ALJADEED

يومية سياسية مستقلة

نحن الحساسات
الغاضبات المستاءات

صاحب االمتياز رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر

alsabahaljaded@gmail.com
assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

11

الجوية يعزز صدارته
باقتناصه فوزا ثمينا
على حساب الميناء

12

التزم بوسائل الوقاية

9

ASSABAH

السنة الرابعة عشرة

صفحة

)Tue. 9 Feb. 2021 issue (4593

الثالثاء  9شباط  2021العدد ()4593

ألول مرة خالل اكثر من عام

اللجنة المالية النيابية:

توجه إللغاء مزاد العملة واحتياطات البنك
المركزي لن ُت َّ
مس في موازنة العام الحالي
بغداد  -الصباح الجديد:
كشــفت اللجنة املاليــة النيابية،
توج ٍه إللغاء مزاد
اليوم االثنني ،عــن ُّ
العملة ،وفيما رجحت انتهاء العجز
في املوازنــة العامة لعــام احلالي،
قريبــا وتوفر أمــوال للحكومة ،في
حال حافظت أســعار النفط على
ارتفاعها ،اكدت ان احتياطات البنك
س في في هذه
املركزي النقدية لن تُ َّ
املوازنة.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار إن
“مشــروع املوازنة عندما يتم إقراره
في جلسة تصويت مجلس النواب
يصبــح قانونــا ً ملزمــا ً للحكومة
ونافــذاً” ،مبينا ً أن “وزارة املالية تقوم
بعد ذلك خالل أســبوع أو أسبوعني
بإصدار تعليمات ترســلها للوزارات
لتسهيل عملية تنفيذ املوازنة”.
وتابع أن “عجــز املوازنة مت تخفيضه
من  71ترليونا ً إلى  24ترليونا ً فقط،
حيث كان مخطط اإلقراض خصم
حواالت اخلزانة للبنــك املركزي 47
ترليونــاًَّ ،إل إننــا خفضناهــا إلى
ترليونني فقط ،إذا بقي سعر برميل
النفــط  45دوالراً” ،مشــيرا ً إلى أن
“العجز ســيختفي قريبا ً وســوف
تكون هناك وفرة فــي األموال لدى
احلكومة إذا بقي سعر برميل النفط
مرتفعاً”.
وأكد الصفــار أن “احتياطات البنك
املركــزي لن تُ س علــى االطالق في
هذه املوازنة كوننا خفضنا االقتراض
وألغينا القروض اخلارجية”.
وأشــار مقرر اللجنة املالية إلى أن
“هناك توجها ً إللغــاء مزاد العملة
لكونــه غيــر موجود فــي كل دول
العالم َّإل في العــراق” ،موضحا ً أن
“آلية مزاد العملــة غير صحيحة،
ومن املفترض منح العملة الصعبة

الصباح الجديد  -وكاالت:
ارتفعت أســعار عقود خــام برنت
ألقرب إســتحقاق ،اليوم ،بنســبة
 0.82في املائــة لتتداول عند 60.05
دوالر للبرميل.
وتعد هــذه أول مرة يتجــاوز فيها
النفط مســتوى  60دوالرا منذ 29
ينايــر  2020عندما ســجل 60.62
دوالرا.
كمــا صعدت أســعار خــام غرب
تكساس الوسيط ( WTIاألمريكي)
ألقرب إستحقاق ،بنحو  0.9في املائة
لتتداول عند  57.4دوالر للبرميل.
وشــهدت األســعار خــال الفترة
األخيــرة ارتفاعــات متواترة بفعل
تخفيــض طوعي من الســعودية
إلنتاجهــا بواقع مليون برميل خالل

شهري شــباط وآذار  ،2021إضافة
الى بدء الترخيص للقاحات الوقاية
من فيروس كورونا ،وتوافق "أوبك"+
على متديد اتفاق خفض االنتاج حتى
نهاية العام.
وتوقــع مختصــون في شــركات
الطاقــة ،اســتمرار املكاســب
الســعرية للنفــط اخلــام خــال
األســبوع اجلــاري بفعــل التقدم
املستمر في نشــر لقاحات كورونا
وتنامي اآلمال فــي تعافي الطلب
على النفط اخلام إلى جانب التنفيذ
املنضبــط جملموعة "أوبــك  "+في
فرض قيــود على إمــدادات النفط
اخلام لتسريع وتيرة استعادة السوق
للتوازن.
تقرير آخر ص 6

الصين تؤكد دعمها للبالد وتعلن رفضها
ان تكون ساحة لتصفية الحسابات

اجتماع للجنة املالية
للمســتوردين الفعليــن والطلبة
واألســاتذة واملرضى الذين يسافرون
إلى خارج البلد وليس للمصارف”.
وبي الصفــار أن “هنــاك زيادة في
َّ
الرعاية اإلجتماعية ألنه مت شــمول
اعداد كبيرة منهم ،مع مشــاركة
القطاع اخلاص بتشــغيل العاطلني
عــن العمل” ،الفتا ً إلــى أن “املوازنة

حتمــل رؤية اقتصاديــة واجتماعية
واضحة”.
وأكد أن “اللجنة ســتعقد اجتماعا ً
مــع الكتــل السياســية لتقريب
وجهــات النظــر واخلروج مبشــروع
املوازنة الذي ميكن متريره بســهولة
حتت قبة البرملان”.
وعن ســعر صــرف الــدوالر ،لفت

الشفافية الدولية :الحكومات المتعاقبة
في العراق اهدرت  300مليار دوالر

الصفار إلى أن “ســعر الصرف من
صالحيــة البنــك املركــزي حصرا ً
وال ميكن التدخل فــي عمله كونه
املسؤول عن النظام النقدي والكتلة
النقدية وســعر الصرف واالحتياط
النقدي”.
وعمــدت اللجنة املاليــة طيلة ما
يقرب من خمسني يوما ،الى مناقشة
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المالية النيابية تكشف عن اقتناع حكومي
بتعديالت الموازنة

بغداد  -وعد الشمري:
أكدت اللجنة املالية في مجلس
النواب ،أمس االثنني ،وجود اقتناع
حكومــي بالتعديــات احلاصلة
على املوازنة ،لكنها اســتبعدت
عرض القانون للتصويت األسبوع
احلالي ،مبينة أن احلوار مع إقليم
كردســتان مــا زال مســتمراً،
مشــددة على أن أقرارها سيكون
باألغلبية في حال فشــلت تلك
املباحثات.

وقالــت عضــو اللجنــة النائبة
ســهام العقيلي ،إن "االجتماع
مــع رئيس احلكومــة مصطفى
الكاظمــي ووزراء املاليــة
والتخطيط واإلســكان واألمني
العام جمللس الــوزراء ،جاء بطلبنا
لكي نطلعهم على ما مت تعديله
على املوازنة خالل هذه املدة".
وتابعت العقيلي ،في تصريح إلى
"الصباح اجلديد" ،أن "املشــروع
احلكومي جاء مببلغ عال وهو 164

تريليون دينــار ،وفيها عجز بـ 71
تريليون دينار".
وأشــارت ،إلى أن "اللجنة عقدت
أكثر من  42اجتماعاً ،ملناقشــة
هــذه املوازنة واجــراء التعديالت
على القانون وقد أوضحنا للوفد
احلكومي ما توصلنا له".
وبينت العقيلــي ،أن "املباحثات
ناقشت األســباب التي دعت إلى
تخفيــض النفقــات والعجز"،
مشــددة علــى ان "اللجنــة

وباء كورونــا ،عرضت البالد الى ازمة
مالية كبيرة ،انعكست سلبا على
مختلــف الشــرائح االجتماعية،
ســيما املوظفني واملتقاعدين ،األمر
الــذي اضطرت معــه حكومة الى
تأخير توزيع رواتبهم مرات عدة ،والى
االقتــراض من املصــارف احلكومية
والبنك املركزي.

الكثيــر من مواد وبنــود املوازنة مع
الــوزارات واحملافظات وهيئات الدولة
من اجل خفض مبالغ االنفاق الواردة
فيها والتي جتــاوز  164ترليون دينار،
األمر الذي جعل قيمة العجز فيها
 71ترليون دينار .وجتدر اإلشــارة الى
ان انخفــاض أســعار النفط خالل
العــام املاضي  ،2020جراء تفشــي

سحب بساط القومية من تحت
القوميين الهندوس

فرصة أخيرة للمفاوضات مع الكرد قبل تمريرها باألغلبية

تقريـر

"برنت" يتجاوز  60دوالرا
والمكاسب مستمرة هذا االسبوع

اســتضافت طيلة املدة املاضية
أكثــر مــن  300شــخصية من
الــوزراء واحملافظــن واصحــاب
الدرجات اخلاصة وناقشنا معهم
التخصيص".
وتواصل ،أن "املسودة التي وصلتنا
ليست إصالحية بل تتناقض مع
املنهاج الــوزاري والورقة البيضاء
املقدمــة مــن احلكومــة على
أنها أســاس للتعامل مع األزمة
املالية".
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اســتخدام أدوات الضغــط
الالإنســانية التي خلقتها إدارة
ترمــب ،ألن هذه السياســة قد
فشلت".
كما قال املتحدث باسم اخلارجية
اإليرانية ،إن طهران ستعلق تنفيذ

البروتوكول اإلضافــي إذا لم تعد
أطراف االتفاق إلى التزاماتها".
وجدد خطيب زاده التأكيد على أن
خطوات إيــران التصعيدية ميكن
التراجع عنهــا إذا أوفت األطراف
األخــرى بالتزاماتها ،قائال" :إذا لم

اضافة  80الف ب/ي طاقة تكريرية هذا العام

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير النفط حــرص الوزارة
على تطوير قطاع التصفية ومبا
يحقق زيادة في معدالت االنتاج
احمللي  ،ويأتي ذلك ضمن اولويات
برامج وخطط الوزارة في االرتقاء
بقطاع التصفية .
وقال وزير النفط احســان عبد
اجلبار اســماعيل امــس االثنني
في بيان تلقــت الصباح اجلديد

نســخة منه ،ان "العام احلالي
سيشــهد اضافة اكثر من ()80
الــف برميــل باليــوم كطاقة
تكريريــة الــى انتاج شــركة
مصافي اجلنــوب ،بعد حتقيقها
لنسب اجناز متقدمة في مشروع
وحدة التكرير الرابعة بطاقة ٧٠
الف برميــل باليوم و من املؤمل
إجنازها في شــهر تشرين االول
املقبل".

اللجنة المالية تعلن االنتهاء من قانون الموازنة
عدا الفقرة الخاصة بحصة االقليم

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اعلنت اللجنة املالية مبجلس النواب
االنتهاء من مناقشــة واعداد قانون
املوازنة العامة ،وبقــاء البند اخلاص
بتحديد حصة اقليم كردستان ،والية
استالم النفط منه.
واضاف هوشيار عبد اهلل في حديث
للصبــاح اجلديــد ،ان اللجنة املالية
انتهت من مناقشــة بنــود وفقرات
قانون املوازنة االحتادية ،ونحن بانتظار
توصل الكتل الشــيعية الى قناعة

وصيغة خاصة الســتالم النفط من
حكومة االقليم ،وحتديد حصته من
املوازنة.
واشــار عبــد اهلل ،اننــا كممثلني
للمكون الكــردي في مجلس النواب
ابلغنا بعض االطراف الشــيعية ان
االصــرار على تســليم ملف النفط
كامالً طلب غير دســتوري ولن يصب
في صالح اجلهــود املبذولة حللحلة
اخلالفــات ،واعلن عن لقــاء عقدته
اللجنــة املالية مع وزيــر النفط في

وسطاء وعلى االميركيين التصرف بحكمة

تف األطراف األخــرى بالتزاماتها
وفقا لقانــون البرملان اإليراني ،في
 21مارس ،ســتعلق إيران عمليات
التفتيش"
وكان الرئيس األميركي جو بايدن،
قد قال األحد ،إن الواليات املتحدة

وزير النفط :شركة مصافي الجنوب تشهد

توقعت التصويت على القانون السبت المقبل

إيران :إعادة مناقشة االتفاق النووي ال يحتاج

الصباح الجديد  -متابعة:
قال املتحــدث باســم اخلارجية
اإليرانيــة ســعيد خطيــب زاده،
تعليقا علــى عرض الوســاطة
الفرنســية بني إيــران والواليات
املتحدة إلحياء االتفاق النووي ،إن
"االتفاق ال يحتاج إلى وسطاء".
وقال خطيــب زادة خــال مؤمتر
صحافــي امس االثنــن ،إنه "إذا
كان األميركيــون يريدون التصرف
بحكمــة فنحــن ال نوقفهم بل
سنرحب بهم ونشجعهم".
وأضاف :االتفــاق النووي ال يحتاج
وسطاء ،كل شــيء دون في هذه
االتفاقية الدوليــة ،ونوقش حتى
الفواصل حني صياغة هذا االتفاق.
واتهم خطيب زاده الدول األوروبية
األعضــاء في االتفــاق بانتهاكه،
قائال "هم الطــرف الذي يجب أن
يعود إلى التزاماته وليس نحن".
وأضاف" :ميكن ألوروبا أن تلعب دورًا
وصحيحا للغاية من خالل
تاريخ ًيا
ً
الوفاء بالتزاماتها وإبعاد نفسها
عن التصور القائل بأنها تستطيع

بغداد ـ الصباح الجديد:
شدد السفير الصيني في العراق
تشانغ تاو ،امس االثنني على رفض
بالده الســتخدام العراق ســاحة
لتصفيــة احلســابات االقليمية
والدوليــة  ،مؤكدا دعــم الصني
لشعب وحكومة العراق في مجال
مكافحــة االرهــاب واالنتخابات
املبكرة.
وقال تاو خالل مؤمتر صحفي عقده
الســفير على منصة الكترونية
للتعريــف باالجنــازات الصين ّيــة
املتحققة مــع العــراق ان "بالده

زودت املفوضية العليا املســتقلة
لالنتخابــات بواحــد وعشــرين
منظومة اتصال عن بعد لتسهيل
عملية عقــد االجتماعات اضافة
الى منحها مجموعة من التقنيات
املتطورة االخرى في هذا اجملال".
واضــاف تشــانغ تــاو ان "حجم
التبادل التجاري بــن البلدين بلغ
ثالثني مليــارا ومئة مليــون دوالر
خالل عام  ، 2020فيما اســتوردت
الصني نفطــا من العــراق بلغت
كميته اكثــر من  60مليون برميل
خالل العام املاضي".

لن ترفع العقوبات عن إيران حتى
تعود إلى طاولة املفاوضات إلحياء
االتفاق النووي.
جاء ذلك بعد ســاعات من إعالن
املرشــد األعلــى اإليرانــي علي
خامنئــي ،اشــتراطه بــأن ترفع
الواليات املتحدة كافة العقوبات
مقابل عودة طهران إلى التزاماتها.
وتســتمر إيران بالتصعيد ،حيث
أعلن مندوبها الدائم لدى الوكالة
الدوليــة للطاقــة الذرية كاظم
غريب آبادي ،األســبوع املاضي ،أن
بالده نصبــت  696أجهزة للطرد
املركزي من جيــل  IR2Mاحلديث
بســعة أربعــة أضعــاف اجليل
الســابق في منشــأة نطنز ،في
أصفهان وســط البالد ،باإلضافة
إلــى نصب سلســلتني من جيل
 IR6في فــوردو ،قــرب العاصمة
طهران.
وجاء ذلك عقب حتذير وزير اخلارجية
األميركــي أنتونــي بلينكن ،من
أنه إذا اســتمرت إيران في انتهاك
التزاماتهــا النوويــة ،فلن يكون

أمامها سوى "أسابيع قليلة" من
إنتاج املواد النووية االنشــطارية
لصنع أسلحة نووية.
وبينما تقول احلكومة األميركية
اجلديدة إن إيران يجب أن تعود إلى
التزاماتها النووية بالكامل تقول
طهــران إنه يجب علــى الواليات
املتحــدة رفــع العقوبــات قبل
عودتها لالتفاق.
وأصبحت قضية انســحاب إيران
مــن التزاماتهــا النوويــة أكثر
جدية خــال األســابيع األخيرة
بعد أن أقر البرملان قانون "اإلجراء
االســتراتيجي لرفــع العقوبات"
في  2ديسمبر املاضي ،والذي ألزم
احلكومة برفع نســبة التخصيب
إلى .20%
كمــا نــص على طرد مفتشــي
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية
من إيران إذا لم يتم رفع العقوبات
املاليــة واملصرفيــة والنفطيــة
بحلول مــارس ،وكذلــك تعليق
البروتوكــول اإلضافــي حلظــر
االنتشار النووي.

احلكومة االحتادية خالل االيام القليلة
املنصرمة ،اشــار خاللهــا الى وجود
فســاد كبير وانعدام للشفافية في
ملف النفط باقليم كردستان ،منها
ان احلكومــة االحتادية تدفع دوالر و32
سنتا ً كاجور نقل عن كل برميل نفط
بينما تدفع حكومــة االقليم قرابة
عشرة دوالرات.
وكشــف عبد اهلل عن وجود مقترح
نص جديد لالتفــاق بني بغداد واربيل
يتمثل بان تســلم حكومة االقليم

نفطها الى احلكومة االحتادية وحتديدا
شــركة ســومو ،في ميناء جيهان
التركي على ان تقوم سومو بتصديره
ومتنح جزء منه الى حكومة االقليم
لتدفع منه مســتحقات الشركات
والديون الداخلية.
ولفت الى ان حكومة االقليم تتعاطى
بانتقائية مع هذا امللف احليوي ،وهي
مع اي ارتفاع الســعار النفط ،يظهر
عدم اهتمامهــا بالتوصل الى اتفاق
مع احلكومة االحتادية.

التربية توجه مديرياتها بالتزام
ضوابط امتحانات نصف السنة
ونهاية الكورس األول

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهــت وزارة التربيــة امــس
االثنني املديريات العامة للتربية
في بغداد واحملافظــات بااللتزام
بالتعليمــات اخلاصة بأمتحانات
نصف الســنة ونهاية الكورس
األول للعــام الدراســي – 2020
2021
وقالت الــوزارة عبر بيــان صدر
عنها ان"االمتحانات الشــفوية
والتحريرية جتري داخل املدرســة
حضوريــا ً ضمن املــدة احملددة ،
وتكون درجــة امتحانات نصف
السنة ونهاية الكورس األول كما
معمول به سابقا ً  ،على ان يؤدي
تالميذ الصفــوف األربعة األولى
امتحانات نصف السنة شفويا ً
عدا دروس اللغــات والرياضيات
للصــف الرابــع االبتدائي تكون
شــفوية وحتريريــة  ،إضافة الى
ان درس الرياضــة والفنية يدخل
ضمن اجلدول األمتحاني".
وتابع البيان ان"االمتحان النظري
والعملي لدرس احلاســوب كما
معمول به ســابقا ً  ،اما في حال
عــدم وجــود امتحــان (عملي)

يُعتمد (النظري) فقط ()2× 50%
 ،اما بالنسبة لطلبة االنتساب
فأنهــم يــؤدون االمتحانــات
املشمولة بالشفوي (االمتحانات
الشــفوية  +التحريري) من (50%
× ، )2امــا املواد غير املشــمولة
بالشــفوي يكون امتحانهم من
(.")2× 50%
وفي السياق ذاته اشارت املديرية
العامــة للتقــومي واالمتحانات،
ان"درجة القرار لطلبة الكورسات
تكــون كما معمول به ســابقا ً
( )10درجات قــرار لكل كورس".
مضيف ًة ان "إجــراء االمتحانات
ملرحلة واحــدة أو أكثــر تُقدره
إدارة املدرســة أذ (يعتبر الصف
وحدة ال تتجزأ فــي االمتحانات
التحريرية وال يجــوز وضع درس
لكل شعبة من الصف)  ،وفيما
يخص الطلبة الذيــن انتظموا
بالدوام ولــم ميتحنوا (امتحانات
شهرية) يؤدون امتحانات نهاية
الكــورس األول مــن (، )2× 50%
مــع التأكيد على ضــرورة أتباع
اإلجــراءات الوقائية والســامة
للتالميذ والطلبة".
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ابتكار مقياس جديد

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي العاشر

لتحديد األداء البحثي
للجامعات ()RI

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكــن فريق بحثي عراقي برئاســة وكيل وزارة
التعليــم العالي لشــؤون البحــث العلمي
الدكتور غســان حميد عبد اجمليــد من ابتكار
معادلة جديـ�دة ملقيـ�اس األداء البحثي(  (�Re
 )search Indicatorللجامعات على مســتوى
العالم.
وتضمن هــذا املقياس الذي شــارك فيه كل
مــن الدكتور وســام عبــد محمــد محمود
والدكتــور نصري صالح محمــد من اجلامعة
التقنية الوســطى معادلــة رياضية جديدة
حتوي على عوامل عدد البحوث املنشورة وعدد
االستشهادات وعدد البحوث غير املستشهد
بها.
ومت عــرض تفاصيل املقيــاس اجلديد في بحث
علمي اســتغرق العمل واإلعــداد له أكثر من
خمس سـ�نوات وقد نشر في مجل ة �Sciento
 metricsالعلميــة التي تصدر من دار النشــر
 Springer Natureوالتي تعتمد في كالريفيت
مبعامل تأثير  2.879وفي سكوبس مبعامل تأثير
 5.6وهي من مجالت الربع األول.

جامعة تكريت تنظم
ندوة عن المشكالت

االجتماعية وطرق عالجها
صالح الدين ـ الصباح الجديد
برعايــة الدكتور وعــد محمــود رؤوف رئيس
جامعــة تكريت وبأشــراف الدكتور ســعد
محمود حسني عميد كلية العلوم االسالمية
اقام طلبة الدراســات العليا في قسم الفقه
واصوله الندوة العلمية املوسومة “املشكالت
االجتماعية وطرق عالجها في منظور الشريعة
االسالمية “ .
وتضمنت الندوة اربعة محاور تناول احملور االول
املشكالت االســرية ( الطالق  ،ظاهرة العنف
االسري  ،العزوف عن الزواج  ،اثر وسائل التواصل
االجتماعي في نشأة اخلالفات االسرية لطالب
املاجستير محمد بتال ادريس  ،اما احملور الثاني
املشــكالت االقتصادية ( الفقــر  -البطالة )
لطالبة املاجســتير ثورة عطيــة محمد  ،اما
احملــور الثالث املشــكالت التعليمية ( ضعف
التعليــم  -الغش ) لطالب املاجســتير خالد
جمــال ابراهيم  ،اما احملــور الرابع واالخير فقد
حمل عنوان احللول ( االعالم  -التربية والتعليم
 األسرة  -املؤسسات االسالمية القاه لطالباملاجستير جمال جدوع خشم .

العراق والصندوق االممي
يبحثان االستعدادات

عن مجاالت التنمية والتعاون المشترك للعراق
البصرة ـ سعدي السند :

اختتمت فــي البصرة فعاليات
املؤمتــر الدولي العاشــر الذي
استمر على مدى يومني بجامعة
البصرة رعته الشــركة العامة
ملوانئ العراق بالتعاون مع مركز
دراسات البصرة واخلليج العربي.
وقــال املديــر العام للشــركة
العامة ملوانئ العــراق الدكتور
فرحــان الفرطوســي فــي
توجيهات وزيــر النقل إن تكون
وزارة النقــل داعمــة للقطاع
العلمي من خالل تشــكيالت
الوزارة  ,حقتت شركتنا اهتماما
كبيرا باملؤمتر وما يصدر عنه من
بحوث وتوصيات.
وأضــاف املديــر العــام ان إدارة
املوانئ ســتبقى علــى تواصل
واســناد مع جامعــة البصرة
لرفدهــا بالطاقــات العلمية
والشبابية والبحوث واملساندة
املاديــة واملعنويــة  ،وان موانئ
العراق كانت والزالت سباقة في
التعاون مع مؤسســات الدولة
اخملتلفــة إميانا ً منهــا بأهمية
تضافر اجلهود وتوحيد اخلطوات
حتى يكون العمل اكثر تنظيما
وتنسيقا .
واوضح املدير العــام اننا نعمل
بالتعاون مــع مركز دراســات
البصرة واخلليــج العربي ومنذ
فترة لألعداد لهذا املومتر العلمي
الهام ليس للعراق فحسب بل
حمليطه االقليمي والدولي ،
وأعــرب املدير العام لشــركة
املوانئ العراقية عن مدى تقديره
وتفاؤلــه بالبحــوث العلمية
التطبيقية املعروضة في املؤمتر
 ،ســيما البحوث التــي تتعلق
بأكمــال انشــاء مينــاء الفاو
الكبير وتلوث البحار وتوســعة
املوانئ
اما الدكتور مــراد عبد اهلل من
مركز دراســات البصرة واخلليج
العربي فقد قال إن املؤمتر تسلم
ما يقارب  150بحثا موزعا ما بني
جامعات العراق والدول العربية
املشــاركة  ،مبينــا أن البحوث
تناولــت اجلوانــب االقتصادية
والسياســية املعنيــة بالعراق
ومحيطه اإلقليمي .
وأضــاف عبــد اهلل ان بعــض

كانت موانئ العراق
والزالت سباقة في
التعاون مع مؤسسات
الدولة المختلفة إيمان ًا
منها بأهمية تظافر
الجهود وتوحيد
الخطوات حتى يكون
العمل اكثر تنظيما
وتنسيقا

صورة جماعية من اختتام املؤمتر
البحوث قدمت من خالل جلسة
على برنامــج زووم عبر االنترنت
وخصوصا البحوث املقدمة من
مصر واجلزائر واملغــرب العربي
ودول اخلليــج العربي  ،موضحا
أن النقاشــات متخضــت عنها
مجموعة مــن التوصيات التي
ستصاغ على شكل كتاب .
ولفــت عبــد اهلل ان الكتــاب
سينشــر بعد املؤمتــر ويعمم
على مجموعــة من الدوائر ذات
العالقة  ،ومت توزيع الشــهادات
على الباحثني واملشــاركني من
محافظــات العــراق بحضــور
رئيس جامعــة البصرة الدكتور
سعد شــاهني والكابنت سمير
صابر ممثال عن مدير عام الشركة
العامة ملوانئ العراق .
واســتلم الكابــن أعالي بحار
اقدم سمير صابر نيابة عن مدير
عام شركة املوانئ تكرمي جامعة
البصــرة عن الدعــم والرعاية

لتنفيذ التعداد السكاني
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم
مع ريتا كولومبيا ،ممثلــة صندوق االمم املتحدة
للســكان ،في العــراق ،والوفــد املرافق لها،
اجراءات واســتعدادات الوزارة الجــراء التعداد
العام للســكان ،ودور الصندوق في دعم جهود
اجلهاز املركزي لالحصاء في تنفيد التعداد.
واكد الوزير خالل اللقاء الذي حضره املستشار
الوطنــي للتعــداد الدكتور مهــدي العالق،
ومديــر عام التعــاون الدولي الدكتور ســاهر
عبدالكاظم ،ان وزارة التخطيط ،تبذل جهودا
كبيرة من اجل توفير الظروف املناسبة لتنفيذ
التعداد .
واشــار الوزير الى ان اسباب تأجيل تنفيذه في
العام املاضــي كانت ترتبط بظــروف صحية
ومالية واجهــت العراق  ،مضيفا ان العمل لم
يتوقف ،وان قطاعات العمــل اخملتلفة تواصل
تنفيذ خططها اخلاصة بتنفيذ التعداد.

تقرير

التــي قدمتها موانــئ العراق
لنشــاطات جامعــة البصرة
ولهذا املؤمتر حتديدا ً .
وقالــت مديــر مركز دراســات
البصــرة واخلليــج العربــي
الدكتورة صفية شاكر معتوق
أن املؤمتر ميثل جتســيدا ً للتعاون
اجلاد واالنفتاح نحو مؤسســات
ودوائر الدولة اخملتلفة ومن بينها
الشركة العامة ملوانئ العراق.
جامعة البصرة
هذا وشهد اليوم األول من افتتاح
املؤمتر إقامة جلســات صباحية
في قاعات اجلامعة  ،وجلســات
مســائية إلكترونية ملناقشــة
ما يزيــد عن ( )٧٥بحثا ً من أصل
( )١٥٠بحثا ً متحورت في معاجلة
موضوعــات تعلقت بالشــأن
السياسي واألمني واالقتصادي
والقانوني والتاريخي والثقافي
للعراق ومحيطه اإلقليمي .

جنيبة ازالة التلوث البحري
واعلنت الشركة العامة ملوانئ
العراق ان جنيبــة ازالة التلوث
البحــري االلية الســيبة رقم (
 ) 2غادرت ميناء املعقل وســط
البصرة عابرة جســر الشهيد
كنعــان التميمــي متوجهــة
للعمل في موانئ أم قصر .
وقال مدير عام الشركة انطالقا
من ضــرورة أن تكــون وحداتنا
البحريــة على امت االســتعداد
واجلهوزيــة للعمل فــي املوانئ
وقنواتنــا املالحية فــأن العمل
جارٍ بانســيابية عالية وبوتيرة
متصاعــدة جلميــع وحداتنــا
البحرية العاملة في املوانئ .
مــن جانبه بــن مدير قســم
املالحة البحرية الكابنت مؤنس
هاتو أن اجلنيبة اآللية الســيبة
رقــم (  ) 2املتخصصــة بأزالة
التلــوث البحري غــادرت ميناء
املعقــل متوجهــة للعمل في

موانئ أم قصر للســيطرة على
اية حالة تلوث حتدث وفي الوقت
نفسه حتركت اجلنيبة رقم ( ) 1
املتواجدة في موانئ أم قصر الى
ميناء خور الزبيــر ذلك ملتابعة
أعمالها اجلديدة في امليناء .
حملة تنظيف ورفع األنقاض
واحلواجز الكونكريتية
املتآكلة
ونفــذت املــاكات اخلدمية في
ميناء ام قصر الشمالي حملة
تنظيف ورفع األنقاض واحلواجز
الكونكريتية املتآكلة من بوابة
امليناء وعلى الطريق بني مينائي
ام قصر الشمالي واجلنوبي .
وقال املدير العام للشركة لقد
مت تنفيــذ حملة التنظيف هذه
عند بوابــة ميناء ام قصر وعلى
الطريــق بني مينائــي ام قصر
الشــمالي واجلنوبي  ،الفتا في

الوقت ذاتــه الى ان هذه احلملة
جاءت إلظهــار املوانــئ بأبهى
صورها .
مــن جانبه أوضــح مدير ميناء
ام قصــر الشــمالي رئيــس
مهندســن فرزدق عبد الرزاق ان
املالكات اخلدمية وشركة املدرار
للخدمات في امليناء استخدمت
عددا من االليــات لرفع احلواجز
املتروكــة  ،مضيفــا ان احلملة
شــملت أيضا رفع مســقفات
متجاوزة علــى جانبي الطريق
فضال عن رفع األنقاض وتنظيف
بوابة امليناء .
جديــر بالذكر ان هــذه احلملة
تزامنت مع املراحل األخيرة الجناز
احد طــرق موانئ ام قصر ضمن
مشــروع مدخل امليناء والطرق
فيه والذي سيدخل حيز اخلدمة
في انســيابية مرور الشاحنات
املقبلــة الى املوانــئ واخلارجة
منها .

خالل موجة األمطار ...

تجارة الحبوب تستنفر مالكاتها في الفروع والمواقع لمتابعة سالمة الخزين
عامر عبدالعزيز
أعلنت وزارة التجارة أن الشــركة
العامة لتجارة احلبوب استنفرت
جميع مالكاتها الفنية واإلدارية
في الفروع واملواقع ملتابعة سالمة
اخلزين فــي الســايلوات واخملازن
وإلبناكر من ميــاه األمطار التي
شــهدتها البالد خــال اليومني
املاضيني.
واوضــح مديــر عام الشــركة
العامة لتجــارة احلبوب املهندس
عبد الرحمن عجــي طوفان لقد
وجهنا فروعنا ومواقعنا بضرورة
التواصــل والتواجــد مع وحدات

الدفــاع املدني في املواقع ملتابعة
ســامة اخلزيــن والعمــل على
تصريــف مياه األمطــار والتأكد
من ســامة الكهرباء خالل فترة
هطول األمطار للمحافظة على
األرواح واملمتلكات العامة لتجارة
احلبوب.
وأضاف املدير العــام تابعنا غزارة
األمطــار التي شــهدتها مواقع
الشــركة فــي نينــوى  ،وكان
مجاهــدو املواقــع في ســايلو
تلعفر يواصلون العمل من خالل
اســتمرار مناقلة احلنطة احمللية
من البنــزات إلى ســايلو الدورة

في بغداد وبعــد التأكد من بدي
الشــاحنات مع تشــكيل فريق
لتعزيز سالمة تغطيه احلموالت
من اجل تعزيز أرصدة احلبوب في
مواقع بغداد .
وكشــف املدير العام عن أن عدد
الشــاحنات التــي مت شــحنها
ومناقلتهــا من ســايلو الوائلية
بلغــت ( )٢١شــاحنة محملــة
بكميــة ( )٩٧٠.٩٠٠طــن  ،مبينا
ان مركــز تســويق الدهيمي في
الرفاعي واصل جتهيــز املطاحن
برغم التقلبــات اجلوية وبلغ مامت
جتهيزه للحصــة األولى بكمية

( )١٢٦١.٨٠٠طن .
وفــي فــرع الديوانيــة واصلت
مالكاتنا عملها بتجهيز اجملارش
األهليــة بالشــلب للمجــارش
املتعاقدة وبلغ مامت جتهيزه ()٥٧٦٨
طن من شلب الياسمني.
وفي الســماوة واصلــت اللجنة
الفنيــة املشــتركة املولفة من
أقسام الهندسي واملالي والرقابة
والتدقيق واخملازن إضافة الى ممثل
عن دائــرة الرقابــه التجاريه في
وزارة التجارة الكشــف امليداني
على اجملــارش األهلية التي ترغب
بالتعاقد مع الشــركة للبدء في

تصنيع الرز وحســب املواصفات
ونســب االســتخالص املعتمدة
واملقررة ( . )٥٨.٥
وفــي بابل واصلــت مالكاتنا في
ســايلو شــلب احللــه متابعة
تصريــف ميــاه األمطــار التي
تســاقطت على احملافظة  ،وفي
الطوز واصل سايلو الطوز جتهيز
مطحنة سرمد ســتار باحلنطة
املقررة من الوجبة األولى وبلغت
الكمية اجملهزة ( )١٥٩.٩٢٠طنا .
وأشار املدير العام الى ان مالكات
ســايلو خان بني ســعد قامت
مبتابعــه اخلزيــن وســحب مياه

االمطار مــن الســاحات وفتح
السواقي وتشــغيل الغطاسات
وتعذر عليهم تفريغ الشاحنات
الــواردة من ســاحة مشــيرفة
بسبب سوء االحوال اجلوية علما
مت تفريــغ  15شــاحنة واردة من
مجمع بيجي وساحه مشيرفه .
واختتــم املديــر العــام قوله أن
مخازن الرز في كســرة وعطش
استالم خمس شاحنات محملة
بوزن  ١٤٦طن رز ياســمني محول
من فرع بابــل  ،إضافة إلى جتهيز
وكالء بغــداد احلصــة الرابعــة
بكمية  ١٤٥طن رز ياسمني .

اكد توجه الوزارة نحو دعم المنتج الوطني وتحسين نوعيته

وزير الصناعة يناقش المعوقات التي تعترض
عمل مصانع العصائر والعلب المعدنية

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقد وزير الصناعــة واملعادن منهل
عزيــز اخلبــاز اجتماعا مــع عدد من
اصحــاب معامل العصائــر والعلب
املعدنيــة بحضور املستشــارين في
الوزارة ووكيــل وزارة التخطيط ماهر
حماد جوهان وسكرتير اجمللس الوزاري
لالقتصــاد الدكتور هيثــم العبيدي
ومدير عام دائــرة التطوير والتنظيم
الصناعــي في الوزارة عالء موســى
ومدير عام املديريــة العامة للتنمية
الصناعيــة عزيز ناظــم ورئيس احتاد
الصناعــات العراقيــة احلالي احمد

صــادق ورئيس االحتاد الســابق علي
صبيح الســاعدي وذلك ملناقشــة
املشــكالت واملعوقات التي تعترض
عمــل معامــل العصائــر والعلب
املعدنية والنتائــج املترتبة عن اعادة
النظــر بقرار مجلس الــوزراء املرقم
 356فــي  22/8/2009واخلــاص مبنع
استيراد العلب املعدنية.
وقد اكد الوزير خــال االجتماع على
ان وزارة الصناعــة واملعادن تســعى
الى رسم سياسة صناعية حقيقية
تســهم من خاللها في دعم املنتج
الوطني وحتســن نوعيته  ،مشــيرا
الى ان قرارات منع استيراد املواد التي
باالمكان انتاجهــا محليا يعد نوعا

وزير الصناعة

من انواع الدعم للمنتج الوطني على
ان يتميز هذا املنتج بالسعر املنافس
والنوعية اجليــدة فضال عن الطاقات
االنتاجية الكافية .
واشــار الوزير الــى اهميــة حتقيق
التكامــل الصناعــي بــن جميــع
الصناعــات واالهتمام برفع الطاقات
االنتاجية ووضع سياســة ســعرية
 ،وقــد اوصى بأعادة النظر بالســعر
وتأمــن الكميــات املطلوبــة مــع
احلفاظ علــى اجلودة .هذا وجرى خالل
االجتماع االســتماع الــى اصحاب
املعامــل ومناقشــة مشــكالتهم
لغرض معاجلتها ومناقشة الطاقات
االنتاجيــة ملعامل العلــب املعدنية

مقارنــة باحلاجة الفعليــة من هذه
العلب مــن قبل مصانــع العصائر
البالــغ عددهــا  82معمــا لغرض
التوصل الى قرار مناســب مع حتقيق
الطاقــات االنتاجيــة وحماية املنتج
احمللي .
وقــد اوعز الوزير بتشــكيل جلنة من
دائرة التطويــر والتنظيم الصناعي
واملديرية العامة للتنمية الصناعية
واملتابعــة في مكتبه العــداد تقرير
يتضمــن جميــع الــرؤى املتعلقة
باملوضوع خالل  ١٥يومــا ورفعه الى
الوزير من اجل دراســته وعرضه على
اجلهات املعنية لغرض اتخاذ القرارات
املناسبة بشأنه.

شؤون عربية ودولية
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الصين لم تسجل إصابات
جديدة بـ»كوفيد »19 -
منذ شهرين

ّ
«مسيرات»
غريفيث في طهران والتحالف يدمر
مفخخة استهدفت السعودية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت اللجنة الوطنية للصحــة في الصني،
امس االثنني ،عدم تســجيل أي إصابات جديدة
منقولة محليا ً بـ»كوفيد »-19في البر الرئيسي
للمرة األولى منذ ما يقرب من شهرين ،في تعزيز
ملؤشــرات متكن بكني من وقف أحدث موجة من
هذا املرض.
وقالت اللجنة فــي بيان ،إن «العــدد اإلجمالي
حلاالت كوفيــد -19ارتفع بشــكل طفيف إلى
 14في السابع من شــباط مقابل  12في اليوم
الســابق ،لكن جميع اإلصابات كانت وافدة من
اخلارج».
وهي املرة األولى التي ال تســجل فيها الصني أي
إصابات محلية منذ  16كانون األول ،مما يشير إلى
أن اخلطوات الصارمة التي اتخذتها الســلطات
جنحت في وقف انتشار املرض بشكل أكبر.
وقالت اللجنة الوطنيــة للصحة في بيانها ،إن
عدد احلاالت اجلديدة التي ال تظهر عليها أعراض،
والتي ال تصنفها الصني على أنها حاالت مؤكدة،
ارتفع من عشر حاالت قبل يوم إلى  16حالة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يعكف املبعــوث األميركي اجلديد
إلى اليمن ،تيــم ليندركينغ ،هذه
األيام على وضــع أولوياته وترتيب
أوراقه وحقائبه ،استعدادا ً لتحريك
امللف السياســي اليمنــي ،وبدء
أولى زياراته إلى منطقة الشــرق
األوســط ،فــي الوقت الــذي يزور
فيه مارتن غريفيث طهران ،للمرة
الثانيــة علــى األقل ،منــذ توليه
مهمته في عام .2018
في هذه األثنــاء ،أعلن حتالف دعم
الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير
 4طائرات مــن دون طيار مفخخة
استهدفت مناطق مدنية سعودية
في أوقــات مختلفة .وذكر العميد
الركن تركــي املالكــي ،املتحدث
الرســمي باســم قوات التحالف
أن امليليشــيات تنفــذ العمليات
التي وصفهــا باإلرهابية «بطريقة
ممنهجــة ومتعمدة الســتهداف
األعيان املدنية واملدنيني».
وبالعودة إلى املبعــوث األميركي،
حتــدث مصــدران دبلوماســيان
في تصريــح صحفي عــن توجه
ليندركينغ إلى الســعودية .وقال
أحد املصدرين إن الزيارة ســتجري
منتصف األسبوع احلالي من دون أن
يحدد موعدا ً بعينه.
يأتــي ذلك في الوقــت الذي قالت
فيه مصــادر غربية إن مبعوث األمم
املتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث
يعكف على زيــارة الرياض ،واطالع
املسؤولني الســعوديني واليمنيني
عن نتائج احملادثات التي أجراها في
طهران ،التي بدأ زيارة سريعة إليها

أعلن تحالف دعم
الشرعية في
اليمن اعتراض
وتدمير 4
طائرات من دون
طيار مفخخة
استهدفت مناطق
مدنية سعودية
في أوقات
مختلفة

رئيس الوزراء السوداني
يصدر قرارا بحل
الحكومة االنتقالية
مناقشات اميركية جديدة الحداث اليمن

أمس ،ويغادرها اليوم ،وفقا ً ملا ذكر
بيان صادر عن مكتبه.
وتتوقع املصــادر أن يلتقي املبعوث
األميركي املعني حديثا ً مع غريفيث
في الريــاض ،لكن ذلــك لم يجر
تأكيده بعد.
وعن زيارة غريفيث إليران قال مكتب
املبعوث األممي إلى اليمن إن الزيارة
تأتي «ضمن اجلهود الدبلوماســية
التــي يبذلهــا املبعــوث اخلاص

للتوصل إلى حل سياســي للنزاع
في اليمــن ،عن طريــق التفاوض
يلبي تطلعات الشعب اليمني».
ولفت البيان إلى أن األولوية الفورية
للمبعوث اخلاص تتمثل في «دعم
اتفاق بــن طرفي النزاع حول وقف
إلطالق النار فــي كل أنحاء اليمن،
وتطبيق تدابير إنســانية عاجلة،
واستئناف العملية السياسية».
ودانت الكويت استهداف األراضي

الســعودية .وأوضحــت اخلارجية
الكويتية فــي بيان أن اســتمرار
هــذه اجلرائم النكراء يعــد إمعانا ً
في تهديد أمن اململكة واســتقرار
املنطقة.
مــن جهتــه ،نــدد األمــن العام
لـ»منظمة التعاون اإلســامي»،
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمني،
بشــدة فــي بيــان« ،باســتمرار
ميليشــيا احلوثــي اإلرهابية في

إطالق الطائرات املسيرة (املفخخة)
باجتاه املدنيــن واألعيان املدنية في
اململكة» ،مشــيدا ً بـ»قدرات قوات
التحالف ،التي متكنت من اعتراض
وتدمير الطائرة املفخخة دون طيار،
التــي أطلقتها ميليشــيا احلوثي
اإلرهابية الســتهداف املدنيني في
املنطقة اجلنوبية».
بــدوره ،دان رئيس البرملــان العربي
عادل العسومي «إطالق ميليشيا

احلوثي اإلرهابيــة طائرة مفخخة
دون طيار جتاه السعودية» .وأكد في
بيان صحفــي  ،أن هذه االعتداءات
اإلرهابية املتكررة تشــكل جرائم
حــرب ،وفقــا ً للقانــون الدولــي
اإلنساني ،وتعكس حتديها السافر
للمجتمع الدولي واســتخفافها
بالقوانــن واألعــراف واالتفاقيات
الدولية كافة التي تضمن احلماية
للمدنيني واملرافق املدنية.

«دفعوا بتعزيزات كبيرة» ..الحوثيون يستأنفون هجومهم على مأرب
الصباح الجديد ـ وكاالت :
اســتأنف احلوثيــون هجومهم
علــى مدينة مأرب آخــر معاقل
احلكومــة املعتــرف بهــا دوليا
شرق العاصمة اليمنية صنعاء،
بحسب ما نقلت «فرانس برس»
عن مسؤولني موالني للحكومة
اليوم اإلثنني.
واندلعــت اشــتباكات عنيفة
بــن الطرفــن بعد توقــف دام
لعدة أســابيع بحســب مصادر

حكوميــة ،ما أدى إلى ســقوط
عشرات القتلى من اجلانبني.
وقال مصدر عسكري إن احلوثيني
دفعوا بتعزيزات كبيرة إلى مأرب،
واالشتباكات تقع على بعد أكثر
من  10كيلومترات غرب املدينة.
وبحسب املصدر فإن «املواجهات
أسفرت عن مقتل نحو  20جنديا
من القــوات احلكومية وجرح 28
آخرين» مشيرا إلى سقوط قتلى
في صفوف احلوثيني أيضا.

عبــرت اإلدارة األميركية ،األحد،
عن استيائها بســبب مواصلة
جماعة احلوثــي هجماتها التي
تطــال املدنيــن ،مؤكــدة على
ضرورة وقف النزاع «فورا».
وأضاف «صدت القوات احلكومية
خمــس هجمــات للحوثيــن
من مختلــف احملــاور خصوصا
من اجلهــة الغربية» فــي األربع
والعشرين ساعة املاضية.
وتأتي االشــتباكات بعد سقوط

صــاروخ أمــس األول األحد على
مقر قيادة املنطقة العســكرية
الثالثة في مــأرب أدى إلى مقتل
ثالثة عســكريني وإصابة أربعة
بجروح.
وقالت اخلارجيــة األميركية في
بيان عبر موقعها إنه «وفي وقت
يتخــذ فيه الرئيس (جــو بايدن)
خطوات إلنهــاء احلرب في اليمن
وقبول الســعودية التوصل إلى
اتفاق ،تشــعر الواليات املتحدة

بالقلق العميق جتــاه الهجمات
احلوثية املتواصلة».
ودعت واشــنطن احلوثيني «إلى
وقــف فــوري للهجمــات التي
يتأثــر بها املدنيون فــي املناطق
الســعودية واالمتناع عن شــن
أي عمليــات عســكرية جديدة
داخل اليمن ،التي من شــأنها أن
جتلب املزيد من املعاناة للشــعب
اليمني».
وتقود الســعودية منــذ 2015

حتالفا عسكريا دعما للحكومة
املعترف بها دوليا ،والتي تخوض
نزاعــا داميا ضــد احلوثيني منذ
 2014حــن ســيطروا علــى
العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
وأودت احلرب الطاحنة املستمرة
منذ ســت ســنوات في اليمن
بعشرات آالف األشخاص وشردت
املاليــن ما تســبب بواحدة من
أســوأ الكوارث اإلنســانية في
العالم.

مأدبة حضرها رئيس الحكومة تثير زوبعة انتقادات في اليونان
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ق ّللت احلكومــة اليونانية ،امس
االول األحد ،من أهم ّية االنتقادات
التــي وجهــت لرئيس الــوزراء،
كيرياكــوس ميتســوتاكيس،
بعد أن مت تصويره «مســتمتعا»
بالغداء مع نحو  30شــخصا في
جزيرة نائية رغم حظر التجمعات.
وكانــت اليونان أعلنــت ،اجلمعة

املاضيــة ،إجراءات أكثــر صرامة
في مواجهة كوفيــد ،-19مبا في
ذلك حظــر جتول عند الســاعة
السادسة مسا ًء في املدن الكبرى،
بينمــا بقيــت التجمعــات في
املساكن اخلاصة محظورة.
لكن ميتســوتاكيس التقى نحو
ّ
شــخصا ،الســبت املاضي،
30
ً
فــي منــزل كريســتودولوس

ســتيفاناديس ،النائب عن احلزب
احلاكم ،في جزيرة إيكاريا ،بحسب
ما أظهرت صورة انتشــرت على
وسائل التواصل االجتماعي.
ووصف حزب كينال االشــتراكي
في بيــان ،مأدبــة الغــداء بأنها
«اســتفزازية ومهينة» للشعب
اليونانــي .واتهم رئيــس الوزراء
السابق ،أليكســيس تسيبراس،

زعيــم حزب املعارضة الرئيســي
«ســيريزا» ،خليفتــه بأنه «فعل
مــا يريــد» مــرة أخــرى .وكان
ميتسوتاكيس واجه انتقادات ،في
أوائل ديسمبر ،على خلفية رحلة
بالدراجة اجلبلية اعتُبرت انتهاكا
إلجراءات اإلغــاق الصارمة التي
اتخذتها احلكومة .وقال تسيبراس
على تطبيق إنستغرام إن «الرجل

احلكيم ال يرتكب اخلطأ نفســه
مرتــن .إنّه ليس عمال متك ّررا من
اإلهمال ،بل إنّه يُظهر غطرســة
عميقة ‹ ..أنا الق ّوة ،وأفعل ما أريد.
ملاذا؟ ألنّني أستطيع›».
املتحــدث باســم احلكومة،
ور ّد
ّ
كريســتوس تارانتيليــس ،امس
االول األحــد ،علــى االنتقــادات.
وقال في بيان« :فــي الوقت الذي

يتكشــف فيه برنامج التطعيم
الوطني» ويجــب أن يلقى «دعما
من جميع األحزاب السياســية،
يختــار تســيبراس تكتيــكات
االنقسام واالرتباك».
وشــدد تارانتيليس على أن املأدبة
متــت «في الهــواء الطلــق» وأن
الكمامات أزيلت فقط أثناء تناول
الطعام.

الصباح الجديد  -وكاالت:
أصدر رئيس الوزراء الســوداني ،عبد اهلل حمدوك،
امس األول األحد ،قرارا بحل احلكومة االنتقالية في
البالد.
وذكرت وكالة «سونا» الرسمية أن حمدوك أصدر،
اســتنادا إلى أحكام الوثيقة الدســتورية للفترة
االنتقاليــة ،قــرارا بإعفــاء الــوزراء ووزراء الدولة
بحكومة الفتــرة االنتقالية من مناصبهم ،وإنهاء
تكليف الوزراء املكلفني بتصريــف أعباء الوزارات،
على أن يستمروا في مواقعهم «لتصريف األعمال
بوزاراتهــم إلى حني تشــكيل احلكومــة اجلديدة
وإكمال إجراءات التسليم والتسلم».
ووجه حمــدوك مبوجــب الوثيقة وزارات شــؤون
مجلس الــوزراء ،املالية والتخطيــط االقتصادي
والعمــل والتنمية االجتماعيــة واجلهات املعنية
األخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وتوافق مجلس شــركاء احلكم ،املكون من ممثلني
عن مجلس الســيادة والوزراء وقوى احلرية والتغيير
واجلبهة الثورية املوقعة على اتفاق الســام ،على
تشــكيلة احلكومة اجلديدة برئاسة حمدوك بعد
حل مجلس الوزراء السابق.

كورونا في الشرق األوسط..
العراق في المركز الثاني
من حيث عدد الوفيات
الصباح الجديد ـ وكاالت:
جاء العــراق في املرتبة الثانيــة ضمن قائمة أكثر
الدول تضــررا ً بجائحة فيروس كورونا املســتجد
في املنطقة من حيث عــدد الوفيات ،بوصول عدد
إجمالي اإلصابات إلى  627ألفا ً و ،416والوفيات إلى
 13ألفا ً و 111عراقياً ،مسجالً نسبة  2.09في املائة
وفيات من بني مرضى كوفيد  ،19 -بحســب رسم
بياني لوكالة «فرانس برس».
وبحسب الرسم البياني الذي رصد ما مت تسجيله
حتى تاريخ  7فبراير ،ح ّلت إيران في املرتبة األولى مع
تسجيل  58ألف و 469حالة وفاة ،مليون و 466ألفا ً
و 435مصاباً ،مسجلة نسبة  3.99في املائة وفيات
من بني مرضى الفيروس.

تقـرير

عودة وحشية تنظيم الدولة اإلسالمية إلى بلدات سورية
متابعة ـ الصباح الجديد:
شن تنظيم « داعش « أكثر من 100
هجوم في شمال شرق سوريا خالل
الشــهر املاضي وحده ،وهو يرهب
العديد من البلدات والقرى ليال.
وقــام الباحــث الســوري علي (مت
حجب اســمه احلقيقي إلى جانب
اسم املنظمة غير احلكومية التي
يعمل فيها من أجل حمايته) بجمع
إحصائيات عن الهجمات ،ويقول إن
العنف يتخذ أشكاال عديدة.
وأوضح قائــا« :إن ذلك يتمثل في
الذبح وقطع الــرؤوس والتفجيرات
وعمليــات انتحاريــة علــى منت
الدراجــات الناريــة واالغتيــاالت
واخلطــف ،وكل ما نتحدث عنه هو
في منطقة صغيرة شرقي مدينة
دير الزور».
وفي إحدى تلك الهجمات األخيرة،
ُقتل  40شــخصا عندمــا نصبت
خلية نائمة تابعة لتنظيم الدولة
اإلسالمية كمينا حلافلة.
ويقول علــي إن املدنيني هم األكثر
عرضة للخطر بعد غروب الشمس
عندما ينتقل مقاتلو التنظيم إلى
منطقة تتحول بســرعة إلى فراغ
أمني.

وأضاف قائال« :في الليل يكون الناس
في حالة خوف وفي قبضة مقاتلي
التنظيم ،لقد دأبــوا على الذهاب
إلى السلطات طلبا للحماية لكن
ال أحد يستجيب ،ويقولون دائما إنه
ليس لدينا ما يكفي من األسلحة
لقتالهم ،لذلك يخلــون املنطقة
فبعد غروب الشمــــس يغــــادر
جميــع اجلنــود املرتبطــن بقوات
ســوريا الدميقراطيــة (إس دي إف)
البلدة».
أميرة (ليس اســمها احلقيقي) لها
أقارب في قوات سوريا الدميقراطية،
وهــي قــوة يقودها األكــراد قادت
القتال ضــد تنظيــم الدولة في
املنطقة بدعم مــن حتالف تقوده
الواليات املتحــدة مما أدى إلى خروج
املسلحني «اجلهاديني» من األراضي
التي سيطروا عليها سابقا والتي
باتت حتت ســيطرة قوات ســوريا
الدميقراطية.
وتضيف قائلــة« :إن املنطقة التي
أعيش فيها تكون ليال حتت سيطرة
عناصــر التنظيــم تقريبــا ،إنهم
يتنقلون ويهاجمون املنازل ويهددون
النــاس ،إنه أمر مخيــف ألن قوات
سوريا الدميقراطية تكاد ال تسيطر
على املدينة في الليل ،ولكن يحدث
أيضا خالل النهار أن ال مير يوم دون أن
يقتل شخص أو اثنان».

باالنتماء إلى التنظيــم واملطالبة
باملال باستخدام تهديدات مماثلة.
وتقول أميرة إنه بسبب فشل قوات
األمن احمللية في وقف ذلك جلأ بعض
الناس إلى اســتدعاء املســلحني
«اجلهاديني» أنفسهم للمساعدة.

اخلوف من داعش ما زال يهيمن على بلدات سورية

قتل دون سابق إنذار
وتقول أميرة إن أي شــخص يعتقد
أن لــه صالت بحكومة دمشــق أو
قوات سوريا الدميقراطية هو األكثر
عرضة للخطر حيث يطلب أعضاء
التنظيم مــن هؤالء ترك وظائفهم
أو مواجهــة العواقــب ،وغالبا ما

يُقتل من يعتقد اجلهاديون أن لهم
صالت بقوات ســوريا الدميقراطية
دون سابق إنذار.
دير الزور
كما يتم استهداف أصحاب املتاجر
ورجــال األعمال اآلخريــن عادة عن

طريق رســائل تهديــد أو مكاملات
هاتفيــة حيث يُطلــب منهم دفع
مبالغ كبيرة تصل أحيانا إلى  5آالف
دوالر ،أو مواجهــة أفــراد عوائلهم
للقتل أو االختطاف.
ويســتغل بعض اجملرمــن احملليني
اآلن مناخ اخلوف الســائد بالتظاهر

حقائق عن سوريا
وتضيف قائلــة« :في اآلونة األخيرة
كان هناك  3رجال يهــددون الناس
قائلــن إنهم مــن التنظيم ،ولكن
بــدال مــن أن يدفــع النــاس لهم
سألوا مســلحي التنظيم عما إذا
كان أولئك الثالثــة بالفعل أعضاء
في صفوفهــم ،فنفــى التنظيم
وقتلهم».
وكانت «اخلالفة» املزعومة للتنظيم
قد امتــدت ،فــي ذروة جناحها ،عبر
مناطق شاسعة من سوريا والعراق،
بحجم بريطانيــا تقريبا ،لكن بعد
سلسلة من الهزائم فقد مسلحو
التنظيم آخر معاقلهم في آذار من
عام .2019
وقدأعلــن دونالــد ترامــب رئيس
الواليات املتحدة آنذاك أن التنظيم
« ُهزم بنســبة  100في املئة» ،لكن
ثبــت بالتأكيد أن ذلــك بعيدا عن
الواقع ،ففــي العــام املاضي زعم
تنظيم الدولة اإلســامية أنه نفذ
ما يقرب من  600هجوم في سوريا

وأكثر من  1400هجــوم في العراق
اجملاور.
أرض خصبة
يعتقد خبراء األمم املتحدة أن هناك
حوالي  10آالف مقاتل من التنظيم
في سوريا والعراق ،ويخشى فالدميير
فورونكــوف وكيل األمني العام لألمم
املتحدة ملكافحــة اإلرهاب أن ميثل
التنظيم مرة أخرى تهديدا متزايدا.
وقال لبي بي ســي« :بعد هزميتهم
على األرض في العراق وســوريا عام
 2019بدأ تنظيم الدولة اإلسالمية
فــي إعــادة تشــكيل هياكله في
شبكة سرية».
ومــن بني هــؤالء أميــرة التي تصر
على أنه ما لم يتــم بذل املزيد من
اجلهد فــي محاربة ذلــك التهديد
من مســلحي التنظيم فقد يتبنى
عــدد متزايد من الســكان احملليني
الرأي القائل بأنه إذا لم تتمكن من
التغلب عليهم انضم إليهم.
وتقــول أميرة« :إذا اســتمر الوضع
على ما هو عليــه أعتقد أن الناس
سيعودون فعليا إلى دعم التنظيم
فــي املنطقة ،ألنــه عندمــا كان
التنظيم يســيطر ،نعم كان األمر
مخيفا ونعــم كانوا يقتلون الناس،
ولكــن كان هناك نوع مــن األمان
باملقارنة بالوضع احلالي».
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«الخطر ما زال موجودا»

واشنطن مستاءة
من الهجمات الحوثية
على المدنيين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
عبــرت اإلدارة األميركيــة ،ليلــة أمــس االثنني،
عن اســتيائها بســبب مواصلة جماعة احلوثي
هجماتها التي تطال املدنيني ،مؤكدة على ضرورة
وقف النزاع «فورا».
وقالت اخلارجيــة األميركية في بيان عبر موقعها
إنــه «وفي وقت يتخــذ فيه الرئيس (جــو بايدن)
خطوات إلنهاء احلرب في اليمن وقبول السعودية
التوصل إلى اتفاق ،تشعر الواليات املتحدة بالقلق
العميق جتاه الهجمات احلوثية املتواصلة».
ودعــت واشــنطن احلوثيــن «إلى وقــف فوري
للهجمات التــي يتأثر بها املدنيــون في املناطق
السعودية واالمتناع عن شن أي عمليات عسكرية
جديدة داخل اليمن ،التي من شأنها أن جتلب املزيد
من املعاناة للشعب اليمني».
وأضافــت «نحث احلوثيــن إلى التراجــع عن أي
ســلوكيات مزعزعة لالستقرار وإظهار التزامهم
حلوار بناء مــع جهود املبعوث األممــي اخلاص إلى
اليمــن (مارتن) غريفيث إلحالل الســام .لقد آن
األوان لوضع حد لهذا النزاع».
وتقود السعودية منذ  2015حتالفا عسكريا دعما
للحكومة املعترف بهــا دوليا والتي تخوض نزاعا
داميا ضد احلوثيني منذ  2014حني ســيطروا على
العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
ويقاتل احلوثيــون حاليا للســيطرة على مدينة
مــأرب ،آخر معقــل للحكومة في الشــمال ،مما
يزيــد من الضغــوط على القــوات املدعومة من
السعودية.
وتتعــرض مناطق عدة في الســعودية لهجمات
بصواريخ بالستية وطائرات من دون طيار مفخخة
تطلق مــن اليمن باجتــاه مطاراتها ومنشــآتها
النفطية.

الجيش الجزائري يتهم
أطرافا داخلية وخارجية
باستهداف امن البالد
الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتهم اجليش اجلزائري أطرافا داخلية وخارجية،
مبحاولة استهداف أمن البالد ومحاولة زعزعة
استقرارها ،مشــيدا باالحتجاجات السلمية
التي بدأت عام  ،2019وأطاحت الرئيس السابق،
عبد العزيز بوتفليقة.
وحــذرت افتتاحية مجلة اجليــش في عددها
الشهري ،من أن جهات أجنبية تقوم بتصرفات
منافيــة لألعــراف الدبلوماســية ،مؤكدة أن
«اجلزائر اجلديدة» ،ترفض أي وصاية من أي جهة
كانت أو امالءات أو أي تدخل أجنبي.
ويتخذ اجليش من افتتاحية مجلته الشــهرية
منبرا لنشــر رســائل بشــأن األوضــاع على
الساحة السياسية في اجلزائر.
وتأتي هــذه التحذيرات في وقــت تعالت فيه
بعض الدعوات عبر مواقع التواصل االجتماعي،
حتث على العــودة إلى املظاهــرات ،تزامنا مع
الذكرى الثانية حلراك الثاني والعشرين فبراير.
وقالت املؤسسة العســكرية في االفتتاحية:
« إن اجليش يقوم بواجبه نحو الشــعب الوطن
بــكل إخالص وتفان مثلما أكــده رئيس أركان
اجليــش الوطني الشــعبي الفريق الســعيد
شــنقريحة خالل إشــرافه على تنفيذ مترين
تكتيكي بالذخيرة احلية الشهر املنصرم.
وحتدث اجليش عــن «أطراف معاديــة» ،دون أن
يسميها ،لم يرق لها «انخراط الشعب اجلزائري
عن قناعة في مســار بناء جزائر جديدة قوية
وس ّيدة «.
وقال إن هــذه األطراف «حركت هــذه األخيرة
بيادقها وأوعزت ألصوات من ذوي النوايا السيئة
بفعل ارتباطهــا بأجنــدات خارجية أضحت
معروفة لدى العام واخلاص ،قصد االلتفاف على
املطالب املشروعة للشعب وبث سمومها في
محاولة لدفع البالد إلى الفوضى وخلط األوراق
مبا يخدم مصاحلها ومآربها اخلبيث».

شؤون عربية ودولية

شركة ألمانية تنقذ مرفأ بيروت

من «قنبلة ثانية» مجهولة العائدية
متابعة ـ الصباح الجديد:
نقلت قنــاة « »NTVاألملانية عن
شركة «كومبي ليفت» (Combi
 ،)Liftالتي أســندت إليها مهمة
التخلص من املــواد الكيميائية
املعثور عليها في مرفأ بيروت بعد
االنفجار ،قولها إنها تساعد لبنان
على منع حــدوث كارثة تدميرية
ثانية كتلــك التي حصلت في 4
أغسطس املاضي.
ووقــع لبنان فــي نوفمبر املاضي
عقدا مع شركة «كومبي ليفت»
األملانية بقيمــة  3.6مليون دوالر
للتخلــص مــن «مــواد خطرة
قابلة لالشــتعال» بعد اكتشاف
تخزينهــا في مرفأ بيــروت الذي
شــهد انفجارا مروعا قبل ستة
أشــهر تســبب مبقتل أكثر من
مئتي شــخص وإصابة أكثر من
 6500وأحلــق أضــرارا جســيمة
باملرفأ الرئيســي في البالد وعدد
من أحياء العاصمة.
وكشــفت القنــاة ،فــي تقرير
لها ،أنّه أثنــاء عملية التنظيف
والتنقيب وســط الدمــار الذي
خ ّلفه اإلنفجار ،مت العثور على 52
حاوية حتتوي على أكثر من 1000
طن من املواد الكيميائية.
وقال املدير التنفيذي للشــركة،
هيكــو فيلدرهوف ،فــي حديث
للقناة إنّه «يجــب قول احلقيقة
كما هي :ما وجدناه أشبه بقنبلة
ثانية في املرفأ» ،معتبرا ً أنّه «تذكر
كالم والــده عن احلــرب العاملية
الثانية ،ألنه لم ير شيء مثل هذا
من قبل».
وأشــار فيلدرهوف إلى أ ّن «ال أحد
يريد معرفة تفاصيل الـ  52حاوية،
ال األجهزة االمنية وال ســلطات

قالت الشركة:
ال أحد يريد
معرفة تفاصيل
الـ  52حاوية ،ال
األجهزة االمنية
وال سلطات
المرفأ وال حتى
الجمارك

مرفأ بيروت وما ترك االنفجار له
املرفأ وال حتى اجلمارك» ،كاشــفا
عن «عدم وجود مستندات كافية
أو بيانــات عن كيفية تســليم
هذه الكمية مــن املواد ،وال حتى
مصدرها».
وشــدد علــى ضــرورة «تدريب
موظفــي املرفــأ علــى التعامل
مع هــذه املواد باعتبارها شــددة
اإلنفجــار ،فال أحــد هناك يعرف
اإلجراءات الالزم إتباعها».
وختم املدير التنفيــذي بالقول:
«اخلطــر ما زال موجــوداً ،فهناك
خمس ســفن ُمد ِمرة في امليناء

يجــب التخلص منها ،وســوف
نقوم بهذه املهمة».
بــدوره ،ذكــر املهنــدس مايكل
وينتلــر ،املديــر اإلداري لشــركة
االستشــارات البيئيــة هوبنــر
(جــزء من الفريق) ،أنــه مت العثور
على كل من حمــض الفورميك،
حمــض الهيدروكلوريك ،حمض
الهيدروفلوريك ،األسيتون ،بروميد
امليثيــل ،حمــض الكبريتيــك،
حمض فوق أوكســي أسيتيك،
الصوديــوم،
هيدروكســيد
وغليسيرينات مختلفة.

ولفت وينتلر إلــى أ ّن «هذه املواد
معبــأة فــي حاويــات تنفصل
وتتحطــم عندمــا تقــوم برفع
أحدها».
من جهتهــا ،ذكــرت القناة ،في
تقريرها ،إلــى أ ّن «وراء الكواليس
يتم احلديث عن اجلهة التي تعلم
بوجود هذه املواد وتؤمن غطائها».
ولفتت إلــى أ ّن «املرفأ في قبضة
حزب اهلل املتحالف مع إيران منذ
سنوات ،ويُشــتبه في أن للحزب
يد في وجــود هذه املواد باعتبارها
القوة الســرية في لبنــان ودون

علمهــا ال ميكن أن يحصل ذلك»،
ولكنها توقعت أن تبقى تفاصيل
هذا امللف «سرية».
وكانــت الســفارة األملانيــة في
بيــروت قد أعلنت منــذ أيام عن
انتهاء عمليــة معاجلة  52حاوية
تضم مــوادا كيميائية شــديدة
اخلطــورة كانت موجودة في مرفأ
بيروت منــذ أكثر مــن عقد من
الزمن ،على أن يتم شــحنها إلى
أملانيا.
وأفاد السفير األملاني لدى بيروت،
أندريــاس كينــدل ،علــى تويتر

عن إمتام اجلــزء األول من معاجلة
حاويات املواد الكيميائية شديدة
اخلطورة ،وقال إنهــا باتت جاهزة
للشحن إلى أملانيا.
وكانت املســتوعبات منذ العام
 2009حتت إشراف املديرية العامة
للجمــارك التــي كان يقع على
عاتقهــا التخلص منهــا .وأثير
وجودهــا بعد شــهر تقريبا من
انفجار  4أغســطس الذي عزته
الســلطات إلى تخزيــن كميات
ضخمة من نيترات األمونيوم من
دون إجراءات حماية.

ّ
ّ
األميركية في الحرب الباردة
الدبلوماسية
وفاة جورج شولتز كبير مهندسي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تو ّفي جورج شــولتز ،وزيــر اخلارج ّية
األميركي في عهد الرئيس اجلمهوري
رونالــد ريغــان وكبير مهندســي
الدبلوماســ ّية األميرك ّية إ ّبان نهاية
احلــرب الباردة ،الســبت املاضي عن
عمر ناهــز مئة عام ،وفــق ما أعلن
معهد هوفر األحد.
وقال مركز األبحــاث التابع جلامعة
ســتانفورد فــي كاليفورنيــا على
موقعــه اإللكترونــي «تو ّفي في 6
شباط جورج ب .شــولتز ،أحد أكبر
االســتراتيج ّيني على اإلطالق ،والذي

كان قد عمل حتت قيادة ثالثة رؤساء
أميرك ّيني».
وأضــاف املعهــد الــذي كان الوزير
السابق عض ًوا فيه منذ أكثر من 30
عا ًما «أ ّدى شــولتز دورًا رئيســ ًيا مع
الرئيس رونالد ريغــان لتغيير مجرى
التاريخ ،باســتخدام جميــع أدوات
الدبلوماســ ّية من أجل إنهاء احلرب
الباردة».
وتابع «إنّه واحــد من أميرك َّيني اثنني
فقط شــغال أربع حقائب مختلفة
في احلكومــة ّ
االتادية» ،إذ كان وزيرًا
للخارج ّية واخلزانــة والعمل ومديرًا

للميزان ّية في البيت األبيض.
وأشــادت وزيرة اخلارج ّية اجلمهور ّية
الســابقة كوندوليــزا رايس بذكرى
و»وطني
«رجل دولة أميركي عظيم»
ّ
حقيقي جعل العالم أفضل».
كان أســتاذ االقتصاد جورج شولتز
يرى نفسه خبيرًا يعتمد على األرقام
معي.
أكثر من كونه مؤ ّي ًدا لفكر ّ
في عهــد ريغان ،كان شــولتز أحد
ّ
األقل إثــارة للجدل،
الشــخص ّيات
وحافــظ علــى عالقــات و ّديــة مع
الكونغــرس واإلعــام ،ومتتّع بدعم
كبير من الرئيس نفســه الذي أبقاه

ســت
وزيــرًا للخارج ّيــة ألكثر من
ّ
سنوات .رتّب شولتز أولى االتّصاالت
بني ريغان والنظام الســوفياتي بد ًءا
من العــام  ،1983وحضــر مع نائب
الرئيس جورج بوش األب جنازة األمني
العام للحزب الشيوعي السوفياتي
قسطنطني تشيرنينكو عام .1985
والتقــى في هذه املناســبة الزعيم
اجلديد ّ
لالتاد الســوفياتي ميخائيل
عد بالفعل
غورباتشــوف الذي كان يُ ّ
انفتاحا لتعزيز
معتــدال ً ورأى لديــه
ً
احلوار بني الق ّوتني املتنافستني.
لكن التقارب مع غورباتشــوف قوبِل
ّ

بتشــكيك عميق من وزيــر الدفاع
األميركي وقتذاك كاســبار واينبرغر
ومدير وكالة االســتخبارات املركز ّية
بيل كايســي .غيــر أ ّن ريغان جتاهل
وجهــات نظرهمــا لصالــح نظرة
شــولتز .وكان شــولتز من أشــد
املؤمنني بفكرة الدبلوماســية على
مستوى األفراد .كما كان من احملاربني
القدامــى الذين شــاركوا في احلرب
العاملية الثانية فــي احمليط الهادئ،
حيث حارب اليابــان عندما كان في
اجليش .وبعد انســحابه من املشهد
السياســي ،أظهــر شــولتز تباينًا

مع كثير مــن اجلمهور ّيــن ،إذ دافع
على ســبيل املثال عن فرض ضريبة
الكربون حملاربــة التغ ّير املناخي ،ودعا
اخملدرات» ،وهي
إلى إنهاء «احلرب على ّ
أحد أركان السياسة احلكوم ّية خالل
عهد ريغان.
وفي مقال كتبه مبناسبة عيد ميالده
املئة في عام  ،2020أعرب السياسي
الكبيــر عن أســفه للنهــج الذي
اتّبعه الرئيس دونالد ترامب ،معتبرًا
أ ّن الواليات املتحــدة ،مثل األفراد ،ال
ميكن أن تنجح إال إذا اكتســبت ثقة
األطراف اآلخرين.

بكين تحتجز صحفية أسترالية بمزاعم «إفشاء أسرار الدولة»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت كانبيــرا ،امس االثنــن ،أ ّن
مذيعة أســترال ّية تعمــل في قناة
«سي جي تي إن» الصين ّية الناطقة
باإلنكليز ّيــة قــد اع ُت ِقلت رســم ًيا
و ُو ّجهت إليها تهمة «إفشــاء أسرار
دولة فــي اخلارج» ،وذلك بعد ســتّة
أشهر على احتجازها.

وأوضحت وزير اخلارج ّية األســترال ّية،
ماريس باين ،أ ّن السلطات الصين ّية
أبلغتها ،في  5فبراير ،باعتقال تشنغ
أي تبرير،
لي التي كانت محتجزة دون ّ
منذ أغسطس.
وتابعت باين في بيان إن «السلطات
الصين ّيــة قالت إ ّن تشــنغ اع ُت ِقلت
قدمت ،في شكل
لالشتباه في أنّها ّ

غير قانوني ،أسرار دولة في اخلارج».
وجاء احتجاز املذيعة التي كانت ُتري
مقابالت مع ر ّواد أعمال في ّ
كل أنحاء
العالم ت ّ
ُبث عبر تلفزيون «ســي جي
تي إن» ،وســط توتّــرات متزايدة بني
بكني وكانبيرا .وتدهــورت العالقات
الدبلوماس ّية بشكل ملحوظ بداية
 2020بعــد الدعوة التــي أطلقتها

كانبيرا إلجــراء حتقيــق دولي حول
منشأ فيروس كورونا الذي رُ ِصد أ ّول
م ّرة في ووهان الصين ّية.
كما تقول أســتراليا إ ّن لبكني نفوذًا
متزايــ ًدا في منطقة آســيا واحمليط
الهــادئ وتأخذ عليها مــا تعتبر أنّه
تدخّ ل في الشؤون األسترال ّية.
واتّخذت الصــن مجموعة إجراءات

اقتصاديــة انتقام ّية طالت أكثر من
عشــرة منتجات أســترال ّية ،مبا في
ذلك الشــعير وحلم البقــر والنبيذ
والفحم.
وقالت باين إ ّن دبلوماس ّيني أسترال ّيني
ست مرات منذ توقيفها،
زاروا املذيعة ّ
وكانت آخر م ّرة في  27يناير.
وأضافت أن «احلكومة األســترال ّية

ع ّبرت مرارًا ،على أعلى املســتويات،
اجلدية بشــأن احتجاز
عن مخاوفها ّ
تشنغ».
وتشنغ ،هي ثاني مواطنة أسترال ّية
بارزة حتتجزها الصــن ،بعد اعتقال
الكاتــب ،يانغ هينغجــون ،في يناير
 ،2019لالشــتباه فــي قيامــه بـــ
«التجسس».
ّ

تقـرير

معارضة كورية شمالية سابقة تدافع في بريطانيا عمن «ال صوت لهم»
متابعة ـ الصباح الجديد:
ال تخشــى جيهيون بارك ،التي فرت
من كوريا الشمالية وجنت من االجتار
بالبشر في الصني ،خوض االنتخابات
احمللية اإلنكليزية ،بعدما سجنت في
كوريا الشمالية وجتاوزت الصعاب في
بريطانيا.
تشــارك هذه املرأة البالغة من العمر
 52عامــا ،بعد ثالثة عشــر عاما من
جلوئها إلــى اململكة املتحــدة ،في
االنتخابات البلديــة املقررة في مايو
املقبــل حتت مظلة حــزب احملافظني
بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون،
من أجل متثيل من «ال صوت لهم».
وقالت لوكالة فرانس برس «الشعب
البريطاني استقبلني في هذا البلد
ووجدت فيــه أخيرا حريتــي .أريد رد
اجلميل».
حاولت بــارك ألول مرة في عام 1998
الفــرار مــن كوريا الشــمالية التي
كانت تشهد مجاعة .وعندما وصلت
إلى الصــن مع شــقيقها األصغر،
مت فصلهــا عنه وبيعهــا إلى مقامر
مدمــن على الكحول حتت مســمى
الزواج.

وبعد مضي ســت ســنوات أجنبت
خاللهــا ولــد ،أوقفتها الشــرطة
الصينيــة وأعيــدت إلــى كوريــا
الشمالية.
وأودعت مخيما لألعمال القســرية
مخصصا للمعارضني السياســيني،
وتعرضــت مــع الســجناء اآلخرين
لإلهانــة ،مشــيرة إلــى أن حياتها
اليوميــة كانــت عبارة عــن «جوع
وتعذيب».
ُطردت من اخمليم بعد مرضها ،وعادت
إلى الصني الســتعادة ابنها ،قبل أن
تنضم إلــى مجموعة من املعارضني
فــي عــام  ،2005حيــث التقت من
سيصبح زوجها الفعلي.
وطن جديد
بقيت بارك تعيــش باخلفاء في بكني
إلى أن نصحها قس فــي عام 2007
بالتوجه إلــى مفوضية األمم املتحدة
السامية لشؤون الالجئني .وحصلت
أخيرا في عام  2008على حق اللجوء
في إنكلترا ،وأقامت مع ابنها وزوجها
في بيري (شــمال غــرب) بالقرب من
مانشستر.
وعملــت هــذه املعلمة الســابقة
فــي مطعم كــوري ،وتعلمت اللغة
اإلنكليزيــة وأصبحــت ناشــطة

إلى حزب احملافظني ،رغم سياســته
التــي ال ترحــب بطالبــي اللجوء،
معتبرة أنه يدافع عــن قيم «احلرية
والعدالة والتعليم واحلياة األسرية»
التي يحتاج إليها «الشعب في كوريا
الشمالية والعديد من البريطانيني».
مع تعليق احلملة االنتخابية بسبب
الوباء ،يبــدو أن احتمال فوز بارك في
مايــو ضئيــل ألن بيري هــي معقل
للمعارضة الدميوقراطية الليبرالية.
وفــي االنتخابات التشــريعية لعام
 ،2019حل مرشح حزب احملافظني في
املركز اخلامس.
ويُعد الترشــح في ظــل وجود عدة
أحــزاب بالنســبة لهــذه الالجئة
مغامرة غير مســبوقة بالفعل ،بعد
أن اعتــادت على انتخابــات برملانية
في كوريا الشــمالية ،حيث ال يتقدم
ســوى مرشــح واحد فقط ،يختاره
حزب الزعيم كيم جونغ أون.
املعارضة الكورية الشمالية جيهيون بارك

في مجــال حقوق اإلنســان ،ونددت
باالنتهاكات في بلدها األم ،وساعدت
مواطنيها على القدوم إلى اململكة

املتحدة.
وقالت «بيري هي وطني» ،مشيرة إلى
أن تعلمها للغــة اإلنكليزية منحها

حياة جديدة فــي بلدة صغيرة حيث
قام السكان «مبد يد العون لنا دوما».
في عام  ،2016اختارت بارك االنضمام

«نحارب الشر»
في حال فوزها ،ســتصبح بارك أول
معارضــة كورية شــمالية تفوز في
االنتخابــات في بلد آخــر غير كوريا
اجلنوبية.
وهذا ما حدث لتــاي يونغ هو ،النائب

الســابق لســفير بيونــغ يانغ في
لندن ،الــذي أصبح في عام  2020أول
منشق يتم انتخابه مباشرة من قبل
الناخبني الكوريني اجلنوبيني.
وترى هيزل ســميث ،خبيرة شــؤون
كوريــا الشــمالية فــي جامعــة
الدراسات الشــرقية واإلفريقية في
لنــدن ،أن البــاد ال تهتــم قط بأمر
املنشــقني املقيمني في الغرب ،على
الرغم مــن أنها ترصد شــخصيات
رفيعة املستوى مثل تاي يونغ هو.
وقالــت «إنــه أمر جديــد أن يتمكن
شــخص من كوريا الشــمالية من
الترشح حتت راية حزب احملافظني في
اململكة املتحدة .إن ذلك سيعزز أيضا
إمكان مشــاركتهم فــي العملية
السياسية».
وقالت بارك إنها لم تواجه أي مشكلة
مع ممثلي النظام الكوري الشــمالي
منــذ تبنيها مواقفها السياســية،
معتبــرة أنهــم ال يســتطيعون
إسكاتها في أي حال.
وأكدت «لقد أخذوا كل شيء ،ماضي
وعائلتــي وأصدقائــي ،لكنهــم لم
يتمكنــوا من قتــل إرادتنا» مضيفة
«لهذا السبب نحارب دائما هذا الشر.
أريد أن أحارب من أجل حرية اآلخرين».

اعالن
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منذ غزو عام  2003وحتى االن

وزارة النفط :أسعار

الشفافية الدولية :الحكومات المتعاقبة

المحروقات لن ترتفع
في المصافي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النفط أن أســعار احملروقات لن
ترتفع بعد ارتفاع سعر اخلام في املصافي.
وقال وزير النفط احسان عبد اجلبار ،بحسب
وكالة االنبــاء العراقية ،إن «ارتفاع ســعر
اخلام الواصل للمصافي لن يؤدي إلى ارتفاع
أسعار احملروقات».

الذهب يرتفع بفعل
هبوط الدوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار الذهب امس االثنني ،حيث
عــززت بيانــات ضعيفة بشــان الوظائف
األمريكية اآلمال حيــال مزيد من التحفيز
املالي وضغطت على الدوالر.
وبحلول الســاعة  05:52بتوقيت غرينتش،
جرى تداول الســعر الفــوري للذهب عند
 1813.96دوالر لألونصــة ،بارتفاع نســبته
 0.1باملئة عن ســعر اإلغالق السابق ،فيما
صعدت عقــود الذهــب األمريكية اآلجلة
 0.1باملئــة أيضا لتســجل  1815.50دوالر
لألونصة.
وقال هوي لي ،االقتصادي في بنك «أو ســي
بي ســي» ،إن «األســواق أفزعها على نحو
مبرر املســتوى املنخفض للغاية للوظائف
غير الزراعية في تقرير يوم اجلمعة املاضي،
وهو ما يثير ضبابيــة اقتصادية فضال عن
توقعات كبيرة ملزيد من التحفيز املالي من
الواليات املتحدة ،والذهب يتجاوب مع ذلك».

التبادل التجاري بين

تركيا والعراق يتجاوز
الـ 20مليار دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن الســفير التركي في العراق فاحت
يلدز ،أن التبــادل التجــاري لبالده مع
العراق جتاوز العشرين مليار دوالر ،خالل
العام املاضي .2020
وقال يلدز في سلسلة تغريدات مبوقعه
فــي تويتــر أن «الدول اخلمــس االولى
التي قامــت تركيا باالســتيراد منها
ســنة  2020هي الصني واملانيا وروسيا
االحتادية والواليــات املتحدة األميركية
والعراق».
وأضاف أن «الــدول اخلمس االولى التي
قامت تركيا بالتصدير لها سنة 2020
هي املانيا واململكــة املتحدة والواليات
املتحدة االميركية والعراق وايطاليا».
يلدز أشار إلى أن «حجم التبادل التجاري
ســنة  2020بني تركيا والعراق بلغ 20
مليــار و 666مليون دوالر ،وبهذا تخطى
مجموع حجم التبــادل التجاري حاجز
الـ 20مليار دوالر (تصدير  +استيراد)».
يشــار إلى أن العراقيني تصدروا املركز
األول بني األجانب األكثر شراء للعقارات
في تركيا ،حيث بلغت مشترياتهم في
قطاع العقــارات 33 ،ألفا ً و 544عقاراً،
تالهم اإليرانيون في املركز الثاني ،بواقع
 18ألفا ً و 464عقاراً ،وفقا ً لألناضول.

اقتصاد

في العراق اهدرت  300مليار دوالر

متابعة ـ الصباح الجديد
أفاد تقريــر ملنظمة الشــفافية
الدولية ،بــأن احلكومات املتعاقبة
في العــراق منذ غزو عــام 2003
وحتى االن اهدرت  300مليار دوالر
أثقلــت كاهل الدولــة بالقروض
ملعاجلة املشــكالت املالية الذاتية
نتيجة الفساد وسوء االدارة .
وذكر التقريــر ان « العراق مايزال
في طليعــة دول العالــم األكثر
فسادا ً  ،كما ان هناك من العديد
من العوامل التــي كان ينبغي أن
تسحبه إلى أسفل هذه القائمة
مبا فــي ذلك الوضــع االقتصادي
املتدهور والعجــز املالي املتفاقم،
فيمــا تشــير التقديــرات غيــر
الرسمية إلى أن األموال اخملتلسة
واملهدرة عنــد املعابــر احلدودية
وحدها تبلــغ نحو  100مليار دوالر
منذ الغزو االميركي للبالد».
واضــاف التقرير انــه « ليس من
املســتغرب ان أن يقع العراقيون
في حيرة مــن أمرهم ألنه لم يتم
اتخاذ خطوات ملموســة إلخراج
البالد من فئة الدول األكثر فسادا.
يقع العــراق حتت وطأة عجز مالي
ضخم وديون خارجية تبلغ قيمتها
عشــرات املليارات مــن الدوالرات
 ،في حــن ادت جائحــة فايروس
كورونا إلى تفاقــم العجز املالي
بشكل خطير .ويقدر العجز بأكثر
مــن  40مليــار دوالر بينمــا يبلغ
الدين اخلارجي نحو  23مليار دوالر
باستثناء  40.9مليار دوالر قبل عام
.»2003
وتابع أن»العراق املرتبة  160من بني
 180دولــة  ،مما يعنــي أنه من بني
أكثر الدول فســادًا على مستوى
العالــم  ،وعلــى رأســها جنوب
الســودان والصومال .على الرغم
من أن العراق قــد أحرز تقد ًما في
تصنيفــه الســنوي  ،إال أن هذا
ال يبدو كاف ًيــا ألن الوضع خطير

تشير التقديرات
غير الرسمية إلى أن
األموال المختلسة
والمهدرة عند المعابر
الحدودية وحدها تبلغ
نحو  100مليار دوالر
منذ الغزو االميركي
للبالد

حذر البنك الدولي من أن التعيينات احلكومية في العراق تشهد تضخما ً كبيرا ً
للغايــة  ،خاصة عنــد النظر في
اثر جائحة فايــروس كورونا على
البالد».
وواصل التقريــر انه « على الرغم
مــن املكاســب الصغيــرة التي
حققهــا اجملتمع املدني في العقد
املاضي نحو بناء قوانني أقوى وأكثر
استدامة ملكافحة الفساد وتعزيز
الشــفافية  ،فــإن أزمــة كورونا
والتدابيــر الطارئــة الناجتة أدت
بشكل أساسي إلى القضاء على
هذه اجلهود  ،مما أعاد البالد سنوات
إلى الوراء».
واوضــح التقريــر أن « الفســاد
أيضا ميثل حتديًا
السياسي اليزال ً
في جميع أنحــاء املنطقة .ففي
العراق  ،على ســبيل املثال  ،يحرم
الفســاد الراســخ فــي النظام

الناس من حقوقهم األساســية
 ،مبا في ذلك احلصــول على مياه
الشرب املأمونة والرعاية الصحية
والكهربــاء والوظائــف والبنية
التحتية املالئمة
وفــي الوقــت ذاته حــذر البنك
الدولــي ،امــس االثنــن ،من أن
التعيينــات احلكومية في العراق
تشــهد تضخما ً كبيــرا ً وتبعات
مالية واقتصادية مرهقة ،مشددة
على ضرورة تشجيع االستثمارات
فــي بيئة مناســبة وتنشــيط
القطاع اخلاص.
وقال املمثل املقيم للبنك الدولي
في العراق رمزي نعمان في تصريح
صحفي «اننا نحاول بصورة جدية
دعم جميع جهــود االصالح التي
تقوم بها احلكومة العراقية ،وحني

ننظر إلى حــل قضية االنكماش
فــإن ذلــك يأتي عبــر خلق فرص
العمل ،ونعتقد أن اجملتمع العراقي
هو «مجتمع شــبابي» ،يشــكل
الشباب فيه ثروة أساسية يجب
البنــاء عليهــا ومنحهم الفرص
املناســبة للدخــول إلى ســوق
العمل ضمن مسلسل كبير يبدأ
بالتعليــم وعوامل أخــرى ،وخلق
فرص العمل ليــس بالضرورة عن
طريــق التعيني احلكومــي الذي
يشــهد تضخما ً كبيــرا ً ويحمل
تبعات مالية واقتصادية مرهقة،
بل عن طريق تشجيع االستثمارات
فــي بيئة مناســبة وتنشــيط
القطــاع اخلــاص ،وإعــادة الثقة
بني املواطن واحلكومــة» .وأضاف
رمزي ،أن «البنك الدولي يســعى

المصرف الزراعي يعلن قرب
إطالق القروض بفوائد منخفضة

تحسن الصادرات الكورية
يحد من التباطؤ االقتصادي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال مركــز أبحــاث حكومي فــي كوريا
اجلنوبيــة  ،إن الطلب احمللــي يعاني التعثر
وســط تصاعد حاالت اإلصابــة بفيروس
كورونا املستجد ،لكن حتسن الصادرات أدى
جزئيا إلى احلد من التباطؤ االقتصادي.
وأدت املوجة الثالثة من تفشي كوفيد 19 -
إلى تراجع االســتهالك والتوظيف ،ليظل
النشــاط االقتصادي بطيئــا ،وفقا لتقرير
التقييم االقتصادي الشــهري ،الصادر عن
معهد التنمية الكوري.
وبحســب وكالــة يونهاب لألنبــاء ،أظهر
التقريــر الصــادر باللغــة اإلجنليزيــة أن
«االقتصــاد الكــوري شــهد تقلصا في
الطلب احمللي ،مع اســتمرار املوجة الثالثة
في جميــع أنحاء البالد .ومع ذلك ،فقد أدى

تقرير

حتسن صادرات الســلع إلى التخفيف من
التباطؤ في النشاط االقتصادي جزئيا».
وانخفض اإلنتاج في قطاع اخلدمات  1.1في
املائة في كانون األول عن الشــهر السابق،
حيــث أصابت القيــود املشــددة للتباعد
االجتماعــي القطاعات التــي تتعامل مع
اخلدمات املباشــرة ،مثل أماكــن اإلقامة
واملطاعم ،وفقا لوكالة اإلحصاءات.
لكن على الرغم من تباطؤ صناعة اخلدمات،
فقد ارتفع الناجت الصناعي اإلجمالي للبالد
 0.5في املائة على أساس شهري في كانون
األول  ،علــى خلفيــة االرتفــاع في قطاع
صناعة الرقائق.
وارتفعت صــادرات كوريا اجلنوبية  11.4في
املائة على أســاس سنوي في كانون الثاني
 ،مدعومــة بالطلب املتزايــد على الرقائق

إلى دعم احلكومــة العراقية في
وضع أطر سياسة مالية ونقدية
ســليمة جدا ً تســمح في إدامة
العمل املالي واملصرفي ،وبشــأن
املوازنة ،نترقب تصويــت البرملان
العراقي عليها لنستطيع معرفة
خطوط الدعم املمكنة من قبلنا
للحكومــة ،وذلك بعــد جدولة
االيرادات والنفقات وما هو العجز
االجمالــي املترتب علــى املوازنة،
وما هــي االمــور التي ســتلجأ
اليهــا احلكومــة ملواجهــة هذا
العجز ســواء كان ذلك بطريقة
االقتــراض الداخلــي أو اخلارجي،
وكيــف للحكومــة أن تســدد
الديون املترتبــة عليها واملتأخرة،
وبعد ذلك سيكون للبنك الدولي
موقف واضح في الدعم بشــقني

االستثماري عبر املشاريع املمولة،
ودعــم املوازنة وهو شــق يرتبط
باالصالحات األساسية التي تلتزم
حكومة العراق بها ،وهي إصالحات
جوهرية تســمح بتحسني واقع
البلد املالي والنقدي على مراحل».
ولفت رمزي إلى أن «البنك الدولي
دعم قانــون التقاعد املوحد الذي
اقتــرح فــي البرملان ،وقــد كانت
مقاربتنا فــي ذلــك القانون هو
أن يصــار الــى وضع قانــون بني
القطاعني العام واخلاص يســمح
بانتقال املنافــع بينهما ،وهو أحد
احلوافز االساســية التــي تدفع
املواطن الى أن يسعى للعمل في
القطاع اخلــاص وال يضغط باجتاه
القطــاع العام ،وهــو ما يخفف
األعباء املترتبة على احلكومة».

والسيارات ،وفقا لوزارة التجارة.
وقال تقرير املعهد« :من املتوقع أن يســتمر
االنكماش في االســتهالك ،مع اســتمرار
تشــديد إجراءات التباعد االجتماعي خالل
شهر كانون الثاني «.
وفي  8كانون األول  ،شددت كوريا اجلنوبية
قواعــد التباعد االجتماعي إلى املســتوى
 ،2.5وهو ثاني أعلى مســتوى ،في منطقة
العاصمة ســيئول واملناطق اجملــاورة لها،
التي يبلغ عدد ســكانها نصف ســكان
البالد البالغ عددهم  51.6مليون نســمة،
واملستوى  2في بقية البالد.
وبعد بلوغ عدد اإلصابات اليومي إلى ذروته
فــي  25كانون األول عندما ســجل 1.241
إصابــة جديدة ،تراجع العــدد اليومي إلى
حدود  400حالة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن املصــرف الزراعــي التعاوني ،امس
االثنني ،عن قرب اطــاق القروض اخلاصة
بتشــجيع املشــاريع الزراعية على وفق
مبــادرة البنك املركزي ،مؤكدا اســهامه
مبنــح القــروض التجاريــة والصناعية
الساندة للقطاع الزراعي.
وقال مديــر املصرف رشــاد خضير وحيد
في بيان اطلعت عليه « الصباح اجلديد «
ان «املصرف يعمــل حاليا وفق التوجهات
احلكومية اخلاصة بدعم القطاع الزراعي
وتشجيع الصناعة الساندة» ،موضحا ان
«االيام القليلة املقبلة ستشــهد اطالق
القروض من خالل مبــادرة البنك املركزي
الداعمــة للفالحني واملزارعني وبواقع 250
مليار دينار وبنسبة فائدة  4باملئة».

واضــاف ان «هــذا املبلــغ سيشــجع
املســتفيدين على انشاء مشاريع زراعية
جديدة تســهم بتفعيل االنتاج الوطني،
مشــيرا الــى ان املصرف مســتمر مبنح
قروض زراعية اخرى تستهدف ايضا فئات
املزارعني والفالحني واملســتثمرين سواء
كانوا افرادا او شــركات وتكون مساهمة
املصــرف بنســبة  80باملئة مــن كلفة
املشروع».
وتابــع ،ان «املصــرف عمــد مؤخــرا الى
تخفيض نســبة الفائدة لهذه القروض
بعــد ان كانت قصيــرة ولغاية عام واحد
 8باملئة اضحــت االن  5باملئة وصوال الى
فائــدة القروض الطويلة لفترة اســترداد
اكثر من  5سنوات والتي كانت هي االخرى
 8باملئة وانخفضت االن لتصل الى .« % 7

السوق النفطية تستعيد حالة التوازن تدريجيا

مختصون في شركات الطاقة يتوقعون
استمرار المكاسب السعرية للنفط الخام
متابعة ـ الصباح الجديد:
توقع مختصون في شركات طاقة،
اســتمرار املكاســب الســعرية
للنفط اخلام خالل األسبوع اجلاري
بفعل التقدم املســتمر في نشر
لقاحــات كورونا وتنامــي اآلمال
فــي تعافي الطلب علــى النفط
اخلام إلى جانب التنفيذ املنضبط
جملموعة «أوبــك  »+في فرض قيود
على إمدادات النفط اخلام لتسريع
وتيرة استعادة السوق للتوازن.
وذكر اخملتصون لـ»االقتصادية» أن
الســوق النفطية تستعيد حالة
التوازن تدريجيا في ضوء االمتثال
اجليد لتخفيضات «أوبك  »+من قبل
كل املنتجني خاصــة بعدما أبدت
العــراق وكازاخســتان إصرارهما
على التعاون الكامل مع اجملموعة
واالمتثال اجليد لتخفيضات اإلنتاج

مع إجــراء التعويضات الالزمة عن
الفترات الســابقة التي شــهدت
زيادات في اإلمدادات قبل حلول آذار
املقبل.
وأوضحــوا أن توقعــات إيجابيــة
جيــدة حتيــط بخطــة التحفيز
املالي األمريكية إضافة إلى ظهور
مؤشــرات على حتســن الوظائف
وتقلــص اخملزونــات النفطيــة
األمريكيــة التي كانــت حتول دون
تعافي الطلب العاملي على النفط
اخلام والوقود.
ولفتــوا إلــى أن إرجــاء اإلدارة
األمريكيــة لبحث إعــادة النظر
في العقوبات علــى إيران وفنزويال
أســهم في تراجع اخملاوف من جتدد
تخمة املعــروض خاصة في ضوء
تخطيط البلدين الســتعادة كثير
من إنتاجهمــا بالتزامن مع تولي
إدارة أمريكية جديدة.
وفي هذا اإلطار ،يقول روس كيندي،
العضو املنتدب لشركة «كيو إتش
آي» خلدمات الطاقة ،إن آفاق تعافي

احد محطات استخراج الغاز العائمة

الســوق جيدة خاصة بعد ارتفاع
األسعار إلى أعلى مستوى في عام،
مشيرا إلى أن مزيدا من املكاسب
قد تكون في طريقها إلى الســوق
ما لم يســارع املنتجون من خارج
«أوبــك» خاصــة األمريكيني في
االستفادة من األســعار املرتفعة
في ضخ واستئناف إمدادات كانت
معطلة في ظل البيئة الســعرية
املنخفضة السابقة.
وأشــار إلى أنه حتى اآلن تتعامل
اإلدارة األمريكية بسياسات هادئة
تهدف إلــى تقليــل تدريجي في
املكتســبات التي حصــل عليها
الوقــود األحفــوري في الســابق
ملصلحــة تعزيز املــوارد في قطاع
الطاقة املتجــددة ،الفتــا إلى أن
تأجيل رفــع العقوبات عــن إيران
وفنزويال أو استبعاده سيوفر مزيدا
من االستقرار لسوق النفط.
من جانبــه ،يرى دامير تســبرات،
مديــر تنمية األعمال في شــركة
«تكنيك جروب» الدولية ،أن «أوبك»

وحلفاءهــا بقيــادة الســعودية
وروسيا جنحوا في ضبط مستويات
اإلنتاج عــدة مرات منذ نيســان
املاضي بهــدف الســيطرة على
تخمة املعــروض النفطــي التي
تفاقمت مع ضعــف الطلب جراء
االنتشار السريع للسالالت اجلديدة
من الوباء.
وذكر أن فنزويال وإيــران وليبيا من
الــدول املعفــاة مــن تخفيضات
«أوبك  »+بســبب العقوبات وتوتر
األوضاع السياســية ،مشيرا إلى
أن «أوبك  »+تضع عينها على إنتاج
الدول الثالث خاصة إذا حدث تقدم
في مجال االســتقرار السياسي
أو تخفيف العقوبات أو ما شــابه
ذلك حيــث ميكــن أن يترجم ذلك
على الفور إلى زيادات غير متوقعة
في اإلمدادات النفطية ولذا يعمل
كبار املنتجني على جتنب جتدد وفرة
املعروض وإجراء زيادات محســوبة
تبعــا لتعافي الطلب العاملي على
النفط اخلام.
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كشف أساطير رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

سحب بساط القومية من تحت القوميين الهندوس
دومينيك َ
مولر*
هــل الهند فقط هندوســية وملاذا
يحكمها متعصبــون رغم أن أغلب
الهندوس غيــر متعصبني وهل بناء
معبد هندوسي مكان مسجد مبرَّرٌ
تاريخيا ً وهل يحق ملودي تشبيه هذا
باالستقالل من االستعمار أَم أنه هو
نفســه من ِّفذ ألجندة استعمارية
وما عالقة حركته أصال باالستقالل
مقارن ًة بدور مسلمي الهند؟ حتليل
األملاني.
وســط اإلغالق العــام الناجم عن
جائحــة كورونا -في ذروة صيف عام
توج َه
رئيــس الوزراء الهندي
َّ 2020ُ
ناريندرا مودي إلى مدينة أيوديا -وهي
مدينة صغيرة وســط الهند حت َّولت
فــي العقــود املاضية إلــى قضية
سياســية -ألن من املقرَّر فيها بناء
معبد جديد لإلله الهندوســي راما،
وبالتحديد فــي املكان الــذي كان
يوجد فيه مســجد بابري الذي د َّمره
في عام  1992-مؤيِّدو احلزب احلاكمحال ًيــا « ،2021حزب بهاراتيا جاناتا»
(حزب الشعب الهندي).
وفقط في شــهر تشــرين الثاني/
نوفمبر  ،2019أعطت احملكمة العليا
في نيودلهي الضــو َء األخضر لبناء
املعبد املثير للجدل ،والذي كان ُي َّثل
طيلة عقــود من الزمن موضوع نزاع
قانوني بني الطائفتني الدينيتني في
الهند.
توجه ناريندرا مودي إلى هناك ليضع
َّ
حجر األساس لبناء معبد راما ،الذي
يحشــد من أجله حزبُه والكثير من
املنظمــات القومية الهندوســية
منــذ أكثر مــن ثالثني عا ًمــا .كان
مبنى املعبــد اجلديد أحد وعود حزب
بهاراتيا جاناتــا املركزية في حملته
االنتخابية النتخابات مجلس الن َّواب
الهندي في عام .2019
أعلــن نارينــدرا مــودي منتصــرًا:
«ســيصبح هذا املعبد رمزًا لتراثنا،
إلمياننــا الذي ال يتزعــزع» ،علما بأن
ناريندرا مودي بدأ حياته السياسية
في منظمــة املتط ِّوعــن القومية
الهندوسية «آر إس إس»  RSSبوعده
تكريــس حياته للكفــاح من أجل
«الهند الهندوسية».
وقــال نارينــدرا مــودي إ َّن يوم وضع
حجر األســاس -في املكان املفترض
أن َّه مســقط رأس اإلله راما -هو يوم
«له نفــس أهمية يوم االســتقالل
بالنسبة للهند» .وأضاف أنه مثلما
«دعم ُّ
كل جزء مــن اجملتمع
الكفاح
َ
من أجل احلرية» فإ َّن بناء هذا املعبد
تأسس على «التعاون بني الناس من
َّ
جميع أنحاء الهند».
تأسســت منظمــة املتط ِّوعــن
َّ
القوميــة الهندوســية  RSSفــي
عشــرينيات القرن العشرين -على
غرار حركة القمصان السوداء ،التي
أنشأها موسوليني في إيطاليا -ولم
تلعــب أي دور في كفــاح الهند من

أجل اســتقاللها عن اإلمبراطورية
االســتعمارية البريطانيــة ،ولــم
تســتطع مضاهاة أكثر شخصني
شــعبي ًة فــي الكفــاح مــن أجل
االســتقالل اتبعا ً
خطا سياســ ًيا
مختل ًفا عنها متا ًما ،وهما :جواهر الل
نهرو -الذي أصبــح فيما بعد رئيس
وزراء الهند -واملهامتا غاندي.
وكالهمــا زارا أوروبا وشــاركا -إلى
حد كبيــرَ -من تواصال معهم هناك
موقفهم املناهض للفاشــية ،ولم
يكن من الوارد لديهما أي تعاون مع
دول احملور (اليابــان وأملانيا وإيطاليا)
في احلرب ض َّد االستعمار البريطاني
في الهند.
إعادة تفسير الكفاح من أجل
احلرية
وفي املقابل لعب املســلمون الهنود
دورًا
مهمــا في حركة االســتقالل.
ً
وكانــت نســبتهم مــن مجموع
َّ
ســكان الهند في تلك الفترة أكبر
بكثير مما هــي عليه اليــوم ،حيث
كانت اإلمبراطورية االســتعمارية
أيضا ما يعرف
البريطانية تشــمل ً
اليوم باسم باكســتان وبنغالديش.
وبالتالي فــإن نارينــدرا مودي حني
يقارن الكفاح مــن أجل احلرية ببناء
يهمش -عن
معبد راما فإنــه بذلك ِّ
عمد -مسلمي الهند البالغ عددهم
حال ًيا مائة وســبعني مليون مسلم

هندي.
وعلــى الرغم مــن حضــور مم ِّثلَ ْي
اثنني عن املسلمني أثناء وضع حجر
األســاس ،فإ َّن وظيفتهما لم تكن
أكثر من التمويــه وإخفاء احلقيقة:
وذلك أل َّن أقلية املســلمني الدينية
ِّ
لم حتشــد
وبكل تأكيــد -من أجلبناء معبد راما ،فمنذ تدمير مسجد
بابري -فــي عــام  1992-تضاعفت
املذابــح وازداد القتــل العشــوائي
على يــد الغوغائيني ضــ َّد األقلية
الدينية املسلمة ،مصحوبة بدعاية
الكراهيــة مــن ِق َبــل العديد من
سياسيي حزب بهاراتيا جاناتا.
إ َّن املقارنة التي عقدها ناريندرا مودي
[بني يوم وضع حجر األساس للمعبد
ويوم االستقالل] هي قطيعة رمزية
أخرى مــع تراث حركة االســتقالل
في حقبة ما بعد االستعمار ،والتي
اعتبرت الهند اجلديدة دولة علمانية
متع ِّددة األديان.
«ال توجد مقارنة بني الكفاح من أجل
احلريــة ،الذي كان معركــ ًة ُم َو ِّحد ًة
(للشــعب الهندي) شــاركت فيها
جميع أنحاء البــاد ،وبني التحريض
على بنــاء معبد رامــا ،الذي يهدف
إلى اســتقطاب اجملتمع ويؤدِّي إلى
االنقسامات» ،مثلما ذ ُِكر في مقالة
افتتحاية في صحيفة ديكان هيرالد
الهنديــة في اليــوم التالي خلطاب
ناريندرا مودي.

القوميــون الهنــدوس يريدون منذ
ســنني االســتيالء علــى حركــة
االستقالل وي َّدعونها ألنفسهم من
أجل زيــادة قبولهم بــن املواطنني.
ومن أجــل حتقيق هذا الهدف يعمل
حزب بهاراتيا جاناتا احلاكم ومنظمة
متط ِّوعيــه القومية الهندوســية
«آر إس إس» على ترســيخ أسطورة
الضحيــة .حيث يقولــون إ َّن الهند
تعرَّضت للغزو مــرارًا وتكرارًا طوال
تاريخهــا مــن ِق َبل «غــزاة أجانب»
َّ
كانوا يقمعــون أغلبية
الســكان
الهندوســيةً :
أول مــن ِق َبل َّ
احلكام
املغول املســلمني وفيمــا بعد من
ِق َبل املستعمرين البريطانيني ،الذين
حكموا الهند حتى عام .1948
أما غاندي -أيقونة حركة االستقالل-
فهــو مكــروه لــدى الكثيــر من
القوميني الهندوس ،الذين
يحملونه
ِّ
جز ًءا من املســؤولية عن «تقسيم»
اإلمبراطورية االستعمارية السابقة
إلى الهند وباكســتان .كما أ َّن قاتِل
غاندي «ناتورام جودسي» استند إلى
هذه األيديولوجية وات َّهم غاندي بأن َّه
ً
متساهل ج ًدا مع املسلمني.
كان
نهاية إجماع ما بعد االستعمار
ليس مصادفــ ًة أن يحقِّق القوميون
جناحا بسياساتهم خاص ًة
الهندوس ً
خالل العقــود الثالثــة املاضية ،إذْ
إنهم حتى مطلع تسعينيات القرن

العشــرين لم يلعبوا مــن الناحية
السياســية أي دور يستحق الذكر،
فقد مت توحيد الشــعب الهندي إلى
ذلك احلني من خــال إجماع ما بعد
االستعمار.
وهذا اإلجمــاع يتك َّون من نقاط من
بينها األمل فــي أن يكون -في وقت
ما -جلميــع املواطنــات واملواطنني
الهنود -بصرف النظر عن طبقتهم
االجتماعيــة أو دينهم -نصيب في
ثروة الهند وتق ُّدمها.
وحتى ذلــك الوقت ،كان حزب املؤمتر
املنبثق عن حركة االســتقالل يُعتبر
بالنسبة للكثيرين -على الرغم من
ِّ
كل فضائح الفساد واملكائد -مبثابة
الضامــن لهــذا الوعد ،الــذي كان
مترسخً ا في الوعي اجلماعي بالرغم
ِّ
من ّ
كل سوء األحوال االجتماعية.
وهــذا اإلجمــاع مت إلغاؤه مــن ِق َبل
حزب املؤمتر نفسه :فبسبب ضغط
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
اضطرت الهنــد املثقلة بالديون في
أوائل التسعينيات إلى االنفتاح على
الســوق العاملية وبالتالي املنافسة
على أرخص تكاليــف اإلنتاج وحترير
اقتصادها.
مما يعني أ َّن حزب املؤمتر احلاكم اضطر
إلى إلغاء الدعم للزراعة -التي تُعتبر
حتــى يومنا هذا أهــم مصدر دخل
للمواطنني -وإلى خفض الرســوم
اجلمركية والســماح للمستثمرين

األجانب بدخول البالد.
وفي الوقت نفسه َّ
مكن هذا التح ُّول
الليبرالي اجلديد
النخب الهندية من
َ
إثراء نفســها بشــكل أكثر وقاحة
مــن ذي قبل .وهكــذا باتت الفجوة
تتســع أكثــر وأكثر.
االجتماعيــة ِّ
وجنح القوميون الهندوس -من خالل
حملتهم على مســتوى الهند من
أجل هدم مســجد بابري -في صرف
االنتباه عن هذا الفشــل ،وذلك من
خــال ترويجهم لهويــة جماعية
«جديدة».
وفــي هذا الصــدد يتحــ َّدث املؤرِّخ
البريطانــي بيــري أندرســون حول
«محاولــة تعويــض دينيــة جاءت
كموجة فيضان» عندما «تالشــت
وعود حزب املؤمتر االجتماعية» .يُعتبر
القوميون الهندوس إلى حد ما مبثابة
اإلسمنت ،الذي يؤ ِّمن القوة والثروة
لنخب الهند الفاسدة .وهم يُوحون
للطبقات االجتماعية الدنيا افتراض
وجود معركة مشــتركة ،ويح ِّولون
بالتالــي االســتياء االجتماعي إلى
كراهية األديان واألقليات األخرى.
القوميون الهندوس وأسطورة
معبد راما
ِّ
شــكك مؤرِّخون مشــهورون في
يُ
أســطورة معبد راما ،مثل الباحث
ن.ك .بانيــكار ،وهــو أســتاذ فخري
للتاريــخ الثقافــي بجامعة جواهر

في انتظار بايدن
صادق الشافعي
«بايدن» هو الرئيس األميركي اجلديد.
جلهة الفــوز باالنتخابات الرئاســية
والتغلب على كل مناورات التشكيك
والطعن ،فقد وصل.
وجلهة ترســيمه شــرعيا ً ونهائيا ً من
مجلسي الشيوخ والنواب فقد وصل.
وجلهــة اســتالمه مهــام منصبــه
الرئاســي وتشــكيل طاقمه احلاكم
فقد وصل.
امــا جلهة اآلمــال التي بنيــت عليه
وقامــت على ما التزم او وعد به ،وعلى
الوعود وااللتزامــات التي خاطب بها
العقول ودغــدغ األماني واآلمال ،فإنها
ال تزال في دائرة االنتظار.
وهــي قد تبقــى كذلك لفتــرات قد
تطول او تقصر حسب أولويتها ودرجة
أهميتها وســهولة ويســر التعامل
معها ،وإمكانية النجاح في حتقيقها
خصوصا ً حني يشــترك فيها أكثر من
طرف وتتشابك مع أكثر من ظرف.
اما املنتظرون فهم كثر .من املنتظرين،
ورمبا من أوائلهم ،الفلسطينيون ممثلون
في سلطتهم وقيادتهم الوطنية.
االنتظار الفلســطيني ال يقوم فقط
على أســاس الفــرح الغامــر مبغادرة
الرئيس ترامب.
الــذي كان رمبــا األكثر حتالفــا ً ودعما ً
وانحيازا ً لدولة االحتالل ومدافعا ً عنها
ومقدما ً لها املعونات بكافة أشكالها
احلمائيــة والعســكرية واألمنيــة
والسياسية ،ومطلقا ً يدها الى أوسع
مدى في االحتالل واالستيطان والضم
فــي األراضــي الفلســطينية حتت
االحتالل ،وفي كافة اشــكال عدوانها
على الشــعب الفلسطيني وحقوقه
الوطنية.
االنتظــار الفلســطيني يقــوم على
أســاس وعود والتزامات كــرر إعالنها
الرئيس بايدن خالل حملته االنتخابية
واكد عليها مســؤولون مــن الدرجة

األولى في طاقم حكمه اجلديد.
العنوان األساس الذي تقوم عليه تلك
الوعود وااللتزامات هو:
«العــودة الــى األصــول – القانــون-
االتفاقــات الدوليــة ،وصلبها هو حل
الدولتــن القائم علــى قراري مجلس
االمــن الدولــي  ،338، 242إضافة الى
االتفاق املشــترك على قاعدة «االمن
مقابل الســام» والعــودة دائما الى
املراجع الدولية».
هذا العنوان األساس كما يراه الرئيس
بايــدن ال يتعــارض مع احلــرص على

مصالح دولــة االحتالل وضمان امنها
ولكنه يرى حتقيق ذلك في تطبيق حل
الدولتني على ارض الواقع.
واذا كان التعامــل لتحقيــق هــذه
القضايا/الوعــود من العيــار الثقيل
يحتاج بل يفرض االنتظار ،فإن الرئيس
بايدن يلتزم البدء بإجنازات ومساعدات
تبدو اكثر ســهولة ورمبا فــي متناول
اليد ،وذلك من نوع ومثل:
إعــادة فتــح القنصليــة االميركية
فــي القدس التــي كانت مســؤولة
عــن تقــدمي اخلدمــات للمواطنــن

الفلســطينيني بعــد ان كان الرئيس
ترامب ،قد اغلقها ،وإعادة فتح مكاتب
منظمة التحرير ،واعادة املســاعدات
الى السلطة الفلســطينية وبعض
املؤسسات الوطنية والى وكالة غوث
وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني،
وغيرهــا .أما التصــدي ملهمة حتقيق
الوعود الرئيســية واألكثر أهمية وما
ميكن تســميته وعود العيــار الثقيل
فهي مهمة عليهــا انتظار دورها في
األولويات.
فهناك أولويات أخرى تسبقها ،أهمها

قضايــا وضــرورات الوضــع الداخلي
األميركــي وهي كثيــرة ومتنوعة ،ثم
اســتعادة العالقة والدور مع عدد من
املنظمات الدولية ،ثــم العالقات مع
أوروبا ودولها واملنظمات التي جتمعها
مع دولها ،ورمبا قضايا وعناوين أخرى.
وفي منطقة الشــرق األوســط فان
أولوية رئاســة الرئيــس بايدن تذهب
باجتاه ايران في ســعي إلعادة ترسيم
العالقة معها ،وإعادة االلتزام باالتفاق
النووي ورمبــا تعديله وتطويــره ،ورفع
العقوبات االميركيــة املفروضة على

ايران باملقابل.
في كل ما تقدم ال شيء ميكن اعتباره
والتعامل معه كأمر مضمون ،بالذات
إذا كان يتعلــق بالقضايــا الوطنيــة
الفلسطينية األساسية.
فدولة االحتالل ســوف تســتنفر كل
قواها وإمكاناتها وعالقاتها ورصيدها
مــن األنصــار واملؤيدين فــي الواليات
املتحدة ،وفي داخل احلزب الدميوقراطي
(حــزب الرئيس بايدن) نفســه ملنع او
عرقلة حصول اي متغير ذي قيمة في
املوقف األميركــي جتاه قضية الصراع

الل نهــرو في نيودلهي .وبحســب
أطروحته فإنه لــو كان يوجد معب ٌد
هندوســي
قائم من َق ْب ُل في مكان
ٌ
ٌّ
مســجد بابري لكان ال ب ُّد أن يظهر
ذلك في املصادر املكتوبة في القرنني
السادس عشر والسابع عشر.
ولكن ً
بدل من ذلك ،فقد أشارت كثير
من هــذه املصادر إلى موقف احلاكم
املغولي املتسامح آنذاك ظاهر الدين
محمد بابــور جتاه األديــان األخرى.
وهناك أمثلة كثيــرة تثبت أ َّن بابور
كان يراعي وجــود املعابد واألماكن
املق َّدسة الهندوسية ويتخلى حتى
عــن بناء املســاجد فــي مواقعها.
رج ُع ُه
ظهور أســطورة معبد راما ي ُ ِ
املؤرخ ن.ك .بانيــكار إلى القرن قبل
األخير [أي إلى القرن التاسع عشر].
قول الباحث ن.ك .بانيــكار إ َّن «بناء
مســجد بابــري مــكان املعبد هو
افتراض جديد نسب ًيا ،تكمن أصوله
في محاوالت املستعمرين في القرن
التاســع عشــر إعادة كتابة تاريخ
شــبه القارة الهندية .وقــد َّ
ركزوا
في ذلك علــى العــداء املتبادل بني
الطوائف واجملموعات الدينية».
وبهــذا املعنــى فــإ َّن القوميــن
الهندوس ي ُ َن ِّفذون استراتيجية « َفرِّ ْق
َس ْد» االستعمارية ،لكنهم ليسوا
ت ُ
ورثة إرث حركة االستقالل املناهض
ِّ
لالستعمار ،مثلما ي َّدعون ذلك
بكل
سرور.
حتى وإن كان حــزب بهاراتيا جاناتا
قد استطاع بأجندته األصولية إحراز
األغلبية املطلقة في مجلس النواب
الهنــدي مرتني متتاليتــن -ما لم
يحقٍّقه أي حزب خالل أكثر من ثالثني
عا ًما -فإن َّــه مع ذلك بعيــ ٌد عن أن
يستطيع االعتماد على دعم جميع
الهندوسيني ،الذين ال يزال الكثيرون
منهم ينظرون بعني الشك ّواالرتياب
إلى حزب بهاراتيا جاناتا.
ُ
لقد عاشــت
مختلــف األديان م ًعا
في شــبه القارة الهندية عبر قرون
من الزمن .وباإلضافــة إلى ذلك فإ َّن
موقــف الهندوســية املتســامح
بشكل أساسي جتاه األديان األخرى ال
يزال مثل ذي قبل الطاب َع املؤثِّرَ على
غالبية الهندوسيني.
وهــذا مــا ِّ
أيضــا نتائــج
تؤكــده ً
االنتخابات :فقد ساهم قانون الفائز
األوَّل باألغلبية مساهمة كبيرة في
فوز حزب بهاراتيا جاناتا ،أل َّن معظم
صنَّفني علــى أن َّهم من
الهنــود امل ُ َ
أتبــاع الديانة الهندوســية والبالغ
عددهم ثمانني في املائة من مجمل
َّ
عدد
السكان ال يؤيِّدون حزب بهاراتيا
جاناتــا :فمن بني ســتمائة وأربعة
ماليني ُمقترع،
صــوت الثلث فقط
َّ
للقوميني الهندوس .ولكن نظرًا إلى
انقســام املعارضة وضعفها ،فقد
كان ذلك كاف ًيــا لتحقيق األغلبية
املطلقة.
* كاتب املاني
عن موقع قنطرة

الصهيونــي ضــد احلقــوق الوطنية
الفلسطينية.
وســيصل بهــا االمــر الــى الرفض
والتصدي املباشر واملكشوف إلفشال
أي مشــروع بهذا االجتــاه ،وبالذات إذا
ما تعلق االمر بقيام دولة فلسطينية
علــى األرض الفلســطينية ،حتى لو
وصل االمر بها الى التصادم مع اإلدارة
االميركية.
املوقف الفلســطيني بشــكل عام
وبالــذات موقف الســلطة الوطنية،
ينظــر بترقب ال يخلو مــن االمل الى
وعــود والتزامــات اإلدارة االميركيــة
اجلديدة.
وقد ساهم ذلك ،وبشكل غير مباشر،
في تشــكل املنــاخ اإليجابــي العام
الذي يسود الساحة الوطنية بشكل
عام وفي الدعــوات الى توحيد املوقف
الوطني ،والى االنتخابات العامة ،والى
اللقاء احلواري في القاهرة وغيرها.
لكــن هذا املنــاخ ال يلغــي احلقيقة:
ان وعــود والتزامــات اإلدارة االميركية
اجلديدة سواء كانت من العيار الثقيل
او اقــل منــه واحلركــة السياســية
املنتظرة التي ستتبناها ،كلها جميعا ً
تقوم على أســاس احلل السياســي
واملفاوضــات السياســية ثــم حــل
الدولتــن كمــا تفهمه اميــركا في
أحسن األحوال .وهذا األساس ال يتوفر
حوله اتفاق وطني فلسطيني ،بالذات
وهو يقترن بالــدور احملوري ،ورمبا املنفرد،
لإلدارة األميركية.
وهذا ،ما يسمح بطرح سؤال استباقي
جداً:
هل اذا حتقق مــا تقدم ،وقادت الواليات
املتحــدة مبادرة جــادة متامــا ً للحل
أساســها وعــود والتزامــات الرئيس
بايدن:
هل تالقي هذه املبادرة جتاوبا ً فلسطينيا ً
عاماً ،يؤشــر ولو ضمنيا ً الى تغييرات
فــي برامج البعض؟ أم ســتعيد فتح
الباب أمام نيران اخلالفات؟
* عن جريدة األيام الفلسطينية
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حديقة األمس ...بول شاؤول
الحصار

رمبـا ال يوجـد بين شـعوب األرض مثل شـعب
العراق ،يتحسـس مـن مفردة احلصـار ،ويتطير
ممـا توحـي بـه مـن شـؤم .فهـي ال تثيـر لديـه
احلـزن ،وتبعـث في قلبه األسـى ،فحسـب .بل
تسـتدعي كل معانـي اجلـوع والعـري والفاقة
واملعانـاة ،التـي ذاقها خالل عقد التسـعينات.
وقـد يحتـاج إلـى وقـت طويـل حتـى يتخلص
من هـذا الشـعور املفعم باللوعـة ،واملغموس
با لفجيعة .
والواقـع أن احلصـار الـذي وقـع العراقيون حتت
طائلتـه لـم يكـن مفروضا ً مـن اخلـارج فقط،
بـل كان هنـاك حصـار داخلـي ،أكثـر منـه
إيالمـ ًا .وقـد تداخل االثنـان معا ً حتـى باتا قدرا ً
مفروضـاً ،ليـس إلى اخللاص منه سـبيل .ورمبا
كان احتمـال األذى اخلارجـي هينـاً ،لـو لم يجد
له مـن يـؤازره فـي الداخل.
ويبـدو أن احلصـار بكل أوجاعه الزمـة من لوازم
احليـاة فـي هـذا اجلـزء مـن العالـم .لكـن مـا
اختلـف هذه املرة هـو األدوات التي جعلت منه
ظاهـرة شـديدة الوطـأة ،بالغـة التأثيـر .وقـد
حفـظ لنـا التاريـخ الكثيـر مـن «احلصـارات»
التـي ضيـق فيها اخلنـاق على النـاس ،بجيوش
جـرارة أحاطـت باملـدن ،ومنعـت اتصالهـا
باخلـارج .ومـن أجـل ذلك بنوا األسـوار وشـادوا
احلصـون وأقاموا القلاع ،وحفروا اخلنـادق .ولم
ينتبـه احملاصـرون إلـى أن هناك أعـدا ًء لهم في
الداخـل ،تسـللوا إلـى املنطقة فـي غفلة من
أهلهـا في عصـر االمبراطوريـات القوية .حتى
إذا مـا اسـتردت أنفاسـها في وقت مـا ،وجدت
أنهـا ابتلعـت الطعم ،وغـدت غير قـادرة على
التفكيـر أو املراجعـة أو احلركـة .وبقيت لقرون
أسـيرة اخلـوف واجلمـود والتواكل.
فـي وقـت مبكـر بعـد أفـول عصـر احلضـارة
اإلسلامية بـدأت التكوينـات االجتماعيـة
التقليديـة تضـرب بجذورهـا فـي األرض،
وتتوغـل فـي منطقـة الالوعـي .فهـي ال
تسـتطيع أن تتصـور نفسـها دون عـدوان
خارجـي يسـتهدف محـو هويتهـا اخلاصـة.
فأخـذت تنكمش علـى ذاتها ،رافضـة أي تأثير
خارجـي .وهكـذا بـدت العشـائر القاطنة في
األريـاف والبـوادي وأطـراف املـدن غيـر قـادرة
علـى اخللاص مـن السنن التـي ورثتهـا عبـر
القـرون .لقـد توقـف الزمـن لديهـا علـى حني
غـرة .ولـم تعـد عقاربـه قـادرة علـى الـدوران.
ليس هذا فحسـب بـل أن الطوائف والزعامات
واألسـر والقوانين االجتماعيـة ،باتـت تخضع
لـذات املنطـق .فهـي متنـع الفـرد مـن اخلـروج
إلـى دائـرة الضـوء ،وحتـرم عليـه التفكيـر في
حتطيـم هـذه األغلال ،وحتـول بينـه وبين أي
نهضـة ثقافيـة تصنعهـا املتغيـرات اجلديـدة
فـي العالـم.
رمبـا ماتـزال القيـم املتحجـرة تعيـش حتـى
يومنـا هـذا فـي املـدن واملـدارس واجلامعـات
واملؤسسـات الصناعيـة واخلدميـة .فلا تـدع
أي مجـال لثـورة فكريـة أو تنمويـة أو علميـة.
وجتعـل التنظيمـات الفوقية التـي أقيمت في
غفلـة مـن الزمـن ،مثـل اجملالـس التشـريعية
والتنفيذيـة ،عاجـزة عـن إحـداث أي تغييـر
حقيقـي!
حينمـا تفلـح النخبـة فـي فـرض رؤيتهـا
علـى اجملتمـع ،وتشـرع فـي هـدم البنـى
االجتماعيـة التقليديـة ،فـإن احلصـار الطويل
األمـد سـيتآكل ال محالـة ،ويصبـح أثـرا ً بعد
عين .فهـذا هـو منطـق التاريخ فـي كل زمان
ومـكان.

خصص الشـاعر
دائمـا ،ي ُ ّ
كما يفعـل ً
اللبنانـي بـول شـاوول مجموعـ ًة
شـعرية كاملـة ملوضـوع واحـد ،وهنا
فـي مجموعتـه األخيـرة «حديقـة
األمـس» (دار النهضـة العربية ،بيروت
 )2019سـتكون احلديقـة بنباتهـا
وحيواناتهـا ،بهوائهـا وسـكونها،
مبرئيهـا والمرئيها..
مسـرحا لقصائد
ً
ً
مثـل
،
ة
وهادئـ
تتد ّفـق ،حـار ًة
أنفـاس
ٍ
محمومـة بالوجـد.
مـا مي ّيـز هـذه التجربـة أن هنـاك
موضو ًعـا
روح إنسـانية
واضحا ،ترويه ٌ
ً
تتحـدث إلينـا كمـا لـو أنهـا صـوت
ّ
احلديقـة
السـري .تلـك الـروح هـي
ّ
صـوت الشـاعر واحلديقـة م ًعـا ،فـي
احتـاد لـم يعـد شـعر اليـوم يأتـي مبا
يشـبهه .
بـول شـاوول شـاعر ومسـرحي
ومترجـم وصحافـي لبنانـي ،مـن
مواليـد عـام  .1941نذكـر مـن
مجموعاته الشـعرية« :أوراق الغائب»
و»كشـهر طويـل مـن العشـق» و»بال
أثـر يذكـر» و»دفتـر سـيجارة».
استراحة الهواء
َ
كيف استطا َع الهوا ُء وح َد ُه
َ
روائح احلديقة
يحمل
أن
َ
وألوانها على ظهرِه
دون أن يلهثَ
من ِ
أو يكبو
لك ّن ُه َ
قبل أن يغادر َ
تو ّق َ
ف حلظ ًة
ّ
حط األحما َل عن ظهره
ُّ
األلوان عليه
كل
ففاحت
ْ
ِ
وعندها
اختار َ الصنوبرة.
طوى يديه
عندما زار َ الهوا ُء احلديق َة
في آخرِ اخلريف
يحملُ ُه مع ُه
لم ي َ ِج ْد فيها ما
ِ
طوى يديه على يديه
وأنفاس ُه على أنفاسه

َ
وأكمل دربَه
بال يدين
وال أنفاس.

ناقص
لم ُ
ناقصا
يكن الهوا ُء
ً
الصباح
هذا ّ
كا َن فائضا ً كثيرًا
إلى درجة
لم يستطع فيها
َ
يحمل
أن
جسمه.

اعتذار
نسي الهوا ُء
َ
على عتب ِة احلديقة
أ ْن يو ّد َع الورد َة الصفراء
كما يليقُ
بهواء أن يو ّدعها
ٍ
تراج َع خطوة
تع ّثرَ بحصا ٍة
ثم ط ّو َقها
ّ
من ّ
كل جهاتها
است ََّل ورق ًة من أوراقها
مسح بها جسم ُه
َ
ثم
ّ
نز َع ق ّبعت ُه املل ّونة
انحنى لها
َ
وأكمل سير ُه.

األقحوانة
كانت األقحوانة
وعلى غيرِ عادتها
بارد ًة كمطرِ الفجر
باردة
كالعينني اللتني تغمرانها
بال مباالة
وال جدوى.

رُعونتها
َ
كيف أُنق ُذ هذه الياسمينة
من رعونتها
تلـك الياسـمينة التـي
سـقو طها
وتبقى بيضاء
من الضجر.

شجرة الغار
شجر ُة الغار
َبقت قطر َة
است ْ
ً
قليل عليها
املاء
لكي تع ّوض عن مجدها الغابر.

تكـ ّررُ

القمر

النملة
ُنم ُل
النّمل ُة ت ّ
سيقا َن احلديقة.
البزاقة
تنا ُم البزّاق ُة في الوردة
منسي في جيب معطف.
ٍّ
كخامت ٍ
ّ
تتأخر الذكرى

تتأخّ ُر الذكرى على ِجلدك
ني املنزل
تنس ياسم َ
أنت لم َ
ٌ
طفل َك ُبرَ فيه
املنز ُل الذي سك َن ُه

بول شاؤول
منزل آخر.
ليموت في
َ
ٍ
الغبار
ال ّربي ُع على الياسمني ُغبار
مج ّردُ غبارٍ وَ َج َد شيئًا يتّكئ عليه
قبل أن ميسح ُه الهواء
ُ
املقبل بال رحمة على احلديقة.

وصول
َ
كيف قط َع الهوا ُء
ّ
كل هذه احلواجز وال ّرمال
واحلرائقَ
والصراخ
والدخان واملوتى
ّ
ّ
َ
ووصل إلى احلديقة
الصباح
هذا ّ
احملدد.
في موعده ّ

ُ
يسترسل على احلديقة
كأفكار مارقة
تدورُ من ليلة إلى أخرى.
منفاها العالي
ُ
تعيش في منفاها العالي
احلديق ُة
َ
البالط حتتها
س
تتحس
التي
ّ ُ
اجلذورُ
ُ
َضي
تعرف ج ّي ًدا أ ّن عليها أن تُق ّ
السطح العالي
ذلك
فوق
العقاب
ّ
َ
بال أمل وال حزن وال خوف
وال انتظار.
ُ
تعيش في منفاها العالي
احلديق ُة
شف ٌ
وسجانها ّ
الدمع.
اف حتّى ّ
ّ

قصة قصيرة

صندوق خشب
عبد الحسين رشيد العبيدي
ليـس هنـاك مجـال للشـك  ,الصـوت
.أدس
واضـح  ,وقـد تكـرر هـذا كثيـرا ُ
رأسـي حتـت اللحاف و اسـترق السـمع
 .أحـاو ُل سـماع كل شـيء وانـا أقطـع
أنفاسـي .يسـود الصمـت ثانيـة  .هـذا
السـكون املربـك هـو مـن يجعلنـي
يقظـا.
 ...بعـد عودة ابي محموال على سـطح
سـيارة  ,انتقلنـا  ,أنـا وأخوتـي ,الـى
النـوم في غرفة أمـي  ,نبادلها مشـاعر
اللوعـة  .ننـام علـى السـرير ,وتفتـرش
هـي األرض قـرب دوالب املالبـس  .أشـعر
بهـا أحيانـا ترتـب الغطـاء فوقنا .
تهمـس لشـخص مـا :أخـاف عليهـم
من البـرد .
يعلـو صوتهـا بالنشـيج ,تغلـق بـاب
الـدوالب وتغـط فـي نـوم قلـق.
ينهكنـي هـذا العسـر الـذي يُحيطنـا
 .يوقـظ الهمـس املربـك فضولـي ,

ينهشـني بشراسـة  .ال أعلـم مـا الذي
يجـري علـى وجـه الدقـة .كنـت فـردا
أعـزل مبواجهـة قبيلـة مـن الشـكوك.
مـع مـن تتكلـم أمـي ؟ مـن يختبئ في
الـدوالب؟ لـم تكلمـه ونحـن نيـام ؟ ما
األمـر يا ربي ؟ أسـأل نفسـي وأمسـح
دموعي .
هـذه األحاديث املدويـة تتكرر كل ليلة.
أغمض
عينـي وأحاول نسـيان األمر دون
ّ
جـدوى  ,لـم اكن جاهزا ليـوم كهذا.
افتـح بـاب الـدوالب خلسـة ألرى .ال
...
ُ
أحـد سـوى بدلـة معلقـة فـي كيـس
مـن النايلـون ,كان أبـي يلبسـها فـي
ُ
حتتك
املناسـبات النـادرة  ...أشـع ُر بهـا
تربـت علـى رأسـي.
بـي ,
ُ
قلت لها .
 سألبسك حني أكبر ُ : أزحتهـا جانبـا  ,فتحت أبـواب الدوالباألخرى  ,ال شـيء البتة سـوى مالبسـنا
العتيقة . .
كنـت اكبـر أخوتـي عندمـا غـادر ابـي
ممتلئـا بالـروح الوطنيـة .أنـا مثلـه كما
تقـول أمي  :طويـل  ,رفيع ,اسـمر اللون

بعينين سـوداوين وأنـف كبيـر ,بينمـا
فاطمـة بيضـاء  ,بشـعر اسـود طويـل
كأمـي  ,التي ح ّرضت مالبسـها السـود
الرجـال عليهـا .
لـم أر ُه مـذ غـادر .كنـا حتـت مسـتوى
منفلـت مـن التحامـل املذهبـي ...
حفلـة مـوت ال ينبغـي ألحـد عـدم
املشـاركة فيهـا .ال جرميـة وال عقاب وال
احـد يَشـع ُر بالتأنيـب .باتـت مالبسـنا
كاحلـة ,والذئـاب حتـوم بإصـرار مقيـت
 .مـرارا سـمعت أمـي خلسـة  ,وأنـا
أتدثـر بالظلام واللحـاف  ,تهمـس
للمختبـئ فـي الـدوالب ,بأنهـا تعبـت
مـن املراجعـات لدائـرة جاحـدة تقـدم
خدماتهـا لعوائـل العائديـن بالصناديق
اخلشـبية .ثمـة ألفة قاهـرة بينهما في
هـذا  ,وتواطـؤ أالّ يـرد عليهـا .
أفضـت لـه مـرة :بـأن أحدهـم عـرض
ْ
عليهـا املسـاعدة  ,مقابـل امتنـان
ذليـل لغنيمـة ممكنـة .لقد حتولنـا الى
ضحية لسـلوك أبي احلماسـي .راقبتها
مصعوقـة مـن األسـاليب السلسـة

للهيمنـة  .ورغـم طـراوة أنوثهـا ظلـت
أمـي اكثـر النسـاء اسـترجاال .,
 .حتدونـي رغبـة فـي الصـراخ ,لكـن
األنبـاء كتمـت أنفاسـي وهشـمت
يقينـي بأشـياء جمـة .
سـأكمل املعاملـة :قالـت بصـوت
متوعـد  ,وبنـوع مـن الرضـا الثقيـل .
كانـت حتـت صلـف احلـب ,تلعـب لعبة
صمـود مكشـوفة  .نقطـة ضعفهـا
مالبسـها السـوداء  ...هـذا البـوح
الليلـي مينعنـي مـن النـوم  .أرزح حتـت
وطأة شـعور حقيقـي بالعـار  .يعتريني
هاجـس قاهـر بـأن التيـار أقـوى من كل
مقاومـة ,لكنهـا مناسـبة ال تعـوض
ألثبـت رجولتـي املبكـرة .كنـت أعانـي
مـن كبرياء ال ترتكـز على شـيء ,وبدون
أي مرجعيـة اجتماعيـة  ,ورغـم هلعـي
هنـاك شـيء فـي داخلـي ميتلأ بالزهو.
وحين أتعبنـي التفكير حقنت نفسـي
باألقـدام .متلكتنـي حماسـة الرجـال
ونهضـت بقسـوة
.أزحـت الغطـاء
ُ
عجـزت عـن إخفائهـا
ُ

معك
قلـت بنبـرة متحفـزة :أنا أذهـب
ُ
ِ
إلكمـال املعاملة .
احتضنتنـي وهـي تغمـز بـروح أنثويـة
ظلـت تتحدثُ
الهثـة ملن فـي الـدوالب.
ْ
بالتوتـر ذاتـه مـع ضحكـة هشـة ....
كانـت روحهـا تندلـق نحـوه بقـوة قبل
أن يتـوارى ابـي خلـف اجلـدار اخلشـبي .
تكـرر هذا كثيـرا  .الصـوت واضـح ,وأنا
أنصـت للهمـس احلميـم بإحسـاس
ُ
غامـض  .أشـعر بخشـوع روحـي
يعترينـي أمـام هـذه القابليـة علـى
اإلصـرار.
سـمعتها تهمـس أمـام الـدوالب  :أنـا
ذاهبـة حبيبـي .
عندمـا تذهـب سـأطلب ممـن يختبـئ
فـي الـدوالب ان يخـرج فلا فائـدة مـن
االختبـاء .ندهتنـي .
قالت :أحرص على أخوتك .
كانـت نفسـي املنكسـرة عاجـزة عـن
تأملـت
اإلحسـاس بفداحـة املوقـف.
ْ
نفسـها باملـرآة املعلقـة علـى احلائـط
وخرجـت .
بحنـق
ْ

مجالت

عدد جديد من مجلة «تراث»
أرملة فاتنة لسـمير الشـريف ،وتيه
الذاكـرة فـي التفاحـة للدكتـورة
متابعة الصباح الجديد:
حنـان الشـرنوبي ،وتيـار اخليلا
صـدر أخيـرا العـدد اجلديـد مـن اإلنسـاني فـي اإلمـارات لسـعيد
مجلـة تـراث لشـهر فبرايرِ/شـباط بوعيطـة ،وأطلال األمكنـة وزمـن
 ،2021والصـادرة عـن نـادي تـراث اآلن لعائشـة الدرمكـي ،واألقنعـة
اإلمـارات بأبوظبـي ،وتضمـن العدد بعـادات وتقاليـد القـري البعيـدة،
الـذي يحمـل الرقـم  ،256حـوارا ً حملمـد محمـد عيسـي ،والتنميـط
خاصـا ً مـع الشـاعر شـهاب غـامن القاتـل لعبدالغنـي فـوزي ،وبيـت
عـن الشـعر كأداة للتواصـل ،أجراه السـعف كتـاب يقـدم تراثـا
هشـام أزكيـض ،و»الشـعر كاهـن مجهـوال للدكتـور خالد عـزب ،وياذا
اعترافـي» ملؤمـن سـمير ،و»خليفة الشـباب البانـي للدكتـور حامـد
التليسـي وقصيدة البيـت الواحد» ،السـويدي ،واإلمـارات والتسـامح
ألحمـد فرحـات ،واحلكايـة التراثيـة لنجلاء مأمون ،ورحيـل عقيدة علي
فـي أعمـال عبدالرحيـم سـالم ،املهيـري شـيخ املعاجلين اإلماراتيني
لفاطمـة املنصـوري ،ومـوزة عويص
لفاطمـة عطفـة.
ونقـرأ في العـدد أيضـا ،دور اإلمارات علـي الدرعي والفيلسـوف الفارابي
فـي إحيـاء اللغـة العربيـة وفنونها للدكتـورة نـورة صابـر املزروعـي،
حلجـاج سلامة ،وسـيرة األميـرة والطفـل اإلماراتـي والتـراث البحري
ذات الهمـة حملمـد شـحاته العمدة ،للدكتـور بوزيـد الغلـي ،واألفلاج
وجميـل الـذي بسويسـرا حملمـود والهجـن والسـدو الكسكسـي
شـرف ،وجزيـرة النـور  ..عنـاق فـي اليونسـكو ألنـس الفياللـي
الطبيعـة واحلداثـة لشـيرين ماهر ،وميسـون عبدالرحيـم ،والبيفانـا
وفرحـان بلبـل وعصرنـة النـص اإليطاليـة تـوزع احللـوي ،حملمـد
التراثـي حلسـان أوغلو ،واألرابيسـك أحمـد السـويدي ،واملسـرحية
والتأويـل حملمـد عبدالباسـط عيـد ،اإلماراتية السـاعة الرابعة للدكتور
والشـيخ ذياب بن عيسـي بن نهيان هانـي حجاج ،وشـعراء تغنـوا بحب
آل نهيـان للدكتـور وائـل إبراهيـم اإلمـارات للدكتـور محمـد حجـاج،
الدسـوقي ،وحـراس الشـاطيء واجلـوع العاطفـي للدكتورة فاطمة
الذهبـي ،لياسـر شـعبان ،ووجـه حمـد املزروعـي.

واختـارت اجمللـة القهـوة وارتباطهـا
بالثقافـة العربيـة ليكـون ملـف
العدد ،حيث أشـارت رئيسة التحرير
شمسـة الظاهـري ،فـي كلمتهـا
بافتتاحيـة العـدد ،عـن مـوروث
القهـوة العربيـة ،بدولـة اإلمـارات،
وجاء فـي املقال إن القهـوة العربية
حجـر أسـاس فـي ثقافـة الضيافة
اإلماراتيـة ،وأن تاريـخ القهـوة هـو
جـزء مـن املـوروث العربـي األصيـل،
وأنه مـن أجـل تاريخها الثـري ،فقد
سـعت دولـة اإلمـارات فـي العـام
 2015إلدارجهـا علـي قائمـة التراث
الثقافـي غيـر املـادي للبشـرية.
ولفتـت رئيسـة حتريـر مجلـة تراث
فـي مقالهـا إلـى أن دولـة اإلمـارات
قامـت فـي العـام  ،2018بإطلاق
مبادرة بيت القهـوة ،وذلك عبر دائرة
الثقافـة والسـياحة فـي أبوظبـي،
حيـث يتخد بيـت القهوة مـن بيت
احلرفيين فـي منطقة احلصـن مقرا
له ،ويجسـد بيت القهـوة التقاليد
األصيلـة للضيافـة اإلماراتية.
وفـي ملـف القهـوة تـراث إنسـاني
مشـترك ،مبجلـة تـراث ،يأخذنـا
الدكتـور علـي عفيفـي علـي غازي،
فـي رحلـة للتعـرف علـي «طقوس
وعـادات القهـوة عنـد بـدو اجلزيـرة
العربيـة» ،ونقرأ لـ د .منَـي بونعامة
عـن «جتليـات القهـوة فـي التـراث

اإلماراتـي» ،وحتكـي لنـا مـوزة
عويـص علـي الدرعـي عـن «قهـوة
حاكـم أبوظبي الشـيخ شـخبوط
بـن سـلطان» ،ويكتـب محمـد
االدريسـي عـن «القهـوة العربيـة
تـراث إنسـاني كونـي» ،وترصـد لنـا
فاطمـة املنصـوري « 95أدبـا ً لصـب
القهـوة فـي اإلمـارات» ،وتذهـب
بنـا زهـور عبـداهلل إلـي اليمـن عبر
مقالهـا «البن اليمنـي يصـارع
البقـاء» ،ويصور لنا جمال مشـاعل
مالمـح «أول مقهـي عرفتـه مدينة
العين» ،وتوثـق شمسـة الظاهـري
«تراثيـات القهـوة عنـد رائـدات
الشـعر فـي اإلمـارات» ،ويجـول
بنـا الدكتـور محمـد الشـيباني
بــ «منـازل القهـوة فـي التصـور
الشـعبي العراقـي».
وفـي امللـف أيضـا تكتب دعـد ديب
عـن «القهـوة الشـامية  ..عراقـة
وتاريـخ» ،ويكتـب وليـد مكـي عـن
«سـيدة اجلبـل واحلضـر» ،وتكتـب
فاطمـة املزروعـي عـن «القهـوة
تاريخ وغمـوض» ،وتكتـب الدكتورة
هلا أحمد علـي عن «القهـوة أمس
وغـد وعبـق» ،وتكتـب نـدي زهيـر
األديـب «قهـوة وهيـل» ،ويختتـم
حـامت عبدالهـادي السـيد امللـف
مبقـال عنوانـه «مـن تاريـخ القهوة
فـي مصـر».
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شريط

ّ
الحساسات الغاضبات المستاءات
نحن
باسكال صوما
حــن تزوجت صديقتــي ،اعتقد
اجلميع أنها وجدت أميرا ً وســيما ً
ثريا ً ميلك كل شيء .حني ط ّلقت،
قالت لنا :هرمت من االدعاء.
نحــن املتّهمات بحساســيتنا،
برغبتنا املفرطة باألشياء ،بقلقنا
وأســئلتنا الكثيــرة ،بانبهارنــا
بالهدايا الصغيرة ورقصنا ساعة
كاملة بسبب كلمة حب واحدة،
وبكائنا بســبب قصــة أو فيلم
أو طفــل جائع .نحــن الغاضبات
ألســباب ال تغضب سوانا أحياناً.
نحن املمتعضــات من احلب حني
يصل متأخرا ً ومن الرســائل غير
املرفقة بقُبلة بعد “تصبحني على
خير”.
منهن تعديل
نحن اللواتي يطلب
ّ
جموحهن ،ليتح ّولن برشاقة إلى
ّ
نســاء منمطــات ،يتحملن كل
شيء بال شكوى أو اعتراض.
نحن املســتعدات لفتح حرب من
أجل “أحبــك” إضافية ،ومن أجل
“أنا آســف” ،حتى حــن ال يكون
األمر مهماً.
ندعي الهدوء
نحن ال نكــذب وال ّ
نتمهــل قبل قول
والنســيان وال
ّ
مشــاعرنا كما هــي ،مهما بدت
ســاذجة أو مجنونــة أو حتــى
طفولية.
نحن القويات ،اللواتي قد ينكسرن
بسبب كلمة ،فيما يحملن جباال ً
وخيبات من شــارع إلى آخر ،من
قصة إلى أخرى.
«أنــت حساســة» «تزعلني ألي

الصباح الجديد  -وكاالت:
تروينا ..أحدث بلدة إيطالية تتجه
إلى بيــع منازل رخيصــة للغاية
في محاولة الســتعادة السكان،
وسط صناعة السياحة املتضائلة
وانتقال املزيد من الناس إلى املدن.
فقط بواحد يــورو أو ما يعادل 1.2
دوالر أميركــي أو نحو  90بنســا
بريطانيا ،ميكنك امتالك بيت ،في
البلدة الواقعة في مقاطعة «إنا»

سبب» «تفكرين كثيراً» «تبالغني
في غضبك» .هكــذا يطلب منا
ترويض مشاعرنا وكبحها ،تنميق
الكالم ،اختيار اللحظة املناسبة
(التي غالبــا ً ال تأتــي) ،االنتظار،
التأمل ،الصــاة ،وكأن هناك من
ّ
يريد أن تتحمل النســاء اللواتي
مثلنا ،كل شيء من دون اعتراض
أو مساءلة.
وهكذا يصبح إحساســنا اتهاما ً
وســببا ً لننصــت إلــى العالم

صامتات ،ونقول له طوال الوقت:
هات ما لديك.
نحن على ما يرامِ ،
ال نريد أن نكون مختصات في علم
النفس ،يسمعن رجال األمة وهم
يتعثرون ويعانــون ،فيما عليهن
مواصلة النضــال بصمت ،وكأن
معاناتهــن غير مهمة .ال لســنا
أمهات طوال الوقت ،وال نستطيع
الغفران في كل مــرة والتصرف
وكأن األرض تــدور بانتظام ،وهذا
كل ما يهم.

نحن أيضا ً نعاني ونكتئب ونتعب
ونناضل ونكــره مرايانــا ونفكر
باالنتحار وبرَكل األرض وإن ببرمة
خصر ناعمة.
دَور الرعايــة الــذي أُلصــق بنا،
مســتحيل في أحيان كثيرة .دور
املصغيــة واملضحيــة والغفورة،
أيضــاً .نحــن نغضب وأســباب
غضبنــا مهمة بالنســبة إلينا،
وإن كانت وردة ذبلت على الطريق
أو جرحــا ً صغيرا ً فــي آخر القلب

ملون

بعيدا ً منهمــا وأن منضي الوقت
فــي تلفيق حاالت مســتقرة ال
نشعر بها .ملاذا؟ ألن هناك من ال
يريد أن يناقش األمر وال طاقة له
على اإلصغاء والتفهم واالعتراف
بذنب أو هفوة ،وأل ّن ،على الكنبة
رجــل متعب من العمــل (وكأن
ال أحــد غيره يعمل هنــا) ويريد
قيلولة.
أما نحــن فمطلوب منا أن نكون
متفهمــات ،وأال نفعل ســوى
التربيــت على األكتــاف ،فيما
أكتافنــا مكســورة إمنا بصوت
خفيــض .وأن نعمــل وننجــب
ونتألم شــهريا ً ونر ّبــي ،وند ّرس
وجنن… بصمت.
ونط ّبب ونحزن ّ
حني تزوجت صديقتــي ،اعتقد
اجلميع أنها وجدت أميرا ً وسيما ً
ثريا ً ميلك كل شيء.
حني ط ّلقت ،قالت لنا :هرمت من
االدعاء.
كانت تدعي أنهــا بخير وأن كل
شيء على ما يرام .خ ّبأت غضبها
كثيراً ،في كل مرة كان يعود إلى
البيت مكشــراً ،وهي تكشيرة
تعني« :ال أريد التحدث».
أنهيت عالقة جميلة بسبب
أو اإلصبع أو البطــن في أول أيام لقد
ُ
الدورة الشــهرية .هذا مهم جدا ً جملة «ال أريد التحدث» .خلفها
يختبــئ غالبــا ً شــخص غير
ألنه يعني لنا وألننا فيه.
يحتاج األمر إلى أن نُ نح مساحتنا ،مستعد لتقدمي أي دعم حقيقي
ونســمع الكثيــر من« :عــذراً» ،أو وقــت لإلصغــاء ،وإن ملــا يراه
«أتفهــم ذلــك»« ،ســأحاول» ،مجرد ترهات .الترهات مشــاعر
آت اآلن» (وليس أيضــاً ،الترهات أحــداث وناس
«فلنتحدث»« ،أنا ٍ
حني أملك وقت فراغ وحني تسنح وبكاء وضحك وحياة وموت .كل
شيء مصنوع من ترهات.
الفرصة ،وأيضا ً ليس غداً).
وذلك بدل أن يطلب منا أن منسك
إحساســنا واســتياءنا ونعيش عن موقع درج

ّ
تملك منزال بيورو واحد واحصل على  30ألف دوالر
في جزيرة صقلية اإليطالية.
ليس هذا فحســب ،بــل تعرض
البلــدة ،التــي تغمرها أشــعة
الشــمس فــي فصــل الصيف،
للمشــترين ما يزيد على  30ألف
دوالر لتجديــد املنازل في محاولة
الستعادة عدد السكان املتناقص.
وتعــد تروينا ،التــي أطلق عليها
ذات مرة اســم «عاصمة صقلية
النورماندية» ،أحدث بلدة إيطالية

من قصص كليلة ودمنة

تقفز باجتاه بيــع املنازل الرخيصة
للغاية إلغراء سكان املدينة على
العودة إلى املناطق الريفية.
وتأتــي هــذه اخلطوة بعــد نزوح
جماعي لألشــخاص الذين غادروا
إلــى مناطق مزدحمــة في البالد
وتدهور صناعة الســياحة وسط
قيود الوباء.
ويريد رئيس البلدية ،سيباستيانو
فابيو فينيتســيا ،استعادة مجد

القريــة الســابق ،بــل إنه عرض
تقدمي املنحــة البالغــة قيمتها
نحو  30ألــف دوالر للقيام ببعض
اإلصالحات وأعمــال التجديد في
املباني املتهالكة.
وإلى جانب لقب «عاصمة صقلية
النورمانديــة ،يطلق علــى تروينا
أيضا اســم «شــرفة صقلية»،
وتتميز بإطــاالت بانورامية رائعة
مــن موقعها الواقع فــي اجلبال،

باإلضافة إلى ســمائها الصافية
غير امللوثــة ،املثالية ملشــاهدة
النجوم في الليــل ،ذلك أن منازل
وبيــوت البلدة مخبــأة في 4000
هكتار من الغابات ،مع مســارات
هادئة مثالية للتنزه وركوب اخليل.
وســبق لرئيس البلديــة أن أطلق
مثل هذا املشــروع فــي نوفمبر
 ،2020لكــن مت طــرح املنازل التي
تبلــغ تكلفتها  1يــورو للبيع في
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نهاية يناير مــع حوالي  30منزال
لالختيار من بينها.
ويشترط أن يودع املشتري ما يصل
إلى  5000يورو فــي البداية ،وهي
رســوم قابلة لالســترجاع مبجرد
انتهاء أعمال التجديد.
ويتم أيضا تشجيع األعمال املوفرة
للطاقة من خــال منحة قدرها
 10آالف يــورو لألعمال الصديقة
للبيئة.

حلم يغير حياة تايالندي
يستعد صياد في تايالند لتوديع حياة الفقر بعدما قاده حلم
غريــب للعثور على واحدة من أغلــى الآللئ في العالم ،في
أثناء جمع صدف احملار مع عائلته في شاطئ شمالي البالد.
ولم يتبني هاتشاي نيومديتشا ( 37عاماً) ،حقيقة ما حتتويه
الصدفة البحرية في أثناء جمعها من بني أصداف احملار التي
قذفتها املياه في شاطئ مقاطعة ناخون ثامارات.
وفي اليوم التالي اتضح أن اللؤلؤة البرتقالية التي بلغ وزنها
 7.68جرام ،من أنواع الآللئ النادرة التي تتشــكل غالبا ً في
أصداف احللزون ،وميكن أن تصــل قيمتها إلى نحو  250ألف
جنيه استرليني ،بحسب ما نقل موقع مترو البريطاني.
وقال هاتشــاي ،في وصفه حللم غريب رواده قبل العثور على
اجلوهــرة الثمينة ،إنــه حلم قبل أيام برجــل عجوز مبالبس
بيضاء وشارب طويل يطلب منه الذهاب إلى الشاطئ حتى
يحصل على هدية.
وأوضــح الصياد« :أعتقــد أنه قادني للعثور علــى اللؤلؤة،
أريد بيعها ألعلى ســعر ،ألن قيمتها املالية ستغير مصيري
بالكامل وستتمتع عائلتي بحياة أفضل».
كورونا بنسخة جديدة بكاليفورنيا
اسهمت الساللة اجلديدة من فيروس كورونا املكتشفة في
كاليفورنيا ،والتي تختلف جينيا ً عن ساللة بريطانيا ،بزيادة
أعــداد اإلصابات ،لكنها ليســت املســؤولة الوحيدة ،وهي
تتطلب إجراءات الوقاية التي باتت معروفة نفسها.
الســالة اجلديدة باملصادفة بينما كان األطبا ُء
ُش َفت ُّ
واكت ِ
يُجرون أبحاثهم على مدى تفشــي الساللة البريطانية في
أميركا ،ويبقى الســلوك البشري ومدى حصول الناس على
اللقاحات احلل األبرز ،خصوصا ً مع ســعي الرئيس جو بايدن
لتلقيح  100مليون شخص في األيام املئة األولى من رئاسته.
وبحســب األطباء ،فإن ســالة كاليفورنيا مــن الفيروس
الســاالت األخرى التي متّت مالحظتُها
مختلف ٌة عن أ ٍّي من
ِ
مثل ساللة بريطانيا وإفريقيا والبرازيل ،وهي تتطور من جزء
مختلف ،ويتم حتديدها من خــال خمس طفرات مختلفة
فعلياً ،ومت رصد ذلك ،وكانت تشــمل حوالي  40%من حاالت
جنوبي كاليفورنيا في يناير.
وبالنسبة لساللة كاليفورنيا ليســت هناك بيانات تُظهر
أنّهــا أكثر خطورة ،فقد تكون ُمعد ّي ًة أكثر لكنها ليســت
أشد خطراً.
ّ
العثور على كرة مفقودة بالقمر
قال علماء إنهم متكنوا مــن حتديد موقع كرة الغولف التي
فقدها رائد الفضاء آالن شــيبارد على ســطح القمر .في
فبراير /شــباط  ،1971حيث ضرب قائد بعثة أبولو  ،14كرتي
غولف على سطح القمر.
ووفقــا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،ســقطت إحدى
الكرتــن في حفــرة ،وقيل إن األخرى ُفقــدت ورمبا تكون قد
قطعت أمياال على سطح القمر بسبب ضعف اجلاذبية.
واآلن عثر الباحثون على الكرة املفقودة بعد إعادة بناء بعض
صــور موقع هبوط ”أبولو  ،14″التي يشــير موقعها إلى أن
ضربة آالن لم تكن ناجحة كما كان يعتقد.
وأظهرت الصور أن الكرة األولى سقطت في حفرة على بُعد
 24ياردة من موقع إطالقها في حني وصلت الثانية على بعد
 40ياردة فقط.

دهاء ابن آوى وسذاجة اسد
زعمــوا أنه كان أســد في أجمة «شــجر
كثيــف» ,و كان معــه ابن آوى يــأكل من
فضالت طعامــه  .فأصاب األســد جرب و
الصيد.
ضعف شديد ,و جهد فلم يستطع َ
فقال له ابن آوى :ما بالك يا ســيد األسباع
قد تغيــرت أحوالك؟ قال :هــذا اجلرب الذي
اجهدني وليس له دواء إال قلب حمار وأذناه.
قال له ابن آوى ما أيســر هــذا ,وقد عرفت
مبكان حمار مع قصار «الذي يغسل الثياب»،
يحمل عليه ثيابه ,وسآتيك به .ثم دلف إلى
ّ
احلمار ,فأتاه وسلم عليه وقال له :ما لي أراك
هزيال؟ قال :لسوء تدبير صاحبي ,فإنه ال يزال
يجيع بطني و يثقل ظهري ,وما جتتمع هاتان
احلالتان على جســم إال أنحلتاه وأسقمتاه.
فقال له ابن آوى :كيــف ترضى املقام معه
على هذا؟ قــال :مالي حيلــة للهرب منه,
فلســت أتوجه إلى جهة إال أضر بي إنسان,
فك َدني وأجاعني.
قال ابن آوى :فأنا أدلَك على مكان معزول عن
الناس ال مير به إنســان ,خصيب املرعى ,فيه
قطيع من احلمر ترعى آمنة مطمئنة.
قــال احلمار :و ما يؤخرنا عنهــا فانطلق بنا
إليهــا .فانطلق به نحو األســد ,وتقدم ابن

آوى ,و دخل الغابة واجته الى األســد ,فأخبره
مبكان احلمار .فخرج إليه وأراد أن يثب عليه,
فلم يستطع لضعفه ,و تخلص احلمار منه
فأفلت هلعا.
فلما رأى ابن آوى أن األســد لــم يقدر على
احلمار قال له :يا ســيد األسباع أعجزت إلى
هــذه الغاية ؟ فقال لــه :إن جئتني به مرة
أخرى فلن ينجو منــي أبدا .فمضى ابن آوى
إلى احلمــار فقال له :ما الــذي جرى عليك
؟ إن أحــد احلُمر رآك غريبا فخــرج يتلقاك

لقطة

أسد بابل «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

ثبت آلنسك ومضى بك إلى
مرحبا ً بك ,و لو َ
َ
أصحابه .
فلما سمع احلمار ذلك ,ولم يكن قد رأى أسدا
قط ,ص َدق ما قاله ابن آوى وأخذ طريقه إلى
األسد .فســبقه ابن آوى إلى األسد وأعلمه
مبكانه وقال له :استع َد له فقد خدعته لك,
فال يدركـنـَك الضعف في هذه النوبة ,فإن
أفلت فلن يعود معي أبدا ,و الفرص ال تصاب
في كل وقت.
فجاش جأش األسد «حتمس» لتحريض ابن
آوى له ,وخرج إلى موضع احلمار ,فلما ابصره
عاجله بوثبة بنية افتراســه ,ثم قال :لقد
ذكر األطباء أنه ال يؤكل إال بعد االغتســال
والطهــور ,فاحتفظ به حتــى أعود ,فآكل
قلبه وأذنيه ,و أترك لك ما ســوى ذلك قوتا
لك .
فلما ذهب األسد ليغتسل عمد ابن آوى إلى
احلمار ,فأكل قلبه وأذنيه رجاء أن يتطير األسد
منه فال يأكل منه شيئا .ثم إن األسد رجع إلى
مكانه فقــال البن آوى :أين قلب احلمار وأذناه ؟
فقــال ابن آوى :ألم تعلم أنــه لو كان له قلب
يعقل به ,و أذنان يســمع بهما لم يرجع إليك
بعدما أفلت وجنا من التهلكة ؟

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

حظك اليوم
الحمل

الثور

الجوزاء

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفعــم باحليوية،
واألنشــطة الرياضيــة هي طريقــة ممتازة
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة .حيث أنك الئق
أيضا االشــتراك في تدريبات
بدن ًيا ،ميكنك ً
مستمرة ومكثفة للقوة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك ،فأنت
واثق بنفسك وتظهر سال ًما داخل ًيا
واضحا،
ً
كما أنك مفع ًما باحليوية واحلماس ،ونتيجة
لهدوئك اخلارجي ،يشــعر جميع من حولك
بالراحة في وجودك.

عزيزي برج اجلوزاء،يتبني حال ًيا أن جميع أشكال
التعاون ف َّعالة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع
أهداف من حولك .اغتنم فرصة كونك مفعم
بالصحة واحليوية وخلو ذهنك ،وقم في املرتبة
األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق.

السرطان

األسد

الميزان

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار
معدنــك ،ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها،
فإنك مجهــز للعمل من خــال فريق .ماذا
تنتظر؟ أنت ال تعلم إلى متى يستمر ذلك .من
ناحية الصحة ،فإنك تشعر برضا تام وراحة.

عزيزي برج األسد،كل ما أنت جزء منه ينتهي
على أكمل وجه وال أهمية للمشــكالت التي
تواجههــا .احرص في هــذه الفترة على عدم
اســتئناف األمور منــذ البدايــة .بالعكس،
تخلص مما يشغلك يوم ًيا وال يريحك منذ زمن.

عزيزي برج امليزان ،إصرارك اليوم واضح ج ًدا،
ولكنــه لن يكــون مفي ًدا لــك إذا تصرفت
برعونــة .قد يتخلى عنــك احللفاء القيمون
ألنك تصب غضبك من نفسك على اآلخرين
من حولك.

العذراء

العقرب

القوس

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها
أصعــب من املعتــاد ،فال تيــأس وأعثر على
أيضا إلى أي درجة ستأثر تلك
بدائل .تساءل ً
املشاكل سلب ًيا عليك شخص ًيا.

عزيزي بــرج العقرب ،تتزايد املشــاكل التي
تصادفها في مســارك ،ولذلك احرص على
عدم نفــاذ مواردك البدنية والنفســية .تأ َن
في حتديد املشاكل التي متثل حقًا إعاقة في
مسارك.

عزيزي برج القــوس ،العمــل اآلن في غاية
الســهولة بالنســبة لك ،ولذلــك ،ميكنك
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية ،ولكن
تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف.

الدلو

الجدي

الحوت

عزيــزي بــرج الدلو،أنت اآلن متفــق مع ذاتك
بشــكل كامل ،وتشــعر بالتناغم التام في
أيضا .يؤثر
عملك وفــي حياتك الشــخصية ً
ذلــك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع
شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج اجلدي ،لقد وصلت إلى حائط سد
في الوقــت احلالي ،ويبدو أن ال شــيء يحرز
تقد ًما وأنت على وشــك االستسالم .اعتبر
مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك.

عزيــزي برج احلوت،ســوف يتعــرض عملك
لالختبار اليوم ،ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت
قادرًا على إظهار املعرفة السليمة .ستُختبر
أيضا في حياتك اخلاصــة ،وفي هذه احلالة،
ً
يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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قادش يثور ضد التحكيم اإلسباني

باروندو يكرر تجربة

ميسي على بعد هدفين من رقم قياسي جديد

المونديال قبل األولمبياد
القاهرة ـ وكاالت:
طلب اإلسباني روبرتو جارســيا باروندو ،املدير
الفنــي ملنتخب مصر لكرة اليــد ،تكرار جتربة
إعــداد الفراعنة خلوض بطولــة كأس العالم،
التــي أقيمت مؤخــرا في مصر ،قبــل أوملبياد
طوكيو.
ويخــوض منتخب مصر منافســات كرة اليد،
فــي دورة األلعاب األوملبية ،خــال املدة بني 24
متــوز و 8آب املقبلني.وقــال مؤمــن صفا ،أمني
صندوق االحتاد املصري للعبــة ،في تصريحات
للصحفيــن ،إن املنتخــب مســتمر بنفس
نظامه املتبع ،في رحلــة اإلعداد لألوملبياد ،بنا ًء
على طلــب باروندو.وأكــد أن املنتخب املصري
سيخوض معسكراته بشــكل أسبوعي ،في
الفترة املقبلة ،مثلما حدث قبل املونديال ،كما
ســتجري مناقشــة خطة باروندو ،حال طلبه
إقامة معسكرات خارج مصر.
ويســعى منتخب مصر ،لتحقيق أول ميدالية
أوملبية في تاريخه ،بعــد الظهور بصورة قوية
في مونديال اليد ،واحتالله املركز الســابع ،إثر
اخلروج من ربع النهائي على يد الدمنارك ،حاملة
اللقب.

أهلي جدة يتعاقد

مع السنغالي نيانج
جدة ـ وكاالت:
أعلن نادي أهلي جدة ،مســاء اليوم األحد ،عن
تعاقده بشــكل رسمي مع الســنغالي مباي
نيــاجن ،قادما من رين الفرنســي ،بنظام اإلعارة
حتى نهاية املوسم احلالي.وكان مصدر مطلع
على املفاوضات ،قــال إن إدارة أهلي جدة تلقت
املوافقة الرســمية من النادي والالعب ،كما أن
نياجن سيمثل الفريق حتى نهاية املوسم احلالي.
وكان مباي نياجن صاحب الـ  26عاما ،قد انتقل
إلى ميالن اإليطالي موســم  ،2012وتنقل بني
العديد من األندية ،قبل أن يرحل في املوســم
املاضي من تورينو إلى رين.

 23الجاري بدء

بطولة الدرع األردني
عمان ـ وكاالت:
اختار االحتاد األردنــي لكرة القدم ،يوم غد األربعاء
موعدا ً لسحب قرعة بطولة الدرع ملوسم ،2021
والذي تنطلق مبارياته يوم  23من الشــهر اجلاري،
على ستاد األمير محمد بالزرقاء ،مبشاركة أندية
احملترفني فقط.
وبحســب التعليمات ،مت تقسم الفرق املشاركة
في البطولة هذا العام إلى ثالثة مستويات ،وفقا ً
لترتيبها في دوري احملترفني باملوسم املاضي ،2020
حيث يضم املســتوى األول كل مــن :الوحدات،
اجلزيرة ،الرمثا والســلط ،فيما يأتي باملســتوى
الثانــي :الفيصلــي ،احلســن ،معان وشــباب
العقبة ،وفي الثالث شــباب األردن ،ســحاب إلى
جانب الصاعدين مــن دوري الدرجة األولى اجلليل
والبقعة.وتشــهد القرعة توزيع الفرق على أربع
مجموعات ،بواقع ثالثة فرق بكل مجموعة ،وتقام
مباريات الدور األول بنظام الدوري اجملزأ من مرحلة
واحــدة ،على أن يتأهل بطــل كل مجموعة إلى
الــدور قبل النهائي مباشــرة ،والذي يقام بنظام
خروج املغلوب من مباراة واحدة ،فيما مت حتديد يوم
 13آذار املقبل موعدا ً للمباراة النهائية.
يذكــر أن اجلزيــرة نال لقب النســخة األولى من
البطولة التي اقيمت بالعــام  ،1981فيما يعتبر
الوحدات حامل لقب النسخة األخيرة ،هو األكثر
تتويجا ً حتى اآلن بـــ  10ألقاب ،يليه الفيصلي بـ
 ، 7ثم الرمثا .5

مفكرة اليوم

نصف نهائي كأس إيطاليا

يوفنتوس ـ إنتر ميالن 10:45
مساء
ً

الدوري اإلسباني

مساء
ريال مدريد ـ خيتافي 11:00
ً

رياضة

مدريد ـ وكاالت:

متكن ليونيل ميســي ،جنم وقائد
برشــلونة ،من قيادة فريقه لفوز
ثمني على ريــال بيتيس ،بنتيجة
( ،)2-3مســاء أمس األول ،ضمن
منافســات اجلولة  22من الدوري
اإلســباني.ودخل ميسي كبديل
في الشــوط الثانــي ،وجنح في
تســجيل هدف التعــادل ()1-1
بعد دقيقتني فقط ،محرزا أسرع
هــدف بقميص برشــلونة ،بعد
مشــاركته كبديل فــي الليجا.
ووفقًــا لصحيفــة «ســبورت»
الكتالونية ،فإن ميســي يقترب
من حتقيق إجنــاز تاريخي ،وهو أن
يصبــح أفضل العــب بديل ،في
تاريخ الدوري اإلســباني.وأضافت
أن خوليو ســاليناس ،الذي سبق
له اللعب ألتلتيكو مدريد وبيلباو،
هو الوحيد الذي ميتلــك أهدا ًفا
أكثر من ميســي ،فــي الليجا،
كالعــب بديل ،حيث ســجل 28
مرة ،مقابل  27لألرجنتيني.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن
ميســي ،بهدفــه في شــباك
بيتيــس ،عادل أوســكار دي باوال
بـ 27هدفا ،في حــن يأتي والتر
باندياني في املركــز الرابع بهذه
القائمــة ،برصيــد  26هدفا ،ثم
مانو سارابيا بـ 22هدفا.
وبحســب شــبكة «أوبتــا»
لإلحصاءات ،فقد سجل ميسي
هدفه بعد دخوله بـــ 136ثانية
فقــط ،حيث دخــل بديــ ًا في
الشــوط الثانــي .وأوضحت أن
هذا الهدف هو األســرع مليسي
بقميص برشــلونة ،بعد دخوله
كبديل في الليجا.
وفي تفوق عاملــي جديد للنجم
األرجنتينــي والعب برشــلونة،
ميسي ،فقد أعلن االحتاد الدولي

ميسي يتجاوز حارس مرمى ريال بيتيس

للتاريخ واإلحصــاء ( ،)IFFHSعن
أفضل العب خالل العقد املاضي،
بناء علــى تصويت أعضاء االحتاد
في  150دولة عبر العالم.وكشف
االحتاد عبر موقعه الرســمي ،أن
األرجنتيني ليونيل ميســي قائد
برشــلونة ،هو من فــاز بجائزة
أفضــل العــب فــي العالم عن
العقد األخير.
وشملت قائمة أفضل  10العبني
العديــد من جنــوم اللعبة ،مثل
كريستيانو رونالدو ونيمار وروبرت
ليفانوفسكي.وجاء ترتيب أفضل
 10العبــن كالتالي:ليونيــل

ميسي (برشــلونة  -األرجنتني)،
كريســتيانو رونالدو (يوفنتوس
 البرتغــال) ،أندرياس إنييســتا(فيسيل كوبي  -إسبانيا) ،نيمار
دا سيلفا (باريس سان جيرمان -
البرازيل) ،ســيرجيو راموس (ريال
مدريــد  -إســبانيا) ،مانويل نوير
(بايرن ميونــخ  -أملانيــا) ،روبرت
ليفاندوفســكي (بايــرن ميونخ
 بولنــدا) ،جيانلويجــي بوفون(يوفنتــوس  -إيطاليــا) ،زالتــان
إبراهيموفيتش (ميالن  -السويد)،
لــوكا مودريتش (ريــال مدريد -
كرواتيا).

رقم إعجازي لرونالدو بعد هدفه أمام روما
روما ـ وكاالت:
متكن كريســتيانو رونالــدو ،جنم
يوفنتــوس ،من تســجيل الهدف
األول في مبــاراة فريقــه املقامة
أمام روما ،مبلعب أليانز ســتاديوم،
في إطار منافســات اجلولة  21من
الــدوري اإليطالي.وذكرت شــبكة
"بليتشــر ريبورت" ،أن كريستيانو
متكن من تسجيل هدفه رقم ،300

منذ أن بلغ عامــه الـ ،30ليثبت أن
العمر مجرد رقم فقط.
وأضافت أن الــدون قبل بلوغ عامه
الـــ ،30كان قد ســجل  463هدفا
في  718مبــاراة ،لكنه منذ أن بلغ
 30عا ًمــا ،ســجل  300هدف في
 326مباراة.فيمــا قالت شــبكة
"ســكواكا" ،إن رونالــدو وصــل
إلى الهــدف رقم  16لــه بالدوري

اإليطالي هذا املوســم ،ليأتي في
املرتبــة الثانية كأكثــر الالعبني
تهدي ًفا بالدوريات الكبرى حتى اآلن.
ولفتت إلــى أن البولنــدي روبرت
ليفاندوفســكي ،مهاجــم بايرن
ميونخ ،يتصدر قائمة أكثر الالعبني
تســجيالً لألهــداف بالدوريــات
الكبــرى ،حيث ســجل  24هد ًفا
بالدوري األملاني.

هاميلتون يمدد عقده
مع مرسيدس لموسم واحد
لندن ـ وكاالت:
أعلــن فريق مرســيدس أمس
أن ســائقه البريطانــي لويس
هاميلتون بطل العالم ســبع
مرات في ســباقات الفورموال
واحد وقع عقدا ً جديدا ً ملوسم
.2021وســيضع التمديد الذي
طال انتظــاره ،هاميلتون (36
عاماً) على طريق اللقب الثامن
في مســيرته االحترافية حيث
ســينفرد فــي حــال حتقيقه

هذا املوســم املقــرر انطالقه
فــي  28آذار املقبــل بجائــزة
البحريــن الكبــرى ،بالرقــم
القياســي العاملــي فــي عدد
االلقــاب في الفورمــوال واحد
والذي يتقاسمه مع االسطورة
االملاني ميكايل شوماخر.
وقــال الفريق في بيان« :يســ ّر
فريــق مرســيدس-أي إم جي
بترونــاس للفورمــوال واحد أن
يعلن أن بطل العالم للصانعني

فــي الفورمــوال واحــد وبطل
العالم للسائقني في الفورموال
واحد سيستمران م ًعا في عام
.»2021وكان عقــد هاميلتون
مع مرسيدس انتهى في نهاية
املوسم املاضي في كانون األول
املاضي .لكن بعد أسابيع عدة
من املفاوضات مع مرســيدس،
حسم مستقبله أخيراً ،برغم
أن الطرفني اتفقا على ســنة
إضافية واحدة فقط.

وفــي ســياق متصــل ،أصــدر
برشلونة بيانا رسميا ،للكشف
عن التشــخيص املبدئي إلصابة
مدافعــه األوروجوايانــي رونالد
أراوخو.وتعــرض أراوخو لإلصابة
خــال مبــاراة برشــلونة وريال
بيتيــس أول أمــس ،التي انتهت
بفوز البارسا بصعوبة  ،2-3حيث
خرج في الدقيقة  ،11ودخل بدال
منه الهولنــدي فرينكي دي يوجن.
وقال برشلونة في بيانه« :رونالد
أراوخــو يعانــي من التــواء في
الكاحل األيسر ،وسيخضع غدا
ملزيد مــن الفحوصــات الطبية

ملعرفة املدى الدقيقة لإلصابة».
ولم يعلن برشلونة مدة الغياب
املتوقعــة ألراوخو.ويســتعد
برشلونة ملواجهة إشبيلية ،يوم
غد األربعــاء  ،على ملعب رامون
سانشــيز بيزاخون ،فــي ذهاب
نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
إلى ذلك ،تقــدم قادش باحتجاج
إلى رئيس االحتاد اإلســباني لكرة
القدم ،لويس روبياليس ،وطالبه
بإجراء تغييرات على نظام حكم
الفيديو املســاعد ،بعد «قرارات
ضد الفريــق» للمبــاراة الثانية
على التوالي ،فــي دوري الدرجة

األولى.وخســر قادش ( )1-4أمام
ريال سوسيداد ،أول أمس بعدما
اُحتسبت ركلة جزاء ضده ،عقب
مراجعــة مــن حكــم الفيديو،
وبعدها حصل علــى ركلة جزاء
ألغاهــا الفار.كما ُطــرد العبه،
ماركوس مــاورو ،بعد تدخل آخر
من تقنية الفيديو.
وخالل الهزمية األســبوع املاضي
( ،)2-4على ملعبه أمام أتلتيكو
مدريــد ،حــرم حكــم الفيديو
املســاعد قادش من ركلة جزاء،
بعدما اصطدمت الكــرة بذراع
كوكــي ،العب وســط أتلتيكو،
أثنــاء ســقوطه علــى األرض.
ووقع الرســالة الغاضبة ،مانويل
فيزكاينــو فرنانديــز ،رئيس نادي
قــادش ،ونُشــرت علــى موقعه
بعــد الهزمية أمام سوســيداد.
وقــال النــادي إن قــرارات حكم
الفيديو املساعد «ال تستند إلى
أي معاييــر» ،بينما «يحتســب
شيء في مباراة ،وال يحتسب في
أخرى».
وأضافت رسالة االحتجاج «شق
قــادش طريقــه من القــاع ،وال
نهتم بوسائل اإلعالم ،التي تقول
إننــا مدينون مبزيد مــن النقاط،
بســبب أخطاء حكــم الفيديو
املساعد ..نسعى للحصول على
ما نستحقه على أرض امللعب».
وواصــل قــادش «ال نســتحق
أن تكــون التقنيــة دائمــا ضد
مصاحلنــا ،ال ميكننا رفع أصواتنا
ألننا ســنعاقب ..لذلــك نلتزم
الصمت ضد الظلم ،الذي نعاني
منه أســبوعا بعد آخر ،بســبب
أخطاء حكم الفيديو املساعد».
وتابــع «لذا أيهــا الرئيس ،يرجى
إصــاح تقنية حكــم الفيديو
املســاعد ،من أجل كــرة القدم
ولصالــح االحتــاد اإلســباني،
ولصالح اجلميع».

إبراهيموفيتش «االستثنائي» يسجل
هدفه رقم  501على صعيد األندية
روما ـ وكاالت:
ّ
أكد السويدي زالتان إبراهيموفيتش
صاحب الثنائية على كروتوني أنّه
يقوم بعملــه الذي يحتــم عليه
إحراز األهــداف مشــيرا ً لضرورة
مواصلة حتقيــق االنتصارات.وبعد
وصوله إلى الهدف رقم خمسمائة
بكافة املسابقات مع جميع األندية
شدد إبراهيموفيتش
التي لعب لها ّ
على أهمية االســتمراري ُة في هز
الشباك ومســاعد ُة الفريق.ووقع
إبــرا على هدفني مــن أصل أربعة
أمام كروتوني  0-4ليســاعد ميالن
في العــودة إلى الصــدارة بفارق
نقطتني عن إنتر.
وبالتالي ،رفع الســويدي ( 39عاماً)
بهدفيه عدد أهدافه في مســيرته
االحترافيــة مع األنديــة إلى 501
هدف ،من دون احتســاب  62هدفا ً
ســجلها في  116مشاركة دولية
مع منتخب السويد.
ورفع إبراهيموفيتش رصيد أهدافه
مع ميالن إلــى  14هدفــا ً في 11
مباراة بالدوري اإليطالي املوســم
احلالي ،منها ثالثة فقط من ركالت

إبراهميوفيتش
جزاء.وبالتالي بات على بعد هدفني
فقط من البرتغالي كريســتيانو
رونالدو جنم يوفنتوس الذي سجل
أيضا ً هدفــه رقم  16فــي مباراة
فريقه أمام روما.
وســبق لـ»إيبرا أن غاب ألســابيع
عدة عن تشكيلة ميالن في اخلريف
بســبب اإلصابة .وكان قد سجل
 11هدفــا ً املوســم املاضــي بعد
عودته إلى ميالن من لوس أجنليس

غاالكســي في الواليــات املتحدة
حيث سجل  53هدفا ً في  58مباراة.
ومع األندية األخرى ،ظهر مع ماملو
الســويدي ( 18هدفاً) ،وسجل 48
هدفا ً ألياكس أمستردام الهولندي،
 26هدفا ً ليوفنتــوس 66 ،إلنتر22 ،
مع برشلونة اإلســباني 83 ،مليالن،
 29ملانشســتر يونايتد اإلنكليزي،
و 156هدفــا ً لباريس ســان جرمان
الفرنسي.

تيم يسحق كوكوشكين وهاليب تضرب بقوة في أستراليا المفتوحة
سيدني ـ وكاالت:
جتــاوز النمســاوي دومينيك تيم
تراجعه في البداية ،وهزم منافسه
ميخائيــل كوكوشــكني بثالث
مجموعات متتاليــة ،بواقع (6-7
و 2-6و ،)3-6ليصعــد إلــى الدور
الثاني في منافسات فردي الرجال،

ببطولــة أســتراليا املفتوحــة
للتنــس ،أمس.وفــي ملعب رود
ليفر ،تعرض تيم ،املصنف الثالث،
لكسر إرساله مرتني في اجملموعة
األولى.
واضطر لبذل جهد كبير ،من أجل
إنقاذ نقطة حسم اجملموعة ،في

حــن كان متأخــرا  ،5-6قبل أن
ينجح في التفــوق على املنافس
القادم من كازاخســتان ،وحسم
اجملموعــة لصاحله.وبعــد ذلــك،
اســتعاد تيم إيقاعه ،وســريعا
فاز باجملموعتــن التاليتني ،وأنهى
املباراة بكسر إرسال كوكوشكني،

بواقع .0-50
مــن جانبــه ،صعــدت املصنفة
الثانية ،الرومانية سيمونا هاليب،
إلــى الدور الثاني في منافســات
فردي الســيدات ،فــي البطولة
ذاتهــا ،أمــس بعدما ســحقت
منافستها احمللية ،ليزيت كابريرا

( 2-6و.)6-وكان تفــوق الالعبــة
الرومانية اخملضرمة واضحا متاما،
طوال املباراة ،وتالعبت مبنافستها
وكسرت إرســالها عندما أرادت.
ولم يســبق لكابريــرا الفوز في
أي مباراة ،فــي البطولة الكبرى
في بالدها ،خالل أربع مشــاركات.

واســتمرت املباراة أقل قليال من
ســاعة كاملة.وحسمت هاليب،
التي صعدت لقبل نهائي البطولة
فــي العــام املاضــي ،املواجهة
بسادس كسر لإلرسال ،وستلتقي
في الــدور املقبل مع أســترالية
أخرى ،هي آيال تومليانوفيتش.
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الصناعات يتغلب على أرببل في افتتاح الجولة  18لدوري الكرة الممتاز

إسماعيل زاير

الجوية يعزز صدارته باقتناصه فوزا ثمينا على حساب الميناء
بغداد ـ الصباح الجديد:

عزز فريق اجلوية صدارته لترتيب
الدوري املمتاز بعد اقتناصه فوزا
ثمينا علــى فريق امليناء بهدفني
مقابل هدف واحد حلساب اجلولة
الثامنة عشرة من املرحلة االولى
لدوري الكرة املمتــاز في مباراة
ضيفها ملعب الشعب الدولي،
بدأ فريق امليناء بالتســجيل عن
طريــق العبة حســام مالك في
الدقيقة  30من ركلة حرة ،ناهيا
به الشــوط االول للمباراة التي
ادارها احلكم الدولي علي صباح،
وفــي الدقيقــة  60ادرك اجلوية
هدف التعديل عن طريق الالعب
أمجد راضــي من ركلــة جزاء،
قبل ان يضيف الالعب ســامح
ســعيد هدفا ثانيا للجوية في
الدقيقة  80لينجح الصقور في
التمسك باملركز االول في الئحة
أندية الدوري ،وبالفوز رفع اجلوية
رصيده إلى  38نقطة في صدارة
الترتيب ،فيما جتمد رصيد امليناء
عند التقطة .20
من جانبه ،حقق فريق الصناعات
الكهربائيــة ثانــي انتصاراتــه
منــذ بداية الــدوري املمتاز على
حســاب فريق أربيل بهدفني من
دون رد فــي املبــاراة التي اقيمت
في ملعب الصناعة أمس بقيادة
احلكم احســان سامي ..وسجل
هدفي الفوز للصناعات الالعب
مصطفــى محمود مــن ركتي
جزاء في الدقيقتني  5و.87وعلى
الرغم مــن فوز الصناعات لكنه
بقــي متذيالً ترتيــب الدوري في
املركز العشــرين واألخير برصيد

امجد راضي في محاولة لهز شباك امليناء أمس

 14نقطــة ،في حني تراجع أربيل
الى املركز  14برصيد  19نقطة.
وهذا الفــوز هو الثانــي لفريق
الصناعــات الكهربائية ،اذ لعب
 18مباراة فاز في  2وخســر في
ثماني مباريات وتعــادل مثلها،
وســجل  8أهــداف ،فــي حني
اســتقبلت شــباكه  18كــرة،
وتســنم مهمــة تدريــب فريق
الصناعات املالك التدريبي املؤلف

من عبــاس عبيد ومســاعديه
حيدر عبيد وعلي حسني رحيمة،
في حــن مت االبقــاء على مدرب
حراس املرمــى خالد عطية ،بعد
اســتقالة املدرب السابق عماد
عودة.
ولعب فريــق الصناعات مباراتني
بقيادة مالكــه التدريبي اجلديد،
اذ سبق ان خسر بهدفني من دون
رد امــام امليناء ،ومباراة أمس هي

الكراتيه يختتم اختبارات
األحزمة للمنطقة الجنوبية
بغداد ـ طه الجنابي:
اختتمــت بالبصــرة اختبــارات
األحزمــة الســوداء للمنطقــة
اجلنوبية بالتنســيق مــع االحتاد
الفرعي حيث متــت ترقية العبني
ومدربني بحضــور الدكتور عادل
عيدان رئيس االحتاد واخلبير الدكتور
تيرس عوديشو.رئيس جلنة وأعضاء

االحتاد وضمت املنطقة اجلنوبية
كل مــن محافظــات ( البصرة _
املثنى _ ميســان _ذي قار) .وذكر
الدكتور عــادل عيــدان للصباح
اجلديد ان هذا الشهر سيتم خالله
اجناز ترقيــة األحزمة للمحافظات
كافــة حيــث ســتقام اجلمعة
املقبــل ترقية األحزمــة ملنطقة

الفرات األوســط ببابــل وبعدها
فــي العاصمة وأخيــرا اختبارات
املنطقة الشمالية وأضاف
ان هذا النشــاط هو االول لالحتاد
خــال موســم  ، ٢٠٢١مضيفــا
ونأمل ان جتري االمور بانســيابية
في الرياضــة العراقية لكي تعود
حركة االنشطة بصوره طبيعية.

الشرطة يتمسك بالمدافع سعد ناطق
بغداد ـ الصباح الجديد:
متســكت إدارة الشــرطة العراقي
مبدافعهــا الدولــي ،ســعد ناطق،
ورفضت منحه البطاقــة الدولية
لالنتقــال إلى األهلي الســعودي،
بعقد ميتد ملوسمني ،بقيمة مليون
دوالر.
الالعب أبدى رغبتــه في االنتقال
إلى األهلي ،وجرت األمور بشــكل
طبيعــي ،وكان هنــاك جتاوب بني
إدارتــي الناديني ،لكن الشــرطة
رفض فجــأة التخلي عن الالعب.

سعد ناطق

بعدمــا أبــدى املــدرب الصربي
للشرطة ،إليتش ،متسكه بسعد
ناطق ،ال ســيما أن الفريق مقبل
على املشــاركة فــي دوري أبطال
آســيا ،وبحاجــة إلــى تدعيــم
صفوفه ،ال أن يتخلى عن العبيه.
وقبل أن يغلق الشــرطة الطريق
أمام األهلي السعودي ،ناقش مع
املدرب إمكانية إيجاد البديل ،خالل
مدة االنتقاالت الشتوية ،لكن لم
يصلوا إلى حل مثالي ،وهو ما دفع
اإلدارة إلى التمسك بالالعب.

نفط البصرة يضم اللبناني شرف الدين
بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقد نفط البصــرة العراقي ،مع
املدافع حسني شرف الدين قادما من
الصفاء اللبناني.وكان شرف الدين
قد عاد إلى صفوف الفريق البيروتي

خالل ســوق االنتقاالت الشــتوية،
قادما من سيفان األرميني وبسبب
عدم اكتمال الــدوري اللبناني حتى
اآلن ،وعدم حتديد موعد الستئنافه،
وتوقــف التدريبــات لألندية فضل

تقرير

شرف الدين االحتراف .ويعد ،شرف
أحد أبــرز املدافعني في لبنان ،حيث
لعب في وقت سابق ملنتخب لبنان
األوملبي وأندية النجمة والصفاء في
لبنان.

الثانية التي حقــق فيها الفوز
بالنتيجة نفســها على حساب
فريق اربيل.
وتقام اليــوم ضمن اجلولة ذاتها،
اليوم الثالثاء ســت مواجهات،
الديوانيــة ونفط الوســط في
ملعب االول ،والسماوة يستقبل
القاســم ،واحلدود يالقي الطلبة
في ملعب التاجي ،وتقام جميع
املباريات في الســاعة  2ظهرا،

فــي حني جتــرى مبــاراة الكرخ
والزوراء في ملعب الساحر احمد
راضي بنادي الكرخ في الســاعة
الثالثــة والربع عصــر ،ويضيف
ملعــب النجف الدولــي مباراة
اهل الــدار وضيوفهم فريق زاخو
في الساعة اخلامسة والنصف
مســاء ،ويلتقي نفط ميســان
وأمانة بغداد في ملعب ميسان
األوملبي فــي الســاعة الثامنة

اال ربع مســاء ،اما يــوم االربعاء
فيشهد اختتام مباريات اجلولة،
باقامة مباراتي الكهرباء والنفط
في ملعب التاجي في الســاعة
الثانيــة ظهرا ،ونفــط البصرة
يضيف الشــرطة فــي ملعب
الفيحــاء في الســاعة الرابعة
والربع عصر.
من جانبه ،قال مدرب الكرخ ،ثائر
أحمد ،إن فريقه سيواجه الزوراء،
اليوم الثالثاء ،ضمن منافســات
اجلولــة  18مــن الــدوري  ،بروح
معنوية عالية ،بعــد فوزه على
الصناعات الكهربائية.
وأضــاف ثائــر «مواجهــة فريق
بحجــم الــزوراء ،ال شــك أنها
ال تخلــو من الصعوبــة ،لكننا
نراهن على الروح املعنوية بعدما
اســتعاد توازنه».وتابع «نسعى
ملواصلــة النتائــج اإليجابيــة،
وبالتالــي نحــاول أن نســتثمر
اندفــاع الالعبني للخــروج من
املباراة بنتيجــة طيبة».ونوه أن
اجلهاز الفني يســعى إلشــراك
بعــض الالعبــن اجلــدد الذين
انضموا في امليركاتو الشــتوي،
مشــيرًا إلى غيــاب النيجيري
سلمون الذي غادر إلى بلده ،في
فترة إجازة.
وأشــار إلى أن الزوراء من األندية
املنافســة على اللقــب ،ويضم
مجموعــة طيبة مــن الالعبني
حتت قيــادة جهاز فنــي مميز.وأمت
«نســعى العتماد طريقة لعب
تتناســب مع الفريــق املنافس،
حددنا املفاتيح املهمــة للزوراء
ونســعى لتعطيلها ،والتركيز
على نقاط ضعفهــم من أجل
اخلروج بنتيجة طيبة».

صالح هادي :مواهب سلة بابل ترفد فريق
المحافظة األول بطاقات متميزة
بغداد ـ فالح الناصر:
أبدى مــدرب موهبة بابل  ،صالح
هــادي ،ثقته بامكانــات فريقه
ومــدى الفوائد التــي خرج بها
مــن اللقــاء الودي الــذي اقيم
مؤخرا امام العبي مركز املوهبة
الرياضية في بغــداد ،منوها ان
فريقه كان متميزا ويطمح إلى
االفضل ،سيما انه اجرى مباريات
ودية امام فرق اخلطوط وســدة
الهندية واجلماهير و االســبوع
املقبل ســيواجه فريــق موهبة
الديوانية ،مؤكدا ان سلســلة
املباريات الوديــة تؤدي إلى تعزيز
لغــة االنســجام والتفاهم بني
الالعبــن ،كمــا متنــح املالك
التدريبــي رؤية فنيــة واضحة
المكانــات كل العب ،بالتالي ان
التركيز ينصب في املباريات على
رفع درجة االداء وروح التعاون بني
الالعبني واالســتفادة القصوى
مــن املواجهــات لتصحيــح

صالح هادي

االخطاء ومتتــن اجلوانب الفنية
اإليجابية.
وذكر أن وفد فريق تالف من احمد
محمد ناجــي مديــرا ومحمد
حسن شعالن مشرفا و ١٢العبا
تولدات( .)٢٠٠٧ _ ٢٠٠٤
وأوضح أن فريق املوهبة الرياضية

بكرة الســلة في بابل رفد نادي
احللة الــذي يلعب فــي الدوري
املمتاز مبجموعة مــن الالعبني
املتميزيــن وهــم( مصطفى و
مرتضــى ميثم وحســن علي
ومحمد املهدي وزيد علي وطيف
ابراهيم).وفي نهاية حديثه قدم
املدرب شــكره إلــى إدارة املركز
الوطنــي فــي بغــداد واملدربني
للحفاوة واالستقبال الذي ناله
وفد فريق بابل أثناء حضوره إلى
بغداد.
يشــار إلى ان اللقــاء الودي فاز
بنتيجته فريق املوهبة الرياضية
فــرع محافظــة بابل بـــ ٤٩
نقطة مقابل  ٤١نقطة ملواهب
املركز الوطني في بغداد بقيادة
احلكمان االحتاديان  ،فاضل بنيان
وليث محمد ،وضيفــت اللقاء
قاعة املركــز الوطني للموهبة
الرياضية في املدينة الشــبابية
ببغداد.

اليد يشيد بمنشآت نادي الجيش الرياضي
بغداد  -حسام عبد الرضا*
التقــى رئيس االحتــاد املركزي
لكــرة اليــد محمد هاشــم
األعرجي برفقــة أعضاء االحتاد
( خليل ابراهيم ورضا اجلاروش )
مديــر إدارة نادي اجليش العميد
اســامة الســاكني وأمني سر
النادي حيدرســكر عوده خالل

زيــارة إلــى مقر نــادي اجليش
الرياضي.
ومت خاللهــا تبــادل اآلراء
والطروحــات التــي تصب في
مصلحة الرياضة وباالخص كرة
اليد العراقية ،ومت االطالع على
املنشــأت التي يقوم بتشيدها
نادي اجليــش( قاعــة متعددة

األغــراض ومســبح مغلق )،
وأثنى من خاللها األعرجي على
دور اإلدارة في تهيئة املنشــآت
التي تليق باســم نادي اجليش
الرياضــي والرياضــة العراقية
باخلصوص.

األمل الرياضي والمستقبل:
ميسي والبحث عن حلول

افتقد مشجعو الرياضة مشاهدة مباريات
كرة القدم احلية منذ أكثر من عام ،املباريات
الكروية التي أحبوها وعشقوها .وغاب عن
ناظرهم حركات املبدعني من أساطني كرة
القدم وهي حتدث أمامهم وســط أصوات
اجلمهور املنتشــية .ولكن مع مرور الزمن
اعتاد اجلمهور على ذلك الغياب وتســمروا
بدال ً مــن املقعد املألوف في اإلســتاديوم
على تعويضات طريفة مســجلة ألصوات
افتراضيــة لصرخات متناســبة مع كل
حركة وأناشيد كانوا ينشدونها في العادة،
بل صرخات الغضب واحلماس كما لو كان
الناس أنفسهم في امللعب.
طبعــا ً ال يخفــى على اخلبــراء واملتابعني
أن ثمة من يخســر الكثير بســبب غياب
اجلمهور وال ســيما شركات اإلعالن والبث
التلفزيوني احلي واليهم يخســر مسؤولو
أقســام التخصص فــي كل نــاد ،الذين
اعتادوا أن يكســبوا من نقــل كل مباراة
ماليني الدوالرات ومن كل تســعني دقيقة
ماليــن إضافية عن املبالــغ املترتبة على
قمصــان الالعبني املشــهورين فضال عن
املوارد املترتبة عن بيعها في مخازن الفرق
كلها.
ولكن الســؤال هنا :هل اضمحل دور كرة
القــدم أو تضاءل أثرها وشــعبيتها؟ أبداً،
فالصناعــة الرياضيــة أثبتت أنهــا فنا ً
عميــق اجلذور قادر علــى التأقلم والتدبير
واالبتكار مبا يسمح بتقليص خسائرها من
هجران اجلمهور وتقييد احلضور البشــري.
وتدرك تلك الصناعــات أنها إن لم تعوض
عن نشاطها احلي بنشــاط افتراضي نادر
احلصول فــي مجال او قطــاع آخر ،فإنها
ستتالشــى وتندثــر وتنضم الــى بقية
القطاعات التي أدخلها كورونا الى املسلخ
التكنلوجي الذي ال يرحم..
ومن املالمح املؤملة لهذا العالم القاسي ما
يحصل في مجال عقود الالعبني في فترة
االنتقاالت الشتوية إذ شهدنا تدنيا ً كبيرا ُ
في العقود .ويشــهد اجلــدل الدائر بصدد
الالعب االرجنتيني ليونيل ميســي حجم
االنفعاالت املرافقة ألزمته مع برشلونة وال
سيما نشر تفصيالت عقده مع النادي على
املأل مما تسبب بإثارة الكثير من املناقشات
املتباينــة مبا في ذلــك محاولة التحريض
على ميسي ومقدار عقده باهض القيمة.
ولكن املوضوع أثار جــدال ً غير منتظر أضر
مبصالــح أولئــك الذين أفشــوا األمر ألن
عقد ميسي جلب خالل عقد من السنني
املاضية للنادي مكاســب كبيرة للغاية ال
تقارن مبا جرى االتفاق معه .ولكن حسابات
ميســي ليست بقدر حســابات الالعبني
اآلخرين في أوروبــا أو غيرها .فليس كلهم
بجاذبية ميسي وال عبقريته الكروية ،لذا
فنحــن إزاء انخفاض يقدر بثالثني من املئة
في أسعار عقود الالعبني الباقني.
ولكن مــع كل هــذه التطــورات ال تزال
الرياضــة بحاجــة الى التعافي بشــكل
منهجي وواسع حتى تصل الى املستويات
الســابقة .ولهــذا جتهــد املؤسســات
املتخصصة في البحث عن حلول مقنعة
للتخلص من األزمة ولهذا فهي تتشــارك
مــع املؤسســات الصحيــة الدولية في
الســعي احملموم للخروج مــن نفق طال
السير فيه من دون ضوء.
* رئيس التحرير

* املنسق اإلعالمي الحتاد اليد

تنفيذ أعمال الهيكل الحديدي لملعب الزوراء نهاية االسبوع

نسب اإلنجاز في ملعب كركوك األولمبي تقترب من 80%
بغداد ـ محمد حمدي*

يُواصل وزير الشباب والرياضة عدنان
درجــال متابعت ُه الدقيقــة جلميع
املنشــآت الرياضية والشبابية التي
تُنفذهــا وزارة الشــباب والرياضة
في احملافظات كافــة ،ومنها ملعب
كركــوك األوملبي ســعة ( )25ألف
متفرج الذي تعيد تأهيل ُه شركة افا
سبور التركية.
إذ أكــ َد املهندس علي حســن من
دائــرة املهندس املقيــم ،إن تواصل
وزير الشــباب مع مالكات املشــروع
وتدخله شــخص ًيا أثمــر عن تقدمي
تســهيالت كثيــرة لســير العمل
ً
فضل عن التوجيهــات املهمة التي
يبديهــا ،ومنها ضرورة زيادة املالكات
العاملة في الشــركة ألجل سرعة
إمتام املشروع الذي اقترب من نسبة
اجنــاز اجمالية تصل الــى  % 80من
حجم العمل  ،مضي ًفا أن األســبوع
األخير َ
شه َد أعمال تركيب الهيكل
احلديدي للمســقف فــي اجلزء 3A
بعــد االنتهاء من تركيــب اجلزء 3B
وجتهيز حجر احلالن واملواد االنشائية

لتغليف البوابة الرئيسة والتغليف
باملررر للجدران الداخلية لبناية VIP
الطابــق االرضي ومعهــا التغليف
باخلشــب للجدران الداخلية لصالة
كبار الضيــوف  VVIPمــع تركيب
الســقوف الثانوية املزدانة بالنقوش
املغربية وجتهيز وتثبيــت التراكيب
الكهربائية للطابقني الثاني والثالث
ملبنى . VIP
وتابــع حســن أن اجلانــب املتعلق
باملناطق اخلضراء واحلدائق الداخلية
شــهد مــد شــبكات الســقي
واالســتمرار بأعمال العناية بالثيل
والقص والتســميد ألرضية امللعب
وتهيئــة أرضيــة امللعــب الثانوي
التدريبــي بانتظار جتهيــزه بالثيل
الطبيعي
وأشــار إلى أن أعمال التاسيســات
الصحيــة واملائيــة حتــت املدرجات
وأعمــال الدفن واحلدل في الشــارع
الرئيسي والباركات باحلصى اخلابط
مازالت مســتمرة ومعهــا أعمال
الفحوصات اخملتبرية.
أك َد مسٔوول مكتب املهندس املقيم
مللعب الزوراء الرياضية ســعة ()16
ألف متفرج الذي تنفذ ُه شركة بلند

اعمال نسب متقدمة في ملعب كركوك األوملبي

حلســاب وزار ِة
باية اإليرانية
الشباب
ِ
ِ
والرياضــ ِة  ،إن متابعة الســيد وزير

الشــباب والرياضة عدنــان درجال
لتفاصيــل العمل يوم ًيــا ،والوقوف

جميــع املعوقــات وتذليلها
علــى
ِ
أســهم إلى حــ ٍد بعيد عــن تقدم

العمــل بصــور ٍة جيدة فــي مجال
التشــطيبات واإلنهــاءات وأعمال
الدفن واحلــدل وجتهيز مواد الهيكل
احلديدي اخلاص بسقف امللعب بغية
الشــروع بتنصيب ِه رســم ًيا نهاية
األسبوع احلالي>
وأضــاف  :امللعب بحاج ٍة إلى تواصل
العمل ملدة بســيطة ،ال سيما مع
وصول املــواد الكهربأيية وكاميرات
ً
فضل عن جتهيزات
املراقبة واإلنــارة،
املرمــر والســيراميك وأجهزة الرش
ودافعات املياه ليكتمــل العمل به
متاما ً بعــد أن تعرض العمل للتأخير
مرات عدة.
ٍ
وفــي ســياق اخــر ،وزير الشــباب
والرياضة عدنان درجــال يَتفقد ،اول
أمس سير األعمال في
مشروع قاعة
ِ
البولينغ في املدين ِة الشــبابية قرب
ملعب الشعب الدولي.
إلى ذلــك ،افتتحت وزارة الشــباب
والرياضــة ـ دائــرة الرعاية العلمية
فعاليات امللتقى الفلكي للشــباب
الهواة على قاع ِة السيادة في مبنى
القبة الفلكية قرب متنــزه الزوراء
مبُشارك ِة عددٍ من أستاذة اجلامعات
وهواة الفللك.وَرَحب مدير عام دائرة

الرعاية العلمية الدكتور أحمد سعد
عليوي خالل كلمة ل ُه أمام احلضور،
مؤكــ ًدا أن وزارة الشــباب والرياضة
والرعاية العلميــة أبوابها مفتوحة
أمام جميع األنشــطة والفعاليات
العلميــة ،والدائــرة حريصة على
تنفيذ األنشطة الفلكية.
من جانبها اســتعرضت مســؤولة
شــعبة الفلك د.زينب قاســم دور
قســم الفلك فــي دائــر ِة الرعاية
العلمية واألنشطة الفلكية موثقة
بفلم فديوي مت َ عرضــ ُه في امللتقى
الفلكي ومت َ مناقشة كيفية تطوير
اجلانب الفلكي في العراق واملشاكل
واملعوقات التي يالقونه في التصوير
الفلكي.
وأضافــت أن املنتديــات التي لديها
امكانية للتصوير الفلكي ســيتم
اعتمادهــا لــدى وزارة الشــباب
والرياضــة وميكــن للهواة ممارســة
هواياتهــم فــي احملافظات.وطالب
احلضور إعادة تأهيل القبة الفلكية
وإطالق جمعيــة للهواة الفلك ،إذ مت
مناقشة آلية تشكيل اجلمعية.
* إعالم الشباب والرياضة

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

التجاهل مفترق طرق يفضي

منزل مساحته "1.7متر"

للبيع بمليون و 204االف دوالر
الصباح الجديد  -وكاالت:
عرض في لندن منزل للبيــع يبلغ عرضه "1.7متر" بأكثر
مبوقع
من مليون يورو أي ما يقارب "مليون  204آالف دوالر"
ٍ
ٍ
جغرافي غريب "يقع بني صالون لتصفيف الشــعر وبني
عيادة طبيب".
يتكون املبنى من خمسة طوابق ،في حي "شبيردز-بوش"،
وكان متجرًا لبيع القبعات الفيكتورية.
ديفيــد مايرز مديــر املبيعات في الوكالة املســؤولة عن
بيع هذا املبنى ،أشــار إلى أن وصول ســعر بيعه إلى هذه
القيمة يعود إلى أن املنزل بُني في نهاية القرن  19أو بداية
القرن العشرين.
وهذا يعنــي أنه ميثل جز ًءا من تاريخ لنــدن ،وفي تصريح
سابق له ،وصف هذا املبني بأنه "جزء من سحر لندن" ما
ً
باهظا.
يجعل سعره
وهذا املنزل يناســب "زوجني شابني أو شــخصا واحدا".
وبفضــل ميزاتــه "الفريــدة" مــن ناحية تاريــخ بنائه
واالبتكارات االنتقائية للداخل ،ميكن للمنزل -وفقا ملايرز-
أن يجــذب مشــترين "يهتمون بالفــن" أو "بوهيميني".
حسب ما قال ديفيد مايرز.
يتكون املنزل من عدة طوابق ،املطبخ في الطابق السفلي،
وغرفة النوم في الطابق األول ومكتب وشرفة خالبة تطل
على أسطح املنازل غرب لندن.
الطابق الثاني يتكون من حمام وغرفة استحمام ،والثالث
مكون من غرفة النوم الرئيسة.

هواوي تطلق أحدث هواتفها
القابلة للطي الشهر الجاري

الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلنت شــركة هواوي عبر صفحتها في شبكة  Weiboأنها
ستكشــف هاتفها األحدث القابل للطي  Mate X2في 22
فبراير اجلاري.
وتبعا ألحدث التسريبات فإن الهاتف سيكون الهيكل بأبعاد
( )8.2/145.8/161.8ملم ،ووزنــه  295غ ،ومحمي بطبقة من
البالستيك املقاوم للصدمات واخلدوش.
ومن املفترض أن يجهز الهاتف بشاشــتني ،شاشة أساسية
داخليــة مبقــاس  8.01بوصة ،دقــة عرضهــا ()2220/2480
بيكســل ،وشاشــة خارجية مبقاس  6.45بوصة دقة عرضها
تعادل ( )1160/2270بيكسل.
أما املعالج فمن املتوقــع أن يكون من نوع  Kirin 9000مطور
بتقنية ( 5نانومترات) ،ونظام التشغيل من املفترض أن يكون
مطورا عن نظام .Android 10
وتتميز بطارية اجلهاز بســعتها البالغــة  4400ميلي أمبير
ميكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة  66واطا ،وجهز
بكاميرا أمامية بدقة  16ميغابيكســل ،وكاميرا أساســية
رباعية العدسة بدقة ( )8+12+16+50ميغابيكسل.

احالم يوسف
يقول افالطون :اذا جتاهلك شــخص
فهو يريدك ان تخرج من حياته ،ويقول
يعدك
شكســبير :ان من يتجاهلك ّ
األهم فــي حياته ،اما محمود درويش
فقال :ال أشغل نفسي مبن يتجاهلني
فأنا مشغول مبن يحبني .ايهم اصح
خاصة بعــد ان استشــهدنا بأقوال
شهيرين.
ســؤال طرحناه علــى مجموعة من
الشباب:
ايســر اخلفاجي ايد مقولة افالطون،
في حال كنا نعــرف انه ال يودنا وقال:
"ان كان الشخص ال تربطنا به عالقة
جيدة فمؤكد ســيكون رأي افالطون
هو الصح ،اما ان كنــا نحبه ونعلم
مقدار محبته لنا فمؤكد ســتكون
مقولة شكسبير هي األصح ،فبعض
احملبــن بغية احلصول علــى اهتمام
اكبر يبــدأ بالبحث عن أي وســيلة
ومنها لفت االنتباه بطريقة التجاهل
املتعمد" .اما ان كان شخص ال يعني
لي شــيئا فلماذا اهدر وقتي بالبحث
عن االسباب؟ االجدى ان استثمره مع
من احبه ويحبني وهنا تكون مقولة
درويش هي الصائبة.
علي كرمي وجــد ان "كل واحد منهم
فسر امر التجاهل حسب شخصيته
هو :شكســبير اديب وشــاعر كتب
اجمــل القصــص الرومانســية
لذلك فمشــاعره مرهفة ومقولته
تدل عليــه ،اما افالطــون فبصفته
فيلسوف عصره وكان يعقلن ومينطق
االشــياء فتفسيره للحالة غاب عنه
االحســاس العاطفي ،امــا محمود
درويش فرمبا ألنه شاعر مرهف احلس،
وجد ان احلب هو االهم والتركيز عليه
افضــل مــن االهتمام بأي شــيء او
شخص اخر".
عليــاء موســى حــددت املوضــوع

ولكي ينهض النائب مبهمات الدفاع عن

مصالح املواطنني العراقيني وحقوقهم ،حسين الصدر

واملتتبع جللسات مجلس النواب العراقي
يجد – ولالسفالشديد – أ َّن حوالي (مائة)
نائــب من بني املئات مــن ن ّوابه  ،هم في
غياب ،البــل يقيم بعضهم خارج الوطن
!!...
والغياب املســتمر هو أبــرز االدلة على
االتســام بصفات التهاون والنكوص عن
اداء الواجب .
--5
والسؤال اآلن :
هــل يتقاضى النائــب الغائــب رواتبه

دخلت املمثلة املصرية
دينــا الشــربيني ،إلى
معســكر ملدة عشرة
أيام ،من أجــل تصوير
مسلســلها اجلديــد
الــذي يحمــل عنوان
"قصــر النيــل" ،ومن
املقــرر عــرض العمل
ضمن السباق املاراثوني
املقبل .وتــدور أحداث
مسلســل "قصــر
النبيــل" فــي حقبة
ســتينيات القــرن
املاضي ،ويجمع العمل
بني األكشــن والدراما
واإلثــارة والتشــويق.
إشــارة إلى أن املمثلة

Husseinalsadr2011@yahoo.com

ومخصصاته كاملة غيــر منقوصة أم
يرفض تسلمها بسبب الغياب ؟
واجلواب :
انه يستوفيها بالكامل ودون تردد !!..
وهذا استنزاف للمال العام دُو َن أي ِة خدمة
في املقابل ،وهو ماال يرضاه االنصاف على
االطالق .
--6
واذا كان املرشــحون للنيابــة مدفوعني
بدافــع وطنــي أصيل،وكانــوا حريصني
على النهوض بخدمة الشــعب والوطن
صــرا ً على
 ،فكــم منهم ســيبقى ُم ّ
ترشيح نفسه اذا أ ُ ْعل َن ع ْن إلغاء الرواتب
واخملصصات لِن ّواب اجمللس ؟
انه مجس اختبار حقيقي ،ونستطيع أ ْن
من ّيز َم ْن يبحث عن مكاســب وامتيازات
شــخصية بأســم الدفاع عن الشعب
وبــن َم ْن ال ينتظــر أجرا ً على
والوطن،
ْ
خدماتــه اال الفــوز برضــا اهلل جاعالً
خدماته من عباداته االجتماعية .
--7
ا ّن الوضع املالي املتدهور للبالد يقودنا الى
طرح امثال هذه املقترحات.
ــب هذه املقترحات شــريح ًة
ض ُ
وقد تُ ْغ ِ
معينــة من النــاس  ،ولكننــا ال نبالي
بغضب هــؤالء ،مادام االقتراح بنفســه
ســليما وطريقا للوصول الى حل جذري
للنفقــات الكبيرة التــي أثقلت املوازنة
وسجلت عليها عجزا ً كبيرا ً .
العامة
ْ

دينا الشربينيعادت إلى
ممارسة حياتها بشكل
طبيعي ،بعد مرور فترة
علــى انفصالهــا عن
الفنان املصــري عمرو
دياب ،بســبب خالفات
وقعــت بــن الطرفني
وتســببت فــي إنهاء
عالقتهما العاطفية.

قيس الشيخ

بطبيعة العالقة بني الطرفني وقالت:
"ان كانت تربطنــي عالقة عاطفية
مع الشــخص الذي جتاهلني فمؤكد
سأفســر جتاهله على انه وســيلة
جلذب اهتمامــي ،او رمبا اكون اخطأت
بحقه بقصد او من دون قصد ويريد ان
ينبهني او يشعرني بالذنب".
احلدي فقد
بثينــة الراوي كان رأيهــا ّ
فســرت التجاهــل على انــه طريق
التغيير االعظــم وان "من يتجاهلنا
يكــون قد وجــد البديــل ،ووصفت
هــؤالء بانهم "اشــخاص يتعاملون
مع االخريــن على اســاس املصالح
الشخصية".
ســرمد احمد ذكــر ان "التجاهل ال

ميكــن ان يكــون مع شــخص احبه
ويحبني سواء في عالقة عاطفية ام
صداقة ،فانا اجتاهل الشخص الذي ال
يعني لي شيئا ،فرأي افالطون صحيح
ان من يتجاهلنا يخبرنا بطريقة غير
مباشرة انه يريد منا اخلروج من حياته
الى االبد".
وكان رأي ميسرة اجلبوري ان "التجاهل
ورد الفعل جتاهه يعتمد على طبيعة
العالقة كي نفهــم الغاية منه ،فان
كان هناك ود واحترام ،ميكن ان اســأل
وابحث واتواصل مع الشــخص كي
افهم ،اما ان كانت تربطني به عالقة
مضطربة فرمبا اقول اخلير فيما اختاره
اهلل والبعد غنيمة".

الصباح الجديد  -وكاالت:
قام الفنان االميركي مات مكارثي بتصوير
قطط ومن ثــم حتويلها الى قطط عمالقة
بواسطة الفوتوشــوب ،ونشر الصور على
موقــع التواصل االجتماعي واثار دهشــة
واعجاب رواده.
يقول" :خطرت لي الفكرة في البداية ألنني
كنت أراقب قططي عندمــا كانوا يلعبون
مع حشــرة دخلت إلى منزلنا ،تســاءلت
كيــف ســيكون رد فعلهــم إذا كنت أنا
وزوجتي صغارًا إلــى هذا احلد ،إنها لطيفة
للغايــة ومحبوبة لدرجة أننــا مييلون إلى
نسيان أنهم مفترسون وعلى القمة".

املوظفون في اجهزة الدولة ومؤسساتها
يتم تعيينهم من قبل اجلهات الرسمية،
بينمــا ال يتم تعيني ممثلي الشــعب في
مجلس النواب ِم ْن ِق َب ِل أي ِة جه ٍة رسمية،
وامنــا يتم انتخابهم ِمــ ْن ِق َب ِل املواطنني
العراقيني .
وهكذا يبرز الفارق الكبيــر بني (النائب)
وبني سائر املوظفني االخرين .
--2

--4

دينا الشربيني

ان جتاهلني شــخص من دون ســبب
واضح ســأبادله التجاهــل ،هذا ما
اكدتــه اســتبرق مجيــد واضافت:
"ان كانــت العالقة ســوية يجب ان
يتخللها عتاب ولــوم في حال أخطأ
أحدهمــا مع االخر ،امــا ان يتجاهله
مــن دون ســابق انذار ،او مــن دون ان
يحدث اي شــيء واضح ،فال يستحق
الشخص اهتمامي".
عالء املاجــدي ذكــر ان رأي افالطون
اصح واكثر منطقيــة "ألني عندما
اقرر االنســحاب من حيــاة احد وال
اعــرف كيفيــة مواجهتــه بقراري
فابدأ بتجاهله كــي يبتعد هو ايضا
ويحصل االنفصال بهدوء".

فنان يحول القطط الى كائنات عمالقة

--1

– -3
ــت محام ّيــا ً للدفــاع عنك في
اذا وَ َك ّلْ َ
قضية أمــام القضاء ،ولــم جتد منه ما
كنت تتوقعــه ِمن اخالص وحــرارة في
َ
الدفــاع عنك،فــا تلو َم َّن اال نفســك ،
انت الــذي اخترت َ ُه  ،وهكذا هو حال
الن َّك َ
النائب الذي يتناســى هموم املواطنني او
يركن الى اهمال ماال يسوغ ان يهمل من
قضاياهم .
ان املســؤول االول عن تراكم تقصيراته
هم الذين انتخبوه ممثال لهم .
وهــذه احلقيقة يتناســاها –لالســف-
البسطاء والسذج من املواطنني .

أخبــارهــــــــــم

الى نهايات ليست كلها جميلة

انه مجس االختبار

يتمتع باحلصانة لئال تالحقه املسؤولية
القضائية عما يثيــر من اراء ومقترحات
وما يســلط عليه االضواء مــن قضايا
ســاخنة يضع فيها النقاط على احلروف
...
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أيضا أن شــخصيات القطط،
وتابع" :أظن ً
بدائل جيدة للشــخصيات البشرية لذلك
غال ًبــا ما أســتخدمها للتعبير عن بعض
مشاعري :القلق والتفاهة والعناد وأسعى
جاه ًدا من أجل الســريالية اخلارقة ،أريد أن
أصور صورًا يشعر املشــاهد بأنها مألوفة
جــ ًدا ،لكنها بعيــدة بعض الشــيء عن
الواقع" .واوضح" :لقد اجنذبت إلى الكوالج
الرقمي ألنه بينما كنــت أصنع ملصقات
ورقية في املاضي ،شــعرت أن هناك قيودًا
على ما ميكنني إنشــاؤه ،سمح لي برنامج
فوتوشــوب بإحياء األفكار التي كانت في
رأسي وأصبح أداة ال غنى عنها".

عازفة بيانو تسجل ألبومها السادس
وهي بعمر  106أعوام
الصباح الجديد  -وكاالت:
تســجل كوليت ماز عازفة البيانو
الفرنســية عمرهــا  106أعــوام
ألبومهــا الســادس .وكوليت ماز،
األســم األكثر شــهرة حاليا ً حول
العالــم ،بســبب كونهــا العازفة
األكبر ســنا ً والتي سجلت ألبومها
السادس مؤخراً.
تقول مــاز إنها بــدأت العزف على
البيانو عندما كانت في الرابعة من
عمرها لتجد في املوســيقى الدفء
الغائب في تربيتها الصارمة .وبعد
أن بلغــت  106أعوام ،ما يزال عزفها
ينضح برقة بالغة وهي جتلس على
البيانــو ،وهو واحد مــن اربعة في
شقتها في باريس.
االلبــوم الســادس يضــم ثالثــة
تســجيالت مــن أعمــال كلــود
ديبوسي ،من املقرر إصداره في أبريل

املقبل ،وفي العام املاضي ســجلت
مقطوعــات لديبوســي وامللحــن
الفرنسي إيريك ساتيه.
وللحفاظ على ذكائها ،تقول يجب
تعزيز لعب اليوجا واجلمباز ،وتضيف:
"نحن بحاجة إلى شــيء ملموس،
أنــت بحاجة إلــى تــذوق احللوى،
وأصابعــي بحاجــة إلى الشــعور
باملفاتيح ،وعلــى الفور أصل قدمي
إلى الدواســات وابدأ في اللعب مرة

"البيض" معجزة من
معجزات الحياة
الصباح الجديد  -وكاالت:
يعد البيــض من أكثــر األطعمة
املتنوعــة والتي حتتــوي على فائدة
مهمة ج ًدا ،فهذا النوع من الطعام
يشكل دعامة أساسية في جميع
وجبات اإلنسان.
فهو غــذاء غني بالبروتــن وأكثر
املصــادر اســتهال ًكا فــي أميركا،
فهو بالنســبة لهذا اجملتمع دعامة
أساسية في الوجبات الغذائية.
إذ إن البيض يأتي في الترتيب الثاني
بعد حليب األم ،ألنــه يحتوي على
أحماض أمينية مهمــة ج ًدا لبناء
األنسجة التي يحتاجها اجلسم.
ويتضمــن البيــض قــوة غذائية
تكمن في انه غنــي بفيتامني ()D
املهــم المتصــاص الكالســيوم
وبالفوسفور ،وفيتامني ( )Aاملفيدين
لصحــة العني واجللد ومنــو اخلاليا،
وبفيتامــن ( )B6و( )B12اللذيــن

يحتاجهما اجلسم لتحويل الطعام
إلى طاقة ،وفيتامــن ( )B2والزنك
واحلديــد .ويحتــوي البيــض على
مضادات لألكســدة واملوجودة في
الســيلينيوم ،املهم للغدة الدرقية
وجهاز املناعة والصحــة العقلية
فهو غني مبــادة كولني الكيميائية،
والتي حتمــي من فقــدان الذاكرة
املرتبط بالتقدم في العمر.
ومصــدر جيــد للبروتــن عالــي
اجلودة ،املهم خلفــض ضغط الدم
وكذلك مفيد ج ًدا لصحة العظام
والعضــات .يختلــف البياض عن
الصفار فــي البيضــة ،في كمية
السعرات احلرارية فقط.
كما يحتــوي البيض علــى دهون
مشبعة ،وغير مشــبعة وأحادية،
هذه الدهون مفيدة من أجل خفض
نسبة الكوليسترول الضار وتعزيز
صحة القلب.

أخرى علــى البيانو" .يقــول ابنها
الوحيد فابريس مــازي ،املولود عام
 ،1949إن والدته كانت مصدر إلهام
لآلخرين ،ســيما في أوقات جائحة
 ،9COVID-1قائــاً" :مــن ناحيــة
تساعد في رفع املعنويات ،وهي في
ســن  ،106وتعمل على املســاعدة
بتحســن الوضع النفســي ،ومن
خــال تنمية روح الدعابة بســبب
حبها للحياة وعزفها للبيانو".

إنضــم املمثل الســوري
قيــس الشــيخ جنيــب
إلــى بطولة مسلســل
"هجمــة مرتــدة" الذي
يقــوم ببطولتــه املمثلة
التونســية هنــد صبري
واملمثل املصري أحمد عز،
والــذي من املقــرر عرضه
ضمن املوســم الرمضاني
املقبل .وتداول رواد ومتابعو
مواقع التواصل اإلجتماعي
صــورة مــن كواليــس
التصويــر ،ظهــر فيهــا
الشــيخ جنيب إلى جانب
صبري .مسلسل "هجمة
مرتدة" تأليف باهر دويدار،
وإخراج أحمد عالء ،يشارك
في بطولته كل من ماجدة

زكــي ،والفنــان صــاح
عبداهلل ومحمود البزاوي
ومجموعــة كبيــرة من
الشباب .يذكر ان عدد كبير
مــن الفنانني الســوريني
اجتهوا الى املشــاركة في
االعمال الدرامية املصرية
خاصة بعد االحداث التي
شهدتها سوريا في اآلونة
االخيرة.

هاجر أحمد
نشــرت املمثلــة املصرية
هاجر أحمد صورة جديدة
في صفحتها اخلاصة على
موقع التواصل اإلجتماعي،
أطلت فيها من نهر النيل
في مصر ،معتمدة إطاللة
كالسيكية باللون األسود،
ما أثار إعجــاب متابعيها،
وأرفقت الصــورة بتعليق
كتبــت فيــه ":القاهــرة
ونيلهــا" .يذكر أنه يعرض
حاليــا ً للممثلــة هاجــر
أحمد مسلســل "ضربة
معلم" مع املمثل املصري
محمــد رجــب ،لتكــون
البطلة الثالثة الى جانب
رانيــا فريد شــوقي ومي

سليم ،واملسلسل تأليف
أحمد عبد الفتاح ،وإخراج
إسماعيل فاروق .وكان آخر
أعمــال أحمد مسلســل
"طلقتك نفسي" ،ويناقش
قصص ومشكالت الزواج،
واالســباب التي تؤدي إلى
الطالق الســريع ،ويعالج
املوضوع بطريقة درامية.

شكر وتقدير للصباح الجديد

تســلم رئيــس حتريــر جريــدة الصبــاح اجلديد
اســماعيل زاير كتاب شكر وتقدير من دار الكتب
والوثائــق احد تشــكيالت وزارة الثقافة للجهود
املتميزة في حفظ وتوثيق وارشفة النتاج الفكري
العراقي لعام  2020من خالل تزويد الدار مبجلدات
صحيفة الصباح اجلديد .
وعبر كتاب الشــكر والتقديــر ذي العدد  422في
 2021/1/31وبتوقيع املدير العام االســتاذ الدكتور
عالء ابو احلسن اســماعيل عن املزيد من االبداع
والتالق والرفعة ملسار اجلريدة على طريق النجاح
والسؤدد.
اســرة اجلريدة تشــكر بدورها دار الكتب والوثائق
على تقديرهــا وتثني على جهودها في ارشــفة
نتاج البالد الفكري والثقافي

ترددات الصوت ..قدرة سحرية
لعالج العديد من األمراض
الصباح الجديد  -وكاالت:
العــاج بالصوت أو حمــام الصوت يعد
مــن أقــدم العالجــات الطبيعية على
مــر العصور ،فقد مت اســتعمال الصوت
واملوسيقى بشتى األدوات لدى الكثير من
احلضارات.
وقامت "كوزما" وهــي معاجلة بالصوت
أصول كندية ويونانية ،بجمع العديد
من
ٍ
من األســاليب في العالج الصوتي ،مثل:
تقنية اللؤلؤة الســوداء ،والعالج بالعطر
والبلورات (الكريستال).
كما ركزت على استعمال قوة الصوت في
طقوسها التقليدية كأداة للشفاء ،وفي
هذا الســياق تقول":مثلمــا قد تتعطل
أي أداة مبــرور الوقت ،ميكن بســهولة أن
تنفصل أجســادنا عن التناغم بســبب
اإلجهــاد اليومي ،والســلبية املتراكمة.
وتؤثــر على مجــال الطاقــة لدينا حول
اجلســم ثم داخلــه ،وألننا طاقــة وتردد
واهتزاز ،ميكننا استعمال العالج الصوتي

للحصول على االســترخاء العميق من
خالل األصوات الرنانة الهادئة واملهدئة".
فهي تقوم برفع تردد اهتزاز اجلســم إلى
مستوى أعلى ،ثم تقوم بإعادة انسجامه
مرة أخرى ،مع إطالق التجارب السابقة أو
الصدمات أو الطاقات السلبية من مجال
حقل الهالة ،ومواءمة الشاكرات (مراكز

الطاقة).
وعن اجللســات التي تسميها "حمامات
الصوت" تقول كوزما إن معظمها يتعدى
الســاعة عندما تكــون جماعية بحيث
تكون "الرحلة ســليمة من دون التعمق،
أو لساعتني في اجللسة اخلاصة حيث مير
الوقت بسرعة ،وتكون أكثر تعمقا".

