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اللجنة المالية :ال يمكن تضمين
الموازنة رواتب اإلقليم بمعزل
عن ملف النفط

تنقل الملكية الى اصحاب النفوذ والمال المتراكم من السرقات العامة

مواد كارثية في الموازنة تجرد الدولة
من امالكها والشعـب من مصادر ثرواته

بغداد  -الصباح الجديد:
كشف رئيس جلنة مراقبة البرنامج
احلكومــي النيابيــة النائب حازم
اخلالدي ،األربعاء ،عن مواد وصفها
بالكارثية في موازنــة  2021تؤدي
الــى نقل ملكيــة الدولة لصالح
اصحاب النفوذ السياسي.
وقــال اخلالــدي ،فــي مؤمتر صفي
حضرته وكالة /املعلومة /إن “املادة
( )٤٧التي تســمح ببيع مباشــر
لألصول الصناعية والبنى التحتية
اخلدميــة ( محطــات الكهربــاء
ومنشآت القطاع النفطي وكافة
املصانــع واملعامــل … ).وعندهــا
ســيكون العــراق وطنا وشــعبا
مرتهن بارادة جتار السياســة ومن
اســتولى على األموال العامة في
السنوات املاضية “.
وأضاف ،أن ” املادة (  )٣٨التي تسمح
مبشــاركة القطاع اخلاص للدولة
فــي ملكيــة جميــع القطاعات
فتصبح عندئذ محطات الكهرباء
وآبار النفط واملستشفيات وبقية
البنــى التحتية األخــرى مملوكة
بالشــراكة بــن الدولــة والتجار
( ومعــروف من ميتلــك مثل هذه
األموال ) في املرحلة األولى ثم يتم
نقــل ملكيتها تدريجيا وبنســب
متصاعدة للشــريك من القطاع
اخلاص والتجــار الى ان تصل خالل
ســنوات قليلــة ملرحلــة النقل
الكلي مللكية تلك البنى التحتية
ومصادر ثروات العراقيني من الدولة
العراقية الى اصحاب النفوذ واملال
املتراكم من السرقات العامة حتى
يحكمــوا قبضتهــم على مصير
ومســتقبل األجيال لعقود طويلة
من الزمن “.
وتابع أن “املادة ( )٤٢،٤١التي تسمح
ببيع االراضي الزراعيــة اململوكة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد عضو اللجنة املالية النيابية
النائب شيروان ميرزا امس األربعاء،
انه ال ميكن تضمني مشروع قانون
املوازنة املالية االحتادية لعام 2021
رواتب موظفي اقليم كردســتان
مبعزل عن ملف النفط.
وقال ميــرزا في تصريــح تابعته
الصباح اجلديــد" ،ال ميكن اضافة
فقــرة في قانــون املوازنة تضمن
رواتب موظفي كوردســتان مبعزل
عن ملف النفــط كما كان احلال
في موازنة عــام  "،2019موضحا

ان "هــذا املوازنــة يتــم اقرارها
قبل أشــهر من اجراء االنتخابات
املبكــرة وهو مــا يجعــل هذه
املوازنة انتخابية ،حسب تعبيره،
واالطراف السياســية تســعى
بشكل او آخر الى حتقق مكاسب
لنفسها".
وشــدد على "ضرورة مترير قانون
املوازنــة االحتادية للعــام اجلاري
بالتوافق بني الكتل السياسية".
وبــن ميــرزا ،ان "قانــون املوازنة
االحتاديــة يجب ان ميــرر بالتوافق
ويضمن حصة اقليم كردستان".

االقتصاد النيابية :سعر صرف
الدوالر بقي ثابتا في الموازنة
وسيؤدي الى انكماش السوق

بغداد  -الصباح الجديد:
أكد عضو جلنة االقتصاد واالستثمار
النيابية ســالم طحمير الطفيلي
أمس األربعاء ،ان سعر صرف الدوالر
مقابل الدينــار العراقي في موازنة
 2021بقــي ثابتــا كمــا أرســلته
احلكومة ،مشيرا الى ان القرار الذي
اتخذته احلكومة برفع سعر الصرف،
ال مبرر اقتصادي له.
وقال الطفيلي في تصريح اطلعت
عليــه الصباح اجلديــد ،إن “املوازنة
التــي أرســلتها احلكومــة مبنية

مجلس النواب "ارشيف"
للدولة ملن ميتلك حق التصرف فيها،
وهي خطوة تنهي دور الدولة متا ًما
في تنمية القطاع الزراعي وتفتح
أبواب التالعــب والتزوير في تقييم
أثمان تلــك االراضي الشاســعة
لتباع أكي ًدا بأبخس األثمان وينفذ
أيضا من خالل هذه املادة الساسة
املتنفــذون لالســتحواذ على هذه
األصول الدائمية للثروات الوطنية”.

واعتبــر أن “التأمل فــي هذه املواد
الكارثية يقودنا الــى التحليل بان
هنــاك مخططا لتجريــد الدولة
والشــعب العراقي مــن أمالكها
العامة ومصــادر ثرواتهــا والبنى
التحتية االســتراتيجية وحتويلها
الى ملكية خاصــة تنحصر بعدد
محــدود مــن واجهــات األحزاب
السياســية املتنفذة في محاولة

مساع اممية لردم الفجوة العميقة بين
الالعبين الدوليين لكسر جمود الملف السوري

ماكــرة وخبيثة لفــرض الهيمنة
والتحكــم مبصيــر العراقيني وفق
مطامح وشهوات أولئك املتنفذين
مــن خالل ربــط معيشــة الناس
وخدماتهــم الضروريــة بقرارات
الفئة النهمة تلــك وإخضاع إرادة
الشعب السياسية لهم “.
وجتــدر اإلشــارة الى انها ليســت
املرة األولــى التي تتضمــن فيها
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مبشــاركة أعضــاء الكتلــة ،اننا
نطالب بحذف املــادة  14من قانون
املوازنة .وأضاف رئيس كتلة سائرون
النيابية ان "املادة ســبق أن رفعت
مــن املوازنة ،كونها تســمح ببيع
أو استثمار الشــركات احلكومية
القائمــة والرابحة" ،الفتــا ً الى أن
"وظيفة ممثلي الشعب حفظ املال
العام".

املوازنة مــواد لبيع أمالك الدولة ،اذ
تضمنت املادة  14من مشروع قانون
املوازنة لعام  ،2019الســماح ببيع
واســتثمار الشــركات احلكومية،
األمر الذي دفع حتالف ســائرون في
حينه الــى املطالبــة بإلغاء هذه
املادة ،وقــال رئيس الكتلة في ذلك
الوقت حســن العاقولي في مؤمتر
صحفي عقــده مبجلــس النواب

الدوالر يهبط ألدنى مستوى في أسبوعين
وبيتكوين تتجه صوب  50ألف دوالر
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على ســعر صرف  1450وبقي كما
هو ولــم يطرأ عليــه أي تغيير في
التعديالت االخيرة”،
وأضاف ،أن “احلكومة أرادت أن تضع
مجلس النواب أمام األمر الواقع وهو
تثبيت سعر الدينار العراقي بقيمة
 1450مقابــل الدوالر وهــو قرار ال
يحمل أي مبــرر اقتصادي” ،مبينا أن
“احلكومة ذهبت إلى أسهل الطرق
وهو خفض سعر الصرف مما سيؤدي
إلى مزيد مــن البطالة واالنكماش
في السوق احمللي”.

وزير الخارجية السابق يرجح وصول
أسعار النفط الى  100دوالر خالل
األشهر المقبلة

بغداد  -الصباح الجديد:
رجــح وزير اخلارجية الســابق محمد
علي احلكيــم امس األربعــاء ،ارتفاع
أســعار النفط الــى  100دوالر خالل
األشــهر املقبلة ،فيما تســاءل عن
وجــود خطــة تنمية واضحــة لدى
احلكومــة تكون الزراعــة والصناعة
احمللية أساســها .وقــال احلكيم في
تغريدة على صفحته مبوقع التواصل
االجتماعي واطلعت عليه " الصباح
اجلديد "إن "اسعار النفط في تصاعد
وقد تصل الى  100دوالر للبرميل خالل
ال  18شهر القادمة" .وتساءل احلكيم

"هل لــدى حكومتنا خطــة تنمية
واضحة تكــون الزراعــة والصناعة
احمللية اساسها ودعم القطاع اخلاص
وحملة الشهادات في انشاء شركات
صغيرة بــدال مــن مضاعفة حجم
الدولة واعطاء املقاولني مشــاريع لم
تنفذ كما في الســابق" .جاء هذا في
وقت الحق من حتذيــر منظمة دولية
غيــر حكومية ،بأن شــركات النفط
احلكوميــة قد تهــدر  400مليار دوالر
على اســتثمارات في مشاريع النفط
والغاز اجلديدة خالل العقد املقبل.
تفصيالت ص6

توقعات بتمريرها األسبوع المقبل وغموض يشوب الحوارات مع اإلقليم

طالب المسؤولين في بغداد ان يدركوا أن قيمتهم وثقلهم يأتيان من كردستان

وتنتظر تحديد جلسة التصويت

ويدعو الى توزيع عادل للثروات

المالية النيابية تنهي تعديالت الموازنة
بغداد  -وعد الشمري:
أعلنت اللجنة املالية في مجلس
النواب ،أمس األربعــاء ،إكمالها
مشــروع قانون املوازنة ،متوقعة
عرضه للتصويت األسبوع املقبل،
لكنها أكدت عدم حســم اجلدل
بشــأن املادة املتعلقــة بحصة
إقليم كردســتان وآلية تسليم
واردات نفطه ،ومنافذه احلدودية.
وقال مقــ ّرر اللجنة النائب أحمد
الصفار ،في حديث إلى "الصباح

اجلديــد" ،إن "اللجنة حســمت
تقريبا ً مناقشات املوازنة ،ولم تبق
سوى مناقشــات ختامية ولكن
ميكن القول بأن اللمسات األخيرة
قد انتهت".
وأضــاف الصفــار ،أن "األجــراء
التالــي هو رفــع املشــروع إلى
رئاســة مجلس النــواب لعرضه
الى التصويت بعــد حتديد موعد
لذلك".
وأشــار ،إلى أن "الفقرة اخلالفية

تقريـر

بشأن اقليم كردستان والعائدات
النفطيــة واملنافــذ احلدوديــة
تنتظر ما تتوصــل إليه احلوارات
السياســية ،ونتمنــى أن يتــم
التوصل إلى حل توافقي".
ولفت الصفار ،إلى أن "املشــروع
عندما وصلنــا من احلكومة فأنه
لــم يتفق مــع طبيعــة الوضع
االقتصادي الراهــن وعقدنا أكثر
من  40اجتماع تنولنا فيها املوازنة
بنحــو مفصــل ودققنــا األرقام

واجلداول بالتشاور مع املسؤولني
عن وحدات اإلنفاق في مؤسسات
الدولة".
ويرى الصفار ،أن "أبرز ما حققته
اللجنــة هو تخفيــض كبير في
مســتوى النفقات وإيصالها إلى
 120تريليون دينار ،وهو ما أسهم
في تقليــل فجوة العجــز التي
كانت مخطط لها من احلكومة
بنحو  70تريليــون دينار وهو رقم
كبير للغاية".

بارزانـي يرفـض تسليم نفـط اإلقليـم

السليمانية ـ عباس اركوازي:
رفض رئيس حكومة اقليم كردستان
تســليم ملف النفط بالكامل الى
احلكومة االحتادية ،معتبرا هذا الطرح
غير دستوري وينتهك حقوق االقليم.
وقال رئيس حكومة االقليم مسرور
بارزاني فــي مؤمتر صحفــي عقده
بأربيل ،امس االربعاء تابعته الصباح
اجلديد ،إن الوفد املفــاوض حلكومة
االقليم زار بغداد مرارا ً في مســعى
منه للتوصل إلى تفاهم مشــترك

بشأن قانون املوازنة العامة االحتادي،
والبند املتعلق بحصة اإلقليم ،الذي
يريد أن تعــود املوازنــة بالنفع على
العراقيني عموما ً والسيما مواطني
اإلقليم.
وأشــار بارزانــي إلى أن هنــاك من
يطالب بتســليم ملف نفط إقليم
كردستان بالكامل إلى بغداد ،معتبرا ً
هذا الطــرح نقطة غير دســتورية،
قائالً "الدســتور نص علــى حقوق
إقليم كردســتان بوضــوح ،ونحن ال

انتقادات لبعثة التقصي جراء تقصيرها

اإلدارة األميركية تشكك بنحو مبطن
في تقرير الصحة العالمية الخاص بمنشأ كورونا

الصباح اجلديد-متابعة
تتطلــع إدارة الرئيس األميركي
جــو بايــدن إلــى التدقيق في
البيانــات الــواردة فــي تقريــر
منظمة الصحة العاملية ،الذي
صدر امــس األول الثالثاء ،والذي
قال إن فيروس كورونا لم ينشــأ
في مختبــر في مدينــة ووهان
الصينية.
وقالت املتحدثة باســم البيت
األبيض جني ســاكي في مؤمتر
صحفــي امــس ،إن اإلدارة لــم
تشــارك في "تخطيط وتنفيذ"
التحقيق وتريد إجــراء مراجعة
مســتقلة لنتائجــه والبيانات
األساسية.
وأضافت "من الضروري أن يكون
لدينا فريق خاص من اخلبراء على
األرض" فــي الصني ،على الرغم
من ان عودة اإلدارة األمريكية إلى
منظمة الصحة العاملي.

وكان قال عضــو بعثة منظمة
الصحــة العامليــة للتحقيــق
في منشــأ كوفيد -19بالصني
بيتر داســزاك "ال تثقــوا كثيرا ً

باملعلومــات األميركيــة" ،في
إشــارة إلى تصريحات أدلى بها
متحدث باســم اخلارجية ،جتنب
فيها تبني االســتنتاجات األولى

خلبراء منظمة الصحة العاملية
بعد جولتهم في ووهان.
وأكد رئيــس الفريق الذي تقوده
املنظمــة بيتر بن إمبيــرك ،أن

اخلفافيش ال تزال مصدرا محتمال
للفيــروس ،وإن انتقال الفيروس
عبــر األغذية اجملمدة هو احتمال
يتطلب مزيدا من البحث ،لكنه
اســتبعد تســرب الفيروس من
أحد اخملتبرات الصينية.
وتابع أن احتمال تسرب الفيروس
من مختبر في الصني ،الذي كان
محــورا لنظريــات املؤامرة ،غير
مرجح باملــرة وال يتطلب مزيدا
من البحث.
وأكــد إمبيرك أن عمــل الفريق
كشــف عن معلومات جديدة،
ولكنــه لم يغيــر كثيــرا من
التصــورات القائمــة بشــأن
اجلائحة.
وأضاف في تصريحات صحفية
أن العمــل على حتديد منشــأ
فيروس كورونا يشير إلى مخزون
طبيعي في اخلفافيش ،لكن من
غير املرجح أن يكون في ووهان.

قــاد إمبيــرك فريــق اخلبــراء
املســتقلني في زيارة استغرقت
شــهرا تقريبا إلى مدينة ووهان
الصينيــة ،إذ ظهــر الفيروس
ألول مرة في ســوق للمأكوالت
البحرية في أواخر عام .2019
رجحت البعثــة انتقال فيروس
كورونــا من حيوان إلى آخر ومنه
إلى اإلنسان ،إذ يقلل عدم وجود
اخلفافيش فــي منطقة ووهان
مــن احتمالية انتقــال العدوى
بشكل مباشــر من اخلفافيش
إلى اإلنسان.
وتوقعــت البعثــة أن يكــون
الفيروس انتشــر عبر وســيط
حيواني ،وهو مــا يدعم موقف
الصني حــول عدم وجــود دليل
على تفشي كبير للجائحة في
ووهان قبل ديسمبر/كانون األول
 ،2019عندما مت تسجيل احلاالت
الرسمية األولى.

نقبل بأن تنتهك احلقوق الدستورية
لإلقليــم مطلقــاً ،وخاصة في هذه
النقطــة" .وأضــاف "مطالبنا هي
بأن تســتند املوازنة على الدســتور،
وأن تكــون شــفافة ،وأن تأخذ بنظر
االعتبار جميع املســتحقات املالية
جلميع األطــراف ،وان تعــود بالنفع
علــى الشــعب العراقي بشــكل
عام .وتواجــه املباحثات بني حكومة
االقليم واحلكومــة االحتادية جملة
من املعوقــات والعراقيل منها عدم

قــدرة حكومــة االقليم تســليم
النفط الــى احلكومة االحتادية ،نظرا
الرتباطهــا بعقود نفطيــة طويلة
االجــل مع تركيا وبعض الشــركات
العاملية ،االمر الــذي ترفضه بعض
القوى واالحزاب السياسية العراقية
الفاعلة التي تضغط على احلكومة
االحتادية باجتاه ربط تخصيص حصة
لالقليم في املوازنة مبدى اســتعداده
لتســليم ملف النفــط كامالً الى
شركة سومو لتقوم بتصديره.

أرباحه السنوية  100مليون دوالر
عضو في النزاهة البرلمانية:
الفساد يعطل تشغيل معمل
الحديد والصلب

بغداد  -الصباح الجديد:
كشــفت جلنة النزاهة النيابية
امس االربعاء ،عن تعمد تعطيل
معمــل احلديد والصلــب الذي
تقدر ارباحه الســنوية في حال
تشــغيله مبــا ال يقل عــن 100
مليون دوالر.
وقال عضو جلنــة النزاهة خالد
اجلشــعمي في تصريح اطلعت
عليه الصباح اجلديد ،ان “معمل
احلديــد والصلــب متوقف عن
العمــل نتيجة عــدم تنصيب
اجهزة جديدة ومكائن ال تتجاوز

كلفتهــا  30مليــار دينــار ولم
تخصص لها االموال”.
وأضــاف ،أن “املعمــل فــي حال
تشغيله سيحقق للعراق ارباحا
ســنوية وفق دراســة اجلدوى ال
تقل عــن  100مليون دوالر فضال
عن خردة احلديد الذي تشــتريه
الشركة ومنع خروجه الى خارج
العراق” .واوضح ان “هناك تقصد
بعدم التخصيص بسبب الفساد
الذي دخل بــكل مفاصل الدولة
ومنع تشغيل الصناعة العراقية
لالستفادة من املستورد”.
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جامعة تكريت تنظم ندوة
علمية عن آفة المخدرات

واثارها على االنسان والمجتمع
بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية رئيــس جامعة تكريــت الدكتور وعد
محمود رؤوف وبإشــراف الدكتور باسم صالح
حســن عميد كلية التربية للبنــات اقامت
الكلية وبالتعاون مع قســم شــؤون اخملدرات
واملؤثرات العقلية في صالح الدين ندوة علمية
بعنــوان (يدآ بيــد من اجل القضــاء على افة
اخملدرات ),
وتهدف الندوة الى التعريــف على اثر اخملدرات
علــى اجملتمعات لكونهــا عامآل رئيســآ من
املشــكالت االجتماعية واالمنية واالقتصادية
والصحيــة والتعرف على انواع اخملدرات وما هو
تأثير كل نوع من هذه االنواع على دماغ االنسان
واملواصالت العصبية وبيــان اختالف االعراض
بإختالف نــوع اخملدرات وكميــة ومدة تعاطية
وماهي االعراض .

فروع النجف والديوانية
تجهزان الوكالء بالحصة

االولى من مادة الرز المحلي
بغداد ـ الصباح الجديد:
تنفيــذا لتوجيــه الدكتور عالء اجلبــوري وزير
التجــارة بضرورة البــدء بتجهيــز املواطنني
باحلصة االولى لعــام  ٢٠٢١من مادة الرز احمللي
املنتج في اجملــارش احلكوميــة و االهلية هذا
العام.
واوضح املهنــدس عبدالرحمن اجلويبراوي مدير
عام الشــركة العامة لتجارة احلبوب باشــر
فــرع النجف بتجهيز الــوكالء باحلصة االولى
من مادة الرز احمللي الذي انتج في مجرشة ابو
صخير احلكومية .
واضــاف املديــر العام ان حــرص الدكتور عالء
احمد اجلبوري وزير التجارة على ان يكون توزيع
مفــرادات البطاقــة التموينيــة منتظم هذا
العام االثر في جناح الشركة في عملية تصنيع
الــرز  ،منذ بداية العام احلالــي بعد ان مت اعداد
الضوابــط التصنيعية قبل أنتهاء املوســم
التسويقي و مباشرة مجارشنا احلكومية في
احللة وابــو صخير والعمــارة العمل في اثناء
ايام التسويق حال االنتهاء من وضع الضوابط
الفنية لتصنيع الشلب .

“تعبئة وخدمات الغاز

تقيم ندوة تثقيفية لزيادة
الوعي األمني لموظفيها

بغداد ـ الصباح الجديد:
بتوجيه مباشــر من قبل مدير عام الشــركة
املهندس علــي عبد الكرمي املوســوي ،اقامت
شــعبة العالقات واإلعــام نــدوة تثقيفية
دورية لزيادة الوعي األمني ملوظفي الشــركة
والتعريف بأهم اإلجــراءات الوقائية والتعاون
مع رجال فوج شرطة حماية املواقع النفطية
لتجنب حصول اي خرق أمني السامح اهلل قد
يحدث في املستقبل.
حيث تشــكلت جلنة احملاظرين فيها من اخلبير
األمني العميد املتقاعــد عدنان الكناني وآمر
فوج شرطة نفط شــمال بغداد العقيد عالء
حسني واملقدم حسني وعلي القيسي ممثالً عن
قسم التصاريح األمنية في وزارة النفط .
تضمنت الندوة شــرح تفصيلــي من اعضاء
اللجنة ألهم املواضيع التي تتعلق باإلجراءات
الواجــب أتباعها من قبــل املوظفني في رصد
احلاالت املشبوهة واالبالغ عنها اجلهات اخملتصة
لكي يتم اتخاذ االجراءات الالزمة من منطلق ان
احلفاظ على األرواح واملمتلكات واجب وطني.

محليات

رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين للصباح الجديد :

باحثون من الجامعة ودائرة صحة البصرة تمكنوا
من فك الشفرة الوراثية لفيروس كورونا
البصرة  -سعدي السند:
كرم رئيس جامعة البصرة الدكتور
ســعد شــاهني حمــادي الفريق
البحثي املشــترك مع دائرة صحة
البصرة واملؤلف من الدكتور عدنان
عيســى البدران والدكتور هشام
فيــاض محمد من كليــة العلوم
والدكتــور زهير عبــد الكرمي عبد
الرضا مــن دائرة صحــة البصرة
والدكتور رغدان هاشم محسن من
كلية الزراعة وحال فاضل حسن من
مركز علوم البحار والذي متكن من
تســجيل تتابعات اجلينوم الكامل
لفيروس كورونا املعزولة من مرضى
في محافظة البصرة.
وقد متكــن الفريق من تســجيل
عزلتني في بنــك اجلينات العاملي
فــي موقــع  NCBIاالميركي وفي
موقع االرشــيف االوروبــي وموقع
بنك اجلينات الياباني.
مشروع تسجيل جديد لعزلة
فايروس كورونا
وقال رئيــس جامعــة البصرة انه
الجناز كبير هذا الــذي توصل اليه
الباحثــون وهو معرفة التشــابة
واالختــاف مــا بني الفايروســات
املوجودة فــي العــراق ودول اجلوار
واكتشــاف مصدرهــا ضمن اجلزء
االول من مشــروع تسجيل جديد
لعزلة فايــروس كورونا في البصرة
والحقا ً سيتم نشــر بحث علمي
متكامل في اجملالت العاملية.
نهدي العمل الى جميع الفريق
التطوعي والبحثي
وللتعــرف على املزيد قــال عميد
كلية العلوم فــي جامعة البصرة
الدكتــور موفــق فاضــل جبــر
الشهوان تألف الفريق من الدكتور
عدنان عيســى البــدران والدكتور
هشــام فياض محمد مــن كلية
العلوم والدكتــور زهير عبد الكرمي
عبد الرضا من دائرة صحة البصرة
والدكتور رغدان هاشم محسن من

تمكن فريق علمي
من جامعة البصرة من
تسجيل عزلتين في
بنك الجينات العالمي
في موقع NCBI
االمريكي وفي موقع
االرشيف االوروبي
وموقع بنك الجينات
الياباني

رئيس جامعة البصرة يتحدث ملراسلنا في احملافظة
كلية الزراعة والسيدة حال فاضل
حســن من مركز علوم البحار من
تســجيل تتابعات اجلينوم الكامل
لفيروس كورونا املعزولة من مرضى
من محافظة البصرة.
حيث ان مشــروع دراسة تتابعات
اجلينوم الكامل لفايروس كوفيد -
 19هو ملعرفة التشــابة واالختالف
مــا بني الفايروســات املوجودة في
العراق واحمليطة بنــا في دول اجلوار
ومعرفــة مصدرهــا  ،وقــد متكن
فريقنــا البحثــي من تســجيل
عزلتني عامليــا  ،مضيفا ان العمل
مت في مختبــرات الصحة العامة
و نهدي هــذا العمل الــى جميع
الفريق التطوعي والبحثي جلامعة

البصرة الــذي كان له الدور الريادي
في مواجهه الوباء والعمل الدؤوب
خلدمة بلدنا العزيز.
شكلت اجلامعة فريقا تطوعيا
وبحثيا ملواجهة اجلائحة
وأكمل احلديث بعــد ذلك الدكتور
عدنان عيســى البدران عضو فريق
العمل مــن كلية العلــوم  :كان
انتشــار جائحة كورونا منذ بداية
تســجيل االصابات بالفايروس في
العراق في بداية سنة  2020فرصة
تاريخية وخطوة مباركة ألســاتذة
جامعة البصرة ليكونوا مبســتوى
املســؤولية فــي حتقيــق اجنازات
للوقوف بوجــه الفيروس ويحققوا

الصناعة وامانة بغداد تنفذان حملة
كبرى لتبليط شوارع العاصمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــد وكيــل وزارة الصناعــة
واملعــادن لشــؤون التخطيــط
املهندس يوسف محمد جاسم
اجتماعا موسعا حضره الوكيل
االداري المانــة بغداد صبار عذاب
مذب ومدير عــام الدائرة الفنية
في الوزارة املهندس ناصر ادريس
املدنــي واملــدراء العامــن في
الشــركة العامــة للصناعات
االنشــائية والشــركة العامة
للصناعــات التعدينية وعدد من
املســؤولني في الــوزارة وامانة
بغــداد للتباحث ووضــع برنامج
لغــرض التهيئة واالســراع في
تنفيــذ حملــة كبــرى لتبليط
شــواع العاصمة بغــداد وذلك
تنفيــذا لتوجيــه رئيس مجلس

الوزراء املتضمن تكليف الوزارات
واجلهــات املعنيــة والتي تضم
وزارات الصناعة واملعادن واالعمار
واالســكان والبلديــات والنفط
وامانة بغداد لتنفيذ هذه احلملة
خدمة للصالح العام .من جانبها
تواصل شــركة اور العامة احدى
شــركات وزارة الصناعة واملعادن
جتهيز مؤسسات الدولة بانتاجها
من القابلوات الكهربائية بشتى
االنواع والقياســات  .واشار مدير
عام الشــركة املهنــدس حيدر
ســهر احلســيناوي الــى جتهيز
شــركة مصافي الشمال باكثر
من ( )25كيلو متر من القابلوات
الكهربائية مختلفة القياسات
واالنواع على وفــق العقد املبرم
معها وجتهيز شــركة املشاريع

النفطيــة بأكثر مــن ( )59كيلو
مترا من القابلــوات الكهربائية
ومبختلف القياســات على وفق
العقــد املبــرم معهــا  ،مؤكدا
اســتمرار العمل وبــذل اجلهود
االســتثنائية لاليفاء بااللتزامات
التعاقدية مع اجلهات املستفيدة
في املواعيــد والتوقيتات احملددة
وتلبية احتياجات جميع قطاعات
ووزارات الدولــة مــن منتجــات
الشركة املتميزة.
مــن جانبهــا اعلنت الشــركة
العامــة لصناعــة االســمدة
اجلنوبيــة احدى شــركات وزارة
الصناعــة واملعادن عــن نصب
منظومات جديدة حلقن املضافات
واملواد الكيمياوية لضمان دميومة
العملية االنتاجية .

جملتمعهم ووطنهم العزيز شــيئا
فهب ّوا ومعهم باحثــون مبدعون
من دائرة صحة البصرة فشــكلت
اجلامعــة فريقا تطوعيــا وبحثيا
ملواجهــة اجلائحة برئاســة رئيس
جامعــة البصرة الدكتور ســعد
شــاهني لتقدمي الدعــم املمكن
لدائرة صحــة البصــرة وألبطال
الصد األول من اجليش األبيض ومن
ضمن مهمات هــذا الفريق تقدمي
مشــاريع بحوث تختص بفيروس
كورونا .
وكان بحثنــا من املشــاريع األولى
املقدمــة للتعرف علــى اجلينوم
الكامل لفايــروس كورونا وحصل
املشــروع على موافقــة اجلامعة

واجلمعيــة العراقيــة للبحــوث
والدراسات التاريخية ودائرة صحة
البصرة وبعد احلصــول على هذه
املوافقات والتي اســتغرقت وقتا
مت العمــل في مختبــرات الصحة
العامــة في البصــرة ومت احلصول
علــى مجموعــة مــن العينات
املوجبــة لفيــروس كورونــا ومتت
العمليــة املطلوبة التي تشــكل
الفريق من أجلهــا وبنجاح تام ومت
ارسال العينات الى كوريا اجلنوبية
لعمــل تتابعات اجلينــوم الكامل
في الفيروس بأجهزة متطورة غير
متوفرة في العراق وبعد اســتالم
نتائــج الســكونة مت العمل أليام
عديدة لتحليــل النتائج واكمالها

وارســالها الى بنــك اجلينات في
موقــع  NCBIاالمريكــي لغرض
تســجيل العــزالت العراقيــة
وبالفعــل مت تســجيل عزلتني في
بنك اجلينات األمريكي واألرشــيف
األوروبي وبنــك اجلينات الياباني ومت
مطابقــة العــزالت العراقية من
اجلــداول اخملتلفة وعمل شــجرة
التقارب الوراثي ودراســة الطفرات
في اجلينوم .
وان فك الشفرة الوراثية للفيروس
ستسهل كثيرا األبحاث عن أيجاد
لقاح أو عالج مناســب للفيروس
وهذا البحث هو بداية لسلســلة
أبحــاث مســتقبلية مهمة جدا
سترى النور قريبا

محافظ بغداد ورئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة
يبحثان تنفيذ المشاريع في مناطق االطراف

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقد محافظ بغــداد املهندس محمد
جابر العطــا ،مع رئيس مجلس صندوق
اعمار املناطــق املتضررة مــن االرهاب
الدكتــور محمــد العانــي ،اجتماعا
ملناقشة وضع املشاريع املعدة من قبل
الصنــدوق واحملافظة وآلية تنفيذها في
مناطق اطراف العاصمة.
وقال احملافظ خالل اجتماع حضره املالك
املتقــدم للمحافظــة والصنــدوق ،إن
“االجتماع جاء لغرض الشــروع بتنفيذ
املشــاريع اخلدمية فــي املناطق التي
تضررت بفعل العمليات االرهابية التي
كانت تنشط في مناطق اطراف” ،الفتا
الى “االتفاق مع مجلس امناء الصندوق،
على تقســيم االعمال واملشاريع على
املناطــق التي تعرضت لضــرر االرهاب،
ومت تثبيــت من خاللها حصة الصندوق،

جانب من االجتماع
وحصة احملافظة فيها من تلك املشاريع”.
واشار العطا ،الى أن “املناطق املشمولة
مبشــاريع صندوق اعمار املناطق احملررة
هي كل مــن املدائن ،واحملموديــة ،وابو

غريب ،والتاجــي ،والطارمية” ،مبينا ان
“لدى محافظة بغداد مشــاريع خدمية
منجــزة ،وأخرى قيــد االجنــاز ،وهناك
مشاريع قيد االحالة للتنفيذ”.

تقرير

ٌ
ٌ
وهمم عالية ..
مهام كبيرة
مديرية خدمات االتصاالت والمعلوماتية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن الدكتور املهندس ياســر عامر
عبــد اجلبار مدير خدمــات االتصاالت
وهمم
واملعلوماتية هناك مها ٌم كبيرة
ٌ
عالية الى ان املديرية تشــكلت بعد
دمج شــركة االتصاالت مع شــركة
االنترنت ،اخذت علــى عاتقها تنفيذ
اعمال شــركة االنترنت الســابقة ،
واملتمثلــة بتقدمي خدمــات االنترنت
وتكنلوجيــا املعلومــات والتحــول
الرقمي  ،تتكون املديرية من خمســة
أقسام ،ومتتاز مالكات املديرية باخلبرة
الكبيرة بالعمل فــي اجلانبني الفني
واإلداري ،وحتصــل عــدد منهــم على
شهادات عليا.
واضاف الدكتور عبداجلبار في حديثه
عــن طبيعة عمــل املديريــة واملهام
والواجبــات املناطــة بهــا ،واخلطط
املستقبلية التي تســعى لتنفيذها
أن املديرية تضطلع في الوقت احلاضر
مبهام مختلفة ،ميكن تقســيمها إلى
ثالث أقسام رئيسة وهي كالتالي -:
 - 1خدمــة االنترنــت  -:جتهيــز دوائر
الدولــة بخدمة االنترنــت عن طريق
عقود املشــاركة مع شركات القطاع
اخلاص املعنية بهذا املوضوع باالعتماد

على البنى التحتية التابعة للشركة
العامة لالتصاالت واملعلوماتية ،واخذ
جتهيــز الدوائــر احلكوميــة بالتزايد
ليصــل عددها الــى مئــات العقود،
باالضافــة الى وجــود امكانية جتهيز
خدمة االنترنت عبر تقنية الـ ( ) V.sat
السيما للشركات العاملة في احلقول
النفطية  ،ومقرات القوات االمنية في
املناطق التي التوجد فيها كابل ضوئي
 ،وهــذه العقــود تدر على الشــركة
مبالــغ مالية تســهم فــي تغطية
جــزء من نفقاتها  ،ويقوم منتســبي
قسم الشراكات مبتابعة هذه العقود
وحسن تنفيذها .
 - 2اســتضافة املواقــع االلكترونية
والبرامجيــات  -:تقــدم املديرية عبر
قسم البرامجيات مجموعة خدمات
لدوائــر الدولــة وشــركات القطاع
اخلاص  ،يضم هذا القسم مجموعة
مــن املــاكات الكفــوءة املعنيــة
مبوضوع تصميم واســتضافة املواقع
االلكترونيــة (  ،) WEBSITEوكذلك
توفير البرامج حلماية هذه املواقع من
االختراق وبالتعاون مع شركات القطاع
اخلاص الساندة لعمل هذا القسم  ،و
وصل عــدد املواقع االلكترونية التي مت
استضافتها الى اكثر من  150موقع .
التحول الرقمي  -:يوم بعد
3-

مدير خدمات االتصاالت واملعلوماتية يتحدث الى محرر مجلة االتصاالت االلكترونية
يوم تتزايد احلاجــة إلحداث تغيير في
عمــل وزارات الدولة  ،فالعمل الورقي
التقليــدي لم يعد يلبــي طموح ما
يتطلع اليه املواطن  ،خصوصا ً في ظل
التطور املتسارع في قطاع تكنلوجيا
املعلومات  ،والــذي اختصر كثيرا ً في

اجلهد والوقت والتكلفة  ،واحدث نقلة
نوعية في مســتوى اخلدمات املقدمة
للمواطنني .
تضمــن املهنــاج احلكومي للــوزارة
احلاليــة ضــرورة البــدء بالتحــول
االلكتروني وامتتة عمل وزارات الدولة ،

و وزارة االتصاالت هي اجلهة القطاعية
املعنية بهــذا املوضوع  ،خصوصا وان
التشــكيالت التابعة لها متتلك الزاد
البشــري والبنــى التحتيــة لتنفيذ
اخلطــط اخلاصــة بهــذا املوضوع .
تعاملت مــاكات املديرية بكل جدية

مع هذا املوضوع  ،واعطته خصوصية
كبيــرة  ،حيــث مت تشــكيل جلان من
كوادر املديرية ُقســمت عليها وزارات
الدولــة  ،و أخذت علــى عاتقها زيارة
هــذه الوزارات والتشــكيالت التابعة
لها لغــرض التعريف مبا هية التحول
االلكتروني وامتتة العمــل  ،وأهميته
في تقدمي خدمات تواكــب ماموجود
في دول العالــم املتقدم  ،مت زيارة اكثر
من  60مؤسســة  ،و وصل عدد هذه
االجتماعات الى ما يقرب  460اجتماع
 ،ومت التوصل الى مراحل متقدمة مع
عدد من الــوزارات مثل وزارة الكهرباء
و وزارة الشــباب والرياضة  ،...وهناك
مشاريع وصلت الى مرحلة التشغيل
التجريبــي مثل مشــروع الــوالدات
والوفيات لصالح وزارة الصحة والبيئة
 ،ومشروع ُكتاب العدول لصالح وزارة
العدل  .هنــاك اهتمام كبير من قبل
معالي وزير االتصاالت املهندس أركان
الشــيباني  ،حيث اخــذ على عاتقه
التواصل املباشر مع السادة الوزراء من
اجل تذليل كافة املعوقات التي تقف
بوجه تنفيذ هذه املشــاريع  ،وكذلك
هناك متابعة مباشرة من قبل السيد
مدير عام الشركة العامة لالتصاالت
واملعلوماتية املهندس اســامة جهاد
الهماشي  ،ودعمه الالمتناهي ملالكات

املديرية بهذا اخلصوص .
أمــا بخصــوص موعد اطــاق هذه
املشاريع فقال الســيد مدير مديرية
خدمات االتصــاالت واملعلوماتية “ ان
هناك مشاريع مت اجناز كافة التزاماتنا
التعاقدية  ،كمشروع كتاب العدول اال
ان هناك اجراءات تعيق اطالقه خاصة
بوزارة العدل  ،كما ان مشروع الوالدات
والوفيات مت اجراء التشغيل التجريبي
عليه  ،ومت عقد اجتماع مع ممثلي وزارة
الصحة لغرض اجراء التوســعة في
هذا املشروع  ،كما ان هناك مفاوضات
متقدمة مــع وزارة الكهرباء لتنفيذ (
 17برنامج الكترونــي) كمرحلة اولى
المتتة عمل الوزارة  ،ميكن ان ترى النور
قريباً” .
وأضاف الدكتور ياســر ان مشــاريع
التحــول الرقمــي حتتاج الــى فترة
زمنيــة ليســت بالقصيــرة لغرض
اكمــال اخلدمات املقدمــة قد تصل
لعدة ســنوات لبلوغ مرحلة التكامل
 ،مؤكــدا ً ان اخلطة املوضوعة من قبل
وزارة االتصاالت لغرض التحول الرقمي
لن تكلــف خزينة الدولــة اي مبالغ
مالية  ،حيث سيتم التنفيذ من خالل
االستثمار مع شركات القطاع اخلاص
الشــريكة لوزارة االتصــاالت لتنفيذ
هذه املشاريع .
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انخفاض في حاالت
اإلصابة بكورونا على
مستوى العالم

الدوليين لكسر جمود الملف السوري

متابعة ـ الصباح الجديد:
حث مبعوث األمم املتحدة إلى سوريا
الالعبني الدوليني املتنافســن في
البالد على وقف االنقسامات التي
أعاقت أي حتركات نحو السالم
وقــال غير بيدرســن الثالثــاء ،إن
الفجــوة ال تزال عميقــة للغاية،
بحيث لــم يتخذ مجلس األمن أي
إجراء حيال القضيــة .وأعرب عن
خيبة أمله أمــام أقوى هيئة أممية
بعد خمس جوالت من املناقشات
األولية التي تهدف ملراجعة دستور
ســوريا ،وهي خطوة رئيسية نحو
إجراء انتخابات حتت إشــراف األمم
املتحدة.
وانتهت احملادثــات دون إحراز تقدم
فــي  29يناير املاضي .لكن مجلس
األمن لــم يتمكن من االتفاق على
بيان صحفي يعرب فيه عن أسفه
«ألنه بعــد  17شــهرا من إطالق
اللجنة الدســتورية التي يقودها
السوريون ،لم تبدأ عملية إصالح
دستوري».
أســقط بيان معدل «التعبير عن
األســف» ،ولم يشــر إلى اللجنة
الدستورية ،التي قال دبلوماسيون
إنها كانت بناء على طلب روســيا،
احلليفة الرئيسية حلكومة النظام
السوري.
لكن بعــد اعتراضــات من بعض
الــدول الغربية علــى إلغاء تلك
النقطة الرئيســية ،مت إســقاط
محاولــة إصــدار بيــان صحفي،
وفقا ملا قاله دبلوماسيون ،والذين
حتدثوا شريطة عدم الكشف عن
هويتهــم ألن املناقشــات كانت
مغلقة.

خمس جوالت
من المناقشات
األولية التي
تهدف لمراجعة
دستور سوريا،
وهي خطوة
رئيسية نحو إجراء
انتخابات تحت
إشراف األمم
المتحدة

الرئيس االميركي جو بايدن
بعد اجتماع اجمللس ،أصدر أعضاؤه
الثالث في االحتاد األوروبي  ،إستونيا
وفرنسا وأيرلندا  ،إلى جانب أعضاء
ســابقني  ،وهما أملانيا وبلجيكا ،
بيانا أعربوا فيه عن األســف على
«عــدم إحــراز تقدم كبير بشــأن
الدســتور ،واألســف الســتمرار
النظــام الســوري فــي عرقلــة
العملية ،حيــث يرفض االنخراط
بشكل بناء في مقترحات املبعوث
األممي اخلاص ،واملعارضة السورية».

وتعكس احملاولة الفاشلة إلصدار
بيان جمللس األمن ،والتي اســتمرت
ألكثر من ست ساعات ،الصعوبة
الشديدة في القيام بأي حترك نحو
إنهاء الصراع الســوري ،الذي دخل
عامه احلادي عشر.
وصف بيدرســن اجتماع اللجنة
الدستورية بالـ «فرصة الضائعة».
وأملح في ذلك الوقــت إلى أن وفد
احلكومة السورية هو املسؤول عن
عدم إحراز تقدم.

وقــال «أخبــرت أعضــاء اجمللس
أننــي بحاجــة إلــى مشــاركة
ذات مصداقيــة لضمــان عمــل
اللجنة بشــكل صحيح وســريع
إذا اســتأنفت نشــاطها ،وكذلك
حتقيق بعــض النتائــج والتقدم
املســتمر .األهــم مــن ذلــك أن
نقطتي الرئيســية كانت :احلاجة
إلى دبلوماسية دولية بناءة بشأن
ســوريا .بدون ذلك ،لن يكون هناك
تقدم بشأن الدستور أو أي قضية

أخرى حتتــاج إلى حل عــن طريق
السالم».
وأضاف «االنقســامات احلالية في
اجملتمع الدولي بحاجة إلى جســر
لتحديد اخلطوات املتبادلة بواقعية
ودقة ،وهو ما ميكن أن يخلق بعض
الثقة».
وقــال أحدهمــا إ ّن اللجنــة
الدستورية لم حتقّ ق شيئا ً «خالل
 18شهراً» ،متّهما ً النظام السوري
بـ»املماطلــة» بهدف الوصول إلى

املأزق الراهن.
وترد مراجعة الدســتور ضمن قرار
مجلس األمن الرقــم  2254الذي
وينص
أق ّر في كانــون األول 2015
ّ
كذلك على إجــراء انتخابات حتت
إشراف األمم املتحدة.
وتأمل األمم املتحــدة أن تفتح هذه
حد
العملية البــاب أمــام وضع ّ
للنزاع الذي أســفر عن ســقوط
أكثر من  380ألف قتيل منذ العام
.2011

ّ
تضر بالمؤسسات الديمقراطية في هايتي
واشنطن تحذر من إجراءات قد
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت الواليات املتحدة ،ليلة امس
األربعــاء  ،إنهــا «قلقــة للغاية»
بشــأن هشاشــة املؤسسات في
هايتي ،رغم أنها لم تصل إلى حد
معاقبة الرئيس ،جوفينيل مويس،
بعد أن عزلــت حكومته ثالثة من
قضاة احملكمة العليا الذين شكلوا
تهديدا لقيادته.
واجتاحــت االضطرابــات الدولة
الكاريبيــة نهاية هذا األســبوع،
بعد أن كشــف مويــس أن هناك
«محاولة لالنقالب» على حكومته

شخصا ،من بينهم
ومت اعتقال 23
ً
قاضــي احملكمة العليا ومســؤول
كبير في الشرطة.
وكان القاضــي احملتجــز واح ًدا من
ثالثة قضــاة في احملكمــة العليا
اقتربوا من املعارضة كمرشــحني
محتملــن ليكونوا قــادة مؤقتني
فــي حكومــة انتقاليــة كان من
املفتــرض أن تتولى الســلطة من
مويس حتــى إجــراء االنتخابات.
وأصدرت احلكومة ،االثنني املاضي،
مرســوما تنفيذيا يقضي بإحالة
القضــاة الثالثة علــى التقاعد.

وكشفت الســفارة األميركية في
العاصمة بــورت أو برنس ،في بيان
إنها اطلعــت على األمر التنفيذي
بشأن القضاة ،وقالت إنها «تشعر
بقلق عميق بشــأن أي إجراءات قد
تضر باملؤسسات الدميقراطية في
هايتــي» .وتابعــت «يخضع األمر
التنفيذي اآلن للتدقيق لتحديد ما
إذا كان يتوافق مع دساتير وقوانني
هايتي» .وتزعم املعارضة في هايتي
أن مويس يجب أن يتنحى ،ألن فترة
واليتــه البالغة خمس ســنوات،
انتهت فــي  7فبراير بعد انتخابات

عام  ،2015والتي كانت محل خالف.
بينما يرفض مويــس تلك املزاعم،
مشــيرًا إلى أنه تولى الســلطة،
في فبرايــر  ،2017بعــد فوزه في
انتخابات جديدة عام  ،2016وتعهد
بالتنحي العام املقبل.
ووفق وكالة رويترز ،فإن واشــنطن
«رمبا تدعــم اجلدول الزمني ملويس»
حيث قــال متحدث باســم وزارة
اخلارجية في وقت سابق ،إن الزعيم
اجلديد يجــب أن يحل محل مويس
في فبراير .2022
وقالــت الســفارة األميركية إنه

«يتعــن علــى جميــع الفاعلني
السياسيني التركيز على إعادة حق
اختيار نوابهم لشــعب هايتي من
خالل تنظيم انتخابات تشــريعية
طال انتظارها في أقرب وقت ممكن
تقن ًيا وانتخابات رئاسية بعد ذلك
بوقت قصير».
واتهمــت املعارضــة مويس بخرق
الدســتور ،حيث فشلت حكومته
في إجراء االنتخابات التشــريعية
في  ،2019وترك البرملان بدون نواب
والسماح للرئيس باحلكم مبرسوم،
منذ يناير .2020

وفي مقطع فيديو أُرســل ليالً إلى
وكالة فرانس برس ،ألقى القاضي،
جوزيف ميســن جان-لويس72( ،
عاماً) وهــو عضو فــي محكمة
االســتئناف منــذ  ،2011خطابا ً
مقتضبــا ً أعلن فيــه «قبول خيار
املعارضــة واجملتمع املدني للتمكن
من خدمــة بلده كرئيــس موقت
للمرحلة االنتقالية».
وتأتــي خطــوة املعارضــة بعدما
اعتبرته مع الســلطة القضائية
وعدد مــن جمعيات اجملتمع املدني،
اليوم األخير في والية موييس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت منظمة الصحة العامليــة أن عدد حاالت
اإلصابة بـــ «كوفيد  »-19فــي العالم انخفض
في الفترة من  1فبراير إلى  7فبراير بنســبة 17%
مقارنة باألسبوع السابق.
وقالــت املنظمــة علــى موقعهــا اإللكتروني:
«لألسبوع الرابع على التوالي ،انخفض عدد حاالت
اإلصابة اجلديدة املبلغ عنها».
وجرى خالل األسبوع املاضي تسجيل 3.153.426
حالة إصابة ،بنسبة  17٪أقل من األسبوع السابق
له ،و 88369حالة وفاة للمرضى ،بنسبة  10٪أقل
من األسبوع السابق.
ســجلت فــي العالــم حتــى  7فبراير،
كمــا ُ
 105.429.382حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا،
و 2،302،614حالة وفاة .كما رُصد تسجيل انخفاض
كبير في اإلصابات في إفريقيا بنســبة  ، 22٪وفي
أوروبا بنسبة  ،19٪وكذلك في األمريكتني بنسبة
 .٪ 17وانخفضــت معــدالت الوفيــات في هذه
املناطق على التوالي بنسبة  30٪و 13٪و .4٪كما
لوحــظ انخفاض في معــدل الوفيات في جنوب
شرق آسيا بنســبة  ،21٪وبنسبة  16%في شرق
منطقة البحر املتوسط .وفي األمريكيتني أصيب
أكثر من  1.5مليون شــخص خالل أسبوع ،وتوفي
أكثــر من  45ألفا .وفي أوروبا زاد عدد احلاالت بأكثر
من  1.1مليون والوفيات بأكثــر من  33ألفا .وفي
جنوب شرق آسيا حدد األطباء أكثر من  177ألف
حالة إصابة جديدة بعــدوى «كوفيد  ،»-19فيما
توفي أكثر من  2.5ألف شخص.

«الشيوخ» يدعو بايدن
الى الضغط على تركيا
لحماية حقوق اإلنسان
الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعت أغلبيــة من احلزبني في مجلس الشــيوخ
األميركــي إدارة الرئيس جو بايــدن إلى الضغط
على تركيا لبذل املزيد حلماية حقوق اإلنسان.
ووقــع  54من أعضــاء مجلس الشــيوخ على
الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان بتهميش املعارضة وإســكات وســائل
اإلعالم الناقدة وســجن الصحفيني وشن حملة
تطهير في صفوف القضاة املستقلني.
وجاء في الرسالة «نحثكم على التأكيد للرئيس
أردوغــان وإدارته علــى ضرورة إنهــاء حملتهم
القمعيــة للمعارضة في الداخــل واخلارج على
الفور ،وإطالق ســراح الســجناء السياســيني
وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي».
ومن املتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع أنقرة
بشأن ســجلها في مجال حقوق اإلنسان .ومنذ
االنقالب الفاشل في عام  ،2016اعتقلت حكومة
أردوغان ما يقرب من  300ألف شــخص وقامت
بإيقاف أو فصل ما يربــو على  150ألف موظف
وســجن
مدني .وأُغلقت مئات املنافذ اإلعالمية ُ
العشرات من نواب املعارضة.

بدء محاكمة ماري لوبان بتهمة نشر صور إرهابية
الصباح الجديد -وكاالت:
بدأت ،امــس األربعاء ،محاكمة زعيمة
اليمني املتطرف الفرنسي ،مارين لوبان،
بتهمــة انتهــاك قوانني بــث خطاب
الكراهية ،وذلك بعد نشرها صورا عن
تنظيم داعش اإلرهابي في ديسمبر من
العام .2015
وكانت لوبان قد نشرت تلك الصور بعد
أسابيع قليلة من مقتل  130شخصا
في باريــس جراء هجمات دموية تبناها
التنظيم اإلرهابي.

ونشرت لوبان تلك الصور بعدما شبه
أحــد الصحفيــن حزبهــا «التجمع
الوطنــي» بتنظيــم الدولــة ،لتبادر
إلى نشــر صور عــدة منها للصحفي
األميركي ،جيمس فولــي ،الذي قطع
اإلرهابيون رأسه ،وللطيار األردني معاذ
الكساسبة الذين أحرقه عناصر داعش
في سوريا ،وكتبت في تغريدتها تعليقا
على تلك الصور «هذا هو داعش».
والحقا ،حذفت لوبان صورة الصحفي
األميركــي بعدما أثار نشــرها غضب

والديــه واللذيــن اتهاماهــا مبحاولة
اســتغالل مأســاة ابنهما في قضايا
سياســية ،ولكــن زعيمــة اليمــن
املتطرف ردت عليهما بأن لم تكن تعلم
هويــة جنلهما وأنها عثرت على صورته
عبر بحثها في غوغل.
وفي عام  2018اتهمها قاض فرنســي
بكســر قانون مينع من نشــر «رسائل
عنيفة حتــرض على اإلرهــاب أو املواد
اإلباحية أو التي تضر بشــكل خطير
بالكرامة اإلنســانية» وميكن أن يراها

أطفــال ،وأمــر ببــدء محاكمتها في
العام املاضي ،قبــل أن يجري تأجيلها
بسبب تفشــي جائحة فيروس كورونا
املستجد.
وفي حــال جرت إدانــة لوبــان ،فإنها
مهددة بالســجن ملدة تصل إلى ثالث
سنوات وغرامة قدرها  75ألف يورو (90
ألف دوالر).
«تشويه روح القانون»
وتعليقا علــى ذلك قالــت لوبان إنها

ضحية مطاردة سياسية ،مشيرة إلى
أنها رفضت أمــرًا باخلضوع الختبارات
نفســية كجزء مــن التحقيق بعد أن
جرى جتريدها من حصانتها البرملانية.
وفي نفس الســياق ،أوضح محاميها،
دافيد داسا لو ديست ،أن «مارين لوبان
لم يكن لديها نيــة لتعريض أي قاصر
للخطر ،وأنها كانت تــرد على هجوم
استفزاز ي من قبل صحفي».
واتهم ،لو ديست ،املدعني بـ «التمييز»
من خالل «تشــويه روح ونص القانون

لتقييد حرية لوبان في التعبير».
منذ توليها رئاســة احلــزب اليميني
املتطــرف فــي فرنســا مــن والدها
 ،ترشــحت لوبــان مرتــن للرئاســة
الفرنســية ،وأظهرت االســتطالعات
األخيرة أنها أقرب مــن أي وقت مضى
إلى مبتغاها.
وأثــار ذلك التكهنات حــول ما إذا كان
الشــعبوية املناهضة لالحتاد األوروبي
واملناهضة للهجرة ميكنها أخيرًا دخول
قصر اإلليزيه.

وتوقع اســتطالع للرأي أجرته شركة
«هاريــس انترأكتيف» ونشــرته عدة
صحف أن تنهزم لوبــن بصعوبة أمام
ماكرون في الــدورة الثانية لالنتخابات
الرئاســية املقبلة بحصولها على 48
باملئة من األصوات.
لكن ينبه خبراء إلــى أن الوقت ما زال
مبكرا للحكم على استطالعات الرأي.
ولم تتوقع أي مؤسســة فوز ماكرون
عــام  2017إال قبل فتــرة قصيرة من
موعد االقتراع.

تقـرير

شوارع رانغون تعج بعشرات االف المتظاهرين المطالبين بعودة الديمقراطية
متابعة ـ الصباح الجديد:
نزل عشــرات آالف في ميامنــار (بورما)،
امــس األربعــاء ،إلى الشــوارع لليوم
اخلامس علــى التوالي غــداة اقتحام
اجليش مقر حزب أونغ ســان سو تشي
في رانغون فــي خطوة تظهر تصميم
العسكريني االنقالبيني على مواجهة
الدعوات إلعادة النظام الدميوقراطي.
وكانت احلشود تتجمع في مواكب عدة
بعد الظهر في وسط رانغون عاصمة
البالد االقتصادية ،وسط أجواء متوترة،
فيما جتاوز القمع عتبــة جديدة امس
األول الثالثاء.
وقــال كياو كياو وهو موظف في فندق
لوكالــة فرانس برس «ســنقوم بكل
شيء لرفض احلكومة العسكرية».
من جهته ،أكــد الطالب كني ناين واي
«ال نريد البقاء في ظــل الديكتاتورية.
لقد انتابــي بعض اخلــوف أيضا بعد
القمع باالمس».
ونظمــت تظاهرة أيضا فــي نايبيداو،
العاصمة التي بناها اجمللس العسكري
احلاكم في وسط الغابات.
ونددت األمم املتحدة الثالثاء باالستخدام
«غيــر املتكافئ» و»غير املقبول» للقوة
مــن قبل اجليــش الذي قام األســبوع

املاضي باالنقالب.
إصابة امرأة بالرصاص
وندد مقرر األمم املتحــدة اخلاص مليامنار
(بورما) توم اندروز باســتخدام القوة،
مؤكــدا أن الشــرطة أطلقــت النار
وأصابت امرأة شابة في نايبيداو.
وانتشــرت هــذه الصور علــى مواقع
التواصل االجتماعــي .وكتب مبعوث
حقوق اإلنســان األربعــاء« :ميكنهم
إطــاق النار علــى امرأة شــابة لكن
ال ميكنهــم ســرقة أمــل شــعب
وتصميمه» ،مضيفا« :العالم يتضامن
مع متظاهري بورما».
وقال طبيب في مستشفى نايبداو إن
الشــابة وتدعى ميا ثوي ثوي خني «في
العناية الفائقة ألنها بحاجة ملساعدة
على التنفس وال تــزال فاقدة للوعي»
صباح األربعاء.
وأفاد طبيب آخر امس األول الثالثاء أن
العسكريني أطلقوا الرصاص احلي جتاه
املتظاهرين على ما تظهر اجلروح التي
عاينها على شابني أدخال املستشفى
في حالة حرجة.
في مانداالي (وســط) ثاني مدن البالد،
أطلقــت الشــرطة الغــاز املســيل
للدموع على متظاهرين كانوا يرفعون
أعــام الرابطــة الوطنية مــن أجل
الدميوقراطية ،حزب أونغ ســان ســو

وعثــروا امــس األربعاء علــى أقفال
حطمت فيمــا فقدت أجهزة كمبيوتر
وقطعت أســاك كهربائيــة وكابالت
خادم واختفت وثائــق مصرفية كانت
موضوعة في خزنة.
وحظرت السلطات منذ اإلثنني املاضي
التجمعات ألكثر من  5أشــخاص في
رانغون ونايبيداو ومــدن أخرى .وفرض
حظر جتول ومت تفريق متظاهرين امس
األول الثالثاء.
خــال األيــام املاضية تظاهــر مئات
اآلالف فــي مختلــف أنحــاء البــاد
مطالبني باإلفراج عن املعتقلني وإنهاء
الدكتاتورية وإلغاء دستور  2008احملابي
للجيش.
ولــم يســبق للبــاد أن شــهدت
احتجاجــات كهذه منــذ االنتفاضة
الشعبية العام  2007املعروفة باسم
«ثورة الزعفــران» والتي قادها الرهبان
وقمعها اجليش بعنف.
وخطر القمع حقيقي في بلد عاشت
بالفعل ما يقرب من  50عاما حتت نيران
العسكر منذ استقاللها العام .1948
تشي.
وقالت الرابطة إن العسكريني داهموا
امــس األول الثالثــاء مركزهــا فــي
رانغــون .وكتب احلــزب على صفحته
على فيســبوك« :داهــم الديكتاتور

العســكري ودمر مقر قيــادة الرابطة
الوطنية ،فيما كانــت جترى تظاهرات
في عدة مدن قمعــت بخراطيم املياه
وإطالق الرصاص املطاطي.
وقــال عضو الرابطة ســوي وين امس

األربعاء لوكالة فرانس برس إن حارسا
شــهد املداهمة التي قامت بها قوات
األمن عبر نظــام املراقبة بالفيديو عن
بعد ،لكنــه لم يتمكن مــن التدخل
بسبب حظر التجول.

سو تشي في صحة جيدة
أنهــى انقالب األول مــن فبراير فصال
قصيرا مــن الدميوقراطيــة في البالد
اســتمر حلوالى عقد .وكان حزب سو
تشــي قد حقق فــوزا كاســحا في

االنتخابات العامة فــي نوفمبر ،لكن
اجليش لم يعترف أبدا بشرعية اإلقتراع
إذ يخشــى القادة العســكريون من
تراجــع نفوذهم ومن أن تســعى أونغ
سان سو تشي إلى تعديل الدستور.
بعــد االنقــاب ،أعلن اجليــش حالة
الطوارئ لعام ووعــد بعدها بتنظيم
انتخابات جديدة .ووضعت أونغ ســان
سو تشي في اإلقامة اجلبرية على مدى
 15عاما ملعارضتها اجمللس العسكري
احلاكم.
وكانــت الزعيمة البورميــة واجهت
انتقادات شــديدة من قبــل اجملموعة
الدولية بســبب عــدم حتركهــا إزاء
التجــاوزات التي تعرضــت لها أقلية
الروهينغا املســلمة ،لكنهــا ال تزال
حتظى بشعبية واسعة في البالد.
ونددت الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي
وبريطانيا ودول عدة أخرى باالنقالب في
ميامنار (بورما).
وأعلنــت نيوزيلندا تعليــق اتصاالتها
العســكرية والسياســية العاليــة
املســتوى مع ميامنار ،لتصبح أول دولة
تقرر عزل اجمللس العسكري احلاكم.
وسيعقد مجلس حقوق اإلنسان لدى
األمم املتحــدة اجلمعة جلســة خاصة
للبحــث في مســتجدات الوضع في
البالد ،فيمــا دعا دعــا مجلس األمن
الدولي الى اإلفراج عن املعتقلني.
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عشر سنوات من الثورة على القذافي

واشنطن تؤكد
«استمرار» دعمها
للحكومة السودانية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد وزيــر اخلارجية األميركــي ،أنتوني بلينكن،
لرئيس الوزراء الســوداني ،عبــد اهلل حمدوك،
اســتمرار دعم الواليــات املتحــدة للحكومة
االنتقاليــة املدنية في الســودان ،بحســب ما
جاء في بيان ملكتب املتحدث باســم الوزارة ،نيد
برايس،ليلة امس األربعاء .
ووفق البيان ،أشــاد بلينكن ،فــي اتصال هاتفي
مع حمدوك ،بـ»جهود السودان لتحقيق السالم
والعدالة واحلرية للشعب السوداني».
وناقش اجلانبان «سبل تعزيز اإلصالح االقتصادي
والتنمية ،مع تنفيذ اتفاقيات الســام األخيرة،
ومعاجلة األسباب اجلذرية للعنف في دارفور».
وفي حديث للحرة ،حث متحدث باسم اخلارجية
األميركية ،رفض الكشــف عن اسمه ،الثالثاء،
احلكومة االنتقالية السودانية على اإلسراع في
إنشاء اجمللس التشريعي االنتقالي واملؤسسات
املدنيــة األخرى بحســب ما دعا إليــه اإلعالن
الدستوري لعام .2019
حث متحدث باســم وزارة اخلارجية األميركية،
ليلــة امــس األربعــاء  ،احلكومــة االنتقالية
السودانية التي يقودها املدنيون على اإلسراع في
إنشاء اجمللس التشريعي االنتقالي واملؤسسات
املدنيــة األخرى بحســب ما دعا إليــه اإلعالن
الدستوري لعام  .2019وهنأ متحدث آخر حمدوك
على «إعالن حكومة شــاملة تضم أعضاء من
املعارضة من مناطق الصراع واملناطق املهمشة
في السودان» ،معربا عن التزام واشنطن بالعمل
مع احلكومة املشكلة حديثا «بينما تعمل على
تعزيز مؤسسات الســودان وتطبق اإلصالحات
الضرورية وتبدأ االستعدادات إلجراء انتخابات».
وكان حمدوك قد أعلن ،االثنني املاضي  ،تشكيل
حكومة جديدة تضم في صفوفها سبعة وزراء
ميثلــون املتمردين ،وذلك عقــب التوصل التفاق
سالم ،مت توقيعه في أكتوبر املاضي.
بينمــا كان رئيس مجلــس الوزراء الســوداني
عبــداهلل حمدوك يعلــن تشــكيل حكومته
االنتقالية اجلديدة ،كان مسلســل االحتجاجات
ضد تــردي األوضــاع االقتصادية واملعيشــية
مستمرا ،في إشــارة إلى حتديات اقتصادية غير
مســبوقة وأزمات تالحق احلكومة قبل حتى أن
تبدأ عملها بحسب مراقبني.

هنية يهاتف عباس
ويؤكد على اإلرادة
الثابتة إلنهاء االنقسام
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أجرى رئيس املكتب السياسي حلركة «حماس»
الفلسطينية ،إسماعيل هنية ،اتصاال هاتفيا
مع الرئيس محمود عباس ،أكد فيه على «اإلرادة
الثابتة إلنهاء االنقسام وحتقيق املصاحلة».
وجرى خــال االتصال «تبادل التهنئة بالتوصل
إلى االتفاق فــي القاهــرة» ،ومت التأكيد على
«املضي سويا ومعا لتنفيذ االتفاق على طريق
إجراء االنتخابات بتواريخها احملددة ،التشريعية
ثم اجمللس الوطني ،وأن جترى بشــكل يعكس
الوجه احلضاري للشعب الفلسطيني».
وأكد هنيــة «اإلرادة الثابتة إلنهاء االنقســام
وحتقيــق املصاحلــة وبناء النظام السياســي
الفلســطيني علــى أســس مــن التعددية
والشــراكة لشــعبنا فــي الداخــل واخلارج،
وتعزيز عملنا املشــترك في مواجهة االحتالل
وسياساته».
وأضاف أن حركة «حمــاس» قد «عقدت العزم
أن متضي لألمــام وال تلتفت إلى الوراء ،مبعاجلة
كل التفاصيل بروح إيجابية» ،معربا عن شكره
«لألشقاء في مصر الحتضان هذا اللقاء».
يذكــر أن حركــة «اجلهاد اإلســامي» أعلنت
عدم املشــاركة في االنتخابات الفلسطينية
املرتقبــة ،معتبرة أنها «انتخابات مســقوفة
باتفاق أوســلو الــذي أهدر حقوق الشــعب
الفلسطيني وثوابته».

شؤون عربية ودولية

وليبيا ما زالت تواجه تحديات كبيرة
متابعة ـ الصباح الجديد:

عشر ســنوات مرت على الثورة
فــي ليبيا على حكــم العقيد
الراحل معمــر القذافي ،وال تزال
البالد تشــهد انهيارا اقتصاديا
غير مســبوق وتدخالت خارجية
تتجاذب القوى املتصارعة فيها
وتشــيع الفوضى السياســية
واألمنيــة في جميــع أنحائها.
لكن بارقة أمــل تلوح في األفق
لطــي صفحة ممتلئــة بالعنف
والقتل والتشريد ،بعد التوصل
إلى اتفــاق تشــكيل حكومة
موحــدة واختيــار رئيــس وزراء
لشــطري البالد وانتخابات جترى
آخر العام.
وبعد سنوات من احلروب واألزمات
وانســداد األفــق ،حتقّ ــق فــي
األشهر املاضية تقدم سياسي
«ملمــوس» ،وفق األمــن العام
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس
متثــل بحــوار ليبــي ليبي في
سويسرا واملغرب وتونس ومصر،
أثمر األسبوع املاضي عن اختيار
رئيس حكومة ومجلس رئاسي
جديد ،وترافق مع انتعاش إنتاج
قطاع النفــط احليوي لالقتصاد
الليبي.
لكن ال تزال ليبيا تواجه حتديات
كبيرة بعــد  42عاما من حكم
دكتاتــوري ونزاعــات عنيفــة
معقدة منذ التدخل العسكري
الدولي الذي قاده حلف شــمال
األطلســي في آذار  2011حتى
تشــرين األول من العام نفسه
مع وفاة القذافي قرب مســقط
رأســه في مدينة ســرت على
الساحل الشرقي .وقد خ ّلف كل
ذلك بنى حتتيــة مدمرة في بلد
تتحكم به امليليشيات وينتشر
فيه املرتزقة ويسوده الفساد.
ويرى اخلبير في منظمة «املبادرة
العاملية ملكافحة اجلرمية املنظمة
عبر الوطنيــة» عماد الدين بادي
أن الوضع استقر ظاهريا« ،لكن
الزخــم الدبلوماســي نتيجة
حتفظ مؤقــت عن القتال وليس
نتــاج رغبــة صادقــة للتوصل
إلى ّ
حل» .ويضيف «بعد عشــر
ســنوات على الثورة ،ليبيا دولة
مشوهة أكثر مما كانت في عهد
القذافي».

وبعد سنوات
من الحروب
واألزمات وانسداد
األفقّ ،
تحقق في
األشهر الماضية
تقدم سياسي
«ملموس» ،أثمر
عن اختيار رئيس
حكومة ومجلس
رئاسي جديد

الليبيون يتوسمون مستقبال افضل من احلاضر

ويوجد في البالد اليوم عشــرات
آالف النازحــن ،بينما غادر البالد
مجددا عدد كبير من املهاجرين
الذيــن كانــوا عــادوا إليهــا
للمشاركة في إعادة اإلعمار.
«مكاسب ّ
هشة»
ويعيــش نحــو ســبعة ماليني
شخص في البلد الشاسع الذي
يشــهد بعد عشــرة أعوام من
انطــاق انتفاضته مــن بنغازي
في سياق ثورات «الربيع العربي»
تنافسا بني معسكرين :حكومة
الوفاق الوطني التي تشــكلت
إثر حــوار برعايــة األمم املتحدة
عام  2016وتتخــذ من طرابلس
مقرا ،وســلطة في شرق البالد
يجســدها خصوصــا املشــير
خليفة حفتر.
وتتلقى حكومة الوفاق الوطني
دعما مــن تركيا ،فيمــا تدعم
اإلمارات ومصر وروسيا معسكر
الشــرق .ومنــذ فشــل هجوم
شــنته قوات حفتر للسيطرة
على طرابلس العام املاضي بعد
أشــهر طويلة من القتال على
أطــراف العاصمة ،تســارعت

مبادرات الوســاطة لتســوية
النزاع.ف ُو ّقع اتفاق لوقف إطالق
النــار برعايــة األمم املتحدة في
اخلريف املاضي ،وهو ال يزال ساريا
على عكــس اتفاقات ســابقة
اُنتهكت سريعا.
لكــن ال يزال آالف مــن املرتزقة
واملقاتلني األجانب موجودين في
نص على
البــاد ،رغم أن االتفاق ّ
ضــرورة مغادرتهــم بحلول 23
كانون الثاني.
ما املنتظر في ليبيا عام
2021؟
وطالبــت اإلدارة األمريكيــة
اجلديــدة بقيــادة الرئيــس جو
بايدن مبغادرة القوات الروســية
والتركية ليبيا فورا .و ُع ّي مؤخرا
يــان كوبيــش مبعوثــا جديدا
لألمم املتحــدة إلى ليبيا .وأثمرت
احملادثات بني الليبيني اتفاقا حول
تنظيــم انتخابات فــي كانون
األول/ديســمبر املقبل .ويفترض
أن تشــرف الهيئــة التنفيذية
التي انتخبت أخيرا وأبرز أركانها
رئيــس احلكومــة املكلف عبد
احلميد محمــد دبيبة ،ومحمد

يونس املنفي رئيســا للمجلس
الرئاسي ،على املرحلة االنتقالية
التــي يفتــرض أن تقــود إلــى
انتخابات دميقراطية.
رغــم ذلــك ،تــرى «مجموعة
األزمات الدوليــة» أن ما حتقق ال
يعدو أن يكون «مكاسب ّ
هشة»،
ألنه «ال يزال هنــاك العديد من
اخلطوات التي يتعــن اتخاذها
قبل تشــكيل حكومة الوحدة
املؤقتة».
ويؤكد الباحث جالل حرشاوي أن
الوضع يبقى ّ
هشا .فقد «تراجع
عــدد القتلــى الليبيــن ،لكن
هل حتقق تقدم على املســتوى
السياسي؟ هل زال اخلطر؟ على
اإلطــاق» .ويضيف حرشــاوي
أن الليبيني «مســتاؤون للغاية
ويعانون كثيرا من كوفيد ،النخب
ال تبالــي مبعانــاة الشــعب».
فــي طرابلس ،مــا زال الليبيون
يعانــون مــن نقص الســيولة
النقدية وضعف اإلمداد بالوقود
والكهرباء والتضخم املالي.
وفي بنغــازي ،توجــه اتهامات
إلى قوات حفتر بتركيز ســلطة
مستبدة في شرق البالد.

وكانــت العاصمــة حتى وقت
قريب مضى حتت هيمنة عشرات
اجملموعــات املســلحة احملليــة
التي تغ ّيــر والءها باســتمرار.
لكنها صارت أقل بروزا مع تزايد
حضــور قــوات األمــن .وكانت
اجملموعــات اجلهاديــة حاضــرة
أيضا في املشهد لبعض الوقت،
وســاهمت في دوامة الفوضى.
وخالل ذروة ســطوته ،ســيطر
تنظيم «الدولة اإلسالمية» على
سرت التي صارت نقطة انطالق
لشــن معارك وهجمــات طات
تونــس خصوصا عامــي 2015
و .2016ثــم انحســر التهديد
اجلهادي ،واعتبر محور باريس أبو
ظبــي القاهــرة ،أن الفضل في
ذلــك يعود إلى املشــير خليفة
حفتر.
وطــال العنــف كذلــك قطاع
النفــط فــي بلد يحــوي أكبر
احتياطــي من الذهب األســود
فــي أفريقيا ،ووصــل األمر إلى
اســتعماله كورقــة مقايضة.
فقــد ّ
عطــل موالــون حلفتــر
العام املاضــي املوانئ النفطية
األساسية وسط البالد ،وطالبوا

بتوزيع أكثر عدال ملوارد احملروقات
التــي يديرهــا خصومهم في
طرابلس .لكنهم تراجعوا أخيرا
عن اســتعمال النفــط كورقة
سياسية.
ووصل إنتاج احملروقات في كانون
األول إلــى  1,3مليــون برميــل
يوميــا ،أي أضعاف ما كان ينتج
قبل عام ،لكنــه أقل من معدل
اإلنتاج اليومي قبل عشرة أعوام
حني ناهز  1,6مليون برميل.
ويقول جالل حرشاوي إن ما جرى
أشــبه بوضع «ضمادات» على
اجلــراح بدل عالجهــا ،إذ تعاني
البنى التحتية في قطاع الطاقة
من ضعف الصيانة.
أخيــرا ،حتولت ليبيــا إلى مركز
لتجــارة البشــر فــي القــارة.
وصار عشــرات آالف املهاجرين
حتت رحمــة املهربــن احملليني،
يعيشــون مأســاة إنســانية
رهيبة ،ويتعرضون إلى انتهاكات
جســيمة بينمــا ميــوت عدد
كبيــر منهم أثنــاء محاولتهم
العبور نحو الضفة الشــمالية
للمتوســط ،رغــم جهــود
املنظمات غير احلكومية.

محامي ترامب يثير موجة من السخرية واالستغراب على مواقع التواصل
الصباح الجديد ـ وكاالت:
فــي ختــام اليــوم األول مــن
محاكمــة الرئيــس األميركي
الســابق دونالــد ترامــب أمام
مجلــس الشــيوخ أجمــع
الدميوقراطيــون واجلمهوريــون
ليلة امس األربعاء على أمر واحد
أال وهــو أ ّن أداء محاميه بروس
كاستور ،كان دون املستوى.
وقال الســناتور اجلمهوري جون
كورنــن لوكالــة فرانس برس
إ ّن هــذا احملامــي «تك ّلــم من
دون أن يقــول شــيئاً» ،مضيفا ً
«لقــد ســمعت الكثيــر من
احملامــن يترافعون ولم يكن من
أفضلهم».

تقـرير

بدورهــا أعربــت الســناتورة
اجلمهورية ليزا موركوفســكي
عن «صدمتها» من أداء احملامي،
وقالت «لــم أفهم إلى أين يريد
الوصول».
وكاســتور ( 59عاماً) الذي كان
مدعيا ً عاما ً إلحدى
لفترة طويلة ّ
مقاطعــات والية بنســلفانيا
انضم إلــى فريــق الدفاع عن
الرئيس الســابق في اللحظة
األخيرة بعدما استقال من أداء
هذه املهمة خمسة محامني.
وأمس األول الثالثــاء ،في اليوم
األول من جلسات احملاكمة ،كان
بروس أول من اعتلى املنصة من
الفريق القانوني لترامب للترافع

لكن
عــن الرئيــس الســابق،
ّ
مرافعته حفلت باســتطرادات
وإطنابــات ال حصر لهــا ،إذ لم
يتوان عن وصف أعضاء مجلس
الشــيوخ بأنهــم «أشــخاص
غير عاديــن» وبأنّهم «موضع
افتخار» لناخبيهم ،كما أغدق
على مســتمعيه باالستعارات
املبهمــة مــن مثــل «بوابات
الســدود ســتُفتح» و»ر ّقاص
الساعة السياســية» ...ولدى
خروجهــم من قاعــة مجلس
الشــيوخ لم يتــر ّدد األعضاء
الدميوقراطيون في الســخرية
مــن املرافعــة االســتهاللية
للمحامي.

وقال السناتور ريتشارد بلومنثال
«سأعيد قراءة النص ملعرفة ما
ّ
ســأمتكن مــن العثور
إذا كنت
على فقرة واحدة متماسكة».
بدوره قال النائب آدم شيف في
تغريــدة على تويتــر إ ّن «حجج
الدفاع كانت ضعيفة ومعقّ دة،
على ّ
أقل تقدير».
وسرعان ما استحالت مرافعة
كاســتور مــادة للســخرية
والتندر على شبكات التواصل
ّ
االجتماعــي ،لدرجــة أ ّن أحد
مســتخدمي اإلنترنت تساءل
عمــا إذا كان هــذا احملامي قد
ّ
حصل على شــهادته اجلامعية
من «ماكينة لتوزيع العلكة».

ونقلت شــبكة «ســي إن إن»
تســمهما أ ّن
عن مصدرين لم
ّ
ترامب نفســه كان على وشك
الصراخ أثناء استماعه ملرافعة
محاميه.
لكــن كل هذه االنتقــادات لم
ّ
تزعزع ثقة كاستور بنفسه ،إذ
قال للصحافيني إ ّن «اليوم كان
أي شيء»
ج ّيداً» وإنّه «لن يغ ّير ّ
في أســلوبه خالل اجللســات
املقبلة.
ويحاكــم مجلــس الشــيوخ
ِ
الرئيــس الســابق بتهمــة
«التحريــض علــى التمــ ّرد»
بســبب الهجوم الدموي الذي
شــنّه حشــد من أنصاره على

الكابيتول في  6يناير.
ويبــدو أ ّن نتيجــة احملاكمــة
محســومة ســلفا ً لصالــح
تبرئة املتّهم إذ إ ّن إدانة الرئيس
السابق تتطلب أغلبية الثلثني،
وهو أمر يبدو شــبه مستحيل
ّ
ظــل كونغرس
حصوله فــي
منقســم مناصفة بني احلزبني.
فعلــى ا ّلرغــم مــن أن بعض
اجلمهوريــن قــد يص ّوتون مع
الدميوقراطيني إلدانة ترامب ،إال
أنّه من الصعب جدا ً بلوغ العدد
املطلوب ( 67سناتوراً) وبالتالي
فإ ّن لــدى ترامــب ّ
كل الفرص
مجدداً.
لتبرئته
ّ

بينهم آالف السوريين والعراقيين

اإلدارة األميركية تعتزم استقبال  62الف وخمسمائة الجئا هذا العام
متابعة ـ الصباح الجديد:
تســعى إدارة الرئيــس األميركي ،جو
بايدن ،إلى استقبال  62500الجئ على
أراضيها لهذا العام ،بعد أن ســجلت
اإلدارة الســابقة رقما قياســيا في
خفض عدد الالجئني وصل إلى إلى 15
ألفا فقط.
وذكرت ثالثة مصادر أنــه من املتوقع
أن يلتقــي مســؤولو وزارة اخلارجية
األميركية هذا األسبوع مع املشرعني
الرئيســيني في الكونغــرس ضمن
مشاورات رسمية تشــكل جز ًءا من
عملية حتديد مستويات الالجئني.
وبحسب بعض املصادر املطلعة على
خطة بايدن ،فإنه ســيجري جلب 22
ألف الجئ مــن أفريقيا ،و  13ألف من
جنوب آسيا ،و  6آالف من شرق آسيا،
و 5آالف من أميركا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ،وآالف من أوروبا وآسيا
الوسطى ،باإلضافة إلى جلب 12500
الجئ من أماكن لم حتدد بعد.
وفي االقتراح الذي قدمــه بايدن إلى
الكونغــرس ،أوضــح أن هناك ضرورة
نوعا الســتقبال الجئني من أكثر من

 12دولــة يتدهور وضعها اإلنســاني،
وهذا املوقف يتناقــض بنحو حاد مع
تصويــر ترامب لالجئــن على أنهم
تهديد أمني وعبء اقتصادي.
وكان بايــدن قــد ذكر فــي  4فبراير
إنه يعتزم رفع أعــداد قبول الالجئني
الســنوية إلى  125أل ًفا في الســنة
املالية املقبلة ،التي تبدأ في  1أكتوبر
.2021
وكان قبول طلبــات اللجوء قد تضاء
إلى حد كبير بســبب جائحة فيروس
كورونــا والقيود التــي فرضتها إدارة
الرئيس السابق دونالد ترامب.
وخــال الفترة املمتدة مــن  1أكتوبر
إلى  5فبرايــر ،أعادت الواليات املتحدة
توطــن  1501الجئًــا فقــط  ،وفقًا
لبيانات وزارة اخلارجية.
دعم للسوريني ومسلمي اإليغور
وتركــز خطــة بايــدن علــى محنة
الالجئني فــي العديد مــن الدول ،مبا
في ذلــك ســوريا  ،إذ تقــول «قوات
النظام الســوري مارســت عمليات
تهجير قسرية بحق املدنيني باإلضافة
إلــى القتــل واالغتصاب وسياســة
التجويع».
وكان قد ســمح حلوالي  12600الجئ

ميامنــار  ،وأقلية األويغــور في الصني
وبعض النشطاء واحلقوقيني في هونغ
كونغ.
كمــا أبدت اخلطــة االهتمــام مبنح
اللجوء ألعــداد من طالبــي اللجوء
القادمــن مــن فنزويــا وغواتيماال
والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا.

سوري بالدخول إلى الواليات املتحدة
خالل الســنة املالية  ،2016وهي آخر
ســنة في في عهد الرئيس األســبق

باراك أوباما ،وبعدها انخفض عددهم
إلى ما يقرب  500الجئ السنة املالية
املاضية من عهد ترامب.

وتلفت خطة بايدن إلى مراعاة أوضاع
الالجئني مــن اجلمهوريــة الكونغو
الدميقراطية ،ومسلمي الروهينغا من

مزيد من األمان
على نطاق أوسع  ،يقول اقتراح بايدن
أن زيادة عمليات القبول ميكن أن توفر
األمان لالجئني الذين يواجهون تهدي ًدا
متزايــ ًدا بالعنف القائم على التمييز
االجتماعي بسبب القمع والصراعات
االقتصاديــة أثنــاء جائحــة فيروس
كورونا.
وتعتزم اخلطة إطــاق برنامج جتريبي
لالجئني من شــأنه أن يسمح للرعاة
من القطاع اخلاص بتمويل التكاليف
املرتبطة بإعادة التوطني في الواليات
املتحدة.
ويــرى بعض املدافعني عــن الالجئني
أن هذا اجلهــد هو خطوة نحو برنامج
رعايــة اقتصاديــة ميكن أن يشــمل
أيضا الشــركات واجلامعات والهيئات
ً
اخليريــة .وكان بايدن قد أصــدر أمرًا
تنفيذيًا في  4فبراير يهدف إلى تسريع

معاجلة طلبات الالجئني وإزالة احلواجز
التي منعت بعض املتقدمني.
ودعــا األمــر إلــى مراجعــة برنامج
تأشــيرات الهجرة اخلاصــة لالجئني
الذين خدموا مصالح الواليات املتحدة
في العراق وأفغانســتان لتحديد ما
إذا كان هنــاك «تأخيــر ال داعي له»
للمتقدمني.
خصصــت إدارة ترامــب  4آالف طلب
لالجئني العراقيني فــي العام ،2020
بيــد أن  537فقط أعيــد توطينهم
في السنة املالية التي انتهت في 30
سبتمبر من العام املاضي.
وألغى األمر التنفيذي لبايدن العديد
من سياسات ترامب التقييدية ،مبا في
ذلك أمر تنفيذي صدر في العام 2019
يتطلــب موافقــة اإلدارات احمللية في
الواليات اخملتلفة الستقبال الالجئني.
وإلغاء ذلك األمر يعــد خطوة رمزية،
قــاض احتادي في
إذ ســبق أن رفضه
ٍ
ماريالنــد ،وهو القــرار الــذي أيدته
ينايرمحكمة االستئناف الرابعة في
الواليات املتحدة.
كما ألغى بايــدن أمر ترامب الذي دعا
إلى «الفحص األمني املعزز» لالجئني
والذي استهدف بشكل خاص  10دول
من الشرق األوسط وأفريقيا.

اعالن
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منظمة دولية تحذر ً
دوال نفطية من خسائر فادحة

العراقيون يتصدرون قائمة

مشتري العقارات في تركيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت هيئة اإلحصاء التركيــة ،عن أرقام
وإحصائيــات متعلقــة مببيعــات العقــارات
وتصدر العــراق والبلدان
في البــاد ،لألجانب،
ّ
العربية ،القائمة .وحققت مبيعات العقارات
إلى األجانب فــي تركيا ،ارتفاعا ً متواصالً خالل
الفتــرة بني عامــي  ،2020 - 2013حتى بلغت
 220ألفا ً و 351عقارا ً بحلول نهاية العام .2020
وبلغت العقــارات املباعة لألجانــب 12 ،ألفا ً
و ،181خالل عــام  ،2013لترتفع إلــى  45ألفا ً
و ،483بحلول عام .2019

معدل التضخم في

الصين يرتفع  1%خالل
يناير الماضي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
سجلت أسعار املســتهلك في الصني ارتفاعا
ملموسا خالل يناير املاضي بعد ارتفاع طفيف
خالل الشهر السابق له ،وفقا لـ»األملانية».
وذكر مكتب اإلحصــاء الوطني الصيني امس
األربعــاء أن معــدل التضخم ســجل ارتفاعا
شــهريا خالل يناير املاضي  1في املائة ،بعد أن
سجل  0.7في املائة خالل الشهر السابق له.
في الوقت نفســه تراجعت أسعار املستهلك
في الصني خالل الشهر املاضي بنسبة  0.3في
املائة سنويا ،بعد ارتفاعها بنسبة  0.2في املائة
ديسمبر املاضي ،في حني كان احملللون يتوقعون
استقرار األسعار.

التجارة العالمية :النظام
التجاري يحتاج لمشاركة
كاملة من اميركا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال نائب مدير عــام منظمة التجارة العاملية،
آالن وولــف إن أداء النظــام التجــاري العاملي
لوظائفه يحتاج إلى «مشاركة كاملة وفعالة»
من الواليات املتحدة.
وأضــاف وولف أنــه «يجب معاجلة مســألة
الدعم احلكومي في أي إصالحات مســتقبلية
للمنظمة» .وأشــار نائب مديــر عام منظمة
التجارة العاملية إلى أنه «بالرغم من أن النظام
اآلن لديه أكثر من العب أو العبني اثنني رئيسيني
إال أنه ال ميكن أن يكون هناك نظام جتاري متعدد
األطراف يــؤدي وظائفه بشــكل كامل بدون
املشاركة الكاملة والفعالة للواليات املتحدة
سواء اآلن أو في املستقبل املنظور».

اقتصاد

محمد الحكيم :أسعار النفط قد تصل الى  100دوالر خالل األشهر المقبلة
متابعة ـ الصباح الجديد:
رجح وزير اخلارجية السابق محمد
علي احلكيم امس األربعاء ،ارتفاع
أسعار النفط الى  100دوالر خالل
األشــهر املقبلة ،فيما تساءل عن
وجــود خطة تنميــة واضحة لدى
احلكومة تكون الزراعة والصناعة
احمللية أساسها.
وقــال احلكيــم في تغريــدة على
صفحته مبوقع التواصل االجتماعي
واطلعت عليــه « الصباح اجلديد
«إن «اسعار النفط في تصاعد وقد
تصل الى  100دوالر للبرميل خالل
ال  18شهر القادمة».
وتساءل احلكيم «هل لدى حكومتنا
خطة تنمية واضحة تكون الزراعة
والصناعة احمللية اساســها ودعم
القطاع اخلاص وحملة الشهادات
في انشاء شركات صغيرة بدال من
مضاعفة حجم الدولــة واعطاء
املقاولني مشاريع لم تنفذ كما في
السابق».
جاء هذا فــي وقت حذرت منظمة
دولية غير حكومية ،من أن شركات
النفــط احلكومية قــد تهدر 400
مليــار دوالر على اســتثمارات في
مشــاريع النفط والغــاز اجلديدة
خالل العقد املقبل ،مشــيرة إلى
أنها ســتواجه صعوبــة في جني
أرباح منها ،بســبب حتول العالم
نحو الوقود الصديق للبيئة.
وذكر معهد إدارة املوارد الطبيعية،
في تقرير تابعته « الصباح اجلديد»،
أن شــركات النفــط الوطنيــة
ستســتثمر  1.9تريليون دوالر على
مدى الســنوات العشــر املقبلة،
فيما ســيحقق نحــو خُ مس هذه
االســتثمارات فقــط تعــادال ً بني

ذكر معهد إدارة
الموارد الطبيعية،
في تقرير تابعته
« الصباح الجديد»،
أن شركات النفط
الوطنية ستستثمر
 1.9تريليون دوالر
على مدى السنوات
العشر المقبلة

وزير اخلارجية السابق محمد علي احلكيم
اإليرادات واملصروفات ،إذا ظل سعر
النفط أعلى من  40دوالرا ً للبرميل.
وأشــار إلــى أن أســعار النفــط
ارتفعت إلى حوالــي  60دوالرا ً هذا
األســبوع ،بعد انخفاضها إلى ما
دون  20دوالراً ،العام املاضي ،عندما
انخفــض الطلــب بســبب أزمة
فيروس كورونا.
وأضاف املعهــد أن التوقعات على
املــدى الطويــل تضعــف ،إذ يرى
املزيد من احملللني وشــركات النفط
أن الوصول إلــى ذروة الطلب على

النفط سيكون في وقت أقرب من
التوقعات الســابقة التي أشارت
للعقد املقبل.
وفي إشارة إلى أهداف اتفاق باريس
للمناخ ،قــال باتريــك هيلر ،الذي
شارك في هذا التقرير «من احملتمل
أن يؤدي قدر هائل من االستثمارات
احلكومية فــي مشــاريع النفط
إلى حتقيــق عوائد فقــط إذا كان
االستهالك العاملي للنفط مرتفعاً،
لدرجــة أن العالم يتجــاوز أهداف
انبعاثات الكربون اخلاصة به».

ولفــت املعهــد إلى أن شــركات
النفــط الكبــرى ،مثــل بي.بــي
وتوتال ورويال داتش شــل ،خفضت
تقديراتهــا ألســعار النفط على
املدى الطويل بشكل تدريجي ،وهي
حاليا ً في نطاق من  50دوالرا ً إلى 60
دوالرا ً للبرميل ،لكن بعض احملللني
يتوقعون مســتويات أقل من ذلك،
اعتمادا ً على وتيــرة حتول الطاقة.
وبحســب املعهد فأن األموال التي
تســتثمر في املزيد من املشروعات
النفطية الزاخــرة بالتحديات رمبا

وأضــاف أن االســتثمارات قد تدر
أرباحا ً على شركات النفط ،لكنها
قد «متهد الطريق ألزمات اقتصادية
في جميع أنحاء العالم الناشــئ
والنامي ،وتتطلــب عمليات إنقاذ
في املســتقبل ،جتعل الشــعوب
تدفع ثمنا ً غالياً».
ونبــه املعهد إلــى أن املنتجني في
الشــرق األوســط ،مثل اململكة
العربية السعودية ،سيكونون أقل
تأثراً ،ألن مستويات التعادل لديها
أقل بكثير.

من األفضــل إنفاقها على الرعاية
الصحيــة والتعليــم ،أو تنويــع
االقتصاد ،لتقليص عدم املساواة،
وتقــع الكثير من تلك الشــركات
الوطنيــة في بلــدان يعيش فيها
 280مليــون شــخص حتــت خط
الفقر .ديفيــد مانلي ،كبير احملللني
االقتصاديني في معهد إدارة املوارد
الطبيعيــة ،وأحد املشــاركني في
كتابة هذا التقرير ،قال إن «نفقات
شركات النفط احلكومية مقامرة
غير محسوبة إلى حد كبير».

األمم المتحدة :انكماش حركة التجارة العالمية  % 9خالل العام الماضي
الصابح الجديد ـ وكاالت:
أظهــر تقرير صــادر عــن مؤمتر األمم
املتحدة للتجــارة والتنمية (أونكتاد)
امس األربعاء انكماش حركة التجارة
العاملية خالل العام املاضي بنســبة
 9في املائة ســنويا رغم التحســن
الــذي ســجلته فــي أواخــر العام
بقيادة اقتصادات شــرق آسيا ،وفقا

لـ»األملانية».
وقــال التقريــر إن تعافــي التجارة
العاملية خــال الربع األخير من العام
املاضي كان «متفاوتا» حيث ارتفعت
حركة جتارة السلع بنسبة  8في املائة
في حني انكمشت جتارة اخلدمات.
وبحســب التقريــر األممــي فإنه في
حني تأثــرت حركة التجــارة الدولية

«بشــدة باالضطرابــات االقتصادية
واالجتماعيــة الناجمــة عن جائحة
فيروس كورونا املســتجد» ســجلت
دول شــرق آســيا «زيادة في حصتها
من الســوق العاملية» بعد أن متكنت
من «التعامل بصورة أفضل من حتدي
اجلائحة».
وشهد الربع األخير من العام املاضي

منــوا في صادرات الســلع من الصني
التي شــهدت ظهور فيروس كورونا
املســتجد ألول مرة بنســبة  17في
املائة سنويا في حني ارتفعت صادرات
اليابان بنســبة  3في املائــة وكوريا
اجلنوبية بنسبة  4في املائة.
كما ســجل االقتصــاد الصيني منوا
مبعدل  2.3في املائة سنويا خالل العام

املاضي ،بعد منوه خالل الربع األخير من
العام بنسبة  6.5في املائة مما ساهم
في تعويض االنكماش االقتصادي في
الشهور األولى من العام.
وقــال منظمة أونكتــاد أنه في حني
ســجلت جتارة الســلع منــوا خالل
النصف األول من العام املاضي استمر
تراجع جتارة اخلدمات على املســتوى

الدولي بســبب التأثيرات الشــديدة
للقيود املفروضة على حركة السفر
الحتواء اجلائحة.
في الوقت نفسه تراجعت حركة جتارة
السلع في العالم خالل العام املاضي
ككل بنســبة  6في املائة سنويا ،في
حني تراجعت جتارة اخلدمات بنســبة
 10.5في املائة.

ليبيا من الوفرة إلى االنهيار االقتصادي بعد  10سنوات من الحرب
الصباح الجديد ـ وكاالت:
حولت عشر سنوات من احلرب ليبيا
التي متلك أكبــر احتياطات نفطية
في إفريقيا ،من بلــد ينعم بالوفرة
إلى اقتصاد منهار حتول سكانه إلى
فقراء ومعدومني.
أحيت احملادثات السياســية األخيرة
اآلمال في إنعاش اقتصاد البالد الذي
كان مــن أكثر اقتصــادات املنطقة
ازدهــارًا ،وال ســيما بفضل انتعاش
إنتاج الذهب األسود.
ولكن اليوم ،أنى نظرت في هذا البلد
الذي يبلغ عدد سكانه سبعة ماليني
نســمة ،ســترى رافعــات ضخمة

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:
تراجع الدوالر إلى أدنى مستوى في
أســبوعني إذ أثار انخفــاض عوائد
سندات اخلزانة األمريكية شكوكا
بشأن توقعات أداء العملة األمريكية
في ظل اقتراب إقــرار حزمة حتفيز
مالي كبيرة في الواليات املتحدة.
لكن العملة الرقمية بتكوين قفزت
ملستويات قياســية جديدة وتتجه
صوب مســتوى رئيسي آخر هو 50
ألــف دوالر .وارتفعت قيمة بتكوين
بنســبة تزيد عن ألف في املئة منذ
مارس آذار  2020فــي بداية جائحة
كوفيــد -19ويقــول محللــون إن
توقعات بأن تصل إلى  100ألف دوالر
هذا العام لم تعد خيالية.
وبحسب «رويترز» دفع املستثمرون
الــدوالر لالرتفــاع في األســابيع
األخيــرة إذ يتحــرك الدميقراطيون
ســريعا إلقرار حزمة للتخفيف من
تداعيات كورونا بقيمة  1.9تريليون
دوالر يقترحهــا الرئيــس جو بايدن،
لكن بعــض احملللني قالوا إن اإلنفاق
املالي الكبير مصحوبا باســتمرار
سياســة فائقة التيســير جمللس

غطاها الصدأ قــرب مبان تهالكت
قبــل أن يكتمل بناؤهــا وقد غزتها
األعشاب البرية ،فتسمرت لتشهد
على اقتصاد أصابه اجلمود.
هكذا على مد النظر تنتشــر مئات
املشــاريع املهملــة املقــدرة بعدة
مليارات من الدوالرات التي أطلقتها
في مطلع األلفية شــركات عاملية
عمالقــة قبــل أن يحــول انعــدام
االستقرار دون املضي بها قد ًما.
فالنشاط االقتصادي في ليبيا اليوم
رهينة االنقســامات السياســية
العميقة بني سلطتني متنافستني
تتنازعان الســيطرة علــى «الهالل

النفطــي» الواقــع فــي منتصف
الطريق بني طرابلس العاصمة ومقر
حكومــة الوفاق في شــمال غرب
البالد ،وبنغازي في الشمال الشرقي
التي تســيطر عليها قوات املشير
خليفة حفتر.
في العام املاضــي ،أغلقت فصائل
مواليــة للمشــير حفتر منشــآت
إنتاج النفط الرئيســية للمطالبة
بتوزيع أفضــل لإليرادات التي تديرها
طرابلــس .لكــن فشــل الهجوم
للســيطرة على العاصمة دفعهم
إلى التخلي عن هذا االبتزاز.
انتعش اإلنتــاج ليبلــغ  1,3مليون

برميل يوم ًيــا في كانــون األول ،أي
عشــرة أضعاف مــا كان عليه في
الربع الثالث من عــام  .2020لكنه
ظل أقل مــن  1,6مليون برميل كما
كان قبل عشر سنوات.
في ذلك الوقــت ،وبعد أن ظل نظام
القذافي لفترة طويلــة منبوذًا من
اجملتمــع الدولــي ،حتســنت عالقة
النظام بالعديد من الدول .ولم يخف
«القائــد» معمر القذافي طموحاته
لتطوير البنى التحتية.
وهكذا تبنت البالد مشاريع عمرانية
عدة من املســاكن واملستشــفيات
والطــرق واملراســي ،وهكــذا ُوضع

احلجر األســاس لعدد ال يحصى من
املشاريع.
تقاطــرت الشــركات الروســية
والصينيــة والفرنســية والكورية
واإلماراتية والتركية واإليطالية إلى
ليبيا لنيل نصيبها من املشاريع.
هجر املستثمرون البالد التي احتلت
املرتبــة  186مــن أصــل  190فــي
تصنيف «ممارسة األعمال التجارية».
وخســرت الشــركات مبالغ طائلة
وكذلــك الدولة التــي كان عليها
تعويــض اجملموعات املتضررة بعد أن
جلأت إلى مقاضاتها.
كان العــام املاضي صع ًبــا إلى حد

كبير ،فقــد تســبب الهجوم على
طرابلس واحلصــار النفطي «بأخطر
األزمــات السياســية واالقتصادية
واإلنسانية في ليبيا منذ عام ،»2011
وفقًا للبنك الدولي.
قال الباحث في الشؤون االقتصادية
كمال املنصوري إن «ليبيا متر بتراجع
اقتصادي غير مســبوق ،خاصة مع
األضرار التي حلقــت وال تزال بقطاع
النفط وهو املورد الوحيد للبالد ،جراء
االغالقات املتكررة التي أثرت ســلبا
على إيرادات احلكومة من النفط».
ت ُضاف إلى كل ذلك أزمة نقدية كبيرة
بوجود مصرفــن مركزيني :مصرف

ليبيا املركــزي في طرابلس ومصرف
آخر موازٍ له في الشــرق ،األمر الذي
يعيق السيطرة على سياسة البلد
النقدية بينما ينهار الدينار .في هذا
السياق ،يعجز الليبيون عن تصريف
أمورهم احلياتيــة اليومية في ظل
نقص حــاد في الســيولة والبنزين
والكهرباء والتضخم املتسارع.
قالــت ســليمة يونــس ( 57عا ًما)
التــي عملت «ألكثر من  20عا ًما مع
شركات نفط أجنبية» وكانت حتصل
على «أجر
مجز» لوكالة فرانس برس
ٍ
إن هذه الشــركات «غادرت جميعها
البالد ولم تعد قط».

الدوالر يهبط ألدنى مستوى في أسبوعين
وبيتكوين تتجه صوب  50ألف دوالر
االحتياطــي االحتــادي األمريكــي
سيشــكالن عاملني معاكســن
للعملة األمريكية.
وانخفض مؤشر الدوالر  0.55باملئة
إلى  90.450في أواخر التعامالت.
وتسببت بيانات للوظائف األمريكية
مخيبة لآلمــال صدرت يوم اجلمعة
في تقويض ارتفاع استمر أسبوعني
دفع مؤشــر الدوالر ألعلى مستوى
في شهرين عند .91.6
وجتــددت اليــوم اخملــاوف لــدى
املستثمرين إذ قال بعض املتعاملني
إن حزمة حتفيز مالي جديدة وأسعار
فائــدة قياســية منخفضــة في
الواليات املتحدة سيضغطان على
العملة اخلضراء في األشهر املقبلة.
وكان أكبر مســتفيد مــن تراجع
الدوالر هي بتكويــن ،التي ارتفعت
فــوق  48ألف دوالر ،مســتندة إلى
زيادة تقــارب  20باملئة ســجلتها
أثناء الليل بعد أن أعلنت تسال عن
استثمار بقيمة  1.5مليار دوالر في
العملة الرقمية.
والعملــة األخــرى التــي حققت
مكاســب كبيرة هي الني الياباني
الذي ارتفع  0.6باملئة مقابل الدوالر
مسجال  ،104.55وهو أعلى مستوى

انخفض مؤشر الدوالر  0.55باملئة إلى  90.450في أواخر التعامالت
في أسبوعني.
وصعد اليورو  0.6باملئة إلى 1.2118
دوالر ،مرتفعا من أدنى مستوى في

شــهرين البالغ  1.1952دوالر الذي
المسه يوم اجلمعة.
وقفز اجلنيه االســترليني  0.5باملئة

إلى  1.3816دوالر وهو أعلى مستوى
منذ أبريل نيسان .2018
ســجل البيتكيون
وفي الوقت ذاته
ّ

أعلــى مســتوى له علــى اإلطالق
الثالثاء وجتاوزت قيمته  45ألف دوالر،
مدفوعا بإعالن شــركة «تيســا»
اســتثمارا ضخما بقيمة  1,5مليار
دوالر في هذه العملة املشفرة تقوم
به الشركة التي تخطط أيضا لبدء
القبول بها كوسيلة للدفع.
وقرابــة الســاعة  13:00بتوقيت
جرنيتش مت تــداول عملة البتكوين
في مقابل  45ألفا و 445دوالرا بعدما
سجلت مستوى قياسيا جديدا بلغ
 48ألفا و 215دوالرا عند الســاعة
 7:00بتوقيت جرنيتش الثالثاء وفقا
للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
وقــال مايكل هيوســون احمللل في
مجموعة «سي إم سي ماركتس»،
«لقد جلب إلون ماســك للبتكوين
أقــوى دعــم فــي تاريــخ العملة
املشفرة».
وكان رئيس «تيسال» ،أغنى رجل في
العالم ،ر ّوج كثيــرا ملزايا البتكوين
والعمالت املشــفرة على حســابه
على «تويتــر» ،لكن هذه املرة األولى
التــي تســتثمر فيهــا مجموعة
بحجم «تيســا» جزءا من أموالها
في بتكوين.
وعــادة ما تتردد الشــركات اخلاصة

بإبدال أموالها النقدية بأصول غير
مســتقرة مثل البتكوين ،بحسب
«الفرنسية».
وقامت شركة أميركية أخرى ،ناشرة
برمجيــات «مايكروســتراتيجي»
بشــراء عمالت بتكوين بقيمة تزيد
عن مليار دوالر في األشهر األخيرة.
ومع اإلعالن في ديســمبر عن شراء
عمالت بتكوين إضافية ،قال الرئيس
التنفيــذي للمجموعــة إنه يعتبر
«إدارة أموالنا مبثابة تفسير ألدائنا».
ورحــب مســتخدمو العمــات
ّ
املشفرة بوصول شــركة أكبر إلى
هذه الســوق .وقال باتريك هوســر
الوسيط في شركة كريبتوبروكر»
للعمــات املشــفرة إن اســتثمار
تيســا «ال يؤدي إلى إعــادة ترتيب
األوراق بالكامــل ،لكنه يعزز فكرة
أن بتكوين لهــا مكانها في خزائن
الشركات».
وحذرت وزيــرة اخلزانــة األميركية
اجلديــدة جانيت يلني فــي خطاب
تأكيــد تعيينهــا فــي مجلــس
الشيوخ من أن العمالت االفتراضية
«تستخدم بشكل رئيسي» لتمويل
نشــاطات غير مشــروعة» ومت ّثل
مصدر «قلق».

اعالن
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ثقافة

كتابة

ّ
حرية الفكر في الراهن اإلسالمي المعيش ـ تمثالت ومآالت
د .وسام حسين العبيدي
في قصيدته الشهيرة بعنوان (تونس) أشاد
اجلواهري بالشريعة اإلسالمية بقوله:
		
ت يَراعا ً جا َل في َجنَباتِها
وحا َم ْ
وصان َْت – عليها أو لها – ِمقوال ً ذَرْبا
ت عيناً ،وما َق َ
ت يدا ً
ط َع ْ
س َملَ ْ
وما َ
ت كتبا
وال
رأيا،
حجزت
وال
أحرَ َق ْ
ْ
ْ
وأنــا على يقــن أنّه فــي هذين
البيتني ،لم يكن ينظر إلى متثيالت الشريعة
وتطبيقاته املنحرفة – إال مــا ندر -على يد
الذين تو ّلوا احلكم باسم اإلسالم من أدعياء
للدين لم يتركوا وســيل ًة من وسائل القهر
والترويع والقمع بشتّى ضروبه؛ ألجل إقصاء
اآلخــر ُ
وتوجهــات املنظومة
املالف لــرؤى
ّ
احلاكمة باســم اإلســام ،ولعل مطالع ًة
سريعة لتراثنا العربي اإلسالمي ،تكفي ألن
يضج فيه من
نأسى كل األســى؛ ملا
أحداث
ُّ
ٍ
ِّ
ِجسام أودت بعقول
مفكرة إلى أ ْن تنتهي إلى
مآالت مؤسفة جت ُّر احلسرة خلفها والندامة
ٍ
أنّها لم تلقَ مــن يُكرمها أو يحتفي بها ،أو
يدعها وشــأنها تأخذ مســارها الطبيعي
في احلياة االجتماعية والثقافية في زمنها،
وإذا ما ُقــ ِّدر َ لها أ ْن تنا َل ما تســتحقه من
اهتمام ورعايــة ،فهذا ما يكون بعد أن ميوت
صاحبها ،وميــوت ذلك اجليــل «العاق» لها،
وينشــأ ٌ
بأسلوب
جيل آخر يعيد الك ّر َة ثانية
ٍ
آخر من التهميــش ،وذلك بإحياء ذكرى تلك
ويارس في
املواهــب املظلومة في وقتهــاُ ،
الوقت نفسه دفنًا معنويًّا لعباقرة زمانه من
مفكرين يخالفون السائد من أفكار وتقاليد
مت ّثل مخيال العامة مــن أبناء ذلك اجملتمع،
وعود ًة إلى مضمون البيتــن الذين قالهما
اجلواهــري في ضمــن القصيــدة ،أجده -
اجلواهري -يريد أ ْن نعود إلى هذا اإلسالم ،هذا
الدين الذي كفل حرية الفكر ،وأتاح ُفسحة
االختالف في فضاء الثقافة مبا يُعزِّز التعايش
الســلمي بني جميع مك ّونات اجملتمع؛ وألن
اإلسالم دين سالم ورحمة ،فمن الطبيعي أ ْن
يبتعد عن كل مــا يؤ ّدي إلى العنف وإقصاء
اآلخــر ،ولك َّن واقع احلــال ،يحكي لنا خالف
هذا التصــ ُّور املثالي للدين الــذي تأتّى عبر
القراءات البعيدة عــن جوهر الدين ،فكانت
ح ّرية الفكر عبر جميع العقود مرمى
هدف
ٍ
جلميع األنظمة احلاكمة سواء أكانت حتكم
باســم اإلســام أم بغيره ،بدليــل ما وقع
َّ
ولعل
وظلم بحق رجــال الفكر،
حيــف
من
ٍ
ٍ
األكثر قســاوة منها ،تلك التي
تخص اجملال
ُّ
الديني ،إذ القراءة الرســمية للدين في ِّ
ظل

احلكومات ،تأبى السماح لغيرها من قراءات
تناوئهــا في األهــداف واملقاصــد ،فالدين
ينبغــي – وفق منظورهم -أ ْن ُتتَك ُر أفكاره
ِّ
واالتاه العام للســلطة
يصب
ورؤاه فيما
ُّ
السياسية أو االجتماعية ،ويكفي أ ْن نشير
إلى ما تعــ ّرض إليه أحمد بــن حنبل من
تعذيب فيما يُصطلح عليه بـ(محنة خلق
القرآن) في أواســط القرن الثالث الهجري،
وغيرهــا كثير ،وصوال ً إلــى عصرنا احلديث
الذي اســتمرَّ هو اآلخر فــي نهج اإلقصاء
للمختلِف في هذا احلقل  -الفكر الديني-
ُ
املُل َّغم بأسوار القداسة واخلطوط احلمراء،

حين صدر كتاب (اإلسالم وأصول
الحكم) للشيخ األزهري علي
عبد الرازق ،الذي أبان فيه حقيقة
الحكم باسم اإلسالم وأنه ليس
من اإلسالم في شيء ،بادر علماء
األزهر – بدعم وتأييد من الملك
فؤاد -لتأسيس هيئة علمية
لمحاكمته ،باسم هيئة «كبار
العلماء في األزهر» وتجريده من
كل مناصبه ،ولم يكتفوا بذلك،
بل سحبوا منه أعلى شهادة حصل
عليها وهي «العالمية» وكان
ذلك في الربع األول من القرن
العشرين ،وكان األمر نفسه مع
طه حسين الذي القى هو اآلخر من
االتهامات بالكفر والمروق من
الدين فضال عن البالغات المسجّلة
عليه في المحاكم

ولعل اجلواهري املتابع بحرص على ما يجري
من أحداث جرت فــي العالم العربيّ ،
تؤكد
شــرقة التي يرسمها
لنا خالف الصورة امل ُ ِ
للشــريعة في الشــاهد الذي استوقفنا
في أّ ّول املقالة ،فحني صدر كتاب (اإلسالم
وأصول احلكم) للشــيخ األزهري علي عبد
الرازق ،الذي أبان فيه حقيقة احلكم باسم
اإلسالم وأنه ليس من اإلسالم في شيء ،بادر
علماء األزهر – بدعم وتأييد من امللك فؤاد-
لتأســيس هيئة علمية حملاكمته ،باســم
هيئة «كبار العلماء في األزهر» وجتريده من
كل مناصبه ،ولم يكتفوا بذلك ،بل سحبوا
منــه أعلى شــهادة حصــل عليها وهي
«العامليــة» وكان ذلك فــي الربع األول من
القرن العشرين ،وكان األمر نفسه مع طه
حســن الذي القى هو اآلخر من االتهامات
بالكفر واملروق من الدين فضال عن البالغات
املسجلة عليه في احملاكم ،ما جعله يتنازل
ّ
عن كتابه (في الشــعر اجلاهلــي) ملا فيه
من آراء جريئة أثارت حفيظة املتشــ ِّددين
من علماء األزهر وغيرهــم ،وبالنتيجة لم
تكن الســاحة الفكريــة نزيهة من تدخّ ل
السياسة وإمالءاتها ،وإذا كان ذلك في الربع
األول من القرن العشــرين ،فقد كان األكثر
واألشد قســوة في الربع األخير منه،
وطأ ًة
ّ
وهذا ما جنده فيما وقــع على املفكر نصر
حامد أبو زيد ،الذي حكمت عليه السلطة
الدينية  -متمثلة باألزهر وعلمائها ،فضالً
عن بعض أســاتذة اجلامعة املتشــددين-
باإلحلــاد والتكفيــر ،واالرتداد عــن الدين
االســامي ،ومبوجب ذلك احلكــم أصدروا
حكما هو األكثر تطر ًفــا وإيغاال ً لوأد اآلخر
ً
اخملتلف ،متم ّث ً
ــا بتفريق زوجته منه عنوة،
باعتبار أن املســلمة ال يجوز لها البقاء في
كنف زوجها املرتــد! .وأخير تلك احملاكمات
كانت في السعودية مع رجل الدين املعتدل
حسن بن فرحان املالكي الذي ع ّبر عن آرائه
بكل موضوعية وبأسلوب علمي لم يخرج
فيه عن ضوابط البحث والتحقيق ،وليس
بعي ًدا ما يجري في الســاحة اإلســامية
بوجهها الشــيعي ،فهي األخرى ليســت
منفتحــة كل االنفتــاح مبا يليــق واإلرث
العظيم لســيرة أئمة أهل البيت (ع) مع
اخملتلف معهم ،فقد شــهدت هي األخرى
بني الفترة واألخرى ،حمالت من التسقيط
املعنــوي متم ّثــاً بفتــاوى التفســيق
عقــل منغلق
والتضليل التــي تُنبئ عن
ٍ
ينوء باآلخر اخملتلف حتــى وإ ْن كان منتم ًيا
للمذهب نفســه ألولئــك احملافظني ،ومن
الطبيعي أ ْن ال يشــفع لهذا اخملتلف ذلك

اجلواهري
االنتماء ،وال مــا يبتغيه من إصالح وترميم
في داخل املنظومة الفكرية لذلك املذهب،
َّ
ولعل أشد ضروب اإلقصاء للمختلف ،حني
ض عليه اإلقامة
تُسدل عليه األسوار فتُفرَ ُ
وينــع من الظهور على وســائل
اجلبريةُ ،
اإلعالم ،وتُقطــع عنه الزيــارات ،بل تصل
الدرجة إلى القتل البطيء بعدم الســماح
للتــداوي والعالج ،وما تعــ ّرض إليه بعض
علماء إيــران ممّن خالف برأيــه وفكره رأي
الســلطة الدينية «الشيعية» من ضروب

التضييق عليهــم ،يُدلِّل على ما قلناه من
ترســيخ للرأي الواحد الــذي يتم ّثل برأي
األغلبية ،وينســجم
وتوجهات السلطة،
ّ
ويُفضي إلى تكريــس الديكتاتورية التي ال
متت لإلســام بأي صلة ،وأعني به اإلسالم
ُّ
الذي ل ّوح اجلواهري بتمظهراته السمحاء،
وتنبغي اإلشارة إلى مواقف نبيلة تستحقُّ
اإلشادة في هذا الســياق ،على الرغم من
كونها ضئيل ًة في مســاحتها ،كذلك إنها
متظهرت بالســماحة حني كان اخملتلف ال

ميت بصلة باملذهب ،ومن ذلك موقف املرجع
ُّ
السيد احلكيم في أواسط الستينات حني
أبرق إلى جمال عبد الناصر برسالة يطالبه
فيها بأ ْن يُســقط عقوبة اإلعدام عن سيد
قطب ،كذلك ما كان للشيخ محمد جواد
مغنية من موقف نبيل مع املفكر الدكتور
صادق جالل العظم الذي أُحيل إلى احملاكم
بســبب ما أثاره فــي كتابه (نقــد الفكر
الديني) وطالب بأ ْن يُسمح للعظم أ ْن يع ّبر
عن رأيه فيما يشاء ،أو يكون ر ّد الفعل املع ّبر
عن شــجبه قمع احلريــات الفكرية عند
ّ
ليؤكد أصحابه لدى أتباعهم
املذهب اآلخر؛
أنهم يرعون حرية الفكر ويشــجبون كل
عما يصدر
من يقف بالض ِّد منهــا ،فضالً ّ
لهم من مؤلفات في هذا الشــأن ،كما هو
احلال عند الشــيخ محمد اخلضر حســن
تصدى بحزم لطه حسني وعلي عبد
الذي
ّ
الرازق فــي كتابني أ ّلفهما للــرد عليهما،
وفي الوقت نفســه يكتب عن (احلرية في
ً
ً
مشتركا
سلوكا
اإلســام) !..وهذا ما جنده
سجل
عند بعض ممثلي املذاهب في كل ما ي ُ ّ
نقطة لصاحلهم فــي إظهار اآلخر اخملالف
لهــم مذهب ًيا أنه أبعد مــا يكون عن قيم
اإلسالم السمحاء في ِقبال تضامنهم مع
اخملتلف وشــجبهم كل ما يتع ّرض له من
إقصاء من علماء ذلــك املذهب ،بالضبط
كما نشاهده يوم ًيا في القنوات الفضائية
التــي تكــ ّرس جهدها على مــن يخالف
توجهاتها املذهبية أو السياسية فتسلط
الضوء عليــه ،وباملقابل تغض الطرف على
ما يقــع في داخــل املذهب الــذي تنتمي
ُثبت تطرف ممثلي ذلك
إليه من ممارســات ت ِ
املذهب وافتقارهم أدنى مستويات التعامل
اإلنســاني مــع اخملتلف فكريــا .وما أحرى
نتأمل في ظل هــذا الواقع ،مدى متثيل
أ ْن ّ
يدعي متثيله من
اإلســام عند الكثير ممن ّ
علماء املذاهب ،ونصل إلى نتيجة مفادها:
أ ْن ال حرية للــرأي والرأي اآلخــر ما دُمنا ال
نخلع عن عقولنا أغالل التعصب املذهبي
الذي من شأنه إضاعة كثير من املوضوعية
في سلوكنا وأحكامنا ،مبا يُفضي إلى إبقاء
احلــال املُزري على ما هو عليه من دون تق ُّد ٍم
في احلياة العلمية والعملية ،وهذا ما أشار
واقعي ومحسوس،
إليه اجلواهري فيما هو
ٌّ
والذي به نختم مقالنا هذا ،هو قوله:
حري ُة الفكرِ مازالت مهددةً ...في االجتماع
ودهماء
ِ
بجمهورٍ
إال
ً...
ة
ر
مفس
كانت
ما
وبالنواميس
لصالح
َّ
ِ
ِ
وأسماء
هيئات
ٍ
ِ

اصدار

ّ
العباد ،و«صورة تذكارية في الجنة»
أيهم
أحمد عبداهلل الجميلي
عن دار شهريار في البصرة ،صدر للشاعر
«أيهم الع ّباد» كتابه الشــعري الثالث،
والذي جــاء بعنوان (صــورة تذكارية في
اجلنة) .توزع الكتاب على  112صفحة من
القطع الوسط ،وضم  43نصا ً نثريا ً ع ّبر
الشاعر من خاللها عن أوجاع جيل عراقي
غاضب يحلــم بوطن صالــح للعيش،
كما حمــل الكتاب  16تخطيطا ً بتوقيع
الفنانة زهراء يوســف ،فضال ً عن بورتريه
للشــاعر على الطية األخيرة بريشــة
الفنان أحمد الع ّواد .

يشــار إلى أن بــاب املراجعات في خامتة
الكتاب ،حمل شــهادات لنقاد وشعراء
بارزيــن أهمهــم د .عبد الواحــد لؤلؤة
وفاضل العــزّاوي و د .علي جعفر الع ّ
الق
و د .فاضل عبــود التميمي و عبد الرزاق
الربيعــي .نقرأ ممــا كتب العــ ّ
اق على
الغالف األخير :
«يغترف أيهـــم الع ّباد موضوعاته من
النفس
اليومي املشــوب باحليرة ومــن
ِّ
ٍ
املزحومــ ٍة بالرضــوض والكوابيــس،
ماض
بإميــاءات إلى
ليجســد ذلك كله
ٍ
ٍ
ب
ي
مخ
حاضــر
أو
بعدالته،
مشــكوك
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
لآلمال ،وال يصلح حتى للذكرى «.
ومما جاء في شهادة العزّاوي على الط ّية

األولى ،نقرأ أيضا ً :
«أيهم العباد شــاعر يعــرف كيف يبدأ
القصيدة وكيف يختمها بأقل قدر من
الكلمات وكثير من العاطفة».
يقول الشاعر في نص «خبرة ميدانية» :
أكتب رواي ًة في حياتي
«لم
ْ
ولكن ،
ما شاهدت ُه على الستاليت
من أجساد يتطاي ُر منها الدخا ُن والبارودُ،
رأس العالم
يكفيني ألن أصدع َ
مبأساة بالدي».
بي الدكتور التميمي ،بأن  « :هذه
فيمــا ّ
اجملموعــة حتتفــي بالعتبات نــزوال ً إلى
عتبات القصائد لتكون عتبة كبرى في

التخييل .
ليأتــي الشــاعر والكاتب املســرحي
عبدالرزاق الربيعي ،واص ًفا هذه اجملموعة
بأنها  :مرســوم ًة بفرشــاة تسبح في
فضاءات حرة ،وبألوان احلزن ،وتنطلق في
مساحات مفتوحة للتأويل ،وعلى وجهه
حس املفارقة
ابتســامة مريرة ،معتمدا ً ّ
والسخرية ،ليختزل الكثير من املعاني،
التي تنساب ببساطة آسرة ،بال تك ّلف،
وال خوف ،وال تبجيل « .
يذكر أن أيهم الع ّباد ،شــاعر من مواليد
 1987في مدينة ال َعلم .صدر له «رقصة
على استحياء» بطبعتني  2015و ،2018
و «قبل أن ينقرض العالم» .2019

قراءة

قصص ومضة  ،ابتكار وتجدد قراءة في مجموعة «زنزانة«
ابراهيم سبتي
فــي منتصــف الثالثينيــات اصــدرت
ناتالي ســاروت كتابها املثيــر للجدل «
انفعاالت « كان العالم االدبي يســتقبل
منطا ســرديا جديدا اطلق عليــه النقّ اد
القصــة القصيرة جــدا  .اخذ هذا الفن
اهتماما واســعا وكبيرا فــي ظل كثير
من املعترضني على جتنيسه وعدوه فرعا
من القصــة القصيرة  .فــي حني اهتم
كثير من النقاد والكتاب باســتقالليته
حتى صار جنســا قائما بذاته  .وكتبها
الكثير من كتّاب الســرد ومتيزوا به  ،مع
ان البعض اعتقد بأنها ســهلة التناول .
ال ميكن ابدا اعتبار القصة القصيرة جدا
فنا ســهال  ،امنا هي مــن اصعب الفنون
الســردية العتبــارات متعــددة اهمها
االختــزال والتكثيف  .وطاملــا نحن في
عصر يتطور ســريعا  ،وتتطور معه كل
جوانب احلياة  ،فان الســرد اصابه التطور
هو االخر  .فلم تعد هناك روايات ضخمة
بحجم روايات دوستوفيسكي او هيرمان
ميلفل او جاك لنــدن او جيمس حويس
مثــا  ،ولم تعد القصــة القصيرة كما
كانــت في زمن ادغار الن بــو او غوغول .
فكان ال بد ان يتأثر الســرد بتأثر العناصر
االخرى ولذا ولدت القصة القصيرة جدا
 .ولكن انتشــر في اآلونــة االخيرة  ،فنا
جديدا يشــبه القصة القصيرة جدا في

االختزال والتكثيف ولكنه اكثر ترشيقا
في اللغــة واحلدث اطلــق عليه قصة

الومضة  .هذا الفــن كتبه القليل وما
زال ناشــئا ولكنه اثبت جدارته وقدرته

على منح املعنى كامل شــفراته وبلغة
ال تخلــو من التميز  .فــي كتابه اجلديد

« زنزانــة « يكتب القاص عبــد الكرمي
السامر هذا الفن اجلديد بقدرة ودهشة
جتعلنا امــام منتج يســتحق التأمل .
احتوى الكتاب على ثمانني قصة ومضة
وكانــت تتهافت امامنا كحصان جامح
يجــري ونركــض خلفه  .متيــزت بلغة
رشيقة ومعانيها الواضحة التي تذوب
في احداثهــا التي ال حتتاج الى وصف او
حشــو زائد  .فبانت القصص على انها
لوحات معروضــة على اجلدار حتكي كل
واحدة معناها ومحتواها للناظرين دون
عناء  .استطاع الســامر ان يحيلنا الى
فضاء واسع من اخليال والتأويل ملا طرحه
فــي ومضاته  .ان جعل املتلقي  ،عنصرا
مكمال للبحــث والتأويل واكمال البناء
القصصي املفتــرض  ،هو احد مقومات
قصص الومضة التي حتتــاج الى قارئ
يفك معناها الدفــن الذي رمبا ال يظهر
من اول قراءة.
ان قصص الومضة هــي انتقالة واعدة
في عالم الســرد وإحدى املكونات التي
قد تنافس اجناسا اخرى  « :كلما رأيته ،
ايقنت انه عاشق « عاشق ص  « 22وصل
الــى الصفحة االخيرة  ،رمــاه « وصول
ص  « 12حــن تعانقــا  ،تذكرته « عناق
 32ان هكــذا قصص  ،جتدها قد احتوت
على حدث وشــخصية واكتفت بهما
وازاحــت باقي التفاصيــل الى الذهنية
املتقــدة للقــارئ الذي يقوم بتفســير
وجتميع املعنــى  ،ورمبا يصنع مســرحا

للحــدث ويتخيل الزمــان واملكان الذي
افتقدتهــا قصص الومضــة  .فيكون
القارئ احد صانعــي النص افتراضا  .ان
قدرة الكتابة في هــذا اجملال حتتاج الى
ثقافة خاصــة في كتابة هــذا النمط
الــذي هو من اصعب الفنون الســردية
ناهيك اســتخدام اللغــة الصحيحة
املعبرة اخلالية من الفجوات والترهل  .ان
« زنزانة « هــي مجموعة احداث كتبت
بفنية ومهارة واكد عبد الكرمي السامر
 ،انــه ميكــن للقصة القصيــرة ان تلد
اجناســا اخرى تأخذ مدياتها واندفاعها
في ميدان الســرد احملموم  .وهي ســبق
ســردي جديد لم يألفه القارئ العراقي
بعد  ،مــع انه قد ُكتب فــي دول اخرى
ولكنه ظل محدودا في بعض في اخرى
 « .على الريح  ،ترســم وطنا « وطن ص
 « 80في الذاكــرة  ،طبع الدهر خطاياه
« خطايا ص  « 82في اعقاب ســجائره
 ،تركت الســنني « تراكم ص  86اعتقد
جازما  ،بان القاص عبد الكرمي الســامر
انتهج لنفســه نهجا خاصا به واهتم
كثيرا بفن القصــة القصيرة جدا ومن
ثــم اهتمامه بقصــص الومضة وهذا
يدلل علــى الوعي املتفرد الذي يتميز به
هذا القاص املبتكر  .احتوت الصفحات
على تخطيطات داخليــة للفنان خالد
خضير الصاحلي وصمــم لوحة الغالف
الفنان هاشم حنون .
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«كابالت» تحتوي اطفال المناطق الفقيرة والالجئين وتعلمهم الفنون
الصباح الجديد -متابعة:
هنــاك مبــادرات عــدة اطلقهــا
نشطاء ومهتمون بالطفل بصفته
عماد املســتقبل ومنهم مدرسني
ومعلمني كان لهــم االثر االيجابي
بطالبهم مــن حيــث اهتمامهم
بصحــة الطالــب النفســية
ومشــكالته االجتماعية التي ميكن
ان تؤثر على اســتيعابه ونشاطاته
وايضا االهتمام باملدرســة كمبنى
يجــب ان تتوافر فيه عدة شــروط
ليقبــل عليهــا الطالب بشــغف
وحماسة.
وفي مصــر اطلقــت هاجر مجدي
مؤسسة «كابالت» لتعليم االطفال
انواع الفنــون خاصة من جتد فيهم
موهبة حتتاج لالهتمام وحتتاج ايضا
الى دعم مادي .عــن اهداف املبادرة
ورحلتها فــي احملافظــات املصرية
تقول هاجر :الهدف األهم من إطالق
«كابالت» تعليــم األطفال التعبير
عن أنفسهم عن طريق شتى أنواع
الفنــون ،خاص ًة فــي املناطق التي
تعاني مــن ظروف معيشــية متنع
أهلها من تعليــم أوالدهم الفنون،
«نأمل أن نكون طريقهم نحو الفن».
وتهتم املؤسســة باألطفــال غير
القادرين على تعلــم الفنون لعدة
اســباب اولهــا اقتصــادي اضافة
الى طبيعة البيئــة التي ال تتقبل
احيانــا موضوع الفــن .اضافة الى
االطفال الذين وجدوا انفسهم بني
ليلة وضحاها بعيدين عن بلدانهم
وبيوتهم ومدارســهم بعد موجات
النزوح بســبب احلروب التي طالت
اكثر من بلد وتوجهت العائالت في
هذه البلدان الى مصر.
تقول هاجــر« :البدايــة كانت في
اإلســكندرية عــام  ،2012حيــث
استهدفنا أطفال بال مأوى ،وأطفال

املدارس ،في شــتى أحياء احملافظة،
وقمنــا بالتعــاون بعد مــع مبادرة
«عيش اإلسكندرية» التي أطلقها
املســؤولون باحملافظة عــام ،2015
بغــرض حتويلهــا إلى مركــز فني
وثقافي».
كما تقــدم املبادرة ً
ورشــا مجانية
لتعلــم أنواع متعددة مــن الفنون
لألطفال مثل :الغرافيتي والرســم
واالوريغامــي والتمثيل املســرحي

والنحت والغناء والتصوير ،يقدمها
عدد من اخملتصني املتطوعني.
جديــر بالذكــر أن «األوريغامي» فن
طي الورق بغرض إنتــاج عمل فني
باستعمال تقنيات النحت.
وبشــأن اختيار االطفال للفنون او
املعاييــر التي يتم على اساســها
تعليم الطفل فن معني دون ســواه
تقــول« :ال نفرض نوعــا معينا من
الفنــون علــى األطفال ،بــل نبدأ

باحلديــث معهــم ،للتعــرف على
اهتماماتهم التي في األغلب تكون
مبنيــة على البيئــة احمليطة بهم،
فعلى ســبيل املثال ،أطفال النوبة
مييلون إلى الغناء والرسم ،وتختلف
الرغبات باختــاف احملافظات التي
نتوجه إليهــا ،ونحاول التواصل مع
مختصــن للتطوع معنا حســب
الفن الذي يرغــب أطفال املنطقة
في تعلمه».

وامتــدت نشــاطات املبــادرة الى
اكثر مــن محافظة مــن ضمنها:
طنطا ،البحيرة ،وأســوان بالتعاون
مــع اجلمعيــات األهلية فــي تلك
احملافظــات ،باألخص فــي املناطق
الفقيرة بها.
كما قدمت «كابالت» ً
ورشــا فنية
لالجئني اجلــدد في األراضي املصرية
مــن ســوريا والســودان والعــراق
واليمن ،خــال موجة كورونا األولى،

عبر برامج التعليم عن بعد ،لكسر
مخاوف األطفــال خالل تلك الفترة
الصعبة بســبب اجلائحــة ومحل
اإلقامة اجلديد.
وتوضح هاجر مجــدي أن اخلطوة
األصعب فــي بداية كل ورشــة،
تقبــل األطفال لتعلــم الفنون،
وإقناع األهالي مبشــاركة ذويهم
في ورشــنا الفنية ،وتــزداد تلك
الصعوبة في اجملتمعات احملافظة،
التي ترى الفن غير مهم ألبنائهم،
«لكن مع مــرور الوقــت ،ينقلب
الوضــع ،ويتوجه األهالــي الذين
كانوا يرفضوننا في البداية ،بدعوة
ألفــراد ’كابالت‘ لنقــدم مزيد من
الورش إلى ذويهم».
وتضيف« :نستشــعر أثــر الفن
على األطفــال ،األمر ال يتعلق هنا
بتحولهم إلــى فنانني ،بل يتعلق
بتغيــر ســلوكياتهم ،فيكونوا
ً
تقبل للثقافات
أقل عن ًفا ،وأكثــر
األخرى ،ولديهــم القدرة للتعبير
عن أنفســهم بشــكل أفضل،
وهذا هو هدفنــا األهم من إطالق
املبادرة».
وتروي هاجر موق ًفا يكشــف تأثير
الورش الفنية علــى أحد أطفال
النوبة« :في بداية أي ورشة ،نقوم
بعمل ما يعرف بـ»ألعاب املسرح»
لنتبــادل التعارف مــع األطفال،
وخالل أحــد األلعــاب ،كان على
طفل أن يتــرك أخته تقف أمامه،
وهذا ما رفضه بشــدة ،ألنه وفقًا
لبيئتــه ،يجب أن يقــف أمامها
ليحميهــا ،ألنهــا ال تســتطيع
حماية نفسها ،وكنا نحاول خالل
الورشة كســر الصورة النمطية
عن املرأة فــي مجتمعه احملافظ،
لننجح فــي النهايــة ،وقد يبدو
ً
بســيطا ،لكننا ننظر إلى
املوقف
التغيير النابــع عنه في حياة هذا
الطفل في املستقبل».

ّ
التعرق!
طريقة لمعرفة الشعور باإلرهاق من خالل
الصباح الجديد  -وكاالت:
نشــر علماء ورقة بحثيــة تفيد
بإنشاء شــريحة إلكترونية ميكن
ارتداءهــا ،تســتطيع حتليل مدى
توترك من خالل اكتشــاف هرمون
معني في عرقك.
وقــال املعد الكبيــر والباحث في

معلومة

كليــة الفنــون التطبيقيــة في
لــوزان ،أدريان إيونيســكو« :وجود
نظام موثوق به ميكــن ارتداؤه قد
يساعد األطباء بشكل موضوعي
في حتديد ما إذا كان املريض يعاني
مــن االكتئــاب أو اإلرهــاق ،على
سبيل املثال ،وما إذا كان عالجهم

فعاال .وعالوة على ذلك ،سيحصل
األطباء على هــذه املعلومات في
الوقت الفعلي .ومن شــأن ذلك أن
ميثل خطوة كبيــرة إلى األمام في
فهم هذه األمراض».
وتتعقب الرقاقة هرمون الكورتيزول
 -وهــو هرمون الســتيرويد والذي

تفرزه الغدد الكظرية اســتجابة
لإلجهــاد الفســيولوجي ،مبا في
ذلك اإلجهاد البدنــي أو انخفاض
اجللوكوز في الدم.
وعندما يفرز جسمك الكورتيزول،
بســبب االجهاد ميكن اكتشافه
في اللعاب والعــرق واالدرار .وميكن

إفــراز الكورتيزول بدافع «تشــعر
أنك بخيــر وفجأة يحدث شــيء
ما يضعك حتت الضغــط» ويبدأ
جســمك فــي إنتــاج املزيد من
الهرمون.
ويعمــل التصحيح باســتعمال
ترانزســتور «تأثير حقــل البوابة

املمتــد» ( )EG-FETاملصنــوع
من الغرافــن ،لتحليــل كميات
صغيرة من الكورتيزول في العرق.
ويستعمل الترانزســتور شظايا
قصيرة من احلمــض النووي التي
ترتبــط بالكورتيــزول وتســحب
الهرمون بالقرب من املستشعر.

شريط

9

ملون

كواال يتسبب بأزمة سير
عبــر حيوان كواال الطريق اجلنوبي الشــرقي ،أحــد أكثر الطرق
السريعة ازدحاما في أستراليا ،متسببا بأزمة مرورية كبيرة.
وذكــرت الصحيفة أن الكواال تســبب بتحطم أكثر من ســت
سيارات على الطريق السريع ،وأوقف حركة املرور فيها ،بحسب
ما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» األميركية.
واندفع ســائقو الســيارات إلنقاذ الكواال الصغير من بني هذه
الكومة ،وقالت الســائقة «ناديا توجويل» أنها شاهدت الكواال
الصغير يتحرك بســرعة بــن املركبات على الطريق الســريع،
وأضافــت أنها قد رأت ســيدة جتــري خلفه ببطانيــة محاولة
اإلمساك به.
ومــن ثم متكنت هذه املرأة من اإلمســاك به وقامت بوضعه في
ســيارة توجويل ليرتاح فيها ،وقد أظهرت الصور أن الكواال كان
يجلس في السيارة خلف املقود بانتظار رجال اإلنقاذ.
وأضافت توجويل« :لقد كان الكواال هادئا متاما في الســيارة ولم
يسبب أي مشكلة أو الضرر ألي أحد».
وبعد وصول فريق اإلنقاذ ،مت أخــذ الكواال إلى البرية حيث أطلق
ســراحه هناك بعيدا عن الطريق الســريع ،وهو في حالة جيدة
متاما.
عالقة لقاح كورونا بـ»العقم»
أوضحــت منظمة الصحــة العاملية حقيقة تســبب لقاحات
فيروس كورونا بالعقم .ونشــرت مديرة التحصــن واللقاحات
واألحيــاء البيولوجية مبنظمة الصحة العاملية الدكتورة كاثرين
أوبراين ،فيديو رسمي عن شــائعات أثيرت مؤخرا بشأن لقاحات
كورونا وما إذا كان يسبب العقم ،قالت أوبراين« :لقاحات كورونا
ال ميكن أن تسبب العقم».
وتابعت« :هذه شــائعة ارتبطت بالعديد من اللقاحات املتعددة،
وال صحة لها ،وال يوجد لقاح يسبب العقم».
وعن شــائعة وجود مــواد كيماوية في بعــض اللقاحات ،قالت
أوبراين« :اللقاحات التي لدينا آمنة».
وتابعــت أن «جميع املكونات املســتعملة في اللقاحات تخضع
الختبــارات مشــددة ،للتأكد من أن كل ما فيهــا ،وفي اجلرعات
احملــددة ،آمنة للبشــر» .ولفتت أوبراين إلــى أن «عملية تصنيع
اللقاح تخضع لإلشــراف املســتمر لضمان متتع كل عنصر في
اللقاح بأعلى مستويات من اجلودة».
خطورة اإلفراط في تناول الثوم
علــى الرغم من ان الدراســات وعلى مر التاريــخ اثبتت فعالية
الثوم للوقايــة من عدة امراض وايضا فاعليته بالشــفاء او في
االقل تقليل مخاطر االصابة ببعض االمراض لتأثيره املباشر على
اجلهاز املناعي وتعزيز عمله ،اال ان أحد مســتخدمي موقع Sohu
الصيني ،حذر خالل مقال نشــره على املوقع من أن اإلفراط في
تناول الثوم خالل مدة طويلة ،ميكن أن يؤدي إلى ظهور مشكالت
صحية .ووفقا له ،يشــكل الثوم خطرا خاصا على األشــخاص
الذين يعانون من أمراض العيون ،حيث قد يسبب ضبابية الرؤية
وعدم وضوحهــا .وجاء في املقال «يحصل هــذا نتيجة اإلفراط
بتناول الثوم مــع الطعام خالل مدة طويلــة .لذلك هناك مثل
شــائع بني الناس عن الثوم يقول «الثوم مفيد للصحة ،ولكنه
مضر للعيون».
إضافة إلى هذا ،فان زيادة كمية الثوم في النظام الغذائي ،ميكن
أن يسبب طنني األذن وجفاف الفم والشعور بثقل الرأس وضعف
الذاكرة وفقدانها.

اعلى عاصمة في العالم ..مدينة التناقضات
نقرأ ونســمع الكثير عن اعلــى قمم اجلبال
واطول االشجار واكبر الدول من حيث املساحة،
لكن الغريب في الباز عاصمة بوليفيا الفعلية
(بينما ســوكري العاصمة الرســمية للبالد)
انها صنفت كأعلى عاصمة في العالم!
وتقع العاصمة البوليفية بالقرب من نهر الباز
على ارتفاع يقــدر بحوالي  3600م وهي أعلى
عاصمة فعلية في العالم.
أسس ألونســو دي مندوسا املدينة عام 1548
م ألونزو دي مندوزا على أطالل قرية للســكان
األصليني تسمى تشوكوياغو وسميت املدينة
في بادئ األمر ()Nuestra Señora de La Paz
والتي تعني سيدتنا مرمي العذراء للسالم.
ازدهرت املدينة بفضل موقعها االستراتيجي
علــى الطــرق التجاريــة لإلمبراطوريــة
االستعمارية اإلسبانية.
وفي عام  1825م بعــد انتصار الدميوقراطيني
على قوات اجليش اإلســباني في أياتشــو في
أثناء حرب االســتقالل غير اسمها لـ(La Paz
 )de Ayacuchoوالتي تعني ســام أياتشــو،
وأصبحت الباز عاصمة بوليفيا اإلدارية ســنة
.1898

تطورت الباز في وادي شــوكياغو ماركا الذي
يحيط بــه جبال هوينــا بوتوســي ( 6094م)
ونيفــادو إليمانــي علــى مقربة مــن بحيرة
تيتيكاكا.
وتقطن في املدينة مجموعات عرقية متعددة،
وي ُ ّ
شكل أبناء قبائل أميارا الهندية نصف عدد
ســكان املدينة ،ويغزو الفقر بيــوت الغالبية
العظمى من ســكان املدينة ،خاصة ســكان
األكــواخ والبيوت املتواضعــة فوق مصاطب
النهــر العاليــة ،وبالرغم مــن تواضعها ،إال
أنّها تتميز باألســقف القرميدية والواجهات
املزخرفة بالهندسة الدينية والفنية القدمية.
فــي املنطقــة احمليطــة بالنهر بعيــدا ً عن
املصاطــب يختلف الوضــع متامــاً ،حيــث
يعيش الســكان بترف مطلق ويظهر ذلك من
خالل املنازل والعمارات التي تضاهي ناطحات
الســحاب ،وتتخذ املنــازل واملباني احلكومية
طابعا ً هنديا ً وإســبانياً ،ومن أكثر األحياء ترفا ً
حي بالزا موريللو.
وتعد الباز مركزا ً ثقافيا ً
مهما ً في البالد ،ألنّها
ّ
ّ
حتتوي على مجموعة مــن املعالم التّاريخ ّية
ومن أشهر هذه املعالم:

لقطة

أسد بابل «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

املتاحف واملراكز ال ّثقاف ّيــة :مثل منزل بيدرو
دومينغو موري ّللو ومتحف كاستومبريســتا
ومتحــف ناســيونال دي آركولوجيا ومتحف
ــاحلي ومتحف ديل أورو ومتحف دي
الس
ديل ّ
ّ
ّ
بيعي واملتحف
الط
ّاريخ
ت
ال
ومتحــف
جاروجنو
ّ
للفن وســوق ميــركادو دي بروجس
الوطني
ّ
ّ
ومركز ومتحف سان فرانسيسكو.
حتتوي املدينة على العديد من الكنائس ،كما
حتتــوي على كاتدرائيــة العاصمة التي بنيت
ئاسي في
في عام  1835بالقرب من القصر ال ّر
ّ
ساحة موري ّللو ،وكنيسة سان فرانسيسكو
تأسست في عام  1548ومتّت إعادة بنائها
التي ّ
بعد مرور  236عام.
جديــر بالذكــر ان العبي كرة القــدم ليونيل
مسي ونيمار اشتكوا ســابقا من شعورهم
باالرهاق بعــد املباريات التي لعبــوا بها على
ستاد ملعب الباز بسبب ارتفاعه على سطح
البحر وذكر نيمار انــه رأى جنوم الظهر هناك
وقال « :ويقــول «لقد جرى ارتكاب خطأ ضدي
ومتددت على األرض ،وعندما نهضت رأيت جبال
من النجوم ،واستغرق األمر مدة كي أعود الى
حالتي الطبيعية».

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

حظك اليوم
الحمل

الثور

الجوزاء

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

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

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

السرطان

األسد

الميزان

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

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

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

العذراء

العقرب

القوس

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

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

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

الدلو

الجدي

الحوت

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

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

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

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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عامر شفيع يقتحم

الذهب بين بايرن ميونيخ و تيجريس

عالم التدريب

عمان ـ وكاالت:
أعلن عامر شــفيع ،احلارس السابق ملنتخب األردن،
عن اقتحامــه عالم التدريب.وكتب شــفيع ،عبر
حسابه الرســمي على «فيسبوك»« :،الثقة باهلل
جناح ،إلى التدريب» ،مدرجــا صورته برفقة العبي
النشــامى.وكان احلــارس اخملضرم قــد أعلن قبل
يومني ،انتهاء مســيرته الكرويــة التي امتدت 25
عاما.
ويعد شــفيع ( 39عاما) على نطاق واسع ،أفضل
حارس مرمى أجنبته الكرة األردنية ،وقد دخل قائمة
أكثــر  10العبني خوضا للمباريــات الدولية ،على
مستوى العالم.
وتواصل نــادي الوحدات ،مع حــارس املرمى عامر
شــفيع الذي أعلن قبل يومني عن نهاية مسيرته
الكروية على هامش تواجده في معسكر النشامى
في دبي.جاء تواصل الوحدات مع شفيع عبر اتصال
هاتفي أجراه رئيس الهيئــة اإلدارية املؤقتة وجيه
عزايزة.وأكد عزايزة لشــفيع اعتزاز نادي الوحدات
مبا قدمه مع فريق كرة القدم عبر ســنوات طويلة.
ولفــت العزايزة أن نادي الوحدات ســيقوم بتكرمي
شــفيع بعد عودته إلى عمان تقديرا لعطائه مع
منتخب النشــامى ونادي الوحدات واإلجنازات التي
حققها احلارس الدولي اخملضرم.
وشكر شــفيع عزايزة على هذا االتصال واهتمام
نــادي الوحدات بالعبيه الســابقني ،مشــيرا في
الوقت ذاته إلى أنه لن ينســى األيام الرائعة التي
قضاها مع فريق كرة القدم ،ولن ينســى جماهيره
الوفية التي لها فضل كبير عليه.

قرار جديد بشأن مصير

مباراة بنفيكا وآرسنال
العواصم ـ وكاالت:
تقررت إقامة مباراة الذهاب في ثمن نهائي الدوري
األوروبي بني بنفيكا وآرســنال ،املقررة  18شباط
اجلاري ،بامللعب األوليمبي في روما ،حسبما أعلن
االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا).
وتســببت القيــود الصحية املفروضة بســبب
جائحة كوفيد -19في إحــداث بعض التغييرات
على اللقاء ،الذي كان مقــررا في البداية إقامته
بالعاصمة البرتغالية لشــبونة.ويعد هذا اللقاء
هــو الثالث الذي يتم تعديل مــكان إجراءه ،بعد
مواجهتي كل من ريال سوســييداد ومانشستر
يونايتد -التي ســتقام مبلعب يوفنتوس ستاديوم
فــي تورينــو ،ومولــده أمــام هوفنهــامي الذي
سيستضيفه ملعب سيراميكا بفياريال.
كما طالت التغييرات دوري األبطال ،حيث ستلعب
مباراتا ثمن النهائي بني بوروسيا مونشنجالدباخ
ومانشستر سيتي ،واليبزيج ضد ليفربول ،مبلعب
بوشــكاش أرينا في بودابســت.ومن احملتمل نقل
ملعب لقــاء أتلتيكو مدريد وتشيلســي أيضا
بسبب القيود التي فرضتها إسبانيا على الطيران
الوافد من بريطانيا ،الحتواء الساللة املنتشرة في
اململكة املتحدة.

واألهلي يصارع بالميراس على البرونز
الدوحة ـ وكاالت:

اجتهــت أنظار مشــجعي كرة
القدم من كافــة أنحاء العالم
إلى الدوحة مع انطالق النسخة
 17لكأس العالم لألندية ،التي
تستضيفها قطر للمرة الثانية
علــى التوالــي ،ما بــن  4و11
شباط اجلاري.وستسلط األضواء
على ســتاد املدينة التعليمية
اليوم اخلميس حيث تقام مباراة
حتديــد املركز الثالــث وكذلك
املباراة النهائية.وشــهد ستاد
املدينة التعليميــة ،الذي تبلغ
طاقتــه االســتيعابية  40ألف
مشجع ،مباراة الدحيل القطري
واألهلي املصري في ربع النهائي،
ثم مواجهــة بامليراس البرازيلي
وتيجريــس أونال املكســيكي
بنصف النهائي.
وتأهل تيجريــس للنهائي الذي
ســيقام على امللعب نفســه،
اليوم اخلميس  ،حيث ســيواجه
بايرن ميونخ الــذي تغلب أمس
على األهلــي املصري في نصف
النهائي.كما يســتضيف ستاد
املدينة التعليمية مباراة األهلي
وبامليراس ،لتحديد الفائز باملركز
الثالث.
وتنتظــر البولنــدي روبــرت
ليفاندوفســكي مهاجم بايرن
ميونخ ،والفرنســي أندريه بيير
جينيــاك جنم تيجريــس أونال،
منافســة خاصة ،على هامش
املبــاراة النهائية لكأس العالم
لألنديــة ،التــي تقام غــدا ً بني
فريقيهما بالعاصمة القطرية
الدوحة.ويتصدر جينياك هدافي
البطولة احلالية برصيد  3أهداف
ويأتي ليفاندوفسكي في املرتبة
الثانية بعدما سجل ثنائية في
مرمى األهلي املصري.
ويرصد التقريــر التالي قائمة
هدافي البطولة منذ انطالقها
بشــكلها اجلديــد:2005 :
البرازيلي أموروزو «ســاو باولو»
برصيد هدفــن :2006 ،املصري
محمد أبــو تريكــة «األهلي»
برصيد  3أهداف :2007 ،البرازيلي
واشــنطن «أوراوا» برصيــد 3
أهــداف :2008 ،اإلجنليــزي واين

نهائي مونديال األندية

ثالث ورابع مونديال األندية

األهلي ـ بالميراس

مساء
6:00
ً

بيلباو ـ ليفانتي

مساء
11:00
ً

نصف نهائي كأس الملك

بايرن ميونيخ يبحث عن الذهب وليفاندوفسكي عن كأس الهداف

رونــي «مانشســتر يونايتــد»
برصيد  3أهداف :2009 ،البرازيلي
دينيلســون «بوهــاجن» برصيد
 4أهــداف :2010 ،الكولومبــي
مورســيو مورينا «ســيوجننام»
برصيــد  3أهــداف:2011 ،
األرجنتينــي ليونيــل ميســي
والبرازيلي أدريانو «برشــلونة»
برصيد هدفــن :2012 ،الياباني
هيســاتو ســاتو «هيروشيما»
برصيد  3أهداف :2013 ،البرازيلي
رونالدينيــو «أتلتيكــو مينيرو»
واملغربي محسن ياجور «الرجاء
البيضــاوي» واألرجنتيني داريو
كوستا «جواجنزو» ،واألرجنتيني
ســيزار ديلجــادو «مونتيــري»
برصيد هدفني.
 :2014الويلــزي جاريــث بيــل
واإلســباني ســيرجيو راموس
«ريــال مدريــد» واملكســيكي
جيــراردو تــورادو «كــروز أزول»،
 :2015األوروجوايانــي لويــس
ســواريز «برشــلونة» برصيد 5

أهداف «رقم قياسي».
 :2016البرتغالــي كريســتيانو
رونالــدو « ريــال مدريد» برصيد
 4أهــداف :2017 ،البرتغالــي
كريســتيانو رونالــدو «ريــال
مدريــد» ،والبرازيلــي رومارينيو
«اجلزيرة اإلماراتــي» ،والبرتغالي
موراســيو أنطونيو «أوراوا» بريد
هدفني :2018 ،جاريث بيل «ريال
مدريد» ،والكولومبي سانتوس
بــوري « ريفر بليــت» برصيد 3
أهــداف :2019 ،اجلزائــري بغداد
بوجناح «الســد» والليبي حمدو
الهونــي «الترجــي» برصيد 3
أهداف.
وأكدت املهندســة منيرة اجلابر
مديرة إدارة مشروع ستاد املدينة
التعليميــة اعتزازهــا بشــرف
املشاركة في كافة أعمال البناء
بدءا من مرحلة التصميم حتى
التشــييد ثم تشــغيل االستاد
املونديالي الفريد.
وقالت اجلابر« :العمل في املشروع

اإلصابة ُتبعد دي ماريا

مفكرة اليوم

مساء
بايرن ميونيخ ـ تيجريس 9:00
ً

رياضة

ديوب ينتقد نادي الشباب السعودي

عن مواجهة برشلونة

باريس ـ وكاالت:
أكــد األرجنتينــي ماوريســيو
بوتشــيتينو مدرب باريس سان
جيرمان الفرنسي غياب مواطنه
أنخل دي ماريا عــن املباراة ضد
برشلونة الثالثاء املقبل في ذهاب
الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري
أبطــال أوروبا في كــرة القدم،
وذلك بسبب إصابة في فخذه.
وأوضح النــادي الباريســي أن
اجلنــاح األرجنتينــي يعاني من
متــزق عضلي في فخــذه األمين

تقرير

تعرض لــه في الشــوط األول
من الكالســيكو ضد مضيفه
مرســيليا األحــد فــي الدوري
الفرنسي.وأضاف النادي في بيان
"انه ســيتم إجراء تقييم جديد
في غضــون أســبوع لتوضيح
التوقعــات" بخصــوص مــدة
الغياب دون التطرق اليها.
وفــي مؤمتــر صحافي عشــية
مواجهــة املضيــف كاين من
الدرجــة الثانية فــي دور الـ32
ملسابقة الكأس احمللية ،كشف

بدأ في  ،2014وال أكاد أصدق مدى
سرعة مرور الوقت وتشييد هذه
املاســة العمالقة التــي تتألق
وسط جامعات ومدارس املدينة
التعليمية».وأشــارت اجلابر إلى
أن عمليــات مثل رفع ســقف
االســتاد ،واكتمــال الواجهــة
األماميــة ،وفــرش األرضيــة
بالعشــب الطبيعــي ،كلهــا
محطات ســتبقى محفورة في
ذاكرة اجلميع.
وأعلن عن جاهزية ستاد املدينة
التعليميــة في شــهر حزيران،
ليصبح ثالث ســتادات مونديال
قطر .2022واســتضاف االستاد
عدة منافســات قبــل مونديال
األندية أبرزها دوري أبطال آســيا
 2020بإجمالــي  23مبــاراة.
وأوضحــت اجلابر أن اســتضافة
االســتاد للمباريات أسهم في
تعزيز خبرات فرق العمل ،واختبار
اجلاهزية التشــغيلية للمنشأة
الرياضية الرائعة.

وقالت« :لقــد كانت جتربة قيمة
تعلمنا منها الكثير في ســبيل
الوصول إلى أفضل مستوى من
اإلعداد خالل مونديــال .»2022
وأكدت اجلابــر أن فرق العمل في
االســتاد واصلت العمــل ليل
نهار لتعزيــز التدابيــر الرامية
إلى احلفاظ على سالمة اجلميع
في ظل تفشــي فيروس كورونا
املستجد.وكشــفت اجلابــر:
«تشــمل عمليــات التعقيــم
كافة أرجاء االســتاد» مبينة أن
التعقيم يتكــرر  3مرات في يوم
املباراة.
من جانب آخر ،تشــكل صيانة
أرضية ســتاد املدينة التعليمية
حتديــا كبيرا خالل املنافســات،
حيــث شــهد االســتاد العام
املاضــي  13مباراة خــال  7أيام
فقط ،مما تســبب في تلف أجزاء
من العشب.
وأضافت اجلابر عــن ذلك أنه «مت
اســتبدال العشب املتضرر على

الفور ،للمحافظــة على اجلودة
واملعايير العاملية لألرضية».وترى
اجلابــر أن بطولــة كأس العالم
لألندية محطــة مهمة للغاية
متهيــدا الســتضافة مونديال
قطر .2022ويشهد ستاد املدينة
التعليميــة  8مباريــات من دور
اجملموعــات حتــى دور الثمانية
خــال مونديال .2022وشــددت
على أنها تشــعر بسعادة كبرى
عن حضورها املباريات الرسمية.
وأردفت قائلــة« :بــث املباريات
مباشرة للجماهير حول العالم
تشــعرني بالفخــر والثقــة
بكفاءتنــا واســتعدادنا التــام
الســتضافة كأس العالم خالل
أقل من عامني».وأكدت« :يشكل
ذلك حافــزا يدفعنــي لالرتقاء
مبســتويات أداء فريــق العمــل
لتقدمي جتارب اســتثنائية خالل
مونديال .»2022
ويقع ســتاد املدينة التعليمية
على مســافة  13كيلومترا من
وســط مدينة الدوحة ،في قلب
مؤسسة قطر للتربية والعلوم
وتنمية اجملتمع.ويتميز االســتاد
مبوقــع اســتراتيجي يســهل
الوصول إليه مــن كافة مناطق
الدوحة ،خاصة عبر اســتخدام
اخلط األخضر فــي محطة مترو
املدينة التعليميــة القريب من
هذه األيقونة الرياضية.
وأصبح االســتاد على شــهادة
املنظومــة العامليــة لتقييــم
االستدامة «جي ساس» من فئة
اخلمس جنوم ،ليصبح أول ستادات
املونديــال الــذي يحصــل على
هذا التصنيــف املرموق.ويضم
االستاد مجموعة متكاملة من
املرافق املتطورة املصممة لتلبية
احتياجات العبي ومشجعي كرة
القدم.
وفي هذا السياق ،قالت اجلابر إن
االســتاد ميكنه استضافة أكثر
من مبــاراة في اليــوم الواحد.
وب ّينت أن مرافق االستاد تضم 4
غرف لتبديل املالبس ،بينما تضم
املالعــب األخــرى غرفتني فقط،
ويتميز بتقنيــات تبريد متطورة،
تضمــن احملافظــة علــى درجة
حرارة معتدلة ...على مدار العام،
خاصة خالل شهور الصيف».

بوتشــيتينو عن مشــاركة دي
ماريا ،بقوله" :أنخــل لن يكون
جاهــزا ملواجهــة برشــلونة".
وأضــاف "أنخــل العــب مهم
بالنســبة لنا ،لكن لدينا فريق
كبير ،مع العبني ميكنهم الفوز
باملباريات ،وهذا هو هدفنا".
وقبــل قمــة الـ"كامــب نو"،
سيلعب باريس سان جيرمان مع
كاين ،ثم يستقبل نيس السبت
املقبل فــي املرحلة اخلامســة
والعشرين من الدوري.

جدة ـ وكاالت:
قــال الســنغالي ماكيتــي ديــوب،
املهاجم السابق للشباب السعودي،
إن إدارة خالــد البلطــان ألغت عقده
بال ســبب.وقال ديوب ،في تصريحات
لصحيفــة «الرياضية» الســعودية:
«خالــد البلطــان ألغى عقــدي دون
ســبب ،ولم يدفع لي أموال استئجار
منزلي أيضا».وأضاف« :رفعت قضية
على النــادي ،لدى االحتاد الدولي لكرة
القــدم (فيفا) ،واحتــاد اللعبة احمللي،
للمطالبة بحقوقــي املتبقية ،وهي
 3ماليني يورو ،وفــي انتظار إنصافي
من االحتادين».وتابــع« :اتصلوا بي في
اخلامس من (كانون الثاني)  ،ووعدوني

ديوب
بدفع حقوقي ،لكن لم يحدث شــيء
من هذا القبيل» .واختتم ديوب ،قائال:
«في ( 16كانــون الثاني) اجتمعوا بي،

وقالوا لي إنهم فــي حاجة لتغييري،
وقد احترمت رغبتهم ،وفي  18كانون
الثاني أبلغوني بإلغائهم عقدي».

موجوروزا تتقدم بسهولة

فينوس تغادر أستراليا المفتوحة وسط اآلالم والتصفيق
سيدني ـ وكاالت:

رفضت فينوس وليامز االستســام،
بعــد معاناتهــا مــن إصابــة أمام
اإليطاليــة ســارة إيرانــي ،وقاومت
األلــم خــال خســارتها فــي الدور
الثاني ( 1-6و )0-6ببطولة أســتراليا
املفتوحة للتنس ،أمس ،وبدأت الالعبة
األمريكية ،البالغة من العمر  40عاما،
والفائزة بسبعة ألقاب في البطوالت
األربــع الكبرى ،كما بلغــت النهائي
مرتني في ملبورن بــارك ،املباراة وهي
تربط شريطا على ركبتها اليسرى.
كما تعرض كاحلها األيســر اللتواء،
عند تأخرها ( )1-5في اجملموعة األولى.
وصرخــت وليامز من األلــم ،قبل أن
جتلس على مقعدهــا لتلقي العالج،
وبدا أنها ستنســحب.لكنها ربطت
كاحلها وركبتها بإحكام أكبر ،وعادت
وســط تصفيق احلاضرين في ملعب
جون كني.ولم تفز وليامز بأي شــوط
آخر ،ولعبت بحركــة ثقيلة في بقية
املبــاراة ،وبدت املعانــاة على وجهها.
وغادرت امللعب وســط تصفيق أيضا،
بينما ضربــت إيرانــي ،الصاعدة من
التصفيات ،موعدا فــي الدور الثالث،
مع العبــة تايوان اخملضرمة هســيه
سو-وي ،التي هزمت بيانكا أندريسكو
بطلة أمريكا املفتوحة  ،2019في وقت

سابق.
مــن جانبهــا ،واصلــت اإلســبانية
جاربيني موجــوروزا مشــوارها ،في
البطولــة ،بفوزهــا على الروســية
ليودميــا سامســونوفا ( 3-6و،)1-6
لتواجــه الكازاخية زارينــا دياس في
الدور الثالث.
وجنحــت موجــوروزا ،املصنفة األولى
عامليــا ســابقا ،في حجــز مقعدها
ســريعا بالــدور املقبل ،بعــد مباراة
اســتغرقت أكثر من ســاعة بقليل،
وارتكبــت فيهــا  13خطــأ ســهال.
وترغب الالعبة اإلســبانية من أصول
فنزويلية ،واملصنفــة  14عامليا حاليا،
في مواصلة مشوارها بالبطولة ،التي
وصلت نهائيها العام املاضي.وســبق
أن التقت موجوروزا بدياس مرة واحدة،
العام املاضي ،وفازت اإلسبانية في ربع
نهائي بطولة تشينزين الصينية.
كما ،تأهلت الالعبة التونســية أنس
جابر املصنفــة  30عامليا للدور الثالث
املفتوحــة بعد فوزها علــى الالعبة
السلوفاكية آنا كارولينا شمايدلوفا
املصنفة 129عامليا مبجموعتني دون رد
بعد ساعة و 7دقائق فقط من اللعب
بواقع  6ـ  3و 6ـ .2وجتدر اإلشــارة إلى
أن أنــس جابر لم جتــد أي صعوبة في
مواجهة السلوفاكية حيث سيطرت
سيطرة مطلقة على مجريات اللعب
ولــم تتــرك ملنافســتها أي فرصة

سيرينا تودع بطولة أستراليا

للتقــدم عليها.وســتواجه البطلة
التونســية في الدور الثالث لبطولة
أســتراليا املفتوحة الفائزة في اللقاء
الذي سيجمع بني الفرنسبة كارولني
جارسيا املصنفة  43عامليا واليابانية
ناعومي أوســاكا املصنفــة الثالثة
عامليا.

يذكر أن أنس جابــر كانت قد حققت
في بطولة أســتراليا املفتوحة العام
املاضي إجنازا تاريخيــا بإدراكها الدور
ربع النهائي لتصبح أول العبة عربية
تصــل هذا الــدور املتقــدم في هذه
البطولة الكبرى.
انتهت عودة بيانكا أندريســكو ،بعد

غياب  15شهرا عن منافسات التنس،
باخلســارة في الدور الثانــي بنتيجة
 3-6و ،2-6أمام اخملضرمــة التايوانية
هسيه سو-وي ،واعتمدت أندريسكو
املصنفة الثامنــة ،التي كانت ضمن
 72العبا والعبة ،لم يكن بوســعهم
املران خالل احلجر الصحي املشدد قبل

املسابقة ،على أســلوبها الهجومي
املعتاد فــي ملعــب رود ليفر.لكنها
وجدت صمودا قويا من هســيه ،التي
جتيد اللعب باليدين اليمنى واليسرى.
ومع عدم امتالك خطة بديلة ،خسرت
أندريســكو العديــد مــن النقاط،
وارتكبت أخطاء سهلة لتتأخر  2-5في
اجملموعة الثانية.وأنقذت أندريســكو
فرصتني خلسارة املباراة ،خالل امتالك
ضربات اإلرسال ،لكنها ارتكبت خطأ
مزدوجــا بعــد ذلك ،لتهدي هســيه
بطاقة التأهل للدور الثالث.وستلعب
هسيه مع سارة إيراني.
وخرجــت بيتــرا كفيتوفــا ،بطلــة
وميبلدون مرتــن ،بعد اخلســارة 4-6
و 6-1و 1-6أمــام الرومانية ســورانا
كريســتيا في الدور الثاني وتقدمت
كفيتوفا مبكرا  0 2-لكنها لم حتافظ
على مســتواها وارتكبت الكثير من
األخطاء بينما اســتغلت كريســتيا
ثــاث فرص لكســر اإلرســال لتفوز
باجملموعــة األولى.وأظهرت كفيتوفا،
التي بلغــت النهائي في ملبورن بارك
منذ عامــن ،حملات من أدائهــا املميز
وتقدمــت  0 4-في اجملموعــة الثانية
قبل أن تدرك التعادل بعد كسر إرسال
كريستيا للمرة الثالثة بخطأ مزدوج.
لكن كريســتيا انتفضت بشكل رائع
في اجملموعة الثالثة وحســمت الفوز
من ثالــث فرصة متاحــة بعد ضربة

أمامية خاطئة من كفيتوفا.وستلعب
كريســتيا مع التشــيكية ماركيتا
فوندروسوفا.
وانســحبت البريطانية جوهانا كونتا
من مباراتهــا في الدور األول أمام كايا
يوفان بســبب اإلصابة.وجاء انسحاب
كونتا املصنفة  13في البطولة بينما
كانــت متقدمــة على منافســتها
القادمة مــن ســلوفينيا  4-6و.2-0
وغــادرت كونتا امللعــب لتلقي عناية
طبية بسبب مشــكالت في البطن
قبل شــوط إرســالها وهي متقدمة
 4-5في اجملموعــة األولى.وعادت بعد
ذلك وفازت بشوط اإلرسال واجملموعة
لكن معاناتها استمرت وخسرت أول
شــوطني في اجملموعة الثانية قبل أن
تقرر عدم االستمرار في املباراة.
وقالــت كونتــا املصنفــة  15عامليا:
«أشــعر أنني في حالة من الصدمة
نوعا ما ولذا فأنا ال أعرف شــيئا حتى
اآلن ألنني لــم أقابل بعد فريق العالج
الطبيعــي اخلــاص بي».وأوضحــت
الالعبــة البريطانيــة أنها شــعرت
باإلصابــة فــي البداية خالل شــوط
إرسالها الثاني ثم بدأت تشعر باأللم
بعد ذلك.
وأضافت« :حاولت حتمــل الوضع قدر
املســتطاع لكني اضطــررت لطلب
املساعدة في شوط إرسالي األخير في
اجملموعة األولى».
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علي عبد الكريم  ..حاصل على لقب بطل العرب

نعمت عباس*

الهدف المقبل الفوز بلقب بطولة أوروبا  k1في اليونان
بغداد ـ فالح الناصر:

في العــام  ،2009انضم الالعب
علي عبد الكرمي الى اسرة العبي
الكيك بوكسنك ،ودربه الكابنت
عبد الرحمن ،اذ لعب ضمن فريق
احللة ،لكنــه اختار فنون قتالية
اخرى ليبدع فيها ويسطع جنمه
ســيما في رياضــة  ،K1ولعب
فيها حلســاب نادي الكاظمية
الرياضي ،وهي فن قتالي تعتمد
النزال والضــرب وفيها نقاط ال
يجــوز عبورها كالضــرب على
منطقة النخاع الشوكي.
اشترك البطل علي ،في بطولة
العــرب وضيفتهــا جمهورية
مصر العربية بقاعة نادي شباب
بطــوخ واقيمت شــهر كانون
االول مــن العــام املاضي ،2020
فقد لعــب ،علي ،فــي النزاالت
بوزن  60كغم ،وتبارى امام العب
بوزن  74كغم ،وكان هو الالعب
العراقي الوحيد الذي اشــتر في
هذه البطولة التي تضنف ضمن
االحتراف.
يقول علي  :فــي البطولة التي
اشــتركت فيها حبــا برياضتي
واثبــات جدارتــي فــي احملافل
اخلارجية ،نلت الدعم واملساندة
الكبيــرة مــن مدربــي الكابنت
«علي هوك» الذي اســهم في
تطوير قدراتــي الفنية والبدنية
مما وضعني امام حتديات لتأكيد
مهاراتي في الفنــون القتالية،
واشــاد جميع ممن تابع البطولة

علي عبد الكرمي في الوسط حلظة تتويجه بالوسام الذهبي

بادائي املتقدم ،وهذا يعود جلهود
مدربــي البطل وحرصــه على
التحضيــر االمثــل لــي الكون
عند حسن الظن ومتثيل العراق
بشكل مشرف ،واحلمد هلل أتت
النتيجة لصاحلي ،واحلقيقة فقد
شعرت بسعادة غامرة وانا افوز

باملركــز االول الذي يؤكد مقدرة
الالعــب العراقي فــي الفنون
القتالية والعاب القوة والتحدي
ان يكون في املقدمة دوما.
يشــير إلى ان البطوالت اخلاصة
بهذا النوع مــن االحتراف ،يعد
النــزال فيهــا مبنزلــة معركة

مبارك للزمالء في صحيفة الصباح
التفوق والنجاحات
بغداد ـ الصباح الجديد:
تتقدم اسرة حترير صحيفة الصباح
اجلديد ،بالتعاني والتبريكات للزمالء
فــي امللحق الرياضــي في صحيفة
الصباح ،لتفوقهــم والنجاح الذي
حصدوه في اســتفتاء مؤسســة
موازين نيوز الذي اقيم اول امس في
نادي الصيد ببغــداد ،وحصل احمللق
الرياضي في صحيفة الصباح على
املركز االول بعد ان جمع  343صوتا،
وحــاز الزميــل بالل زكي مســؤول
القســم الرياضي فــي الصحيفة
على جائــزة افضل صحفــي لعام
 2020بعد ان جمع  1784صوتا.
وكانت موازين نيوز اطلقت استفتا ًء
الختيــار االفضــل على مــدى 15
يوما اشــترك فيه نحــو  750ألف
مــن املصوتــن ،الختيــار االفضل
بني القنــوات الفضائيــة العراقية
واإلذاعــات والصحــف واملواقــع
اإلخباريــة والبرامــج السياســية
والبرامــج الرياضيــة والشــعراء
واملراســلني ومقدمــي البرامــج
العامة ومقدمات البرامج ومذيعي
األخبــار والناطقــن الرســميني
واألندية الرياضيــة وإدارة العالقات

اسرة الصباح الرياضي تتفوق
العامــة واملعلقــن الرياضيــن
والبرامــج االقتصادية والصحفيني
االقتصاديني والصحفيني الرياضيني
واحمللق الرياضي واإلعالمي الرياضي
الشامل لعام .2020
ألــف مبــارك ملــن نــال التكــرمي
واالفضليــة ،ومبــارك مــرة اخرى
للزمالء العاملني في احمللق الرياضي
فــي صحيفة الصبــاح ،وهم مدير
حترير القسم الرياضي ،علي الباوي،

ومســؤول القســم ،بــال زكــي،
والزمالء ،إحســان املرسومي ونبيل
الزبيدي وحيــدر كاظم ورحيم عزيز
وأوس عبد الستار ،إلى جانب كوكبة
من الزمالء املراســلني في احملافظت
وهم "علــي حنــون مــن البصرة
ومحمد عجيل من بابل وحامد عبد
العباس من كربالء ،إلى جانب الزميل
محلــل الدوريات األوروبيــة واملتابع
للمنتخبات الوطنية ،علي النعيمي.

شرسة ،تستخدم فيها العقل
والفن ،كذلك يجب فيها التركيز
وقوة االعصاب.
واوضــح ان تفوقه فــي بطولة
العــرب التي اقيمــت في مصر
في قاعة نادي مبشاركة العديد
مــن الــدول العربيــة بينهــا

املغرب العربــي ،منحه االهلية
للمشــاركة في بطولــة اوروبا
املقررة في اليونان في شهر آيار
املقبل ،وهو حاليــا ينتظم في
برنامج تدريبي باشــراف مدربه
علي هوك.
وقــال :وزير الشــباب والرياضة

الكابنت عدنان درجال ،استقبلني
مؤخــرا واشــاد بنجاحي على
صعيــد العــرب فــي البطولة
االحترافيــة  ، K1واحلقيقة كان
الوزير سعيدا بعد سماعه انني
تفوقت واحرزت الوسام الذهبي
في املنافســات ،وتعهد ان يقدم
لي ما يليق باملشــاركة املقبلة
والتهيؤ االمثل لها.
وبــن انه يلعب رياضــات اخرى،
منها إيروبكس والكروســفيت
والكابويرا والعاب الهواء والقوة
البدنية ،ويهــوى متابعة افالم
النجم العاملي الراحل بروس لي،
الذي متيز فــي رياضة الكونغ فو
وترك اسما المعا ،والعب روسيا
في فنون القتال اخملتلط واسمه
(يوري بويكا).
واكــد انه من محبــي الالعبني
الدوليــن يونس محمــود ونور
صبري وجميــع العبي منتخبنا
البطــل الــذي توجــد بكاس
امم اســيا  ،2007الذيــن تركوا
بصمة مشرفة وتاريخية ،وعلى
الصعيــد العاملــي االرجنتيني
ميســي والبرتغالي رونالدو هما
االبرز.
ودعا الالعب علــي عبد الكرمي،
فــي ختــام حديثــه ان يلقــى
العبــي الفنــون القتاليــة
االهتمــام من وســائل االعالم
لكي يبــرز نتاجاتهــم ليطلع
عليهــا اجلمهــور ،اذ يوجد في
العرق ابطال في شــتى االلعاب
القتالية ،لكنهــم لم يظهروا
الى االضواء.

الهيئة التأسيسية لنادي الصدور
الرياضي تعقد اجتماعها الثالث
ديالى ـ رعد شريف:
عقدت الهيئة التأسيســية لنادي
الصدور الرياضي اجتماعها الثالث
بعــد اجنازها لفقــرات ومتطلبات
اجــازة التأســيس التــي حصلت
عليها من وزارة الشباب والرياضة
حيث مت اجناز معظم االمور االدارية
والفنية املتعلقة باملوضوع .
وقــال رئيس الهيئة التأسيســية
علي حمد فــي حديث لصحيفة
الصباح اجلديد ان االجتماع ناقش
بشكل مستفيض مامت اجنازه في
الفترة املاضية من بناء املنشــأت
الرياضيــة وباالخص ملعب النادي
الذي مت احاطته بعدد من الكرفانات
بشكل مؤقت لتكون مقرا لرئيس
واعضاء الهيئة التأسيســية مع
بناء غــرف اخرى تخصــص ملنازع
الالعبني والطواقــم التحكيمية
التــي تقود املباريــات املقبلة بعد
احلصول على املوافقــات النهائية
من وزارة الشباب والرياضة .
واضــاف ننتظــر حتديــد موعــد
االنتخابــات اخلاصة بالنــادي من
قبــل ممثلية اللجنــة االوملبية
في احملافظة بعــد حققنا طفرات

رئيس نادي الصدور علي حمد
نوعية مميزة بكافة االمور املطلوبة
ولنتمكن من انتخاب هيئة االدارية
جديــدة ودائمية للنادي تأخذ على
عاتقها مهمة قيادة العمل االداري
والرياضي للسنوات االربع املقبلة .
وبشــأن عدد االلعاب التي سيتم
اعتمادها اوضح حمد اتفق اجلميع
على اعتماد مجموعة من االلعاب
في النادي ومنها كرة القدم بكافة
فئاتها والســاحة وامليــدان وكرة

تنس الطاولة والســلة والطائرة
والدراجات كمرحلة اولية ومن ثم
الشروع باملشاركة بكافة االلعاب
االخرى املعتمدة رياضيا .
مبينا ان االدارة التأسيسية تأمل
فــي ان يحالفهــا النجــاح وهي
تخــوض اول جتربــة علــى صعيد
االنشــطة الرياضية في ظل وجود
عدد كبير مــن الرياضيني وخملتلف
االعمار الذين ســيكونوا االعمدة
الرئيســية التي تتشــكل منها
االلعــاب بعــد ان فتحــت االدارة
ابوابهــا لالنتســاب واملشــاركة
مبختلف الفعاليات الرياضية .
واختتم حديثــه بالقول ان خطوة
تأســيس النــادي جــاءت مبثابــة
املنقــد لرياضيــي املنطقة حيث
انهم بأمس احلاجــة الى متنفس
رياضي وبجهــود متميزة من قبل
االخ غازي فيصل الذي بذل جهودا
مضيــة في ســبيل احلصول على
اجازة التأســيس وستكون االبواب
مشــرعة لتوثيق اواصــر التعاون
مع االنديــة االخرى لرقــي رياضة
احملافظة الى مديات افضل واوسع
وبتعاون اجلميع.

غدا اقامة دورة تدريبية ببناء االجسام
بغداد ـ الصباح الجديد:
حتتضــن محافظة اربيــل يوم غد
اجلمعة الــدورة التدريبيــة ببناء
االجســام فئة اولــى ()LEVEL 1
ولكال اجلنسني وتستمر ثالثة ايام
مبشاركة واسعة من مدربي بغداد
وبقية احملافظات.
وقــال املنســق االعالمــي لالحتاد

املركــزي ببنــاء االجســام نبيل
الزبيــدي :ان الــدورة تتضمــن
محاضرات نظرية وعملية باشراف
خبراء مختصني في علم التدريب
والبايو ميكانيك وعلم فســلجة
من كليات التربيــة الرياضية في
بغداد مبينــا ان التقدمي يكون في
مقر االحتاد املركــزي او لدى االحتاد

الفرعي في اربيل وهي فرصة جيدة
للشــباب من اجل كســب اخلبرة
واالســتفادة من املعلومات لغرض
تطوير اللعبة في جميع احملافظات.
مبينــا ان اللوائــح تضمــن ان
يكــون عمر املشــارك  25ســنه
فما فــوق وان يكون مشــارك في
دورة تدريبيــة ســابقة وحاصــل

تقرير

على شــهادة املتوســطة كأقل
تقديــر وان يكون مزاوال ً للعبة بناء
االجسام ومشــترك في سباقات
واقلها ان يكون حـائزا ً على بطولة
محافظة مــن االول الــى الثالث
موضحا ان رســوم االشترام 200
الف دينار منوها ضرورة اصطحاب
املستمسكات الرســمية و صور

شخصية ونســخة من شهادات
البطــوالت او الــدورات املاضيــة
فضال عن ارتداء (الـــزي الرسمي)
بإعتبارهــم طــاب في الــدورة
ويشــمل الزي الرسمي سترة ذات
لــون نيلي مع القميــص االبيض
والبنطلــون الرصاصــي وضرورة
االلتزام بهذا الزي وبقية الضوابط

املدرجة .
يشــار الى ان االحتاد املركزي ببناء
اقام شــهر كانــون االول املاضي
دورتــه التدريبيــة حتت شــعار (
ال للمنشــطات ال للمخــدرات)
واحتضنها مســرح الطليعة في
بغداد وتضمنــت اجلانبني العملي
والنظري.

حارس مرمى

الناصرية !!
منــذ انبثاق لعبة كرة القــدم وهي تعتمد
ثالثة شروط رئيســية وأساسية هي مبدأ
العدالة واملساواة ،واملتعة واإلثارة ،وسالمة
الالعبني .وكل بلدان املعمــورة تطبق هذه
الشــروط ،على ســبيل املثال في اإلمارات
أحد املباريات في دوري  ١٢سنة وهي مباراة
الوصل ونادي دبي.
حضر
كانت املباراة مبلعب نــادي دبي ولم ي ُ ِ
نادي دبي ســيارة إســعاف ،احلكم لم يجرِ
املبــاراة وذلك ألنه مرتبــط بتعليمات احتاد
اللعبة حيث الفريق صاحب األرض يخســر
بنتيجة ثالثة أهداف فــي حالة عدم تأمني
سيارة إسعاف ،ألن ســامة الالعبني أهم
شيء في كرة القدم ،فعندما سمح االحتاد
الدولــي حلراس املرمــى بارتــداء القفازات
ولالعبني بوضع واقيات على الســاق ماهو
إال حلمايتهــم من اإلصابات التي حتدث أثناء
املباراة.
عندما يرى العالم هذا املشــهد وســيارة
احلمــل تدخل ملعب املبــاراة وتنقل حارس
الناصرية املصاب ماذا يقول ونحن نتأمل أن
تقام بطولة اخلليج في البصرة؟!.
من هــذه الظاهرة ندعو املســؤولني على
الرياضة العراقية مراجعــة الذات وترتيب
األوراق املبعثــرة ألن كل شــيء جميل فقد
جمالــه في بالدنا بقيت فقــط كرة القدم
حافظوا علــى جمالها وعذوبتهــا ،دعوة
خالصة نتمنى أن نستلهم العبر والدروس
من هذه املعاناة.
* مدرب عراقي محترف

السبت ..بدء الجولة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تبدأ يوم الســبت املقبل املوافق  13شباط
منافســات اجلولة  19االخيــرة من املرحلة
االولى لدوري املمتاز باقامة  5مباريات ،ملعب
الشــعب الدولــي يضيف مباراتــي الزوراء
واربيل في الســاعة الرابعــة والربع عصرا
تعقبها في الســاعة الثامنة اال ربع مساء
مبــاراة اجلوية واحلدود ،وفــي نلعبه يضيف
الديوانية جاره السماوة ،ويلتقي في ملعب
الكفل فريقا القاسم والنجف ،في حسني
يشــهد ملعب ميســان االوملبي لقاء نفط
ميســان وزاخو ،واملباريات تقام في الساعة
 2ظهرا.
وتســتكمل مباريات اجلولة يوم االحد بلقاء
الشرطة والصناعات الكهربائية في ملعب
الشعب الدولي في الساعة  2ظهرا تعقبها
في الســاعة الثامنة اال ربع مســاء مباراة
الطلبــة والكهربا ،ويلعب نفط الوســط
واملينــاء في ملعــب النجــف الدولي في
الساعة الرابعة والربع عصرا ،ويتواجه أمانة
بغداد والكرخ في ملعب األول في الســاعة
 2ظهرا ،ويلتقــي النفط ونفط البصرة في
ملعب التاجي في الساعة  2ظهرا.
ويتصــدر اجلوية ترتيــب فرق الــدوري وله
 38نقطة ،تــاه الزوراء ولــه  33نقطة ،ثم
الشرطة بـ  32نقطة ،وفي ترتيب الهدافني
يقف أمين حسني العب اجلولة وله  14هدفا،
ثم مهنــد عبد الرحيم من الــزوراء وله 10
أهداف ،ويأتي بالترتيــب الثالث احمد لفتة
«كوني» من النجف وله  8أهداف.

احالم الصغار تصبح حقيقة

جيفارا يؤسس (أكاديمية ناشئين أضواء النجوم) في الديوانية
بغداد ـ ظمياء العزاوي:

لنشر الثقافة الرياضية بني االطفال
وتطويــر واقع الرياضة بــادر حارس
املرمى حســن أو ما يلقب بـ دبوس
جيفارا من مواليد  ١٩٩٩من مدينه
الديوانيــة إلــى افتتــاح اكادميية
رياضية فــي مدينته الديوانية وكان
جيفــارا هدفه هــو تدريب األطفال
وتعليمهــم أساســيات لعبة كرة
القدم ،معتمدا على مؤهالته الفنية
التي حصــل عليها فــي محطات
لعبه سابقا واصراره على ان يؤسس
االكادميية يعد نقطــة ايجابية في
تفكيره برغم ســنواته الـــ  ،22اال
انه ميلك ثقــة في ان يحقق النجاح
والتقدم في عالم كرة القدم.
بــدا حســن مســيرته الرياضية
عندما كان ميارس ألعاب (املصارعة و
الكيك بوكسنك) ومن ثم اجته الى
لعبــة كرة القدم عــن طريق الفرق
الشــعبية في مدينتــه الديوانية،
نال استحســان من اجلميع وبعد ان

بفتح اكادميية في مدينته الديوانية
وسميت بأســم ( اكادميية ناشئني
اضواء النجوم ) ،تضم االكادميية في
صفوفها فئات عمرية مختلفة من
االطفال ،ســعى لصقل موهبتهم
وتطويرهــم ليتمكن من رفد الكرة
العراقية بهؤالء االطفال مستقبال
فكان االمل واالجتهاد والكفاح من
اهداف االكادميية التي سيكون لها
شأن في املســاقبل نظرا ملا تضمه
من مواهب واعدة متلك االصرار على
حتقيق النجاحات والوصول إلى اعلى
املراتب.

مت اســتدعاؤه من قبل الكابنت ليث
حسني ومنحه عدة نصائح ملهاراته
في لعبة كرة القدم وطور نفســه
من خالل دخوله في اكادميية شباب
العراق بعد خضوعه لعدة اختبارات
في دهــوك والســليمانية وحصل
على لقب افضــل حارس مرمى في
البطولة الدولية التــي اقامت مع
منتخب الشــباب في قطر وكذلك
مع املنتخب في تركيــا اضافة الى
دخوله في معســكرات تدريبة في
الصــن وماليزيا لصقــل موهبته
كرويــا ،وبــدا مســتمرا بتدريباته
واصبح مدربا على مستوى مدينته
بعد ان قــام بتنظيمــات بطوالت
محلية بني الفرق الرياضية.
كوفيد  19واملعسكرات التدريبية
وبســبب فايروس كوفيــد  19كان
احلظــر هو الســبب بعدم ســفره
الــى مدينة بغداد للمشــاركة في
املعســكرات التدرييــة التي كانت
تقــام هنــاك فاكتفــى ان يتحدى
الظروف واستطاع ان يحقق حلمه

اكادميية ناشئني اضواء النجوم

ملعب وإيجار وأهل اخلير
وحتــى ال يبحــث جيفــارا هــو
والصغارعــن مســاحات صغيــرة
فارغة كي تكون ســاحة لتدريبهم
بــن االزقــة الضيقــة والبيــوت
املتالصقة فــي منطقته الصغيرة
كان يوجد ملعبا قريبا من منطقته
وكانوا يجمعون فيما بينهم مبلغا
ماليا كي يأجرون ملعبا لساعة من
الزمن ليمارسون لعبتهم املفضلة

ويتمتعــون ياملهــارات الكرويــة
وبابجديات واوليــات اللعبة ،اما من
ناحية مستلزماتهم الرياضية فكان
من اهل اخليــر من قبل جارهم الذي
كان يوفرلهم جميع املســتلزمات
الضروريــة صيفــا وشــتاء جلميع
االعمار املوجودة فــي الفريق ،وهذا
يعد دافعا لالعبني الصغار من أجل
ان يحققوا الهدف املنشود.
فرصة الصغار كبيرة
واخيرا كان حــارس املرمى امللقب بـ
جيفارا فرحا بالصغار وهم جالسون
على أرضية امللعــب الذين يقومون
باجلــري مــن دون كرة لعــدة دقائق
من أجل احمائهــم قبل ان يبدأ في
تدريبهــم واللعــب بالكرة ويظهر
احلماس والفرح فيمــا بينهم لكي
يكونــوا حلمهــم أن يصبحوا في
يوم من األيام العبــن متميزين في
األندية واملنتخبــات العراقية ،وهذا
احللــم ســيواصلون االجتهاد من
اجل حتقيقه الن ميثل قمة االمنيات
لالعبني بعمر الزهور.

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

تربية القطط تقيك امراض القلب

عامل توصيل  ..أكل الطلبية
واعتذر برسالة نصية

الصباح الجديد  -وكاالت:
"آســف يا عزيزتي ،أكلت طعامك" ..هذا ما تســلمته طالبة
جامعية كانت قد طلبت وجبة ،عبر أحد التطبيقات ،بدال من
حصولها على وجبتها الكاملة.
وقالــت طالبة احلقوق إيلي إلياس ،البالغة من العمر  21عاما،
إنهــا طلبت وجبة من احد املطاعم شــرقي لندن ،بقيمة 20
دوالرا ،باستعمال تطبيق "أوبر إيتس".
في البداية ،تلقت رســالة من التطبيــق مفادها أن طعامها
"فــي الطريق" ،وإخطارا آخر يقول إن الســائق كان في مكان
قريبُ .
وطلب منها حتى إعطاء إكرامية للسائق.
لكنها عوضا عن ذلك تســلمت رسالة نصية تقول "آسف يا
عزيزتي ..أكلت طعامك" ،وفقا ملا ذكرته صحيفة الديلي ميل
البريطانية.
وتواصلت الحقا مع "أوبر إيتس" ومتكنت في النهاية من إعادة
ترتيب احلصول على طلبيتها مجانا .ورفضت إلقاء اللوم على
الســائق ،وقالت لصحيفة "ذي صن"" :رمبا كان جائعا حقا .ال
أريد أن أكون الســبب في أن يصبح الرجــل اجلائع عاطال عن
العمل في ظروف جائحة كوفيد."-19
وأضافت "لقد وجدت كل شــيء مضحكا ..في األقل أعلم أن
الطعام قــد مت تناوله ،وفي النهاية ،حصلت على طعامي ،لذا
لم أشعر بالضيق ..الرسالة أضافت قيمة كوميدية إلى طلب
"أوبر إيتس" املعتاد .لذلك غفرت له".

منافس جديد آخر لهواتف
سامسونغ من Xiaomi

الصباح الجديد  -وكاالت:
قررت شركة  Xiaomiاكتساح السوق األوروبية وبعض أسواق
العالــم بهاتف جديد يأتــي مبواصفات وأســعار جتعل منه
منافسا قويا لهواتف سامسونغ احلديثة.
وهاتف  Redmi Note 9Tاجلديد نســخة مطورة عن هواتف
 Redmi Note 9 5Gالتــي طرحتهــا  Xiaomiمنذ مدة ،لكن
ببعض االختالفات التقنية.
وصنعــت منــاذج الهاتــف اجلديــدة بهيــاكل مــن املعدن
والبالســتيك والزجاج املضاد للصدمات واخلــدوش ،أبعادها
( )161.2x77.3x9.1ملــم ،وتزن  199غرامــا ،محمية بزجاج
.Gorilla Glass 5
كمــا جهزت بشاشــات  IPS LCDمبقــاس  6.53بوصة ،دقة
عرضهــا ( )1080/2340بيكســل ،معــدل ســطوعها 400
شمعة/م تقريبا.
وتعمل مبعاجلــات  MediaTek Dimensity 800U 5Gاملطورة
بتقنيــة  7نانومتر ،وذواكر وصول عشــوائي تصل الى اربعة
غيغابايت ،وذواكر تخزين داخلية  256/128/64غيغابايت قابلة
للتوسيع عبر بطاقات .microSDXC
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احالم يوسف
تغير احلــال في الســنني القليلة
املاضية فيما يخــص التعامل مع
احليوانات وبعد ان كان منظر ضرب
القطط ومالحقتهــا من االطفال
منظرا شــائعا في الشــارع ،صرنا
نلحــظ تزايدا في اعــداد العائالت
التـــي تتبنــى تربية احليوانـــات
االليفـة.
من االدلة التي تثبت تغير احلال في
هذا الشــأن عدد احملالت التي جلأت
الى بيــع احليوانات الى جانب بيعها
للنباتــات ،واالقفــاص التــي حتوي
انواعا متعددة منها .علماء النفس
يؤكــدون ان تربية احليوانات االليفة
مهمة لتعزيز الصحة النفســية،
لكــن هل هنــاك فائــدة للصحة
البدنية؟
يقول الدكتور بعلم النفس حميد
يونــس ان للقطط فائــدة صحية
تتعلــق بأمراض القلــب والضغط
واضــاف" :عندما تصــدر القطط
هريرها على شــكل ذبذبات ضمن
نطــاق يبــدأ مــن  140 – 20هرتز،
يســتفاد منهــا كجهــاز عالجي،
في خفض اإلجهــاد ،وتقليل فرص
اإلصابة بالنوبات القلبية ،وخفض
ضغط الدم املرتفع ،وخفض أعراض
ضيــق التنفــس ،وإبعاد الشــعور
بالوحدة".
وتابع" :إن وجود قطة في بيتك ميكن
أن يؤدي بالفعل إلى تهدئة جسدك
وتقليل التوتر والقلق .وعادة ما تكون
جلســة املالعبة البسيطة كافية
جلعلك أنت وقطك سعيدين"
ومبا ان االرق احد امراض العصر فقد
ذكر الدكتور يونــس ان العديد من

صابرين

تعاقدت املمثلــة املصرية
صابرين على مسلسل "زي
البيت الوقف" ،من بطولة
املمثلة املصرية زينة ،واملقرر
عرضه في موســم رمضان
املقبــل ،وقالت صابرين في
تصريح خاص الحد املواقع
الفنيــة إن شــخصيتها
في العمــل مختلفة ،ولم
تقدمها من قبــل ،ولفتت
إلى أنها متحمســة جدا
للمسلســل ،وتتوقــع له
جناحــا ً كبيراً ،وأكــدت أنه
يتــم حاليــا ً التعاقــد مع
باقــي أبطال املسلســل
الذي تــدور أحداثه في إطار
اجتماعي تشويقي ،بشأن
العالقات األسرية واألحوال

الدراسات اكدت أن االشخاص بنحو
عام والنســاء على وجه اخلصوص
يفضلــون النــوم مــع قططهم
على شــركائهم ،بل إنهم يؤكدون
على نومهم بنحــو افضل ان كان
برفقــة قطة باملقارنة مع شــريك
احليــاة او االشــقاء ،وأن  % 41مــن
األشــخاص ينامــون نو ًمــا أفضل
بســبب حيواناتهم األليفة ،بينما
 % 12فقط ذكــروا إن ذلك أدى إلى
اضطرابات في نومهم.

هناك اشخاص لديهم حتسس ازاء
القطة بسبب الشعر في جسمها
ما يســبب لهم العطاس املستمر
واحيانــا يتســبب عنــد االطفال
بظهور بقع ملونة على اجسامهم.
وهل للمرحلة العمريــة التي يبدأ
بها الطفل التعامل مع القطط اثر
في هذا املوضوع؟
فــي هذا الشــأن اوضــح الدكتور
يونس ان املعاهد الوطنية للصحة،
اصدرت في عام  ،2002دراسة وجدت

أن األطفــال الذين تقــل أعمارهم
عــن عام والذين تربــوا مع القطط
أقل عرضة لإلصابــة بجميع أنواع
احلساسية.
وتابع" :مــن الواضــح ان التعامل
مع احليوانــات االليفة بعمر صغير
يجنب الطفل االصابة باحلساسية
ليس جتــاه القطط حســب بل أي
حساســية تتعلق بعــث الغبار او
العشــب وغيرها من احلساسيات
الشائعة".

الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلنت أكادميية فنون وعلوم الســينما
األميركيــة املانحة جلائزة األوســكار
القائمة اخملتصرة لألفالم املتنافســة،
جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية
والتــي ضمــت  15فيلما مــن بينها
"الرجــل الذي باع ظهــره" للمخرجة
التونسية كوثر بن هنية.
وكتبت اخملرجة علــى صفحتها مبوقع
فيــس بــوك باللغة اإلجنليزيــة "نعم
فعلناهــا ..وصلنا للقائمــة اخملتصرة
لألوســكار  .2021شكرا لكل من أحب
(الرجل الذي باع ظهره)".
الفيلم بطولة الفنان الســوري يحيى
مهايني والفنانة الفرنســية ديا ليان
والبلجيكــي كوين دي بــاو واإليطالية
مونيكا بيلوتشي .وشــارك خالل عام
 2020في مهرجانات سينمائية عديدة

ســواء التي أقيمت على أرض الواقع أو
افتراضيا ومنها مهرجان البندقية في
إيطاليا ومهرجان اجلونة في مصر.
يتناول الفيلم قصة مهاجر سوري غادر
بلده هربــا من احلرب إلــى لبنان ،على
أمل السفر منه إلى أوروبا حيث تعيش
الفتــاة التي يحبها ،وفي ســبيل ذلك
يقبل أن يرســم له أحد أشهر الفنانني
املعاصرين وشــما على ظهره ليتحول
جسده إلى حتفة فنية ،لكنه يدرك بعد
ذلك أنه فقد حريته من جديد بســبب
القرار الذي اتخذه.
ويتنافس الفيلم التونسي في القائمة
اخملتصرة مــع أفالم من إيران وفرنســا
ورومانيا والنرويج وتايــوان وهوجن كوجن
وروســيا وســاحل العــاج وتشــيلي
واملكســيك وجواتيمــاال وجمهورية
التشيك والبوسنة.

كتاب رفض الستقالة موظف
يحمل خبرا سارا له

تهنئة

الصباح الجديد  -وكاالت:
أثار نص اســتقالة موظف في إحدى شــركات
املقاوالت املصرية ،ســخرية وتفاعال واسعا على
منصات التواصل االجتماعي في البالد،
نظــرا للهجــة التهكمية التي
كتب بها ،والــرد غير املتوقع
من إدارة الشركة.
وبحسب احدى الصحف
املصرية ،كتب احملاسب
أحمــد عبــد العزيز
فــي اســتقالته:
"برجــاء التكــرم
باملوافقة على قبول
اســتقالتي مــن
العمل بالشــركة..
ألنني اتخنقت (يشعر
بالضيــق) منكم بجد
ومن غير أسباب وهو كدة
أنا مجنون".
وردت إدارة املوارد البشــرية على
طلب االســتقالة بالرفض ألنها تعد
املوظف "واجهة للشــركة" ،وأضافت في بيانها:
"عــدم وجودك هيفــرق معانا ،وعشــان مزاجك

تتقدم أســرة جريدة "الصباح اجلديد"
بأزكى التهاين وأعطرها اىل األســتاذ
املهندس
((سيف سامي العسايف))
ملناسبة تسلمه منصب املدير العام
لشــركة الرشــيد العامة للمقاوالت
اإلنشائية (وكالة) ،متمنني له التوفيق
والنجاح يف عمله خدمة لعراقنا احلبيب...
أسرة جريدة "الصباح اجلديد"

يهمنا ،قررنا زيادة الراتب بتاعك  ،30%وصرف
نوع شوكوالتة يوميا زيادة".
قال الشــاب عبد العزيز ،الذي تخرج في كلية
التجارة ،جامعة السويس ،إن شركته
جيدة وتتعامل بشكل راق معه،
لكــن مشــكلته كانت مع
مديــره املباشــر ،لكنه
قــال إنه

تفا جــأ
بالرد الذي وصله
من إدارة الشركة التي مقرها
محافظة اإلسماعيلية.

أنجلينا جولي تبيع أغلى مقتنياتها الفنية
الصباح الجديد  -وكاالت:
أجنلينا جولي مثل معظم مشاهير
العالم يعشقون استثمار أموالهم
فــي اقتنــاء وبيــع أغلــى التحف
واللوحات الفنية التاريخية الثمينة،
وقد قــررت بيــع أغلــى مقتنياتها
الفنية لونســتون تشرشــل وسط
معركــة طالقهــا مــع زوجها جنم
هوليوود براد بيت.
وبحســب موقع "هوال" ،متتلك جنمة
هوليوود أجنلينــا جولي لوحة فريدة
مــن نوعها رســمها رئيــس الوزراء
البريطاني السابق ونستون تشرشل

الزوجيــة .إشــارة إلــى أن
صابرين شاركت مؤخرا في
مسلســل "ليالينا" الذي
تدور أحداثه في ثمانينيات
القرن املاضي بشأن هشام
الــذي يعــود مــن العمل
باخلليج ،وتتغير حياته بعد
حــادث ســيارة تتعرض له
ابنته جميلة مع الســائق
راضي.

نيكوال معوض

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" التونسي يشق طريقه لألوسكار

في أثناء احلــرب العاملية الثانية عام
 1943في مدينة مراكــش باملغرب،
خالل حضوره مؤمتر الــدار البيضاء
مع رئيس الواليات املتحدة فرانكلني
ديالنو روزفلت في يناير . 1943
وقام ونســتون تشرشــل بعد إنهاء
رســم لوحتــه التاريخيــة الفريدة
التي أسماها "برج مسجد كتبية"
بإهدائها للرئيس األمريكي فرانكلني
روزفلــت ،وقيــل إن إبــن الرئيــس
األميركي فرانكلــن روزفلت باعها
بعد وفاة والده عــام  ،1945وتنقلت
اللوحة بني عدة مالكــن لها حتى

أخبــارهــــــــــم

وصلت إلــى مالكتها احلالية أجنلينا
جولي وزوجهــا املمثل األميركي براد
بيت عام .2011
ومن املعروف أن اللوحة التاريخية من
أهم أعمال ونســتون تشرشل الذي
لم يكن سياســيا ً من الطراز الرفيع
فقــط ،بل كان أيضا ً مؤرخــا ً وكاتبا ً
ورســاماً ،وفاز بجائزة نوبل في اآلداب
عام .1953
وأكــدت "دار كريســتيز للمزادات"
التي اختارتهــا أجنلينا جولي لعرض
لوحتها التاريخية للبيع :أن اللوحة
التي جتسد "صومعة جامع الكتبية"

فــي مراكش وأُطلــق عليها "لوحة
املغرب" ســتباع في األول من شهر
مارس-آذار املقبل بسعر يقدر بـ 1.5
مليون جنيه إلــى  2.5مليون جنيه (
 2.1مليون دوالر إلى  3.4مليون دوالر).
ومســجد الكتبيــة واحد مــن أبرز
املعالم التاريخية في مدينة مراكش،
ويقع بالقــرب من ســاحة "جامع
الفنا".
وبحســب ما أوردت دار "كريستي"
للمــزادات ،تضمــن اتفاقية الطالق
القانونيــة بني أجنلينــا جولي وبراد
بيت "مجموعتهما الفنية الثمينة

والكبيــرة" ،ويبــدو أن لوحــة
ونستون تشرشل "برج مسجد
الكتبيــة" كانت مــن نصيب
أجنلينــا جولي بعد اقتســام
مجموعتهمــا الفنيــة التي
تشــكل هذه اللوحــة جز ًءا
منهــا ،حيث ميتلــك الثنائي
أجنلينــا جولــي وبــراد بيت
قطعا ً فنية ثمينــة أخرى لـ
"بانكسي" و" دوم باتينسون"
و"نيــو راونـــش" تقــــدر
قيمتـها بحوالـي " 25مليـون
دوالر".

يســتعد املمثل اللبناني
نيكوال معــوض لتصوير
دوره في مسلســل "على
احللوة واملــرة" خالل املدة
املقبلة ،ويتكون املسلسل
مــن  60حلقــة .وتــدور
أحداثه في إطار رومانسي
كوميــدي بشــأن "ريان"
الذي يصل إلى لبنان بعد
خمس سنوات عاشها في
لندن لكي يتــزوج ،ولكن
تظهر مفاجأة من املاضي
تعكر صفوة هــذا الزواج
بشكل كبير" .نيكوال عاد
مؤخرا من اســتراليا بعد
االنتهاء مــن تصوير دوره
في فيلم أميركي للمخرج

جــورج ميلــر ،احلائز على
أوسكار ،والذي قدم الكثير
مــن األفــام املهمة مثل
 Mad MaxوThe Witches
 .of Eastwickوهو املمثل
العربي الوحيد املشــارك
فــي الفيلم ومــن املقرر
عرضه إما في نهاية العام
أو بداية العام املقبل.

روبرت غرينت
شارك املمثل الشهير روبرت
غرينــت في ثمانيــة أجزاء
من سلســلة أفالم "هاري
بوتر" الشــهيرة وجســد
شــخصية رون ويزلــي إلى
جانب بطلي العمل املمثل
دانيال رادكليــف و املمثلة
إميا واتسون .واعترف املمثل
أنه على الرغم من انه احد
ابطــال العمــل ،اال انه لم
يشاهد أي من أفالم "هاري
بوتــر" بعــد اجلــزء الثالث
Harry Potter and the
Prisoner of Azkaban
وقال في هذا السياق" :رمبا
شــاهدت االفــام الثالثة
األولى خــال العرض االول

ولكن بعد ذلك توقفت عن
مشــاهدتهم ،واآلن بعــد
أن أجنبت طفلة ســأضطر
ملشــاهدتها معها" .وغالبا
ما يعتــرف املمثلون بانهم
يشعرون باإلحراج ان تابعوا
احــد اعمالهــم النهــم
ســيلتقطون مشاهد كان
ميكن ان يؤدوها بنحو افضل.

