2

ALJADEED

ASSABAH

الفنان سيروان باران
يشارك في فعاليات
آرت دبي 2021

السنة الرابعة عشرة

يومية سياسية مستقلة
صاحب االمتياز رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر

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

11

التعادالت تفرض نفسها
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في توضيح لإلنتشار الذي حدث الليلة قبل الماضية في بعض المحافظات

سرايا السالم :معلومات باستهداف أمن البالد استدعت
استنفار عناصرنا ونسقنا مع العمليات المشتركة
بغداد  -وعد الشمري:
أكدت سرايا السالم التابعة للتيار
الصدري ،أمس الثالثاء ،أن انتشــار
عناصرهــا فــي بغــداد والنجف
وكربالء حصل بالتنسيق مع قيادة
العمليــات املشــتركة ،الفتة إلى
أن أســبابا ً دعت لهذا األجراء الذي
سينتهي بانتهاء التهديدات.
وقال املتحدث باسم السرايا صفاء
التميمــي إلى "الصبــاح اجلديد"،
إن "التهديدات األمنية التي حتدث
عنها صالح محمــد العراقي وزير
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى
الصدر ،حصل نتيجــة معلومات
شبه مؤكدة".
وتابع التميمي ،أن "اجتماعا ً مت عقده
في الهيأة اجلهادية العليا لســرايا
الســام برعاية أبو ياســر املعاون
اجلهادي للصدر حيــث مت التباحث
مع مسؤولي االختصاصات ملتابعة
تطورات املوقف على األرض".
وأشار ،إلى "تنســيقا ً حصل على
أعلى املستويات الغرض منه إعالن
اجلاهزيــة القصوى لــكل عناصر
سرايا السالم" ،مبينا ً أن "االنتشار
حصــل بالتنســيق والتواصل مع
قيادة العمليات املشتركة واجليش
وقوى األمن الداخلي".
وبــن التميمي ،أن "هناك ســبب
لنفير وانتشار أفراد سرايا السالم
في بغداد والنجــف ،وبانتفاء هذا
الســبب سيكون االنســحاب ،وال
نريد البقاء بشــكل مســتمر في
الشارع".
وأكــد ،أن "املعلومــات املتوافــرة
لدينا تؤكد وجــود تهديدات تطال
املناطق املقدســة ،وهذا يشــكل
خطر حقيقي سواء على العاصمة
بغداد أو بقية املدن العراقية".
ونوه التميمي ،إلى أن "وزير الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت مفوضيــة االنتخابات عن
توجيهها دعــوات رســمية لـ 52
سفارة عربية وأجنبية و  19منظمة
دولية ملراقبة العمليــة االنتخابية
وضمان نزاهتها
وقالــت الناطق باســم املفوضية
جمانة الغالي في تصريح رســمي
ان "املفوضيــة وجهت ايضا دعوات
لـ  71جهة دوليــة ملراقبة العملية
االنتخابية بســلبياتها وايجابياتها
على وفق قانــون املفوضية رقم 31
لســنة  2019الفقــرة الرابعة من
املادة  10في الفصــل الثامن والتي

سرايا السالم "ارشيف"
قد أطلق إشــارة واضحة إلى وجود
من يريد إعــادة العــراق إلى مربع
الفوضــى واالنفــات األمني ،عبر
إثارة فتنة".
ويواصل ،أن "التهديدات قد ال تطال
املراقد الشــيعية ،قــد تكون على
مقدسات سنية وألصحاب األديان
األخرى" ،موضحــا ً أن "بيان رئيس
الوزراء مصطفــى الكاظمي ميكن

تفسيره على أن مســاند ملوقفنا،
بأن كل من يحاول العب باألمن فإن
كل العراقيني يقفون بالضد منه".
ومضــى التميمــي ،إلــى "عدم
إمكانيــة اإلفصــاح عــن نــوع
التهديــدات التي وصلتنــا ،ألنها
تتعلق باجلانب األمنــي ،ومنذ بدء
االنتشار لم يحصل هناك أي خرق
أو احتكاك مــع املدنيني أو القوات
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املســلحة ،وهذا يــدل على حجم
التنسيق بني اجلهات ذات العالقة".
من جانبه ،ذكر النائب عن سائرون
التابعــة للتيــار الصــدري أمجد
العقابــي في تغريدة لــه ،أن "من
يريد املســاس بــأرض العراق واهم
ومتوهــم لكون له حمــاة بقيادة
عراقيــة أصيلة دافعــت وال زالت
تدافع عن العراق وشعبه".

يقضــي باعتمــاد درجـــات
امتحانــات نصــف الســنة
للعـام الدراسـي احلالـي 2020
ــ  2021كدرجـة لالمتحانـات
الشهريـــة والكــورس االول
الدراسيـــة
للمراحـــل
االبتدائيـــة "واملتوسطـــة
واالعداديـة.
ونفى مدير عام املناهج "وجود
اي توجــه اللغــاء االمتحانات
النهائيــة للعــام الدراســي
احلالي  2020ـ ."2021

مبينا ان "املقترح قيد املداولة
حاليا بني الوزيــر وهيئة الرأي
وعنــد اســتحصال املوافقة
النهائية عليه سيتم تعميم
كتاب رسمي بذلك للمديريات
العامــة للتربية فــي بغداد
واحملافظات".
واوضــح ان "املقترح بني على
اســاس تزايد حاالت االصابات
بفيروس كورونـــا والوضـــع
العام للبلد وقلــة ايام الدوام
للطلبة والتالميــذ وتكييف

أما القيــادي في التيــار الصدري
حاكــم الزاملــي فقد أشــار في
تغريــدة له إلــى أن "أمــن العراق
ومقدســاته خط أحمــر ،وال ميكن
جتاوز إال على أجسادنا".
وتابــع الزاملــي" ،خــاب كيدهم،
وأنكشــف زيــف مؤامراتهــم،
فللعراق رجال لبسوا القلوب علـى
الـدروع".

يشــار إلى أن محافظــات عراقية
شــهدت ليلة أمس األول انتشارا ً
لعناصر سرايا السالم بالتزامن مع
تهديدات حتدث عنها صالح محمد
العراقــي ،وهو مقــرب من الصدر،
بوجود مســاعي لعناصــر داعش
وحــزب البعث املنحــل في احداث
فتنة من خالل استهداف األماكن
املقدسة.

سومو :العراق يواصل االستحواذ على المراكز
المتقدمة بتصدير النفط الى الهند والصين

املناهــج ،اذ اثرت هذه الظروف
اجمعهــا فــي ســير العام
الدراســي وتطبيــق اخلطــة
الدراســية التــي اعــدت له
مسبقا".
وكانــت وزارة التربيــة قــد
وجهت املديريــات العامة في
بغــداد واحملافظــات بااللتزام
بالتعليمات اخلاصة بامتحانات
نصف السنة ونهاية الكورس
األول للعام الدراســي – 2020
. 2021

األوليــة لعملية االغتيال كان
من أعضاء القوات املسلحة.
كما لفت إلى أنه وبسبب عدم
السماح لوزارة اخملابرات بإجراء
عمل استخباراتي في القوات

املســلحة ،طالبت الوزارة من
القوات املســلحة تعيني ممثل
للعمــل علــى إمكانية منع
تنفيذ عملية ضد فخري زاده،
لكن العملية متت قبل وصول

املمثل.
ولفت" :كانت لدينا معلومات
عن مــكان االغتيــال وليس
موعد التنفيذ ،فخري زاده كان
عضوا في القوات املســلحة،
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تنص على اعتمــاد مراقبني دوليني
في العملية االنتخابية بالتنســيق
مع وزارة اخلارجية".
وأضافــت الناطــق ان "مفوضيــة
االنتخابــات ووفقا لإلنفــاق املالي
املصــادق عليه مــن احلكومة فهي
مستعدة إلجراء االنتخابات مبوعدها
املقرر".
وأشــارت الغالي الى ان "املفوضية
لــم حتصــل االن على دعــم مالي
ودولي سوى اســتالمها  150جهاز
حاسوب و  21شاشة كبيرة كهدية
من ســفارة الصني الشــعبية في
العراق".

النفط يواصل االرتفاع
ويسجل  61دوالرًا للبرميل

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صعدت العقود اآلجلة للنفط اثنني
باملئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر
من عام ،وتخطى برنت مستوى 61
دوالرا للبرميل بدعم من تخفيضات
في اإلمدادات بني منتجني رئيسيني
وآمال مبزيد من التحفيز االقتصادي
في الواليات املتحدة.
وصعدت عقود خام برنت القياسي
العاملــي  1.22دوالر ،أو ما يعادل 2.1
باملئة ،لتسجل عند التسوية 61.18
دوالر للبرميل  ،وارتفعت عقود خام
القياس األميركي غرب تكســاس
الوسيط  1.12دوالر ،أو  2باملئة ،لتبلغ
عند التسوية  58.97دالر للبرميل، .

وسجل اخلامان القياسيان كالهما
أعلى مستوياتهما منذ يناير كانون
الثاني . 2020
وقفز برنت واخلام األميركي أكثر من
 60باملئة منذ بداية نوفمبر تشرين
الثاني بدعم من تفاؤل بشأن توزيع
لقاحــات مضادة لفيــروس كورونا
وأيضا تخفيضات فــي اإلنتاج من
أعضاء مجموعة أوبك.+
ويراقــب املســتثمرون حزمــة
مســاعدات بقيمــة  1.9تريليــون
دوالر لتخفيــف تداعيــات جائحة
كوفيــد -19في الواليــات املتحدة
والتي من املتوقع أن يتم إقرارها هذا
الشهر.

ترتفع نسبة البطالة بينهم في بعض المدن الى % 90

ارتفاع حاد في مستويات البطالة بين الشباب في اإلقليم

السليمانية  -عباس اركوازي:
كشــفت منظمــات ومراكــز
مختصة بشــؤون الشــباب ،عن
تسجيل ارتفاع حاد في مستويات
البطالة بني فئة الشباب باالقليم.
وســجلت هذه املنظمات ارتفاعا ً
كبيرا ً مبستويات البطالة وصل في
بعض االقضية والبلدات الى أكثر
من تسعني باملئة ،مؤكدة ان ارتفاع
معــدالت البطالة خلــق اوضاعا ً
خطيــرة بــن الشــباب ،في ظل
عجز احلكومة عن حتسني االوضاع
وتدارك اخملاطر التي ستترتب على
هذه االزمة.

واشارت رئيســة منظمة شباب
االمل نســرين حيدر فــي تصريح
للصبــاح اجلديد ،الى اســتطالع
أجرتــه منظمتهــا بــن مئــات
الشــباب ،اظهر وصــول معدالت
البطالة في بعض املناطق الى 91
في املئة بني الشباب ،الذين أجابوا
على أسئلة االســتطالع هل انت
عاطل عن العمــل ،ولفتت الى ان
معظم هؤالء الشــباب العاطلني
هم من خرجي اجلامعات واملعاهد
في االقليم.
وبينت ان احد األســباب الرئيسية
وراء ارتفاع معدالت البطالة يكمن

خيانة من داخل الجيش أدت الى اغتيال العالم النووي
اإليراني فخري زاده

الصباح الجديد  -متابعة:
في تطور مثير بشــأن حادث
اغتيال العالم النووي اإليراني
محسن فخري زاده ،الذي وقع
قبل أشــهر وه ّز البالد ،أعلن
وزير اخملابــرات اإليراني محمود
علوي ،أن الشخص الذي قدم
الدعم اللوجســتي للعملية
كان مــن القوات املســلحة
اإليرانية.
وفي التفاصيل ،كشــف وزير
اخملابــرات محمــود علوي في
برنامج تلفزيونــي ليلة امس
الثالثاء ،أن وزارة اخملابرات كانت
أطلقت حتذيرات من وجود بوادر
لعمليات من هذا النوع ،وأنها
قبــل  5أيام متامــاً ،ن ّبهت من
أن "العــدو" يخطط الغتيال
فخري زاده عند النقطة التي
وقعت فيها العملية.
وأكد وزير اخملابرات أن الشخص
الــذي أجــرى االســتعدادات

بغداد  -الصباح الجديد:
حــذرت عضــو جلنــة االقتصــاد
واالســتثمار النيابية ندى شــاكر
جــودت امــس الثالثاء ،مــن مغبة
استمرار أســعار صرف الدوالر كما
هي عليه ،معتبرة ذلك تهديدا لذوي
الدخل احملــدود في احملافظات األكثر
فقرا .
وقالت جودت فــي تصريح اطلعت
عليه الصبــاح اجلديد ،إن "اللجنة
قدمت خططا وحلول من شــانها
تعزيز مفــردات البطاقة التموينية
واليــة القضــاء على الفســاد “،
مشــيرة الى أن “احلكومة لم تأخذ
بعــن االعتبــار مقترحــات جلنة

االقتصاد واالستثمار النيابية".
وأضافت ،أن "استمرار ارتفاع أسعار
صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي
رفع أســعار املــواد الغذائية ،فضال
عن ارتفاع نسب الفقر في املناطق
االكثــر فقرا “ ،محــذرة من أن ذلك
“سيهدد الفقراء ومحدودي الدخل
في البقاء على قيد احلياة".
وفي قت سابق من امس أيضا ،افاد
اخلبير االقتصادي وســام التميمي،
بعــدم وجود أي مبــرر إلبقاء ارتفاع
الدوالر في السوق احمللي ،الفتا إلى أن
حصار الشعب يجب أن ينتهي قبل
انفجار الشارع جراء سوء التعامل
مع معاش املواطن.

منظمة لمراقبة االنتخابات المقبلة

التربية تنفي الغاء االمتحانات النهائية وتدرس
اعتماد درجات نصف السنة لالمتحانات الشهرية

تقريـر

االقتصاد النيابية :سعر الدوالر الحالي
يهدد حياة الفقراء ومحدودي الدخل

المفوضية تدعو  52سفارة و19

البابا :من المؤلم ابتعاد الدول
عن حماية البشرية والحق في الحياة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتــداول وزارة التربية مقترحا ً
اللغاء االمتحانات الشــهرية
والكورســات واعتماد درجات
نصف السنة للعام الدراسي
 2020ــ .2021
وقـال مديـر عـام املناهـج فـي
الـوزارة عـادل البصيصـي في
حديـــث صحفي ،ان "هيئـة
الرأي بالوزارة قدمـت مقترحـا
تــــم رفعـه لوزيـــر التربيـة
علـــي مخلـــف الدليمــي،

التزم
بوسائل
الوقاية

والشخص الذي وفر اإلمكانات
لعمليــة االغتيــال عضــو
أيضــاً ،ونحن في وزارة األمن ال
ميكننا الدخول في الشــؤون
االســتخباراتية للقــوات
املســلحة ،لــذا طلبنــا من
القوات املســلحة إرسال ممثل
عنها لبحث مخطط االغتيال،
لكــن العملية لألســف متت
قبل إرساله" ،بحسب تبريره.
يشــار إلى أن محسن فخري
زاده ،القيــادي البارز في احلرس
الثوري ،كان ُقتــل في هجوم
مبنطقة أبســرد بدماوند ،يوم
اجلمعــة  27نوفمبر/تشــرين
الثانــي مــن العــام املاضي،
ونقلــت علــى إثره وســائل
إعالميــة مقربة مــن احلرس
الثــوري وعدد من املســؤولني
احلكوميني روايــات متضاربة
عن كيفية مقتله.
وقتل فخــري زاده ،رئيس مركز

األبحــاث والتكنولوجيا لدى
وزارة الدفــاع اإليرانية ،والذي
كان يعتبــر من أبــرز مطوري
البرنامــج اإليراني النووي ،يوم
 27نوفمبــر  2020في عملية
اغتيــال وصفتهــا طهــران
بـ"اإلرهابية".
وأفادت وزارة الدفــاع اإليرانية
حينها ،بــأن "عناصر إرهابية
مســلحة هاجمت ســيارة
تقل فخري زاده" ،الذي أصيب
بجروح خطيرة "أثناء االشتباك
بني فريقه األمني واملهاجمني،
ونقل إلى املستشــفى حيث
فارق احلياة رغم جهود األطباء
إلنقاذه.
إلى ذلك ،اتهمت إيران إسرائيل،
التي ســبق أن تعهــدت مرارا
باتخاذ كل اإلجراءات املمكنة
ملنــع إيران مــن احلصول على
سالح نووي ،بالوقوف وراء هذه
العملية.

في عدم وجود توازن وتنســيق بني
القطاعني العام واخلــاص ،وعجز
اجلهــات املعنية عــن خلق فرص
عمل كافية ،وتوظيف الشباب في
تلك املناطق.
بدوره قال الشــاب محمد ياسني
وهو خريج قســم اللغة الكردية
فــي جامعــة الســليمانية ،ان
البطالــة مــن أخطــر األمراض،
عندما يكون الشخص عاطالً عن
العمل ،فإنه قــد يلجأ إلى بعض
األعمال الســيئة ويقع في الكثير
من املشاكل ،كان بامكان حكومة
االقليم توظيف مهارات الشباب،

الحداث تغييرات كبيرة في جميع
جوانــب احليــاة ،وتابع"،يحــاول
الشــباب العثور على فرصة عمل
لكن دون جدوى".
بدورها قالت رئيس جتمع الشــباب
نســرين انور ،أن معظم الشباب
العاطلــن عــن العمــل هم من
خريجــي اجلامعــات واملعاهــد،
واردفت"،معظم الشباب ينتظرون
احلصول علــى فرصة عمل أو على
وظيفــة في القطــاع العام ،وهو
أمــر صعب املنال ،وحتــى اآلن لم
تتمكن احلكومة من تلبية مطالب
الشباب".

اإلصابات بكورونا حول العالم
تتجاوز  107ماليين إصابة
والوفيات مليونين و 400ألف

بغداد  -الصباح الجديد:
جتاوزت حصيلة اإلصابات حول
العالم حتى امس الثالثاء107 ،
ماليني إصابة ،وقاربت الوفيات
مليونــن و 400ألف ،كما قارب
عدد املتعافني  79مليونا.
وســجلت دول عربيــة بينها
تونــس واملغــرب فــي اآلونة
األخيرة انخفاضا ملموسا في
أعداد الوفيــات واإلصابات ،في
حني فرضت دول خليجية قيودا
مع عودة اإلصابات إلى االرتفاع
مجددا.
وانخفــض عــدد اإلصابــات
فــي تونس في األيــام القليلة

املاضية إلى دون مســتوى ألف
إصابة يوميا للمرة األولى منذ
شهور.
وفي الهند التي سجلت حتى
اآلن نحــو  11مليــون إصابة،
أظهر مســح حكومي أن أكثر
من نصــف ســكان نيودلهي
البالغ عددهم  20مليون نسمة
رمبا أُصيبوا بفيروس كورونا.
وفــي اليابان مــددت احلكومة
اليابانيــة حالة الطــوارئ في
طوكيو ،وفــي  10من أصل 11
مقاطعة تسري فيها بالفعل
إجراءات الطوارئ حتى السابع
من آذار املقبل.
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محافظ بغداد  :ملتزمون
بتسديد مستحقات الشركات
المنفذة للمشاريع الخدمية

لتفعيل التنسيق المشترك وحماية المنتج المحلي

وزير الزراعة يعقد اجتماعا موسعا مع مزارعي
الطماطة ومنتجي الدواجن في البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد محافظ بغــداد املهنــدس محمد جابر
العطــا ،التــزام احملافظــة بتســديد جميع
مســتحقات الشــركات واملقاولني املنفذين
للمشاريع في العاصمة.
وقال احملافظ خالل ترؤســه اجتماعا ضم عدد
مــن املقاولني بحضــور رئيس احتــاد املقاولني
العراقيني علي السنافي ،إن “شركات املقاوالت
هم اللبنة االساســية في البناء واالعمار ،وان
محافظة بغداد ملتزمة بتســديد ما بذمتها
من امــوال ألصحــاب الشــركات واملقاولني
املنفذين للمشــاريع اخلدمية في العاصمة”،
مشــددا على “ضرورة انصاف جميع الشركات
التي تعرضت الى الضــرر بأموالها ومعداتها،
نتيجة تأخر صرف املستحقات املالية ،او توقف
العمل باملشــروع ،االمر الذي تطلب تســريع
عجلة العمل واجناز املشاريع اخلدمية بالصورة
الصحيحة”.
واشــار العطا ،الى “وجود مشاكل ،ومعوقات
صعبــة ،كانت تواجــه اصحاب الشــركات،
عملت احلكومة احمللية على تذليلها” ،الفتا الى
“االتفاق على عقد اجتماعات دورية للكشــف
عن العقبات التي تواجه اصحاب الشــركات،
من اجل االرتقاء مبســتوى العمــل في تنفيذ
املشاريع”.
من جانبه اكد رئيــس احتاد املقاولني العراقيني
علي الســنافي ،ان “االجتماع خلص بتوصيات
مهمة منها تذليل الصعاب التي تواجه عمل
الشركات ،ســيما املشاريع القدمية واملتلكئة،
ومشــاريع بناء املدارس ،ودراســة الكشوفات
املتأخــرة” ،داعيــا جميع اصحاب الشــركات
واملقاولــن الى “االســتمرار بالعمــل ،واجناز
املشــاريع احملالة لهم ،بالســرعة واملواصفات
احملددة ،من اجل االرتقاء ببناء العاصمة بغداد”.

“النهرين االسالمي” يحقق

عقد وزيــر الزراعة املهندس محمد
اخلفاجي اجتماعا ً مع ممثلي فالحي
ومزارعــي محصــول الطماطــم
ومنتجي الدواجــن ،في محافظة
البصرة  ،بحضور سفيرة جمهورية
العراق في رومــا  ،املندوبة الدائمة
لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة “الفاو” صفية السهيل.
واكد الوزير على التشديد بتطبيق
وحماية املنتج احمللي وتوفير ســلة
غذائية متكاملة للمواطن ،فضال
عن ضبــط ومراقبة اســعار املواد
فــي االســواق احمللية ،واســتمرار
منع اســتيراد محصول الطماطم
وتصدير فائض االنتاج الى اململكة
العربيــة الســعودية ودول اخلليج
وعــدد من الــدول االوروبيــة  ،من
خالل فتــح ســوق للتصدير خللق
تبادل جتاري معهم دعما لالقتصاد
الوطني العراقي.
واعلن الوزير انه سيتم انشاء اكبر
معمل النتــاج معجون الطماطم
في الشــرق االوسط في محافظة
الديوانيــة  ،فضال عن انشــاء عدد
من املعامل االخــرى في احملافظات
املنتجــة للطماطم ،خــال العام
احلالي ،لالستفادة من فائض االنتاج
في الصناعــات التحويلية  ،الفتا
الى اعطائه التوجيهات واملوافقات
الى مديريات الزراعة النشاء مراكز
تســويقية امنوذجيــة متطورة في
احملافظات كافــة ،حتتوي على علوة
ومركز تســويقي ومخــازن مبردة
متطورة  ،الستيعاب املنتج الزراعي
احمللي.
واشــار وزير الزراعة الى انه سيتم
مناقشــة عــدد مــن املواضيــع
املتعلقة بالقطــاع الزراعي خالل
جلســة مجلس الــوزراء املقبلة ،
منها جدولة ديون الفالحني واملربني
وتطبيق االمن الغذائي واالقتصادي
وفتــح وانشــاء العــاوي ومراكز

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن مصــرف النهرين االســامي ( مصرف
حكومي) فرع الســام في محافظة النجف
االشــرف عن حتقق طفرة كبيرة في التمويالت
املمنوحة خالل عام . 2020
وقال مدير فرع الســام فريد شبر في تصريح
خص به وحــدة االعالم واالتصال احلكومي ان “
فرعنا حقق طفرة نوعيــة في عدد التمويالت
التــي مت منحها خــال العام املاضــي والتي
بلغــت ( ، )307وان الفرع باشــر بعملية منح
متويالت السفر والتعليم والزواج ضمن خطته
لعــام  ، 2020وكذلك منــح التمويل بطريقة
االستصناع وشــراء الســلع ومتويل املشاريع
الصغيرة واملتوسطة والسيارات والعالج  ،وفق
التعليمات والضوابط التــي يتم وضعها من
قبل مجلس ادارة املصرف”.
واشار مدير الفرع الى ان “ الفرع جاد في متابعة
املتلكئني في التســديد وحســب توجيهات
االدارة العامة ومت التشــديدعلى تســديد ما
بذمتهم للفرع.

جانب من اجتماع وزير الزراعة في البصرة
التسويق وتوفير املبيدات واالسمدة
والنايلــون ملــزارع الطماطــم ،
مشــددا علــى ان واجبــه املهني
هــو حمايــة املنتج احمللــي ودعم
الفالحــن واملزارعني واملربني وتوفير
املستلزمات واملســتحقات املالية
لهم وتذليل املشــكالت واملعوقات
التي يواجهونها.
من جانبها عبرت السيدة السهيل
 ،عن سعادتها بحضور االجتماع مع
الفالحني  ،مبينة انه سيتم تنسيق
اجلهود باجتــاه دعــم املنتج احمللي
 ،وتوفيــر فرص العمل وتشــغيل

االيــدي العاملة ودعــم االقتصاد
الوطنــي ،فضال عــن العمل على
حشــد اجلهود من خالل التنسيق
مــع املنظمات الدوليــة بغية رفد
العملية الزراعية بالدعم املطلوب
ورفع مستوى التنســيق والتعاون
املشترك.
على صعيد متصل أعلن الوزير عن
صدور قــرارات مهمة ملنع التهريب
مــن قبل رئيــس مجلس الــوزراء
خــال اللقاء الــذي مت بحضور وزير
النفط إحســان عبد اجلبار ورئيس
االحتاد العــام للجمعيات الفالحية

المياه الجوفية تنجز ()23

زيادة في التمويالت
الممنوحة خالل عام 2020

اعلن وزير الزراعة
انه سيتم انشاء
اكبر معمل النتاج
معجون الطماطم في
الشرق االوسط  ،في
محافظة الديوانية
 ،وانشاء عدد من
المعامل االخرى في
المحافظات المنتجة
للطماطم

تقرير

شبكاتها في عدد من المحافظات

احدى االليات املتخصصة بحفر املياه اجلوفية
قبل املهندســن العاملني في الفرق
احلقلية  .ففــي العاصمــة العزيزة
بغداد مت اجنــاز ( )2بئر وهي بئر مجمع
العامرية الســكني بعمق ()19م وبئر
معمل بيبسي التاجي  4/بعمق ()24
م خالل شــهر كانون الثاني باالضافة
الى فحص ( )4آبار ونصب طاقم ضخ
واحد بجهود العاملني في فرقتي حفر
( )111و( )112التابعة ملشــروع بغداد
وذلك لتوفير املياه الكافية لســقي

خاصة وأن هــذه املنتجات املهربة
أثرت ســلبا علــى املنتــج احمللي
وتسبب األضرار الكبيرة بالفالحني
واملزارعني.
كمــا مت التوجيه وبشــكل عاجل
باتخاذ اإلجراءات القانونية وإحالة
املهربــن للقضاء وإتــاف جميع
الكميات التي يتم السيطرة عليها
وخاصة محصول الطماطة  ،.الفتا
الى أن هنــاك قرارات مهمة الحقة
ستصدر عن اجتماع مجلس الوزراء
بشأن دعم الفالحني واملزارعني في
محافظة البصــرة وحماية املنتج

“االتصاالت” تقوم بحملة لصيانة

بئرا في مطلع عام 2021

بغداد ـ الصباح الجديد:
جددت الهيئة العامة للمياه اجلوفية
عزمها لتحقيــق اهدافها من خالل
الســعي للوصول الى اعلى النسب
في اعمال حفــر االبار ونصب طواقم
الضخ في جميع محافظاتنا العزيزة
خدم ًة منها للمواطنني والستخدام
امليــاه لالغــراض اليوميــة اخملتلفة
اضافة الى توســيع الرقعة اخلضراء
في مناطق واسعة من بلدنا وكذلك
الرواء احليوانــات  .كمــا اكد املصدر
االعالمي فــي الهيئة حيــث كانت
حصيلــة هذه اجلهود اجنــاز ( )23بئرا
في العديد من احملافظات خالل شهر
كانون الثاني من عــام  2021اضافة
الــى فحــص( )35بئرا ونصــب ()20
طاقم ضخ وصيانة ( )5طاقم ضخ .
وقد جاءت حصيلة هذه االبار بجهود
متواصلة من خالل الفروع املوزعة في
اغلب محافظتنا بعد ان يتم الكشف
عن املناطــق اخملتــارة جيولوجيا من
خالل مــاكات متخصصــة عاملة
فــي الفروع وباشــراف مباشــر من

وعدد من ممثلــي مزارعي محصول
الطماطة في محافظة البصرة.
وتضمنت القرارات ،تشــكيل فريق
عمــل برئاســة ممثلني عــن جهاز
األمن الوطنــي ومديرية مكافحة
اجلرمية االقتصاديــة واالحتاد العام
للجمعيــات الفالحيــة فضال عن
ممثل مــن مديريــة الزراعة في كل
محافظة لغرض النــزول ومتابعة
عالوي اخلضــار ومراكز التســويق
داخل احملافظات واالقضية والنواحي
للتفتيش على البضائع واملنتجات
املهربة حملصول الطماطة والدواجن

احمللي واحلد مــن عمليات التهريب
والعمل على عــدم دخول احملاصيل
من املنافذ غير الرســمية وحتقيق
اجلــدوى االقتصاديــة املناســبة
للفالحــن واعتمــاد الروزنامــة
الزراعية في حتديد حاجة البلد من
احملاصيل الزراعية.
واشــار الوزير إلى مناقشة جميع
املعوقــات التي تعتــرض مزارعي
الطماطــة من قبل رئيــس الوزراء
والتوجيه مــن قبله بتذليل جميع
املشــكالت وإيجاد احللول املناسبة
لها دعما لالقتصاد الوطني.

املزروعات اضافة الى االســتخدمات
اليومية اخملتلفة .امــا في محافظة
البصرة فقــد مت اجنــاز بئرالرافضية
الغربية  1/ياســن وليد معن بعمق
( )18م وبجهود فرقة حفر ( )106وذلك
لالســتخدامات اليومية اخملتلفة مع
فحص بئر واحد فــي احملافظة  .ومن
ضمــن نشــاطات الهيئــة حفر بئر
واحد في محافظتي واسط والنجف
االشرف وبأعماق مختلفة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل مــاكات مديرية االتصاالت
واملعلوماتيــة فــي محافظة بابل
بحملــة لصيانة شــبكة الكابل
النحاسي في قضاء احللة .
وشــملت احلملــة اجــراء أعمال
الصيانــة لثالثــة كابالت ســعة
( ٨٠٠زوج) وكابــل ســعة (٢٠٠
زوج) ،ومت تشــغيل الهواتــف لعدد
مــن املؤسســات احلكومية منها
(دائــرة صحة بابل  -دائرة التقاعد -
معمل السجاد  -معمل النسيج -
مؤسسة الشهداء وغيرها ) إضافة
إلى عدد من دور املواطنني.
كمــا قامت املــاكات اخملتصة في
مديرية االتصاالت واملعلوماتية في
محافظة كربالء املقدســة بنصب
الهواتــف األرضيــة فــي عدد من
مــدارس احملافظة وتشــرع بحملة
لتأهيل وإصالح مســارات رئيسة
تغذي مناطق مختلفة في املدينة،
بعــد تعرضهــا لألضــرار نتيجة

توسعة املنطقة اجملاورة حلرم اإلمام
العباس (ع).
اما املــاك اخملتــص فــي مديرية
االتصــاالت واملعلوماتيــة فــي
محافظة البصــرة فيقوم بصيانة

عارض في مســار الكابل الضوئي
(شالمجة  -شــط العرب  -عشار)
وهو من املسارات املهمة التي تنقل
سعات االنترنت الدولية عبر منفذ
الشالمجة احلدودي.

جمعية الفردوس العراقية تشرف على المشروع

عدد من الشباب في مشروع (سفراء تحاور) يتحاورون مع قصر الثقافة في البصرة
البصرة ـ سعدي السند :
زار عــدد من شــباب البصــرة ضمن
(مشروع ســفراء حتاور) قصر الثقافة
في البصــرة التابع لدائــرة العالقات
الثقافيــة العامة فــي وزارة الثقافة
والسياحة واآلثار .
تعد واحــدة من
هــذه الزيــارة التــي ّ
سلسلة زيارات لشــباب هذا املشروع
الوطنــي تضمنــت جولة فــي بناية
القصر وهــو من القصور التراثية التي
يتخذها قصــر الثقافة مقرا له والتي
شيدت أوائل القرن املاضي  ،بدأت بعد
ووجه
ذلك جلسة حوار مع ادارة القصر ّ
الشباب أسئلتهم وتلقوا كل األجابات
من الزميلــن مدير القصــر عبداحلق
املظفر ومعاونه باســم حسني غلب
بحضور موظفي وموظفات القصر.
الدور التراثية في البصرة القدمية
وتضمنت أســئلة الشــباب ماأرادوا
التعرف عليه ممــا يخص الدور التراثية
في البصرة القدمية وحتديدا في منطقة

(نظران) وأمكانيــة صيانة أعداد منها
بسبب قدمها وجاءت األجابة بأن وزارة
الثقافة والســياحة واآلثار وبالتنسيق
مع احلكومة احمللية في البصرة أطلقت
في األســبوع املاضي مشــروع تأهيل
مجموعة من هــذه الدور بالتعاون مع
اليونسكو وبتمويل من اإلحتاد األوروبي
وستشــمل في البــدء املرحلة األولى
من أعمــال التأهيل إعمار مقطع من
نهر العشــار املار في املنطقة التراثية
مع دار الشــيخ خزعــل الكعبي ودار
عائلة النقيب ودار عبداللطيف املنديل
ودار عبدالســام املناصيــر ودار الوالي
العثماني كما يشــمل املشــروع في
مراحله الالحقة جعل منطقة نظران
والبصرة القدمية منطقة حفاظ تراثي
واعمار  150من الــدور التراثية املميزة
واملسجلة  ،وتواصلت أسئلة الشباب
عن الكثير مما يخص املنطقة التراثية
مع عدد من األسئلة الثقافية .

مراسل الصباح اجلديد في البصرة خالل حضوره لقاء مشروع (سفراء حتاور)

مد اجلسور بني أطياف اجملتمع
العراقي
ويتكون مشروع (حتاور) العابر للطائفية
أكثر من  4االف ســفير لـــ (حتاور) في

العراقية بالتعاون مع اجمللس الثقافي .
وقد حقق مشروع (حتاور) سلسلة من
اللقاءات التي تتضمن حوارا مع القادة

احملافظات في ســبيل مد اجلسور بني
أطياف اجملتمع العراقي اخملتلفة تعزيزا
للهوية الوطنيــة واملواطنة احلاضنة

للتنوع وتشرف على شــباب مشروع
حتــاور في البصــرة الســيدة فاطمة
البهادلــي مديرة جمعيــة الفردوس

الدينيــن واالجتماعيني واملســؤولني
التنفيذيني والتشــريعيني في شــتى
انحاء العراق  ،وتضمنت لقاءات مع كل
من رئيسي الوزراء واجلمهورية وزعامات
دينيــة فــي كل من اجملمــع الفقهي
لعلمــاء العــراق واحلوزة فــي النجف
االشــرف وزيارة الــى الكاردينال لويس
ســاكو في بغداد ،ويخطط السفراء
للقــاء مع الزعمــاء الدينيني لكل من
اإليزيديني فــي اللــش واملندائيني في
بغداد.
مــن اجلديــر بالذكر ان مشــروع حتاور
يضم إبــرز النخب الشــابة املتعلمة
في محافظات العــراق وقاد مجموعة
أنشــطة تطوعية وثقافية من خالل
أندية حتاورية في شــتى أنحاء العراق
ومن جميع مكوناتــه لتعزيز التعايش
السلمي واملواطنة.
وقــد التحــق اآلف الشــباب بنوادي
املشــروع التي تربو على الـ  100نادي،
تلتقي النوادي في مســتوى احملافظة
لعدة أشــهر قبــل أن تبدأ سلســلة
لقاءات على مســتوى العــراق ،ويتم
انتخــاب (ســفراء حتــاور) ليمثلــوا
مناطقهــم في حوارات مــع أقرانهم

تتسم باجلدية والروح النقدية.
وفــي املراحل املتقدمة من املشــروع,
يخــوض الشــباب حــوارآ مجتمعيا
عموديا حيث يلتقــي بالقادة الدينيني
والسياسيني التنفيذيني والتشريعيني
ليعبروا عــن أصــوات مجتمعاتهم،
ســيما مع أقتراب موعــد االنتخابات
البرملانية  ،وإستعداد البالد خملاض جديد
يكون فيها للشــباب دور ومشــاركة
سياسية أكثر فعالية ويهدف مشروع
حتاور الى بناء الســام عبر أســتعادة
الهوية الوطنية وأكتشــاف القواسم
الثقافيــة واجملتمعيــة الضاربــة في
التاريخ  ،وهما أحد أهم أهداف مشروع
حتاور الذي ينفذ في عدد من أهم املدن
العراقية  ،كاملوصــل وبغداد والبصرة
والفلوجة والنجف وكركوك ودهوك.
ومن اجلدير بالذكر ان املشــروع ينفذه
اجمللس الثقافــي بتمويل مــن االحتاد
األوروبي وبشراكة مع منظمات محلية
فاعلة واستشاريني عراقيني من اخلبراء
فــي مجــاالت مجتمعيــة واكادميية
عديدة  ،ورافقت شباب مشروع (سفراء
حوار) فاطمة البهادلي مديرة جمعية
الفردوس العراقية.
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«فقدان الهوية اللبنانية» وأزمة كورونا

تظاهرات جديدة في
ميانمار على الرغم من
تحذيرات الجيش

البابا :من المؤلم ابتعاد الدول

عن حماية البشرية والحق في الحياة
متابعة ـ الصباح الجديد:
شدد البابا فرانسيس ،على أهمية
أن يحافــظ لبنــان علــى هويته
واستقراره ،مؤكدا في خطاب أمام
دبلوماســيني في الفاتيــكان ،إنه
«من الضروري احملافظة على شرق
أوسط تعددي ومتسامح».
ودعا البابا كذلك إلى جتديد االلتزام
السياســي لتعزيز استقرار لبنان،
الذي قال إنه «يخاطر بفقدان هويته
ويجد نفسه محاصرًا بشكل أكبر
فــي التوترات اإلقليمية» بســبب
أزمته االقتصادية والسياسية.
وقال« :مــن الضــروري للغاية أن
حتافظ البالد على هويتها الفريدة،
ليس أقلها ضمان شــرق أوســط
تعددي ومتســامح ومتنوع ميكن
فيه للمجتمع املســيحي أن يقدم
مساهمته املناسبة وال يتحول إلى
أقلية بحاجة إلى احلماية» ،وفقا ملا
نقلته وكالة األنباء الكاثوليكية.
وتابع قائــا إن «إضعــاف الوجود
املســيحي يهدد بتدميــر التوازن
الداخلي وواقع لبنان».
وأضــاف «دون عمليــة عاجلــة
للتعافي االقتصادي وإعادة اإلعمار،
فــإن البالد تخاطــر باإلفالس  ،مع
التأثير احملتمل الجنراف خطير نحو
األصولية».
ذكرى هجمات سبتمبر 2001
واحلرب السورية
متحدثًا مــن قاعــة املباركة في
القصر الرسولي ،أخبر البابا ممثلي
الــدول الـ  183التــي لديها حال ًيا
عالقات دبلوماســية مع الكرسي
الرســولي أن «احلق في احلياة» هو
حق أساســي من حقوق اإلنسان،

دعا البابا إلى تجديد
االلتزام السياسي
لتعزيز استقرار
لبنان ،الذي قال إنه
«يخاطر بفقدان
هويته ويجد نفسه
محاصرًا بشكل
أكبر في التوترات
اإلقليمية» بسبب
أزمته االقتصادية
والسياسية
البابا فرانسيس لفت الى ان الع8الم يواجه ازمات ناجمة عن وباء اعلى
وأوضح أنــه من «املؤلــم» أن يرى
املزيد من الدول تبتعد عن «واجبها
في حماية احلياة البشرية».
ولفــت أيضا إلــى أن هــذا العام
يصــادف الذكرى العاشــرة لبدء
احلرب السورية والذكرى العشرين
لهجمــات  11ســبتمبر اإلرهابية
على الواليات املتحدة.
وقال« :كــم أمتنى أن يكــون عام
 2021هو العام الــذي ينتهي فيه
الصراع في ســوريا» ،ونوجه بنداء
إلى اجملتمع الدولي «ملعاجلة أسباب

الصراع بأمانة وشجاعة« .
وشــجب البابا اإلرهاب ،الذي قال
إنه اشــتد في السنوات العشرين
املاضية منذ هجمات  11سبتمبر .
التعاون لتجاوز الوباء
في خطابه الذي استمر ملدة ساعة
تقري ًبا ،قال البابا إن العالم يواجه
أزمات ناجمة عن الوباء وتغير املناخ
واالقتصاد والسياسة.
وناشــد قادة احلكومات في جميع
أنحاء العالــم العمل على ضمان

«الوصول الشــامل إلــى الرعاية
الصحية األساسية».
كمــا أكــد أن هناك حاجــة إلى
مبادرات مشــتركة على املستوى
الدولــي «لدعم التوظيف وحماية
أفقر قطاعات الســكان» بعد أن
واجهت قطاعات بأكملها تداعيات
خطيرة من اآلثار االقتصادية لوباء
فيروس كورونا.
وحــذر البابا من أن «زيــادة الوقت
الذي يقضيــه الناس في املنزل قد
أيضــا إلى مزيد مــن العزلة،
أدى ً

حيث متر الســاعات أطــول أمام
أجهزة الكمبيوتر ووسائل اإلعالم
األخرى ،مع عواقــب وخيمة على
الفئــات األكثــر ضع ًفــا ،خاصة
الفقراء والعاطلني».
وقــال إن أولئــك األشــخاص
«يصبحون فريسة أسهل للجرائم
اإللكترونية في أكثر جوانبها إهانة
لإلنســانية ،مبا في ذلك االحتيال
واالجتار باألشــخاص واســتغالل
الدعــارة ،واملــواد اإلباحيــة عــن
األطفال».

تثمني معاهدة «ستارت»
املتجددة
إلــى ذلك ،أعرب البابا فرانســيس
عن دعمه للعديــد من املعاهدات
الدوليــة وااللتزامــات متعــددة
األطراف ،وال ســيما اإلشــارة إلى
معاهدة األسلحة النووية «ستارت
اجلديــدة» بــن الواليــات املتحدة
وروســيا .وقال «عاملنا به أسلحة
كثيرة جدا» مضيفا أن نزع السالح
يجــب أن يطبق على األســلحة
الكيماوية والتقليدية.

ولي العهد السعودي يتعهد بإصالح قضائي وقوانين مكتوبة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن ولي العهد الســعودي األمير
محمد بن ســلمان خططــا إلقرار
مجموعــة مــن مشــاريع القوانني
اجلديــدة التــي تهدف إلــى «تعزيز
كفــاءة ونزاهة النظــام القضائي»
في اململكة ،في خطوة من شــأنها
أن تــؤدي إلــى نظام قانونــي مدون
بالكامل.
ونقلــت وكالــة األنباء الســعودية
عن األمير قوله امــس األول اإلثنني

إنه يجري وضع اللمســات النهائية
على مشاريع القوانني اجلديدة ،وهي
مشــروع نظام األحوال الشخصية
ومشــروع نظام املعامــات املدنية
ومشــروع النظام اجلزائي للعقوبات
التعزيرية ومشروع نظام اإلثبات ،ثم
ســتطرح على احلكومــة والهيئات
املعنيــة باإلضافــة إلــى مجلس
الشــورى قبــل املوافقــة النهائية
عليها.
وقــال األمير محمــد في بيــان إن

القوانــن اجلديدة «ســتمثل موجة
جديــدة مــن اإلصالحــات ،التــي
ستُســهم فــي إمكانيــة التنبؤ
باألحكام ورفــع مســتوى النزاهة
وكفــاءة أداء األجهزة العدلية وزيادة
موثوقية اإلجــراءات وآليات الرقابة،
كونها ركيــزة أساســية لتحقيق
مبادئ العدالة التــي تفرض وضوح
حدود املسؤولية ،واستقرار املرجعية
يحد مــن الفردية في
النظامية مبا ّ
إصدار األحكام».

وقال مسؤول سعودي لرويترز ،أمس
األول اإلثنني ،إن وضع قواعد واضحة
ألربعة قوانني رئيســية وأساســية
من خالل تطبيق أفضل املمارســات
واملعايير الدوليــة يعني أن اململكة
«تتجــه بالتأكيد نحو تدوين النظام
القانوني بالكامل» لتلبية احتياجات
العالــم احلديث مع االلتــزام مببادئ
الشريعة اإلسالمية.
وأضاف»:في حــن يوجد قضاء الئق
ومســتقل ،يتمثل االنتقاد الرئيسي

في أنه غير متسق وللقضاة سلطة
تقديرية كبيــرة في العديد من هذه
القضايا ،مما يؤدي إلى عدم االتســاق
وعدم القدرة على التنبؤ».
وأدى عــدم وجــود قوانــن مكتوبة
للبت في بعض القضايا لعقود إلى
تناقض في أحكام احملاكم واحملاكمات
الطويلــة ،ممــا أضــر بالعديــد من
السعوديني ومعظمهم من النساء.
ووجهت للرياض ،على ســبيل املثال،
انتقادات دولية لفترة طويلة بشــأن

نظــام ولي األمر وجــرى إصالح هذا
القانون في أغسطس .2019
وقال األمير محمــد «كان ذلك مؤملا
للعديد من األفراد واألســر ،ال سيما
للمرأةّ ،
ومكــن البعض من التنصل
من مسؤولياته ،األمر الذي لن يتكرر
في حال إقــرار هــذه األنظمة وفق
اإلجراءات النظامية».
وقال األميــر محمد فــي البيان إن
القوانني اجلديدة سيتم اإلعالن عنها
تباعا في عام .2021

البنتاغون :حماية النفط لم تعد هدفًا للقوات األميركية بسوريا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن البنتاغــون أ ّن القــوات
األميركية املوجودة في ســوريا لم
تعد مســؤولة عن حماية النفط
في هــذا البلد إذ إ ّن واجبها األوحد
هو مكافحة تنظيــم داعش ،في
حددها لهذه
تعديل لألهداف التي ّ
القــوات الرئيس الســابق دونالد
ترامب.

املتحدث باســم وزارة الدفاع
وقال
ّ
األميركية جون كيربي للصحافيني
إ ّن «موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها
مد
مــن الباطن ليســوا مخ ّولني ّ
يد املســاعدة إلى شــركة خاصة
تسعى الســتغالل موارد نفطية
في ســوريا وال إلــى موظفي هذه
الشركة أو إلى وكالئها».
وأضاف ر ّدا ً على سؤال بشأن مهمة

القــوات األميركية في ســوريا إ ّن
العسكريني األميركيني املنتشرين
في شمال شرق ســوريا وعددهم
حاليا ً حوالى  900عســكري «هم
ضد تنظيم
هناك لدعم املهمــة ّ
داعش في ســوريا هذا هو سبب
وجودهــم هنــاك» .ويُعتبــر هذا
التعديــل تغييــرا ً فــي اللهجة
بــن اإلدارة الدميوقراطية اجلديدة

تقـرير

وســابقتها اجلمهوريــة أكثر منه
حتوال ً اســتراتيجياً ،إذ لم يسبق أن
أي
انخــرط اجليش األميركــي في ّ
استغالل للنفط السوري.
وال تــزال الغالبيــة العظمى من
حقول النفط في شــرق ســوريا
وشمالها الشــرقي خارج سيطرة
النظــام .وتقــع هــذه احلقــول
فــي مناطــق تســيطر عليهــا

بشــكل أساســي «قوات سوريا
الدميوقراطية» ،القوى العسكرية
املرتبطة بــاإلدارة الذاتية الكردية
ّ
تشــكل العائدات النفطية
التي
املصدر الرئيسي ملداخيلها.
وفــي العــام  2020متّ
التوصل إلى
ّ
اتّفاق بني شركة النفط األميركية
«دلتا كريســنت إنيرجي» واإلدارة
الذاتية الكردية يتيح لقوات سوريا

الدميوقراطية اإلفالت من مجموعة
واسعة من العقوبات التي تفرضها
الواليــات املتحــدة علــى النظام
السوري .وكان ترامب قال في 2019
عندما ع َدل عن قراره سحب جميع
القوات األميركية من شمال شرق
ســوريا ،إنّه ســيبقي على بضع
مئات من العسكريني «حيث هناك
نفط».

الصباح الجديد ـ وكاالت:
خرج متظاهرون في رانغون ،كبرى مدن ميامنار،
إلى الشــوارع امس الثالثاء ،في حتد لتحذيرات
التجمعــات الكبيرة،
اجليــش بالتح ّرك ضــد
ّ
في حني استخدمت الشــرطة في العاصمة
احملتجني.
نايبيداو خراطيم املياه لتفريق
ّ
ومنذ تنفيذ اجليش النقالب عسكري في األول
فبراير واإلطاحة باحلاكمة املدنية أونغ سان سو
تشــي ،اجتاحت البالد موجة من التظاهرات
املنددة ونزل مئات اآلالف الى الشوارع احتجاجا.
وفي نايبيداو اســتخدمت الشرطة خراطيم
امليــاه ضد املتظاهريــن ،وفقا ملشــاهد بثت
مباشرة على فيسبوك وفقا لفرانس برس.
وكان اجليش أصدر امس األول االثنني حتذيرا عبر
التلفزيون الرسمي متعهدا بـ»اتخاذ خطوات
ضــد ما ســماها اخملالفات التــي تبلبل ومتنع
وتدمر استقرار الدولة».
ّ
وحظرت التظاهــرات والتجمعات التي تضم
أكثر من خمسة أشخاص ،وفرض حظر جت ّول،
وخاصة في منطقتي ســان تشونغ وكامايوت
تعدان من أبــرز املناطق
قــرب رانغون اللتــن ّ
يتجمع فيها املتظاهرون.
الساخنة التي
ّ
حتدى نحو  200مد ّرس األوامر
وفي سان تشونغ ّ
الثالثاء وســاروا حاملني الفتــات تقول «نحن
معلمون ،نحــن نريد العدالــة» وهم يل ّوحون
بالتحيــة الثالثية األصابع التي اســتعاروها
من التظاهــرات املؤيدة للدميقراطية في أنحاء
آسيا.
وهتف املتظاهرون «أطلقوا سراح أونغ سان سو
تشي» و»فلتسقط الديكتاتورية العسكرية»
احلي ،حيث
خالل عبورهم الشارع الرئيسي في ّ
أطلق سائقو السيارات املا ّرة بجانبهم العنان
ألبواق سياراتهم دعما ً للمتظاهرين.
وجتمع حشــد آخر في املنطقة أمام مق ّر حزب
ّ
الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية مرتدين
اللون األحمر الذي يرمز لشعار احلزب وحاملني
صور ســو تشــي مطالبــن اجليــش بإطالق
سراحها.

حاملتا طائرات أميركيتان
تجريان تدريبات في بحر
الصين الجنوبي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أجــرت حاملتا طائــرات أميركيتــان تدريبات
مشتركة في بحر الصني اجلنوبي امس الثالثاء
بعد أيام من إبحار ســفينة حربيــة أميركية
بالقرب من جزر تسيطر عليها الصني في املياه
املتنازع عليها ،وأصبحت نقطة ساخنة أخرى
في العالقات املتوترة بني بكني وواشنطن.
وقالت البحرية األميركية إن حاملتي الطائرات
تيــودور روزفلــت ونيميتــز ومجموعتيهمــا
القتاليتني «أجريتا العديد من التدريبات بهدف
زيــادة التوافــق العملياتي بــن القطع فضال
عن قــدرات القيادة والتحكــم» ،وذلك في أول
عمليات ثنائية حلاملتي طائرات في املمر املائي
املزدحم منذ يوليو متوز .2020
وتأتي التدريبات بعد أيام من تنديد الصني بإبحار
املدمرة األميركية جون إس .ماكني بالقرب من
جزر باراسيل اخلاضعة لسيطرة بكني.
ووصفت واشنطن إبحار مدمرتها بأنه عملية
حلريــة املالحة ،وهــذه أول مهمة مــن نوعها
للبحريــة األميركيــة منــذ تولي جــو بايدن
الرئاسة.
وقــال األميــرال جيم كيــرك قائــد اجملموعة
القتاليــة حلاملــة الطائرات نيميتــز في بيان
«نحن ملتزمون بضمان االســتخدام القانوني
للبحر ،وهو ما يكفلــه القانون الدولي لكافة
البلدان».

"فتاة الفيرمونت"..فضيحة للدولة

هيومن رايتس ووتش تنتقد "تقاعس" السلطات المصرية في التحقيق باغتصاب جماعي
متابعة ـ الصباح الجديد:

قالــت منظمــة "هيومــن رايتس
ووتــش" إن الســلطات املصريــة
"تقاعســت" عن التحقيق بشكل
كاف مع املشتبه بهم في اغتصاب
جماعي لسيدة قالت إنها تعرضت
لالغتصاب من طرف عدة رجال في
فندق فيرمونــت بالقاهرة في عام
.2014
وقالــت املنظمــة فــي بيــان عبر
موقعها إن الســلطات املصرية لم
تســتكمل التحقيقات بعد ،رغم
أن أربعة من املشتبه بهم يقبعون
رهن احلبس االحتياطي فيما يخضع
آخرون للتحقيق.
في املقابل ،نددت املنظمة مالحقة
الســلطات ،ألربعــة شــهود في
القضية واثنني من معارفهم بتهمة
"الفجــور" ،وهي املصطلحات التي
"تستخدمها مصر بشكل روتيني
كذرائع ملقاضاة النســاء ومجتمع
امليم" على حد تعبير بيان املنظمة.
وأكــدت املنظمــة وأنه "بــدال ً من
دعم هؤالء الشــهود الرئيســيني،
احتجزتهــم الســلطات على ذمة
احملاكمــة ،أحدهم ملــدة تصل إلى
خمســة أشــهر ،وأخضعتهــم
لفحوصــات شــرجية قســرية،

واختبــارات العذريــة ،واختبــارات
تعاطي اخملدرات".
ووفق "هيومن رايتــس ووتش" فإن
هذه اإلجراءات أحلقت صدمة كبيرة
لدى عائالت هؤالء الشهود ،وشوهت
سمعتهم علناً.
كان إعالن النائــب العام في مصر
الشــهر املاضي نيته التحقيق في
مزاعم بجرمية اغتصــاب جماعي،
لفتاة تبلغ من العمر  17عاما ،عام
 2014فــي فنــدق "فيرمونت نايل
ســيتي" الفخم بالقاهــرة ،مبثابة
حلظة انتصار نادرة لنشطاء حقوق
اإلنسان.
وعلى الرغم من إطالق ســراحهم
جميعا ،إال أنهم مــا زالوا متهمني
بأنشــطة "ال ينبغــي أن تكــون
جرائــم" على حد تعبير البيان مثل
"االشــتباه في املثلية اجلنســية،
والتحريض على الفجور والتعاطي
الشخصي للمخدرات" ،إضافة إلى
"إساءة استخدام وسائل التواصل
االجتماعي".
وقــال العديد من شــهود "قضية
فيرمونت" لـ"هيومن رايتس ووتش"
إن السلطات منعتهم من السفر.
فــي غضون ذلك ،انتظــرت النيابة
ألســابيع قبــل أن تأمــر بالقبض
على الرجــال املتهمني باالغتصاب
اجلماعي ،ممــا ســمح للعديد من

قوات االمن املصرية

املشــتبه بهم بالفرار مــن البالد.
بينما ســ ّلم لبنان ثالثة منهم في
سبتمبر .2019
وقالت إحدى الشــهود ،وهي نازلي
كــرمي ( 28عا ًمــا ) إنهــا ات ُهمت بـ
"الترويج للمثلية اجلنســية" ألنها
نشرت "علم قوس قزح على صورة

ملفها الشــخصي" عبر وســائل
التواصل االجتماعي ،بينما احتُجز
شاهدان ،وهما سيف بدور ( 21عاما)
وأحمد اجلنزوري ( 40عا ًما) لشــهور
في نفــس الزنزانة مــع أربعة من
املغتصبني" ،وفق تعبير املنظمة.
طالبــت "هيومن رايتــس ووتش"،

اجلمعة ،السلطات املصرية بإطالق
سراح أشخاص اعتقلتهم تعسفا
بعد أن شهدوا في قضية اغتصاب
جماعي وقعت فــي  2014وخرجت
إلى العلن مؤخرا.
وفتّــش ضبــاط األمــن هواتفهم
بشكل غير قانوني ،كما فعلوا مع

جميع الشهود اآلخرين ،واستخدموا
الصور التي عثروا عليها لالدعاء بأن
ً
سلوكا مثل ًيا ،تقول
الرجال مارسوا
"هيومن رايتس ووتش".
املنظمــة طالبت في الســياق من
املدعني إســقاط جميع التهم وما
وصفته بـ"التحقيقات املســيئة"
ضد الشــهود في قضية فيرمونت
"على الفور".
وقالــت "على الســلطات املصرية
إجراء حتقيق سريع وشفاف وشامل
فــي االعتداء وتقــدمي القضية إلى
محاكمة عادلة لضمان محاســبة
جميع املشــتبه بهم ،وليس فقط
األربعة الذين ما زالــوا رهن احلبس
االحتياطي.
أمرت النيابة العامة املصرية ،بإخالء
سبيل متهمني اثنني ،سيف الدين
أحمــد ،ونازلي مصطفى ،على ذمة
التحقيقــات في واقعــة التعدي
على فتــاة بفنــدق فيرمونت ،وما
يرتبط بها من وقائع ( وليس إفراجا
نهائيا) حيــث تســتطيع النيابة
استدعائهما في أي وقت
وفي القضية التي تعود وقائعها إلى
عام  ،2014يشــتبه قيام مجموعة
مــن األثريــاء واملتنفذيــن بتخدير
واغتصاب شابة في فندق فيرمونت
نايل سيتي بالعاصمة املصرية.
ووقعت هــذه اجلرمية املفترضة قبل

طي الكتمان
ّ
ست ســنوات وظ ّلت ّ
إلى أن بدأت حســابات على مواقع
تتحدث عنها
التواصل االجتماعي
ّ
فــي يوليــو  ،2020ومن بــن هذه
احلســابات واحد على إنســتغرام
يطلق على نفســه اسم "شرطة
االعتداء" وفق وكالة فرانس برس.
وانتشــرت على مواقــع التواصل
االجتماعي أسماء وصور للمشتبه
يتحــدرون من أســر
بهــم الذين
ّ
ميسورة ،وفق الوكالة الفرنسية.
وفــي مطلــع أغســطس املاضي،
فتحت النيابــة العامــة املصرية
حتقيقــا ً بالواقعــة بعدمــا تلقّ ت
"كتابا ً من اجمللــس القومي للمرأة
قدمتهــا إحدى
مرفقــا ً بشــكوى ّ
تعدي بعض
الفتيات إلى اجمللس عن ّ
األشخاص عليها جنسيا ً عام 2014
داخل فندق فيرمونت نايل ســيتي
بالقاهرة".
وأعلن الفنــدق من جهته أنه أجرى
حتقيقا داخليا ً وأكد أنه لم يســبق
أن أبلغت بهــذا احلادث أي جهة في
الفندق أو شرطة السياحة.
بينمــا أكــدت النيابــة فــي بيان
وقتهــا ،أن بعــض املتهمني متكنوا
من مغادرة البالد "بســبب الترويج
لبياناتهم وصورهم مبواقع التواصل
االجتماعي" قبل تقــدم الضحية
ببالغ.

4
الصين تحجب تطبيقا
يستخدم للمناقشات
السياسية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
حجبــت الصني تطبيــق «كالب هــاوس» ،الذي
يســمح للمســتخدمني في الصني مبناقشــة
مواضيع حساســة مع أشخاص في اخلارج بينها
تايوان ومعاملة األقلية املسلمة في البالد.
تضيف هذه اخلطوة كالب هــاوس إلى اآلالف من
مواقــع اإلنترنــت وتطبيقات وســائل التواصل
االجتماعي التي يحجبها احلزب الشيوعي احلاكم
فــي محاولة للســيطرة على ما يــراه اجلمهور
الصيني ويقرأه.
وتوقفت خدمة التطبيق أمام املســتخدمني في
الصني امــس األول اإلثنني في بكــن ،وفقًا ملوقع
فايرجيــت دوت أورغ ،وهي مجموعــة غير ربحية
في الواليات املتحدة تراقب عملية فلترة اإلنترنت
في الصني وحتاول مســاعدة املســتخدمني على
التحايل عليها.
وترفض حكومة الرئيس شي جني بينغ ،االعتراف
بوجــود مرشــحات اإلنترنت اخلاصــة بها ،لكن
الباحثني في اخلارج يتتبعون العوائق التي تعترض
اخلوادم داخل شركة االتصاالت الصينية احلكومية
والتي مير من خاللها اإلنترنت من وإلى الصني.
وتروج حكومة شي ملا تسميه «سيادة اإلنترنت»،
أو حق القــادة السياســيني في تقييــد ما يراه
جمهورهم على اإلنترنت.
وأعطى «كالب هاوس» للمستخدمني الصينيني
منتدى غيــر خاضع للرقابة للحديث عن القضايا
احلساســة سياســياً .وعلى عكس العديد من
التطبيقــات االجتماعيــة األخــرى ،يســتخدم
التطبيــق احملادثــة الشــفوية ،والتي ســمحت
للمســتخدمني في الصني بالتحدث مباشرة إلى
أفراد في تايوان ،اجلزيرة التــي تتمتع بحكم ذاتي
والتي يطالب بهــا احلزب الشــيوعي كجزء من
أراضيه ،وآخرين في اخلارج.

بلينكن يمتنع عن
تأييد ترامب بسيادة
إسرائيل على الجوالن
الصباح الجديد ـ وكاالت:
امتنع وزير اخلارجيــة األميركي أنتوني بلينكن
عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل
على هضبة اجلوالن ،مشــيرا بدال من ذلك إلى
أهمية املنطقة ألمن إسرائيل.
وقال بلينكن لشــبكة (ســي.إن.إن) اإلخبارية
«مــن الناحية العملية ،أعتقد أن الســيطرة
على اجلوالن في هــذا الوضع تظل لها أهمية
حقيقية ألمن إســرائيل ...األسئلة القانونية
شــيء آخر ومبرور الوقت إذا تغيــر الوضع في
سوريا ،فهذا شيء نبحثه ،لكننا لسنا قريبني
من ذلك بأي حال».
وأضــاف أن حكومة الرئيس الســوري بشــار
األســد عالوة على وجود الفصائل املســلحة
املدعومــة من إيران تشــكل «تهديــدا أمنيا
كبيرا» إلسرائيل.
وســبق أن قال مستشــارون لبايــدن إنه لن
يســحب اعتراف الواليات املتحدة بالســيادة
اإلسرائيلية على اجلوالن.
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شؤون عربية ودولية

المفوضية الليبية العليا لالنتخابات:

مستعدون إلجراء استفتاء على الدستور
الصباح الجديد  -متابعة:
تســتضيف مدينــة الغردقــة
املصريــة ،محادثــات سياســية
بــن األطراف الليبية ملــدة  3أيام،
بهدف التباحث حول كيفية إجراء
االستفتاء على الدستور الليبي.
وأكــد رئيــس املفوضيــة العليا
لالنتخابات الليبيــة ،في اجتماع
الغردقــة ،اســتعداد املفوضيــة
إلجراء االســتفتاء على الدستور،
مشــددا ً علــى أهمية اســتثمار
األجواء اإليجابية التي تعيشــها
األزمــة الليبية حاليــا من اختيار
سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات
اللجنة العسكرية .٥+٥
وبــدأت امــس الثالثاء ،اجللســة
االفتتاحيــة لالجتمــاع الثالــث
للمسار الدستوري الليبي بحضور
رئيس املفوضية العليا لالنتخابات
ووفدي مجلســي النواب واألعلى
للدولة برعاية األمم املتحدة
بدوره ،ألقــى مبعوث األمم املتحدة
اجلديد يــان كوبيتــش كلمة في
أول ظهور رســمي له عقب توليه
املنصب خلفا لستيفاني ويليامز،
وشــدد على أهمية هذا االجتماع
كونه ميس املواطن بشكل مباشر
عبر اتفــاق الليبيني على شــكل
االستفتاء الذي يرغبون به ،مؤكدا ً
على أهمية اخلروج بنتائج إيجابية
في اجتماعات الغردقة حتى ال تؤثر
على باقي املســارات السياسية
والعسكرية.
وأكــد املشــاركون علــى ضرورة
إجراء االســتفتاء مع تعديل املادة
السادســة باعتماد نظام الدوائر

اتفق المشاركون
على رفع االتفاق
إلى مجلس النواب
والمجلس األعلى
للدولة وبعثة
األمم المتحدة
لتفعيله وتوفير
الدعم الالزم
والضروري
إلجراء االستفتاء

جانب من محادثات الغردقة
الثالث بنظــام  1+50وإلغاء املادة
الســابعة منه وحتصــن املراكز
القانونية التي ســتنتج عن هذا
االســتفتاء وذلك من خالل إيقاف
نظر الطعــون املتعلقــة بقانون
االستفتاء وقانونية إصدار مشروع
الدستور والتعديل العاشر لإلعالم
الدستوري الصادر في نوفمبر من
العام .2018
وذكر عبد اهلل بلحيــق ،املتحدث

الرســمي باســم مجلس النواب
الليبــي ،أن اجللســة االفتتاحية
انطلقــت بكلمة عبــر االتصال
املرئي لرئيس جهاز اخملابرات العامة
املصرية اللــواء عباس كامل ،أكد
خاللها على دعــم مصر للتوافق
ودعم املســارات اخملتلفة للحوار،
متمنيا ً أن تُكلل أعمال هذه اجلولة
بالنجاح.
هــذا وكانــت محافظــة البحر

األحمــر قد شــهدت فــي يناير
املاضي ،االجتماع الثاني للمســار
الدســتوري بشــأن ليبيــا الذي
مت برعايــة األمم املتحــدة ،واتفــق
املشــاركون على إجراء االستفتاء
على الدســتور املعد مــن جانب
الهيئــة التأسيســية لصياغة
الدســتور .كما اتفــق احلاضرون
على اســتكمال مناقشاتهم في
الفتــرة من  9إلى  11فبراير ،ودعوة

املفوضيــة العليــا لالنتخابــات
للحضور واملشاركة في املناقشات،
وصوال إلى حتديد موعد االستفتاء
واإلجراءات املرتبطة به.
واتفق املشــاركون علــى رفع هذا
االتفاق إلى مجلس النواب واجمللس
األعلى للدولة وبعثة األمم املتحدة
لتفعيلــه وتوفير الدعــم الالزم
والضروري إلجراء االستفتاء.
يذكر أن ملتقى احلوار السياســي

الليبــي انتخب اجلمعــة ،محمد
املنفي رئيســا للمجلس الرئاسي
الذي يتكون من موســى الكوني
وعبد اهلل الالفــي كأعضاء ،كما
انتخب امللتقى عبد احلميد دبيبة
رئيســا للحكومة في الســلطة
التنفيذية املوحــدة اجلديدة التي
ستدير شؤون البالد خالل املرحلة
االنتقاليــة املقبلة إلى حني إجراء
انتخابات عامة.

إيران وكوريا الشمالية تستأنفان تعاونهما الصاروخي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ّ
حذر تقرير أممي تســ ّلمه مجلس
األمن الدولي ليلة امس الثالثاء ،
من إمكانية أن تكون إيران وكوريا
الشــمالية قد اســتأنفتا في
 2020تعاونهما في مجال تطوير
صواريخ بعيدة املدىّ ،
مؤكدا ً من
جهة ثانية أ ّن بيونغ يانغ تواصل
انتهاك قــرارات اجمللس املتع ّلقة
ببرنامجها النووي.
وقال خبراء األمم املتّحدة املك ّلفون
مراقبة العقوبات املفروضة على
كوريا الشــمالية في تقريرهم
الســنوي الذي ّ
اطلعــت عليه
وكالــة فرانس بــرس إ ّن طهران
نفت أن تكــون قد اســتأنفت
تعاونهــا الصاروخــي مع بيونغ
ضد
يانغ ،وهــو اتّهام ســاقته ّ

اجلمهورية اإلســامية دولة لم
يسمها اخلبراء في تقريرهم.
ّ
وفــرض مجلس األمــن الدولي
عقوبــات قاســية علــى كوريا
الشــمالية إلجبارهــا علــى
التخ ّلي عن ترســانتيها النووية
والبالستية.
وجاء في التقريــر إنّه في العام
« 2020واصلت مجموعة اخلبراء
التحقيق في املزاعــم املتع ّلقة
بالتعاون بني كوريا الشــمالية
وإيــران فــي مجــال صواريــخ
بالستية».
وأضاف التقرير أنّه «وفقا ً إلحدى
الدول األعضاء ،فقد اســتأنفت
كوريا الشمالية وإيران تعاونهما
في مشــاريع تطويــر صواريخ

بعيــدة املــدى .اســتئناف هذا
التعــاون شــمل على مــا يبدو
مهمة ،وآخر شــحنة
نقل أجزاء
ّ
مرتبطة بهذه العالقة جرت في
.»2020
ووفقا ً للتقرير فقد أرسل اخلبراء
إلــى إيران أســئلة بشــأن هذه
املزاعم ر ّدت عليهــا اجلمهورية
اإلسالمية خطيا ً في  21ديسمبر
 .2020وقالــت طهــران فــي
رســالتها اجلوابية إ ّن معلومات
خاطئة وبيانات ّ
ملفقة قد تكون
اســتخدمت فــي التحقيقات
والتحليالت التي أجراها الفريق».
لكن فريق اخلبراء لم يُبد أي ّ
شك
ّ
خص األنشــطة الكورية
فيما
ّ
الشــمالية املتع ّلقــة بتطوير

الترســانة النوويــة والصواريخ
البالستية.
وقال اخلبــراء إنّه خــال الفترة
املشــمولة بتقريرهم حافظت
كوريا الشــمالية على برامجها
النووية والصاروخية البالستية
وط ّورت هذه البرامج ،في انتهاك
لقرارات مجلس األمن الدولي.
وأضــاف التقريــر أنّه فــي عام
 ،2020أعلنت كوريا الشــمالية
عــن «التحضير الختبــار وإنتاج
رؤوس حربية لصواريخ بالستية
جديدة وتطوير أســلحة نووية
تكتيكية» .كذلك فإ ّن بيونغ يانغ
عمدت خــال العام املنصرم إلى
«إنتاج مواد انشطارية وحافظت
على منشــآتها النووية وط ّورت

بنيتهــا التحتيــة للصواريــخ
البالستية».
ووفقــا ً للخبــراء فــإ ّن كوريــا
الشــمالية «واصلــت البحث
معــدات وتكنولوجيا لهذه
عن
ّ
البرامج في اخلــارج» .كما حقّ ق
فريق اخلبراء ،وفقــا ً للتقرير ،في
حاالت «اســتحوذت فيها كوريا
الشمالية على ســفن ،وباعت
حقوقا ً لصيد األسماك ،وواصلت
تصديــر الفحــم فــي انتهاك
للعقوبات».
ولفت اخلبراء في تقريرهم إلى أ ّن
إغالق كوريا الشــمالية حدودها
بســبب جائحة كوفيد -19أ ّدى
إلى خفض صادراتها من الفحم.
وقال التقرير إ ّن «شحنات الفحم

حد كبير
ع ّلقت على ما يبدو إلى ّ
منــذ نهاية يوليــو  .»2020كما
لفت اخلبراء إلى اســتمرار كوريا
الشمالية في «االســتيراد غير
املشروع للنفط املك ّرر ،عن طريق
التســليم املباشــر وعمليــات
نقل من ســفينة إلى ســفينة
باستخدام حيلة معقّ دة».
وأضافوا أنّه «وفقا ً لصور وبيانات
وحسابات واردة من إحدى الدول
األعضــاء وتغطــي الفترة من
 1ينايــر إلى  30ســبتمبر ،فقد
جتاوز حجم هذه الشــحنات غير
املشــروعة في عام  2020مبرات
احلــد األقصــى اإلجمالي
عدة
ّ
ّ
الســنوي املســموح به والبالغ
نصف مليون برميل».

اعالن
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سومو  :العراق يواصل االستحواذ على المراكز

البيتكوين تقترب من

مستوى  47ألف دوالر

المتقدمة بتصدير النفط الى الهند والصين

متابعة ـ الصباح الجديد:

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قلصت العملة الرقمية األكبر في العالم»
البيتكوين» مكاســبها خالل تداوالت امس
الثالثاء ،بعدما جنحت في تخطي مســتوى
 47ألف دوالر للمرة األولى في تاريخها.
وصعــدت البيتكوين بنحــو  4.6%لتتداول
عند  46.800ألف دوالر ،بعد جناحها في جتاوز
مســتوى  47.493ألف دوالر بنسبة ارتفاع
.6.3%
ودعــم صعــود البيتكوين ،إعالن شــركة
“تسال” اعتزامها استثمار مليار ونصف دوالر
في البيتكوين ،وقبولها اســتخدام العملة
املشفرة في تعامالتها املالية.
وفي الوقت نفســه ،ارتفعت كل من الريبل
 4.7%إلــى  47.38ســنت ،واإليثريوم 2.05%
عند  1737.9دوالر.

المركزي التايالندي

يبقي على معدل الفائدة
عند أدنى مستوى له

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أبقى البنك املركــزي التايالندي على معدل
الفائدة عند أدنى مستوى له يقدر بـ .0.5%
وذكرت وكالة بلومبرج لألنباء أن البنك اتخذ
قرارا باإلجماع لإلبقــاء على معدل الفائدة،
وذلك لسادس مرة.
وقال مساعد محافظ البنك املركزي تيتانون
ماليكامــاس ،إن البنك املركــزي يحتفظ
مبساحة من أجل سياســته الستخدامها
في الوقت املناســب ،ولكنه على استعداد
الســتخدام أدوات نقدية إضافية ،كما أنه
يقيم احلاجــة التخاذ إجــراءات جديدة في
البورصة.
وقال ميتول كوتيشا ،خبير األسواق الناشئة
في شركة تي دي للسندات في سنغافورة»
البنك يبقى الباب مفتوحــا أمام مزيد من
التخفيف في حال لزم األمر».
وكانت حاالت االصابة بفيــروس كورونا قد
ارتفعــت بواقعــة ثالثة أضعــاف منذ بدء
تفشي جديد للفيروس في منتصف كانون
االول  /ديسمبر املاضي.

أعلنت شــركة تســويق النفط
العراقــي «ســومو» ،ان العــراق
مستمر باالســتحواذ على املراكز
ً
عامليــا بتصدير النفط
املتقدمة
اخلام الى السوقني الرئيسيني في
آســيا وهما كل الهند والصني،
مشيرة إلى أن عودة تدفق النفط
اإليراني إلى الهند والصني يشكل
ضغطا على منو صــادرات العراق
النفطية الى السوقني.
وقالــت ســومو« :علــى الرغم
من شــدة املنافســة بني منتجي
النفط اخلام في منطقة الشــرق
االوسط فضالً عن باقي املصدرين
في االســواق الرئيســية (أمريكا
وأوروبا وآســيا) لالســتحواذ على
اكبر حصة تســويقية ممكنة في
سوق آسيا الذي يعد من االسواق
الواعدة واالكثر عائدا ً من الناحية
املالية ،بينت اهم املصادر املعتمدة
عامليا ً كمؤسســة (S&P Global
 )Plattsوغيرهــا اســتمرار جناح
العراق باالســتحواذ على املراكز
ً
عامليــا بتصدير النفط
املتقدمة
اخلام الى السوقني الرئيسيني في
آسيا ،الهندي والصيني».
وأضافــت« :فيما يخص الســوق
الصيني ،فإن العــراق هو الوحيد،
من بني الدول اخلمــس االكبر في
نسبة احلصص التســويقية في
الصــن ،الذي حقــق ارتفاعا في
حصتــه التســويقية بالصــن
خالل عــام  2020وســاعده ذلك
في احتالل املرتبــة الثالثة كأكبر
موردين النفط اخلام الى الســوق
الصيني .حيــث يعتبر الســوق
الصيني مــن األســواق الكبيرة
الواعــدة الذي حقق ومازال يحقق
منوا ملحوظا خالل الفترة املاضية
او ميتلــك طاقــات تصفية كبيرة
شهدت مؤخرا استحداث وحدات
تصفية جديــدة باإلضافة الى منو

تعامالت

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تباينت مؤشرات البورصة املصرية فى بداية
التعامالت امــس الثالثاء حيــث انخفض
املؤشــر الرئيــس  egx30بنســبة 0.09%
عنــد مســتوى  11627.14نقطــة ،بينما
ارتفع املؤشــر  egx100بنســبة  0.5%عند
مستوى  3466.03نقطة ،كما صعد املؤشر
 egx70EWIبنسبة .0.68%
وكان املؤشــر الرئيس للبورصــة EGX30
قد ارتفع بنســبة بلغت  0.42%ليغلق عند
مســتوى  11637نقطة ،مع نهاية تعامالت
أمس .

احد مصافي تكرير البترول في العراق
الطلــب من املصافي املســتقلة
( )Teapotsالتي تعد قوة شرائية
تعزز الطلب الصيني على النفط
اخلــام العراقــي» .وتابعــت« :أما
ما يخص الســوق الهندي ،فنود
أن نؤكد علــى اســتمرار العراق
باالستحواذ على احلصة السوقية
االكبر بتصدير النفــط اخلام الى
السوق الهندي وبنسبة ( )25%من
واردات الهند النفطية لعام .2020
وبحسب هذه البيانات فأن العراق
جنح بأن يكــون املورد االول للنفط
اخلام للسوق الهندي للعام املاضي
ليحتل املركــز االول عامليا ً وللعام
الرابع على التوالي متجاوزا ً بذلك
كل الــدول الرئيســية املنتجــة
للنفط اخلام في منطقة الشــرق

االوســط والعالم فــي واحد من
اهم االســواق االسيوية والعاملية
الســتيراد النفط اخلام من حيث
املســاحة وعدد الســكان الذي
يبلــغ تقريبا ً ( )1.3مليار نســمة
اضافــة الى اســتمرار الســوق
الهندي بتحقيق النمو االقتصادي
مقارنة بباقي االسواق االخرى على
الصعيدين االسيوي والعاملي».
وأكــدت ،أن اآلليــة املعتمدة في
تخصيــص كميــات النفط اخلام
الى الشــركات العاملية املشترية
للنفط اخلــام العراقي تكون وفقا
للكميات املتاحة للتصدير والتي
يتم اعالمنــا بها من قبــل وزارة
النفط التي تكون متغيرة سنويا
طبقا جملموعة من العوامل الفنية

واللوجســتية ومبا ينســجم مع
اتفــاق دول منظمة اوبك ()OPEC
بخصــوص حصــة العــراق من
اإلنتاج العاملي ووفق استراتيجية
شــركة تســويق النفــط فــي
استهداف األســواق العاملية ومبا
يضمــن حصص ســوقية جيدة
في االسواق الواعدة منها ،ووفقا ً
خلطة اإلنتاج املبنية على أســاس
اتفاق أوبك والدول املؤتلفة معها
لتخفيــض اإلنتــاج ،فقــد يتم
تخفيــض الكميــات اخملصصة
لكافة الشــركات العاملية وليس
لشــركات التكريــر االســيوية
فقط وبنسب مختلفة وبحسب
األهداف املرســومة لكل ســوق
وهذا االجــراء مت تطبيقه من قبل

كافة الدول املصدرة للنفط اخلام
في املنطقة على جميع الشركات
العاملية املتعاقدة في هذا اجملال».
وبينــت أنه من املتوقــع ان يواجه
السوق الهندي وفرة في املعروض
فــي عــام  2021في حــال قيام
الرئيــس األمريكــي اجلديد (Joe
 )Bidenبإعادة احياء االتفاق النووي
مع ايران .حيــث يعد النفط اخلام
اإليراني من اهم النفط للمصافي
الهندية لقرب املســافة بينهما.
أيضا نالحظ ارتفاع واردات السوق
االمريكــي الــى الصــن بصورة
كبيرة جدا ،بالتالــي ،من املتوقع
ان يواجــه الســوق الصيني وفرة
فــي املعروض خالل العــام احلالي
واالعوام املقبلة إذا ما أعاد الرئيس

األمريكــي اجلديد ترتيب العالقات
التجاريــة بــن البلدين خصوصا
وان الشركات النفطية االمريكية
تبحث عن حصص تسويقية ثابتة
في الصني.
أضافت الى هذا التحدي وفي ظل
دعوات احلكومــة االيرانية اإلدارة
األمريكيــة اجلديدة إلــى العودة
إلى االتفاق النووي لعام  2015بني
إيران والقــوى العاملية ،الذي يعني
عودة تدفق النفــط اإليرانية الى
السوق الصيني كونها من النفط
املرغوبة والتــي تتالئم مع وحدات
التصفيــة الصينية بالنتيجة قد
يشــكل ضغطا على منو صادرات
العــراق النفطيــة الى الســوق
الصيني.

ارتفاع اسعار الذهب مع استمرار تراجع الدوالر
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار الذهب قرب أعلى مستوى
لها في أسبوع امس الثالثاء مع تعثر الدوالر
وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا مترير حتفيز
مالي أمريكي ضخــم إلنعاش أكبر اقتصاد
في العالــم .وارتفع الذهب فــي املعامالت

الفورية  0.5%إلــى  1839.02دوالر لألونصة
بحلــول الســاعة  05:36بتوقيت غرينتش
بعــد أن وصل إلــى  1843.04دوالر في وقت
ســابق من اجللســة ،وهو أعلى مستوياته
منذ الثالث من فبراير شباط اجلاري ،في حني
ارتفعت العقود اآلجلــة األميركية للذهب

 0.5%إلــى  1842.60دوالر .وانخفض الدوالر
إلى أدنى مســتوى له في أكثر من أســبوع
مقابل العمالت املنافسة ،مما يقلص تكلفة
الذهب حلائزي العمالت األخرى .ومن املتوقع
أن ميــرر الكونغرس حزمــة بايدن لتخفيف
تداعيــات جائحــة كورونــا والبالغــة 1.9

تريليون دوالر قبل  15مــارس آذار حتى بدون
دعم اجلمهوريــن .ويُعتبر الذهب حتوطا من
التضخم وانخفاض العملة ،الناجمني على
األرجح مــن التحفيز واســع النطاق .وقال
محللون إن االرتفاع القياسي في بتكوين عزز
بعض املعنويات .ومن بني املعادن النفيســة

األخــرى ،صعــدت الفضة فــي املعامالت
الفورية  0.7%إلى  27.43دوالر لألوقية ،بينما
ارتفــع البالديوم  0.5%إلــى  2341.54دوالر.
وارتفع البالتني  1.9%إلى  1179.27دوالر بعد
أن بلغ في وقت سابق  1182دوالرا ،وهو أعلى
مستوى منذ أغسطس آب .2016

دانا غاز :لدينا اتفاقية مع إقليم كردستان لتطوير حقول البترول

البورصة المصرية
تتراجع فى بداية

سومو :فيما يخص
السوق الصيني ،فإن
العراق هو الوحيد،
من بين الدول الخمس
االكبر في نسبة
الحصص التسويقية
في الصين ،الذي حقق
ارتفاعا في حصته
التسويقية بالصين
خالل عام 2020

بغداد ـ الصباح الجديد:
ردت شركة دانا غاز على تصريحات رئيس
جلنــة املوارد الطبيعية فــي برملان إقليم
كردستان ،علي حمه صالح ،مشير ًة إلى
امتالكها عقدا ً مع إقليم كردستان حتت
اســم «اتفاقية تطوير البترول» ،ووافقت
عليه محكمة دولية.
وكان علي حمه صالح ،قد قال إنه «وفقا ً
لبيانات وزارة املوارد الطبيعية ،فإن إقليم
كوردستان لديه  200تريليون قدم مكعب
من الغــاز الطبيعي ،وإذا مــا قورن بعدد
ســكانه فهو األول في العالم من حيث
نفايات الغاز الطبيعي».
شركة دانا غاز قالت إن «إقليم كوردستان
ليست في التسلســل الثامن عاملياً ،وال
حتى في التسلسل .»30
ووفقا ً لشــركة دانا غاز ،فإنه بحســب
العقــد املبرم مــع إقليم كوردســتان،
اســتثمرت الشــركة أكثر مــن ملياري

تقرير

دوالر «ولو كانت مســودة عقد فقط ولم
تتضمــن التزامات قانونية مناســبة ،ملا
اضطرت الشركة إلى القيام بذلك».
وبحســب علي حمه صالــح ،فإن إقليم
كوردستان «لم يُعيد أي إيرادات من الغاز
الطبيعي إلــى اخلزينة العامة» ،في حني
ربحت دانا غاز نحو تريليونني و 237مليار
دينار مــن احملكمة بســبب «أخطاء في
عقود الغاز».
قالت الشــركة إن «علي حمه صالح قد
يقصد  2.2مليــار ،وليس تريليونات ،وهو
أمر غيــر صحيح ومضلل إلى حد كبير»،
موضحــة أن «الشــركة ال تــزال حتاول
احلصول على حقوقها ولم حتقق أي أرباح
حتــى اآلن ،ومتكنت من توفيــر  25مليار
دوالر بســبب إنتاج الغاز وإمداداته مجانا ً
حملطات الكهرباء في إقليم كوردستان».
وأضافت دانا غاز أن «أسعار الغاز السائل
مازالت اقل مــن املعايير الدولية» ،مبين ًة

أن «الغاز السائل حتدده عملية مناقصة
واضحة وشــفافة من جانب شــركات
الغاز السائل ،وانه مازال اقل من املعايير
الدولية».
الشركة لفتت إلى أنها توفر اآلن  80في
املائة من الكهرباء في إقليم كوردستان.
وفــي جزء آخر مــن حديثه ،قــال عضو
اللجنة املالية في برملان كوردســتان ،إن
«االســتثمار في الغــاز الطبيعي ليس
بهذه الصعوبة ،لكن الصادرات والتسويق
صعبان».
وبحسب دانا غاز ،فإن اإلنتاج واالستثمار
في الغــاز الطبيعي «أخطــر بكثير من
مشروع النفط» وأن الشركات التي جاءت
إلى إقليم كوردســتان كانت مشغولة
بإنتاج النفط.
يشــار إلى أن شــركة دانا غاز هي أكبر
شركة خاصة إلنتاج الغاز الطبيعي في
الشرق األوسط.

سيوفر معلومات أفضل لبرامج الحماية االجتماعية

البنك الدولي والغذاء العالمي يطلقان برنامجًا مشتركًا إلغاثة العراق
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن برنامج الغــذاء العاملي والبنك
الدولــي ،امــس الثالثــاء ،تعاونهما
ببرنامج مشــترك في العراق إلجراء
بحوث اجتماعيــة واقتصادية ورصد
اسباب انعدام االمن الغذائي وتأثيرات
جائحة كورونا.
وقالت املنظمتان في بيان مشــترك
تلقتــه «الصبــاح اجلديــد» ،إنهما
أطلقا برنامج مشــتركا ً في العراق
إلجراء بحــوث اجتماعية واقتصادية
ورصد اســباب انعدام االمن الغذائي
وتأثيــرات جائحة كورونــا ،مؤكدتني
أن هــذا التعاون ســيوفر معلومات
أفضل لبرامج احلمايــة االجتماعية
ويحسن االستجابة لعمليات االغاثة
العاجلــة .وأوضحتــا أنــه في ظل
جائحــة كورونا ،يســتهدف برنامج
التعاون املشترك ،رصد التأثيرات على
العائالت العراقية ،ومن بينهم أســر
النازحــن التي تعيش فــي اخمليمات

والعائديــن إلــى ديارهــم وكذلــك
اجملتمعات املضيفة.
وبحسب البيان املشترك للمنظمتني،
فانه يتــم إجــراء االســتقصاءات
والتحليالت باستخدام نظام برنامج
االغذيــة العاملــي لتحليــل مواطن
الضعف ورســم معامله عبر الهاتف
احملمــول  mVAMللوقــوف علــى ما
وراء انعــدام االمــن الغذائي وجمع
املعلومــات احليويــة بانتظــام عن
ســوق العمل ،والوصول إلى اخلدمات
الصحيــة وتعليم االطفــال ،وتقدمي
حملات محدثــة عن الوضع االجتماعي
واالقتصادي لألفراد على أرض الواقع
اثناء اجلائحة.
ويقول ممثل البنك الدولي في العراق
رمزي نعمــان« :لقد أثرت أزمة العراق
متعددة اجلوانب بشــدة على ســبل
كســب عيش الشــعب العراقي»،
مبينا ً أن «اســتمرار هذه الدراســة
ســيوفر فهمــا ً أفضــل للتأثيرات
االجتماعية واالقتصادية لالزمة على
الظروف املعيشــية لالسر ،وبالتالي

توفيــر معلومــات أفضــل لبرامج
احلمايــة االجتماعية التي تهدف إلى
تقدمي االغاثة العاجلة للفئات االشد
ضعفا واحتياجا».
وذكر البيان املشترك انه «مع استمرار
الضغوط االقتصاديــة وما نتج عن
ذلك مــن انخفاض في قيمة العملة
العراقية ،ارتفعت أسعار بعض املواد
الغذائية االساســية ،وتأثرت االسر
تأثرا كبيرا» .واشــار الــى انه «يجري
اســتخدام البحث الغراض متعددة
وتزويد احلكومة واجملتمعات االنسانية
واالمنائية باملعلومات للسماح باتخاذ
قــرارات تســتند إلى االدلة بشــأن
اســتجابتها للجائحة ودعم االسر
االشد ضعفا واحتياجا».
وبني أنه ،مبجرد االنتهاء من التحليل،
ستشــكل البيانــات والنتائج ايضا ً
االساس لكتابة النشــرات والتقارير
الرئيسية ،مثل السلسلة املستمرة
التي يصدرها برنامج االغذية العاملي
والبنك الدولي بالشراكة مع منظمة
االمم املتحدة لالغذية والزراعة (الفاو)

والصنــدوق الدولي للتنمية الزراعية
(إيفاد).
من جانبه قال ممثــل برنامج االغذية
العاملــي فــي العــراق عبدالرحمن
ميجاج ،إن «هذه الشــراكة البحثية
املهمــة تدعــم توفيــر املعلومات
االساسية ملساعدة اجلهات الفاعلة
الرئيسية في العراق على التخطيط
واتخــاذ القــرارات علــى أســاس
مستنير».
وأضاف أن «معرفة املزيد يعني القدرة
على فعــل املزيد وتنفيذه بشــكل
صحيح .وميكــن أن يســاعد عملنا
مع االســر احملتاجة والضعيفة بأكثر
الطرق فعالية».
ويواصــل كل مــن برنامــج االغذية
العاملــي والبنــك الدولــي العمــل
مــع احلكومة فــي جهــود احلماية
االجتماعية باالضافــة إلى تصميم
االصالحــات الرئيســية فــي هــذا
القطاع ،وذلــك لتلبيــة احتياجات
االســر على أفضل وجــه في الوقت
احلالي وعلى املدى الطويل.
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السياسة األمريكية تجاه الدول العربية والفلسطينيين
وإسرائيل :أفكار ومقاربات إلدارة بايدن

يوســف العتيبة ،سامر خوري،
فلــور حســن  -ناحــوم ،ديفيد
ماكوفسكي
اثر تسلم جو بايدن مهامه رئيسا للبيت
األبيض ،عقد معهد واشــنطن مؤخرا،
منتدى سياســيا افتراضيا مع السفير
يوســف العتيبة ،وســامر خوري ،وفلور
حسن-ناحوم ،وديفيد ماكوفسكي.
والعتيبــة ،ســفير دولة اإلمــارات في
الواليات املتحدة ووزير دولة في احلكومة
اإلماراتية .وســامر خوري هــو الرئيس
التنفيــذي [للهندســة واإلنشــاءات
في] «شــركة احتــاد املقاولــن» ،أكبر
شــركة إنشاءات في الشــرق األوسط.
وحســن-ناحوم ،نائبــة رئيــس بلدية
القــدس املســؤولة عــن العالقــات
اخلارجية ،والتنمية االقتصادية الدولية،
والســياحة .وديفيد ماكوفســكي هو
زميــل «زيغلر» املميز في املعهد ومؤلف
مذكرته اجلديــدة «االنتقال لعام »2021
بعنوان «بناء اجلســور من أجل السالم:
سياســة الواليات املتحدة جتــاه الدول
العربية والفلسطينيني وإسرائيل».
وهنــا ايجاز ملــا ابدوه مــن مالحظات
بشأن السياسة األميركية الدارة بايدن
جتاه الــدول العربية والفلســطينيني
وإسرائيل:
يوسف العتيبة
مع مضي التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل
في مســاره اإليجابي املتوقع ،تشــهد
اإلمارات العربية املتحدة صفقات ثنائية
قوية في قطاع األعمــال وحركة جتارية
واستثمارية ســتزيد حتما ً بعد انتهاء
أزمة «كوفيد»-19؛ وخالل الزيارة املرتقبة
لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ،سيتم التطرق
أيضا ً إلى التعاون فــي مجاالت البحث
واالســتثمار والتجــارة والتكنولوجيا.
وباإلضافة إلى األثر االقتصادي للتطبيع،
بدأ يتبلور مستوى مشجع وغير متوقع
من التفاعل الشــخصي بــن الناس.
ومع ذلــك ،ال يزال من غير الواضح ما إذا
كانت إدارة بايدن ستتعامل مع التطبيع
بالفاعلية نفسها التي تعاطت بها إدارة
ترامب ،حيــث ركــزت اإلدارة األمريكية
اجلديدة حتى اآلن على معاجلة مســألة
الوباء.
وأساســاً ،مت توقيع «اتفاقيات إبراهيم»
ألراض من
من أجل منع ضم إســرائيل
ٍ
الضفة الغربية وإنقاذ حل الدولتني .لقد
أجريت عدة مناقشــات شــخصية مع
ُ
مســؤولني من البيت األبيض قبل إبرام
االتفاقيات من أجــل توضيح التداعيات
اإلقليميــة والدولية الهامــة املترتبة

عن أعمال الضم اإلســرائيلية .والواقع
أن هــذه االتفاقيــات لم تكــن خيانة
الفلســطينيني ،بل أوقفت مسارا ً كان
سيؤدي إلى قيام دولة واحدة ،مع العلم
بأن حــل الدولتني يعتمد فــي النهاية
على التقدم والتعاون بني الفلسطينيني
واإلســرائيليني .وإذا كانت هناك خطة
تتطلب مشــاركة فريق معني على غرار
«الرباعية» العربية ،ســتكون اإلمارات
على استعداد للمشاركة .لكن ال وجود
[حالياً] ملثل هذه اخلطة التي تســاهم
في حتسني نوعية احلياة الفلسطينية.
وفيما يتعلــق باملراجعة التشــريعية
األمريكية لصفقة بيع طائرات «أف»-35
مع اإلمــارات ،فهي عملية روتينية ،ومن
واجب الكونغرس مراجعة عملية البيع.
وســوف يجد احملققون أن الصفقة متت
من خالل عملية تفــاوض واضحة وفق
اإلجــراءات الواجبة .لذا من اخلطأ القول
جتمــد البيع أو توقفه
إن هذه املراجعة ّ
مؤقتاً .فهــذه الصفقة تخدم املصالح
اإلماراتيــة واإلســرائيلية واألمريكية،
وأنا واثق مــن املوافقة عليها .وإذا كانت
الواليات املتحــدة حتــ ّول تركيزها نحو
منافســة القوى العظمــى مع الصني
وروسيا وتسعى جاهدة خلفض وجودها
في املنطقة ،فيجب أن يكون شركاؤها
في الشرق األوســط مجهزين باألدوات
الكافيــة .وصفقــة البيع هــي فائدة
صافية للواليات املتحدة.
وفــي النهايــة ،يعتمد الســام الودي
بني اإلمارات وإســرائيل علــى العالقات
بــن النــاس والشــمولية واالحتــرام
املتبادل .واإلمارات مؤهلة إلقامة عالقة
ســليمة وودية مع إســرائيل .وحتى إذا
مت جتريــد العوامل اجليوسياســية التي
أدت إلــى «اتفاقيــات أبراهيــم» ،يبقى
الســام مع إســرائيل بديهياً ،بل يزداد
منطقي ًة مع األخذ في االعتبار العوامل
اجليوسياســية .فــكل مــن مجتمع

األعمال والشباب في اإلمارات هما أكثر
الفئات حماسا ً لالستفادة من التطبيع،
ويقــدران فتح أحــد أكثــر اقتصادات
املنطقــة ديناميكيــ ًة أمامهما .فضالً
عن ذلك ،إذا فتحت «اتفاقيات أبراهيم»
اجملال أمام املزيد من األعمال التجارية في
إفريقيا مبا يفيد إسرائيل واإلمارات ،فهذا
تطور إيجابي.
سامر خوري
علــى الرغم من أن الفلســطينيني لم
يكونوا جزءا ً من «اتفاقيات أبراهيم» ،إال
أنهم كانوا سيقد ّرون بعض اإلشارة إلى
حل الدولتني ،والقدس الشــرقية ،ودولة
فلســطينية قائمة على أساس حدود
عام  ،1967وعدم شــرعية املستوطنات
مبوجب القانون الدولــي .ومع ذلك ،فإن
الفلســطينيني على استعداد للمضي
قدمــاً .ويدعــم مجتمــع أعمالهــم
االتفاقيات ،ويدعــو إلى أي تفاعل جتاري
بني إســرائيل والدول العربية يؤدي إلى
دفع عملية السالم إلى األمام ،شرط أال
يتم االنتقاص من شأن الفلسطينيني.
وهنــاك ســتة مجــاالت ميكــن فيها
االســتفادة مــن االتفاقيــات لصالح
االقتصــاد الفلســطيني .لكــن يجب
أن تكون إســرائيل على استعداد ملنح
الفلسطينيني قدرة أكبر على الوصول
إلى الهدف املعني:
تطوير املنطقــة (ج) ،التي لديها القدرة
علــى توليد  3مليــارات دوالر من «الناجت
احمللي اإلجمالي»
تنمية املوارد املائية للفلسطينيني
احلصــول علــى تصريــح إســرائيلي
لشــبكات اجليل الرابع واجليل اخلامس
التي تعتبر ضرورية للمنافسة
اســتثمار اإلمارات في القدس الشرقية
للحفــاظ علــى ثقافتهــا وتاريخهــا
وتقاليدها العربية
ضمان حريــة التنقل لرجــال األعمال

الفلسطينيني
تنمية املوارد الطبيعية
يجــب علــى الواليــات املتحــدة
والفلســطينيني إعــادة عالقتهمــا
الدبلوماســية الســابقة .بإمكان إدارة
بايــدن حتقيق مكاســب ســريعة هنا
 على ســبيل املثــال ،تعمــل القيادةالفلســطينية علــى معاجلــة قضايا
التحريــض ومدفوعــات األســرى على
املستوى الداخلي.
وفيما يتعلق بوباء «كوفيد ،»-19يتوقع
الفلســطينيون وصول مليوني جرعة
لقاح من أكسفورد كل أسبوعني اعتبارا ً
من منتصف شــباط/فبراير .باإلضافة
إلى ذلك ،تبرعت روسيا بـ  10،000لقاح
سيتم تسليمها في شــباط/فبراير أو
آذار/مــارس ،في حني قدمت إســرائيل
لقاحات للمستشفيات الفلسطينية.
ومع تقــدم القادة الفلســطينيني في
السن ،من الضروري إعطاء فرص القيادة
لألجيال الشــابة .وحتقيقا ً لهذه الغاية،
ســتجرى انتخابات نيابية ورئاسية في
أيار/مايو .وللمشــاركة في االنتخابات،
يجب علــى حركــة «حمــاس» الوفاء
بااللتزامــات املنصوص عليها في ميثاق
«منظمة التحرير الفلسطينية» ،والتي
تشمل االعتراف بإسرائيل ومنع اإلرهاب.
وستُجرى االنتخابات النيابية أوالً ،تليها
االنتخابات الرئاســية ،وأخيرا ً انتخابات
«منظمة التحرير الفلسطينية» .هناك
حاجة إلى املساعدة من قبل إدارة بايدن
ملواصلة الضغط على «حماس» وضمان
عدم انســحاب التنظيم في منتصف
الدورة االنتخابية.
فلور حسن ناحوم
تختلف اتفاقيــات التطبيع األخيرة عن
معاهدات السالم السابقة التي وقعتها
إسرائيل مع مصر واألردن .فـ «اتفاقيات

أبراهيم» ال تتعلق في جوهرها باملصالح
االستراتيجية فحســب ،بل تقوم على
تعاون ثنائي يهدف إلــى حتقيق االزدهار
في املنطقة.
ويســتفيد كل مــن الفلســطينيني
والعرب اإلسرائيليني أيضا ً من التطبيع.
فمدينة القدس هي جسر عبور طبيعي
إلــى دول اخلليج ،حيــث أن  40في املائة
من سكانها عرب .وستفتح االتفاقيات
حقبة جديدة من الســياحة اإلسالمية
في القدس الشــرقية ،حيث يتم حاليا ً
تطويــر املدينــة وتهيئتهــا للمبادرات
الســياحية والتجارية والتكنولوجية.
كما أن القدس الشرقية مؤهلة لتصبح
مركزا ً للبحــث والتطوير في الشــرق
األوسط.
ولطاملا عــاش اإلســرائيليون في خوف
وجــودي من خطــر تصفيتهــم .لكن
«اتفاقيــات أبراهيم» متنحهم شــعورا ً
باألمان والثقة واالنتمــاء في املنطقة،
وتشــكل حتوال ً تاريخيا ً غير مســبوق.
ويعود لإلســرائيليني والفلســطينيني
والشــركاء اإلقليميني قرار حتديد محور
التركيز خــال العقود املقبلــة  -فإما
اســتمرار النزاع أو حتويــل تلك الطاقة
نحــو الصحة العامة واألمــن الغذائي
وقضايا أخرى .إن تشــارُك املنطقة أمرا ً
ضروريا ً ألن الفلســطينيني ســيبقون
أقرب جيران إلسرائيل إلى األبد.
ديفيد ماكوفسكي
قــدم املشــاركون اآلخــرون فــي فريق
ّ
املناقشة صورة تبعث على األمل لفوائد
السالم االقتصادية والثقافية .وبالفعل
فإن السياق الذي أبرمت فيه «اتفاقيات
أبراهيــم» ميثل حت ّوال ً حادا ً عــن «مبادرة
الســام العربية» لعــام  ،2002والتي
قامت على الفكرة بــأن الدول العربية
ســترجئ إقامة عالقات بإســرائيل إلى

أجل غير مسمى إلى حني حل القضية
الفلسطينية .لكن هذا النموذج افتقر
إلى الفعالية طوال  18عاماً ،ومنذ ذلك
احلني تغيرت املنطقة والعالم بشــكل
كبير .ولم تعد الدول العربية ترغب في
إرجاء مصاحلها الوطنية.
في عهد اإلدارتني األمريكيتني السابقتني،
ساهم ازدياد االكتفاء الذاتي في قطاع
الطاقة ،والتحول التدريجي نحو آسيا،
في تقليص الوجود األمريكي في الشرق
األوسط .وردا ً على ذلك ،تطلعت األطراف
اإلقليمية الفاعلة إلــى جيرانها الذين
يشــاركونها مواقفها االســتراتيجية،
في حني درســت الدول املنتجة للنفط
كيفية تنويــع اقتصاداتهــا بعيدا ً عن
الوقود األحفــوري .وبلغت هذه العوامل
ذروتها فــي «اتفاقيــات أبراهيم» التي
اقترن فيهــا الرأســمال اخلليجي بروح
املبادرة اإلسرائيلية.
وحاولــت الواليات املتحدة حــل النزاع
اإلسرائيلي-الفلســطيني بصورة تامة
أربــع مرات :في األعــوام  2000و -2007
 2008و  ،2014-2013و  .2020لكن جميع
احملــاوالت األربعة باءت بالفشــل .وفي
«مخطط فني» ،ال يوجد اليوم أي تداخل
بــن املواقف الرســمية اإلســرائيلية
والفلسطينية حول القضايا الرئيسية،
كمــا أن حل النزاع غيــر عملي [حالياً].
ومع ذلك ،ال ميكن للواليــات املتحدة أن
تتجاهل املشــكلة ،ألن ذلك سيسمح
باالنــزالق إلى حصيلــة الدولة الواحدة
التي ستشــوه هوية إسرائيل والكرامة
الفلســطينية إلى األبــد .وصحيح أنه
ال ميكن حتقيق حــل الدولتني في الوقت
احلالي ،إال أنه ال ميكن التخلي عنه أيضاً.
ومييــل األفــراد عنــد جان َبــي الطيف
السياســي إلى النظر إلــى «اتفاقيات
أبراهيم» علــى أنها طريــق للمراوغة
والتملــص مــن الفلســطينيني .لكن
االتفاقيــات هــي فــي الواقع جســر

يفســح اجملال أمــام خطــوات متوازية
وجزئية نحو السالم بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني.
وقد تشــمل هذه اخلطوات السعودية
التي تعتبــر اجلائزة الكبرى بالنســبة
إلســرائيل .ولكن التطبيع الكامل مع
السعودية ســيبقى على األرجح بعيد
املنــال طاملا أن امللك ســلمان على قيد
احلياة .ومــع ذلك ،كانت موافقة الرياض
ضروريــة للتطبيع مــع البحرين ،كما
سمحت الســعودية بتحليق الطائرات
فــي أجوائها عند مرورها من إســرائيل
إلى اإلمارات .وأشد ما يلفت األنظار هو
أن السفير الســعودي السابق بندر بن
سلطان ظهر على شاشة «العربية» في
سلســلة تناقش تغير صياغة السردية
اإلسرائيلية  -الفلســطينية وتسلط
الضوء على فرص السالم التي أضاعها
الفلســطينيون .وفــي املرحلة املقبلة،
من املمكن أن تتخذ السعودية خطوات
جزئية جتاه إسرائيل  -رمبا [فتح] مكتب
سياحي أو استثماري  -في الطريق نحو
التطبيع الكامل.
وإذا تنصلــت إســرائيل من النشــاط
االســتيطاني خارج احلاجــز األمني في
الضفــة الغربية ،يجب علــى الواليات
املتحدة أن ترد باملثل من خالل التمييز بني
سياستها جتاه النشــاط االستيطاني.
فهــذه املقاربــة األمريكيــة ،بالترافق
مع خطوات تطبيع جزئيــة من اجلانب
السعودي ،من شــأنها أن متنح إسرائيل
حافــزا ً رئيســيا ً لتجنــب تعريض حل
الدولتني للخطر وتعطيها خيارا ً واضحاً.
فحني أعطي اإلسرائيليون خيارا ً مماثالً ما
أراض
بني التطبيع مع اإلمــارات أو ضم ٍ
فضلت الغالبية
من الضفة الغربيــةّ ،
العظمــى التطبيع .لذلــك يجب على
واشنطن أن متيز بني املستوطنات خارج
احلاجز األمني ،التــي تتعارض مع منوذج
الدولتني ،واملستوطنات التي داخل احلاجز
والتــي تتوافق مع منــوذج الدولتني .ولن
تستلزم هذه السياسة األولية معاجلة
مسألة املســتوطنات املوجودة بالفعل
أو التغاضي عن النشــاط االستيطاني،
بل ســتركز بدال ً من ذلك على ترك اجملال
مفتوحا ً أمام حل الدولتني.
ومقابــل التزام إســرائيل مببــدأ تبادل
األراضي ووقف أعمال البناء خارج احلاجز،
قد تكون الســعودية مستعدة التخاذ
خطوات إضافية نحو التطبيع .وعلى أي
حال ،ليس من املمكن اليوم التوصل إلى
اتفاق سياسي كبير مع الفلسطينيني،
لذلك يجــب على إدارة بايــدن أن تفكر
وتتصرف بشــكل مبتكر للحفاظ على
حل الدولتني.
عن معهد واشنطن

نحو نظام سلمي في القرن األفريقي
أبي أحمد
أديس أبابــا -أدت العمليات التي نفذتها
احلكومة الفيدرالية اإلثيوبية ،إلى حترير
شعب تيغراي من عقود من سوء احلكم
حتت قيادة جبهة حترير شــعب تيغراي.
وقد أعاد هذا األمل من جديد ،ولكنه زرع
أيضا مخاوف بشأن مســتقبل إثيوبيا
ً
ودورهــا فــي منطقة القــرن األفريقي
وخارجها.
وتنبع اآلمال من التخلــص -إلى األبد-
من جبهة حترير شعب تيغراي الفاسدة
والديكتاتورية .إذ ميكــن لألثيوبيني اآلن
أن يتخيلــوا مســتقبال ال يقــوم على
الشــوفينية العرقية ،بل على الوحدة،
واملساواة ،واحلرية ،والدميقراطية .وفضال
عن ذلــك ،مت اآلن التغلــب على مصدر
االنقسام العرقي الذي أدى إلى تسميم
العالقات بــن الدول فــي جميع أنحاء
القرن األفريقي.
ولكــن ال ميكنني أن أنكــر أن التخلص
من جبهة حترير شــعب تيغراي قد أجج
عدم االرتياح في اجملتمع الدولي .إذ تتزايد
اخملــاوف بشــأن التنميــط العرقي في
تيغــراي ،والعقبات التي تعترض اإلغاثة
اإلنســانية .إن حكومتي مصممة على
معاجلة هذه اخملاوف وتبديدها.
حســناً ،سأســتعير هنا مبدأ توماس
جيفرسون ألقول أن «االحترام الالئق آلراء
البشــرية» يجبرني على توضيح سبب
تدخل حكومتي الســتعادة السالم في
تيغراي ،وكيف نخفــف املعاناة هناك،
وملاذا ستعود جهودنا ،املدعومة كما آمل
من اجملتمع الدولي -بالفائدة على جميع
أبنــاء بلدي ،مبا في ذلك ســكان تيغراي
وجميع أنحاء القرن العظيم.
وال ميكــن ألي حكومة أن تتســامح مع
تعرض جنودها واملدنيني األبرياء للكمائن
والقتل بالعشــرات ،كما حدث على يد
جبهة حترير شعب تيغراي خريف العام
املاضــي .إن واجبي األساســي بصفتي
رئيســا للــوزراء ،وقائدا عامــا للقوات
املســلحة الوطنية ،فــي النهاية ،هو
حماية إثيوبيا وشعبها من األعداء داخل
البالد وخارجها.
لقــد ُصممــت عملياتنا فــي تيغراي
الســتعادة الســام والنظام بسرعة.
وجنحنا في ذلــك ،لكن املعاناة والوفيات
التــي حدثت على الرغم ممــا بذلناه من
قصارى جهدنا ســببت لــي الكثير من
احلزن ،وكذلك جلميع محبي السالم هنا
وفي اخلارج.

أبي أحمد

إن إنهاء املعانــاة في تيغراي وفي جميع
أنحاء البالد هــو اآلن أولويتي القصوى.
لهــذا الســبب أناشــد األمم املتحدة،
ووكاالت اإلغاثــة الدوليــة للعمل مع
حكومتي حتــى نتمكن ،م ًعا ،من تقدمي
اإلغاثة الفعالة لــكل من يحتاج إليها
في تيغراي.
وفــي غضون ذلك ،نعمــل ليل نهار من
أجل إيصال اإلمدادات الالزمة ملواطنينا
في تيغراي وللمحتاجني في املقاطعات
اجملاورة ،وكذلك لضمــان احترام حقوق
اإلنســان واســتعادة احلياة الطبيعية.
وحتى ننجح في مهمتنا ،يجب التغلب
على العديد من التحديات .فعلى سبيل
املثال ،متتحن إعادة ربط خطوط االتصال
التي دمرتها جبهة حترير شــعب تيغراي
عمدا ،قدرتنا على توصيل املســاعدات
اإلنســانية .وفي عملية إعــادة اإلعمار
هذه ،ميكن للمجتمــع الدولي أن يقدم
مساعدة هائلة.

أيضا ملساعدة
إن حكومتي مســتعدة ً
قــادة اجملتمع في تيغراي ِمن يكرســون
جهودهم لتحقيق السالم .وفي الواقع،
نحن نتواصل معهم بالفعل.
لقد فهــم اجملتمع الدولي ماهية جبهة
حترير شعب تيغراي .فقد أدان الكثيرون
ما كانت متارســه من عنف عرقي .وما
يؤسف له أن البعض كان على استعداد
لغــض الطرف عن عمليــات التعذيب،
واإلخفاء ،والقتل خــارج نطاق القضاء
على يد جبهة حترير شعب تيغراي .فقد
قيل أنه بدون جبهة حترير شعب تيغراي،
كانت إثيوبيا ســتواجه خطر االنقسام
على أســس عرقية ،على غرار ما حدث
في يوغوسالفيا في التسعينيات .وقيل
أيضا أن انهيار إثيوبيا من شأنه أن يؤدي
إلى الفوضــى في جميع أنحــاء القرن
األفريقي.
وتخبرنــا الفطرة الســليمة أن النظام
القائم على االنقســام العرقي ال ميكن

أن يســتمر؛ ولكن املثل يقول أن الفطرة
السليمة ليست دائ ًما سليمة .وحلسن
احلظ ،ميكن للمجتمعات البشــرية أن
تتسامح مع العنف العنصري والعرقي
والديني فقط لفترة محدودة.
وفي الســنوات اخلمــس تقري ًبــا التي
سبقت انتخابي في أبريل/نيسان 2018
زعيمــا للجبهة الدميقراطيــة الثورية
للشعب اإلثيوبي احلاكمة آنذاك ،والتي
كانت حتــى ذلك احلني تضــم اجلبهة،
تضاعفت التحديات الشعبية للنظام.
وردت اجلبهة بوحشيتها املعتادة .ونقل
تصويــت  2018البالد في اجتــاه جديد
وشــامل .واحلزب السياسي الذي أقوده
اآلن هــو األول في إثيوبيــا الذي ال يقوم
على أساس العنصر أو الدين أو العرق.
وكانت السياســة اإلقليميــة جلبهة
حتريــر شــعب تيغــراي امتــدادا ً فظا ً
الســتراتيجيتها احملليــة القائمة على
مبدأ ف ّرق تســد .فعلى ســبيل املثال،

اعتمدت إثيوبيا سياسة اإلقصاء والنبذ
جتاه إريتريــا ،التي شــنت ضدها حروبًا
بالوكالة من األراضي الســيادية للدول
اجملاورة غير املستقرة -مما أدى إلى ترسيخ
هشاشتها.
وســتدافع إثيوبيا املتحــررة من جبهة
حتريــر تيغراي عــن الســام والتنمية
الشــاملة .فعلى املستوى احمللي ،سوف
تقوم «إثيوبيا اجلديدة» على املساواة بني
جميع اجملموعات املكونة لنا ،مبا في ذلك
شعب تيغراي الذي يعيش املعاناة .وعلى
املستوى اخلارجي ،ســنتصرف بطريقة
تعترف بأن مصاحلنــا الوطنية مرتبطة
ً
ارتباطا وثيقًا مبصالح جيراننا.
إن اتفاق الســام املوقع مــع إريتريا في
 2018هو مثال حي ملا تســتطيع إثيوبيا
أن تقوم بــه وتريده .لقــد فتحت تلك
االتفاقية طريقا مســدودا دام لعقدين
مــن الزمن ،وســمحت إلريتريــا بإعادة
االندماج داخــل القرن األفريقي واجملتمع

العاملي .واألهم مــن ذلك ،أن مواطنيها
ومن يعيشون على طول احلدود في بلدي
ميكنهم العيــش دون أن تخيم عليهم
ظالل احلرب.
أيضا إلى إعادة ضبط
وسعت حكومتي ً
عالقــات إثيوبيــا مع جيراننــا اآلخرين.
ففــي أعقــاب األزمة السياســية في
الســودان في عام  ،2019لعبت إثيوبيا
دورًا أساســ ًيا في إبعاد هــذا البلد من
حافة احلرب األهلية ،وســاعد في إنشاء
حكومــة انتقالية من املدنيني واملمثلني
العســكريني .كذلك ،إن دور إثيوبيا في
حتقيق االســتقرار في الصومال ال مثيل
لــه ،وجهودنا لتحقيق االســتقرار في
جنوب السودان مستمرة.
وتســتند السياســة اخلارجية احلالية
إلثيوبيــا علــى االعتقاد بــأن التكامل
اإلقليمــي الوثيق يعــود بالفائدة على
اجلميــع .وجهودنــا لتفعيــل منطقة
التجارة احلــرة القاريــة األفريقية جزء

أساسي من هذا التكامل.
وبصورة أكثر واقعية ،قبل أسابيع قليلة
فقط ،افتتحنــا طريقًا ســري ًعا يربط
ممر أديس أبابا ونيروبي ومومباســا ،وهو
مشروع يزيل احلواجز املادية أمام التجارة
عبر احلدود بني كينيــا وإثيوبيا .كذلك،
يتم إعــادة تأهيل الطريق من أديس أبابا
إلى ميناء عصب اإلريتري ليكون شريان
نقل للتجارة الدولية.
وفضــا عــن ذلــك ،يتــم التخطيط
بالشــراكة مــع القطاع اخلــاص لبناء
طرق سريعة جديدة تربط إثيوبيا مبوانئ
جيبوتي وعصب (لتحــل محل الطريق
القدمي الذي يخضــع اآلن لعملية إعادة
تأهيل) ،والتي ســيتم ربطها بعد ذلك
بجوبا ،عاصمة جنوب السودان ليجعل
من هذا البلد امل ُ َفقر منفذا جتاريا حيويا.
كما يتم تطوير مشــاريع مشتركة في
مجــال املوانئ واخلدمات اللوجســتية
واجملمعات الصناعيــة وتعدين البوتاس.
وآمل بشــدة أن يكتسب سد النهضة
اإلثيوبي ،عنــد اكتمالــه ،دعم جميع
فرصا غير مســبوقة
جيراننا ،وأن يوفر ً
للجميع في شرق إفريقيا.
وحــده حتقيــق الســلم فــي إيثيوبيا
بقيادة حكومة ملزمة مبعايير السلوك
اإلنســاني ،ميكنه أن يلعب دورًا بنا ًء في
جميــع أنحاء منطقة القــرن األفريقي
وخارجها .ونحن مصممون على العمل
مع جيراننا واجملتمع الدولي للوفاء بهذا
الوعد.
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سرديات العالم االفتراضي في «آيو»
يوسف عبود جويعد
من الطبيعي أن تتغير الســرديات الروائية،
وفــق مــا متليه عليهــا الظــروف احمليطة
واملتغيــرات احلداثوية ،التــي دخلت حياتنا،
وتغلغلــت في صميمها ،وصــارت جز ًءا من
املمارســات اليومية التــي نتعامل معها،
وكذلــك أضحت ســلوكا ً حياتيــا ً مهماً،
والسبب يعود إلى أن التقنيات احلديثة التي
اجتاحت املعمورة ،وانتشرت في أرجاء األرض،
لتدخــل كل البيوت ،لضــرورات ال بد منها،
وألنها حالــة يجب االنتقال إليها ،كنوع من
أنواع التطور الذي حصل ،ومن تلك التقنيات
احلديثة والعصريــة ،االنترنيت ،وفيه ننتقل
إلى صفحات التواصــل االجتماعي ،وأكبر
منظومة تواصليــة اجتماعية هو الفيس
بوك ،الــذي منحنا فرصة كبيــرة لالتصال
بالعالم ومعرفة ما يــدور على وجه األرض،
ولنتعرف علــى أصدقاء جدد ونــزداد خبرة
ومعلومة ،كما أن ممارساتنا لهذه الصفحة
التواصلية ،صار جــز ًءا مهم من اهتماماتنا
اليومية ،وظهرت حكايات وقصص وأحداث
تنتمي إلى تلــك املمارســة اليومية ،ومن
الطبيعي أن ن ُفاجأ بدخــول هذه احلكايات
ضمن ســردياتنا األدبية الروائية ،ورواية (آيو)
للروائي سعد ســعيد ،تقدم لنا واحدة من
تلك الســرديات التي تعاملــت مع العالم
األزرق بصفــة غالبة وواضحــة وطبيعية،
لنعيــش مع هــذا العالــم االفتراضي وال
نبرحه ،حتى نهاية األحداث ،إذ إن بطل هذا
النص أنس حلمي ،روائي معروف ،ويســكن
شــقة لوحده ،بعد أن سافرت أسرته خارج
البــاد ،ويزاول حياته اليوميــة بني الكتابة،
وفتح صفحتــه التواصلية على الالب توب،
وشــرب اخلمر ،وإعداد الطعام ،وهو موظف
في إحدى الــوزارات ويتقاضى راتبا ً ضئيالً ال
يكاد يصل به إلى نهاية الشــهر ،ويســهر
الليل بطوله يتابع صفحته وينشــر فيها،
ويتابع التعليقات واإلعجابات ويرد عليها.
وهكذا ينســج لنا الروائي أحداثا ً ســردية
كبيــرة مــن هــذا العالــم األزرق ،العالم

االفتراضــي ،تبدأ بظهور شــخصية نائلة
احلليم ،وتعليقها على واحدة من منشورات
أنس حلمي:
أنس حلمي  :شــرفني وأسعدني مرورك
سيدتي .
ثم عاد إلى بقية التعليقات ،واالستحسان
واالســتنكار يتنازعانــه ،غيــر أن األمر لن
يحتج أكثر من بضع عشــرة ثانية لينتبه
إلى وجود تعليق جديد على املنشور ..كانت
هي:
علي سيدي،
نائلة احلليم  :لم أتوقع أن ترد ّ

إن البناء الفني لهذا النص
السردي يعتمد على
االهتمام األكبر في األجواء
والمناخ الذي يخلفه العالم
األزرق على شؤون الحياة
كافة ،وهو أمر بات طبيعياً
لدى الكثير من الناس ،كونه
بات أمراً مفروغ ًا منه،
ونكتشف أيض ًا من خالل
رسم مالمح شخصية أنس،
أنه ميال إلى الفوضى في
حياته ،فأشياؤه داخل الشقة
مبعثرة ،ويستيقظ متأخراً
عن الدوام بسبب السهر
لساعة متأخرة من الليل.

لكنني أعرف أنني كنت على حق
فــي تعليقي ،ومــع ذلك فأنــا مدينة لك
باعتــذار لصالفتــي واحترامــا ً لروحــك
الرياضية.
إن البناء الفني لهذا النص السردي يعتمد
علــى االهتمام األكبر في األجــواء واملناخ
الذي يخلفــه العالم األزرق على شــؤون
احليــاة كافة ،وهــو أمر بــات طبيعيا ً لدى
الكثير من الناس ،كونــه بات أمرا ً مفروغا ً
منه ،ونكتشف أيضا ً من خالل رسم مالمح
شخصية أنس ،أنه ميال إلى الفوضى في
حياته ،فأشــياؤه داخل الشــقة مبعثرة،
ويســتيقظ متأخــرا ً عن الدوام بســبب
السهر لساعة متأخرة من الليل ،فضالً عن
أنه يعاني من ضائقــة مالية خانقة ،ومن
ممارساته احلياتية حضور جمعة املتنبي:
(أول مــا فعلــه ،كان إلقــاء التحية على
صديقــه احلــاج محمد صاحــب املقهى
األشــهر في املتنبي ،الــذي يواجهه حال
خروجه من ســوق الســراي ،ثم أمت جولته
في املقهــى لتحية أصدقائه املنتشــرين
على التخوت هناك ،قبل أن يواصل ســيره
إلى مســتقره «قيصرية حنش ووزير اجلاي
حفوظــي» ،هناك ،كانت الوجوه باســمة
والنقاشات محتدمة ،فشعر بصفاء ميتلك
عليه كيانه« :أنا أنتمــي إلى هنا» ،ثم راح
يبحــث عن املزيد من الوجــوه املألوفة من
حوله ،فابتســمت له حتــى الوجوه غير
املألوفة! ذلك أشــعره بفرح غامر .وفجأة
وجد صديقه ندمي أمامه)ص 64
ثم ننتقل إلى البؤرة الرئيسة لهذا النص،
أال وهــي نائلة التــي انشــغل بها وظل
يفكر بهــا ،وظلت لقاءاتهما داخل الفيس
مســتمرة ،وتتعمق العالقة بينهما للحد
الذي فيــه تظهر ومن خــال الفديو وهي
عاريــة ،ولكــن دون أن يرى وجههــا ،فتثير
شــجونه ويتعلق بها أكثر ،بعدها يتفاجأ
باتصال هاتفــي ،يخبره فيهــا بأنهم من
شركة الشــرف للتحويالت املالية ،وهناك
حوالــة ماليــة باســمه وعليــه احلضور
الستالمها ،يستغرب األمر ألنه ال يتوقع أن
تصله حوالة مالية من أي شخص ،ويذهب

غالف الكتاب
هناك ليكتشف أن املبلغ احملول له (دفتر) ،أي
عشرة آالف دوالر ،وهو مبلغ ضخم ،وعندما

أراد معرفــة من الذي حول لــه هذا املبلغ
أخبروه ،سيدة اسمها نائلة خليل ،فيشعر

بالفخر واالعتزاز ملوقفها اإلنساني ،وبعد أن
كان ميتنع بعــد أن تطلب منه أن يقول لها
أحبك ،صار يجلهــا ويحبها ويحترمها ،وال
يستطيع االستغناء عنها ،ملوقفها النبيل
الــذي غير مجــرى حياته ،فصار يتســوق
الغذاء ،ويخزنه ،وكذلك اخلمر ،واســتمرت
لقاءاتهما عبر صفحــة التواصل وصار ال
يطيــق فراقها ،ونصل إلــى املفاجأة التي
هــي حالة التــأزم للنص الســردي ،وبلوغ
ذروته باختفاء نائلــة ،واختفاء صفحتها،
األمــر الذي جعل أنس يبحث عنها ويحاول
الوصول إليها دون فائــدة تذكر ،ثم تتطور
األحداث وحتتــدم وتكبر ،لنصل الى عملية
أشبه باملؤامرة لتشويه فكره وعيه وعقله،
ومحاولة إصابته بحالة من الهســتيريا أو
اجلنون ،وذلك بظهور أســماء ورموز كبيرة
وخطيرة تتحدث معه:
ال يا أستاذ أنس
أنا جيمس جويس
ويدور حديث شبه مشوش بينهما
ثم:
أنا العراق ويجب أن تصدقني
حسنا ً يا سيد عراق ،سأسمع تفضل
وتزداد تلك الشــخصيات وتصل إلى رموز
أكبر وأعمق ،حتى تتحقق غايتهم ،بإصابة
الروائــي انس حلمــي بحالة هســتيريا،
ونكتشــف أنها مؤامرة مدبــرة من أجل
تشويه عقل ووعي الروائي وإصابته باجلنون،
وسوف جند هذه التفاصيل داخل منت النص
الســردي بشــكل أوضح ،ليصل به األمر
إلى دخوله مستشــفى الرشاد لألمراض
العقلية:
(كان (أنــس حلمي) حتــت املراقبة ال داخل
شــبكة االنترنيت فقط ،بل حتى في عامله
الذي يتصوره واقعياً ،بل حتى في بيته من
خالل مئــات الكاميرات بالغة التطور التي
زرعها رجالنا هناك مــن دون أن يدري ،كما
أننا استخدمنا كل معلوماته الشخصية
التي باح بها على الشــبكة ،واســتطعنا
أن نهز ثقته بنفســه من خالل االتصاالت
اخملتلفة التي لم ولن يستطيع ان يفسرها).
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واقع معذب واحالم يقظة غائبة ..في اللوحات الرقمية لـ «محسن كاظم»
فاضل ضامد
ال شــيء يوقف اإلبــداع ،فكل مــا هو جديد
وغيــر مألوف ينتمــي الى فصيلــة متطورة
ومتحضرة مــن الفنانني والعباقــرة .في كل
الســنوات الغابرة عبر تاريخ الفن ،جند هناك
ســالة جديدة مختلفة ،وهــذا االختالف رمبا
تعرض لضغوطــات رفضت برنامجه االبداعي
اجلديد ،كما حصل مــع بعض املدارس الفنية
مثــل الرومانســية والدادائيــة واالنطباعية
واخيرا االنستليشــن .وكثير مــن املوجات او
الصرعات الفنية التي مألت الســاحة الفنية
وحتى السوشــل ميديا ،وكل هــذه األعمال
كانــت تنفذ من املواد اخلــام» الزيت االكرليك
واالقالم والباســتيل واملواد اخملتلفة بكل حرية
وجرأة» .اال أن الفن الرقمي أو اللوحة الرقمية
حتتاج الى فعل متطور ومجسات ذهنية عالية
القدرة توصلك الى ما تصبو اليه عبر تنفيذك
اللوحة من خالل احلاسوب ..
وللحاســوب مشــاكل أخــرى فعليــك أن
تختــار البرنامج املناســب لذائقتك وقدرتك

التشــكيلية ،فاجلهد ال يختلف بني اللوحة
الزيتية واللوحــة الرقمية وكالهما يصبحان
رقميــن علــى السوشــل ميديــا .وكذلك
بإمكانــك أن تطبــع اللوحــة الرقمية على
قماش الكانفص ثم العرض.
وبرع الكثير من الفنانني التشكيليني العاملني
والعرب والعراقيــن حصرا في تنفيذ لوحات
مذهلة ،رمبا ســتواجه بعض املشــاكل مع
املتزمتني مــن الفنانني والنقاد لكونها تدخل
مبفهومهم خارج منطقة تشكيل املادة ،من
اصبــاغ أو مواد أخرى .ومــن الفنانني املهمني
العراقيني احملدثني هو الفنان محسن كاظم.
عمل الفنان محســن كاظم مشــرفا ً تربويا ً
كذلك هو عضوا في نقابة املعلمني العراقيني
وعضوا مؤسســا جلماعة هواجس للثقافة
والفنون وأيضا ً عضوا مؤسســا في جماعة
الفن الرقمي.
لــو حتسســننا ذهنيــة الفنــان لوجدناها
شــخصية بارعة ذات قدرات خ ّالقة ،وتعامل
فذ مع برامج احلاسوب إلنتاج لوحاته املذهلة.
كما أنه يشــكل مرحلة مهمــة بني اللوحة
الرقمية واللوحة اخلام لتقارب عمله واسلوبه
بني اخلطني املتوازيني. .

اســتطاع الفنان محســن كاظــم تخطي
مرحلة احلذر واخلوف مــن النقاد ،حتى توصل
جاهــدا ً الى اســلوب مميز وتشــكيل متفرد
لصناعة شــخصية فنية غنية باملبتكرات،
فهــو يتعامل مع االشــكال الطبيعية على
أنها املصدر الرئيــس اليومي واملغذي الوحيد
ألعمالــه .كما أننا جند في أعماله ،االنســان
بصفته املركز للموضــوع .وأما الباقي فهي
تتمات مثل الطيور واالشــجار والنار والتراب
والبحر وغيرها من ادوات ،لتك ّون له أفقا ً غنيا ً
باملادة،
كموضوعــات وايقونات ألعماله  ..أما
ٍ
نســب أعماله بشــكل عام فهو يستطيل
بني املدرســة التعبيريــة ويتقلص أخرى بني
الرمزية والتجريد كل من املدارس هي مدارس
حديثة لها محطاتها في البراعة والتشكيل
العاملي.
فــي لوحاته جتد حزمة كبيرة من األشــكال
تأخذنا الى املســرح وتشــكيالته فهو يضع
مسرحا ضوئيا رائعا وسينوغرافيا ممتلئة ،ثم
يحــرك ممثليه على هذه املســاحة املفتوحة
الشاســعة باللون والضــوء يتحكم ببراعة
في موضوعاته ينتقل بني الهاجس الشعبي
تراجيديا ً وبني احلــس الدرامي امللحمي ففي

لوحة ( تاريخ شعب ) كانت اشكاله قريبة بني
موضوعني شــائعني بني السبايا في اللوحات
التي رسمت في فاجعة االمام احلسني عليه
السالم وبني لوحات الواسطي الرائعة لكنه
ابتعد عن اشكالية التناص بني املكانني كان
اشــكاله غائبة بال اقدام وال رؤوس وال أجساد
لكنك تشعر أن هناك أجســاد تتحرك حتت
مظالته البيضاء وهو الشــعب الذي ضيعه
واقعه املرير أما في لوحة (حياة فراشة) فكان
هناك تكســر بنائي درامي بني احلدث والنمو
بني الوجه واجلناحني يشــكل الفنان محسن
براعتــه لتســجيل حلظات توهج املشــاعر
وتدفق الروح الشفافة املهشمة اما في لوحة
(ســقوط ) فكان الســقوط مختلفا ً فليس
بالضرورة أن نسقط من األعلى حتايل الفنان
على سقوط كائنه في اللوحة فكان سقوطا ً
عرضيا ً من باب التأويل والرؤيا البصرية مبعنى
أن السقوط له أذرع كثيرة.
وفي لوحة (تعب مــوروث) حمل الفنان ذلك
العجوز وطنا مبوروثاتــه الكبيرة على ظهره
ليدور به أينما حلت بــه اآلفاق واملديات وطن
بتاريخــه احلضاري الكبير بــن وعلى نهرين
كبيريــن كان املعاناة الكبيــرة من احتالالت

من أعمال الفنان محسن كاظم
وتهشــم وضياع هكذا عبر الفنان محسن
كاظم عن بالده ..
وفــي كثيــر من اللوحــات مواضيــع حيه ،
اللوحات التي ذكرت هي عينة صغيرة كانت
عني الفنان الثاقبة املتمرسة اجادت وابدعت .

واللوحــة الرقمية عند الفنــان ليس لوحة
عابــرة لكنها حتتاج الى مزيــد من التأمل ملا
لها من قوة التأثير على املتلقي ،رسم لوحاته
بإحســاس بصري مجســدا عوالم األنسان
ومعانته.

قصة قصيرة

مرآة الهواجس
عمار حميد
كان منــزال قدميا جــدا ذلك الــذي يقع في
شــارعنا  ،فقد أكل عليه الدهر وشرب ولم
يكن واضحا من كان يسكن فيه او ملن يعود.
تبدلت املنطقــة كثيرا وح ّلــت فيها منازل
حديثة ولم يبق اال هذا املنزل العتيق الذي رمبا
كان يعود الى حقبة مبكرة من عشــرينيات
القرن املاضي.
في أحد االيام شاهدت رجال يقوم بوضع الفتة
على البــاب اخلارجي لذلك املنزل تعود إلحدى
الشــركات اخملتصة بهدم الدور الســكنية
ففهمت مــن الرجل ان املنزل ســتتم ازالته
بعد غد ،حيث اشــتراه احــد املتنفذين في
مجــال العقارات وهو مســتعجل جدا لبناء
منزل جديــد مكانه .فحزنت ألجل ذلك املنزل
املتهالك الذي شــكل جزءا مميــزا من ح ّينا ،
لكنني الحظت بشــكل عابر بعــد مغادرة
الرجل أن بــاب املنزل املؤدي الــى داخله كان
مواربا وأن خيطا رفيعا من الظالم يفصله عن
احلائط القدمي فالزمتنــي الرغبة في دخوله،
حتى كان صباح اليــوم التالي وجدتني أقف
وسط القاعة الرئيسة للمنزل بعد ان اجتزت
عتبات تقود نحو الباب ســبقتها طريق
عدة
ّ
ٍ
املكســر الذي يخترق
مرصوف ٌة بالـ(فرشــي)
ّ
حديقــة جدباء لــم تنم فيها ســوى بعض
االدغال واحلشائش واشجار يابسة حتمل على
اغصانها بقايا اعشاش الطيور.
كانت فكرتي دوما عن ما حتويه املنازل القدمية
من الداخل مســتوحاة من خالل مشــاهدة
افالم األســود واالبيض ،ولكن كانت اول مرة
اشــاهدها في احلقيقة  ،فالقاعة الفسيحة
حتوي غرفا ً وأروق ًة مزخرفة بالنقوش واشكال
الزهور وفي وســط هذه القاعة ميتد س ّلمان

عريضان بأعمــدة ملتو ّيــة مزخرفان ايضا،
ِ
ميتــدان مــن اليمني واليســار الــى االعلى
ويتصالن بشرفة عريضة واسعة تتصل هي
ِ
االخــرى مبنصة الطابق العلــوي الذي تؤدي
ممراتــه الى غــرف وأروقة هــي االخرى .لكن
املكان كله يعاني من الرطوبة والتشققات
باإلضافة الــى خيوط العناكب اللزجة فيما
بعض النوافذ الزالت بعض الستائر املمزقة
واملهترئة تغطــي تلك النوافذ وهناك بعض
املقاعد اخلشــبية احملطمــة جتمعت خلف
الس ّلم.
ُ
كدت ان أهم مبغادرة املنزل بعد ان اشــبعت
فضولي بالتجــوال لبعض الوقت في غرفه
اخلالية اال من األتربة وركام اعشاش الطيور
واكياســا وبقايا اوراق صحــف قدمية عبثت
بها الرياح في املاضي لكن انعكاسا لشعاع
الشمس جذب انتباهي كان ينبعث من خالل
ك ّوة في اجلدار املقابل للنافذة التي كان ضوء
الشــمس يدخل منها وقــد وضعت بعض
قطــع الطابوق القدمي بداخلهــا للتغطية،
اقتربت اكثــر فرأيت من خــال الطابوق ان
مرآ ًة قد وضعت هناك وكانت تعكس شعاع
الشــمس املقابل للنافذة  ،قمت بإخراجها
متأمال شــكلها ويبدو انها مــرآ ًة يدوية من
تلك التي كانت تســتخدمها النساء ،فقد
كانت مــزود ًة مبقبض خشــبي وقــد زُ ّينت
بنقوش جميلــة ودقيقة .وما ان رفعتها كي
انظر الى نفســي حتــى صعقتني املفاجأة
والذهول عندمــا رأيت فيهــا ان املكان من
حولي تعكســه املرآة وقد عــاد الى عهده
القدمي كأننــي في منزل يعــج باحلياة ،وقد
ظهرت فــي املرآة االثاث والســتائر اجلميلة
واملقاعــد الوثيرة ولكن دهشــتي تفاقمت
بسبب حتســس اصابعي ملا يبدو انه كتابة
فقرأت عبارة قد ٌحفرت
منقوشة خلف املرآة
ُ

من أعمال الفنان جبر علوان
فــي ظهرها تقول  :إليك يامن متســك مرآة
املاضي فإنك لن ترى فيها ســوى الهواجس
واألحزان.
ســاورني القلق واخلوف من هــذه املرآة التي

وقعــت بني يدي وفكــرت فــي ان ارميها او
اتركها حيث وجدتها واخلروج من هذا املكان
الغريب العنا اللحظة التي دفعتني للوقوع
في هذا املوقف املرعــب  ،لكن الفضول بدا

اكبر من مخاوفي التــي تراجعت وانا أمتعن
في املرآة زوايــا املنزل مرة أخــرى من جديد
وهي تكشــف لي ماضيه حسب ما تقوله
العبارة املنقوشــة باإلضافة الى انني كنت
ارى انعكاس وجهي بشــكل طبيعي  ،املنزل
يبــدو خاليا من ســكانه اال انه بــدا مرتبا
نظيفا مع ضوء قليل يخترق حجب الستائر
مبعدا بعضا من عتمة املكان وفي وســط
القاعــة الرئيســة التي كنت اقــف فيها،
شــاهدت قفصا ذهبيا جميال يترنح بهدوء
وفي داخله عندليــب ،اال انه كان صامتا لم
يغرد وكان منكفئا على نفســه  ،نظرت الى
املكان احلقيقي الذي كان قد ُعلِّق فيه قفص
العندليب والــذي كان خاليا مهجورا فأعود
ألنظر في املــرآة ألجد القفــص معلقا في
مكانه والعندليب الصامت في داخله.
رت حــول نفســي ببطء وانا انظــر الى ما
دُ ُ
خلفي فــي مرآة الغرابة هــذه فلمحت في
احدى الغــرف طرف ثوب المرأة حتركت قليال
ألراها جتلس على ســرير وهي تبكي بصمت
وحول عينها اليســرى هالة زرقاء  ،شــعرت
بدوخة بسيطة بسبب محاوالتي استيعاب
ما أراه وفكــرت ان اتوقف واغادر املكان لكن
شبح طفل صغير مبالمح جميلة وهادئة بان
لي وهو يقف على الدرج الكبير وسط غرفة
املعيشة فشعرت ببعض الرعب ألن نظراته
كانت موجهة لي من خــال املرآة  ،يبدو انه
يرانــي ،لكنه واقف ال يتحــرك كتمثال .اال
انه اشــار لي ان اتبعه الى االعلى واختفى ،
بدأت بالصعــود ولكن بحذر ونظري ال يفارق
ما تعكســه لي املرآة ووصلــت الى الطابق
العلوي والح لي رأس الصبي من خالل احدى
الغرف واختفى فيها مرة اخرى ،فتبعته الى
هنــاك ألرى رجال يبدو انــه كان والد الطفل
وهو يالطفه ثم يعامله بحزم وعصبية ألرى

احلزن والدموع في عيني ذلك الطفل.
تتابعت عندي املشــاهد في املرآة وانا أجول
في زوايا املنزل املهجور واحداثه الغريبة انظر
اليها بني يدي  ،شاهدت خيانة رجل املنزل مع
امرأة اخرى اكتشفت انها اخلادمة وشاهدت
زوجته وهي تتألم مــن احلزن  ،تعابير غضب
وحنق تعبر عن صياح وشــجار متواصل من
قبل الرجل على زوجته الســيئة احلظ  ،حزن
وانكســارات هذه الزوجة التــي تعاني من
ظلم زوجها وطفل يراقب من بعيد ،بنظرات
ميلؤها الرعب واحلزن.
بدأت اشباح من كان يسكن هذا املنزل احلزين
بالتالشــي كأنهم غادروه الــى غير رجعة
بعد ان تشــتت شملهم بســبب ذلك األب
املتعجرف وتصرفاته الالمسؤولة  ،انطفأت
االضواء فــي املنزل وعم الظالم فلم أعد ارى
شــيئا في هذه املرآة فكرت انني لم اشاهد
حلظة سعيدة في املكان وان قطعة الزجاج
هذه لم تكن لتعكس سوى التعاسة واحلزن
والشيء اخر غير ذلك ثم بدأ احلزن يأخذ قلبي
واالفكار تتوالى  ،ماذا لو خرجت ونظرت الى
العالم كله  ,هل اريد ان اشــاهد ما عاشه
الناس مــن حروب ودماء وجرائــم ألدقق في
تفاصيلها  ،بالتأكيد انني ســأكون شخصا
تعيسا وسأنسى معنى الفرح والسعادة بل
رمبا سأحمل الشؤم والقلق واخلذالن لعائلتي
ورمبــا ان صاحب هذا املنزل لــم يتصرف مع
عائلته بهذا الشكل اال ألنه قد أدمن النظر
في هذه املرآة اللعينة.
مع اقتــراب موعد مغيب الشــمس كنت
اخطو خارجا من ذلك املنزل احلزين تاركا تلك
املرآة في مكانها حيث وجدتها وقد اخفيتها
بحرص حتى ال يعثر عليهــا احد من عمال
شــركة هدم املنازل التي ســتحيل املكان
واملرآة الى حطام.
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الفنان سيروان باران يشارك في فعاليات آرت دبي 2021
الصباح الجديد  -متابعة:
يشارك الفنان التشكيلي سيروان
بــاران في فعاليات النســخة 14
من آرت دبــي  ،2021أكبر معرض
فني في املنطقة واملنصة الدولية
الرائدة لعــرض املواهــب احمللية
واإلقليمية عاملياً.
ومت اإلعالن عــن القائمة الكاملة
للمعــارض املشــاركة وتفاصيل
قاعات العــرض اجلديدة والبرامج
املقامة في الفترة  20 – 17مارس
املقبل ،مبشاركة  85معرضا ً ميثلون
 36بلــداً ،وبالتزامن مــع اليوبيل
الذهبي لدولة اإلمــارات العربية
املتحدة.
ومعروف عن بــاران انه يحرص في
لوحاته على جتسيد معاناة الفرد
في ظل احلكومات غير املســؤولة
ويختار الوانا مثــل االحمر واللون
اخلاكي العسكري ليصل بالصورة
الى غايتهــا وتفاصيلها فاألحمر
داللة على الــدم واالخضر اخلاكي
داللــة على االحتــال او االنظمة
الدكتاتورية.
ويقدم آرت دبي قائمة من املعارض
الفنية املشاركة من شتى البقع
اجلغرافية ،ليكون مساحة تواصل
ما بــن الفنانني مــن كل العالم
للتعرف على تاريخ وحاضر احلركة
التشــكيلية في كل منها .كما
يقــدم ارت دبــي برامــج متميزة

تتماشــى مع إجــراءات الصحة
والســامة في الدولة ،وشراكات
جديــدة ،ومنهجيــات مبتكــرة
يقودها الفنانون أنفسهم بهدف
تقريب املسافات الثقافية وتوطيد
العالقات الفنية وتعزيز التواصل
اجلماهيري الفني وتسليط الضوء
على الفنون مــن منطقة اجلنوب
العاملي.
تضم نســخة هذا العام من آرت

دبي برنامجا ً فنيا ً يحظى بتصميم
وإشــراف الفنانني املشاركني في
املعرض ،وتتضمــن مجموعة من
الفعاليات الفنية واملوقعية احلية
في شــتى مواقع دبــي ،إذ تهدف
هذه الفعاليات احلية إلى كســر
القوالــب التقليديــة للتجمــع
ومشــاهدة األعمــال الفنيــة
والتواصل مع الفنانــن ،ولتقدمي
نظــرة معمقة فــي املنهجيات

واملمارسات الفنية للفنانني.
ستقام هذه التجمعات في شتى
أنحاء اإلمــارة لتشــمل عروضا ً
حية شــاطئية ،وجوالت موجهة
فــي أســواق املدينــة القدميــة،
ورحالت بالقــارب بني اجلزر ،واغاني
الكاريوكي وغيرها مــن البرامج
التفاعلية التي يصممها وينتجها
الفنانون املشــاركون في املعرض
بهدف تعزيز التواصل االنســاني

بطرق مســتوحاة من ســياقاتنا
احمليطة بنا.
وتشمل قائمة الفنانني املشاركني
في هذه التجمعات أســماء مثل
لورنــس أبو حمــدان مــن األردن،
وكريســتوفر أردينا مــن الفلبني،
وإيفــان أرغوتــي مــن كولومبيا،
وتانيــا كاندياني من املكســيك،
وجيمس كالر من الواليات املتحدة،
وتســيداي ماكونني من أثيوبيا /

الواليات املتحدة ،وميثل ســيروان
باران العراق ،وآخرين.
سيستمتع الزوار ملشاهدة الفنون
من خــال ثــاث قاعــات عرض
رئيسة ،وهي قاعة «كونتمبراري»
للفن املعاصــر والتي تتضمن 55
معرضا ً مثل أديس فاين آرتس من
أديس أبابا  /لنــدن ،وغاليري 1957
(أكــرا) ،وأكســبيرمينتر (كلكتا)،
كما ترحب بعودة عدد من املعارض
الفنية الكبــرى من املنطقة مثل
غاليري أثر (جدة) ،وحافظ غاليري
(جدة) ،وسفير-ســيملير غاليري
(بيروت/هامبــورغ) ،إضافــة إلــى
تسعة معارض من دبي.
تُخصص القاعة الثانية «مودرن»
للفــن احلديث بإشــراف القي َمني
الفنيني سام بردويل وتيم فيلراث
ليعرض نخبة من أعمال عمالقة
القرن العشــرين ،والتــي تتناول
الســياقات التاريخية واجلغرافية
فــي منطقة الشــرق األوســط
وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
أما قاعة «بوابة» فتسلط الضوء
على عروض فنيــة فردية أقيمت
خالل العام املاضــي ،أو خصيصا ً
للمشــاركة في املعــرض بهدف
تعزيز التنوع فــي أطياف املنظور
الفني من شــتى املراكــز الفنية
والتجارية والثقافية العاملية .في
ســياقات جغرافية وثقافية تنأى
عن املنظــور الغربــي التقليدي
للفنون.

الذكاء الصناعي يساعد بإنتاج لقاح لفيروس كورونا في غضون دقائق
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــف باحثــون فــي جامعة
جنوب كاليفورنيا ( )USCطريقة
مدعومة بالــذكاء االصطناعي،
إلنتاج لقــاح جديد محتمل ضد
«كوفيد »-19في غضون دقائق أو
حتى ثوان.
وميكن أن متثــل العملية اجلديدة،
التي ُط ّورت في كلية الهندســة
فــي جامعة جنــوب كاليفورنيا
 ،Viterbiنقطة حتول رئيســة في
حــرب املعلومات ضــد فيروس
كورونا وطفراته العديدة الفتاكة
التي تفرض ضرائــب على طرح
لقاح عاملي صعب بالفعل.

واســتفاد فريق  USCمن الذكاء
االصطناعي ( )AIلتســريع حتليل
اللقــاح ،الــذي ميكــن تكييفه
بســرعة وســهولة لتحليــل
الطفرات الفيروسية نفسها.
وباســتعمال خوارزمية التعلم
اآللــي ،ميكن لالمنــوذج أن يكمل
دورات تصميم اللقاح في غضون
دقائــق أو حتــى ثوان ،فــي إجناز
اســتغرق قبل الوباء شــهورا إن
لم يكن سنوات ،ما يوضح مدى
تقدم البشــرية في الـ  12شهرا
املاضية.
وقال بــول بوجــدان ،األســتاذ
املســاعد فــي الهندســة

الكهربائية وهندسة الكمبيوتر
فــي جامعة جنــوب كاليفورنيا
« :Viterbiإن إطــار عمــل الذكاء
االصطناعي هــذا ،املطبق على
تفاصيــل هذا الفيــروس ،ميكن
أن يوفر اللقاحات املرشــحة في
غضون ثوان ونقلها إلى التجارب
الســريرية بســرعة لتحقيــق
العالجات الطبيــة الوقائية من
دون املساس بالسالمة».
وتعمــل الطريقة على حتســن
العالجــات املمكنــة لســالة
معينــة مــن فيــروس SARS-
 CoV-2بسرعة كبيرة ،ما يقضي
علــى زهــاء  95%مــن املركبات

احملتملة التي ميكن اســتعمالها
في اللقاحات.
وباستعمال ســالة واحدة من
 SARS-CoV-2وحدهــا ،تنبــأ
النظام بـــ  26لقاحــا محتمال
ُق ّلصــت بعــد ذلــك إلــى 11
لقاحــا فقــط ،وكلهــا تهاجم
البروتينات الشــائكة للفيروس
التي يستخدمها الختراق اخلاليا
البشرية ودخولها.
وميكــن للنظــام الــذي يعمل
بالــذكاء االصطناعــي ابتــكار
لقاحــات جديــدة فــي أقل من
دقيقة ،والتحقق من جودتها في
أقل من ســاعة ،في إجناز مذهل

وواعد حقا ،مبجــرد التحقق منه
بشكل مستقل واختباره بدقة،
بالطبع.
وال ميكن أن يكون التوقيت أفضل
أيضا ،حيث أن اجملتمع الطبي قلق
بشــكل متزايد من أن املتغيرات
والطفــرات اجلديــدة للفيروس
ســتكون مقاومة للجيل احلالي
من اللقاحات ،التي تُنشــر حاليا
في جميع أنحاء العالم.
وعالوة على ذلك ،استعمل نظام
االمنوذج األولي احلالي اثنني فقط
مــن  700000بروتــن محتمــل
لتطويــر تصميمــات اللقــاح
اخلاصــة به ،ما فتــح الباب أمام

ترسانة من اللقاحات املرشحة ال
تقبل املنافسة دائما.
وتســتمد خوارزميــة التعلــم
اآللــي قاعــدة بيانــات عمالقة
للمعلوماتيــة احليوية تســمى
قاعدة بيانــات  Epitopeاملناعية
( .)IEDBوتعــد  Epitopeجزءا من
مستضد  -شيء يثير استجابة
مناعيــة  -حيث ميكن جلســم
مضاد االرتباط.
وحتتــوي قاعــدة البيانــات على
 Epitope 600000معروفــة من
زهاء  3600نــوع مختلف ،مبا في
ذلك تسلســل اجلينوم والبروتني
الشوكي لـ .SARS-CoV-2

شريط

9

ملون

عطل يضرب «واتساب» و»تيليغرام»
واجه العديد من ســكان الدول األوروبية امس
االمــول االثنني اضطرابات فــي عمل تطبيقي
«تيليغرام» و»واتســاب» ،معظمهــا مرتبطة
باالتصال.
واشتكى املســتخدمون في جميع أنحاء أوروبا
من صعوبات عمــل تطبيق « ،»Telegramوجاء
أكبر عدد من الرســائل بشــأن املشكالت من
مينسك وكييف وموسكو وسان بطرسبرغ.
وأفــاد موقــع « »Downdetectorالــذي يراقب
عمل موارد اإلنترنت ،بــأن حوالي  83باملئة من
مســتخدمي تطبيق « »Telegramأكدوا عدم
إمكانية استعمال التطبيق ،وحوالي  17باملئة
أكدوا وجود مشكالت بإرسال الرسائل.
وأضاف املوقــع ،أن  86باملئة من مســتخدمي
تطبيــق « »WhatsAppأبلغــوا أيضا عن وجود
مشــكالت في االتصال ،فيما أبلغ  13باملئة عن
عــدم قدرتهم على تســجيل الدخول إلى هذا
التطبيق.
وظهــر اليــوم ،اشــتكى مســتخدمون من
مشكالت في الوصول إلى خدمات .Yandex
ومت تسجيل حاالت فشل االستعمال في العديد
من املدن الروســية ،مبا في ذلك موسكو وسان
بطرسبرغ ونيجني نوفغورود وكراسنودار.
ولم ترد تقارير عن مشاكل في عمل التطبيقني
من دول أخرى.
روسية تدفن  11زوجا لها
أنهت شرطة إقليم كوبان الروسي التحقيق في
القضية اجلنائية بحق امــرأة من أهالي مدينة
أرمافير كانت تتزوج من متقاعدين مسنني ،ثم
تبيع عقاراتهم وتسلب أموالهم.
أما املتقاعــدون من أزواجها فتوفــوا بعد فترة
وجيزة مــن الزمن .جاء ذلك علــى موقع اإلدارة
احمللية لوزارة الداخلية الروسية.
وحسب بيان نشرته اإلدارة فإن املرأة البالغة من
العمر  53عاما أوكلت بناتها بالبحث عن رجال
مسنني غير متزوجني.
أما بناتها فاكتســن ثقة الرجــال لتقنعهم
بتقــدمي تبرعــات أو وصايــا أو توكيــات لبيع
ممتلكاتهــم على شــكل قطــع أراض ومنازل
وشقق في مدن أرمافير وكراسنودار وسوتشي
الروســية .وفي أحيان أخرى بأنهن من أقربائهم
ولديهن احلق بامليراث .وساعدتهن في ذلك امرأة
أخــرى تبلغ من العمر  57عاما ومتخصصة في
بيع العقارات.
وبلــغ إجمالي األضرار التي أحلقت باملواطنني ما
يزيد على  21.7مليون روبل .وقد أثبت التحقيق
ضلوع املتهمات بنحو  12جرمية جنائية ارتكبت
بني أعــوام  2013و  ، 2019وأدت إلـــى وفاة 11
رجـال.

األوبرا المصرية تحتفل بعيد الحب
قررت دار األوبرا املصريــة االحتفال بعيد احلب
بطريقتها اخلاصــة ،فمن املقرر أن تقدم فرقة
أوبــرا القاهرة ،حتت إشــراف مديرتها الفنية
الدكتورة إميــان مصطفى ،حفلني حتت عنوان
«ليلــة عيــد احلب» إخــراج هشــام الطلي
ومبشاركة عازف البيانو غريغ مارتن وتصاحبها
تابلوهات فنية جملموعة من أعضاء فرقة بالية
أوبرا القاهرة ،تصميم ممدوح حسن.
ويتضمــن البرنامج باقة مــن أجمل األغاني
الرومانســية العاملية منها «اخلادمة وصوت
املوسيقى وحلق بي للقمر وفي كل مرة انظر
إليك وإديلويس ،عالء الدين» وغيرها.
وســيقوم باداء االغاني مجموعة من مطربي
الــدار من ضمنهــم إميان مصطفــى وحتية
شــمس الدين وعبدالوهاب الســيد وجولي
فيظي وأمينة خيرت وغيرهم.
يذكــر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رســميا
عام  1964وقدمت العديد من أشــهر األوبرات
العاملية ،ويضم الريبرتوار اخلاص بها أكثر من
 32رواية أوبرالية شهيرة ،كما شارك أعضاؤها
في عروض ضخمة على أكبر مســارح العالم
وجنحت فــي تكوين قاعــد جماهيرية تهتم
بالغناء األوبرالي.

حظك اليـوم

لقطة

دوائر خدمية

هواتف تهمك

«عدسة :زياد متي»

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

الحمل

الثور

الجوزاء

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف
إلى جانبك ،فحاول االســتفادة من ذلك قدر
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك.
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة
إلى الشريك قبل فوات األوان.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن
تقــدم أو تؤخر ،وجتاوز ذلك ليس إال مســألة
ّ
وقت .غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة
مع الشريك ،لكنها ستدفعك الى التفكير
بايجابية أكبر في املستقبل.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم
على صراعــات ،أو خالفات ،أوجــدل في هذا
اليــوم .انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص
املتاحة ،فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة،
إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك.

السرطان

األسد

العذراء

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك،
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت
وحتفظ .فكر جيدا ً قبل أي تصرف ،وابتعد عن
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية.
العناد لن يفيدك.

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة
النظر في حســاباتك مجدداً ،وخصوصا ً أن
يتحدد وفقــا ً للنتائج.
مســتقبلك املهني
ّ
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من
اإليجابية.

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين ،قد
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة،
فتريــث حتى تتجنب ذلــك .عليك أن تراعي
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية ،وذلك يوفر
عليك الكثير من املشكالت.

الميزان

العقرب

القوس

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك
املميزة ،وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو
غير مسبوق .إذا كنت إلى جانب الشريك في
األوقات الصعبة ،فإنك ســتجده إلى جانبك
عند أول اختبار.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي،
فالتفاؤل ســيكون هو ّ
احلل املناســب لكل
األمور العالقة .التركيز مطلوب بكثرة ،وخلط
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة.
تضع نفسك في موقف حرج.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق ،وال تذهب نحو
أفكار وأعمال غير آمنة ،فواقع وضعك املهني
غير مريح .يحمــل إليك هذا اليــوم وضعا ً
عاطفيا ً مرضياً ،فتســيطر على انفعاالتك
وتبدو واثقا ً بنفسك.

الجدي

الدلو

الحوت

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك
على نحو أفضل ،ذلك قياســا ً مبا قد تتطلبه
املرحلة املقبلة .أجــواء إيجابية في العالقة
مع الشريك ،وذلك يعود إلى تصفية القلوب
بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام
املقبلة ،فحــاول أن تســتفيد من الوضع
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال
انتظارها .ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه
الشريك.

كن متسامحا ً مع اآلخرين أل ّن األدوار قد تتبدل
يوما ً ما ،فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك
حتمــل ردات الفعل .ال تتخيل أن
مضطرا ً إلى ّ
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستم ّر في
اخلطأ.

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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مواجهات مهمة بينها صراعات لفرق الممتاز

ضمك يضم

مانشستر سيتي يتفرغ لكأس إنجلترا

الروماني بوديسكو
جدة ـ وكاالت:
أنهــت إدارة نادي ضمــك ،أول أمس ،إجراءات
التعاقد مع الالعب الروماني ،كونســتانتني
بوديسكو ،في صفقة انتقال حر ..ولم يعلن
ضمك تفاصيل الصفقة ،لكن « بوديســكو
ســيمثل الفريق ،حتى نهاية املوسم احلالي،
مــع إمكانيــة متديــد العقد ملوســم آخر،
وسيحصل على  600ألف يورو.
ونشــر احلســاب الرســمي لضمــك على
«تويتر» ،صورة لبوديســكو بالزي السعودي،
وعلــق عليهــا« :بوديســكو ضمــكاوي».
وســبق لبوديســكو خوض جتربة احترافية،
مع الشــباب الســعودي قادما من ســتيوا
بوخارست الروماني ،إال أنها لم تكن ناجحة،
ليعود في املوسم املاضي إلى دوري بالده ،مع
فريق أسترا جيورجيو.

اإلصابة تبعد جوانزاليس
عن شتوتجارت

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلــن شــتوجتارت ،أن مهاجمــه نيكوالس
جونزاليس ســيغيب عن املالعب ملدة نحو 6
أسابيع بســبب إصابة في عضالت الفخذ.
وأوضح شــتوجتارت أن جونزاليس 22 ،عاما،
تعرض لإلصابة خالل مشــاركته في املباراة
التي خسرها الفريق أمام باير ليفركوزن 5 / 2
أمس األول السبت في املرحلة العشرين من
الدوري األملاني (بوندســليجا) ،وهو ما أسفر
عن خروجه خــال الشــوط األول للمباراة..
وجتدر اإلشارة إلى أن جونزاليس يشكل ثالث
حالــة إصابــة بفريق شــتوجتارت خالل هذا
املوسم.
ويحتل شــتوجتارت املركز العاشر في الدوري
األملاني برصيد  25نقطــة حيث حقق حتى
اآلن ســتة انتصــارات مقابل ســبع هزائم
وسبعة تعادالت.

اللبناني عرقجي
ينضم لسلة

المنستيري التونسي
تونس ـ وكاالت:
أعلن االحتاد املنستيري التونسي ،تعاقده مع
جنم منتخب سلة لبنان ،وائل عرقجي ،قادما
من الشمال القطري ..وكان عرقجي قد قدم
مســتويات الفتة مع الفريــق القطري قبل
انتقاله إلى تونس.
وقاد جنم لبنان ،منتخب األرز ،مؤخرا ،للوصول
إلى نهائيات كأس آســيا  ،2021حيث حسم
بطاقــة التأهل قبــل الوصول إلــى النافذة
الثالثة التي تلعب بعد أيام.
وسبق وأن وقع االحتاد املنستيري مع جنم لبنان
اآلخر آتــر ماجوك ،وهو مجنــس من جنوب
لبنان ..وسيكون الثنائي إضافة قوية للفريق
التونســي ،حيث يعتبر من أبرز الالعبني في
منطقة آسيا.

مفكرة اليوم

كأس االتحاد اإلنجليزي

مان يونايتد ـ وست هام يونايتد 10:30
مساء
ً
مساء
سوانزي سيتي ـ مان سيتي 10:30
ً
مساء
بارنسلي ـ تشيلسي 11:00
ً

نصف نهائي كأس الملك

إشبيلية ـ برشلونة

مساء
11:00
ً

أتالنتا ـ نابولي

مساء
10:45
ً

نصف نهائي كأس إيطاليا

رياضة

بعد إحكام قبضته على الدوري

لندن  -وكاالت:

يوجه مانشستر سيتي متصدر
الدوري اإلجنليــزي املمتاز أنظاره
إلــى كأس االحتــاد اإلجنليزي هذا
األســبوع عندما يسافر إلى ويلز
ملالقاة ســوانزي ســيتي بهدف
حجز مقعده في دور الثمانية.
ويعيش ســيتي حالــة معنوية
مرتفعة بعــد أن عــزز موقعه
في صــدارة البرمييرليج بفارق 5
نقــاط عن أقــرب مالحقيه عبر
الفــوز الســاحق علــى ملعب
ليفربــول حامــل اللقــب .1-4
وســيحاول ســيتي أن يحقــق
فــوزه الـ  15علــى التوالي على
مســتوى كافة املســابقات من
خالل الفوز اليــوم األربعاء على
سوانزي ســيتي املنافس بدوري
البطولــة اإلجنليزيــة (الدرجة
األولى) ..ويقدم سيتي حتت قيادة
مدربه اإلســباني بيب جوارديوال
مســتويات رائعة برغــم غياب
النجمــن البلجيكــي كيفني
دي بروين واألرجنتيني ســيرجيو
أجويرو ،لكــن تبدو ضربات اجلزاء
املهدرة أزمــة للفريــق مؤخرا.
وباألمس انضم إلكاي جوندوجان
إلــى قائمة متزايــدة من العبي
ســيتي الذين أهــدروا ضربات
اجلزاء.
وقــال جوارديوال عــن ذلك« :هي
مشــكلة لدينا ...في اللحظات
املهمــة ال توجد رفاهيــة إهدار
ضربات اجلزاء ،وال يهم من يسدد...

مباراة سابقة ملانشستر سيتي امام برمنغهام ضمن كاس االحتاد اإلجنليز

مجددا ســأفكر في إيديرسون
(حــارس املرمى) رمبا يســدد املرة
املقبلة».ويخوض سوانزي املباراة
بثقــة بعد خوضه  12مباراة دون
هزمية على ملعــب ليبيرتي في
دوري البطولة اإلجنليزية.
ويحتل سوانزي املركز الثالث في

دوري البطولــة ،محافظــا على
نظافة شــباكه فــي  15مباراة
هذا املوسم ،وقال احلارس فريدي
وودمــان أن الفضل في هذا األمر
يعود إلى اجلهد اجلماعي للفريق.
وأوضح وودمان للموقع الرسمي
للفريق « :الفضل للرفاق أمامي».

رقم تاريخي لاليطالي
جورجينيو في البريميرليج
لندن ـ وكاالت:
قاد اإليطالــي جورجينيو فريقه
تشيلســي ،لتحقيــق الفــوز
الثالث علــى التوالــي بالدوري
اإلجنليزي املمتاز ،بتسجيله هدفا
في شــباك شــيفيلد يونايتد
( )1-2مساء اول امـــس ،ضمـن
اجلولة الثالثـــة والعشريـــن..
وكانــت النتيجــة تشيـــر إلى
تعـــادل الفريقــن  ،1-1عندما
احتســب احلكــم ركلــة جزاء
مبساعـدة تقنية الفيديو ،نفذها
جورجينيـو بنجاح في الدقيقة
.85
ووفقــا ملــا ذكرتــه شــبكة
إحصــاءات "أوبتا" ،فــإن  9من
أهداف جورجينيو الـ 11بالدوري
اإلجنليزي املمتاز ،جاءت من نقطة

اجلــزاء ..وتبلــغ نســبة أهداف
جورجينيو املســجلة من ركالت
جــزاء 82% ،من مجموع أهدافه،

الدوحة ـ وكاالت:
ســينضم ملعبا «الثمامة» و»رأس
ّ
بو عبــود» إلى االســتادات املق ّرر أن
حتتضن بطولــة كأس العرب لكرة
القــدم املقررة في قطــر من  1إلى
 18كانون األول  ،2021بحســب ما
كشف رئيس مكتب العمليات في
اللجنة املنظمة ملونديال قطر 2022
اجلمال لوكالة فرانس برس.
ياسر ّ
ّ
اجلمــال أن املالعــب الثالثة
وأكــد ّ
املتبقيــة ضمــن الئحــة مالعب
مونديال  2022ســتكون جاهزة مع
نهايــة العام اجلــاري ،مضيفا «لم
يتبق من مشــاريع املونديال ســوى
 % 10وهي تشــمل املالعب الثالثة
املتبقية حتــت االنشــاء فضالً عن
املشاريع االنشائية املؤقتة ومناطق
اجلماهير (فان زون وفان فست) ،وهي
اآلن في طور املناقصات».
أضاف أن العمــل جار حال ًيا مع وفد

يويفا يعاقب أونانا باإليقاف  12شهرا

العواصم ـ وكاالت:
قرر االحتاد األوروبــي لكرة القدم
(يويفــا) معاقبة أندريــه أونانا
حارس أياكس أمستردام باإليقاف
 12شــهرا.وقالت محطة إن.أو.
إس التلفزيونيــة الهولندية إنه
مت العثور على آثار مادة محظورة
رياضيــا في عينة فحــص أونانا
عندما خضع الختبار منشطات
في  30تشــرين األول.وأكد يويفا
أن املادة احملظورة املكتشــفة في
عينة أونانا هي «فوروســيميد»،
مشيرا إلى أن قرار إيقاف احلارس
الكاميروني عن جميع نشاطات
كرة القدم يعتبر ساريا ابتدا ًء من
امس.
جورجينيو من جانبه قــال نادي أياكس ،في
بيان رسمي اجلمعة« :في صباح
وهو أعلى معدل لالعب تخطى يــوم  30تشــرين األول املاضي،
حاجز العشــرة أهــداف بتاريخ شــعر أونانا بتوعــك .أراد تناول
الدوري اإلجنليزي املمتاز.
حبة لتخفيــف االنزعاج .وتناول
دون علمه عقار الزمياك ،وهو عقار
ُوصف لزوجته من قبل».وأضاف:
«أدى ارتبــاك أونانــا إلــى تناول

انضمام «الثمامة» و»رأس بوعبود»
للمالعب المضيفة لكأس العرب 2021
ميثل االحتاد الدولي (فيفا) ويتواجد في
قطر على هامــش مونديال األندية،
لوضع اجلداول واملواعيــد النهائية
للبطولــة التي «نطمــح بأن تكون
جتربــة احتفاليــة ومهرجانا كبيرا
قبل البطولة الرســمية» (مونديال
قطر  ..)2022تابع «األمر يعود لفيفا،
لكننا نطمــح بأن متثل كأس العرب
فرصة ذهبيــة لتجربــة امللعبني».
وتصــل ســعة ملعــب الثمامــة
املصمــم علــى شــكل القحفية
ّ
العربية ،ورأس بو عبود
املصمم من
ّ
حاويات الشــحن البحــري ،إلى 40
ألف متفرج.وسيتولى فيفا واالحتاد
القطري واللجنة العليا للمشاريع
واإلرث وبطولة كأس العالم ،تنظيم
احلدث مبشاركة  22منتخبا عرب ًيا.
وســتقام املنافســات فــي نفس
مواعيد مباريات كأس العالم ،2022
علــى أن تقام املبــاراة النهائية في

وبي« :مســاء اجلمعة تصديت
ّ
لكــرة واحدة فقــط ،الرفاق من
أمامي يبذلون قصارى جهدهم».
وتابع« :سعيد للغاية بخوض 15
مباراة بشباك نظيفة».
ويشــهد الــدور اخلامــس 4
مواجهــات جتمــع بــن فريقني

 18كانــون األول الــذي يوافق اليوم
الوطنــي لدولــة قطر.وعلى الرغم
مــن اكتمــال العمل بــه بنهاية
 ،2021اســتثنى اجلمــال ســتاد
لوســيل ،املقرر أن يحتضــن املباراة
النهائية للمونديال ،من استضافة
موضحا
مباريات فــي كأس العرب
ً
أن «لوســيل» شــأنه شــأن ستاد
البيت« ،له ميزة خاصة ويحتاج إلى
مناسبة مميزة ج ًدا الفتتاحه».
وكان اســتاد احمد بن علي (الريان)
اصبح في كانــون االول رابع املالعب
جاهزية بعد اســتاد خليفة الدولي،
اســتاد اجلنــوب واســتاد املدينــة
التعليمية.ويشــارك فــي بطولة
كأس العــرب  12منتخبا ً من االحتاد
اآلسيوي هي قطر والبحرين والعراق
واألردن والكويــت ولبنــان وعمــان
وفلســطني والســعودية وسوريا
واإلمارات واليمن.

ينافســان بالــدوري اإلجنليــزي
املمتــاز ،حيث يلتقــي إيفرتون
مع ضيفه توتنهام ومانشســتر
يونايتــد مع ضيفه وســت هام
يونايتــد وليســتر ســيتي مع
ضيفه برايتون وولفرهامبتون مع
ضيفه ساوثهامبتون.

ويدخل مانشســتر مباراته أمام
وســت هام بعد أن فــرض عليه
إيفرتون التعادل  3-3في اللحظات
األخيرة فــي آخر مواجهة للفريق
بالــدوري احمللي.وقــال مهاجــم
يونايتــد برونو فيرنانديــز« :لدينا
الوقــت للتفكير مجــددا ،الكل
يعلــم أن املاضي هــو املاضي وال
ميكن أن يعود ،لكــن بإمكانك أن
تفعل شيئا ما حيال املستقبل».
وأكد« :لذا علــى اجلميع أن يكون
مســتعدا وأن يتعلــم من هذه
املباراة ،كل ما تعلمناه منها ...أن
نحاول الفوز».ويخــوض توتنهام
بقيادة مدربــه البرتغالي جوزيه
مورينيو مواجهتــه أمام إيفرتون
اليــوم بعــد الفوز على وســت
بروميتــش ألبيون  0-2األحد ،وهو
الفــوز الــذي جاء بعــد  3هزائم
متتالية.وشــهدت املبــاراة عودة
هاري كني بعد تعافيه من إصابة،
وأكد مورينيــو أهمية وجود كني
مــع الفريق.وأوضح مورينيو« :إنه
أحد أفضل املهاجمني في العالم،
ال يوجد شــيء آخر ميكن قوله».
وأضــاف« :الفريــق يعتمد عليه
كثيــرا ،وال ميكــن أن نخفي ذلك،
يسجل األهداف ويصنعها ،الربط
الذي يقوم به ،هذه الشــخصية
التــي يتوجب علــى الالعبني أن
يحتذوا بهــا وله تأثير مهم دائما
بالنسبة لنا».وفي مباريات أخرى
يلتقي شــيفيلد يونايتد املتعثر
بالدوري اإلجنليزي مع بريســتول
ســيتي وبيرنلــي مــع بورمنوث
وتشيلسي مع بارنسلي.

اونانا
هذا العقار عــن طريق اخلطأ ،مما
أدى في النهاية إلــى اتخاذ هذا
اإلجراء من قبــل االحتاد األوروبي
ضد حارس املرمى».
وتابع« :ذكــرت الهيئة التأديبية
فــي يويفــا أن أونانــا ال ينــوي
الغش .ومع ذلــك يعتقد االحتاد
األوروبي ،وفقا لقواعد مكافحة
املنشطات املعمول بها ،أن على

الرياضــي فــي جميــع األوقات
احلرص على عــدم تناول أي مواد
محظــورة».وأمت« :سيســتأنف
أونانا وأياكس علــى القرار أمام
احملكمة الرياضية كاس (.»»)CAS
لعب أونانــا البالغ من العمر 24
عامــا  204مباريات مــع الفريق
األول ألياكس منذ  ،2015وخاض
 18مباراة مع منتخب الكاميرون.

أنتيتوكومبو يقود باكس للفوز على
كافاليرز بدوري السلة األمريكي
نيويورك ـ وكاالت:
أحرز يانيس أنتيتوكومبو 24 ،نقطة
واستحوذ على  11كرة مرتدة ليقود
ميلووكي باكس للفــوز ()99-124
علــى كليفالند كافاليــرز في دوري
كرة الســلة األمريكي للمحترفني،
مساء اول امس ..ومرر أنتيتوكومبو
أيضا 5 ،كرات حاســمة في املباراة
ً
بعد يــوم واحد من تســجيله 33
نقطة ،واســتحواذه علــى  12كرة
مرتــدة خالل فوز باكــس 105-123
على كليفالند.
كما ســجل الع ًبــا ميلووكي جرو
هوليداي وكريس ميدلتون  20نقطة
لكل منهما ،وأحــرز برين فوربس 6
تصويبات ثالثيــة من بني  18نقطة
له فــي اللقاء.وتفــوق باكس على

انتيتوكوميو
كافاليــرز بنتيجــة ( )45-65فــي
الشــوط الثاني ليحقق رابع انتصار

على التوالي.
وأحــرز أندريه درومونــد  28نقطة،
واســتحوذ على  11كرة مرتدة مع
كافاليــرز الــذي خســر  7مباريات
من آخر  9في اجململ وخســر للمرة
الســابعة على التوالي أمام باكس.
وسجل كل من كولني سيكستون
وداريوس جارالند  17نقطة .وعاد الري
نانس جونيور إلى تشكيلة كافاليرز
عقــب غيابه عــن ثــاث مباريات
لإلصابة ،وسجل أربع نقاط.وسجل
أنتيتوكومبو عشــر نقــاط من أول
 12لفريقه في الربع الثالث ليقوده
للتقــدم .60-71وقلــص كافاليرز
الفارق إلى ست نقاط مرتني قبل أن
يحرز ميلووكي  14من آخر  17نقطة
في الربع ليتفوق .77-94
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تحديد مواعيد بدء بطولتي الرديف والناشئين

اليوم ..انعقاد الجمعية

التعادالت تفرض نفسها واليوم مباراتان

العامة للجنة األولمبية

في اختتام الجولة الثامنة عشرة للممتاز
بغداد ـ الصباح الجديد:

فرضت التعادالت نفسها بقوة
في مباريــات امس التي اقيمت
ضمــن اجلولة  18مــن املرحلة
االولــى لدوري الكــرة املمتاز ،اذ
تعادل فريقــا الكــرخ والزوراء
بهدف ملثلــه في املبــاراة التي
اقيمــت فــي ملعب الســاحر
احمد راضي بنادي الكرخ ،سجل
الهــل الدار عمر عبــد الرحمن
وللزوراء مهند عبد الرحيم ،وفي
ملعــب التاجي انتهــت مباراة
احلدود والطلبــة بالتعادل 2ـ،2
ســجل للحدود عبد اهلل كوني
 25ومنار طه  78وللطلبة وكاع
رمضان  45ومحمــد جفال 67
من ركلة جزاء ،وتعادل الديوانية
وضيفه نفط الوســط من دون
اهداف ،في حني تعادل السماوة
والقاســم بهدف ملثله ،سجل
لألول امجد ســعد  45وللثاني
علي كرمي .4
وتســتكمل اليــوم االربعــاء
مباريات اجلولة  ،باجراء مباراتني،
فــي ملعــب التاجــي ،يلعب
الكهربــاء امــام النفــط في
الســاعة  2ظهرا ،وفي ملعب
الفيحــاء تقــام مبــاراة نفط
البصرة والشــرطة في الساعة
الرابعة والربع عصرا.
ويواصــل فريق اجلويــة صدارته
لالئحة الترتيــب وله  38نقطة
بعد فوزه الثمني اول امس على
فريق املينــاء بهجدفني مقابل
هدف واحد فــي النمباراة التي
اقيمت مبلعب الشــعب الدولي
وقادهــا احلكــم الدولــي علي

لقطة من مباريات دوري الكرة املمتاز

صباح.
من جانب اخــر ،اجتمعت جلنة
املســابقات ،في مقــر االحتاد،
بحضور رئيس اللجنة ،الدكتور
حيدر عوفــي ،وأصــدرت عددا
من القــرارات التي تخص حتديد
موعد انطالق املرحلــة الثانية
لدوري الكرة املمتاز للموســم
.٢٠٢١-٢٠٢٠
وحددت اللجنة  :انطالق املرحلة

الثانيــة /اجلولة االولــى لدوري
الكــرة املمتاز ســيكون بتاريخ
(.)٢-١٩ويسمح لكل نادٍ مشارك
فــي الــدوري املمتــاز والدرجة
االولى بإضافة خمســة العبني
على الكشــوفات خــال فترة
االنتقاالت.
مــن جانــب اخــر ،عقــدت
جلنــة االنضبــاط فــي الهيأة
التطبيعية ،اول امس ،اجتماعا

ملناقشة تقارير مشرفي املباريات
للنظر فــي اعتراضات األندية،
إضافة الى مناقشة التجاوزات
واإلســاءات التــي حصلت في
املباريات.
وقررت في االجتماع اعتبار فريق
( بســماية ) خاســرا بنتيجة (
 ) 3-0امام فريق احملمودية ،وذلك
خملالفتــه اللوائــح والقوانــن،
اســتنادا ألحكام املادة الثامنة

درجال يبحث مع رئيس إتحاد الطائرة
النهوض بواقع اللعبة
بغداد ـ محمد حمدي:
اســتقبل وزير الشباب والرياضة
عدنــان درجــال ،رئيــس االحتــاد
العراقي املركــزي للكرة الطائرة
جميــل عزيز  ،وبحــث معه واقع
اللعبة واليــة تطويرها وتفعيل
دوري الفئــات العمريــة ،مؤكدا ً
تسخير منشــآت وقاعات الوزارة
خلدمة احتاد اللعبــة واملنتخبات
الوطنية.
وقدم عزيز شرحا وافيا عن هموم
اللعبة وفقر البنى التحتية وقلة

عدنان درجال

البوسني بكير يبعد العبين
من تشكيلة منتخب السلة

الدعم املادي الذي يعزز دور االحتاد
في اعتمــاد اخلبــرات التدريبية
االجنبيــة واقامة املعســكرات،
مثنيا علــى دور الوزير درجال في
دعــم اإلحتــاد واألندية وســعيه
احلثيــث نحــو اكمال عــدد من
املنشــات والقاعــات الرياضية
واالنتقــال الــى جانــب رعايــة
القطاع اخلاص لالندية واالحتادات
 ..و أكــد الوزير درجال منشــات
وقاعات الوزارة متاحة امام االحتاد
واملنتخبات الوطنية.

ثالثة محترفين يعززون صفوف
الرمادي تحضيرا للتأهيلي
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الرمادي لكرة القدم،
تعزيز صفوفــه ،وألول مرة في
تاريخه بالعبني محترفني اثنني
من كــوت ديفــوار أو ما تعرف
بـ»ســاحل العاج».وقالت إدارة
النــادي في بيــان صحفي ،إن
فرق الرمادي تعاقد مع الالعب
كامــارا والالعــب زيــزي ،ممــا
سيسهم بتطوير أداء الفريق.
من جانبه كشــف مستشار
محافــظ االنبــار للشــؤون
الرياضية ،صفاء الريشاوي ،أن
العبا ً مصري اجلنسية سيصل

امس إلــى محافظــة االنبار،
للتعاقد مع نادي الرمادي.
وأشار الريشــاوي إلى أن دعم
احملافظــة للرياضــة ال يقتصر
علــى كــرة القدم فقــط ،إذ
سيشــهد يوم اجلمعة املقبل
انطــاق بطولــة للشــطرجن
ومبشــاركة جميــع احملافظات
العراقيــة ،وذلــك علــى أرض
املدينة السياحيـــة شـــرق
االنبـار.
وأوضح الريشاوي« ،الصالحيات
انتقلــت مــن وزارة الشــباب
والرياضة إلــى احملافظات ،لكن

لم يتــم نقــل التخصيصات
املاليــة معها ،لــذا نأمل من
الــوزارة زيــادة التخصيصات
املاليــة لنتمكن مــن تطوير
اجلانب الرياضــي في احملافظة،
كون النشاطات الرياضية التي
تقام فــي االنبار جميعها على
نفقة ديوان محافظة االنبار»
ويعــد فريق نــادي الرمادي من
االســماء التي كانت تسجل
حضورا ً ايجابيا ً في دوري الكبار
وقــدم العديد من الالعبني الى
انديــة املقدمــة واملنتخبــات
وعالم االحتراف.

تقرير

 /اوال /مســابقات ،قــرارا قابال
لالســتئناف ،على ان يرد مبلغ
االعتــراض لفريق احملمودية بعد
مرور ســبعة ايــام ،او بعد مرور
مصادقة جلنة االستئناف عليه.
واعتبرت اللجنــة فريق الزعيم
خاسرا بنتيجة (  ) 3-0امام فريق
الصويرة ،اســتنادا ألحكام املادة
الثامنة  /اوال /مســابقات ،قرارا
قابل لالستئناف ،وحرمان الالعب

(ضياء حسني عكار) اربع مباريات
اســتنادا ألحكام املادة الثامنة /
اوال /مســابقات ،قرارا غير قابل
لالستئناف اســتنادا الى احكام
املــادة (  ) 128انضبــاط ،علــى
ان يعــاد مبلغ االعتــراض لنادي
الصويرة.
وعاقبت مدرب فريق النجدة (بهاء
كاظــم) بحرمانه مــن مرافقة
فريقه لثالث مباريات اســتنادا
الى احكام املادة (  ) 52من الئحة
االنضباط ،وذلــك لتجاوزه على
الطاقم التحكيمي ملباراة فريقه
النجدة امــام اخلطوط ،قرارا غير
قابل لالستئناف ،اســتنادا الى
احكام املادة (  ) 128انضباط.
مــن جانب اخــر ،حــددت جلنة
املســابقات فــي الهيــأة
التطبيعيةل احتاد الكرة املركزي،
مواعيــد انطــاق دوري الرديف
والناشئني حملافظة بغداد ،وذلك
فــي االجتماع الــذي عقد امس
في مقر احتــاد الكــرة بحضور
ممثلــي االندية املشــاركة ،وقال
رئيس جلنة املســابقات ،الدكتور
حيــدر عوفــي ،ان دوري الرديف
ســينطلق يوم  18شباط اجلاري
في حني ينطلق دوري الناشــئني
يوم  19من الشــهر ذاته ،واضاف
عوفــي :اللجنــة اكــدت على
االنديــة املشــاركة بضــرورة
جلب كشــوفاتها مع تعهدات
رئيس النــادي واملدريــن وحتديد
املالعــب اخلاصة بهــم وكذلك
الشــهادة التدريبية فئة  Cفما
فوق ،وبعكســه ال يحــق للنايد
املشاركة في البطوالت املذكورة
وخــال موعــد اقصاه يــوم 14
شباط اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد االحتاد العراقي لكرة الســلة،
اول امــس ،بــأن مــدرب منتخب
العراق لكرة السلة ابعد اثنني من
تشــكيلة املنتخب الوطني الذي
يستعد لتصفيات كأس العالم.
وقــال خالد جنم أمني ســر االحتاد
إن مدرب املنتخب البوسني عزيز
بكير ابعد العبني من تشــكيلة
املنتخــب وهمــا صفاء ســليم
وخالد كرمي ألســباب فنية وعدم
جاهزيتهما بدنياً.
واشــار الى ان بكير يتابع الفريق
العراقــي عن كثــب وفي طريقه
إبعــاد العبــن بعــد التأكد من
مستوياتهم بشــكل دقيق.وتابع
جنــم؛ أن املنتخب الوطني يواصل
تدريباتــه فــي قاعة الشــعب
املغلقة اســتعدادا ملنافســات
النافذة اآلسيوية الثالثة املؤهلة
لــكأس العالم التــي تتضيفها

مركز شباب الماجدية يحرز
بطولة ميسان بالمالكمة

ميسان ـ احمد محمود السعد:
اختتمت في محافظة ميسان بطولة االشبال
والناشئني للمالكمة التي نظمها االحتاد الفرعي
للعبة في ميسان برعاية مديرية شباب ورياضة
احملافظة ،وقال رئيــس االحتاد الفرعي للمالكمة
جعفر هاشم ،ان مركز شــباب املاجدية حصل
على املركز االول وحــل نادي العمارة ثانيا ومركز
شــباب حي احلســن ثالثا ،اقيمت النزاالت في
قاعة مديرية شــباب ميســان بتحكيم (سعد
عبد اهلل وعصام عبد اجلبار وطارق عبد الرحيم
واشــراف صالح نعيم) ،وفي ختام املنافســات
وزع الســيد شــريف غياض البخاتي اجلوائز بني
الفائزين.

الزوراء يؤكد قانونية
عقد عماد محسن

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد عبد الرحمن رشــيد عضو ادارة الزوراء ،انه
«لم نبرم العقد مع الالعب عماد محسن اال بعد
التاكد من عدم وجود اي عقــد يربطه باي نادي
اخر غير امليناء».
وبني رشــيد ان «اســتحصلنا كتاب االستغناء
من املينــاء وتوجهنا الى احتــاد الكرة لتصديق
العقد ولو كان هناك تصديق اخر ملا ســمحت
التطبيعيــة بذلك اصالً» ،مبينــا انه «من اجل
تفادي اي مشــاكل ادارية توجهنــا الى قانونية
الهيأة التــي منحتنا الضوء االخضر في عملية
انتقال الالعب دون اي معرقالت قد تصدر الحقاً».
واضاف ان «ادارة الزوراء ليست طرف باي احاديث
اخرى كونها ســلكت االجــراءات القانونية في
عملية التعاقد والتســجيل بالنســبة لالعب
عماد محسن».

فعاليات متنوعة لمنتدى
شباب ورياضة القوش

العبو منتخبنا لكرة السلة
البحرين في العشرين من الشهر
احلالي.
يذكــر ان اللقــاء االول ملنتخــب
العراق لكرة السلة؛ في املنافسات
ســيكون أمام منتخــب الهند
في العشرين من شــباط احلالي

بالقاعة املذكورة عند الســاعة
الرابعــة عصرا ،فيما ســيكون
اللقاء الثانــي أمام منتخب البلد
املضيف البحرين فــي الـ 22من
الشــهر ذاته وفي ذات القاعة في
الساعة الثامنة مسا ًء.

«ايفان سليمان» ينضم لصفوف امانة بغداد
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت إدارة نــادي امانة بغداد،
تعاقدهــا مــع الالعــب ايڤان
سليمان ابراهيم لتمثيل فريقها
الكروي للمرحلــة املقبلة.وقال
مسؤول املكتب االعالمي للنادي
عــدي صبــار ،إن االدارة تعاقدت
مع الالعب ايڤان سليمان العب

إعالم األولمبية:
اعلنت اللجنة االوملبية الوطنية العراقية ،عقد
اجلمعية العامــة للجنة األوملبية اليوم األربعاء.
وقال مدير املكتب االعالمي في اللجنة األوملبية،
حسني علي حسني في بيان ان «اجلمعية العامة
للجنة االوملبية الوطنية العراقية ،ستعقد عند
الساعة احلادية عشــرة من صباح اليوم املوافق
العاشر من شهر شباط احلالي في نادي العلوية
ببغــداد» .اوضــح ان «االجتماع ممثال برؤســاء
االحتادات االوملبية فقط ويأتي في ســياق رسالة
اللجنة االوملبية الدولية لتســمية جلنة ثالثية
محايدة تهيئ للعملية االنتخابية املقبلة».

فريق نــادي الديوانيــة لتمثيل
الفريق خالل املرحلة املقبلة.
وأضاف صبار أن الالعب ايڤان هو
اساسا ً العب دهوك الذي انضم
لفريــق الديوانيــة مــع انطالق
دوري املوســم احلالي على سبيل
االعــارة ،مبينــا ً أن ادارة بغــداد
حصلت على موافقــة االدارتني

ومت االتفاق لضم الالعب لصفوف
االمانة رسمياً.
وأشار إلى أن ادارة نادي االمانة ومن
خــال قناعة املدرب عصام حمد
تســعى لتعزيز صفوف فريقها
الكروي من خــال تعاقدها مع
الالعب ايڤان ســليمان والعبني
اخرين مت ضمهم للفريق .

إعالم الشباب والرياضة:
ن َفــ َذ منتدى شــباب ورياضة القــوش التابع إلى
مديري ِة شباب ورياضة نينوى عددًا من النشاطات
والندوات الشبابية والرياضية.
وقــال مدير منتدى شــباب ورياضــة القوش زياد
صادق  :إن املنتدى ن َظــم
بالتعاون مع دائرة صحة
ِ
نينوى  -املركــز الصحي في القوش ندو ٍة تعريفية
وارشادية في كيفية احلفاظ على الصحة العامة
والســامة وجتنب اإلصابــة باالمــراض واالوبئة
اخملتلفة واملنتشــرة حال ًيا وأســاليب الوقاية من
انتقال األمراض كافة.
َ
وأضاف أن املنتــدى أقامة دورة تدريبية في كيفية
بناء املشاريع الصغيرة
بالتعاون مع منظمة ايتانا
ِ
للمرأة وعلى قاعة املنتدى ومبُشارك ِة أكثر من ()40
مشــارك  ،و َقد َم الدورة احملاضر لؤي عزيز جبرائيل،
مبينًا أن الفرق الرياضية والشــبابية في املنتدى
مستمرة بإقامة التدريبات اليومية الفنية لتطوير
أبناء ناحية القوش
القدرات للشباب الرياضي من ِ
والســيما في لعبة تنس كرة القدم وخماســي
الكرة وبإشراف املدرب ثائر يوبيل.

تستقطب اعمار  8ـ  12لكال الجنسين

زينب عبد الرزاق تفتتح مدرسة لتعليم التايكواندو في الكوت
بغداد ـ فالح الناصر:

افتتحت املدربة ،زينــب عبد الرزاق،
مدرسة متخصصة لتعليم الالعبات
فن رياضــة التايكواندو القتالية في
محافظة الكــوت ،واوضحت املدربة
انها افتتحت املدرســة املتخصصة
بتطوير قــدرات الالعبــات برياضة
التايكواندو والفنون القتالية ،اذ يتم
حاليا استقطاب الالعبات الراغبات
في ممارســة هذه اللعبة التي تهتم
بالدفاع عن النفس واالصرار واالرادة
والقوة.
وتابعــت ان قاعتهــا تضــم حاليا
نحو  20العبة العمار 8ـ  12ســنة،
وكذلك العبني صغار حتت  12سنة،
ومن املؤمل ان جترى لالعبي املدرسة
اختبــارات حــزام اصفر فــي املدة
النمقبلــة ،اذ ســتكون االختبارات
فرصــة لتنميــة قــدرات الالعبني
واالرتقاء مبؤهالتهــم الفنية ،واثبات

جدارتهم وتقدمي ما يحصلون عليه
من تدريبات في االختبارات.
وقالــت املدربــة التــي عملت في
ســنوات عدة ضمن املركــز لرعاية
املوهبــة الرياضية فــي التايكواندو
فــرع محافظة الكــوت ،إلى جانب
عملهــا مدربة ضمن فتاة واســط،
وقبلها كانــت العبــة ومدربة في
اندية ايرانية ،قالت انها سعيدة في
رؤية الالعبون الصغار ولكال اجلنسني
وهم يــؤدون تدريبــات منتظمة في
القاعــة ويحرصــون علــى احلضور
وتطبيق مفــردات املناهج التدريبي،
وان ابــواب القاعــة مفتوحة امام
الالعبني الذين يرغبون في ممارســة
رياضة التايكواندو والفنون القتالية،
اذ يتــم اســتقطاب الالعبني اجلدد
ومنحهم تدريبات خاصة تتناســب
مع اعمارهم والبدء برحلة اعدادهم
بنحــو تدريجــي من أجــل التعلم
وحثهــم على التفــوق وااللتزام في
الوحدات التدريبية ،من أجل الوصول

زينب عبد الرزاق

املدرسة التخصصية بالتايكواندو في الكوت

إلــى االفضل فــي اجلانــي الفني،
مــع التأكيد على ضــرورة ان يكون
الالعبــن املتقدمني إلى املدرســة
اخلاصة بالتايكوانــدو من املتفوقني
دراسيا.
واضافــت :لدينا تنســيقا عاليا مع
االحتــاد الفرعــي للتايكوانــدو في
الكوت ،وهذا التنسيق من شأنه ان
يرتقي بامكانات الالعبني في االحتاد
الفرعــي او القاعــة املتخصصــة
باللعبة التي افتتحت منذ  6اشهر
والهدف منها تعزيــز قاعدة رياضة
التايكواندو ســيما النســوية في
محافظة الكوت.
واشــارت إلــى ان هنالــك مناهج
متعددة تدريبيــة وترفيهية لالعبي
املدرســة ،اذ مت مؤخــرا اقامة نزاالت
ودية مع العبي فريق منتدى شــباب
الشامل بقيادة املدرب حسني حسن
راهي ،كذلك زيارة العب البومســي
املتميز «سيف جميل الغرباوي» الذي
حضر للمدرســة والتقــى الالعبني

الواعدين وحثهم على التفوق وكلك
قدم عرضا جميال اســهم في تعزيز
اجلانب املعنوي لالعبي املدرسة الذين
اطلعوا على امكانــات هذا الالعب
املتقدمة في فن رياضة البومســي،
اذ شــكلت زيــارة الالعــب البطل
وقبلهــا اجراء التدريبــات والنزاالت
الودية ،محطــات مهمة في تنمية
فكر العبي املدرســة التخصصية
واســهمت في تعزيز حضورهم في
التدريبات واالستفادة من توجيهات
مديرة املدرسة.
وذكرت ان االلعــاب الفردية بصورة
عامة حتتــاج إلى اهتمام اضافي من
املسؤولني ،حيث يبدع الالعب ويقدم
ويبلغ اعلى املستويات ،لكنه ال يجد
اي دعم يذكر ،وهنالك اجيال اندثرت
بسبب غياب االهتمام وعدم احلصول
علــى ايــة مســتحقات ،اذ يختار
الالعب ان ميارس اعمال اخرى بعيدة
عن الرياضة لكي يوفر لقمة العيش
السرته.

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

االعجاب والحب ..فروقات ومشابهات

 Micraاالقتصادية

الجديدة من نيسان
الصباح الجديد  -وكاالت:
ُعرفت سيارات  Micraعلى مر العقدين املاضيني بأنها من بني
أكثر الســيارات الصغيرة العمليــة واالقتصادية في العالم،
لكن االمنوذج اجلديد من هــذه املركبات متيز بالتصميم األنيق
واجلذاب أيضا.
ويتميــز عن مناذج  Micraالســابقة بتعديالت طالت تصميم
الواجهــة األمامية وخصوصــا تصميم مصابيــح الضباب
وممتصــات الصدمات ،وكذلك شــكل خطــوط اإلضاءة في
املصابيح اخللفية.
وطالت التعديالت أيضا قمرة السيارة إذ تغير تصميم مفاتيح
التحكــم بأنظمة التكييــف وتدفئة املقاعــد واملقود ،كما
زودت الواجهة بشاشــة ملســية مبقاس  6.75بوصة ميكن من
خاللها التحكم بأنظمة املركبة أو مراقبة محيط الســيارة
عبر الكاميرات األمامية واخللفية لتسهيل عملية الركن في
األماكن الضيقة.
وجهــزت  Micraاجلديــدة مبقاعــد بتصميم جديــد ،ونظام
مولتيميديا حديث قــادر على االتصال مع الهواتف وكاميرات
وحساسات مســافات أمامية وخلفية ،وســت وسائد أمان
هوائية حلماية جميــع الركاب في أثناء احلــوادث ،إضافة إلى
أنظمــة جديــدة للتحكم بإضــاءة واجهة القيــادة ،ونظام
للحفاظ على املســار على الطرقات السريعة ،ونظام فرملة
تلقائية لتفادي احلوادث.

العمل بالبيجاما مرتبط
بسوء الصحة العقلية!

الصباح الجديد  -وكاالت:
ربط بحث جديد العمل مبالبس النوم ،املعروفة بـ"البيجاما"
في أثناء الوباء ،بسوء الصحة العقلية.
وأظهــرت البيانات أنه علــى الرغم من أن ارتداء مالبســك
املريحــة في أثناء العمل في املنــزل ال يقلل من اإلنتاجية ،إال
أنه تسبب في تدهور الصحة العقلية بحسب نتائج دراسة
حديثة.
ووفقا للدراســة التي أجراها باحثون أســتراليون ،قال 41%
من األشــخاص إنهم رأوا زيــادة في اإلنتاجيــة عند العمل
من منازلهــم ،بينما أبلغ أكثر من الثلــث عن انخفاض في
صحتهم العقلية.
وعندما نظر الباحثون في آثار ارتداء البيجاما في أثناء العمل،
وجــدوا أنها مرتبطــة بتقارير متكررة عــن ضعف الصحة
العقلية ،وفقا لتقارير .9gag
وأوضح الباحثون" :على الرغم من أننا ال نستطيع حتديد ما إذا
كان ارتداء البيجاما سبب أو نتيجة تدهور الصحة العقلية،
إال أن تقديــر تأثير املالبس على اإلدراك والصحة العقلية آخذ
في االزدياد ،كما لوحظ لدى املرضى في املستشفى".

احالم يوسف
الكثيــر منا مــر بحالــة اعجاب
بأشــخاص معيني وألسباب عدة،
الثقة بالنفس او بالشكل اجلميل
او بخفــة الظــل ..الــخ ،ومنا من
توهم االعجاب حبا ،وفينا من احب
وخشــي البوح بحبح ،خشية انه
معجب باآلخر ال اكثــر ،ومبا يعني
ان هناك مــن ال يفرق بني االعجاب
واحلــب وعندما يتطــور االعجاب
بشــخص ما الى محبة او عشق،
يظــن انه احبــه منذ اللحظـــة
االولـى وال يعـي انـه كـان مجـرد
اعجـاب.
في علم النفس هناك عدة فروقات
بــن مشــاعر احلب واالعجــاب اذ
اوضح عبد اخلالــق طاهر الباحث
بعلــم النفــس ان االعجاب يعني
الشعور بالتقدير واالحترام لسبب
او عدة اسباب.
واضاف" :عندما نعجب بشخص
ما تتولد لدينا رغبة بالتواصل معه،
لكن ليس الى احلــد الذي يجعلنا
نشــعر باحلزن او التأزم الذي نصاب
به في حال ابتعاده كما يحدث عن
الشعور باحلب ،حيث ميكن ان يؤدي
االبتعاد واالشــتياق الى االحساس
باحلزن والتوتر".
وتابــع" :في احلب يبدأ الشــخص
بالبحث عن احتياجات احملبوب كي
يوفرهــا له بأي طريقــة وبأي ثمن
وتتولد لديــه رغبة بالتواصل معه
اكبر وقت ممكن ،اما االعجاب فيولد
بداخلنا رغبــة بالتواصل في حال
وجودنا مع الشــخص مبكان واحد،
وال نســعى الن نلتقيه او نتواصل
معه في الظروف االخرى".
وعن حاالت االعجــاب التي تتحول
الى حــب يقــول طاهــر" :ميكن
لإلعجاب ان يكــون بوابة للدخول
الى احلب ،لكن ليس هذا ما يحدث
دائما ،فاحلب يتولد ألسباب اعمق.
واملشــاعر تختلــف بــن احلالتني
فيما يتعلق بالســعادة والشغف
واللهفة جتاه احملبوب.
والسعادة طويلة االمد التي يشعر
بها الشخص حتى مبجرد التفكير
باحملبــوب .اما اإلعجــاب فيتوقف
على نوع وصفات الشخص ّية التي
يتحلــى بها الطرف اآلخــر ،والتي
ت ُسهم باحلفاظ على عمق العالقة
على عكس احلب الذي يحيل حتى
العيــوب الــى ميزات فــي بعض
االحيان.
واضاف" :في احلب يجد الشــخص
ان محبوبه كامل وخال من العيوب،
اما االعجاب فيعتمد على معايير

في  .2019وكانت نســبة الذكــور في مواليد
العــام املاضي  52.7باملئة بينما كانت نســبة
اإلناث  47.3باملئة .وفي الســنوات األخيرة ،تردد
كثير من األزواج في إجناب األطفال بسبب ارتفاع
تكلفة الرعاية الصحية والتعليم والســكن.
وأثرت اخملــاوف االقتصادية الناجمة عن فيروس
كورونا العام املاضي على قرارات اإلجناب ،ما أدى

متكنت عدســات كاميرات
الباباراتــزي مــن إلتقــاط
صور للنجمــة العاملية إميا
واتســون برفقــة حبيبها
رجل األعمال ليــو روبنتون
خــال مشــاهدتهما م ًعا
عنــد عودتهما مــن رحلة
كانــا يقضيانهــا فــي
املكســيك .وكان الفتــا ً
في الصور ،اإلنســجام بني
الثنائــي ،فيما كانت ترتدي
تيشــيرت أبيــض بقيمة
 19.99جنيــه أســترليني
يحمل الشــعار الفرنسي
‘ .Femme Liberteومــا أثار
اجلدل أكثر بشــأن حقيقة
إرتباطهما بشكل رسمي،
ارتــداء النجمة البريطانية

خاصــة بني على اساســها مثل
موهبــة هذا الشــخص ومهاراته
ومتيــزه ومرحه ..الــخ وهنا احتدث
عن االعجاب ما بني اجلنســن الن
احــد الفروقات بني االعجاب واحلب
ان االعجاب ميكــن ان يتولد ما بني
اجلنس نفســه ،رجل يعجب برجل
اخــر بسبــب موهبــة معينــة
او قصائــــده او مؤلفاتـه ،لكـن
احلـــب حصـــرا بيـــن جنسيـن
مختلفـني.
وذكر طاهر ان الفالســفة اختلفوا
في تعريف احلب وتفسيره ،ففسره
بشــخص أو
البعــض انه التع ّلق
ٍ
بشيء ُمعني ،فيما ع ّرفه آخـــرون
ٍ
أنـــه احتـرام ومـــو ّدة وعواطـف
أخـــرى عميقـــة وقو ّيـــة اجتـاه
احلبيـب.
واشارت عاملة النفس آنا فيالروبيا
إلى أ ّن "اإلعجاب ُيكن أن يكون
ّ
يتشكل
جزء من احلب ،بحيث
كخطــو ٍة ســابقة ملرحلة
الوقــوع فــي احلــب ،من
خالل إدراك املرء سلسلة

إلى اســتمرار انخفاض املواليد
على املدى الطويل في أكثر دول
العالم اكتظاظا بالســكان.
ويبلغ عمــر حوالي  20باملئة
من املواطنــن الصينيني أو
حوالي  250مليون نســمة
 60عاما أو أكثر.

ال تتعارض مع أحزان لبنان

وردت نوال الزغبــي على االنتقادات التي
طالتها بعد طرح الكليب وسط أجواء
لبنــان احلزينة" :الشــعب اللبناني
معروف أنــه يحب احليــاة ونحن
شعب مخطوف ومسجون في
بلدنا ومنر بأصعب مرحلة في
تاريخ لبنــان ولكننا نحب
احليــاة وحتــى لــو كنا
مفلســن لــن تنتهي
رغبتنا باحلياة والغناء
والرقص".
وأضافــت :دور
الفــن فــي
أوقــات احلزن
منــح اجلمهور
طاقة إيجابية،
وجتديــد رغبته
في احلياة.
و طر حــت
لنجمــة
ا
اللبنانيــة نوال
الزغبــي كليب
أغنيتها اجلديدة
"عقلي وقف" عبر
موقــع اليوتيوب،
واألغنية كلمات
أحمد حســن راؤول،
وأحلــان أحمــد زعيم.
وإخراج :فادي حداد.

خامت من األملــاس في إصبع
يدهــا اليســرى واخملصص
للزفــاف حيث يبــدو وكأن
حبيبها قد عــرض عليها
الزواج ومتت خطبتها .لكن
حلد اليوم لم تؤكد او تنفي
هــذه الشــائعات وبدوره
ايضــا التزم الصمت ما اثار
اجلدل اكثر بشــأن حقيقة
االرتباط.

روينسيتو

نوال الزغبي :أغنية "عقلي وقف"
الصباح الجديد  -وكاالت:
احتفلــت النجمة اللبنانية نــوال الزغبي بنجاح
أغنيتها اجلديدة "عقلي وقف" التي طرحت مؤخرا
باللهجة املصريــة ،وردت على االنتقادات املوجهة
إليهــا بعد طرح أغنية رومانســية ومبهجة ،في
وقت مير فيه الشــعب اللبناني بأزمــات متتالية،
مؤكدة أن الشعب اللبناني "يعشق احلياة" برغم
كل الصعوبات ،كما كشــفت عن سر احتفاظها
بجمالهــا ورشــاقتها التي ظهــرت واضحة في
استعراضات الكليب.
وأشــارت نوال فــي مداخلة هاتفيــة طويلة مع
اإلعالمي عمرو أديب إلى أن كليب أغنيتها اجلديدة
"عقلي وقف" تأخر طرحه بســبب فيروس كورونا،
وانها ســجلت االغنية على املسرح برغم مخاطر
التصوير في ظل انتشــار كورونا إال أن األمور مرت
بسالم.
وأضافت تعليقا على رقص عدد كبير من اجلمهور
على األغنية" :أنا أعشــق االيقاعات املصرية والى
االن هناك من يظن اني مصرية ويشرفني ان اكون
مصرية".
وتابعت :نزلت ألبوم من سنتني وجنح منه أغنيتان
فقط لذلك أنا مهتمة بالنوعية والكيف أكثر من
الكم".
ومــازح عمرو أديب نــوال الزغبي بالقــول" :برغم
عمرك  30أو 31لكن جميلة في الرقص والرشاقة
واجلمال ..ما ســر محافظتك على قوامك والوجه
اجلميل؟" ،وردت نوال ضاحكة" :أنا  28سنة والسر
في جمالي أني انام تســع ساعات ال احب السهر
ولدي بشرة صحية".

أخبــارهــــــــــم
إيما واتسون

تراجع المواليد في الصين % 15
في  2020بسبب كورونا
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت وزارة األمن العام فــي الصني أن عدد
املواليد تراجع  15باملئة في  2020مقارنة بالعام
الســابق ،مع ظهور فيروس كورونا وتأثيره على
االقتصاد وقرارات تكوين أسرة.
وقالت الوزارة إن الصني شــهدت ميالد 10.035
مليون العــام املاضي ،مقارنة مع  11.79مليون
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الصفات اجلميلــة واإليجاب ّية التي
يتمتــع بها شــريكه والتي جتعله
ُمتفردا ً ومتم ّيزا ً عن اآلخرين ،ولكنه
شــعور يجب أن يكون ُمتبادال ً من
كال الطرفني حتــى ينمو مع مرور
الوقت وتنتج عنه عالق ًة صحيحة
حب ُمتبادل
قد تتحــ ّول أحيانا ً إلى ٍ
وحقيقي".
ألمر هام،
وتابعت" :يجــب التنويه
ٍ
أال وهو أن اإلعجاب شعور يجب أن
يكون داخليــا ً ال ينتج عن التبع ّية
وقت ما حتــت تأثير
واخلضــوع في ٍ
ُمعني.
حيــث إن فقــدان إعجــاب أحــد
الطرفــن باآلخــر قد ينتــج عنه
االنفصال وانتهــاء العالقة ،األمر
الــذي يختلــف عن عالقــة احلب

العميقة والصادقة ،والتي قد يكون
فيها اإلعجاب ُعنصرا ً ُمســاعداً،
لكنه ليس أساسا ً و ُمق ّوما ً ضرورياً،
حيث إ ّن احلب احلقيقي يعتمد على
مق ّومات أخرى أهم ،منها :االحترام
املُتبــادل ،والتفاهم والتســامح،
وغيرها".
وتوجه طاهــر بإســداء نصيحة
لتعزيز مشــاعر االعجاب في حال
وجــد الشــخص بالطــرف االخر
شريكا مناسبا ،اهمها احترام املرء
اإليجابـــي
وحب الذات
لنفســه،
ّ
ّ
الـــذي يدفعـــه لتحسيـــن
شخص ّيتـه.
وتقومي ســلوكه والعناية بنفسه
من الداخــل واخلــارج .والتواصل
مــع الطرف اآلخر واالســتماع له،
و ُمشــاركته احلوارات الهادفة كي
يعزز الصورة احلســنة له .التركيز
على كســر أي حاجز ملل في اثناء
تواجدهمــا مع بعــض من خالل
ممارسة النشــاطات التي يهتم
بهــا الطرفــان او الشــخص
املعجبـني بـه.

انتقل الفنان املكســيكي
روينســيتو منــذ عامــن
الى بيروت ،ليســتقر فيها
مع بدء مســيرته املهنية
كمغني وكاتب ،حيث نشر
العــام املاضــي ،أول كتاب
بإســمه يحمــل عنــوان
 .Seven Momsكما أصدر
اغنية األولى ""Me Corono
التي انتشرت بسرعة كبيرة
وإحتلــت املرتبــة الرابعة
على تطبيقات األغاني بني
األغنيات الالتينية .أعلن أن
عام  2021ســيكون مليئًا
باإلصدارات اجلديــدة ،بدءا ً
مــن األغنية اجلديــدة "Mi
 ،"casa es tu casaوالتــي

قد ُكتبــت كتقدير لبلده
األم املكســيك .ولكــن
كفنان يعيش في الشرق
األوسط ،فاألغنية تهدف
إلى إظهار جزء من جذوره
للناس هنا ،ودعوة للجميع
لعيش الفن املكســيكي
وثقافة وتقاليد الشــعب
املكسيكي.

يارا
إحتفلت الفنانة اللبنانية
يارا بتحقيق كليب أغنيتها
"ما بعرف" الـــ 200مليون
مشــاهدة على "يوتيوب"،
لتكــون بذلــك أول فنانة
لبنانية حتقق هــذا اإلجناز.
ونشــرت عبــر صفحتها
اخلاصة على موقع التواصل
اإلجتماعــي مقطــع من
كليــب األغنيــة ،وع ّلقت:
"ب ِ َفضل ُحبكم قدرت اكون
ٔاوَّل ُمغن ّية لبنان ّية بتوصل
للـ  ٢٠٠مليون مشــاهدة
على يوتيــوب لكليب "ما
بعرف" من قلبي بشكركم
 ٢٠٠مليون مرة على حبكم
ودعمكــم ٕاللــي مبــروك

ٕاللنــا كلنا" .ومــن ناحية
أخرى ،كانت شــاركت يارا
مؤخرا ً اجلمهــور كواليس
تصويرهــا أغنيتها اجلديدة
"غير الناس" والتي هي من
ضمــن ألبومهــا اخلليجي
اجلديد املتوقع صدوره قريباً،
وســيكون األلبــوم مبنزلة
هدية حملبيها في عيد احلب.

قبل ميالدها الـ ..117

شفاء أكبر معمرة
في أوروبا من كورونا
الصباح الجديد  -وكاالت:
أفادت وسائل إعالم فرنسية بأن املواطنة املسنة
لوسيل راندون تعافت من فيروس كورونا قبل أيام
من عيد ميالدها الـ  ،117الذي يحل غدا.
وتشــير وســائل اإلعالم إلى أنه مت تأكيد
إصابة املرأة بفيــروس كورونا في 16
ينايــر املاضي .وكانت املــرأة ،التي
تعيش فــي دار لرعاية املســنني
مبدينــة تولــون جنوبي فرنســا،
تعرضت لإلصابة من دون أن تظهر
عليها األعراض.
وقالــت راندون
إنهــا لم
تشعر
بأ نها

مصا بة
بالفيروس،
وأن أكثــر
ما عانت منه

خالل فترة احلجر الصحي ،العزلة.
وذكر مدير دار الرعاية أنهــا لم تخف من املرض ،وإمنا
كانت قلقة على أشخاص آخرين في الدار ،مشيرا إلى
أنه مت تأكيد إصابة  80شخصا في دار الرعاية ،وتوفي
عشرة 0منهم بسبب الفيروس.
وتشير التقارير إلى أن لوسيل راندون ولدت  11فبراير
عام  ،1904وأصبحت راهبة في ســن الـ  ،41وعملت
في مستشفى مبدينة فيشي الفرنسية ،حيث كانت
تساعد األيتام واملسنني خالل  28سنة .وتعيش راندون
في دار رعاية املسنني في تولون منذ عام .2009

تحد قاس جدا
من أجل "غينيس"
الصباح الجديد  -وكاالت:
عداء نرويجي جتربة قاسية
خاض ّ
للغاية من أجل دخول موســوعة
غينيس لألرقام القياســية ،في ظل
الشتاء القارس.
وذكرت وكالة "يو بــي آي" اإلخبارية أن
جوناس فيلد سيفالدرود أراد الدخول في
املوسوعة عن طريق الركض حافي القدمني
فوق الثلج.
والغريــب في قصــة ســيفالدرود أنه خاض
التجربة من دون أن يبلغ مؤسســة غينيس
باألمر.
وركــض جوناس فيلد ســيفالدرود نصف
مســافة ماراثون (نحو  20كيلومترا) في

ساعة و  44دقيقة و  58ثانية.
العداء في فيديو نشر على موقع "يوتيوب"
وقال ّ
إن كتابــا بعينــه ألهمه خلوض هــذه التجربة
املؤملة.
العداء النرويجي،
ولم تكن التجربة سهلة ،على ّ
إذ إن محاولته األولى فشــلت بسبب إصابة في
قدميه ،لكنه اعاد الكرة بعد أسابيع.
وكان سيفالدرود قرر في وقت سابق كسر الرقم
القياســي املسجل باســم الهولندي ومي هوف
عام  ،2007عندما شارك في نصف ماراثون على
اجلليد والثلج في ساعتني و  16دقيقة و  34ثانية.
العداء النرويجي موســوعة غينيس
ولم يدخل
ّ
حتــى اآلن ،إذ عليــه انتظار رد املســؤولني في
املوسوعة.

