقليم 
كردستان، باملصادقة على االحكام 
الصادرة بسجن خمسة صحفيني 
ونشــطني في دهوك، ملدة ســتة 
ســنوات موجة استياء واستنكارا 
الذي  االمر  واسعاً،  وخارجياً  داخليا 
الى  اضر بســمعة االقليم واساء 
واملمثليات  بالقنصليــات  عالقته 

الدولية في االقليم.
وكان 3 قضاة مــن اصل 5، يتألف 
منهــا محكمة التمييــز صادقوا 
على قرار احلكــم الذي ترك اصداء 
محلية ودولية وموجة من التنديد 
والغضــب كمــا القــى احلكــم 
اســتنكارا جماهيرا كبيرا، ووضع 
بذلك مصداقية واستقالل القضاء 

في اقليم كردستان على احملك.
وعبــرت قنصليتا املانيــا واميركا 
في االقليم عن قلقهما البالغ من 
الصادرة بحق الصحفيني  االحكام 
والنشــطاء الذي اعتبرته يتعارض 
وحقوق  التعبير  حريــة  مبادئ  مع 

االنسان. 
العامــة  القنصليــة  وقالــت 
االمريكيــة خالل بيــان، ان بالدها 
حتترم حرية التعبيــر والرأي، والتي 

هي جزء من هوية الواليات املتحدة، 
وستواصل دفاعها عن تلك املبادىء 

كجزء من القيم االساسية.
واضافــت، ان الواليــات املتحــدة 

تأمل مــن حكومات العالم احترام 
الدبلوماسيني الذين يجتمعون مع 
الناس  الصحفيني مثــل مختلف 

الجناز معامالتهم.

مــن جانبهــا اعربــت القنصلية 
االملانيــة العامــة فــي اربيل، عن 
امتعاضهــا، مــن قــرار محكمة 
كوردســتان،  اقليم  فــي  التمييز 
الفتة الــى ان قرارهــا يفتقر الى 
االدلــة التي من شــأنها معاقبة 

معتقلي بادينان عليها.
واالراء  االفــكار  تبــادل  ان  واكدت 
بحرية مع الصحفيني والنشــطاء 
جزء من الشــؤون الدبلوماســية، 
وان قــرار محكمــة التمييــز في 
اقليم كردســتان يتعارض مع روح 

الدميقراطية في االقليم.
االملانيــة  القنصليــة  وطالبــت 
رئيــس االقليم نيجيرفــان بارزاني 
قرار  الصدار  صالحياته  باستخدام 
بالعفــو عــن هــؤالء الصحفيني 

والنشطاء.
بدوره انتقد مركز ميترو للدفاع عن 
حقوق الصحفيــني، قرار محكمة 
التمييز في اقليم كردســتان الذي 
صــادق على احكام الســجن ملدة 
ستة سنوات ضد خمسة نشطاء 

وصحفيني في دهوك.
وقال منســق املركز رحمان غريب 
في حديــث للصباح اجلديد،" نحن 
نرفــض وننتقد بشــدة اي قرار ان 
كان ضمن القانون او خارج القانون، 
يســعى لتكميم االفواه واسكات 
االصــوات احلــرة للمواطنــني في 
اقليم كردســتان"، مشيرا الى ان 
بالتنسيق  مســتمرة  مساعيهم 
واحمللية،  العامليــة  املنظمــات  مع 
لتغيير احلكــم الصادر بحق هؤالء 
واطالق  والصحفيــني  النشــطاء 

سراحهم.
كان  اجلميــع  "ان  غريــب  واكــد 
قــرار محكمة  ياتــي  ان  ينتظــر 
التمييــز لصالــح احلفــاظ على 
حريــة التعبير في االقليم وان يتم 
اطــالق ســراحهم، ليعــودوا الى 
عوائلهم، اال ان احملكمة وبالعكس 
مما كان متوقعــاً صادقت على قرار 
االقليم  رئيــس  داعيا  ســجنهم، 
الى اســتخدام صالحياته الطالق 

سراحهم.

امريكا والمانيا تستنكران اتهامهما بالتجسس 

محكمة تمييز االقليم تصادق احكاما بحق نشطاء
وصحفيين في تحقيق بال محامين !

بغداد ـ الصباح الجديد:   
التحالف  باسم  متحدث  أكد 
الذي تقــوده الواليات املتحدة 
طائرة مســيرة  أن  العراق  في 
هاجمت فجر يوم امس السبت 
التي  اجلوية  األسد  قاعدة عني 
أمريكية  قــوات  تســتضيف 

ودولية غربي العراق.
وكتب الكولونيــل وين ماروتو 
عبر  التحالف  باسم  املتحدث 
التحقيق  يجــري  أنه  "تويتر" 

املبدئي  التقرير  األمر، لكن  في 
الهجوم  حــدوث  إلى  يشــير 
الساعة 02:20 بالتوقيت احمللي 
بحظيرة طائرات  وإحلاقه ضررا 

دون تسجيل إصابات.
"أي  أن  املتحــدث  وأضــاف 
احلكومــة  علــى  هجــوم 
العراقيــة أو حكومــة إقليم 
كردســتان العراق أو التحالف 
ســلطة  يقــوض  الدولــي 
املؤسســات العراقية وسيادة 

الوطنيـــة  والسيادة  القانون 
العراقيـة".

وفي وقت سابق من يوم امس 
أفادت وســائل إعــالم محلية 
األســد  قاعدة عني  بتعــرض 
مســيرة  بطائــرة  لهجــوم 
مفخخــة ، مضيفــة أنــه مت 
في أعقاب احلــادث إعالن إنذار 
وإغــالق القاعــدة بالكامــل، 
مقتربــات  شــهدت  فيمــا 
القاعدة طيرانا مكثفا لقوات 

التحالف.
ساعات  بعد  الهجوم  وجـــاء 
علــى إعــالن التحالــف عن 
العراقية  القــوات  تســليمه 
ذخيرة تقــدر بنحو 1.8 مليون 
دوالر فــي قاعدة عني األســد 

اجلوية.
وكانت قاعدة عني األســد قد 
تعرضت في وقت ســابق هذا 
صاروخي  قصف  إلى  األسبوع 

دون تسجيل خسائر.

التحالف الدولي: هجوم عين االسد الحق
اضرارا بحظيرة طائرات 

ارتفاع الصادرات الصينية يفوق
6التوقعات والواردات قلق أميركي لمحاولة طرد فلسطينيين من 

3منازلهم وتضامن إسالمي وعربي مع المقدسيين

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد مستشــار االمن الوطني 
السبت،  امس  االعرجي  قاسم 
عــدم وجود اي قــوات اجنبية 

داخل قاعدة بلد اجلوية.
ونفــى االعرجي فــي تصريح 
تابعته الصباح اجلديد، " وجود 
داخل  اجنبية مقاتلة  قوات  اي 
باســتثناء  اجلوية،  القاعــدة 
الشــركات االجنبيــة املدنية 
التي تتواجد علــى وفق عقود 
االحتادية،  احلكومة  مع  رسمية 

والتــي تعمــل علــى صيانة 
الطائــرات احلربيــة وتدريــب 
املالكات العراقية على اجلوانب 
باعمــال  اخلاصـــة  الفنيــة 

الصيانـة ".
جاء هــذا خــالل زيارتــه الى 
من  بتوجيه  املذكورة،  القاعدة 
رئيس الــوزراء من اجل االطالع 
االعمال  ميدانيــا على ســير 
الطائرات  بصيانــة  اخلاصــة 
واملســؤولني  الضباط  ولقــاء 

فيها – حسب قوله.

االعرجي: ال وجود ألي قوات اجنبية 
مقاتلة في قاعدة بلد الجوية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العراقية  اخلارجية  وزارة  أدانــت 
امس الســبت، إقتحــام قوات 
األقصى  املسجد  اإلســرائيلية 
وممارســة أعمــال الترويع وبّث 
الُذعــر بــني صفــوف املصلني 

الفلسطينيني.
د  وقالت الوزارة فــي بيان: "نؤكِّ
تضامن حكومة وشعب العراق 
أبنــاء القدس الشــريف"،  مع 
نفســه  الوقت  فــي  مطالبة 

العدائّية  الهجمــات  "بوقــِف 
على اآلمنني". 

الوزارة  ادانت  البيان،  وبحســب 
إقتحــام قــوات اإلســرائيلية 
املسجد األقصى، وممارسة أعمال 
الترويع وبــث الُذعرِ بني صفوف 

املصّلنَي الفلسطينيني". 
موقفنا  "جنــدد  البيان،  واضاف 
الثابــت واملبدئي مــن القضّية 
الفلســطينية، التــي كانــت 

والتزال قضيٌة محورية".

الصباح الجديدـ  وكاالت:
أرتفــع ســعر نفــط البصرة 
ارتفاع  بالتزامــن مع  اخلفيف، 
اخلامات األخــرى لبرنت واخلام 
االمريكي قبــل اغالقها امس 

االول اجلمعة.
البصـــرة  نفـــط  وارتفـــع 
آلسيـــا  املصـــدر  اخلفيــف 
للبرميــل  دوالراً   67.72 إلـــى 
مبقــــدار 0.32 دوالر، أو بنسبة 
اخلميــس  يــوم  عــن   0.47%

املاضــي.
اخلفيف  البصرة  نفط  وسجل 
مقارنــة  االســعار  أعلــى 
بالنفوط األخرى لدول منظمة 

العربي  اخلــام  وســجل  اوبك 
 67.68 الســعودي  اخلفيــف 
دوالراً للبرميل، وســجل مزيج 
دوالرا   66.61 اإلماراتــي  مربان 
مزيج  ســجل  فيما  للبرميل، 
66.66 دوالرا  ســهران اجلزائري 
بوني  ســعر  وبلغ  للبرميــل، 
اخلفيف النيجيري 66.82 دوالرا، 
 67.68 االنغولي  وجيراســول 

دوالرا.
العاملية  النفط  أسعار  وكانت 
برنت  خــام  ليغلق  ارتفعــت 
علــى 68.28 دوالرا، وخام غرب 
تكساس األميركي على 64.90 

دوالرا.

خام البصرة الخفيف يسجل 
سعرا قياسيا بالتزامن مع ارتفاع 

الخامات عالميا

الخارجية تؤكد تضامن البالد
مع الشعب الفلسطيني

بغداد - وعد الشمري:
كشــفت جلنة األمــن والدفاع 
النيابيــة، أمس الســبت، عن 
 12 التركية  القــوات  امتــالك 
وفيما  العــراق،  داخل  موقعــاً 
إلى قرب صــدور قرار  أشــارت 
نيابي بإخراجها، دعت احلكومة 
إلى تسجيل دعوى لدى مجلس 
األمــن عــن انتهاك الســيادة 

الوطنية.
وقــال عضــو اللجنــة النائب 
إلى  حديث  فــي  الزيــادي،  بدر 
"الصباح اجلديد"، أن "ما يفعله 
اجلانــب التركي جتــاه العراق ال 
ميكــن اعتباره مجــرد خرق، بل 
ذلك،  مــن  أوســع  نطاقاً  أخذ 
ومن ثم ينبغــي الوقوف عنده 

ومعاجلته".
"القوات  أن  الزيــادي،  وأضــاف 
من  أكثر  لديها  أصبح  التركية 
12 موقعــاً في شــمال العراق 
دهوك  محافظات  بــني  موزعة 

والسليمانية واربيل ونينوى".
وأشار، إلى أن "زيارة وزير الدفاع 
التركي وقيادات عليا من اجليش 
إلى هذه املنطقة بهدف أنشاء 
قاعدة كبيرة حتتوي على مهبط 
للطائــرات وغيرها مــن اخلروق 

تعتبر احتالالً واضحاً".
"املوقف  أن  الزيــادي،  وأوضــح 
الســنوات  طيلــة  العراقــي 
املاضية من تلك اخلروق كان هو 
االســتنكار واستدعاء السفير 
التركــي وتســليمه مذكــرة 

احتجاج".
ورأى، أن "هــذه الطرق لم تعد 
جتدي نفعــاً"، وطالب بـ "حترك 

دولي بداية من اجلامعة العربية 
وصــوالً الــى مجلــس األمن، 
وتســجل دعوى بحــق اجلانب 

التركي".
وشدد الزيادي، على أن "التوسع 
التركــي بدأ يأخذ شــكالً أخر، 

وهذا  مســتمر،  اجليش  وتوغل 
يســتدعي وقفــة وطنية من 
جميع اجلهات ملساندة السيادة 

العراقية".
وأكد الزيادي، أن "مجلس النواب 
يســتعد بعــد عطلــة العيد 

للتصويــت على مشــروع قرار 
التركية  القوات  إخراج  يتضمن 

من األراضي العراقية".
"الواجب يفرض على  أن  وأردف، 
وقادة  السياســيني  الزعمــاء 
بوجه  الوقــوف  اليــوم  الكتل 

هــذا االحتالل وعــدم االكتفاء 
اإلعالميــة  بالتصريحــات 

الرافضة للتواجد التركي".
ومضى الزيادي، إلى أن "احلكومة 
إقليم  مــع  بالتنســيق  بدأت 
كردســتان لكي تعطي مهمة 

مســك األرض إلى قيادة قوات 
االحتادية وهذا ســوف  احلــدود 
يقطع الطريق أمام عناصر حزب 
العمال الكردستاني في القيام 
بهجمــات تتــذرع بهــا تركيا 

النتهاك األراضي العراقية".

األمن النيابية تطالب الحكومة برفع دعوى الى 
مجلس األمن: تركيا تحتل  12 موقعًا شمالي البالد

القوات التركية شمالي البالد

تنسيق لتولي قوات الحدود الحد من هجمات العمال الكردستاني

تقريـر

بغدادـ  الصباح الجديد: 
التخطيط  وزارة  كشــفت 
سببني  عن  الســبت  امس 
يحــوالن دون تنفيــذ اجراء 
التعداد السكاني في البالد، 
كما كان مخطط له، يتعلق 
املالي  بالتخصيــص  االول 

واآلخر بجائحة كورونا.
وقال املتحدث باسم الوزارة 
في  الهنداوي  الزهــرة  عبد 
إن "  تصريحــات رســمية 
هناك ســببني أساســيني 
اجراء  امــام  حائال  يقفــان 
التعــداد الســكاني العام 
فــي العــراق، اولهما عدم 
وجود تخصيص مالي حيث 
120 مليار  حتتاج الوزارة الى 
التعداد  بتنفيذ  للبدء  دينار 
لم  املبلغ  وهذا  الســكاني 
يخصص في موازنتي 2020 
السبب  عزا  فيما   ،" و2021 
جائحة  ظهور   " الى  الثاني 
الســلبية  واثارها  كورونــا 

امام  ايضــاً  عائقاً  وقفــت 
تنفيــذ التعداد فــي وقته 
احملــدد فــي ″2020، مبيناً 
ان “اجــراء التعــداد يحتاج 
لزيارة  عــداد  الف   150 الى 
االمر  هــذا  وفــي  االســر 
محاذير صحية ال تتالءم مع 
والوقاية  السالمة  اجراءات 

الصحية”.
أن  إلى  الهنــداوي،  ولفــت 
“عــدد ســكان البالدلغاية 
عام 2020 بلغ اربعني مليوناً 
ومئة وخمسني الف نسمة 
باالعتماد على سنة اساس 
2010 والتــي نفــذ فيهــا 
عمليــة الترقيــم واحلصر، 
مليــون  ســنوية  بزيــادة 
نسمة ســنوياً” ، وأشار الى 
التعداد  مــن  “الهــدف  ان 
هو حتديــد بيانــات كاملة 
السياسات  لرسم  وشاملة 
واخلطــط التنموية العامة 

للدولة " .

التخطيط: عدم توفير 
التخصيص المالي وكورونا 
يحوالن دون تنفيذ تعداد 

السكان

بغداد ـ الصباح الجديد:   
اعلنــت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي امس السبت 
العلمي  البحث  مؤشر  ارتفاع 
ألف   70 أكثر من  الى  العراقي 

في سكوبس.
وذكرت الوزارة في بيان لها انه 
"إدراكا ألهمية البحث العلمي 
وجودته التي يقتضيها النشر 

املســتوعبات  فــي  العاملــي 
الرصينــة حققــت اجلامعات 
والكليــات العراقيــة نشــرا 
متصاعــدا في مســتوعبات 
ســكوبس العاملية خالل مدة 
عام كامل بنسبة %30 لتصل 
أعداد البحوث املنشورة الى 70  
الوزارة   ألفا و225 بحثا. وبينت 
احلكوميــة  اجلامعــات   " ان 

رفدت حركــة البحث العلمي 
بحثا علميا  و268  ألفــا  ب67 
واجلامعــات والكليات األهلية 

أسهمت بنشر 2957 بحثا ".
ملؤسســاتنا  "نبارك  وختمت 
التعليمية احلكومية واألهلية 
هذا املســار النوعي فإن وزارة 
والعمل  املضي  تؤكد  التعليم 
املتواصــل على وفــق برنامج 

وتوقيتات محســوبة  مدروس 
العلمي كما  بالبحث  لالرتقاء 
اجلودة  مؤشرات  وتطوير  ونوعا 
التنافس في  وتأمني متطلبات 

التصنيفات العاملية".
وسكوبس قاعدة بيانات حتتوي 
من  ومراجع  ملخصــات  على 
مقاالت منشــورة في مجالت 

أكادميية محكمة عامليا.

خالل عام واحد

ارتفاع مؤشر البحث العلمي للبالد الى أكثر من
70 ألف في مستوعبات سكوبس



محليات2

 

بغداد - خاص:

تناولت القمة العراقية للتحول الرقمي 
ٓافاق الرقمنــة واالنتقال صوب التعامل 
في  احلوكمة  ودور  واالمتتــة  االلكتروني 
التنمية التي تنشــدها البالد، التركيز 
جاء صــوب القطاع املصرفــي واملالي، 
مبا فــي ذلــك بيــان اهميــة التعاون 
ما بــن احلكومــة املركزيــة والقطاع 
املصرفــي  للنهــوض فــي واقــع هذا 
القطاع االستراتيجي واحليوي بالنسبة 

لالقتصاد العراقي .
املٔومتــر الــذي نظمته شــركة فرونتير 
اكسشينج مبشــاركة عاملية ومحلية 
واســعة ســلط الضوء علــى الفرص 
املتاحــة والتحديــات، بغيــة النهوض 
االلكترونية  والتعامالت  الرقمنة  بواقع 

في البالد. 
رٔييس مجلــس ادارة مصــرف التنمية 
د. زياد خلف قال: تعيش البشــرية آالن 
الثــورة الصناعية الرابعــة وهي الثورة 
الرقميــة Digital Revolution والتــي 
وٕامتداد  هــي ٕاســتحقاق موضوعــي 
الثورة  وهي  الثالثــة  الصناعية  للثورة 

  Information Revolutionاملعلوماتيــة
التــي عاصرناها ٔاواخر القــرن املاضي، 
لقد ٕاعتمــد العراق رٔويــة »دوم 2025« 
عام 2018، ووضع ٕاســتراتيجية تتعّلق 
بها لبناء قطــاع تكنولوجيا املعلومات 
وإالتصاالت تتضّمــن عدداً من أالهداف 
واملقاصد أالساســية املطابقة ٔالهداف 
القمة العاملية جملتمع املعلومات، هدفها 
فتح افاق االستثمار و ابرزها االستثمار 
فــي قطــاع االتصــاالت و تكنولوجيا 
العراق  املعلومــات وذلك جلعل مركــز 
ضمن الدول املتقدمة تكنولوجيا ، االمر 
الذي سيفتح ابوابا استثمارية  جديدة 
تعزز االقتصــاد و املردودات املالية و توفر 

فرص عمل كبيرة  للشباب العراقي.
واضاف ان البنك املركزي العراقي اطلق  
»خدمــة إاللتحاق الرقمــي« الذي يعد 
أالول من نوعه في العــراق ، وهو نظام 
يُعّزز إالستقاللية  مالي رقمي متكامل 
والتحــّرر املالــي من أالنظمــة املالية 
يعمــل على حتويل  التقليديــة، حيث 
العراق ٕالى دولة ٔاقل ٕاعتماداً على النقد 
مــا ميّكن الدولــة جتــاوز البيروقراطية 
فــي التعامالت املالية داخــل املصارف 

العاملة في العراق.

وبن خلف ٕان رعايتنا لهذا املٔومتر، تٔوّكد 
ٕاهتمامنــا مبســالة التحــّول الرقمي، 
وحرصنا على إالســتمرار بإالســتثمار 
البيانات،  وقاعــدة  التحتية  البنية  في 

وتطبيــق ٔاحــدث التقنيــات املوجودة، 
وتقدمي اخلدمات املصرفية بشكل واسع 
وإالســتثمار في رٔاس املال البشري من 
ٔاجل مستقبل ٔافضل ٕالجيالنا الطالعة.

وتابع نحن على يقن ان التحول الرقمي  
هو االجتاه الســأيد لتحقيــق التكامل 
الوطني و قد ثبت ان لدينا ثالث مجاالت 
و منافذ تســتخدم في شــتى اجملاالت 

و هي االرض و البحــر و اجلو لذلك على 
العــراق ان يعتبــر الفضــاء االكتروني 
هو مجاله الرابع ملا لــه من تاثير فعال 
و واضــح في قيــادة املهــام الوطنية 
التجارة  و  االقتصاديــة  التنميــة  مثل 
و املعامــالت و التفاعــالت االجتماعية 
و الطبيــة و الصحيــة و العمليــات 
احلكوميبة و االمن القومي . وقال: تبنى 
لٔالمن  الوطنية  إالســتراتيجية  العراق 
الســيبراني لتوفيــر تدابيــر وٕاجراءات 
ٕاســتراتيجية لضمــان ٔامــن وحماية 
الوجود العراقي في الفضاء السيبراني، 
وبناء  الرقمية،  التحتية  البنية  وحماية 
ورعايــة مجتمع ٔانترنت ٓامن وموثوق به، 
حيث تتالــف هذه إالســتراتيجية من 
عّدة خطط داعمة قصيرة ومتوســطة 
وطويلــة املــدى. بدوره ممثل الشــركة 
املنظمــة فرونتير اكسشــينج احمد 
اجلــادر قال: ياتي هذا احلــدث في صرف 
مهم وبتزامن مــع توجيهات احلكومة 
العراقية الرامية الى التحول الى نظام 
مٔوسسات  جميع  في  شامل  الكتروني 
الدولة حيث ســيناقش املٔومتر امكانية 
الوزارات  تطبيق عمليــات االمتتة فــي 
التابعة  والفروع  احلكومية  واملٔوسسات 

لها وغيرها مــن املواضيع املرتبطة في 
التحول الرقمي واحلكومة االلكترونية. 

واضاف تساهم هذه القمة االفتراضية 
في تقريــب وجهات النظــر بن صناع 
احلياة من احلكومة العراقية والشركات 
احمللية واالجنبية التي تعمل في مجال 
واحللول  واالمتتــة  املعلومــات  تقنيــة 
التكنولوجيــة املتكاملة باالضافة الى 
شــركات الدفع االلكتروني حيث متتلك 
شركتنا قاعدة بيانات كبيرة للعديد من 
الشركات احمللية واالجنبية العاملة في 

هذا اجملال .
العرب  لشــركة  املفــوض  املديــر  اما 
العبيدي  حيــدر  االلكترونــي  للدفــع 
اكــد ان التعاون املباشــر بــن البنك 
املركزي العراقــي ومزودي خدمات الرفع 
االلكتروني ســاهم في ترسيخ البنية 
التحتية للدفــع االلكتروني، من حيث 
قاعــده البيانــات وقواعــد وتعليمات 

احلوكمة واالمتثال احمللي والدولي.
 ولفــت ٕالــى ان الشــركات املرخصة 
من البنــك املركزي فيزا وماســتر كارد 
اغلب  دعــم  من  والعامليتــن متكنت 
البنوك مــن صدار البطاقــات العاملية 
وتصوير واقع خدمات الدفع االلكتروني.

تقـرير
نظمتها فرونتير اكسشينج العالمية 

زياد خلف.. القمة العراقية للتحول الرقمي بوابة لتطور البالد

كركوك ـ الصباح الجديد:
تعد مديرية مجاري محافظة كركوك احدى 
تشــكيالت املديرية العامة للمجاري حتصل 
على شهادات اجلودة الدولية ISO في مجاالت 

)اجلودة ، البيئة ، السالمة املهنية(.
وسيســهم هذا إالجناز وبشــكل فاعل في 
ٔاداء مديرية مجــاري محافظة كركوك  رفع 
عبــر تطبيق سياســات واجــراءات رصينة 
في مجال الســالمة املهنيــة والبيئة وادارة 
اجلودة، لتواكب املديرية نظيراتها من كبريات 

املديريات واملٔوسسات.

كاظم العبيدي
كشف املهندس علي فاروق العبيدي املعاون 
الفني حملافظة ذي قار بانه مت اعداد خطة اعمار 

واسعة في احملافظة تشمل جميع املناطق .
وقال فــي تصريح لـ » الصبــاح اجلديد« : ان 
اجلزرة  اســتبدال  واملرتســمات هي،  اخلطط 
الوســطية من مركــز القلب الــى تقاطع 
الرايات مع انشــاء منظومة ري وبزل واحواض 
االنترلك  واســتبدال  للســقي  ومضخــات 
والكربســتون ونصب اعمدة ديكورية مع زرع 
ثيل وخطوط مجاري بقطــر )٦٠٠ملم و٨٠٠ 
ملم و٥٠٠ملــم ( مع تقليص عــرض اجلزرة 
الوسطية من جسر النصر الى تقاطع الثورة 
ومن تقاطع الشيباني الى تقاطع الراية ومن 

تقاطع الثورة الى مجمع تينا. 
واضاف العبيدي، اكســاء الشارع من شارع 

اجلمعة الى شارع ابراهيم اخلليل 
انشــاء عشــر ترفك اليت باحدث التقنيات 

بنظام االوتو )نظام االولوية املتحسس (
نصب نافورات عدد 2 قــرب احملكمة القدمية 
وفلكة كراج السماوة القدمي  واكساء الشارع 
من جســر القيثارة الى جسر النصر. واشار ، 
الــى ان هناك تعارضــات للمــاء والكهرباء 
واجملاري تصــل الى مبلغ مليار وخمســمأية 

مليون دينار. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقـــد مدير عام دأيرة العمل والتدريب املهني 
في وزارة العمل والشٔوون االجتماعية رأيد جبار 
باهض اجتماعاً مع منظمــة العمل الدولية 
)ILO( عبر املنصة االلكترونية ملناقشة اقامة 
املٔومتر اخلاص بســوق العمل حتت شــعار: )منو 

اقتصادي.. عمل الٔيق.. تشغيل كامل( .
وقال مديــر عام الدأيــرة ان املٔومتر ســيعقد 
ملناقشــة محاور عديــدة تهدف الــى تذليل 
معوقــات ســوق العمل وتوفيــر فرص عمل 
الٔيقة للشــباب.  من اجلديــر بالذكر ان املٔومتر 
ستشارك فيه جهات حكومية وغير حكومية 
ومنظمات دولية ومحلية وشركاء اجتماعيون 
ومن املتوقع ان تتسلم وزارة العمل الدراسات 
املعدة لهــذا الغرض خالل ايــام قليلة ليتم 

عرضها ومناقشتها خالل املٔومتر .

بإشراف ومتابعة مدير عام 
المديرية العامة للمجاري 

في كركوك 

ذي قار: المشاريع الخدمية 
التي وضعت في خطة 

الموازنة تشمل كل المناطق

العراق والمنظمة الدولية 
)ILO( يناقشان النمو االقتصادي 

ومتطلبات سوق العمل

 

البصرة ـ سعدي السند:

عالقات  مع  والتنســيق  بالتعاون 
واعــالم جامعة البصــرة للنفط 
والغــاز ، تابــع مكتــب ) الصباح 
اجلديــد( فــي البصرة عــددا من 

ٔانشطة اجلامعة .

خصائص الغاز وعمليات خزن 
ونقل الغاز

فقد نظم الفرع الطالبي جلمعية 
مهندســي النفــط والغــاز في 
والغاز  البصرة للنفــط  جامعــة 
وبالتعاون مع جمعية مهندســي 
النفــط والغــاز العاملية ورشــة 
علمية االون الين / منصة الزووم / 
وبحضور ومشاركة رٔييس جامعة 
البصــرة للنفط والغــاز الدكتور 
محمــد هليــل حافــظ الكعبي 
جلمعية  الطالبي  الفــرع  واعضاء 
مهندســي النفــط العاملية في 

اجلامعة في موضوع : 
الدكتور  الورشــة  وحاضــر فــي 
حســن احمد حســن التميمي 
خصأيص  الى  الورشــة  وتطرقت 
الغــاز وعمليات خــزن ونقل الغاز 
وعمليات  الغاز  انتاج  وتكنولوجيا 

املعاجلة وتطبيقاته

ورشة عمل حتذر من اثر تدخني 
)االركيلة(

وحتت شــعار ) صحتك هي صحة 
إالعالم  قســم  نظــم  اجملتمــع( 
جامعة  فــي  العامة  والعالقــات 
البصرة للنفط والغــاز وبالتعاون 
مع قســم النشــاطات الطالبية 
ورشة عمل الكترونية عن موضوع 
تفشــي  ظل  في  التدخن  )اضرار 
وباء كوفيــد19- وبخاصة مخاطر 
االركيلــة بوصفها من الوســأيل 
بفيروس  االصابة  لنقــل  الفعالة 
كورونــا( .  وادار الورشــة املدرس 
املســاعد حيــدر علي االســدي 
الدكتــورة هدى  وحاضــرت فيها 
ســتار اخلفاجي والتــي تعمل مع 
اللجنة الدوليــة للصليب االحمر 
لفيروس  االســتجابة  قضية  في 
. واوضحــت  كورونــا املســتجد 
الباحثــة خطــورة التدخن على 
االفراد وبخاصة في فترة تفشــي 
التدخــن  ٔان  مبينــة   ، الوبــاء 

فرص  تزيد  النيكوتــن  ومنتجات 
املستجد  كورونا  بفيروس  إالصابة 
وان أالشخاص املدخنن قد يكونوا 
في خطر ٔاكبــر لإلصابة بفيروس 
والتدخــن  املســتجد  كورونــا 
الفيروس  ٔاعــراض  يجعــل  ٔايضا 
ٔاكثر ســوءا، وبينــت اخلفاجي بان 
السجأير  يدخنون  الذين  املراهقن 
إاللكترونيــة ٔاكثر عرضة لإلصابة 
بـــ »كوفيــد19-« ويــزداد اخلطر 
بصورة مضاعفة ٕاذا اســتخدموا 
ٔايضا السجأير التقليدية ، ونوهت 
احملاضرة الى ان تدخن السجأير مبا 
االركيلة  او  إاللكترونيــة  في ذلك 
منها يسبب ٔامراض القلب والرٔية 
ويثبــط اجلهاز املناعــي ويزيد من 
التنفســي  التهابات اجلهاز  خطر 
من  يقلقوا  ٔان  املدخنــن  فعلــى 
أالمراض التنفسية املعدية ، مثل 
كوفيد19- ذلك ٔالنهم ٔاكثر عرضة 
لتقبل العدوى وجهازهم املناعي ال 

يعمل بالكفاءة املطلوبة .
وبينــت الباحثة الــى ٔان التدخن 

واســتخدام السجأير إاللكترونية 
قد يكونا من بــن عوامل إالصابة 
احلــادة باملــرض اذ ئُوّثــر التدخن 
واســتخدام السجأير إاللكترونية 
واالركيلة على قدرة اجلســم على 
مقاومة البكتيريا والفيروسات، مبا 
فيها فيــروس كوفيد19- لذا يعد 
املصابون بامراض اجلهاز التنفسي 
والتثبيط املناعي من بن اجملموعة 
أالكثر ُعرضة لإلصابة احلادة بالوباء 
، وبخصــوص اســهام االركيلــة 
: كما  العدوى اوضحت  بتفشــي 
نعلم ان املكوِّن الرٔييس املستخَدم 
في االركيلة هو التبغ وتدخينه له 
ٓاثار ضارة وحادة وطويلة أالجل على 
التنفســي واجلهاز القلبي  اجلهاز 
الوعأيي، وهو ما قد يزيد من خطر 
إالصابة بأالمــراض ، ومنها مرض 
الشــريان التاجي ومرض االنسداد 
الرٔيوي املزمن ، اذ ٔاّكد اختصاصيون 
فــي مجــال الطــب ٔاّن الهــواء 
املتصاعد مــن االركيلة قد يحمل 
رذاذ »لعــاب« الشــخص الذي قد 

يصل ٕالى الشخص اجلالس بقربه 
كما ان تبادل »االركيلة« بن أالفراد 
يتســّبب  االخر  املقاهــي هو  في 
فــي نقل فيــروس كورونــا حتى 
ٔاقنعة  يرتدون  املدخنــون  كان  وٕان 
واقيــة ظناً منهــم ٔاّنها حتميهم 
مــن انتقــال العدوى لــذا حذرت 
من  العاملية  الصحــة  منظمــة 
مخاطر تدخــن االركيلة في ظل 
تفشــي الوباء . ؤاشارت املنظمة 
الــى ٔان تدخن االركيلــة يزيد من 
خطر إالصابة بالفيروس املستجد، 
الشيشة  لكون  فقط  ليس  وذلك 
ناقال قويا للوباء، بل ؤالن التبغ ئوثر 
املناعة وصحة اجلسم  سلبا على 
بصورة عامة ، ما يجعل الشخص 
ٔاكثر ضعفا في وجه الفيروس، وقد 
اوصت الورشة في ختام فعالياتها 
باهمية االهتمــام بتناول االغذية 
الصحية التي تســاعد على طرد 
النيكوتن من اجلسم ومنها: اجلزر 
وهي  والتفاح  واللهانة  والبروكلي 
معلنة  لالكســدة  مضادة  اغذية 

ان الوقــت املناســب لإلقالع عن 
التدخن هــو آالن في ظــل تزايد 
الوباء، كما  حاالت االصابة بهــذا 
عضدت على قــرارات خلية االزمة 
بعمليــة اغالق املقاهــي مٔوكدة 
علــى ضــرورة اجتاه االفــراد الخذ 
واسرهم  انفسهم  اللقاح حلماية 

ومجتمعهم من هذا الوباء .

املرأة واألدجلة االعالمية
وشــاركت التدريســية في كلية 
هندســة النفــط والغاز قســم 
املدرس  والغــاز  النفط  هندســة 
املســاعد فاطمة هادي احمد في 
نــدوه اقامتهــا جامعــة الزهراء 
وأالدجلة  املــرٔاة  بعنوان  كربالء  في 
املرٔاة  دور  الدورة  وتناولت  االعالمية 
في اجملال االعالمي ومدى فعاليتها 
به، كما شــاركت في ورشة عمل 
اقامتها  القيــادة  عــن مهــارات 
منصة تطويــر العاملية اذا تناولت 
الورشــة مهارات القيادة الفعالة 
وتوظيفهــا في مجــاالت العمل 

نالت احمد شهادات  النهاية  وفي 
مشاركة حلضورها املتميز في هذه 

الفعاليات االلكترونية

ندوة علمية عن عمليات 
االستخراج النفطي ونواجت 

املصافي
ونظــم املكتب االستشــاري في 
جامعة البصرة للنفط والغاز ندوة 
االســتخراج  عمليات  عن  علمية 
النفطي ونواجت املصافي. وتضمنت 
الندوة محوريــن االول عن التلوث 
الطينــي النــاجت عــن عمليــات 
واحملــور  النفطــي،  االســتخراج 
الثاني عن املواد املشــعة وطبيعة 
املنشــا في صناعة النفط والغاز. 
واســتعرضت النــدوة مشــاكل 
االســتخراج  عمليات  في  التلوث 
التي تــٔودي الى ازدياد املســاحات 
امللوثة بالنفط بصورة مســتمرة 
واالساليب املبتكرة للحفاظ على 
والبيئة  القطاع  العاملن في هذا 

معاً.

واسط ـ الصباح الجديد:
الدكتور  واســط  اســتقبل محافظ 
محمد جميــل املياحي وزيــر العمل 
والشٔوون االجتماعية د. عادل الركابي 
زيارته للمحافظة لبحث الكثير  ٔاثناء 
من القضايا املهمة التي من شــانها 

خدمة املواطن الواسطي ، 
ؤاضاف ٔان اللقاء مع الوزير تضمن عدة 
ٔاهمها شمول  نقاط وقضايا جوهرية 
اكبر عدد مــن الفقراء احملتاجن لراتب 

الرعاية االجتماعية.. 
كذلك ايجاد حلول ملعاجلة الزيادة بعدد 
وارتفاع نســبة  العمل  العاطلن عن 
الفقر املسجلة في واسط. اضافة الى 
التباحث حول ٓالية دعم اقســام وزارة 
العمل والشٔوون االجتماعية ومتابعة 
ٔاوضاع املشمولن بشبكة احلماية من 
املشمولن  وكذلك  والنســاء  الرجال 
بالقروض ، وموضوع تشغيل العاطلن 

وذوي االحتياجات اخلاصة.. 
ؤاشــار الى ٔانه مت التوصــل مع الوزير 
على اعطاء حصة لواســط وشمول 

اكبر عدد من الفقراء بنسبة تتناسب 
مع خط الفقر. كذلــك مت االتفاق مع 
الوزير على اســتحداث قســم جديد 
شــمال  في  االجتماعيــة  للرعايــة 
العزيزية  قضــاء  في  ويكون  احملافظة 
، يرتبط مباشــرة بالوزارة ، وترتبط به 
اللجــان الفرعية في الوحدات االدارية 

شمال واسط.. 
وعلــى هامــش الزيارة افتتــح الوزير 
سوقاً »مجموعة محالت« تابع لدأيرة 
لتوفير  ، ويكون مخصصــاً  الرعايــة 
فرص عمــل ومصــادر رزق للعاطلن 
عن العمل من املســجلن في شبكة 

احلماية االجتماعية.. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامــة  الشــركة  تســتمر 
واملعلوماتيــة  لالتصــاالت 
الالمحدود ملستخدمي  بدعمها 
كان  البلد، سواء  داخل  االنترنت 
او  املواطنن  من  املســتخدمن 
املٔوسسات احلكومية، فبالتزامن 
مع حرص الشــركة على تطوير 
وصيانــة البنــى التحتية التي 
وتوزيع  نقــل  مــن خاللها  يتم 
خدمة االنترنــت، صادق مجلس 
ٕادارة الشــركة بجلسته احلادية 
والعشرين على تخفيض اسعار 
حزم إالنترنت وإالنترانت املقدمة 
لدوأيــر الدولة، واجملهــزة حصراً 
قسم  خالل  من  الشــركة  عبر 
الشراكات خلدمات املعلوماتية. 

االقســام  توجيه  اجمللــس  وقرر 
املعنيــة مبفاحتة كافــة اجلهات 
احلكومية املستفيدة من خدمة 
إالنترنت وإالنترانت ٕالشــعارهم 
بلغ  والــذي  التخفيض،  بهــذا 

)٢٥٪( مــن قيمة ٔاســعار حزم 
إالنترنــت، و )٣٥٪( مــن قيمــة 
إالنترانت، كما وجه  ٔاسعار حزم 
اجمللس بتشكيل فرق بحثية في 
عن  للتحري  واحملافظــات  بغداد 
اجلهات احلكومية اجملهزة بخدمة 
انترنت دون التعاقد مع شركتنا، 
خالفاً لتوجيهات االمانة العامة 
الوزراء، ومن اجل تعظيم  جمللس 

ايرادات الشركة. 

الــوزارات  كافة  ندعــو  وبدورنا 
لهــا  التابعــة  والتشــكيالت 
االســعار  مــن  لالســتفادة 
تقدمهــا  التــي  التنافســية 
لالتصاالت  العامــة  الشــركة 
واملعلوماتيــة ، واحلصــول على 
موثوقية  ذات  انترنــت  خدمــة 
عالية،  فنيــة  وجــودة  ٔامنيــة 
القطاع  لشركات  دعماً  وكذلك 

العام. 

ندوات توعوية وورش عمل تخصصية ومجتمعية
جامعة البصرة للنفط والغاز

محافظ واسط يبحث مع وزير العمل 
القضايا التي تخدم المواطن الفقير

االتصاالت والمعلوماتية تخفض أسعار حزم 
اإلنترنت واإلنترانت المجهزة لدوائر الدولة 

 نظمت ورشة 
عمل الكترونية عن 
)اضرار التدخين في 
ظل تفشي وباء 
كوفيد19- وبخاصة 
مخاطر االركيلة 
بوصفها من الوسائل 
الفعالة لنقل االصابة 
بفيروس كورونا

صورة ٔارشيفية من االمتحانات احلضورية في كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز في 31 اذار
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
الروسي سيرغي  انتقد وزير اخلارجية 
الفروف ما وصفــه مبحاوالت الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي فرض »نظام 

شمولي« في الشؤون الدولية.

الدولي  األمن  اجتماع جمللــس  وخالل 
عقــد عبــر الفيديــو، امــس االول 
اجلمعــة، قال الفــروف إن »روســيا 
التمســك  إلى  الدول  تدعو جميــع 
)األمم  بأهــداف ومبادئ ميثــاق  التام 

بلــورة سياســاتها  لدى  املتحــدة( 
املساواة  احترام  اخلارجية، عبر ضمان 
التدخل  وعدم  الدول  بني  الســيادية 
في شــؤونها وحل النزاعــات بطرق 
التهديد  ونبذ  ودبلوماسية  سياسية 

استعمالها«.  ونبذ  القوة  باستعمال 
وبحســب الفروف فإن الدول الغربية 
الكبرى حتاول تقويــض عملية بلورة 
عالم متعدد األقطاب، وذلك من خالل 
الترويــج ملفهوم »نظــام مبني على 

قواعد« كبديل عــن القانون الدولي. 
وأشــار الوزير الروسي إلى أن احلديث 
يــدور عن قواعد جتــري بلورتها خالل 
لقــاءات مغلقة قبل أن يتم »فرضها 
على اجلميع«. وشــدد الفروف على أن 

موســكو ترى ضررا كبيرا في »مثل 
هذه اخلطــوات املتخذة خــارج إطار 
األمم املتحــدة والهادفة إلى اغتصاب 
عملية اتخاذ قــرارات من املفترض أن 

يتم تطبيقها على النطاق العاملي«.

3 شؤون عربية دولية

الصباح الجديد ـ متابعة:

قام مسّلحون باستعراض قوة  امس 
الســبت أمــام فندق فــي طرابلس 
يُســتخدم كمقــّر عــام للمجلس 
الرئاســي الليبي، في وقت تظهر من 
جديد انقســامات عميقة في البالد 
بعد حتّســن نســبي على الصعيد 

السياسي.
وتُظهر مشــاهد نُشرت على مواقع 
الرجال  االجتماعي عشرات  التواصل 
املســلحني متجّمعني أمــام مدخل 
فندق كورنثيا، قّدمتهم وسائل إعالم 

محلية على أنهم ميليشيات.
اجمللس  باســم  الناطقــة  وأكــدت 
الرئاســي جنوي وهيبة وفق ما نقلت 
عنها وكالة األنبــاء الليبية، حصول 
ما ســّمته بـ«اقتحــام« لـ«مقر من 

مقرات اجتماعات اجمللس«.
ولفتت إلــى أن »اليوم هو يوم عطلة 
أســبوعية« في إشارة إلى أن أعضاء 
اجمللــس الرئاســي لم يكونــوا في 

الفندق.
أنه اســتعراض  يبــدو  ويهــدف ما 

قوة مليليشــيات طرابلس، بحســب 
الصحافة احمللية، إلى االحتجاج على 
الدعــوة التي وّجهتهــا مؤخراً وزيرة 
اخلارجيــة جنالء املنقوش النســحاب 
املرتزقة واملقاتلني األجانب املتمركزين 
في البالد، مبن فيهم القوات التركية.

دوائر  مــن  املقربة  أنقرة  وســمحت 
البالد، في حزيران  السلطة في غرب 
2020 بإفشــال هجوم أطلقته قوات 
املشــير خليفة حفتر رجل الشــرق 
2019 في محاولة  القوي في نيسان 

للسيطرة على طرابلس.
وكان البلد الواقع في شمال إفريقيا 
والغــارق في الفوضى منذ ســقوط 
 ،2011 العام  القذافــي  معّمر  نظام 
منقســماً بني سلطتني متنافستني 
واألخرى  )غــرب(  واحدة في طرابلس 

في برقة )شرق(.
تركيــا طائرات مســّيرة  وأرســلت 
ومدربني ومستشــارين عســكريني 
باتوا يدّربــون تالميذ ضباط في إطار 

تعاون مكّثف بني الطرفني.
وُوقــع اتفاق لوقف إطــالق النار في 
تشــرين األول وُشــكلت حكومــة 
موحدة يرأسها عبد احلميد الدبيبة، 

في ختام عملية سياسية رعتها األمم 
املتحدة وصادق عليها البرملان في آذار.
ووفق خارطة طريق األمم املتحدة التي 
ومجلس  الدبيبة  بتعيني  ســمحت 

رئاســي مؤلف مــن ثالثــة أعضاء، 
ينبغي على احلكومة اجلديدة توحيد 
املؤسســات إلخراج البالد من النزاع 
الذي متّ تدويلــه وقيادة فترة انتقالية 

حتى إجراء انتخابات في كانون األول.
وواجهت وزيرة اخلارجية الليبية وهي 
متحّدرة من بنغازي )شرق(، سيالً من 
االنتقادات في طرابلس ودعوات كثيرة 

لتقــدمي اســتقالتها، بعدمــا دعت 
مطلــع أيار تركيا إلــى »التعاون في 
إنهاء تواجد كافــة القوات األجنبية 

واملرتزقة في ليبيا«.
ورغم توقف املعارك وتشكيل سلطة 
موّحدة إال أن انقســامات عميقة ال 
تزال قائمة بني الغرب والشــرق الذي 
ما زال بحكم األمــر املواقع خاضعاً 
لســيطرة حفتر، في وقت يُســّجل 
مرتزقة  ألــف  نحو عشــرين  تواجد 
جنســيات  من  أجانــب  ومقاتلــني 

مختلفة في ليبيا.
من جانبــه ندد اجمللس األعلى للدولة 
في ليبيا امــس االول اجلمعة بالبيان 
املشــترك الصادر عن سفارات أملانيا 
وإيطاليا واململكة املتحدة وفرنســا 
والواليات املتحدة بشأن ضرورة احترام 
االنتخابات  موعــد  الوحدة  حكومة 
التشــريعة والرئاسية املقررة في 24 
كانون األول املقبل، واعتبره تدخال في 

الشأن الداخلي الليبي.
وأكد اجمللــس في بيــان أن »انتهاك 
السيادة الليبية ال يتوقف فقط على 
وجود املرتزقــة واألجانب على األرض 
بل ومن خــالل محاولة فرض إمالءات 

سياسية خارجية مرفوضة«.
وأكد اجمللس األعلى أن »اســتقاللية 
القرار الليبي هو أمر ال نقبل املساس 
به، وأن على ســفراء الدول األجنبية 
عدم جتــاوز مهام عملهــم« وأنهم 
الدولة  »قوانــني  مبراعــاة  مطالبون 
املســتضيفة لها وااللتزام بها وعدم 

القفز عليها حتت أية ذريعة كانت«.
وكانت ســفارات بريطانيا وفرنســا 
إلى جانب ســفارة  وإيطاليا،  وأملانيا 
الواليــات املتحدة، قد أصــدرت بيانا 
احلكومة  فيــه  مشــتركا حضــت 
الليبية املوحدة على إجراء االنتخابات 
في  والرئاسي  التشــريعي  بشقيها 
موعدهــا املقرر وهو يــوم 24 كانون 

األول املقبل.
وقالــت هــذه الســفارات إن الوقت 
غيــر مناســب إلجــراء أي تغييرات 
في املناصب الســيادية من شــأنها 
الصلة  ذات  الهيئــات  من  التعطيل 
والتي لها دور أساســي في التجهيز 
لالنتخابات، خالل اجلدول الزمني الذي 
حدده قــرار مجلس األمــن، وهو ما 
اعتبره اجمللس األعلــى للدولة تدخال 

في الشأن الداخلي لليبيا.

تقـرير
المجلس األعلى للدولة يدينبيان سفارات خمس دول غربية حول االنتخابات 

مجموعة مسلحة تقوم باستعراض قوة في طرابلس في ليبيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد الســفير الســعودي لدى باكستان نواف 
بن ســعيد املالكــي، امــس االول اجلمعة، أن 
زيارة رئيس الــوزراء الباكســتاني عمران خان، 
يتخللهــا إبرام العديد من االتفاقيات. وقال في 
تصريح لقناة »اإلخبارية« الســعودية، إن »من 
أهم هذه االتفاقيات إنشــاء اجمللس التنسيقي 
عن  يترأسه  والذي  الباكســتاني،  الســعودي 
اجلانب الســعودي ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز، ومن اجلانب الباكستاني 
رئيس الوزراء عمران خــان«. وأضاف: »العالقات 
بــني البلدين عالقات متطــورة ومتميزة، وهذه 
االتفاقيــات ســتزيد العالقات وتعمــق أواصر 
الترابط بني البلدين«. وأشــار إلــى أن اجلانبني 
اتفقــا على االســتفادة من جميــع القنوات 
املتاحة لتعزيــز التجارة الثنائية واالســتثمار 
وتشــجيع التواصل بني الشــعبني وبني رجال 
األعمال، وأن تعمل اللجنة املشــتركة املعنية 
بالتجــارة والتبادل التجاري، التي أصبحت جزءا 
مــن مجلس التنســيق على تيســير التجارة 

الثنائية في قطاعات ومنتجات محددة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن املتحــدث باســم الكرملــني دميتري 
بيســكوف أن اجلانب الروســي لم يتخذ قراره 
بعد بصــدد تنظيم قّمة الزعيمني الروســي 

فالدميير بوتني، واألمريكي جو بايدن.
وقال بيســكوف ردا على ســؤال عما إذا كان 
اجلانب الروسي قد أعطى موافقة رسمية على 
إجــراء اللقاء: »ال نزال ندرس الوضع وما يحيط 

بتنظيم هذه القمة«.
وفــي 13 أبريل أجــرى رئيســا البلدين اتصاال 
هاتفيــا كان الثانــي منذ تولي بايدن رئاســة 

الواليات املتحدة.
وبحث بوتني وبايــدن العالقات بــني بلديهما 
وجملــة من القضايا الدوليــة، وأوضح البيت 
األبيــض أن بايدن عرض على نظيره الروســي 
عقد لقاء بينهما في دولة ثالثة خالل األشهر 

القليلة املقبلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال غينادي كوزمني نائب مندوب روسيا الدائم 
لدى األمم املتحدة، إنه يجب على اجملتمع الدولي 
إنقاذ حياة  عشــرات اآلالف مــن األطفال في 

مخيم الهول لالجئني في سوريا.
وشدد الدبلوماســي الروسي، في مؤمتر فيديو 
مفتوح جمللس األمن الدولي حول موضوع »تأثير 
جائحة كوفيد علــى االنتهاكات ضد األطفال 
في النزاعات املســلحة«، على ضــرورة القيام 
بخطــوات عملية، إلعادة هــؤالء األطفال إلى 

أوطانهم.
وأشار كوزمني، إلى وجود أكثر من 31 ألف طفل 
في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، وإلى 
أنه مت هناك تسجيل أكثر من 6 آالف حالة وفاة 

بسبب فيروس كورونا.
وشــدد الدبلوماســي، على أنه وفقا للقانون 
الدولي، مبا في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، فإن 
الدول ملزمة بإعــادة مواطنيها، واتخاذ  كافة 
اخلطوات لضمان عــدم حتول أطفال مواطنيها 

إلى عدميي اجلنسية.
وأكد أن الســلطات الروســية، تعمل بنشاط 
إلعــادة مواطنيها القاصرين إلــى الوطن من 
مناطق النزاعات املسلحة، مبا في ذلك األطفال.

المالكي: إنشاء 
المجلس التنسيقي 

السعودي - الباكستاني

الكرملين: روسيا لم 
تبّت بعد في قرارها 

حيال قّمة بوتين بايدن

روسيا تدعو المجتمع 
الدولي إلنقاذ األطفال 

في مخيم الهول بسوريا

الصباح الجديد ـ متابعة:

أبــدت الواليــات املتحــدة قلقها 
مــن التوتر املتصاعــد في القدس 
األقصى علــى خلفية  واملســجد 
مســاعي االحتــالل اإلســرائيلي 
طــرد عائالت مــن منازلها لصالح 
املســتوطنني، وســط تنديد عربي 
االحتالل  قــوات  بقمع  وإســالمي 

للمصلني في املسجد األقصى.
وقالــت وزارة اخلارجيــة األميركية 
إنها قلقة للغاية بشــأن التوترات 
الشــرقية،  القدس  في  املتصاعدة 
إلى ضمان  األطــراف  داعية جميع 
مبســؤولية  والتصــرف  الهــدوء 
املواجهات،  التوترات وجتنب  لتهدئة 
واخلطابات  األعمــال  عن  واالمتناع 

االستفزازية.
كما قالت اخلارجية األميركية إنها 
تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إجالء 
عائــالت فلســطينية تعيش منذ 

أجيال في حي الشيخ جراح.
وكانت احملكمة املركزية اإلسرائيلية 
بالقــدس احملتلة قضــت في وقت 
ســابق من العام اجلــاري بإخالء 4 
منــازل يســكنها فلســطينيون 
لديهم عقود معطاة من السلطات 
القدس  تدير  كانــت  التي  األردنية، 
الشــرقية بني عامي 1948 و1967، 
تثبت ملكيتهم للعقارات في احلّي، 

وهو ما أثار سخط الفلسطينيني.
مــن جهتــه قــال وزيــر اخلارجية 
الفلســطيني رياض املالكي إن ما 
اإلسرائيلي  االحتالل  به قوات  تقوم 
مــن اعتــداءات على ســكان حي 
الشيخ جراح في القدس يرقى إلى 

مستوى جرمية ضد اإلنسانية.
-في مؤمتر صحفي  املالكي  وأضاف 
مشــترك مع نظيره التركي مولود 
الســلطة  إن  أوغلــو-  جاويــش 
الفلســطينية طلبت من احملكمة 
اجلنائيــة الدوليــة أن تأخذ موقفا 

واضحا من هذه االعتداءات.

دعم تركي وإيراني
بدوره قــال وزير اخلارجيــة التركي 
إنه اتفق مع نظيره الفلســطيني 
-في املؤمتر الصحفي املشــترك في 
أنقرة- على نقل قضية القدس إلى 
منظمة التعاون اإلسالمي العاملية.

وبني أوغلو أن تركيا مستعدة دائما 
السياسي  الدعم  أنواع  لتقدمي كل 
إجناح  أجــل  من  والتقني،  واملالــي 
لتجرى  الفلســطينية  االنتخابات 

وفق املقاييس الدولية.
أن  املمكن  أن مــن  أوغلــو  وأضاف 
يلتقــي بنظيــره املصري ســامح 
شــكري كما التقى بــه في عدة 
مرات ســابقة، وأن حتّسن العالقات 
على  إيجابيا  ســينعكس  املصرية 
تنســيق اجلهــود فــي القضيــة 

الفلسطينية.
ودانــت الرئاســة التركية الهجوم 
الــذي وقع اليــوم على املســجد 
األقصى بالقنابل الصوتية، مؤكدة 

أنه ال ميكن املساس باملقدسات.

وقالــت الرئاســة في بيــان صادر 
عــن دائــرة االتصــال إنهــا تتابع 
بقلق سياســة العنــف واالحتالل 
التــي متارســها إســرائيل بحــق 

الفلسطينيني.
التركية  املعارضة  زعيم  أعرب  كما 
كمــال كليجدار أوغلــو عن إدانته 
الشــرطة  العتــداء  الشــديدة 
اإلســرائيلية علــى املصلــني في 
تغريدة  في  وأكد  األقصى،  املسجد 
تضامنه مع »الشعب الفلسطيني 

الشقيق«.

غوتيريش: القدس عاصمة 
للبلدين

وفي السياق، قال األمني العام لألمم 
اليوم  غوتيريش  أنطونيــو  املتحدة 
اجلمعة إن القضية الفلســطينية 
هي قضية مركزية بالنســبة إليه، 
داعيــا للتعــاون اإلقليمي من أجل 

حلها.
وأفــاد غوتيريش -في لقاء متواصل 
مع ممثلي الدول األعضاء في اجلمعية 
بأن  بنيويورك-  املتحدة  العامة لألمم 
»القضية الفلسطينية هي قضية 
ونعمل على  إلي،  بالنسبة  مركزية 
أساس القانون الدولي وعلى أساس 

قرارات الهيئات األممية اخملتلفة«.
وأضــاف »نعتبــر مســألة كــون 
القدس عاصمة للبلدين )فلسطني 

وإسرائيل( أمرا ينبغي تعزيزه«.
االنتخابــات  تأجيــل  أن  واعتبــر 
االحتالل  رفض  بعد  الفلسطينية، 
إجراءها في القدس، في هذه املرحلة 

عرقل التوصل إلى حل الدولتني.
وكانت األمم املتحدة طالبت إسرائيَل 
الفوري جلميــع عمليات  بالوقــف 
الطــرد من حي الشــيخ جراح في 

القدس.

بيان  املتحــدة -في  األمم  واعتبــرت 
ســابق- أن قــرار الطــرد، في حال 
اتخاذه، ســيعد انتهاكا إسرائيليا 
القدس  أن  وأكدت  الدولي،  للقانون 
الشــرقية ال تزال جزًءا من األراضي 

الفلسطينية احملتلة.
وقال املتحدث باسم مفوضية األمم 
اإلنسان  الســامية حلقوق  املتحدة 
روبــرت كولفيل إن أوامــر عمليات 
اإلجــالء إذا صــدرت ومت تنفيذهــا، 
فســتنتهك التزامــات إســرائيل 
الدولي بشــأن  القانــون  مبوجــب 

القدس الشرقية.
وأضاف »ندعو إســرائيل إلى وقف 
كل عمليات اإلخالء القســري فورا، 
مبا في ذلك الشــيخ جراح، والكف 
عن أي نشاط يسهم في زيادة املناخ 

القسري«.

دعم عربي
بأشــد  دانت قطر  مــن جانبهــا، 
العبــارات اقتحام قــوات االحتالل 
اإلسرائيلي باحات املسجد األقصى 
الوحشــي على  واعتداءها  املبارك، 
املصلــني، معتبرة ذلك اســتفزازا 
ملشــاعر ماليــني املســلمني حول 
العالــم، وانتهــاكا صارخا حلقوق 

اإلنسان واملواثيق الدولية.
القطرية  اخلارجيــة  وزارة  وأكــدت 
-في بيان- على ضرورة حترك اجملتمع 
لوقف  عاجــل  بشــكل  الدولــي 
االعتــداءات اإلســرائيلية املتكررة 
الفلســطيني  الشــعب  بحــق 
الشقيق واملسجد األقصى املبارك.

وأعربت وزارة اخلارجية املصرية –في 
بيان- عن »بالغ إدانتها« واستنكارها 
وأكدت  املُصلــني،  علــى  لالعتداء 
ضرورة حتّمل السلطات اإلسرائيلية 
مسؤوليتها لتوفير احلماية الالزمة 

للمدنيني الفلســطينيني وحقهم 
الدينية،  الشــعائر  فــي ممارســة 
وكذلك وقف أي ممارســات تنتهك 
وشــهر  األقصى  املســجد  ُحرمة 

رمضان.
بأي  الســعودية  اخلارجية  ونــددت 
القدس،  اجلانب في  أحادية  إجراءات 
وبكل ما قد يقّوض فرص استئناف 
عمليــة الســالم، وأكــدت رفض 
اململكة خطط وإجراءات إســرائيل 
بالقدس  فلسطينية  منازل  إلخالء 
وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها.

وزارة  فأصــدرت  الكويــت،  أمــا 
ويســتنكر  يدين  بيانا  خارجيتهــا 
بناء  في  إســرائيل  استمرار  بشدة 
املســتوطنات، ومــا متارســه من 
القدس  في  وإخالء  تهجير  عمليات 
الشــرقية، وال ســيما فــي حــي 
الشــيخ جراح. وكان وزير اخلارجية 
األردني أمين الصفدي قال إن ترحيل 
أهالي الشــيخ جــراح في القدس 
أن مينع  من منازلهم جرميــة يجب 
العالم حدوثهــا. وأضاف الصفدي 
-فــي سلســلة تغريــدات علــى 
حسابه في تويتر، اليوم اجلمعة- أن 
الفلســطينيني املهددين بالترحيل 
هم املالكون الشــرعيون لبيوتهم، 
وثائق ســّلمها  األردن  تثبــت  كما 
للجانــب الفلســطيني.  واعتبــر 
الصفدي أن اســتمرار إسرائيل في 
ممارساتها غير الشرعية، وخطواتها 
االســتفزازية في  القــدس احملتلة، 
وانتهاك حقوق الفلســطينيني، مبا 
في ذلك حق أهالي  الشــيخ جراح 

في بيوتهم؛ لعب خطير بالنار.  
كما دانت اخلارجية اليمنية اقتحام 
الدولي  اجملتمع  وطالبــت  األقصى، 
تلك  إليقــاف  الفــوري  بالتدخــل 
االعتــداءات. وفي طرابلــس، اعتبر 

رئيــس احلكومة الليبيــة الهجوم 
على األقصى يقّوض الســالم، ودعا 
اجملتمــع الدولي إليجــاد حل عادل 

للقضية الفلسطينية.
من جانبه، وصف شيخ األزهر أحمد 
الطيب اقتحــام األقصى واالعتداء 
الســافر على املصلــني بأنه إرهاب 
صهيوني غاشــم، في ظل صمت 

عاملي مخز.

دعم شعبي
وشعبيا، شارك عشرات املوريتانيني 
فــي وقفــة تضامنية مــع أهالي 
حي الشــيخ جــراح بالقدس، في 

العاصمة نواكشوط.
فقد  األناضول،  مراســل  وبحسب 
رفع املشــاركون فــي الوقفة التي 
نظمتها »املبادرة الطالبية ملناهضة 
عن  والدفاع  الصهيونــي  االختراق 
القضايا العادلــة« )غير حكومية(، 
الفتــات كتب عليهــا »أنقذوا حي 

الشيخ جراح« و«لبيك يا أقصى«.
وفــي لبنــان، خرجــت مســيرات 
واحتجاجات في عــدد من املناطق 
الفلســطينية، ومنها  واخمليمــات 
مخيم عني احللوة في مدينة صيدا 
)جنوب(، ومخيم البداوي )شــمال(، 
في  وشاتيال  البراجنة  برج  ومخيما 

العاصمة بيروت.
العربيــة  املنصــات  وضّجــت 
ومقاطــع  والصــور  بالتفاعــالت 
مدينة  لدعــم  املوجهة  الفيديــو 
القــدس احملتلــة، تزامنا مــع يوم 
القــدس العاملي، فــي حني خرجت 
املســيرات احلاشــدة في عدد من 
الــدول العربيــة نصــرة للمدينة 

املقدسة.
وتداول النشــطاء مقاطــع فيديو 
األقصى  املسجد  باحات  من  وصورا 

اليوم، حيث احلشــود الغفيرة التي 
أتــت لنصــرة املســجد األقصى، 
وردد املصلــون خاللهــا التكبيرات 
القســم بحماية  وأدوا  والهتافات، 
املســجد األقصــى في مشــهد 

مهيب.
في حني تناقلت وسائل إعالم عربية 
توثق  ونشطاء مقاطع فيديو صورا 
في عدد  احلاشدة  املسيرات  انطالق 
من الدول العربية نصرة للقدس في 
تزامنا مع  يأتي  الذي  العاملي  يومها 
اجلمعة األخيرة في شــهر رمضان، 
ورفع املشــاركون مجسمات لقبة 
الصخرة وعبــارات ترفض التطبيع 
وتؤكد على حرية القدس ونصرتها.

وكتــب النائب البحريني الســابق 
جواد فيروز عبر تويتــر »حتية إكبار 
وإجــالل للشــعب الفلســطيني 
البطل فــي نضاله البطولي دفاعا 
عــن أرض املقدســات أمــام اآللة 

القمعية لدولة االحتالل«.
حيدر  واألكادميــي  احمللــل  وتفاعل 
هي  »فلســطني  بالقول  اللواتــي 
القضيــة، والكيــان الصهيونــي 
هو العــدو، واألقصى هــو الهدف 
القدس  بيوم  واالحتفاء  والشــعار، 
االحتالل  رفــض شــرعنة  يعنــي 
الصهيوني لفلسطني، وأصبح هذا 
اليوم مظهرا مــن مظاهر الصراع 
بني احلق والباطل وسيبقى حيا في 

وجدان األمة«.
يشــار إلى أن يوم القــدس العاملي 
هو حدث ســنوي يعــارض احتالل 
إســرائيل للقــدس، ويتــم خالله 
املناهضة  املظاهرات  وإقامة  حشد 
الدول  بعــض  فــي  للصهيونيــة 
العربيــة واإلســالمية واجملتمعات 
مختلف  في  والعربية  اإلســالمية 

أنحاء العالم.

قلق أميركي لمحاولة طرد فلسطينيين 
من منازلهم وتضامن إسالمي وعربي مع المقدسيين

مع تصاعد التوتر في المسجد القصى

قال المتحدث باسم 
مفوضية األمم 
المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان 
روبرت كولفيل 
إن أوامر عمليات 
اإلجالء إذا صدرت 
وتم تنفيذها، 
فستنتهك التزامات 
إسرائيل بموجب 
القانون الدولي بشأن 
القدس الشرقية

توترات في القدس

الفروف: نرفض محاوالت واشنطن وبروكسل فرض نظام شمولي في الشؤون الدولية
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اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

ســجلت الصادرات الصينيــة ارتفاعا 
يفوق التوقعــات في نيســان ، بينما 
قفزت الواردات إلى أعلى مســتوياتها 
منذ عقد، مع تعافي االقتصاد العاملي 
من أزمة الوباء وحتســن االســتهالك 

احمللي، وفقا لـ«الفرنسية«.
ومــع طــرح اللقاحــات فــي جميع 
أنحاء العالم- وال ســيما في الســوق 
عمليات  وتخفيف  الكبرى-  األمريكية 
اإلغالق املؤملــة اقتصاديا، ارتفع الطلب 
على الســلع الصينية هذا العام، بعد 

تراجع كبير في 2020.
ووفقــا لبيانــات رســمية، ســجلت 
الشــحنات إلى اخلارج زيــادة 32.3 في 
املائــة، على مــدى عام في نيســان، 
محللي  تقديــرات  بذلــك  متجــاوزة 
»بلومبيــرج«، الذين حتدثــوا عن 24.1 
املائــة، بفضل االرتفــاع احلاد في  في 
اإللكترونية  الصناعــات  على  الطلب 

والكمامات.
وتعزى األرقام إلى غياب أساس ملقارنة 
في العام املاضي بسبب الوباء، لكنها 
تكشــف بالتأكيد أن التعافي العاملي 
املتحــدة، حيث  الواليات  بقيــادة  جار 

شــديدا  نشــاطا  االقتصاد  يشــهد 
على خلفية اإلنفــاق احلكومي الهائل 

وسخاء االحتياطي الفيدرالي.
وقــال لــو تينــج كبيــر االقتصاديني 
الصينيني فــي مجموعة نومــورا، إن 
»حتفيز االقتصادات املتقدمة خصوصا 
في الواليات املتحدة أدى إلى اســتمرار 
الطلــب على املنتجــات املصنعة في 

الصني«.
وأضاف أن تفشي كوفيد - 19 املتفاقم 
في األســواق الناشــئة، مبــا في ذلك 
الصينية،  الصادرات  أيضا  دعم  الهند، 
ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تعتمد بعد 
ذلك على الصني لتوفير معدات الوقاية 

من املرض.
وشهدت الصني أيضا ارتفاعا 43.1 في 
املائة، في وارداتها في نيســان املاضي 
على مدى عام، يفســر بغياب أســس 
العام  بـــالشهر نفســه من  مقارنة 
املاضــي، عندما كان اقتصــاد الصني 
مصابا بشلل كبير بسبب وباء كوفيد 

- 19، حسب أرقام رسمية.
ويشــكل هــذا االرتفاع أســرع وتيرة 
منو في مشــتريات الدولة اآلســيوية 
عام  فقبــل   ،2011 منــذ  العمالقــة 
سجلت الواردات انخفاضا 4 في املائة. 
وكان االقتصاديون الذين اســتطلعت 

وكالة األنباء املالية »بلومبيرج« آراءهم 
قد توقعوا زيادة أكثر بقليل من 44 في 

املائة.
وفــي آذار ، ارتفعت واردات الصني 38.1 
فــي املائة، علــى مدى عام، بســبب 
عمليــات شــراء ضخمــة للرقائــق 
الضعيف  األساس  وغياب  اإللكترونية 

للمقارنة بـالعام املاضي.
من جهــة أخــرى، شــهدت مبيعات 
املنتجات الصينية في اخلارج زيادة حادة 
بلغت 32.3 في املائــة، على مدى عام 
الشــهر املاضي، وهذه النســبة أعلى 
بكثير من توقعات احملللني الذين حتدثوا 
عن 24.1 في املائة. وفي الفترة نفسها 

من العــام املاضي، تراجعــت صادرات 
الصني 17.2 فــي املائة، مــع إجراءات 
اإلغالق في البالد بسبب انتشار فيروس 
كورونــا. مع ذلك، ســمح التحســن 
التدريجي في الظــروف الصحية بدءا 
من ربيع 2020، بفضل وضع الكمامات 
على نطاق واســع والفحوص املكثفة، 

للصني بالعودة إلى مســتوى النشاط 
ملا قبل الوباء في نهاية العام املاضي.

وتثير هذه األرقام ارتياح القادة الصينني 
الذيــن يتطلعــون إلى إعــادة توجيه 
االقتصاد من التركيز على االســتثمار 
احلكومي والنمو، الذي تقوده الصادرات، 
إلى اقتصــاد آخر يعتمــد على طلب 
املســتهلك احمللي. لكن اخلبير نفسه 
حذر من ارتفاع أسعار السلع املستوردة، 
مشــيرا إلى أنها »ســتؤدي إلى زيادة 
احمللي«.  الطلب  وانخفــاض  التضخم 
من جهته، رأى اخلبير راجيف بيسواس 
آســيا  االقتصاديني في منطقة  كبير 
واحمليط الهادئ في مجموعة »آي إتش 
ارتفاع  أن عوامــل مثل  إس ماركيت«، 
تكاليــف شــحن احلاويــات والنقص 
العاملي في أشــباه املوصالت »أضافت 
إلــى فاتــورة الــواردات الصينية« في 
التجاري للصني  الفائض  أما  نيســان. 
فقد بلغ في نيســان 42.85 مليار دوالر 
)35.5 مليار يورو(. وكان يبلغ قبل شهر 
واحد 13.8 مليار دوالر )11.6 مليار يورو(.

ورابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(، 
هي أكبر شريك جتاري للصني، وتتقدم 

على االحتاد األوروبي والواليات املتحدة.
»رويترز«  أجرتهــا  حســابات  خلصت 
اســتنادا إلــى بيانــات مــن اجلمارك 

الصينيــة إلــى أن الفائــض التجاري 
للصني مع الواليات املتحدة بلغ 28.11 
مليار دوالر في نيسان وذلك ارتفاعا من 
21.37 مليار دوالر في آذار. وفي الشهور 
األربعــة األولى مــن 2021، بلغ فائض 
املتحدة  الواليات  مــع  التجاري  الصني 

100.68 مليار دوالر.
وشــهد النشــاط في قطاع اخلدمات 
فــي الصني أيضا أســرع معدل منو له 
هذا العام في نيســان بســبب حتسن 
الظــروف الصحية، حســب مؤشــر 
مستقل. ووصل مؤشر »نشاط مديري 
املشتريات« )بي أم آي(، الذي احتسبته 
شركة »آي إتش إس ماركيت« ونشرته 
مجموعة كايتشني اإلعالمية إلى 56.3 
في نيســان مقابل 54.3 في الشــهر 
الذي ســبقه. ويشير رقم أعلى من 50 
إلى انتعاش في النشاط، ورقم أدى إلى 

انكماش.
وأوضحــت »كايتشــني« أن »الطلبات 
اجلديدة زادت بأســرع وتيــرة لها منذ 
تشــرين الثانــي مدفوعــة خصوصا 
بصــادرات »قويــة« بعد شــهرين من 
على  االنعكاســات  وكانت  التراجــع. 
ســوق العمــل إيجابية، فقد حتســن 
الوضع مع توظيف الشركات مزيدا من 

العاملني لتلبية الطلب.

تقـرير
عند أعلى مستوى في عشر سنوات

ارتفاع الصادرات الصينية  يفوق التوقعات والواردات 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن املتحــدث باســم وزارة اخلارجية 
أحمد الصحاف، العمل على اســترداد 
600 مليون يورو من األمــوال العراقية 

اجملمدة في إيطاليا.
وقال الصحــاف في بيــان صحفي إن 
العراقية  األموال  إلسترداد  جارٍ  »العمل 
اجملمدة فــي إيطاليا منــذ زمن النظام 
600 مليون  تبلــغ حوالي  والتي  البائد، 

يورو«.
تنويع  »نعمــل على  الصحاف:  وأضاف 
الشــراكات االقتصادية للعراق، وحيازة 
الدولــي لالســتثمار، تأكيداً  الدعــم 
ملا نتوافــر عليه من ُفــرص كبيرة في 

مختلف القطاعات«.
يشــار إلى أن وزير اخلارجيَّة فؤاد حسني 
التقى فــي العاصمــة اإليطالّية روما، 
مجموعة من املؤسســات االقتصادّية 
الرســمّية املعنية بالتجــارة اخلارجيَّة 
والشركات اإليطالّية، في لقاء اقتصادي 

برعاية السفارة العراقيَّة في روما.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت مديرية الدفاع املدني امس السبت 
اخماد حريق اندلع في حقل للحنطة في 

محافظة واسط جنوبي العراق.
وقالت املديرية في بيان امس السبت ، إن 
فرقها املرابطة في مستشــفى الكرامة 
والتابعة ملركز العزة مبديرية الدفاع املدني 
في واسط متكنت من اخماد حادث حريق 
نشــب بحقل حملصول احلنطة مبساحة 7 
دومن في منطقــة الكارضية ضمن قضاء 

الكوت.
ووفقا للبيان فــإن فرقها املرابطة متكنت 
مــن الوصول الــى محل احلــادث بوقت 
املندلعة  النيران  واخماد  قياســي قصير 
في 3 دومن وإنقاذ 4 دومن اخرى من محصول 
احلنطــة بعد محاصرة النيــران من عدة 

محاور وإخمادها واحلد من توسعها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلــن مصــرف الرافدين امس الســبت 
القوات  املوظفني ومنتسبي  عن شــمول 
االمنيــة املوطنة رواتبهم لــدى مصرفنا 
حصرا ومن حاملي املاســتر كارد بقروض 

ترميم وتأهيل الدور السكنية.
واوضح املكتب االعالمي للمصرف في بيان 
صحفي ، ان مدة التسديد لتلك القروض 
تصل الى 10 ســنوات . مبينــا ان التقدمي 
عليهــا يكون من خــالل فــروع املصرف 
املنتشــرة في بغداد واحملافظات وبحسب 

الرقعة اجلغرافية.
وكان املصــرف قد قــال في بيان ســابق 
إن القــروض التــي اطلقهــا للمواطنني 
واملوظفني لغــرض ترميــم وتأهيل الدور 
السكنية حدد بـ 50 مليون دينار للموظف 

و30 مليون دينار للمواطن.
التقــدمي على قرض  أن  البيــان  وأضــاف 
الترميــم وتأهيل الدور الســكنية يكون 
حســب الرقعة اجلغرافية باالعتماد على 
موقع العقار املــراد تأهيله كمعيار مهم 

في منح القرض.

البالد تعتزم استرداد 600 
مليون يورو من األموال 

المجمدة في إيطاليا

اخماد حريق في حقل 
للحنطة بواسط

الرافدين: شمول الموظفين 
والمنتسبين الموطنة 

رواتبهم بقروض 50 مليون 

بغداد ـ الصباح الجديد:

ترأس وزير الزراعة املهندس محمد 
الثالث  اإلجتمــاع  اخلفاجي  كرمي 

للمجلس الوطني للبذور، 
انتاج  تنــاول االجتمــاع  وفيمــا 
وإســتالم بــذور الرتــب العليــا 
والشــعير  احلنطــة  حملصولــي 
اخلطة  واجنــاح  تنفيذ  أجــل  من 
الزراعيــة خالل املوســم الزراعي 
الشــركة  أعلنت   ،٢٠٢١  –  ٢٠٢٠
العامة لتجارة احلبوب، بدء حملة 
التســويق في محافظات ديالى و 
صالح الدين، إضافة إلى صومعة 

خان بني سعد. 
وحســب تقريــر اطلعــت عليه 
املساحات  بلغت  اجلديد،  الصباح 
املراكز  قبل  مــن  عليها  املتعاقد 
البذور  انتاج  وشــركات  البحثية 
٦٥٠ الــف دومن وبواقع ٢٨٢٤ عقد 
البحثية  واملراكز  البذور  لشركات 
واســتعراض  مناقشــة  وجرت   ،
اخلاصــة  األوليــة  املؤشــرات 
بالتفتيش احلقلي املتعلقة بأنتاج 
البــذور حملصــول احلنطــة لهذا 
املوســم ومقارنتها مــع معامل 
اإلكثار احلقيقي للموسم السابق 
، حيث لوحظ أن هناك مؤشــرات 
جيدة على التحسن امللحوظ في 
وارتفاع  البذور  ومواصفات  نوعية 
نســب معامالت اإلكثار كمؤشر 
ايجابي على التحســن في إنتاج 
الرتبة وقلة نسب الرفض للحقول 

وحتسن أداء منتجي البذور.
والعمل  الوزارة  الوزير حرص  وأكد 
الــدؤوب مــن أجل إجنــاح خطة 
إنتاج واســتالم بذور الرتب العليا 
فضالً  والشعير  احلنطة  حملصولي 
اجتماع  على محضر  اإلطالع  عن 
خطة إنتاج واســتالم بذور هذين 
احملصولني ضمن البرنامج الوطني 
الكثار بذور الرتب املنعقد في دائرة 

فحــص وتصديق البــذور لغرض 
حتديد إســتالم بذور الرتب العليا 
من قبل شــركات ومركــز إنتاج 

البذور.
كما نوقش خالل االجتماع موضوع 
تســعيرة بيع بذور الشلب املقدم 
من الشركة العراقية إلنتاج بذور 
واملصدقة  واملســجل  األســاس 
والياســمني  العنبــر  ألصنــاف 
والفــرات وحتديد مواعيد جتهيزها 
الى  إضافة   ، واملزارعني.  للفالحني 
مناقشة ملف منح اجازات انشاء 
والضوابط  البذور،  تنقية  معامل 
املعمول بهــا عند منح املوافقات 

على ذلك.
تســعيرة  موضوع  بحث  مت  فيما 
شــراء وإســتالم بذور الشــعير 
مــن املزارعني مع مكافــأة الرتبة 

العمليــات  واجــراء  وضوابــط 
التصنيعية عليها وتقرر بســعر 
إســتالم وشــراء العــام املاضي، 
فضــالً عن مناقشــة عــدد من 
املواضيع املتعلقة بإنتاج وإستالم 
ووضع  والشــعير  احلنطــة  بذور 
احللول املناســبة لها ومبا يسهم 
كما  الزراعي  العمــل  تطوير  في 

ونوعا.
وفــي ســياق متصــل، أعلنــت 
لتجــارة  العامــة  الشــركة 
احلبوب، بدء حملة التســويق في 
محافظات ديالــى و صالح الدين، 
إلــى صومعة خــان بني  إضافة 
سعد. التي استلمت اول كميات 
احلنطة من الفالحني واملســوقني 

للعام اجلاري.
وقال مدير عام الشــركة العامة 

عبد  املهنــدس  احلبوب  لتجــارة 
رقعــة  ان  اجلويبــراوي  الرحمــن 
التســويق تتســع في البالد بعد 
انضمام محافظتي ديالى وصالح 
الدين إلــى جانب مواقــع بغداد 
) الرصافــة والــدورة وخــان بني 
ســعد ( . وأضــاف املديــر العام، 
أن مراكز التســويق فــي مواقع ) 
صومعة تكريــت ومجمع حبوب 
العلم  حبوب  وومجمع  ســامراء 
ومجمــع حبوب بيجــي التابعة 
لفرع الشــركة في صالح الدين ) 
ثاني أكبر منتج للقمح في البالد 
(  ، إلــى جانب مراكز التســويق 
محافظة ديالى باشرت فتح أبواب 
مراكزها التســويقية رسميا ومت 
اســتالم أولى كميات احلنطة من 
، في موسم  الفالحني واملسوقني 

تســويقي تشــير الدالل إلى أنه 
موسم تسويقي كبير .

ان كميات  العام  املدير  وكشــف 
احلنطة املســوقة خملازن وصوامع 
مراكز التســويق بلغت أكثر من) 
861,097 ( طنــا ، منهــا حنطة 
درجــة أولــى ) 786,397 ( طنــا 
وحنطــة درجة ثانيــة )73,086 ( 
طنا ، إضافة الى )1,613( طنا من 

احلنطة درجة ثالثة .
و توزعت الكميات املسوقة لغاية 
اليــوم وحســب كل  محافظة 
بكمية  واســط  تتصدرها  والتي 
بلغت أكثر مــن ) 276,297 ( طنا 
وذي  160,363( طنا   ( والديوانيــة 
قار) 121,027( طنا ، املثنى سوقت 
) 69,432( طنا وميسان ) 60,409( 
أطنان ، و كربالء سوقت ) 29,115 

( طنــا والنجــف ) 26,229( طنا 
والبصرة سوقت ) 22,823( طنا . 

مدير عام جتارة احلبوب أوضح إلى 
أن مراكز تسويق فرع بابل تشهد 
تصاعــد بوتيرة التســويق حيث 
سوقت ) 55,938( الف طن ، فيما 
بلغــت الكميات املســتلمة في 
باالستالم  باشرت  التي  احملافظات 
بتسويق كمية )  8,178 ( طنا في 
ديالــى وكميــة ) 4,646( طنا في 

صالح الدين.  
احمللية  احلنطة  كميــات  أن  وأكد 
بغداد  ملراكز تســويق  املســوقة 
بلغت ) 26,637 ( طنا ، موزعة على 
ســايلو الرصافة ) 22,858 ( طنا 
وســايلو خان بني سعد) 3,215 ( 
 562  ( طنا وسايلو الدورة سوقت 

( طنا .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الطاقة  معلومــات  إدارة  أشــّرت 
األميركية، امس السبت، انخفاض 
صــادرات النفط العراقية للواليات 
املتحــدة االمريكيــة، إلى 41 ألف 
برميل يوميا، خالل األسبوع املاضي.
وجاء في تقرير لإلدارة، أن »متوسط 
النفط  من  األميركية  االستيرادات 
اخلام خــالل األســبوع املاضي من 
ثمانــي دول بلغــت 4 ماليني و841 
ألف برميل يوميا منخفضة مبقدار 
887 ألف برميل باليوم عن األسبوع 
الذي ســبقه، والذي بلغ 5 ماليني 

و728 آالف برميل«.
»الواليــات  أن  التقريــر،  وأوضــح 
املتحدة استوردت النفط اخلام من 
العراق مبعدل 41 ألف برميل يوميا، 
منخفضــة عــن األســبوع الذي 
ســبقه والذي بلغ مبعدل 270 ألف 

برميل يوميا«.
اإليــرادات  »أكثر  أن  إلــى  وأشــار 
النفطية ألميركا خالل األســبوع 
املاضي جــاءت من كنــدا ومبعدل 
بلــغ 3,232 ماليني برميــل يوميا، 
تليها املكسيك التي بلغت كمية 
االستيرادات منها مبعدل 467 ألف 

برميل يوميــا، تليها االكوادور التي 
بلغــت االســتيرادات منها مبعدل 
وكولومبيا  يوميا،  برميل  ألف   318

مبعدل 307 ألف برميل يوميا«.
وتابع تقرير إدارة معلومات الطاقة 
األميركية أن »كمية االســتيرادات 
من النفط اخلام من روســيا بلغت 
مبعدل 203 آالف برميل يوميا، تليها 
السعودية التي بلغت االستيرادات 
منهــا مبعــدل 178 ألــف برميل 
يوميا، تليهــا نيجيريا التي بلغت 
االســتيرادات منها مبعدل 95 ألف 

برميل يوميا ».

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلن مصرف الرشيد امس السبت، 
اطالق التطبيــق االلكتروني اخلاص 
بالتقــدمي علــى ســلف موظفي 

الدوائر احلكومية.
للمصرف  االعالمي  املكتب  واوضح 
فــي بيــان صحفي انــه »مت اطالق 
التطبيق االلكتروني اخلاص بالتقدمي 

علــى ســلف موظفــي الدوائــر 
احلكوميــة«، مبينــا ان »التطبيق  
متاح للتقدمي على سلف املوظفني 

من  حاملي بطاقة )نخيل(«. 

 الصباح الجديد ـ وكاالت:
من املتوقع أن يسجل ميزان احلساب 
اجلــاري التركي لشــهر آذار املاضي 
3.6 مليــار دوالر، وفقا  عجزا قــدره 
ملسح أجرته وكالة األناضول التركية 

لألنباء أمس.
تقديرات  راوحت  األناضول،  وبحسب 
خبراء  مــن   13 تضــم  مجموعــة 
3.2 مليار  آذار بني  االقتصاد لشــهر 
دوالر و3.9 مليــار دوالر، وفقا ملا نقلته 

»األملانية«.
التركي  املركــزي  البنك  وســيصدر 
الثالثاء  يوم  املدفوعــات  أرقام ميزان 

املقبل.
وأشــارت األناضول إلى أن احلســاب 
اجلاري سجل في شهر شباط املاضي 
عجزا قدره 2.6 مليار دوالر. وكان ذلك 
هو الشــهر الـ16 على التوالي الذي 
يشــهد عجزا في احلســاب اجلاري. 
الشــهرية،  التوقعات  إلــى  إضافة 
أظهر االســتطالع أن من املتوقع أن 
يسجل رصيد احلساب اجلاري لنهاية 
عــام 2021 عجزا قــدره 27.1 مليار 
دوالر، مــع تقديرات بــأن العجز قد 

يراوح بني 22 مليــار دوالر و34 مليار 
دوالر. يشــار إلى أنه تسود حالة من 
الضبابية مســتقبل االستثمار في 
تركيا خــالل الفترة املقبلة، في وقت 
يتجــه فيه االقتصاد إلــى مزيد من 
التراجع. اآلفاق تبدو قامتة نتيجة تزايد 
التوترات مــع دول اجلوار، وكذلك مع 
دول االحتاد األوروبي والواليات املتحدة، 
الدول  هذه  بني  املتصاعدة  والتوترات 
الرئيس  بقيــادة  التركية  واحلكومة 
رجــب طيب أردوغان، التي أســفرت 
أوروبية  عن فرض عقوبات اقتصادية 
وأمريكيــة وتأثير جائحــة كوفيد - 
19. وســجلت تدفقات االســتثمار 
إلــى تركيا في عامــي 2018 و2019 
تراجعا بلغ 21 في املائة و17 في املائة 
على التوالي، فيما تشــير التوقعات 
أن االستثمار  إلى  القريب  املدى  على 
التباطؤ.  فــي  سيســتمر  األجنبي 
وكان تقييم وزارة اخلارجية األمريكية 
ملنــاخ االســتثمار في تركيا أشــار 
إلى أن ســعي احلكومــة للمطالبة 
أثر في  البيانات  وتوطــني  بالتصنيع 
عديد من القطاعات واإلدخال األخير 

ســلبا  الرقمية  اخلدمات  لضريبــة 
في االســتثمار األجنبي فــي البالد. 
وتشمل القضايا األخرى ذات األهمية 
اإلصالح الضريبي، وتناقص استقالل 

القضاء والبنك املركزي.
التي تستهدف قطاع  القوانني  وأدت 
واالتصاالت  املعلومــات  تكنولوجيا 
ICT إلــى زيــادة اللوائــح املتعلقة 
بالبيانــات والبــث عبــر اإلنترنــت 

وحتصيل الضرائب ومنصات الدفع.
ونوهــت اخلارجيــة األمريكيــة بأن 
حتول تركيــا من نظــام برملاني إلى 
نظام رئاســي في متــوز 2018، بعد 
وانتخابــات   2017 اســتفتاء عــام 
رئاســية في حزيــران 2018 أدى إلى 
غموض عملية صنع القرار احلكومي، 
وألغــى اســتقالل البنــك املركزي، 
وأثار اخملاوف بشــأن التــزام احلكومة 
بحكم القانــون، جنبا إلى جنب مع 
مستويات عالية من الديون املقومة 
بالعمــالت األجنبية التــي متتلكها 
البنــوك والشــركات التركيــة إلى 
مســتويات منخفضــة تاريخيا من 

.FDI االستثمار األجنبي املباشر

وزير الزراعة يبحث إنتاج واستالم
رتب بذور الحنطة والشعير العليا 

ديالى وصالح الدين تنضمان الى موسم تسويق الحنطة 

 نوقش خالل االجتماع 
موضوع تسعيرة بيع 
بذور الشلب المقدم من 
الشركة العراقية إلنتاج 
بذور األساس والمسجل 
والمصدقة ألصناف 
العنبر والياسمين 
والفرات وتحديد مواعيد 
تجهيزها للفالحين 
والمزارعين.

وزير الزراعة املهندس محمد كرمي اخلفاجي

تراجع كبير بصادرات نفط البالد إلى أمريكا

مصرف الرشيد يباشر التطبيق الخاص 
بالسلف الشخصية للموظفين

3.6 مليار دوالر عجز الحساب 
الجاري لتركيا في مارس
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من القصص العالمية

المشبك وسلسلة الساعة او »هدية عيد الميالد«
الشـاحب، لكنَّها سـرعان ما أطلقـت العنان 

لشـعرها الطويـل لينسـاب كالشـال.
والغـرور  الفخـر  كان  فقـد  جيـم،  عـن  أمـا 
أحدهمـا  فقـط،  شـيئني  المتاكـه  ينتابـه 
ُملـك  يضاهـي  الـذي  الطويـل،  ديـا  شـعر 
ملكة سـبأ قيمـًة وقـدرًا، واآلخر هو سـاعته 
والتـي  وجـده،  أبيـه  مـن  املوروثـة  الذهبيـة 
سـتجعل امللـك سـليمان بالرغم مـن كنوزه 
الهائلـة وثروتـه الضخمـة يتحسـس حليتـه 

غيـرًة منهـا.
حتـى  كالشـال  البنـي  ديـا  شـعر  تدفـق 
ركبتيهـا، لكـن سـرعان مـا جمعتـه بعد أن 
تسـاقطت مـن عينيهـا دمعـة حارة تشـتت 
وارتـدت  الباليـة،  احلمـراء  السـجادة  علـى 
معطفهـا وقبعتهـا القدميـان، لتفتـح الباب 
وتخـرج مـن الشـقة بـكل مـا بها من أسـى 
نحو الشـارع، حيـث اسـتوقفتها الفتة حتمل 
الشـعر”،  أنـواع  جلميـع  سـفروني  “اآلنسـة 
واندفعـت مـن البـاب لتـرى سـيدًة ضخمـة 
وشـديدة البيـاض بالـكاد تبـدو “سـفروني”.

“هل تشترين شعري؟” سألت ديا.
” نعم أشـتري الشـعر، ارفعـي قبعتك أللقي 

نظرة” ردت اآلنسـة سفروني.
شـعرها  وانسـاب  قبعتهـا  ديـا  رفعـت 

. سـفل لأل
ترفـع  وهـي  األنسـة  قالـت  دوالرًا”  “عشـرون 

مبهـارة. شـعرها 
“أعطها لي بسرعة” قالت ديا.

املتاجـر قـد  انقضـاء سـاعتني، كانـت  بعـد 
نهبـت إحدى ثـروات جيـم، وكانت ديـا جتوب 

احملـال بحًثـا عـن هديـة له.
لقـد وجدتهـا أخيرًا، مـن املؤكـد أّنها صنعت 
خصيًصـا لشـخص مثـل جيـم وليـس ألحد 
غيـره، لـم يكن هنـاك مـا مياثلها فـي املتاجر 
التي جابـت جميعها، كانت سلسـلة فضية 
من الباتينيوم، بسـيطة ودقيقـة التصميم، 
جـودة مضمونهـا ال تقل قيمة عـن مظهرها 
اخلارجـي – كمـا يجـب أن تكـون كل األشـياء 
اجليـدة، كانـت هذه السلسـلة راقيـة وقيمة 
متاًمـا مثـل جيم الـذي لطاملـا اسـترق النظر 
إلـى سـاعته سـرًا بسـبب جوانبهـا اجللدية 
القدميـة بدل مـن سلسـلة أنيقـة، أرادت ديا 
بشـدة أن تبدلـه ذلك الشـعور بآخـر يجعله 
يفخـر برؤية الوقـت في كل مـكان، ومن أجل 
ذلـك، لـم تتـأن عـن شـراء السلسـلة بواحد 
وعشـرون دوالرًا، وعـادت أدراجهـا إلـى املنـزل 

مع الــ 87 سـنًتا املتبقية.
قليـًا  منزلهـا، هـدأت  ديـا  عندمـا وصلـت 
مكـواة  أخرجـت  ثـم  توازنهـا،  واسـتعادت 
وذهبـت تعمـل جـادة فـي محاولـة إلصـاح 
شـعرها، الـذي كان عبارة عن فوضى تسـبب 
بهـا الكـرم ممزوًجـا باحلـب، والتـي هـي دائًمـا 

مهمـة جبـارة، ال بـل مهمـة عظيمـة.
رأسـها  كان  دقيقـة،  أربعـني  غضـون  وفـي 
الـذي  اجملعـد  الصغيـر  بشـعرها  مغطـى 
مقاعـد  علـى  كتلميـذة  تبـدو  جعلهـا 
الدراسـة، وأخـذت ديـا تنظـر إليـه فـي املرآة 

يـة. بعنا
قالـت لنفسـها: “إن لـم يقتلنـي جيـم” قبل 
أن ينظـر لي نظـرة ثانية، سـيخبرني كم أنّي 
أصبحـت أشـبه ُمنشـدات الكنائـس، لكـن 
مـا عسـاي أن أفعـل بـدوالر وسـبعة وثمانني 

؟ سنًتا
فـي متـام السـابعة، كانـت ديـا انتهـت مـن 
وجلسـت  الطعـام  وحتضيـر  القهـوة  صنـع 
تنتظـر جيـم -الـذي ال يتأخـر البتـة- حاملة 
زاويـة  علـى  وجالسـة  السلسـلة  بيدهـا 
الطاولـة تترقـب بالقـرب مـن البـاب. وعندما 
طالـت خطوات جيـم وهو يسـير درج الطابق 
األول مسـامعها، شـحب وجههـا وهمسـت 
ديـا تتوسـل ربهـا أن يجعلهـا تبـدو جميلة 
فـي عينيـه كمـا كانـت، لقـد اعتـادت ديـا 
تـاوة ومتتمتـة صـاوات متواضعة تخبـأ بها 

أبسـط همومهـا اليوميَّـة.
أطـلَّ جيـم مـن الباب ثـم اغلقـه وراءه، جيم 
ذو االثنـني والعشـرين عاًمـا بدا نحيـا ووقورًا 
للغايـة، بشـكل ال يتائـم مـع مسـؤوليات 
العائلـة التـي أثقلت كاهلـه ونالت منه حتى 

عجـز عن شـراء معطـف جديد وقفـازات.
ويطيـل  يحـدق  وأخـذ  واقًفـا  جيـم  تسـمر 

وال  تفهمهـا  ال  نظـرة  فـي  بديـا  النظـر 
تنـم عـن مشـاعر واضحـة مثـل تلـك التـي 
جهـزت ديا نفسـها السـتقبالها، كان فقط 

الغرابـة. شـديدة  بدقـة  يتفحصهـا 
تركـت ديـا الطاولـة وتوجهـت نحـوه قائلة: 
“عزيـزي جيـم! ال تنظـر إلـّي بهـذه الطريقة! 
لقـد قصصـت شـعري وبعتـه ألننـي لـم أود 
تفويـت عيـد امليـاد دون أن أجلـب لـك هدية! 
لـن متانـع، أليـس كذلـك؟ سـيطوَّل شـعري 
سـريًعا! هيـا قـل لـي “ميـاد سـعيد” ودعنا 
نكـون سـعداء، أنـت ال تعـرف بعـد كـم هي 

جميلـة الهديـة التـي أحضرتهـا لـك”
“لقـد قصصـِت شـعرك؟” سـأل جيـم ببطء 
ه كان قـد  كمـا لـو أنـه لـم يفهـم رغـم أنَـّ

فكـر ملًيـا فـي ذلك.
“قصصتـه وبعتـه، هـل سـتتوقف عـن حبي 

كالسـابق؟ لكنـي أنـا مـا زلـت أنا، لـم أتغير 
حتـى لو قصصـت شـعري” قالـت ديا.

الغرفـة  تتفحصـان  جيـم  عينـا  بـدأت 
بفضـول، ثـم أردف متسـائًا: “مـاذا تقولـني؟ 

شـعرك؟”. قصصـِت  حًقـا 
“ال جتهـد نفسـك باحًثـا يـا جيـم، أنـا أخبرك 
أنـّي بِعُتـه، هـذا كل مـا باألمـر، إنَّهـا ليلـة 
عيـد املياد يـا عزيزي، كـن لطيًفـا معي، لقد 
بعتـه مـن أجلـك! بالنهاية حبي لـك ال يقدر 
بثمـن مثـل شـعري املقصـوص، هيـا أخبرني 
ألُحِضـر طعـام عيـد امليـاد يـا جيـم” قالـت 

. يا د
ثـم  نفسـه،  شـتات  يسـتجمع  جيـم  بـدا 
أن  قبـل  دفء  بـكل  ديـا  ذراعيـه  احتضنـت 
يخـرج مـن معطفـه علبـة ويضعهـا علـى 
الطاولـة قائـا: “ال تسـيئي فهمي يـا ديا، إن 

شـعرك لـن يقلـل مـن مقـدار محبتـي لـك، 
لفهمـِت  العلبـة  هـذه  فتحـت  لـو  لكنـك 
ارتسـمت  التـي  الغرابـة والدهشـة  مامـح 

محيـاي”. علـى 
أزالـت أصابـع ديـا البيضـاء الرقيقـة غـاف 
العلبـة، ولوهلـة، متلكها الفـرح حتى غصت 
بـكاء  وتبعهـا  تخفيهـا  لـم  حـارة  بدمعـة 
أن  أدركـت  بعدمـا  أحزنهمـا، خصوًصـا  مـرًا 
العلبـة حتتـوي مشـبك شـعر رائـع مصنـوع 
مـن احملـار ومرصـع باجلواهر يتناسـب متاًما مع 
لـون شـعرها املميـز، لقـد كان يبـدو باهـظ 
الثمـن ولطاملـا راودتهـا الرغبة بإقتناء شـيء 
مثلـه دون القـدرة علـى تنفيذهـا، لكـن اآلن، 
لـن يجـدي امتاكـه نفًعـا بعدمـا خسـرت 

شـعرها اجلميـل.
أمسـكت ديا املشـبك بقوة ونظـرت بعينني 
متلؤهما احلـزن وعلى وجهها ابتسـامة بريئة، 
ثـم قالـت: “ال بـأس! شـعري ينمو بسـرعة يا 

” جيم!
وصرخـت  صغيـرة  كطفلـة  ديـا  قفـزت 
يـر  لـم  أن جيـم  أدركـت  أن  بعـد  متعجبـة 
هديتـه اجلميلـة بعـد، قدمتهـا نحـوه بيدين 
مفتوحتـني بـكل حمـاس، وبـدت السلسـلة 
روحهـا  حضـور  فـي  رونًقـا  أقـل  الثمينـة 

الصافيـة.
“أليسـت رائعـة يـا جيـم؟ لقـد بحثـت فـي 
جميـع أنحاء املدينـة للعثور عليها، سـتنظر 
إلـى الوقـت مائـة مـرة فـي اليـوم، أعطنـي 

سـاعتك! أريـد أن أرى كيـف يبـدوان مًعـا!”.
وبـدال مـن اإلسـتجابة لرغبتها، جلـس جيم 
علـى األريكـة وانحنـى إلى الـوراء مبتسـًما، 
امليـاد  نتـرك هدايـا عيـد  “دعينـا  قـال:  ثـم 
لكـن  حًقـا،  جميلـة  هدايـا  إنَّهـا  جانًبـا، 
بصراحـة، لقـد بعـت سـاعتي حتـى أمتكـن 
مـن شـراء مشـبك الشـعر لـك، علـى أيـة 

حـال، أيـن طعـام الليلـة؟”.
سـيدني  وليـام  االمريكـي   الكاتـب  *يعـد 
بورتـر )1862 – 1910( واحـداً من اشـهر كتاب 
بنهايتهـا  متيـزت  التـي  القصيـرة  القصـة 
املفاجـأة . ُعـرف بورتـر باسـم “او هنـري”  الى 
وسـبب  اسـمه،  فيهـا  غـاب  التـي  الدرجـة 
كان  بورتـر  ان  هنـري،  بـاو  نفسـه  تسـمية 
سـجانون  وكان  مجموعـة،  مـع  سـجينا 
فظـون يديرون السـجن، غيـر ان واحدا منهم 
كان اسـمه هنـري يتسـم بأنه طيـب القلب 
ويرعـى السـجناء، الذيـن يفرحـون حـني تأتي 
مناوبتـه، فيقـول اي منهـم حـني يـراه معبرا 

عـن ارتياحـه :” اوه هنـري “...احملـرر

** لـم يذكـر اسـم املترجم ألن عشـرات في 
السـابق ترجمـوا قصص اوهنـري ، ومئات او 
االف يدعـون اليـوم ترجمـة هـذي القصة او 

تلـك له سـيما عبـر االنترنت

او هنري*

منهـا  سـنًتا  وثمانـون  وسـبعة  واحـد  دوالر 
سـتون سـنًتا علـى شـكل بنسـات، هـو جـلُّ 
مـا كان بحـوزة ديـا والـذي جمعته بعـد عناء 
ومجـادالت مرهقـة أفقدتهـا مـاء وجهها مع 
اجلـزار وصاحـب البقالـة وبائـع اخلُضـار. ثـاث 
مـرات أعـادت حسـابه، لكنه مـا زال نفسـه.. 
هـو  سـنًتا  وثمانـون  وسـبعة  واحـد  دوالر 
حصيلـة ما كانـت متلكه لــ عيد امليـاد الذي 

سـيطرق األبـواب فـي اليـوم التالـي.
ولقـد كان جلًيـا كفايـة أنـه مـا باليـد حيلـة 
جلنـي املزيـد مـن املـال، األمـر الـذي جعـل ديا 
تتخبـط علـى األريكـة الصغيـرة املهترئة في 
حيـرٍة من أمرهـا وتطلق التنهيـدات العميقة، 
والـذي يثبـت أن احلياة مـا هي إال رحلة شـاقة 

مليئـة باألحـزان والصعاب.
إن املنـزل الـذي كانـت حتـوم بـه ديـا قاضيـًة 
وقتها ما بـني النحيب تارة والتنهـد تارة أخرى، 
كان عبارًة عن شـقة مفروشـة تكلـف ثمانية 
دوالرات إسـبوعًيا، لهـا مدخل يحتـوي صندوق 
بريد صغير ال يتسـع لرسـالة، وبـاب منهك ذي 
جـرس ال يعمـل، باإلضافـة إلـى لوحـة عنـوان 

باسـم “السـيد جيمس ديلينجهـام يونغ”.
وقـد كانـت عائلـة ديلينجهـام متـر بحالة من 
الرخـاء املادي عندمـا كانت جتنـي 30 دوالرًا في 
األسـبوع، لكـن مـا إن تقلـص الدخـل إلى 20 
دوالرًا، حتـى تراجعت األوضـاع لدرجة التفكير 
باختصـار اسـم العائلـة املكتوب علـى لوحة 
البـاب إلـى “د” فقـط بداًل مـن اسـمها كامًا. 
كان  الطويـل  االسـم  ذات  حـال،  أيـة  علـى 
يُختصـر ليصبـح “جيم” فقط مـا إن حتتضنه 

بحـرارة. ديا 
ومجـرد مـا مسـحت ديـا دموعهـا ووضعـت 
يهـا، وقفت حزينًة  القليـل من البودرة على خدَّ
تنظـر من النافـذِة إلـى ِقطتهـا الرماديَّة وهي 
متشـي قرب سـياج الفنـاء اخللفي الـذي لوَّنته 
الثلـوج هـو اآلخر باللـون الرمادّي. سـيأتي يوم 
امليـاد غـًدا وهـي ال متلـك إال 1.87 دوالرًا فقـط 
لشـراء هديـة جيـم، بعـد أن دأبت علـى ادخار 
دوالرًا  العشـرين  مـن  يداهـا  تطالـه  مـا  كل 
األسـبوعّية، كانـت النفقـات أكبـر ممـا تتوقع، 
ومـا جنتـه أقـل مما حتتـاج لشـراء هديـة جيم 
الـذي قضت السـاعات الطـوال تفكر بشـيء 

اسـتثنائي وبـراق يليـق به.
بـني  جـًدا  ضيقـة  مرايـا  هنـاك  كانـت  وقـد 
فـي  املوجـودة  تلـك  مثـل  الغرفـة  نوافـذ 
يتمكـن  بالـكاد  والتـي  الرخيصـة،  الشـقق 
فيهـا الشـخص النحيـل جـًدا مـن ماحظـة 
انعكاسـه إلـى حـٍد مـا بعـد القيـام بحركـة 
لشـدة  ديـا  أتقنتـه  الـذي  األمـر  سـريعة، 

. فتهـا نحا
لتقـف  النافـدة،  عـن  فجـأة  ديـا  اسـتدارت 
قبالـة املـرآة وتتأمـل نفسـها، كانـت عيناهـا 
حتمـل بريًقـا ملاًعـا انطفـأ وهـي تـرى وجههـا 

تدفق شعر ديال البني كالشالل 
حتى ركبتيها، لكن سرعان 

ما جمعته بعد أن تساقطت 
من عينيها دمعة حارة 

تشتت على السجادة الحمراء 
البالية، وارتدت معطفها 

وقبعتها القديمان، لتفتح 
الباب وتخرج من الشقة بكل 
ما بها من أسى نحو الشارع، 

حيث استوقفتها الفتة تحمل 
“اآلنسة سفروني لجميع 

أنواع الشعر”، واندفعت من 
الباب لترى سيدًة ضخمة 

وشديدة البياض بالكاد تبدو 
“سفروني”.

قراءة

اصدار

هيثم محسن الجاسم

 صـدر حديًثا عـن دار النخبة للنشـر والتوزيع، 
الصمـت«،  »عربـة  القصصيـة  اجملموعـة 
للقـاص إبراهيم سـبتي 2020 . ضـم الغاف 
90 صفحـة مـن القطـع املتوسـط, موشـاة 
وسـطور  قصيـرا,  قصصيـا  نصـا   13 ب 
الكاتـب. مجموعـة سـوداوية شـيدها  عـن 
الـركام  ابراهيـم سـبتي مـن بقايـا  القـاص 
املتناثـر مـن حياتنـا نتيجـة االزمـات املوحلة 
الـذي  الشـمولي  وااللـم  والوجـع  باملـوت 
خلفتـه كائنـات متنمـرة خارجة عـن املألوف 
االنسـاني مـن الطيبة واحملبة والسـام, لتبث 
الرعـب واملـوت وتسـفك الدماء مما خلـق عاملا 
االنسـان  حـّول  ومأزومـا  ومضطربـا  كئيبـا 
جلثـة هامـدة او خرقـة باليـة او بقايـا رمـاد 
فـي موقـد احلياة . اسـتخدم القـاص مفردات 
بثـت الرعـب فـي نفوسـنا لنكـون جـزءا من 
الظلمـات واجلحيـم الذي احرق فيه شـخوص 
قصصـه ,) زعيـق ,صـراخ ,عويل, ازيـز رصاص, 

همـس ,صمـت, ترقـب, مـوت , دمـاء , بـكاء, 
بـرد  اشـرار,  ,حريـق,  جحيـم  هلـع,  جنـون, 
قـارص, هذيـان......(. وغابـت نهائيـا مفـردات 
واالمـان  والسـعادة  والسـام  واحلـب  االمـل 
مجهولـة  برحلـة  سـبتي  القـاص  اخذنـا   .
عبـر محطـات يكمـن احلـزن واملـوت واخلـوف 
املفـردات  بغـزارة  فيهـا  واحلرمـان  والرعـب 
السـود التـي أمطرهـا عبـر قصصـه حتـى 
تتسـلل الكأبـة الـى اعمـاق القـارئ فيجـد 
نفسـه جزءا من عالـم مأزوم وخانـق, فرصة 
ملعرفـة مـا يضمـر القـاص مـن مفاجئـات 
تأجيـج  متعـددة  حبـكات  عبـر  الصـراع 
واالثـارة ملواصلـة  الدهشـة  الصـراع ومتنـح 
القـراءة حتـى النهاية. قصـص يخيم عليها 
جـو واحـد تقريبـا ارتـأى الكاتـب ان يفـرط 
بالصمـت الـذي عـم اجملموعـة وهـو صمـت 
والتربـص  والفـزع  والرهبـة  واحلـذر  اخلـوف 
املسـكون باملوت والدمـاء . انطلقت اجملموعة 
مـن احملطة االولـى بعربـة قطار بطـيء, فيه 
الضجيـج  بينمـا  همسـا  الـركاب  يتكلـم 
والفوضـى خـارج العربـة تصنعـه الطبيعة 

املضطربـة ,امـا داخـل العربة فـان الفوضى 
لـركاب تقليديـني من العـوام ماعـدا الركاب 
االربعـة, لقـد تقوقعوا في شـرنقة الصمت. 
تتكلـم حواسـهم واصطادتهم عـني الراوي 
الصمـت  ويسـتمر  صيـاد.  ذئـب  بتربـص 
مخيمـا بالرغـم مـن أطـاق الرصـاص الذي 
التعبيـر  اذا صـح  االولـى  بـدا منـذ احملطـة 
عاصفـة  اجنـاء  ثـم  هامـدة  جثـة  مخلفـا 
الغبـار التي اثارتهـا خيول بدينـة بعد اطاق 
النـار خلـف جثـة مضرجـة بالدمـاء. املـوت 
يخيـم علـى أجـواء القصـص فـي خضـم 

الصـراع الـذي تعـددت وسـائله وأسـبابه
احلرب(,)ادركنـا  فـي  لعبـة مسـلية  )املـوت   
احيانـا  لـه  أهميـة  ال  احلـرب  فـي  املـوت  ان 
...سـيضحكون علينـا ...عندمـا نقـول باننـا 
الرجـل  مـات  احليـاة....(.)  قيـد  علـى  بقينـا 
بشـحنة  امللبـد  املـوت   ( النـاس(.  شـاغل 
مـن  النيـل  يحـاول  مـوت  مريـر...(.)  مـوت 
رجـل باحـث عـن مسـتحيل ...(. مـرة يكـون 
حاضـرا انيـا او يأتـي مـن بعيـد منداحـا من 
فوهـات الذاكـرة املعطوبـة . حتـى البيـوت 

امـا متاصقـة تشـي  الصمـت  عربـة  فـي 
باخلـوف والرعـب )هاجعـة كأنهـا نامـت في 
قبـور ال رجعة منهـا(. ) هجعـت البيوت حتت 
فـي  انتباهـي  ولفـت   .) البـؤس.....  اغطيـة 
اجملموعـة حنـني الطفولـة بـكل مـا تكتنزه 
مـن معانـاة وحرمـان ,ظهـر جليا متجسـدا 
فـي  الصـراع  فـي  فاعلـني  شـخوص  عبـر 
قصـص اجملموعـة )اعـن بأمـك ال تفارقهـا 
وكـن رجـا يديـر الـدكان بحنكـة .....يومهـا 
لـم اعـرف مـا قصدهـا وادراك كل مـا قالـه 
متذكـرا  دمعـة  منـي  )انسـلت  ابـي....(. 
يومـا موجعـا مـن صبـاي...(. )ينظـر الصبي 
الواقـف فـي عـز الظهيـرة ...(. )فـي صبـاي 
كنـت وفيـا للمواعيـد ....(. )منذ صغـري وانا 
امتنـى ان ارى مسـرحا للدمـى....( . ) صحـت 
أمـا    .  ...) بحيرتـي  املنقـوع  الصبـي  انـا 
الطبيعيـة فلـم تكـن مسـتقرة او مصـدرا 
للهـدوء والسـكينة بل مضطربـة وعاصفة 
ومرعبـة بسـود غيومها وصخـب عواصفها 
ناهيـك عـن الصباحـات البـاردة واملسـكونة 
باجلثـث واملوت واالسـئلة امللغـزة عن فوضى 

 (. بالليـل  والعويـل  والصـراخ  الرصـاص 
السـماء ملبدة بغيوم سـود مخيفـة ...(.) ....
جثـة هامـدة مرمية وسـط مكـب النفايات 
صباحـا بعد طلوع الشـمس (.) في سـاعات 
الغـروب كل االبـواب توصـد والشـوارع تخلو 
يتجمـع  الصبـاح  فـي   (.).... تقفـل  واحملـال 
النـاس ليروا ويسـمعوا حكايـة اخلطير الذي 
كان   (  .)... ضحايـاه  مـع  الرحمـة  يعـرف  ال 
كابوسـا في ليلـة غريبة ...(.) فـي صباح بارد 
هجعـت البيـوت ....فـي الصباح النـدي الذي 
عـزل احليـاة عـن الناس...راحت الريـح تصفع 
وجهـه...(. ) اجلـو البـارد املضبب يهـز الرجال 
الـذي ارتـدوا مابس جنائزيـة ....(. ) اخذ املطر 
يهطـل بغـزارة صاحبتـه ريـح عاصفـة( .... 
القـاص ابراهيـم سـبتي ميلك لغة سـحرية 
وشـفافة ومكتنـزة تفيـض معـان وإيحاءات 
لكـي يشـعر القـارئ بانـه قريـب جـدا مـن 
احلدث,ومرافقـة البطـل في مازمة شـديدة 
لـه تقترب حد املشـاركة وجدانيا باسـتحواذ 
كامـل مـن قبـل املؤلـف علـى حـواس وقلب 

القـارئ .

حجاج سالمة

صـدر العـدد اجلديـد الذي حمـل الرقـم 28، من 
مجلة » مراود » التي تصدر عن معهد الشـارقة 
للتـراث، بدولة اإلمـارات العربيـة املتحدة، حيث 
احتـوي العـدد اجلديـد مـن اجمللـة ملفـا حمـل 
عنـوان » تـراث العالـم فـي الشـارقة »، واحتوى 
امللـف علـى تغطيـة واسـعة لفعاليـات الدورة 
التراثيـة،  الشـارقة  أيـام  الثامنـة عشـرة مـن 
التـي نظمها معهـد الشـارقة للتـراث، برعاية 
سـمو الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن محمـد 
لاحتـاد،  األعلـى  اجمللـس  عضـو  القاسـمي، 
وحاكم الشـارقة، وإشـراف الدكتـور عبد العزيز 

املسـلم، رئيـس معهـد الشـارقة للتـراث.
وضمـن محتويـات العـدد، تنـاول الدكتـور عبد 
العزيز املسـلم، رئيـس معهد الشـارقة للتراث، 
أسـابيع  دور  عـن  اجمللـة،  إدارة  ورئيـس مجلـس 
التـراث الثقافـي العاملـي، فـي تعزيـز التواصـل 
مختلـف  مـع  احلضـاري  واحلـوار  الثقافـي، 

الثقافـات، مـن خال الـدول التي اسـتضافتها 
الشـارقة فـي الـدورة الثامنـة عشـرة أليامها 
الثقافيـة، التـي تقام في شـهر نيسـان/ أبريل 
مـن كل عـام بالتزامـن مـع احتفـاالت العالم 

بيـوم التـراث العاملـي.
التـراث  أسـابيع  أن  إلـى   « املسـلم   « وأشـار 
الثقافـي العاملـي، تنـدرج فـي صميـم الرؤيـة 
املستنيرة ملشـروع الشـارقة الثقافي والتراثي، 
الدكتـور  الشـيخ  السـمو،  صاحـب  بقيـادة 
سـلطان بـن محمد القاسـمي، عضـو اجمللس 
الداعـم  الشـارقة،  وحـكام  لاحتـاد،  األعلـى 
وشـئونها  الثقافـة  علـى  والقَيـم  للتـراث، 

وشـجونها.
» أشـياء مـن  نقـرأ  العـدد،  وفـى موضوعـات 
املاضـي » لعلى العبدان، و » دبـا احلصن.. ذاكرة 
التاريـخ والتـراث »، للدكتـور عبـد اهلل املغني، 
و » الشـارقة تتواصـل مـع ثقافـات العالـم » 
الشـارقة  امـارة  » جهـود  و  لعائشـة غابـش، 
التشـكيليني  عيـون  فـي  التـراث  حلمايـة 
 « و  سـامة،  حلجـاج   « العـرب  واملثقفـني 

مبـادرات الشـيخ سـلطان القاسـمي حلفـظ 
اإلمـارات   « و   ،« والعاملـي  العربـي  التـراث 
جعلـت مـن موروثهـا وقـودا نحو املسـتقبل » 
لفاطمـة سـلطان املزروعـي، و » تـراث العالـم 
فـي اإلمـارات.. رحلـة بطابع محلـي » لفاطمة 
سـلطان املزروعـي، و » مناهـج التأليـف فـي 
تفسـير األحـام فـي التـراث العربـي » لعلـي 
العبـدان، و » فـن النهمـة » لعلـي العشـر، و 
» التجفيـر.. قـص األثـر » لعلي أحمـد املغني، 
عشـق  الـذي  العربـي  يحيـاوي..  عيـاش   « و 
تـراث اإلمـارات » حملمـد عبـد اهلل نـور الديـن، 
حلسـني   « املثقفـني  مـرض  الببلومانيـا..   « و 
الـراوي، و » حملـة مـن لهجـة قبيلة العـوازم في 
الكويـت » لطـال سـعد الرميضـي، و » دفتـر 
األصدقـاء » ألسـماء الزرعونـي، و » الزراعة في 
األدب الشـعبي اإلماراتـي.. الكنايـات واحلكـم 
واحلكايـات الشـعبية » خلالـد صالـح ملكاوي، 
و » الـورش التدريبيـة املتخصصـة فـي التراث 
الشـعبي »، لفهـد علـي املعمـري، و » قصيدة 
علـم وامـل وحتقيـق األمـل » املهـداة لسـمو 

الشـيخ سـلطان بـن محمـد القاسـمي، مـن 
الشـاعر سـليمان موسـي الشيخ سـيديا، و » 
فاعليـة اخلطـاب االجتماعـي » للدكتـور فهد 
للمجتمـع  الشـعبية  املوروثـات   « و  حسـني، 
البـدوي السـوري » لهشـام عـدرة، و » التـراث 
 « و  محفـوظ،  جملـدي   « احلضـاري  والتواصـل 
محمـود  حملمـد   « القدميـة  املوريتانيـة  املـدن 
سـيدي محمد، و » سـالم بـن علـي العويس.. 
شـاعر اخلليـج » حملمـد جنيـب قـدورة، و » اآلالت 
املوسـيقية الوطنية الصينيـة » لزكية جيانغ 
تشـينيو، وسـلمى ابن يوفـان، وفاتـن زي لوينغ، 
و » شـا مـي سـن.. اآللـة املوسـيقية الوتريـة 

التقليديـة اليابانيـة » لريـة نـاكاو.
كتـب  اجمللـة،  مـن  األخيـرة  الصفحـة  وعلـي 
عـن  التحريـر،  مديـر  بونعامـة،  مـَن  الدكتـور 
مدينـة الشـارقة، التـي مـن يدخلهـا زائـرا أو 
عابـرا، ال بـد وأن تسـتوقفه املامـح املتفـردة 
لوجـه املدينـة العتيقـة، التي ما تـزال حتتفظ 
بـني جنباتهـا برائحة املاضـي، وعبق التـراث.. و 
» نفحـات مـن التاريـخ حتـط رحالهـا لتصافح 

رؤيـة  املسـتقبل ضمـن  إلـى  وترحتـل  احلاضـر 
إحيائيـة مسـتنيرة تنطلق من املاضـي، وتبني 
احلاضـر، وتستشـرف املسـتقبل، في ظـل رؤية 
وضـع مامحهـا ويرعاها رجل التـراث والثقافة 
الدكتـور  الشـيخ  السـمو  صاحـب  واإلبـداع، 
األعلـى  اجمللـس  عضـو  القاسـمي،  سـلطان 

لاحتـاد وحاكـم الشـارقة.
معنيـة  مجلـة  هـي   « مـراود   « أن  يذكـر 
ويـرأس  والعاملـي،  والعربـي  اإلماراتـي  بالتـراث 
مجلـس إدارتهـا الدكتـور عبد العزيز املسـلم، 
ومستشـار التحريـر ماجـد بوشـليبي، رئيـس 
مبعهـد  واملعلومـات،  املكتبـات  جمعيـة 
الدكتـور  التحريـر  ومديـر  للتـراث،  الشـارقة 
والنشـر  احملتـوي  إدارة  مديـر  بونعامـة،  مَنـي 
مجلـس  ويتكـون  للتـراث،  الشـارقة  مبعهـد 
التحريـر من: علـى العبدان، وعتيج القبيسـي، 
وعائشـة الشامسـي، وسـارة أحمـد، وسـارة 
إبراهيـم، وسـكرتير التحريـر أحمد الشـناوي.. 
وتصـدر اجمللـة شـهريا عـن معهـد الشـارقة 

للتـراث.

عربة الصمت سرد قصصي نبش في تراكمات الوجع االنساني

مشروع الشارقة الثقافي والتراثي في ملف خاص بالعدد الجديد من مجلة مراود
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بغداد ـ الصباح الجديد:

التطبيعية  الهيئــة  اتفقــت 
باالحتــاد العراقي لكــرة القدم، 
بشــكل رســمي، مــع املدرب 
لقيادة  هيريرا،  باكو  اإلســباني 
الفترة  فــي  األوملبي  املنتخــب 
املقبلة.وقــال مصــدر بالهيئة 
تصريــح  فــي  التطبيعيــة، 
أجنــزت  »الهيئــة  صحفــي: 
مفاوضاتها مع املدرب اإلسباني 
باكــو هيريــرا الــذي يبلغ من 
العمر 68 عاما، لقيادة املنتخب 
األوملبي بالفترة املقبلة«.وأضاف: 
العراق،  يزور هيريــرا  أن  »ننتظر 
العقد بشكل رسمي«،  لتوقيع 
من دون أن يذكــر املصدر قيمة 

الصفقة املالية.
وأوضح أن هيريرا ســبق وأن قاد 
اإلســبانية،  األندية  مــن  عددا 
وميلك ســيرة ذاتية مميزة، حيث 
جيدة  فنية  إضافة  سيشــكل 
للمنتخب.وأعلن االحتاد العراقي 
ترحيل مدرب  في وقت ســابق، 
الناشئني عماد محمد  منتخب 
لقيادة منتخب الشــباب، فيما 
مدرب  جثير  قحطان  ســيرحل 
الشــباب الســابق ملســاعدة 

املدرب اإلسباني.
لإلحتاد  التطبيعية  الهيأة  قررت 
العراقــي لكــرة القــدم إرجاء 
والثالثني  الثانية  اجلولــة  إقامة 
من منافســات الــدوري املمتاز 
للموســم )٢٠٢٠-٢٠٢١( إلى ما 
املزدوجة  التصفيات  انتهاء  بعد 
البحرين بداية  التي ستقام في 
إعطاء  لغرض  املقبل،  الشــهر 
الفرصــة الكاملــة ملنتخبنــا 
املثالي   لالســتعداد  الوطنــي 
ملباريــات التصفيات وفقا لرؤية 

املدرب كاتانيتش وطلبه.
داعــني اهلل عزوجــل بالتوفيق 
ملنتخبنا الوطني في مشــواره 
املرحلة  تلــك  الجتياز  املقبــل 
التــي يتصدر  التصفيات  مــن 
مجموعتهــا الثالثة برصيد ١١ 
لتحقيق  بثقة  والتطلع  نقطة، 
الكرمي  وتطلعات جمهورنا  آمال 

بالتأهل لكأس العالم 2022.
ومــن جانب اخر، قــررت الهيأة 

الذي  االجتماع  في  التطبيعية، 
عقد بحضور رئيس التطبيعية 
األعضاء،  وبقيــة  بنيــان(  )إياد 
واألمــني العام محمــد فرحان، 
الشباب  منتخب  مدربي  ترحيل 
املنتخب  كمســاعدين ملــدرب 
األوملبي األجنبي، وتسمية )عماد 
الشباب،  ملنتخب  محمد( مدرباً 
وترحيل مدربي منتخب األشبال 

إلى مراكز املوهبة.

اجلوية  القوة  من جانبه، خطف 
الوسط  نفط  على  متأخرا  فوزا 
(3-2(، في املبــاراة التي جمعت 
بينهما مســاء أول أمس، على 
ملعب الشعب الدولي، واملؤجلة 
الدوري  الـ28 مــن  عن اجلولــة 
املمتاز.ورغــم البدايــة املثالية 
لنفط الوســط، الذي تقدم في 
الدقيقة الســابعة عبر احملترف 
األردنــي، محمود زعتــرة، إال أن 

القــوة اجلوية عاد ســريعا في 
15، عبر شــريف عبد  الدقيقة 
الكاظم، وخطأ من احلارس علي 
كاظم هادي.وفي الشوط الثاني، 
متكن اجلوية من تسجيل هدفه 
الثانــي، في الدقيقــة 57، من 
خالل شريف عبد الكاظم أيضا.

لكن سجاد جاسم أحرز التعادل 
لنفط الوسط، في الدقيقة 69، 
بعــد خطأ مــن املدافع منتظر 

لتتهيأ  الكرة،  إبعاد  في  ســتار 
أمــام عبد الكاظم ويســددها 
في الشــباك.وفي الدقيقة 87، 
تسجيل  من  جبار  حسني  متكن 
الهــدف الثالث للقــوة اجلوية، 
الوسط  نفط  حارس  مرمى  في 
القوة  بتقدمه.ورفع  أخطأ  الذي 
إلى  الفوز  اجلوية رصيده بهــذا 
النقطة 63، في املركز األول، في 
عند  الوســط  نفط  حني جتمد 

النقطة 49، في املركز اخلامس.
واعلنــت جلنة املســابقات في 
القدم،  لكــرة  املركــزي  االحتاد 
لدوري   30 اجلولة  موايد مباريات 
الكــرة املمتاز، اذ ســتقام بعد 
غد الثالثاء املوافق 11 آيار اجلاري 
ســت مباريــات، ففــي ملعب 
الطلبة  يلتقي  الدولي  الشعب 
ونفط ميســان في الساعة 10 
مســاء، وتقام املباريات املتبقية 
في الســاعة 4 مساء، اذ يلعب 
أمانــة بغــداد وضيفــه أربيل، 
ويضيف زاخــو في ملعبه فريق 
الــزوراء، والديوانية يالقي نفط 
البصرة، والقاســم يســتقبل 
الصناعــات الكهربائيــة فــي 
يواجه  واحلــدود  الكفل،  ملعب 

السماوة في ملعب التاجي.
وتســتكمل في اليــوم التالي 
يلعــب  اذ  اجلولــة،  مباريــات 
الشــرطة واربيل في الســاعة 
الرابعة مســاء مبلعب الشعب 
اجلوية  مباراة  تعقبهــا  الدولي، 
املتصدر امام النجف في ملعب 
الشعب الدولي في الساعة 10 
مســاء، وفي الساعة 10 مساء 
مبلعــب كربــالء الدولــي تقام 
والكهرباء،  الوسط  مباراة نفط 
ويضيف ملعــب التاجي مباراة 
النفط والكرخ في الســاعة 4 

مساء.

المكتب اإلعالمي :
حصل منتخبنا الوطني للمالكمة 
علــى ثالث ميداليــات في بطولة 
“يوم النصر« الدولية التي اختتمت 
البيالروسية  العاصمة  في  مؤخرا 
مينســك .واكد امني ســر االحتاد 
علي عبدالزهرة ان املنتخب شارك 
باربعة العبني فقــط وبالتالي فان 
ما حتقق هو شــيء جيــد ويدعو 
للفخــر ســيما وان اجلميع يعلم 
طول فتــرة االنقطاع واالبتعاد عن 
اجواء املنافســات بســبب ظروف 

اجلائحة.
واشــار عبدالزهــرة الــى ان هذه 
البطولــة تعد محطــة حتضيرية 
لبطولة اســيا املقبلــة التي من 
املؤمل ان تقام في امارة دبي نهاية 
الالعبني  ان  .واوضح  احلالي  الشهر 
الذين توجــوا بامليداليات البرونزية 

في بيالروسيا هم مؤمن عبد العال 
وزن ٦٠ كغم ، خليل ابراهيم خليل 

٨١ كغم ، وعلي حسني عيدان 91+ 
كغم.

محمد حمدي*
لوزيــر  مســتمرة   متابعــة 
الشباب والرياضة عدنان درجال 
وتوجيهــات مباشــرة بضرورة 
االسراع في تنفيذ ما تبقى من 
مشــروع تاهيل ملعب كركوك 
االوملبي ســعة 25 الف متفرج 
مــع  تواصــل تواصــل الدائرة 
الهندسية  ملتابعاتها الدقيقة 
الرياضيــة  املنشــآت  جلميــع 
تُنفذهــا  التــي  والشــبابية 
فــي احملافظات كافــة ، ومنها 
الذي  األوملبي  كركــوك  ملعب 
تعيد تأهيلُه شــركة افا سبور 

التركية.
املهندس علي حســني  وذكــر 
مــن دائــرة املهنــدس املقيم، 
إن،” تواصــل وزير الشــباب مع 

وتدخلــه  املشــروع  مــالكات 
شــخصًيا أثمــر عــن تقــدمي 
العمل  لسير  كثيرة  تسهيالت 
فضاًل عــن التوجيهات املهمة 
ضـرورة  ومنــها  يبديـها،  التي 
زيـادة املالكـــات العاملـة فـي 
إمتام  سرعة  ألجـــل  الشركـة 
املشــروع الذي جتاوز نسبة اجناز 
اجمالـية تـصل الـى 83 % مـن 

حجـم العمـل“.
وأضــاف، أن “اعمــال الصيانة 
وقص الثيل والتسميد واالدامة 
للثيل الطبيعي ألرضية امللعب 
مســتمرة بصفــة يومية في 
الثانوي   وامللعب  الرئيس  امللعب 
فضال عن اعمال جتهيز وتركيب 
ال  لبناية  الداخليــة  األبــواب 
(VIP( الطابــق االرضــي اعمال 

شد حديد التســليح والقالب 
للركائــز في اجلــزء )A( واكمال 
اعمال تركيب السقوف الثانوية 
الدخــول  )املغربيــة( لصالــة 
)الطابق  الضيوف  كبار  )مدخل 
أعمال  تواصــل  مع  األرضــي(، 
التغليف لالجنحة االدارية .الى 
ذلك، مت توجيه الشركة املنفذة 
على فتح فقرات عمل جديدة و 
مت توجيه الشركة بضرورة زيادة 
أعــداد العمال فــي املوقع كي 
تغطي تواصل العمل الكثر من 
وجبة مــع التاكيد على ضرورة 
من  نهائية  بصــورة  االنتهــاء 
ببناية  اخلاصة  االنهاءات  اعمال 

.(VIP)

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارُك احلكمان الدوليان )حسن 
محمد وهاوكار ســاالر( في إدارة 
العرب  كأس  بطولــة  مباريــات 
لكرة الصاالت التي ســتقام في 
)القاهرة(  املصريــة  العاصمــة 
للمدة من العشرين حتى الثالثني 
الدوليان  احلالي.ويعُد  الشهر  من 
ساالر(  وهاوكار  محمد  )حســن 
مــن أبــرز احلــكام املدرجني في 
قائمة النخبة اآلســيوية حلكام 
الصاالت، وســبق لهما التواجد 
في العديد من البطوالت العربية 

واآلسيوية.
لكرة  اآلسيوي  االحتاد  وأعلن  هذا 
القدم، مواعيد مباريات منتخبي 
لبنــان والعراق فــي التصفيات 
املؤهلــة لــكأس العالــم لكرة 
الصــاالت 2021 فــي ليتوانيــا.
ويخــوض لبنــان مواجهة قوية 
أمــام فيتنــام، في حــني يواجه 
العــراق تايالند ذهابــا وإيابا في 
مدينة خورفكان اإلماراتية، وفيما 
يلي مواعيد املباريات: الذهاب، 20 
آيار 2021: العراق - تايالند: صالة 
خورفكان، الســاعة 1:00 ظهرا.. 
23  آيــار 2021: فيتنــام - لبنان: 
صالة خورفكان، الســاعة 7:00 
مساء.. وفي اإلياب: 25  آيار2021: 
تايالند - العراق: صالة خورفكان، 
 - ولبنان  3:00 عصرا..  الســاعة 
فيتنام: صالة خورفكان، الساعة 

7:00 مساء.
إلــى ذلــك، اختتــَم منتخبنــا 
الوطني لكرة الصاالت معسكره 
الداخلي، الذي انطلق يوم السبت 
املاضــي في محافظــة النجف 

األشــرف، فــي إطــار برنامجه 
امللحــق  خلــوض  التحضيــري 
العالم  لكأس  املؤهل  اآلســيوي 
أمام منتخب تايلند في العشرين 
واخلامس والعشرين من شهر أيار 

احلالي في دولة اإلمارات العربية.
ومــن املؤمــل أن تغــادر بعثــة 
الــى دبــي منتصف  املنتخــب 
معسكر  إلقامة  املقبل  األسبوع 
تدريبــي قصير، يخــوض خالله 
مباريات ودية أمام منتخبات لبنان 
املالك  واالمارات.وركــزَ  وفيتنــام 
التدريبــي، بقيــادة املدير الفني 
للمنتخب هيثــم عباس بعيوي، 
في معسكر النجف على اجلانب 
التكتيكي وآليــة توظيف االداء 
الفردي واجلماعــي داخل امللعب، 
وكذلــك التركيز علــى اجلانبني 
إلى  إضافة  والنفســي،  الذهني 
اللياقة  رفــع منســوب  كيفية 

الالعبني.وقــاَل  لــدى  البدنيــة 
بعيــوي: إن اســتعداداتنا جارية 
على قدم وساٍق برغم الصعوبات 
والتي  واجهتنا  التــي  واملعوقات 
تلخصــت بقصر فتــرة اإلعداد 
واالبتعاد عن املشاركات اخلارجية 

بسبب جائحة كورونا.
وأضــاَف: ان الهيــأة التطبيعية 
في اإلحتاد العراقــي لكرة القدم 
دبي،  في  خارجياً  وفرت معسكراً 
والذي نأمل مــن خالله الوصول 
الــى درجة اإلعــداد املثالية قبل 
الدخــول فــي أجــواء املباراتني. 
منتخب  أن  حديثــه:  مختتمــا 
تايلند مــن املنتخبات القوية في 
القارة اآلســيوية، ويتحتم علينا 
التحضير اجليد وبــذل املزيد من 
اجلهود من أجــل الظفر ببطاقة 
التأهل الى نهائيات كأس العالم، 

وهذا ما نسعى إليه.

ثالث ميداليات لمالكمة العراق في »يوم النصر« 

نسب إنجاز متقدمة لمشروع ملعب كركوك األولمبي 

خورفكان تضيف مباراتي الوطني 
في تصفيات كأس العالم للصاالت

حكمان عراقيان يشاركان بقيادة كأس العرب

اإلسباني باكو هيريرا مدربا لألولمبي العراقي
الجوية يعزز الصدارة والثالثاء بدء الجولة 30 للممتاز 

اجلوية يعزز صدارته بالفوز على نفط الوسط

مالكمونا يتألقون في يوم النصر

العبو الصاالت

املعدن االصيــل اليصدا، هذا هو حال كرة القدم 
في إجنلتــرا البلد الذي شــهد والدة كرة القدم 
بشــكلها احلالي عام 1863 لتصبح إجنلترا هي 
ام كرة القدم، ومنذ ذلك احلني والكرة اإلجنليزية 
تعتبــر رمز االثارة والقوة والفنــون، حتى صارت 
تضم اندية للعبة تعد من اقوى واعرق االندية في 
العالم والتي دائما ماتكون حاضرة في مختلف 
البطوالت االوربية ما يلبس هذه البطوالت ثوب 
املتعة واالثارة، لكن كرة اإلجنليز أطرها تذبذبا في 
البطوالت األوروبية وخاصة في االدوار االقصائية 
والنهائية لهــذه البطوالت، فمنذ بداية االلفية 
الثالثة شــهدت مالعب أوروبا هيمنة اسبانية 
على بطولتي دوري ابطال اوربا )الشامبيونزليغ( 

والدوري األوروبي )يورباليغ(.
ففــي دوري االبطال ســكن كأســها ذو االذنني 
في خزائن ريال مدريد ســت مــرات اعوام 2000 
و2002 و2014 و2016 و2017 و2018، فــي حــني 
كان الغــرمي التقليــدي برشــلونة بطال العوام 
2006 و2009 و2011 و2015، مقابل اربع بطوالت 
النديــة إجنلترا عن طريق ليفربــول عامي 2005 
و2019 ومانشســتر يونايتد 2008 وتشيلســي 
2012،فــي وقت كانت كــرة اإلجنليز حاضرة في 
نفــس البطولــة بنظامها القدمي وســيطرت 
بصورة متتالية لســت مــرات لليفربول اعوام 
1977و1978 و1981، ونوتنغهام فورســت 1979 
و1980، وأستون فيال 1982،  وفي الدوري األوروبي 
و للفتــرة نفســها منذ بداية األلفيــة احلالية 
حققت الكرة اإلســبانية اللقب عشر مرات عن 
طريق إشــبيلية الذي يحمل الرقم القياســي 
بعدد الفوز بالبطولة وبســت مرات أعوام 2006 
وأتلتيكــو  و2020  و2016  و2015  و2014  و2007 
مدريد أعــوام 2010 و2012 و2018، وفالنســيا 
2004، فيما أحرزت إجنلترا اللقب في اربع نســخ 
عــن طريق ليفربــول 2001 وتشيلســي 2013 

و2019 ومانشستر يونايتد 2017.
هذا العام لبست البطولتني األوروبيتني ثوب األلق 
اإلجنليزي بعد ان رســت سفينتي البطولتني في 
احملطة االخيرة وهي حتمل ثالثة فرق إجنليزية من 
بني أربعة، ففي نهائي الشامبينزليغ الذي سيقام 
يوم  )29 ( من الشــهر اجلاري على ملعب أتاتورك 
األوملبي في إســطنبول، وسيكون عريسا املباراة 
النهائية فريقا مانشســتر ســيتي وتشيلسي 
في اعادة لســيناريو نهائي 2008 بني تشيلسي 
ومانشستر يونايتد، و2019 بني ليفربول وتوتنهام، 
في حني ســيكون فريق مانشستر يونايتد طرفا 
في مباراة نهائي اليورباليغ امام فياريال االسباني 
يــوم )26 ( من الشــهر اجلاري ايضــا في مدينة 
جدانســك البولنديــة، وكان فياريال قد اقصى 
الفريق اإلجنليزي الرابع االرسنال في الدور نصف 

النهائي.
مســيرة االندية اإلجنليزية في البطولتني كانت 
لنادي  باقصاء مانشستر سيتي  مشرفة توجت 
االغنياء باريس سان جيرمان في نصف النهائي، 
في حني ازاح تشيلسي عمالق دوري االبطال ريال 
مدريد، في حني ارتقى مانشســتر يونايتد نهائي 
الدوري االوربي بعد اقصاءه ذئاب روما مســجال 
رقما قياسيا في مباراة الذهاب حني امطر مرمى 
روما االيطالي بنصف دزينة اهداف مقابل هدفني.
هذا التفوق جاء انعكاسا لقوة الدوري اإلجنليزي 
)البرمييرليغ( الذي يشهد اثارة وقوة حيث يتصدره 
مانشســتر ســيتي برصيد 80 نقطة مبتعدا 
عن الوصيف مانشســتر يونايتــد بـ 13 نقطة 
، السيتي يقدم  موســما رائعا حتت ادارة املدرب 
االســباني الطموح بيب غوارديوال واصبح قريبا 
من الفوز بلقب الــدوري بعد احرازه كأس رابطة 
األندية اإلجنليزية احملترفة على حســاب توتنهام 

هوتسبير وبهدف نظيف.
)البرمييرليغ( يضم ايضا مدربني من نخبة مدربي 
العالم مثل اإلســباني غوارديوال في مان سيتي 
واإليطالي كارلو انشلوتي في ايفرتون والبرتغالي 
جوزيه مورينيو الذي غادر توتنهام مؤخرا واستقر 
فــي روما اإليطالــي ثم األملاني تومــاس توخيل 
مدرب تشيلســي ومواطنه يورغــن كلوب الذي 
يقــود ليفربول باالضافة للنرويجــي أولي غونار 
سولشــاير مدرب مانشســتر يونايتد وغيرهم، 
كما تضم االندية اإلجنليزيــة مجموعة من ابرز 
الالعبني في العالم من جنوم الساحرة املستديرة 
يتوزعون علــى هذه االنديــة ويقدمون عطاءات 

كروية كبيرة.

كرة اإلنجليز تعود 
لأللق األوروبي

سمير خليل 



الســوري  املمثل  أكد 
زوج  رمضــان  وائــل 
الســورية  املمثلــة 
أن  فواخرجي  ســاف 
احلادثــة التــي تعرض 
لهــا مرت علــى خير 
برغــم صدمتــه ممــا 
حصــل. وشــدد وائل 
على أنه بخير وسامة 
أذى  ألي  يتعــرض  ولم 
على عكس ما نشــره 
إلى  مشــيراً  البعض، 
أن اهلل حماه وجناه، من 
املوت احملتم، ألنه ال يكن 
ألحــد أي ضغينة ولم 
بإيذاء شــخص  يفكر 
وكان  حياته.  في  واحد 
تعرض  قــد  رمضــان 
لهجوم  أمــس،  يــوم 
مســلح عبــر ثــاث 

مجهولــة،  ســيارات 
أسفر عن أضرار مادية 
تعرض  بينمــا  كبيرة 
الرضوض  لبعــض  هو 
اخلفيفــة قبل أن يعود 
إلــى منزلــه ســاملاً. 
ويشــار إلى أن رمضان 
الســباق  يخــوض 
 2021 لعام  الرمضاني 
مسلســل  خال  من 

"شارع شيكاغو".

الصحفية  كشــفت 
بيرســن  التركيــة 
كان  انــه  ألتونتــاش 
مؤخــرا  جــرى  قــد 
النجمة  مع  مفاوضات 
أوزرلي  مــرمي  التركية 
املوسم  الى  لانضمام 
"التفاحة  من  اخلامس 
املمنوعــة" اال انها لم 
تقبل بـ العرض بسبب 
على  طفلتها.  اجنابها 
صعيد آخــر كانت قد 
نشرت بطلة مسلسل 
الســلطان"  "حــرمي 
الشــهيرة مرمي أوزرلي 
أحدث جلســة تصوير 
صفحتها  فــي  لهــا 
اخلاصــة علــى موقع 
اإلجتماعي  التواصــل 
بــزي  ظهــرت فيهــا 
لشــخصية  الكارتون 

 "Minnie mouse"
بفســتان أحمر مرقط 
وتركــت  باألبيــض، 
على  منسدال  شعرها 
كتفيهــا بتســريحة 
ناعمــة. والقت الصور 
إعجاب عــدد كبير من 
متابعيها. وقد تعرضت 
انتقاد  الــى  مدة  قبل 
متابعيهــا  مــن  الذع 
بسبب عمليات اجلميل 
انها غيرت  وجدوا  التي 
بصــورة  مامحهــا 

كبيرة.

وائل رمضان

مريم أوزرلي

أخبــارهــــــــــم
الصباح الجديد - وكاالت:

للَمّرة األولى يَُشــاِهد ُعّشــاق وُمِحّبو مســرحية "مدرسة 
املشــاغبن" باأللوان بعــد ترميمها باســتعمال تكنولوجيا 
حديثة حيث ســتعرض في عيد الفطر املبــارك عبر منصة 
"شاهد".  كما نشــرت املنصة فيديو دعائياً للمسرحية عبر 
حســابها الرسمي "تويتر" تظهر فيه لقطات بتقنية األلوان، 
بعدما اعتدنا على مشــاهدتها باللونن األبيض واألسود على 
مدى الـــ47 عاًما. وتظهر مابس املمثلن والديكورات بألوانها 

احلقيقية، حفاظاً على املسرحية وتقدميها ألجيال ال تعرفها.
والفكرة ليســت حديثة، حيث قــام املهندس املصري محمد 
الديــب بتلويــن مجموعة مــن اللقطات في أفــام األبيض 
واألسود من خال استعمال الذكاء االصطناعي، وَصّرح وقتها 
بأّنه يرغب بإحياء التراث وَجذب فئة من األجيال صغار الســن 

لهذه األعمال، وقام بالفعل بتلوين أكثر من 200 صورة.
يذكر إنه لم يتم حلد االن الترميم ســوى ألفام اخملرج الراحل 
يوسف شاهن، وهي اتفاقية بن أسرته وشركة مصر العاملية 
بالتعاون مع جهات فرنسية، حيث متّ ترميم 20 فيلماً، إضافة 
إلى قيام شركة روتانا بترميم 1200 فيلم مصري لعرضها عبر 

قنواتها.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت تقارير، أن شــركة "غوغل" األميركية طرحت أغنية 
حلث مســتعمليها على التطعيم باللقــاح املضاد لفيروس 

"كورونا" املستجد.
وبحســب موقع "أندرويد بوليس"، فــإن أغنية اللقاح يؤديها 
مســاعد غوغل الصوتي، ومــن املمكن اختيار فــي إعدادات 

الهاتف ما إذا كان املؤدي ذكرا أم أنثى.
وتقول كلمات األغنيــة: "فلنحتفل ألنه أصبــح لدينا لقاح 
يعيدنا إلــى روتيننا القدمي، فقد مت إصــداره على بناء مناعتنا 

بينما نهتم مبجتمعاتنا".
وأضافت: "إن اللقاحات آمنــة وهي خطوة مهمة جتاه العودة 
من اإلغاق وإلى مصافحة األيدي من جديد والذهاب إلى مكان 
لم نتمكن من زيارته منذ أشــهر، حماية أنفسنا والعالم في 

وقت واحد".
وتابعت: "لقد عمل العلماء علــى اللقاح ليل نهار وفي وقت 
قياسي ووجدوا وسيلة، إنهم مثل األبطال اخلارقن بقفازاتهم 

وأقنعتهم الطبية، يساعدوننا على العودة إلى ما نحب".
واســتقبل العالم خال الفترة املاضية العديد من اللقاحات 
املضادة لفيروس "كورونا" املســتجد، من أبرزها "ســبوتنيك 
V" الروســي، و"فايزر/ بيونتك" األمريكي، واللقاح البريطاني 

"أسترا زينيكا" من تطوير جامعة أوكسفورد.

"مدرسة المشاغبين" 
باأللوان لمناسبة العيد

غوغل يغني لمستعمليه من 
أجل التطعيم بلقاح كورونا

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سعدي السند
 حققــت الطفلة ميســم ســتار جبار 
اجلابري جناحات مفرحــة كموهبة واعدة 
بالتايكواندو، كمــا أثبتت تفوقا مميزا في 

الكتابة لألطفال.
درســت في مدرسة ســان خوسيه في 
إسبانيا / غرناطة   2015-2016 ومدرسة 
2016-2017 ومدرسة  دار احلكمة للبنات 
 2018-2017 اخلاصــة  الدوليــة  بغــداد 
ومدرســة التكامل األهلية 2019-2018. 
جتيــد اللغتــن العربية واإلســبانية، و 

االجنليزية وبدرجة متوسطة . 
تقــول: "بدأت بكتابة القصة في ســنة 
2016 في مدرســة ســان خوســيه في 
إســبانيا، عندمــا طلبــت املعلمة من 
الطلبة كتابة قصص من وحي خيالهم، 
بتشــجيع  وحظيت  البدايــة،  وكانــت 
العائلــة، وفي ضوء هذه الرعاية العائلية 
واملدرسية  صدرت مجموعتي القصصية 
األولى وعنوانها )مغامرات األرنوبة دنفش( 

عن دار شان في عمان/ األردن في 2019".
نشــر لها ايضا "نرمن والصادق األمن" 
مبجلــة زهور اجلواديــن. و"األرنوبة دنفش 
الريح  والفراشــة"، مبجلة بساط  واحلية 
بيروت، 2019 و"األرنوبة تتعلم السباحة" 
مبجلة أسامة، وكذلك "شجاعة األرنوبة" 
مبجلــة اجليل اآلن، و"دنفــش في متحف 
اللوفــر"، ونشــرت في كتــاب: "قصتي 
الفائزة في مســابقة  النصوص  بابلية- 
ايضا  لبابــل"  يكتبــون  الرافديــن  ورود 
مبجلة  احمليط"  وموجــة  دنفش  "األرنوبة 
أصدقائي، و"بيت األرنوبة دنفش"، نشرت 
فــي كتاب : "نقــرأ لنبتكــر- النصوص 
الفائزة مبسابقة القصة الثانية لألطفال 
التي نظمتها مجلة أصدقائي"، و"أمانة 
األرنوبة" دنفش مبجلة جاســم في دولة 

قطر.
ايضا أجنزت عددا مــن أألفام الكارتونية 

منها "األرنب واألفعى والفراشة" و"زهراء 
والشرطية"على قناة رياحن النور. 

 وحصلــت على عــدد من  الشــهادات 
التقديرية من إدارات املدارس التي انضمت 
للدراسة بها. وأيضا شهادة مشاركة في 
)Scratch Day( من مؤسســة  مهرجان 
)ABCode( للتعليــم البرمجــي، واملركز 
األول فــي املســابقة الدوليــة للكاتب 
الصغير التي نظمتها مدرسة )املبدعون( 
 2019 )املوسم األول(  األهلية في املوصل 
وشهادة شــكر وتقدير من مجلة وسيم 
لألطفال، ملســاهمتها بإغنــاء مواضيع 

الرقمــي اخلاص  وإثــراء املشــهد  اجمللة 
. وشهادة   2019/8/3 العربي في  بالطفل 
احكيلي  احكيلي  مؤسســة  من  امتياز 
لشؤون الطفل لكتاباتها املتميزة 2019.

حصلت على املركز األول في املســابقة 
الدوليــة للكاتــب الصغيــر، مبدرســة 
)املبدعون( األهلية في املوصل )املوســم 

األول(. 
كما فازت مبسابقة ورود الرافدين يكتبون 
لبابل للقصة القصيرة، ومبســابقة نقرأ 
لنبتكر. اضافة الــى انها عضو في احتاد 

كتاب األطفال العرب.

تقــول: "أجــد نفســي متعلقــة جدا 
ومازلت  ألنني عشــت  للطفل  بالكتابة 
أعيش يوميات األطفال، وأعرف وأعي متاما 
ولهذا  اليه،  ومايطمــح  الطفل  مايريده 
للتطلعات  جــدا  منحازة  نفســي  أجد 
البريئــة التي يتمنى الطفــل حتقيقها، 
وأحث أصدقائي األطفال في كل قصصي 
على التفوق وعلى االبداع، وعلى االجتهاد 
بدراســتهم لتحقيق أفضل النتائج، ألن 
املدرسة تسهم بأعداد جيل سيأخذ على 
عاتقه بناء الغد اجلميل، والبد لنا أن نكون 

مبستوى هذا الفعل الوطني الكبير".

الصباح الجديد - وكاالت:
الصحافــي  مورغــان،  بيــرس  إنتقــد 
اجلديد  األطفال  البريطاني، بشدة كتاب 
الــذي أصدرته ميغان مــاركل وأطلقت 

."The Bench" عليه عنوان
 وكتــب مورغــان مقاالً فــي صحيفة 
ديلي ميل، جاء فيه: "دعونا ال ننســى أن 

الســيدة ماركل أنكرت با رحمة والدها 
توماس، وترفض أن يكــون لها أي عاقة 
به، على الرغم من املسافة القريبة التي 

تفصل بينهما". 
واستهدف املقال أيضاً األمير هاري فقال 
األمير  بوالده،  إنه "حطم عاقتــه  عنه 
تشــارلز، في مقابلة مع أوبرا، واشتكى 

من أنه توقف عن الــرد على مكاملاته أو 
منحه املال، مثل مراهق مدلل يشكو من 
نقص في العاطفــة، بينما هو مليونير 
يبلــغ من العمر 36 عاًمــا وقرر أن يهجر 

عائلته ووطنه وواجبه".
واتهم البعض دوقة ساســكس، ميغان 
ماركل بالسرقة األدبية. فبالنسبة لهم، 

الكتاب فيه أوجه تشابه كبيرة مع كتاب 
أطفال آخر موجود في الســوق، يسمى 
كتبتــه   "The Boy On The Bench"
كوريــن أفريس. لكن الكاتبة ســارعت 
للدفــاع عن نفســها، والتأكيد على أن 
كتابهــا "ليس نفــس القصة وال نفس 

املوضوع".

بيرس مورغان  ينتقد ميغان ماركل بسبب كتاب لالطفال

الصباح الجديد - وكاالت:
جمال  املصري  املوسيقار  توفي 
ســامة، امــس االول اجلمعة، 
املستشــفيات  أحــد  داخــل 
بإصابتــه  متأثــرا  بالقاهــرة، 

بفيروس كورونا.
موســيقار  ســامة  جمــال 
مصــري ولد في اإلســكندرية 
في اخلامس مــن أكتوبر 1945، 
ودرس التأليف املوســيقي في 
تشايكوفسكي  كونسيرفاتوار 
مبوســكو، حيث حصــل على 
أعلــى مؤهل فــي تخصصه، 
ودرس على يد املؤلف املوسيقي 
آرام  املعــروف،  الســوفيتي 

خاتشاتوريان.
ألف خــال رحلة فنيــة ممتدة 
يقرب  ملا  تصويرية  موســيقى 

من 220 عما ما بن الســينما 
والدراما التلفزيونية واملسرح.

قدم مع ســميرة سعيد أشهر 
مبنزلة  كانــت  التى  أعمالهــا 

خطوات جناحها األولى شوطها 
بعد  جاني  "قــال  منها  الفني 
يومن"، "مــش حتنازل عنك"، 
وأنتج  ياشــهرزاد"،  و"احكــي 

تعاونــه مــع ماجــدة الرومي 
أغنيتها الشهيرة "بيروت ست 
من  "اجلريدة"  وقصيدة  الدنيا" 
قباني،  نــزار  الشــاعر  كلمات 
ومع الشحرورة أغنية "ساعات 
ســاعات" مــن آخــر أفامها 
الســينمائية "ليلة بكى فيها 
القمر"، كما عمل مع شــادية 
أشــهر  من  مجموعــة  فــي 
أعمالها منها "مصر اليوم في 

عيد".
كان جمال ســامة كذلك أول 
عــازف آللة األرغــن في الوطن 
العربي، حيث عمل مع ســيدة 
العربــي، أم كلثوم، في  الغناء 
للشــاعر  الليل"  "أقبل  أغنية 
رياض  وأحلــان  رامــي،  أحمــد 

السنباطي.

وفاة الموسيقار المصري جمال
 سالمة جراء إصابته بكورونا

ميسم الجابري مواهب كبيرة بسن صغيرة
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جاء في التاريخ :

اّن اعرابيا سأل الرسول )ص( :
متى تقوم الساعة ؟
فقال له النبي )ص( :

" وماذا أَْعَددَت لها " ؟
اّن علم الســاعة من الغيب الذي ال 
يعلمــه االّ اهلل وحده، وحن يســأل 
األعرابي عن موعد قيام الساعة فانه 
يسأل متى يصبح الكوُن مِبَْن فيه وما 

فيه في خبر كان ؟
ومثل هذا الســؤال الرهيب لن ميلك 

اجلواب عليه االّ عّام الغيوب .
--2

وقد اختــار الرســول )ص( للرد على 
ســؤاله صيغًة مشــابهة لسؤاله 

فقال له:
" وماذا أعددَت لها " ؟

وهو بهذا يشــير الــى اهمية التزود 
بالعمــل الصالح الذي يكون ســببا 

للنجاة متى قامت الساعة .
ان االنســان العاقل اذا داهمه املرض 
وأَْضَنْته الِعّلة ال يسأل كيف تقضي 
العلة عليه وامنا يسأل : كيف يكمن 
لــه أْن ينجو منهــا ليرتــدي أثواب 

العافية ؟
ومــن هنا جــاء توجيــه النبي )ص( 
للســائل ، ومَِلَــْن وَرَاَءُه - وََهُم كلُّ َمْن 
كان من املســلمن يومذاك وكّل َمْن 

يأتي بعدهم الى قيام الساعة -
اّن العمل الصالح هو طريق النجاة .

--2
اّن الغيب على عدة أنحاء فمنه ما ال 

يُحيط بِِعلِْمِه االّ اهلل تعالى 
واملثل البارز في هذا الباب موعد قيام 

الساعة .
قال تعالى :

) يسألونك عن الساعة أيان مرساها 
قل امّنــا ِعلُمها عند ربــي ال يجلّيها 
لوقتها االّ هو ثقلت في الســموات 

واألرض ال تأتيكم االّ بَْغتًة ( 
االعراف / 187 

اّن أمرَ الساعة ليس في وسع البشر 
معرفته، ولقد ثَُقل وَْقُعها على أهل 
السموات واالرض لعظمتها وشدتها 

،
ومن الغيب ما يُطلع اهلل ســبحانه 
عليه َمــْن ارتضى ِمْن ِعبــادِِه ، والى 
هذا النحو اشارت األية املباركة التي 

تقول :

)عالم الغيب فا يظهــر على َغْيِبه 
أحداً االّ َمْن ارتضى من رسول (

اجلن /26
ومن هنا جتد ان الرسول )ص( أخبر عن 
أمور غيبيــة قبل وقوعها ثم وقعت ، 

منها على سبيل املثال :
والفرس  الروم  املسلمن على  انتصار 
، ومنهــا مــوت النجاشــي ، ومنها 
شــهادة زيد بن حادثه وجعفر بن ابي 
طالــب وعبد اهلل بــن رواحة، ومنها 
قتال امير املؤمنن علي بن ابي طالب 
واملارقن،  والقاســطن  للناكثن  )ع( 
ومنها استشــهاد ابي األحرار االمام 

احلسن بن علي – عليه السام - ، 
أَْطلَُع اهلل  الغيب  ِمَن  والقسم اآلخر 

سبحانه وتعالى عليه الناس كافًة 
كاحلشر والنشر واجلنة والنار ...

 – -3
ولشهر رمضان مزاياه وََفضائِلُه التي 
تََفّوَق بها على كّل الشهور وِمْن هذه 

املزايا :
) اّن من تا آيًة من القرآن كان له مثل 
أجر َمــْن َخَتَم القراَن فــي غيره من 

الشهور (
واذا كان لكل شيء ربيع فربيع القرآن 

شهر رمضان .
نسأله تعالى أْن يوفقنا واّياكم لتدبر 
واالقبال  بتوجيهاته،  والعمــل  آياته، 
على تاوته آناء الليل وأطراف النهار، 
وان ال يخرج عّنا هذا الشهر الفضيل 
االّ بذنٍب مغفور، وعمل مقبول ، ودعاٍء 

مستجاب .
انه أرحم الراحمن وأسمع السامعن.

السؤال الرهيب

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com
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