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المصارف الفاسدة كلفت الدولة ترليون دينار في شهر واحد

أوردت انهم لم يتوقعوا اإلطاحة بهم...العمليات المشتركة:

نائب :ماضون صوب تحشيد سياسي

العشرة الذين قبض عليهم ضمن عصابة
الموت اعترفوا بجرائم قتل وتهديد وابتزاز

بغداد  -وعد الشمري:
أكدت قيادة العلميات املشتركة،
أمس الثالثاء ،أن "عصابة املوت"
في البصرة متورطة بجرائم قتل
وتهديد شركات جتارية وابتزازها،
مشــيرة إلى أن القبــض على
أفرادها حصل مــن قبل الفريق
األمني التابــع ألحمد أبو رغيف،
مشددة على عمليات مشابهة
ستحصل في املستقبل القريب.
وقــال املتحدث باســم القيادة
حتســن اخلفاجي فــي تصريح
إلــى "الصبــاح اجلديــد" ،إن
"القبــض على عصابة املوت في
البصرة جــاء تنفيذا ً لتوجيهات
القائد العام للقوات املســلحة
مصطفــى الكاظمــي مبطاردة
كل من يستخدم السالح خارج
الدولة ويهدد أرواح املواطنني".
وأضاف اخلفاجــي ،أن "األجهزة
األمنيــة تعلــق وفق أســلوب
املطــاردة واملالحقــة واملعلومة
االســتخبارية ،وقــد جنحت في
ذلك ملرات عديدة".
وأوضح ،أن "الفريق التابع ألحمد
أبو رغيف متكــن من خالل جهد
وعمليــة نوعية مــن مالحقة
ومطاردة أربعة أشــخاص دارت
حولهم شبهات بأنهم يهددون
الشركات االقتصادية والتجارية،
وابتزاز املواطنني ،فضالً عن تهم
تتعلــق بجرائم قتــل وتؤثر في
السلم األمني".
وبــن اخلفاجــي ،أن "وكالــة
االستخبارات استنفرت األجهزة
التابعة لهــا ومتكنت من حتديد
مواقع املتهمــن وإلقاء القبض
عليهــم ،وهم كانــوا يعتقدون
أنفســهم مســيطرين علــى
احملافظة وال ميكن اإلطاحة بهم".

إلعادة صرف الدوالر الى سعره السابق
بغداد  -الصباح الجديد:
كشــف عضو اللجنة القانونية
النيابيــة حســن العقابي امس
الثالثاء ،عن خسارة العراق ترليون
دينــار نتيجــة املضاربــات التي
اعتمدتها مصارف اهلية فاسدة
بعد تضــارب االنباء عن اســعار
الدوالر ،مشيرا الى التوجه صوب
تشــكيل كتلة سياسية حتشد
من اجل اعادة الدوالر الى ســعره
السابق.
وقال العقابي في تصريح اطلعت
عليه الصباح اجلديد" :اننا نطالب
القضاء واالدعاء العام بفتح ملف

تتسلل الى البالد شهريا عبر حدود سوريا
بغداد  -الصباح الجديد:
اكد عضــو جلنة االمــن والدفاع
النيابية النائب عبد اخلالق العزاوي
امس الثالثاء ،أن املئات من عناصر
تنظيم “ داعش” االجرامي تتسلل
شهريا عبر احلدود السورية صوب
البالد.
وقال العزاوي في تصريح اطلعت
عليه الصبــاح اجلديد ،ان " املئات
من ارهابيي داعش يتســللون من
ســوريا الى العراق شــهريا وهم
يقفــون وراء  60%مــن الهجمات
واخلروقات االمنيــة في الداخل "
الفتا الــى ان " مشــكلة احلدود
صالة الغائب ..كم شملت من املغدورين؟
وشــدد ،على أن "مجموع الذين
مت القبــض عليهم هم عشــرة
متهمني ،دونت أقوالهم مباشرة
باالعتــراف عن جرائــم قتل من
بينها اغتيــال الصحفي أحمد
عبد الصمد ،إضافــة إلى وقائع
تهديد وابتزاز".
وكشــف اخلفاجي ،عن "أعمال
أمنيــة كبيــرة أخرى ســتكون

في املســتقبل ،ملالحقة جميع
املســؤولني عن اجلرائم املنظمة
في البصــرة ،وال ميكن طرح كل
ما توصلنا إليه لوســائل األعالم
كونه يتعلــق باألمــن الوطني
والوصول إلى املصادر الرئيســة
للجرائم".
ومضى اخلفاجي ،إلى أن "العمل
احلالي ينصب على جتفيف منابع

تلك العصابات ملنع تكرار اجلرائم،
ألننا نبحث اليوم عن بلد متطور
أمنيا ً قادر على القيام باملشاريع
االقتصادية في أجواء مستقرة".
من جانبه ،ذكر عضو جلنة األمن
والدفــاع النيابية بدر الزيادي في
تصريح إلى "الصباح اجلديد" ،أن
"عملية إلقاء القبض على أفراد
عصابة املوت في البصرة هو اجناز
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التخطيط ترجح تغيير تفصيالت كثيرة

في الموازنة من اجل المشاريع قيد التنفيذ
االخــرى كتركيا وايــران وغيرهم
نتيجة انهيار العملة لديهم".
وتابع املتحــدث ال يخفى علينا ان
االنكماش تسبب في توقف الكثير
من االنشطة االقتصادية وتسبب
في فقدان الكثير من فرص العمل
التي كانت مصدر عيش لكثير من
العائالت وهذا بدوره ادى الى ارتفاع
نسب الفقر في البالد الى ."25%
واضاف الهنداوي أن "املوازنة مازالت
مسودة وقد تتغير فيها الكثير من

تقريـر

التفاصيــل واملعطيات وفقا لرؤية
اللجنة املالية في مجلس النواب".
وأردف" :لدنيا نحو  6االف مشروع او
أكثر قيد التنفيذ" ،مبينا أن "هذه
املشاريع مختلفة في نسب االجناز،
بعضها في مســتويات متقدمة،
وبعضها فــي املنتصف ،والبعض
في البدايــة او لم يتم املباشــرة
بها".
واوضــح" :وضعنا اولويــات لهذه
املشــاريع ضمن املوازنــة العامة،

يحسب للقوات األمنية".
وتابــع الزيــادي ،أن "الوضع في
البصرة كان يتطلب إعادة جسور
الثقــة بــن املواطــن والدولة،
وذلــك يتحقق من خالل التوصل
إلى مرتكبــي جرائم القتل ضد
الناشطني والصحفيني".
ويأمــل ،بــأن "تواصــل القوات
األمنية واالســتخبارية جهودها

فــي القبض على املزيــد ،وعدم
فســح اجملــال أمــام اجلهــات
اخلارجة عن القانون في ممارســة
نشاطاتها".
وانتهى الزيــادي ،إلى أن "اجلهات
التحقيقية قامت بنقل املتهمني
إلى بغداد ملنع التأثير على اجلهات
اخملتصــة أو أي تغير في أقوالهم
ولضمان اإلجراءات".

 3،5مليون عراقي يسكنون العشوائيات
ويشكلون  % 12من حجم السكان

نسبة الفقر في البالد % 25

احلاجــة لهــذه هو لضمــان عدم
توقف املشاريع الن توقفها يتسبب
بفقدان الكثير مــن فرص العمل
للشباب".
واسترســل الهنداوي أن "املشاريع
موزعــة فــي عــدة محافظــات،
ولدينــا ايضــا مشــروع اكمــال
املستشفيات املتوقفة ،ولدينا نحو
 52مستشــفى فيها نسب اجناز
بعضها متقدم من قبل شــركات
تركية واملانية ومحلية متقدمة".
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الشــهر املاضي إلــى إنهاء نزاع
مرير اســتمر ثالث ســنوات مع
جارتها قطر ،بدعوة من الواليات
املتحدة الســاعية لتشــكيل
جبهة موحدة ضد إيران.
كما حترص اململكة على االنفتاح

على تركيــا بعد مقاطعة عامة
لبضائعها العــام املاضي على
إثــر احتدام اخلــاف بينهما في
أعقاب قتل الصحفي السعودي
جمال خاشــقجي عــام 2018
بالقنصليــة الســعودية فــي

الصحة :ساللة كورونا الجديدة
اشد وأخطر من السابقة واللقاحات
تصل نهاية هذا الشهر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة الصحة والبئية امس
الثالثاء ،ان الساللة اجلديدة لكورونا
تصيــب األطفال ولها قدرة اســرع
على االنتشار.
وقال املتحدث باســم وزارة الصحة
ســيف البدر في مؤمتر مشــترك:
"لم نتفاجأ باكتشــاف الســالة
اجلديــدة لكورونا في العراق" ،مبينا
ان "الساللة اجلديدة لكورونا تصيب
األطفــال ولهــا قدرة اســرع على
االنتشار".

واضاف ان "اعراض الساللة اجلديدة
اشد واخطر من الســابقة" ،الفتا
الى ان "العراق سيعتمد اللقاحات
الصينية والبريطانية واألمريكية".
وتابع املتحدث باسم وزارة الصحة:
"االعالميون ضمن الفئات املشمولة
بلقاح كورونا" ،موضحا" :ســيكون
هنالك تنســيق عال مــع القيادات
األمنية حملاسبة اخملالفني خالل فترة
حظــر التجــول"  ،واردف ان "موعد
وصول لقاح كورونا نهاية الشــهر
احلالي".

حكومة االقليم امام تحد امني كبير للكشف
السليمانية ـ عباس اركوازي:
توالــت ردود الفعل املنددة بالهجوم
الصاروخي الذي اســتهدف مدينة
أربيل ليــل اول امــس االثنني على
املســتوى احمللي واإلقليمي والدولي،
في ظــل تأكيد حكومتــي االقليم
و االحتاديــة علــى دعم االســتقرار
ومالحقة مرتكبي الهجوم.
وادى تعــرض مدينــة أربيل لهجوم
بصواريــخ الكاتيوشــا ،الى مقتل
متعاقد مدني أجنبي وجرح عشــرة

عن مالبسات اطالق الصواريخ
اخرين بينهم جندي أميركي ،ما أثار
ردود فعل مســتنكرة على مستوى
إقليم كردســتان والعراق وعدة دول،
وســط تأكيد على ضرورة التحقيق
املشــترك فــي احلــادث ومعاقبــة
منفذيــه بالتنســيق بــن إقليم
كردستان والعراق.
ولم متر عدة ساعات حتى أعلن جهاز
مكافحة اإلرهاب العثور على منصة
إطالق الصواريخ التي اســتخدمت
فــي الهجــوم علــى أربيــل ،وقال

أبقت الخطوط مفتوحة مع اردوغان

اسطنبول.
وصرح مصــدر قريب مــن دوائر
احلكــم في الســعودية لوكالة
فرانس بــرس أن الرياض "تعمل
على خفــض احلدة في العالقات
من خالل إبقاء اخلطوط مفتوحة

تتصدر االولوية في كل اجتماعات
جلنة االمن والدفاع النيابية ".
واضاف العزاوي ان " مخيم الهول
حتــول الى اشــبه بامــارة نائمة
لداعش االرهابــي باعتباره يضم
اكبــر عدد مــن اســر داعش في
العالم وهــو يدفع الى انتقال افة
التطرف الى االطفال والصبية ما
يجعل منطقة الشــرق االوسط
امام منزلق خطير " ،مشــيرا الى
ان " مــا يحدث يظهــر تورط دول
كبرى فــي ابقــاء تنظيم داعش
كونه اداة في يدهــا لتهديد امن
واستقرار البلدان اجملاورة ".

ادانة محلية واقليمية ودولية واسعة الستهداف مدينة اربيل

السعودية تغير في مواقفها لتكون شريكا في حل نزاعات المنطقة
الصباح الجديد  -متابعة:
مــع انطــاق عجلة سياســة
اإلدارة األميركية اجلديدة ،تتوجه
السعودية نحو تهدئة التوتر مع
خصوم إقليميــن ،في محاولة
للتأقلم مع املتغيــرات احملتملة
فــي مقاربة واشــنطن مللفات
املنطقة ،بحســب تقرير نشرته
"فرانس برس".
وتعهــد الرئيــس األميركي جو
بايدن خالل حملتــه االنتخابية
بالتدقيق في سياسات اململكة
بعد سنوات من العالقة الوطيدة
بني الرياض وسلفه دونالد ترامب.
وأطلقت اململكة في األســابيع
األخيرة ســراح بعض السجناء
السياســيني ،مبــن فيهــم
الناشــطة جلني الهذلول ،في ما
اعتبره كثيرون رســالة إيجابية
إلى بايدن.
وســعيا إلى تعزيز موقعها مع
انطالقة العهد األميركي اجلديد،
قــادت الســعودية حلفاءهــا

بشان خسارة العراق نحو ترليون
دينار بشــهر واحد بعد تسريبات
رفع الــدوالر قبل وقتــه من قبل
مصارف فاسدة ".
واضــاف ان " مــزاد بيــع العملة
وجوالت التراخيص النفطية فيها
شــبهات فســاد كبيرة وتكلف
الدولة سنويا  15مليار دوالر وعلى
احلكومة الغاءها ".
واوضح العقابي ان “التوجه حاليا
نحو تشــكيل كتلة سياســية
حتشد من اجل اعادة القرار اجملحف
بحق االقتصاد العراقي برفع سعر
الدوالر واعادته الى سابق عهده”.

األمن النيابية :المئات من عناصر داعش

الحوثيون يعززون حشودهم والحكومة
ّ
تحذر من تدهور الوضع اإلنساني

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد املتحدث باسم وزارة التخطيط
عبد الزهرة الهنداوي امس الثالثاء
وضع أولويات للمشــاريع املتوقفة
واملشــاريع قيــد التنفيــذ ضمن
املوازنة العامة لعام  2021لضمان
عدم توقفها ،مشــيرا الى ارتفاع
نسب الفقر في البالد الى .25%
وقال الهنداوي في تصريح رسمي
إن "االنكمــاش االقتصــادي اليوم
اقل تأثيرا ممــا هو عليه في البلدان

التزم
بوسائل
الوقاية

مع الرئيس رجب طيب إردوغان".
وتــرى كريســتني ديــوان مــن
معهد دول اخلليــج العربية في
واشــنطن أنــه "فــي مواجهة
اخلطط األميركية اجلديدة إلعادة
التواصل مــع إيــران ومراجعة
العالقات األميركية السعودية،
كان الســعوديون حريصني على
تقدمي أنفســهم كشــركاء في
حل نزاعات املنطقة".
وأضافــت "االنفراج مــع قطر
رافقــه عدد مــن التحــركات
الســعودية األخرى ،بينها بحث
التهدئة مع تركيا واإلســراع في
تســوية احملاكمات واالعتقاالت
السياسية التي أثارت إدانات في
اخلارج".
وتقول اخلبيــرة" :كل هذه األمور
تشــير إلى تغيرات في املواقف
السياســية التــي مت اتباعهــا
بشــكل صاخب في الســابق
مــن زاويــة املصالــح الوطنية
الســعودية ،ما يشير إلى مرونة

جديدة".
وأكدت التصريحات الرســمية
األخيــرة لواشــنطن علــى أن
اململكة "شريك أمني".
وأوقــف بايــدن مؤخــرا دعمه
للعمليات الهجومية السعودية
في النزاع اليمني املســتمر منذ
أكثر من ســت ســنوات ،وشدد
على وجوب إنهاء النزاع.
غيــر أن الرئيــس بايــدن تعهد
في الوقت ذاته باملســاهمة في
الدفاع عــن أراضي اململكة التي
تتعرض بشكل متزايد لهجمات
بصواريــخ وطائــرات مســيرة
ينفذهــا احلوثيون املدعومون من
إيران.
وذكرت صحيفة "وول ســتريت
جورنــال" الشــهر املاضــي أن
اجليــش األميركي يعــزز وجوده
في الســعودية وســط خطط
لتطويــر املوانئ والقواعد اجلوية
لالستعداد في حالة اندالع حرب
مع إيران.

اجلهاز في بيان اصــدره مرفقا ً بعدة
صور للمنصة ،إن القــوات األمنية
والتحالف الدولي متكنتا من العثور
على منصة إطــاق الصواريخ على
أربيل بالقرب من الطريق الرابط بني
اربيل وكوير.
وأضاف بيــان لــوزارة الداخلية في
حكومــة االقليم تلقــت الصباح
اجلديد ،عدة صواريــخ اصابت مطار
أربيــل الدولــي وعدد مــن األحياء
السكنية ،ما أدى الى مقتل شخص

واحد وإصابــة ثمانية آخرين بينهم
خمسة في املطار وثالثة آخرون داخل
املدينة ،فضالً عن إحلاق أضرار مادية
بعدد من املنازل واملصالح التجارية.
واشــار البيان الى ان القوات االمنية
متكنت من العثور على ســيارة من
طراز (كيا) حمل بــن أربيل والكوير
حتمل عدة صواريخ ،مشــيرة الى ان
الهجوم نفذ بنفس اآللية واألسلوب
الذي اُستخدم في الهجوم السابق
على مطار أربيل الدولي.

الطقس البارد والمعارك
ولقاح كورونا تتظافر لترفع
أسعار النفط

الصباح الجديد  -متابعة:
أدت مجموعــة مــن العوامل
منها مــا يتصل بالطبيعة ،الى
ارتفاعــات في أســعار النفط
خالل تعامالت امس الثالثاء ،قرب
أعلى مســتوى في  13شــهرا،
اذ كان مــن بني تلــك العوامل،
طقس بارد مفاجئ تســبب في
إغالق اآلبار في تكســاس ،أكبر
والية منتجة للخام في الواليات
املتحدة.
كما زادت األســعار مــع إعالن
جماعــة احلوثــي اليمنية أنها
شنت هجمات على السعودية،
ممــا أثــار مخــاوف متعلقــة
باإلمدادات في أكبر دولة مصدرة
للنفط في العالم ،بينما تلقت
األسعار الدعم أيضا من تفاؤل
مدفوع باللقاح املضاد لفيروس
كورونــا إزاء تعافــي االقتصاد
العاملي من جائحة كوفيد.-19
وصعــدت العقــود اآلجلة خلام

“غــرب تكســاس الوســيط
األمريكــي” بنســبة  0.7باملئة،
لتصل إلى  69.88دوالر للبرميل،
بحلول الســاعة  08:36بتوقيت
غرينتش من يــوم امس ،بعد أن
المســت أعلى مستوياتها منذ
أوائل يناير .2020
وتســبب الطقــس البــارد في
الواليات املتحدة في تعطل آبار
ومصافي النفط في تكســاس
أمس االثنني وفــرض قيود على
مشــغلي خطوط أنابيب اخلام
والغاز الطبيعي ،مما تســبب في
انقطاع الكهرباء عن نحو أربعة
ماليني منزل وشركة.
وتنتــج تكســاس تقريبــا 4.6
مليون برميل من النفط يوميا،
ويوجد بها  31مصفاة ،وهو أكبر
عدد في واليــة أمريكية واحدة،
ومنها بعــض من أكبر املصافي
في البــاد ،وفقا لبيانــات إدارة
معلومات الطاقة األمريكية.
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“النهرين االسالمي”يدعو

«الصباح الجديد» تزور كلية العلوم في جامعة البصرة

«المتلكئين» الى تسديد

أنشطة في التهابات الجهاز التنفسي في زمن

المبالغ التي بذممهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا مصرف النهرين االسالمي احلكومي كافة
زبائنه ممن لم يقوموا بســداد ما بذمتهم من
اقســاط مســتحقه عن جميــع التمويالت
االســامية املمنوحــة لهــم الى االســراع
بسدادها فورا “.
وقال بيان لوحدة االعــام واالتصال احلكومي
ان “ على املتلكئني االســراع بتســديد املبالغ
التــي بذمتهم وبخالفه ســيتم اتخاذ جميع
االجــراءات القانونيــة بحقهم اســتنادا الى
احــكام قانون حتصيل الديــون احلكومية رقم
 56لسنة  1977وقانون املصرف رقم  95لسنة
 2012والبنود الوارده ضمن العقود الرســمية
واملوقعه بني املصرف والزبون “.

وزير الزراعة يشيد بجهود
القوات األمنية للحد من

تهريب المنتجات الزراعية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اشــاد وزيــر الزراعــة املهنــدس محمد كرمي
اخلفاجي باجلهود االستثنائية للقوات األمنية
من خالل تنفيذها خلطط منع االستيراد واحلد
من التهريب.
واكد الوزير على متابعته املستمرة لعمليات
االجهــزة االمنية كافة  ،وعملهــا الدائم ملنع
دخــول املواد الزراعية املمنوعة من االســتيراد
واملهربــة  ،مثمنــا كل اجلهود التــي تبذلها
االجهزة االمنية  ،والقوات التابعة جلهاز االمن
الوطني ومكافحة اجلرميــة املنظمة ومديرية
الســيطرات وقيادة العمليات فضال عن هيئة
املنافــذ احلدوديــة والكمارك وكافــة اجلهات
الســاندة من اجل حماية املنتــج احمللي،ودعم
االقتصاد الوطني.
واعــرب الوزير عن امله مبواصلــة هذه اجلهود
حلــن جتفيف منابع التهريــب واحلد من دخول
املواد املهربة التي تؤثر سلبا على املنتج احمللي ،
وستكون هذه الضربات رادعا للمهربني  ،و وعد
سيادته بتكرمي املتميزين في هذا الشأن ليكون
مثــاال يقتدى بــه ودافعا لتنفيــذ الواجبات
املناطة بهم.

الفاروق تنجز مشروع

أبنية مستشفى الجهاز
الهضمي والكبد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجنزت شركة الفاروق العامه إحدى تشكيالت
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة اهم
املشــاريع التي كانت قد نفذتها في محافظة
البصرة وهو مشــروع أبنية مستشفى اجلهاز
الهضمي والكبد بعــد جهود حثيثة من قبل
املالكات الهندسية والفنية وباشراف ومتابعة
املهندس عمــار عبدالرزاق عيســى مدير عام
الشــركة حيث مت تســليم األبنية إلى اجلهة
املستفيدة ( وزارة الصحة  /دائرة صحة البصرة
) بنسبة اجناز . ٪١٠٠
يذكر أن املشروع املنجز مكون من ( )15خمسة
عشر بناية  ،اهمها البناية الرئيسية التي تضم
( )185غرفة  ،وحتتوي على اجنحة االستشارية
واالدارية واالشعة السينية والسونار والناظور
وردهــات العزل والعناية املركــزة وتضم ايضا ً
صالة عمليات وقاعــات للمحاضرات  ،وبناية
اخلدمات والغازات الطبية  ،وابنية سكن االطباء
التي تتكون من ثالث طوابق  ،اضافة الى بناية
حفظ اجلثث واالستعالمات والكهرباء.

محليات

كورونا والتكتونية الزلزالية وتقنيات الزراعة
البصرة ـ سعدي السند:
زار مكتــب “الصبــاح اجلديد” في
البصرة عمادة كليــة العلوم في
جامعة البصرة لتســليط الضوء
على عدد من فعالياتها وأنشطتها
بالتعاون والتنسيق مع الزمالء في
اعالم الكلية .
التهابات اجلهاز التنفسي في
زمن جائحة كورونا
نظم قســم التحليالت املرضية
محاضــرة الكترونيــة قدمهــا
الدكتــور عــاء خطــار موســى
التدريسي في كلية الطب تناولت
مناقشــة االعــراض الســريرية
لاللتهابات الرئويــة احلادة خملتلف
املســببات املعدية مــن بكتيريا
وفايروســات ومقارنتهــا باعراض
فايروس كورونا  19وكيفية التمييز
بني مختلــف االمراض املســببة
لاللتهابــات الرئوية باســتخدام
التحاليل اخملتبرية وكذلك مناقشة
أنواع العالجات لاللتهابات الرئوية
لفايروس كورونا واملسببات االخرى
.
كمــا تضمنــت احملاضــرة وصف
لالعراض السريريه لفايروس كورونا
ومقارنته مــع اعــراض التهابات
اجلهاز التنفسي األخرى  ,وكيفية
اســتخدام التحاليــل اخملتبريــة
للتشــخيص ومتييــز مختلــف
األســباب لاللتهابات الرئوية أوال
وتقدير شــدة املرض واالستجابة
للعالج ثانيــا .ومن اهم التوصيات
التي خرجت بها احملاضرة هي هناك
تشــابه في االعراض السريرية بني
فايروس كورونا ومختلف األسباب
األخرى من بكتيريا وفايروسات وهذا
يســتوجب اجراء التحاليل لتمييز
وعــزل املريض املصــاب بفايروس
كوفيــد 19واســتخدام التحاليل
مثل املسحة واملفراس للتشخيص

املناسبة للدراسة وشرحا مفصال
حول طريقــة التعامل مع التقيم
الصادر من اجملالت العاملية الرصينة
وإعداد رســالة الرد على تعليقات
احملكمــن وبطريقــة احترافيــة
لغرض احلصول على قبول للبحث
في اجمللــة  ،وكيفية تطوير اجلانب
اللغوي للبحث واقتــرح عددا من
الطرق املفيدة لهذا الغرض.

املبكر واســتخدام حتليل االجسام
املضادة للتشخيص املتاخر.
التكتونية الزلزالية
وناقش قســم علم االرض بكلية
العلوم دراسة بعنوان ( التكتونية
الزلزاليــة لقضــاء الرفاعــي
واملناطق احمليطة بــه من البيانات
الســايزمولوجية واجليوفيزيائية
– جنــوب العــراق ) التــي تتكون
من خمســة فصــول بــن فيها
الباحــث علي رمثان حســن اهم
اهداف الدراســة في تقدير البنية
القشرية ملنطقة الدراسة ألنشاء
امنوذج سرعة جديد ،وإجراء عملية
حتديد موقع الزالزل بنا ًء على امنوذج
الســرعة اجلديد ملعرفــة توزيعها
فيما اذا كان خط ًيا أو عشــوائ ًيا ،
وتضمنت الدراسة تخمني البنية
القشرية وحســاب مواقع الهزات
االرضيــة  ،تشــخيص الصــدع
الفعال من البيانات اجليوفيزيائية،
واســتنتج الباحــث ان امنــوذج
الســرعة الذي مت انشــائه دقيق
وميكن استخدامه في امليزوبوتيميا
لتحديد مواقع الهــزات االرضية.
كما ويوجــد صدع فــي منطقة
الرفاعي مــوازي حلــزام زاكروز ومت
تسميته بصدع الرفاعي.

الباحثة هدى صالح

تقنيات الزراعة ودورة تدريبية
وتعتــزم كليــة العلــوم اقامــة
محاضــرة عــن تقنيــات الزراعة
برعايــة رئيس اجلامعــة الدكتور
سعد شــاهني وبإشــراف عميد
كلية العلوم الدكتور موفق فاضل
وبتنسيق رئيس قســم الكيمياء
الدكتور زكي ناصــر كاظم حيث
تقيــم مجموعــة البوليمــر في
قســم الكيمياء ورشــة تدريبية
وبالتنســيق مع وحــدة التعليم
املســتمر في كلية العلوم ضمن
موســمها العلمي اجلديد للعام
 2020-2021تقنيات الزراعة بدون

الباحثة نبأ احمد

الباحث علي رمثان

الدكتور عالء خطار

تربة للدكتورة احالم احمد حسني
التدريســية في كلية الزراعة في
جامعة ديالى باســتخدام تطبيق
. FCC
وتقيم وحدة االرشــاد النفســي
والتوجية التربوي في كلية العلوم
دورة تدريبيــة الكترونيــة بعنوان
استخدامات برنامج chem draw
وفقا ملعيــار احترافي على منصة
 zoomتديرهــا الدكتورة عال علي

الوتار احدى املالك التدريســي في
قسم الكيمياء

 ،وتهــدف احملاضرة التــي قدمها
الدكتــور احمد صالح مســاعدة
الباحثــن فــي نشــر بحوثهــم
العلميــة فــي اجملــات الرصينة
من خــال تطوير أســاليب كتابة
البحــوث  .وتضمنــت احملاضــرة
توضيــح كيفية إرســال البحث
الى اجملالت العاملية وكيفية إعداد
البحث للنشــر فيهــا .فضال عن
اجلوانب املتعلقة بطرق اختيار اجمللة

إطالق مبادرة وطنية للمشاريع
الريادية للشباب العاطلين

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلقــت وزارة العمل والشــؤون
االجتماعية مبادرة لدعم الشباب
العاطلني بتقدمي قروض ميســرة
بطريقــة حتفيزيــة مختلفة عما
اعتمدت مسبقا.
وقــال مديــر عــام دائــرة العمل
والتدريب املهني في الــوزارة رائد
جبار باهض فــي حديث صحفي،
ان “املبادرة تتضمن مســابقة بني
االفــكار واملشــاريع اخملتلفة التي
تعد رياديــة بالدرجة االولى لدعم
شــريحة الشــباب العاطلني عن
العمل”.
واضاف ان “املبادرة او املسابقة هي

الدكتورة عال الوتار

الدكتورة احالم احمد

وطنية وتشمل جميع محافظات
البــاد الختيار املشــاريع الريادية
واالبتكارية ذات االفــكار اجلديدة،
ليحصل الفائز على قرض ميســر
بــدون فوائد يصل الــى  20مليون
دينار ،والتدريب واالستشــارة على
املشروع ملدة سنة”.
وتابع ان “الشــمول باملبادرة يكون
من خالل توفر الشروط باملتقدمني
عليها ،وهــي ان ال يقل عمره عن
 18ســنة ،وان يكــون عاطال ،وان
ميتلك فكرة مشــروع ريــادي غير
تقليدي”.
وكشف باهض عن “التنسيق مع
وزارة الداخليــة لتجديــد اجازات

العمل للعمالة االجنبية من خالل
فتح مكتب جديــد لدائرة االقامة
في وزارة العمل يعمل بالتعاون مع
مديرية االحــوال املدنية واجلوازات
واالقامة حلل مشــكلة تســرب
العمالة االجنبية الى البالد خارج
الضوابــط وقانــون االقامة ومنح
رخصة العمل”.
واشــار الى ان “املكتب ســيتولى
منــح اجــازات العمــل للعامل
االجنبي بشكل قانوني وتبسيط
االجــراءات الراغبني باســتخدام
العامل االجنبي في بعض االعمال
تطبيقا لقانون العمالة االجنبية
في البالد”.

محاضرة علمية عن الدليل
اإلرشادي للنشر
ونظمت كلية العلوم في جامعة
البصرة ضمن دورتهــا التطويرية
لطلبة الدراسات العليا محاضرة
علميــة عبر االنترنــت عن الدليل
اإلرشادي للنشــر خطوة بخطوة

التاريخ اجليولوجي للجزء
اجلنوبي من حوض وادي الرافدين
ونظم قســم علم االرض بكلية
العلــوم جامعة البصــرة حلقة
نقاشــية بعنوان دراســة التاريخ
اجليولوجــي للجــزء اجلنوبي من
حوض وادي الرافدين باســتخدام
تقنيــة  GISبينت فيهــا الباحثة
هدى صــاح جعفر اهــم اهداف
الدراســة في امنوذج عن تاريخ دفن
حــوض وادي الرافديــن خالل فترة
الطباشيري والثالثي .وبناء قاعدة
بيانــات مكانيــة لتوزيــع بيانات
التجلس وتوزيــع الفوالق مكانيا ً
وتضمنت الدراســة حتليل التاريخ
اجليولوجــي للجــزء اجلنوبي من
حــوض وادي الرافديــن من خالل
تقنية ( )Backstrippingإزالة تأثير
اإلحــكام و لــ  30بئــرا ً وتوصلت
الباحثة الى حســاب السماكات
االصليــة للتكاوين والســماكات
املعراة ألســطح عدم التوافق من
خالل معــدالت التجلس الكلي مت
رسم خرائط التجلس باستخدام
البرنامج  Arc catalogواستنتجت
الدراســة ان هناك تباين في قيم
التجلس لنفس التكوين في اآلبار
الواقعــة ضمن نفــس النطاق او
األنطقة األخــرى  ,و بعد مطابقة
خرائــط التجلــس مــع خريطة
الفوالق الرئيســية و الثانوية تبني
وجود مظاهــر تركيبية غير مثبتة
على خريطة الفوالق الرئيســية
والثانويــة  ،وقد مت حتديــد أماكن
وأزمنة وجود هذه الفوالق.

تموز المقبل ..زيادة وتحسين انتاج
البنزين بنقاوة تصل الى % 88

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقترب شــركة مصافي اجلنوب
من اجنــاز عــدد من املشــاريع
الكفيلــة بزيــادة الطاقــة
التكريريــة الكثر مــن  80الف
برميــل ،لالســهام بتقليــل
عمليــات اســتيراد احملروقــات،
كاشــفة عن قرب وصول نقاوة
البنزين الى  ،88%فضال عن اعادة
العمل بـ  4مصاف في املناطق
احملررة.
وقــال الناطــق باســم وزارة
النفــط عاصــم جهــاد ،فــي
حديــث صحفــي ،ان “املالكات
الهندسية والفنية في شركة

مصافي اجلنوب تعمل على اجناز
عدد من املشــاريع التي تسهم
بتطوير ادائها وحتسني طاقاتها
التكريريــة ونوعيــة احملروقات
املنتجة” ،منوها بــان “املالكات
اجنزت حاليا مشــروع نصب برج
التبريــد بطاقــة  12الف متر
مكعب في الساعة والذي يعد
االكبــر في العــراق ومن املؤمل
ان يدخل العمل مطلع نيســان
املقبــل” .واضــاف ان “مالكات
الوزارة تعمــل ايضا على تنفيذ
مشروع  3مراجل بخارية بطاقة
 100طــن فــي الســاعة لكل
منها” ،مشــيرا الــى ان “هناك

مســاعي الدخال املشــروع الى
العمــل في  15حزيــران املقبل
ليتســنى بعدها بشهر ادخال
مشــروع وحدات تعامالت املياه
بطاقــة  450طنا في الســاعة
والــذي ســيوفر مياهــا عالية
النقاوة لتغذية املراجل اجلديدة
واحلالية في مصفى البصرة”.
وكشف جهاد عن “قرب اضافة
وحدة ازمــرة بطاقــة  11الف
برميل يوميا والتي ستســاعد
في زيادة وحتســن انتاج البنزين
بنقاوة تصل الى  88باملئة” ،الفتا
الى ان “هذا املشــروع سيدخل
العمل مطلع متوز املقبل”.

تجارة الحبوب :المجارش االهلية في الديوانية تواصل تصنيع الرز المحلي
عامر عبدالعزيز
اكدت وزارة التجارة تصاعد وتيرة
تصنيع الرز احمللــي في مجارش
الديوانيــة االهليــة حلســاب
الشركة العامة لتجارة احلبوب.
وقال مدير عام الشركة املهندس
عبدالرحمن اجلويبراوي ان كميات
الــرز املنتح في ( )٤٣مجرشــة
اهليــة متعاقدة مع الشــركة
بلغت حتى اعــداد هذا التقرير (

 )٤٤٣٨طنا  ،مضيفا ان اصحاب
اجملــارش االهلية فــي الديوانية
قدمــوا اروع مالحــم الدعــم
للشــركة و كانوا السباقني في
اجناح حملة تصنيع الرز على وفق
نسبة االستخالص التي حددتها
اللجنــة املركزيــة للتســويق
والبالغــه ( )٥٨.٥ليكــون هــذا
مكمل للخطة االســتراتيجية
التي وضعناها منذ بدء موســم

التســويق  .اجلويبراوي اكد ان
اهتمام وزير التجارة الدكتور عالء
اجلبوري ومتابعتة الشــخصية
اليومية لعمل الشــركة خاصة
بعــد املباشــرة بالتعاقــد مع
اجملــارش االهلية فور االنتهاء من
حملــة التســويق كان له االثر
الكبير في هذا النجاح .
وبــن الــى اجملــارش احلكومية
كانــت متواصلــة بتصنيع الرز

احمللي خالل ايام التسويق والتي
اســتطاعت ان ترفــد البطاقة
التموينية باحلصــة الرابعة في
بغداد و عدد من احملافظات .
وكشــف الى اجملارش احلكومية
تواصــل العمل على تصنيع الرز
احمللي وتوفيــره لرفــد مفردات
البطاقة التموينية.
وبــن اجلويبراوي الــى ان كمية
الشــلب احملــول جملرشــه احللة

احلكومية للفترة من 8/12/2020
ولغاية  14/2/2021بلغ  5270طن
فيما بلغت كميــة الرز املصنع
لنفس الفترة  2971طن  ،مشيرا
الــى مناقلة 1500طــن من الرز
املنتج خملازن كســره وعطش في
بغداد على شــكل وجبتني كما
ومت جتهيــز وكالء متوين محافظة
بابل ب434طن من حصة الرابعه
املتاخره لعام  ، 2020اضافة الى

جتهيز وكالء متوين بابل للحصة
االولى لعــام  2021بلغ 176طن
و616كغم .
واختتم مدير عام الشــركة الى
توافد اصحاب اجملــارش االهلية
فــي بقيــة احملافظــات لتوقيع
العقود التصنيعية مع الشركة
للمباشــرة بعمليــة تصنيــع
الشلب وتهيئة الرز ليكون ضمن
مفردات البطاقة التموينية .

تقرير

التعليم العالي :جامعاتنا العراقية ضمن التصنيفات العالمية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزيــر التعليم العالــي والبحث
العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب أن
جامعاتنا العراقية دخلت في مختلف
التصنيفــات العاملية ،وأن ما أشــيع
مؤخــرا ً بخصوص خروجهــا عن تلك
منــاف للحقيقة كون
التصنيفــات
ٍ
التصور املتداول مؤخرا يتعلق بـ”مؤشر
املعرفة”.
وقــال عبــد الصاحــب ،فــي حديث
صحفــي ،إنه “مت قبــول أكثر من 311
ألــف طالب في جامعاتنــا ومعاهدنا
هــذا العام ،ومتكنا مــن تأمني مقاعد
للطلبة اخلريجني من املرحلة اإلعدادية

في اجلامعات على الرغم من الظروف
والتحديــات التي نواجههــا ،كما أن
خطة القبول األساسية للعام احلالي
كانت تقتضي استيعاب  5500طالب
في كليات اجملموعــة الطبية ،ولكننا
وصلنا الــى قبول أكثر مــن  20ألف
طالب في هذه اجملموعة”.
وأضــاف“ ،كانــت اخلطة املرســومة
لطلبة الدراسات العليا تقضي بقبول
 11ألف طالــب ،إال أن املرحلة احلالية
فرضت قبول  28ألف طالب ،مبن فيهم
 3500طالــب مؤجل من العام املاضي،
وقدمنــا جميع التســهيالت الالزمة
من أجل جناح العام الدراســي – 2020
.”2021
وأشــار وزير التعليم العالي والبحث

العلمي إلى أن “وزارة التربية مسؤولة
عــن نحــو  10ماليــن طالــب ،وهي
مسؤولية كبيرة ،وبقدر رؤيتنا ،نعتقد
أننــا بحاجة إلــى تطويــر مناهجنا
وطرق التدريس ،رغــم إقرارنا بصعوبة
الظروف التي يواجهها البلد والعملية
التعليمية والتربوية بشكل خاص”.
وبشأن قانون أســس تعادل الشهادة
والدرجات العلمية العربية واألجنبية
الذي أقره البرملان نهاية العام املاضي،
أكد عبد الصاحــب أن “الوزارة قدمت
الئحة طعــن بالقانــون املذكور لدى
احملكمــة االحتادية ،ونترقــب أن تنظر
احملكمــة فيه بعد اكتمــال نصابها”،
مبينــا ً أن “الئحــة الطعــن تضمنت
جميع املواد القانونية ،كما أننا طالبنا

مجلس النــواب مبراجعة هذا القانون،
محذرا ً مــن “خطورة فقــرة في مواد
القانــون املذكور تتيح للــوزارات منح
األلقاب العلمية”.
وبني أن “هذا األمــر حق حصري لوزارة
التعليم العالي ،وتطبيق هذه الفقرة
يؤثر في ســمعة الشــهادة واللقب
العلمي داخل العــراق وخارجه ،فضالً
عن اجلنبــة املالية التي تتولد من هذه
القضية”.
وتطرق وزير التعليــم العالي والبحث
العلمي إلى ما تردد في وسائل اإلعالم
من “خروج العراق من مؤشر املعرفة”،
ومــا أشــيع بشــأن ذلك مــن خروج
اجلامعــات العراقية مــن التصنيف
العاملي”.

شؤون عربية ودولية
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ّ
يعوضون انكسارهم في مأرب بقصف مخيمات النازحين

بيلوسي تعلن تشكيل
لجنة للتحقيق في
أحداث الكونغرس

الحوثيون يعززون حشودهم والحكومة
ّ
تحذر من تدهور الوضع اإلنساني
متابعة ـ الصباح الجديد:
وسط حتذيرات أطلقتها احلكومة
اليمنيــة مــن تدهــور األوضاع
اإلنسانية في محافظة مأرب جراء
الهجمات احلوثية املتواصلة منذ
أكثر من أسبوع ،ع ّوضت اجلماعة
انكســار زحوفها غربي احملافظة
وجنوبها باســتهداف مخيمات
النازحني بالصواريخ ،بحســب ما
أكدته مصادر حكومية رسمية.
وأشــارت مصــادر ميدانيــة إلى
تواصل املعارك في جبهات مديرية
صرواح غرب مأرب حيث استعادت
قوات اجليــش اليمنــي والقبائل
املساندة لها زمام املبادرة بإسناد
من مقاتالت حتالف دعم الشرعية
التي تولــت اســتهداف اآلليات
القتاليــة للجماعــة واحلشــود
املسلحة القادمة من صنعاء.
وفــي وقت تعالت فيــه األصوات
السياســية املطالبــة للقوات
احلكوميــة بتعزيــز العمليــات
العسكرية الستكمال حترير مأرب
وتأمينها مــن الهجمات احلوثية،
قــال وزير اخلارجية فــي احلكومة
الشــرعية أحمد عوض بن مبارك
في تصريحات أمــس إن اجلماعة
ال تكترث للخســائر الكبيرة في
صفوفها.
وأضــاف الوزيــر اليمنــي فــي
تصريحاتــه خــال لقائــه في
الرياض الســفير الفرنسي لدى
بالده جان مــاري صافا أن اجلماعة
احلوثية «تدفع بأعــداد كبيرة من
املغرر بهم إلــى احملرقة في مأرب،
ومســتمرة بتجنيــد األطفــال
وقصــف املناطــق الســكنية
بالصواريخ الباليستية».
وفــي حني أشــار بن مبــارك إلى
احتضان محافظــة مأرب ماليني
النازحني الذين فــروا من مناطق
سيطرة امليليشيا ،قال إن استمرار
الهجمات احلوثية «ســيؤدي إلى
تدهــور األوضاع اإلنســانية في
احملافظة».
في السياق نفسه ،أفادت مصادر
ميدانية امــس االول (االثنني) بأن
اجلماعة احلوثية عقب انكسارها

أفادت مصادر
ميدانية بأن
الجماعة الحوثية
عقب انكسارها
في جبهات
صرواح تعمدت
قصف مخيمات
النازحين في
منطقة الزور
بصاروخ باليستي

عائلة نازحة في مخيم للنازحني قرب احلديد

في جبهــات صرواح ومــراد غرب
مــأرب وجنوبهــا تعمدت قصف
مخيمات النازحــن في منطقة
الــزور مبديريــة صــرواح بصاروخ
باليســتي وصواريخ «كاتيوشا»
وســط مخاوف متصاعــدة من
تهديد حياة أكثر من  20ألف نازح.
وفي أول تعليق حكومي ،ندد وزير
اإلعــام اليمني معمــر اإلرياني
بأشــد العبــارات باســتهداف
احلوثيــن املتعمــد للمخيمات
في محافظة مــأرب ،مبا في ذلك
مخيم الزور مبديرية صرواح.
وقــال اإلريانــي« :إن اســتمرار
ميليشــيا احلوثي في استهداف
التجمعات السكنية ومخيمات
النــزوح مبحافظــة مــأرب عمل
إرهابي وجرميــة حرب وجرائم ضد
اإلنســانية ،ويخالــف القوانــن
واملواثيق الدولية ،ويشكل خطرا ً
حقيقيــا ً علــى ســامة وحياة
أكثــر من مليــون نازح فــروا من
بطــش وإجــرام امليليشــيا من

مختلف احملافظات التي تقع حتت
ســيطرتهم» ،بحســب تعبيره.
واســتغرب مما وصفه بـ»استمرار
صمــت اجملتمــع الدولــي واألمم
املتحــدة ومبعوثها اخلاص لليمن
مارتــن غريفيــث إزاء تصعيــد
ميليشيا احلوثي في جبهات مأرب،
واســتهدافها املتعمد للمناطق
واألحيــاء الســكنية ومخيمات
النازحني».
وحــذر اإلريانــي فــي سلســلة
تعليقات علــى «تويتــر» من أن
موجات نــزوح املدنيــن منذ بدء
احلــرب ،تضع البلد أمــام «كارثة
إنسانية غير مسبوقة».
ميدانياً ،أفاد اإلعالم العســكري
للجيش اليمني بأن امليليشــيات
احلوثيــة فقدت متاســكها بعد
أسبوع من الهجمات على مأرب،
وهو ما دفعها الســتقدام املزيد
من مجنديها إلســناد عناصرها
الذين أجبــروا على التراجع عقب
خسارتهم املئات خالل أيام.

وذكــر املوقع الرســمي للجيش
اليمني (سبتمبر نت) أن مقاتالت
حتالف دعم الشرعية استهدفت
بغارات جوية تعزيزات قتالية كانت
فــي طريقها ملواقع ميليشــيات
احلوثــي االنقالبيــة املدعومة من
إيران ،غرب محافظة مأرب.
وأسفرت الغارات  -بحسب املوقع -
«عن تدمير معدات وعربات قتالية
كانت فــي طريقها إلــى مواقع
امليليشــيات بجبهتــي صرواح
واخملدرة ،كما أسفرت الغارات عن
مقتل عناصر امليليشيا ممن كانوا
على منت العربات».
كمــا أفادت املصادر العســكرية
الرسمية بأن املعارك تواصلت في
جبهات مديريات صرواح وأن اجليش
أســقط األحــد طائرة مســ ّيرة
مفخخــة تابعــة للميليشــيا
احلوثية ،أثناء حتليقها باجتاه مواقع
عسكرية في اجلبهة.
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ذيــاب القبلــي أن جبهات جنوب
مأرب وغربها وشــمالها الغربي
«أصبحت مبثابة املقبرة اجلماعية،
التــي التهمت حشــود وقطعان
امليليشــيا احلوثية اإلرهابية ،ممن
زجــت بهم إلــى محــارق املوت
والهالك» ،بحســب ما نقل عنه
املوقع الرسمي للجيش.
وأضــاف القبلــي أن «حشــود
امليليشــيا اإلرهابيــة التي ظلت
حتشدها خالل األشــهر املاضية
في محاولة بائسة ويائسة منها
لتحقيق أي تقــدم ميداني على
أطــراف محافظة مأرب ،أصبحت
متناثرة علــى جبال احملافظة وفي
وديانها وشعابها».
وتقــول احلكومــة اليمنيــة إن
امليليشــيات احلوثية تسعى من
خــال تصعيدها غير املســبوق
باجتاه محافظة مــأرب النفطية،
إلى جانــب خروقهــا املتصاعدة
للهدنــة األمميــة فــي محافظة
احلديدة ،إلفشال مساعي السالم

التي تقودهــا األمم املتحدة بدعم
من اجملتمع الدولــي ،وذلك تنفيذا ً
مــن قــادة اجلماعــة لتعليمات
طهران.
على صعيد ميدانــي آخر ،أفادت
املصــادر الرســمية بــأن قوات
اللــواء التاســع مشــاة جبلي
التابــع حملور علب فــي محافظة
صعدة احلدودية (شــمال) شنت
امس االول االثنــن هجوما ً نوعيا ً
اســتهدف مواقــع وحتصينــات
احلوثيني في تباب الصماء شمال
مديرية باقم .وبحســب ما نقلته
وكالة «ســبأ» احلكومية عن ركن
استخبارات اللواء التاسع العقيد
مروان الكمالي ،فقد «نفذ اجليش
عملية نوعية استهدفت تعزيزات
وحتصينــات احلوثيني فــي (تباب
الصمــاء) الواقعــة علــى اخلط
الدولي مبديرية باقم ،أسفرت عن
تدمير آليات عسكرية ومصرع 6
عناصر من امليليشــيات احلوثية
وإصابة آخرين بجروح مختلفة».

باحث سعودي يرد على «هيومن رايتس» :لن نلتفت الى مواقف
بعض المنظمات الدولية المسيسة ومزدوجة المعايير

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في حتول تاريخي ملحوظ ،عدلت
الســعودية مناهجها الدراسية
وتخلصت من بعــض املواضيع
املثيرة للجدل ،رغم ذلك مازالت
تتعــرض النتقادات مــن جهات
حقوقية بسبب اتهامها بإلبقاء
على «بعــض املفاهيم الرافضة
لألقليات الدينية».
ودعت منظمــة «هيومن رايتس
ووتش» الســعودية إلــى إجراء
«املزيد من اإلصالحات في املناهج
املدرســية» ،قائلــ ًة« :مت اتخــاذ

خطوات مهمــة إللغاء محتوى
الكراهية وعدم التســامح من
كتــب الديــن املدرســية ،لكن
الكتب احلالية تبقي على اللغة
املهينــة للممارســات املرتبطة
باألقليات الدينية».
وبحســب املنظمــة ،مت التقليل
من اإلشارات األكثر وضوحا التي
تستهدف الشيعة ،لكن ال يزال
هناك الكثير من اللغة الضمنية
التي تشــير لهم .وعلى سبيل
املثال« ،ال تزال الكتب املدرســية
تُصنّــف بعــض املمارســات

تقـرير

والتقاليد املرتبطة بالشــيعية
والصوفية كدليل على الشرك».
دعــت منظمة «هيومــن رايتس
ووتش» الســعودية إلــى إجراء
«املزيــد مــن اإلصالحــات فــي
املناهج املدرسية» ،بعد اخلطوات
التي قامــت بها مؤخــرا ،فيما
قالــت منظمة العفــو الدولية
«أمنســتي» إن صحــة قيــادي
فسلطيني محتجز في اململكة
«تدهورت»
وفي هذا الســياق ،شدد الكاتب
والباحث الســعودي ،املتخصص

بالدراســات االســتراتيجية
والعلــوم السياســية ،الدكتور
محمد حربي ،فــي حديث ملوقع
«احلــرة» علــى أ ّن «الســعودية
مركز ثقل استراتيجي سياسيا ً
واقتصاديــا ً ودينيــا ً واجتماعيا ً
أيضاً».
واعتبــر حربــي أنّــه «ال يدخل
في املناهج الدراســية أي أبعاد
طائفيــة إيدلوجيــة ،فكريــة،
أو عنصريــة» ،مشــيرا ً إلــى أ ّن
«اململكة خاصــرة األمة ومالذها
اآلمن وهــي القــدوة والنموذج

ألكثر من مليار  800مسلم حول
العالم».
وأضــاف« :ال يعنيهــا (اململكة)
اإللتفــات وراء مواقــف بعــض
املنظمــات الدولية املسيســة،
واملتبنيــة ملفاهيم عدة في إطار
ازدواجية املعايير».
وكانت الســلطات الســعودية
قد أعلنت ،خالل الفترة املاضية،
عن إصالحــات قضائية وأفرجت
عن الناشــطة جلــن الهذلول،
وخففــت أحــكام محتجزيــن
شــيعة ،في خطــوات اعتبرت

أنها جاءت اســتجابة النتقادات
اإلدارة األميركية اجلديدة ،بقيادة
الرئيس جو بايدن للمملكة.
من جهتهّ ،
أكد حربي أ ّن «تعديل
املناهج يعتبر خطــوة تقديرية
متقدمة ملواكبــة رؤية اململكة
 2030في إطــار منهجي يراعي
فيــه املبــادئ والقيــم واإلرث
التاريخي واحلضاري للسعودية».
وأشــار الكاتب السعودي إلى أ ّن
«وزارة التعليم وملواكبة القرن 21
قامت بالتعديالت ،وذلك من أجل
بناء اإلنسان وجودة احلياة»

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت رئيسة مجلس النواب األميركي ،نانسي
بيلوســي ،امــس االول االثنــن ،إن املشــ ّرعني
سيشــكلون جلنة مســتقلة من خارج اجمللس
ملراجعة «احلقائق واألسباب» املتعلقة بالهجوم
على مبنــى الكابيتول التابــع الكونغرس يوم
السادس من يناير املاضي.
وقالت بيلوســي ،في رســالة للمشــرعني ،إن
اللجنة ستشــكل على غرار جلنــة مماثلة بعد
هجمات  11ســبتمبر  ،2001مشــيرة إلى أنها
ســتنظر فــي «احلقائــق واألســباب املتعلقة
باستعداد واستجابة شرطة الكابيتول وغيرها
من أجهزة إنفاذ القانــون الفيدرالية التي تتبع
الواليات واحمللية».
واقتحم حشــد من مناصري الرئيس األميركي
الســابق ،دونالد ترامب ،مبنى الكابيتول ،الذي
يضم مجلســي النواب والشــيوخ ،في أعمال
شــغب أوقعت خمســة قتلى وأحلقــت خرابا
باملبنى.
وهاجــم احلشــد الشــرطة ،ما دفــع أعضاء
الكونغرس للهرب طلبا للسالمة وقطع جلسة
الكونغرس التــي عقدت للتصديق على فوز جو
بايدن بالرئاسة.
وأظهرت لقطات مصــورة مأخوذة من كاميرات
مراقبة عمليــات اقتحام املبنــى وكيف عاش
املشرعون ونائب الرئيس األميركي السابق ،مايك
بنس ،حلظات رعب حقيقية قبل إخالئهم ملكان
آمن.
وبرأ مجلس الشيوخ ترامب ،قبل أيام ،من تهمة
«التحريض» على أعمال الشــغب ،لعدم توافر
أصوات كافية.

ماكونيل يسعى لتحسين
فرص الحزب الجمهوري
في انتخابات 2022
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أملح زعيــم األقلية فــي مجلس الشــيوخ ميتش
ماكونيل إلى اســتعداده للمشاركة في االنتخابات
التمهيديــة لتحســن فرص احلــزب اجلمهوري في
استعادة الســيطرة على اجمللس في اجلولة املقبلة
مــن االنتخابات عــام  ،2022حســبما نقلت عنه
صحيفة «وول ستريت جورنال».
وتقــول الصحيفة إن ماكونيل رمبــا يواجه حمالت
مضــادة من اجلنــاح املؤيد للرئيس الســابق دونالد
ترامب في احلزب اجلمهوري.
وقال ماكونيل ،في مقابلة مع صحيفة وول ستريت
جورنال ،إن فرصة احلزب اجلمهوري الستعادة مجلس
الشــيوخ هي «احلصــول على مرشــحني ميكنهم
الفــوز بالفعل في نوفمبر املقبل .قد يشــمل ذلك
أو ال يشــمل محاولة التأثير على نتيجة االنتخابات
التمهيدية».
وأضــاف ماكونيــل أن حزبه عانى فــي املاضي من
املرشــحني الذين فازوا في االنتخابــات التمهيدية
للجمهوريني لكنهم فشلوا في االنتخابات العامة.
وترى الصحيفــة أن بعض اجلمهوريني الذين ينتمون
إلى جناح ترامب في احلزب قد يفوزون بسهولة حتى
في االنتخابات العامة في املناطق احملافظة بشدة.
وأشــارت إلى أن «مثل هؤالء املرشــحني يخاطرون
بتعقيد جهود احلــزب في مناطق أخرى أكثر اعتداال
من البالد» ،على حد قول الصحيفة.
وقــال ماكونيل« :أنا شــخصيا ال أهتم بأي نوع من
اجلمهوريــن هــم ،وما نوع املســار الــذي يعتبرون
أنفسهم فيه .ما يهمني هو إمكانية انتخابهم».
وبحســب وول ســتريت جورنال ،فإن ترامب ال يزال
يتمتع بشــعبية كبيــرة بني العديد مــن الناخبني
اجلمهوريني.

أقارب ضحايا الطائرة األوكرانية يطالبون

باعتقال قائد سالح الجو في الحرس الثوري اإليراني
الصباح الجديد  -متابعة:
نظــم أقــارب ضحايــا الطائــرة
األوكرانيــة ،التي حطمتهــا إيران
احتجاجا في طهران
العام املاضــي،
ً
خــال عطلــة نهايــة األســبوع،
للمطالبــة بالعدالــة ألحبائهــم
واعتقال قائد احلرس الثوري اإليراني،
وفقا ملا نقلته هيئة اإلذاعة الكندية
«سي بي سي».
ويأتي االحتجاج بعــد أيام من نفي
وزير اخلارجيــة اإليراني ،محمد جواد
ظريف ،وجود تسجيل صوتي ،نقلته
«سي بي سي» ،األسبوع املاضي.
وفي التسجيل ،ســمع الشخص،
الذي حددته مصادر القناة اإلذاعية
على أنه ظريف ،يرجــح احتمال أن
يكون إســقاط الطائرة «متعمدا»،
وقــال إن هنــاك «آالف االحتماالت»
لتفســير احلادثة ،مبا في ذلك هجوم
متعمد شــارك فيه اثنــان أو ثالثة
«متسللني» وهو ســيناريو قال إنه
«ليس مستبع ًدا على اإلطالق».
ويشــير الشــخص املوجــود فــي
أيضا إلــى أن احلقيقة
التســجيل ً
لــن يتم الكشــف عنها أبــ ًدا من

قبل أعلى املســتويات في احلكومة
واجليش اإليراني.
وفي اليــوم التالي لبث القصة ،غرد
ظريــف أن الصوت ليــس حقيق ًيا
دائما إن هناك
وأصــر على أنه قــال ً
عددًا من االحتماالت للتحطم.
العائالت تطالب بإجابات
في مقطــع فيديــو مت تصويره في
سمع
مظاهرة ،الســبت ،بطهرانُ ،
والد أحد الضحايا وهو يســأل عن
ســبب عدم توجيه االتهام إلى قائد
سالح اجلو في احلرس الثوري اإليراني،
أمير علي حاجي زاده.
وتســاءل الرجــل قائــا« :هــل مت
اســتدعاء حاجي زاده كمتهم في
هذه اجلرميــة؟» ،وتابع «إنه ســؤال
بسيط ،أنتم مدينون بإجابة لـ  70أو
 80مليون إيراني».
وفــي املظاهــرة ،دخل العشــرات
من أســر الضحايا حاملــن صورًا
ألحبائهــم إلــى مبنــى احملكمــة
العســكرية الســتجواب احملقــق
الرئيســي ،صادق عــرب زاده ،ونائب
املدعي العسكري في البالد.
وهذا املبنــى هو املــكان الذي يتم
فيه االستماع إلى اجلرائم املتعلقة

مئات املتظاهرين اعترضوا على مشروع القانون يوم السبت املاضي

باجليش بشكل خاص.
وســمع عرب زاده وهو يرد قائالً« :ال
ُ
ميكننا ببســاطة اتهام أي شخص..
هناك إجراءات للتحقيق».

وقالــت إيــران إنها اتهمت ســتة
إيرانيــن بارتــكاب جرميــة تتعلق
بتدمير الطائــرة األوكرانية ،لكنها
لم تكشــف عن أســمائهم أو أي

تفاصيل حول التهم املوجهة إليهم
وفي أوكرانيا ،قال نائب وزير اخلارجية
يفغينــي ينني في مقابلــة ،أذيعت
األحد ،على قناة «إيران إنترناشونال»،

وهي محطــة تلفزيونية خاصة في
اململكــة املتحدة ،إن بــاده ال تزال
ال تعرف هوية األشــخاص الســتة
املتهمني.
وأكد ينني أيضا أن القضية اجلنائية
األوكرانية تصنف على أنها «جرمية
قتل متعمدة».
في غضــون ذلك ،حكمــت احملاكم
شخصا على
أيضا على 13
اإليرانية ً
ً
األقل بالســجن بزعم احتجاجهم
على إســقاط الطائــرة األوكرانية
 ،وفقًــا لـــ هيومن رايتــس ووتش،
بينهم طالبان فــي جامعة طهران
نشــرا على اإلنترنــت أنهما ُحكم
عليهما بالسجن بتهمة «الدعاية
ضد الدولــة» و «التجمع والتواطؤ
لزعزعة األمن القومي».
حامــد اســماعيليون ،يعيش في
ريتشــموند هيــل مبدينــة أونتاريو
الكندية ،فقد زوجته وابنته البالغة
من العمر تسع سنوات ،كانتا على
منت الرحلة ،وهو اآلن املتحدث باسم
اجلمعيــة التي متثــل مجموعة من
عائالت الضحايــا في كندا وهو من
شــارك لقطات االحتجاج مع هيئة
اإلذاعة الكندية .قال إســماعيلون
في بيان إنه في وقت ما أثناء احتجاج

طهران ،السبت ،مت استدعاء سيارة
إســعاف ،ألن بعض احملتجني كانوا
مســتائني للغايــة لدرجــة أنهم
شــعروا بتوعك ومنهــم من فقد
وعيه ونقل إلى املستشفى ،وكشف
أن قوات األمن طلبت في النهاية من
العائالت مغادرة املبنى.
وأمام العديد من الدول ،مبا في ذلك
أوكرانيا ،حتى نهاية الشهر ملراجعة
تقرير إيران حــول احلادثة ،وليس من
الواضح متى ســيتم إصــدار هذا
املستند علنًا.
يذكــر أن رالف غودال ،املستشــار
اخلــاص لرئيــس الــوزراء الكندي،
جاسنت ترودو ،واملوكل مبتابعة قضية
الطائــرة األوكرانية ،أثــار مخاوف
بشــأن افتقار إيران إلــى التفاصيل
حول اعتقاالتها والشــفافية حول
التحقيق.
وفي ينايــر  ،2020أســقط احلرس
الثوري اإليراني طائرة اخلطوط اجلوية
الدولية األوكرانية  752في ســماء
طهــران بصاروخــن أرض  -جو  ،مما
أســفر عن مقتل جميــع من كانوا
شــخصا
على متنها وعددهم 176
ً
شخصا على صلة
 ،مبن فيهم 138
ً
بكندا (كنديون أو مقيمون).
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خط أحمر جديد..

موسكو وواشنطن

عودة مصر الى ليبيا بداية النحسار دور

يبحثان لتعاون في

تسوية الشرق األوسط
الصباح الجديد ـ وكاالت:
بحثت موسكو وواشنطن آفاق التعاون الثنائي
في تسوية الصراع الفلســطيني اإلسرائيلي،
وعبرتا عن اهتمامهما بتفعيل عملية الســام
في الشرق األوسط.
وجاء في بيان عن اخلارجية الروســية في أعقاب
االتصــال الهاتفي بني املبعوث الروســي اخلاص
للتسوية الشرق أوسطية فالدميير سافرونكوف،
ونائب وزيــر اخلارجية األمريكي هادي عمرو امس
االول االثنــن ،أن اجلانبــن «بحثا آفــاق التعاون
بني موسكو وواشــنطن في ما يخص التسوية
الفلسطينية اإلسرائيلية ،مبا في ذلك في إطار
رباعية الوسطاء الدوليني في الشرق األوسط».
وأضاف البيان أن اجلانب الروسي رحب باستعداد
الواليــات املتحدة الســتئناف مشــاركتها في
عمل الرباعية بشــكل كامل ،كمــا مت التعبير
عن التأييد لتنشــيط احلوار الثنائي حول قضية
التسوية الشرق أوسطية».
وتابع البيان« :جرى التأكيد على ســعي اجلانبني
إلى تعاون بناء بهدف تفعيل عملية السالم في
الشرق األوسط».
وشارك ســافرونكوف وعمرو امس االول االثنني
في اتصال للجنة الرباعية اخلاصة بالتسوية في
الشــرق األوسط ،مع سوزانا تيرستال عن االحتاد
األوروبي ،وتور فنيسالند عن األمم املتحدة.
وقالت اخلارجية الروسية أن اجلانب الروسي «شدد
على أهمية تهيئة الظروف املواتية الســتئناف
املفاوضات اإلسرائيلية  -الفلسطينية املباشرة
برعاية الرباعية الدولية بهدف تسوية القضايا
األساسية اخلاصة بالوضع النهائي على أساس
املرجعيات القانونية الدولية املعروفة ،التي تنص
على إقامة دولتي فلســطني وإســرائيل ،اللتني
يجب أن تعيشا بسالم وأمان».
وأضافت اخلارجية أنه مت كذلك «التأكيد على عدم
جواز اخلطوات أحادية اجلانب ،ســواء التحريض
على العنف أو توسيع النشاط االستيطاني ،مبا
في ذلك هدم املنازل الفلســطينية في الضفة
الغربية».
وأشارت اخلارجية الروسية إلى أن أطراف الرباعية
الدولية اتفقوا على عقد اجتماعاتهم بشــكل
منتظم.

االتحاد األوروبي يطلق غدا
برنامجا لدراسة النسخ
المتحورة من كورونا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون
دير اليني ،أن املفوضية ستطلق األربعاء برنامجا
لدراسة النســخ املتحورة «املثيرة للقلق» من
فيروس كورونا.
وقالت فون ديــر اليني في حــوار مع صحيفة
«ليزيكو» الفرنسية امس الثالثاء إن البرنامج
الــذي أطلق عليه اســم «هيــرا إنكوبيتور»،
«ســيجمع اخملتبــرات والســلطات الصحية
والعلماء واملفوضية األوروبية وستخصص له
أمــوال كبيرة» ،مــن دون أن توضح قيمة هذه
األموال.
وأضافــت« :منــذ اآلن ،وبالتوازي مــع اجلهود
املبذولــة على اللقاحــات احلاليــة ،يجب أن
نســاعد املصنعني على تطويــر قدرات إنتاج»
للقاحــات من «اجليل الثاني» ،مشــيرة إلى أن
«هذه النسخ املتحورة تقلقنا كثيرا».
وكانت املفوضية األوروبية أعلنت عزمها إطالق
وكالــة أوروبية جديدة ،هي هيئة االســتجابة
للطــوارئ الصحية «هيــرا» ،بهدف مكافحة
األوبئة املستقبلية وحتسني التنسيق بني دول
االحتاد السبع والعشرين.
وأعلنــت مفوضــة الصحة األوروبيــة االحد
املاضي أن الوكالة األوروبية لألدوية ستســرع
آلية الترخيص للقاحــات اجلديدة لكورونا في
مسعى منها للتصدي بشكل أفضل للنسخ
املتحورة من كوفيد.-19

شؤون عربية ودولية

وتمدد تركيا فيها لمواجهة التمدد التركي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ميهد لقــاء وزير خارجيــة الوفاق
محمــد ســيالة ،لوفــد مصري
برئاسة السفير محمد ثروت مدير
مكتب وزير اخلارجية ،في طرابلس،
لبحث ترتيبات إعادة فتح السفارة
بالعاصمة الليبيــة ،الطريق أمام
دور أكبــر للقاهرة فــي مواجهة
التمدد التركي ،بحسب خبراء.
اللقــاء الــذي تنــاول أيضــا ً أخر
املســتجدات في امللــف الليبي،
وبحــث ســبل التعــاون وكيفية
تفعيل العالقات بني البلدين على
كافة املســتويات ،اعتبــره خبراء
ليبيون «خــط أحمر» جديد وبداية
انحســار لــدور تركيا فــي البالد،
السيما وأن القاهرة تدعم مسارات
احلوار بني الفرقاء.
عودة سريعة
وقال اخلبيــر الليبي محمد الزايدي
في تصريــح ملوقع «ســكاي نيوز
عربية» ،إن مصر تتمتع بقدر كبير
من الــذكاء السياســي واملرونة
الدبلوماســية بجانــب الثقــل
واحلضــور اإليجابــي لــدى كافة
مختلف شــرائح اجملتمــع الليبي،
مما مكنها من لعــب دور مميز طول
الفترات العصيبة السابقة».
وأضــاف أن مصر لــم تعلن احلرب
فــي ليبيا علــى طرف ضــد أخر،
بــل انحازت ألمن واســتقرار ليبيا
على حســاب اإلرهابيني واملرتزقة
األجانب الذين هددوا مصير وحدة
التــراب الليبي ،بعد أن أهدروا قوت
ومقدرات الشعب الليبي.
ويــرى احمللــل السياســي الليبي
أن عــودة العالقات الرســمية بني
القاهرة وطرابلس بتلك الســرعة
والقوة ،لم تكن مفاجئة ألي طرف

عد الخبير الليبي
محمد الزايدي ،إن
مصر تتمتع بقدر
كبير من الذكاء
السياسي والمرونة
الدبلوماسية بجانب
الثقل والحضور
اإليجابي لدى كافة
مختلف شرائح
المجتمع الليبي ،مما
مكنها من لعب دور
مميز طول الفترات
العصيبة السابقة
مصر انحازت لالستقرار واالمن في ليبيا
سواء في مصر أو ليبيا.
ولفت إلى أن «مصــر منذ البداية
دعمت احللــول الســلمية إلنهاء
احلــرب في ليبيــا ،وأخــذت على
عاتقها وقف متــدد اإلرهاب داخل
ليبيا ،وجمع الفرقاء الليبيني أكثر
من مرة إلنهاء احلرب هناك».
حضور يزعج تركيا
مــن جانبه ،أشــار الباحث الليبي
حسني مفتاح إلى أهمية احلضور
املصــري فــي العاصمــة الليبية
طرابلس ،في ظــل تصاعد الوجود
العسكري التركي.

وقال مفتاح  ،إن احلضور الرســمي
للقاهرة في العاصمة الليبية ،ميثل
خطوة هامة للمســار السياسي
والدميقراطي في البالد.
وتابع« :ال سالم في ليبيا إال بعودة
احلضــور العربــي فــي طرابلس
ملواجهة املد اإلرهابي برعاية تركيا
في الغرب».
وأضــاف «مصــر رســمت خطا
عسكريا فاصال (ســرت  -اجلفرة)،
فهــي اليــوم عبــر إعــادة فتح
ســفاراتها في طرابلس ،ترســم
خطا سياســيا فاصال بينها وبني
كل مــن حاول عــزل طرابلس عن

ليبيا أوال وعن احملور العربي ثانيا».
وأوضح أن «خطوة مصر إعادة فتح
ســفاراتها بطرابلس ،تفتح الباب
أمام الــدول العربية الســتئناف
أنشــطتها الدبلوماسية ،والعودة
مــرة أخــرى للعاصمــة الليبية
التي ســيطرت عليها املليشيات
والنظام التركي».
وبحسب املكتب اإلعالمي خلارجية
الوفــاق ،فقد أكد الوفــد املصري
بأن تواجده فــي العاصمة الليبية
طرابلس ،يأتي لبدء تنفيذ خطوات
عمليــة علــى أرض الواقــع ،عبر
إعادة فتح مقر الســفارة املصرية

بطرابلس.
ويؤكد املراقبون في طرابلس أن تلك
اخلطوة اإليجابية ســيكون لها ما
بعدها ،حيث ستساهم في تعزيز
العالقات القائمة بني البلدين على
املستوى الرسمي والشعبي.
إنهاء احلرب
من جانبه ،أوضــح الباحث الليبي
أحمد حمــزة ،مدى أهميــة الدور
املصــري إلنهاء احلرب ،وأشــار في
تصريحــات صحفية « ،أن القاهرة
من «األطــراف اخلارجيــة القليلة
التــي تلعــب دورا إيجابيــا إلنهاء

احلرب في ليبيا» .وأضاف حمزة أنه
رغم معاناة مصر من الفوضى في
ليبيا ،لكنها لم تتخذ أي «خطوات
عنترية ،ولم تتعامل يوما بتســرع
في امللــف الليبي ،وهــذا يعكس
مدى إدراك القيادة السياسية في
القاهــرة بامللف الليبــي ،ونتيجة
اتخاذ أي خطوة غير محسوبة».
وتابع« :كانت مصر طوال ســنوات
احلــرب العصيبة فــي ليبيا ،على
مسافة واحدة من كافة األطراف،
وهــذا أمر لــم تتمتع بــه أغلب
األطــراف اخلارجيــة املتداخلة في
امللف الليبي».

بورما ..األمم المتحدة تحذر الجيش من مخاطر
قطع اإلنترنت على الديمقراطية واالقتصاد
الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت األمم املتحدة امس االول االثنني
مــن أن عمليات قطــع اإلنترنت في
بورما تقوض «املبــادئ الدميقراطية
األساســية» وتضر «قطاعات هامة
مبــا فيها البنــوك» ،وفــق ما صرح
املتحدث باســمها فرحان حق.
نائب
ّ
وشــهدت بورما بني اإلثنني والثالثاء
«انقطاعــات لإلنترنــت» لليلــة
الثانية على التوالــي ،وفق منظمة
«نتبلوكــس» التــي تراقــب تدفق

ونشــطاء في اجملتمع املدني وممثلني
لوســائل إعالم مقلقة بشدة ،متاما
مثل القيود علــى اإلنترنت وخدمات
االتصــال» .وأضــاف أن اإلنترنت «ال
ينبغي أن تتعطــل لضمان احلقّ في
حرية التعبير الذي يشــمل الوصول
إلى املعلومة».
وتعتزم مبعوثة األمم املتحدة مواصلة
احملادثات مع اجليش البورمي «من أجل
حوار صريح ومفتوح مــا دامت ترى
أن ذلك يســاعد على عكس الوضع

الشبكة.
وأوضــح املتحــدث أن مبعوثة األمم
املتحدة إلى بورما كريســتني شرانر
بورغنر حذرت خــال مكاملة هاتفية
مع نائب قائد اجليش البورمي ســوي
ويــن من أن عمليات قطــع اإلنترنت
«تفاقم التوتر» في البالد.
وقــال فرحــان حــق خــال املؤمتر
الصحافي اليومي للمنظمة األممية
إن «عمليات التوقيــف التي طالت
مســؤولني سياســيني وموظفــن

احلالي وفرض احترام إرادة الشــعب
البورمي».
وأوضح حق أن شرانر بورغنر «تواصل
حث اجليش على االمتناع عن العنف
واالحتــرام الكامل حلقوق اإلنســان
واحلريات األساسية وسيادة القانون».
وأضاف أنها «أبلغت اجليش البورمي
أن العالم يراقــب عن كثب» الوضع
في البالد وأن «أي شكل من أشكال
رد الفعــل العنيف ميكن أن تكون له
عواقب وخيمة».

إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإنهاء «التفتيش المفاجئ»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال ســفير إيــران لــدى الوكالة
الدوليــة للطاقة الذريــة ،امس
االول االثنــن ،إن طهــران أبلغت
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية
بشــأن خطتها إلنهاء ســلطات
التفتيــش الشــاملة ،املمنوحة
للوكالــة مبوجب االتفــاق النووي
املبرم عام .2015

تقـرير

وقال كاظم غريب أبادي على تويتر:
«سيتم تنفيذ قانون (أقره) البرملان
في الوقت احملدد ،ومت إبالغ الوكالة
الدولية للطاقة الذرية اليوم».
وأشار إلى أنه مت إبالغها «لضمان
االنتقال السلس إلى مسار جديد
في الوقت املناسب» ،وفق ما ذكرت
وكالة رويترز.
ويلزم القانون الــذي أقره البرملان

اإليراني ،حلكومــة بإنهاء عمليات
التفتيش املفاجئة التي تقوم بها
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية
فــي  21فبراير ،وقصــر عمليات
التفتيش التي جتريها على املواقع
النووية املعلنة فقط.
ونددت فرنســا وأملانيــا وبريطانيا
اجلمعة املاضية بقــرار إيران إنتاج
اليورانيــوم املعدني ،معتبرة األمر

خرقا اللتزامــات إيران جتاه اجملتمع
الدولي .وقالــت الوكالة الدولية
للطاقــة الذرية في وقت ســابق
هذا األســبوع ،إن إيران مضت في
خططها فــي تصنيــع يورانيوم
معدنــي ،بعدما أبلغــت طهران
الدول الغربية نيتها إنتاج املعدن
الذي ميكن اســتخدامه في صنع
نواة األسلحة النووية.

وأضافــت الدول الثــاث في بيان:
«نحث إيــران بشــدة على وقف
هذه األنشــطة مــن دون تأخير،
وعــدم اتخاذ أي خطوات جديدة ال
تتفق مع برنامجها النووي» ،وفق
«رويترز».
وتابعت« :بتصعيد عدم التزامها
(باالتفــاق) ،تقوض إيــران فرصة
جتددالدبلوماسية لتحقيق كامل

أهداف االتفاق النووي».
ولليورانيوم املعدني استخدامات
مزدوجــة :ســلمية وحربيــة،
فبوســعه مثال املســاهمة في
إنتــاج الصواريــخ ذات الــرؤوس
النوويــة ،وســليما يســاعد إلي
إنتاج وقــود نووي أفضــل جودة،
ولها اســتخدمات حتى في اجملال
الطبي.

منتقدوه يصفوه بأنه «يستهدف المسلمين»..

ّ
«االنفصالية»
نواب فرنسا يصوتون على قانون مكافحة
متابعة ـ الصباح الجديد:
صــ ّوت النــواب الفرنســيون ،امس
الثالثاء ،في قراءة أولى على مشــروع
قانون مكافحــة «االنفصال ّية» املثير
للجدل والــذي يعتبر منتقــدوه أنّه
يســتهدف املســلمني وليس أعداء
اجلمهور ّية.
وص ّوتــت اجلمعيــة الوطنيــة امس
النص الذي «يعزّز املبادئ
الثالثاء على
ّ
اجلمهوريــة» ،في خطــوة تأتي قبل
خمسة عشر شــهرا ً من االنتخابات
الرئاسية.
ويأتــي التصويــت إثــر نقاشــات
مستفيضة ملشروع القانون في جلنة
خاصة وفي جلسة عامة ،جرى خاللها
تبنّي  313تعديالً ،وســيحال للنقاش
في مجلس الشيوخ في أبريل.
عد مشروع القانون بدفع من الرئيس
وأ ُ ّ
الفرنسي ،إميانويل ماكرون ،إثر الصدمة
التي خ ّلفتها سلسلة اعتداءات ،بدءا ً
من الهجوم على أســبوعية «شارلي
إيبدو» الساخرة في يناير  2015وصوال ً
إلى قطع رأس األســتاذ سامويل باتي
في أكتوبر املاضي.
النــص «االنفصاليــة» ويعزّز
ويج ّرم
ّ

الرقابــة علــى اجلمع ّيــات ومتويــل
ويشدد اخلناق على
األنشطة الدين ّية
ّ
نشــر الكراه ّية عبر اإلنترنت ،إضافة
إلى تدابير أخرى.
مهمة
ويتشابه املشــروع مع قوانني
ّ
على غرار قانــون  1905الــذي ك ّرس
الفصل بني الكنيسة والدولة ويُعتبر
عماد العلمان ّية الفرنس ّية.
النــص
وتريــد الســلطات مــن وراء
ّ
وضع آليات جديدة لتمويل أنشــطة
الطوائف الدين ّيــة وح ّثها على وقف
تلقّ ي «متويالت أجنب ّية» .ويضع مشروع
القانون رقابة صارمة على أنشــطة
اجلمع ّيــات الدين ّيــة والثقاف ّية ،كما
(الديني) ّ
ملوظفي
يك ّرس مبدأ احليــاد
ّ
القطاع العام.
ويهدف ذلك خاصة إلى منع تســ ّرب
أشــخاص يُعتبــرون متط ّرفــن إلى
أجهــزة الدولة ،ومكافحة اإلســام
املتط ّرف.
بــدوره ،قال وزيــر الداخل ّيــة ،جيرالد
دارمانــان ،خــال افتتاح النقاشــات
فــي اجلمع ّيــة الوطن ّيــة إ ّن «بلدنا
يعاني من (نزعــات) انفصال ّية ،أ ّولها
اإلسالمي الذي ينخر وحدتنا
التط ّرف
ّ
الوطن ّية».
واعتبــر دارمانان أ ّن مشــروع القانون

قمة الساحل

«يطرح استجابات ملموسة لالنعزال
املرتكز على الهوية والنتشار اإلسالم
املتطــرف (الــذي مي ّثــل) إيديولوجيا
املؤسســة
معاديــة للمبادئ والقيم
ّ
للجمهور ّية».
فــي املقابــل ،يرى معارضو مشــروع
ويقدم رؤية
القانون أنّه يق ّيــد احلر ّيات
ّ
ض ّيقة للعلمانيــة وأ ّن بعض فصوله
مك ّررة وموجودة في قوانني نافذة.
وشهدت اجلمع ّية الوطن ّية جدال ً حا ّدا ً
حول فصل يتع ّلق بالتعليم في املنزل
يهم اليوم نحو  62ألف طفل في
الذي ّ
ويشدد مشروع القانون اخلناق
فرنسا.
ّ
على هذا النوع من التعليم عبر فرض
محددة لنيل
ترخيص مسبق وشروط
ّ
هذا الترخيــص (دوافع صح ّية ،إعاقة،
عدة ،وغيرها).
تنقّ ل العائلة بني مناطق ّ
بعد سلسلة الهجمات اإلرهابية التي
تعرضت لها فرنســا ،وموجة املواقف
املتبادلة بني الرئيس الفرنسي ،إميانويل
عــدة ،أقرت
ماكرون ،ودول إســامية
ّ
احلكومة مشروع قانون «تعزيز مبادئ
اجلمهورية» ،الذي يهدف في أساســه
«التصدي للتطرف اإلسالمي» ،وسط
مخــاوف وشــكوك حــول إمكانية
استغالله لقمع املسلمني في البالد.
كمــا يعتبر آخــرون أ ّن الفرنســ ّيني

يعيشون حالة «إنكار» لوجود اإلسالم
املتط ّرف في بالدهم ،ويأســفون مثالً
لعدم إدراج تعديالت حول ارتداء احلجاب
الذي مي ّثل موضوع نقــاش متك ّرر في
فرنسا منذ نهاية الثمانينات.
اليميني
وأراد حــزب «اجلمهور ّيــون»
ّ
املعارض حظر احلجــاب في اجلامعات
وعلى املرافقات املدرس ّيات ،وهو يعتبر
أ ّن مطلبــه يأتي رفضا ً «لشــكل من
ضد «رمز
أشكال التبشــير» ونضاال ً ّ
للعبود ّية».
وتظاهر الســبت املاضــي نحو مئتي
حقوقي وأعضــاء جمع ّيات
ناشــط
ّ
مسلمة دفاعا ً عن حقّ املسلمني «في
أن يكونوا مواطنني كاآلخرين».
«لست
وقالت املتظاهرة نور ( 39عاماً):
ُ
أي جمع ّيــة ،لكنّني جئت
عضوا ً في ّ
ضد
اليوم للمطالبة بإنهــاء التمييز ّ
املســلمني الذي ازداد منــذ اعتداءات
 2015ومينعنا مــن أن نكون مواطنني
كاآلخرين».
وأضافــت «نريد فقــط أن نعيش مع
اآلخريــن ،مثل اآلخرين ،دون أن نُ نع من
احلصول على وظيفة ألنّنا نحمل اسما ً
احلي أو
مع ّينا ً أو ألنّنا
ّ
نتحــدر من هذا ّ
ذاك ،وأن تتو ّقــف عمل ّية التحقّ ق من
ه ّويتنا كما يحصل بانتظام».

اعالن
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العاصمة بغداد في الصدارة

الليرة التركية

 3،5مليون عراقي يسكنون العشوائيات

ترتفع بفضل توقعات
بتشديد السياسة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت الليرة التركية  0.3%إلى ما يتجاوز
 6.95مقابــل الــدوالر امس الثالثــاء ،وهو
أقــوى مســتوياتها منذ أوائل أغســطس
آب ،لتواصل موجــة صعود بفضل توقعات
بتشديد السياسة النقدية.
وزادت الليرة إلــى  ،6.9480من إغالقها عند
 ،6.9680مرتفعــة نحو ســبعة باملئة منذ
بداية العام احلالي ،لتصبح أفضل العمالت
أداء بفارق كبير بني عمالت األسواق الناشئة
املناظرة.

ارتفاع في مبيعات

البنك المركزي العراقي
من العملة الصعبة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت مبيعات البنك املركــزي العراقي
من العملة الصعبة ،امس الثالثاء ،بنســبة
%31لتصل الــى أكثر مــن  50مليون دوالر
أمريكي .
وذكر مصــدر صحفي ٔ ،ان البنــك املركزي
العراقي شــهد خــال مزاده لبيع وشــراء
العمالت االجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته
بنسبة  31.58%لتصل الى  50مليونا ً و 345
الف دوالر ،غطاها البنك بسعر صرف اساس
بلغ  1460دينارا ً لكل دوالر ،مقارنة بيوم امس
االثنني حيث بلغت املبيعات فيها  38مليونا ً
ٔ 206الف دوالر.
ؤاضــاف ٔان جميع املبيعات ذهبــت لتعزيز
االرصــدة في اخلــارج على شــكل حواالت
واعتمادات  ،فيما لم يتم الشــراء بشــكل
نقدي.
ؤاشار املصدرٕ ،الى ٔان  13مصرفا قام بتلبية
طلبات تعزيز االرصدة في اخلارج .

ديالى تقلص المستورد
بعد اغالق «طرق

التهريب» من كردستان
الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف رئيس االحتاد احمللي للجمعيات
الفالحيــة في ديالــى رعــد التميمي،
امس الثالثاء ،عن تقلص تدفق احملاصيل
املســتوردة الى داخل اســواق احملافظة
بنسبة .30%
وقــال التميمــي ان» تدفــق احملاصيل
املستوردةالى اســواق ديالى شكل منذ
ســنوات ابرز عوامل انتكاســة الزراعة
فــي محافظة متثل ســلة للمحاصيل
مبختلــف انواعها ويعتمد اكثر من 50%
من اهاليها على خيرات القطاع الزراعي
في تامني لقمة اخلبز» ،الفتا الى انه «لم
تكن هناك اي اطار للتوازن بني املستورد
واملنتج احمللي».
واضــاف التميمــي،ان» فــرض اجراءات
مشــددة من قبل القوات االمنية واغالق
طــرق التهريب القادمة من كردســتان
صوب ديالى ساهم في تقلص املستورد
بنسبة اكثر من  30%خالل ايام معدودة
وهذا امر بالغ االهمية اسهم في تقليل
حجم خسائر الفالحيني واعطاء دور اكبر
لهم في حتقيق االكتفاء في االسواق».
واشار الى ان» استمرار خطة منع تدفق
احملاصيل املهربة الى اسواق ديالى ستؤدي
الى انتعاش زراعي كبير وعودة عكسية
ملهنة االباء واالجداد» ،مبينا أن «الزراعة
اهــم ادوات االمن الغذائي فــي اي بلد
واهمالها ســتؤدي حتما الى اشكاالت
كبيرة خاصة وان نســبة العاملني فيها
عالية جدا».

اقتصاد

ويشكلون  12%من حجم السكان

متابعة ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط ،احصائية
جديــدة تتعلق باعــداد العراقيني
الذين يســكنون في العشوائيات،
مشــيرة الى أن محافظة كربالء
جاءت فــي ذيل قائمــة املدن من
حيث عدد العشوائيات.
وقال املتحدث الرســمي باســم
الــوزارة عبــد الزهــرة الهنداوي
في حديث متلفــز اطلعت عليه
«الصبــاح اجلديــد» ،إن وزارة
التخطيط اجرت مســحا ً خاصا ً
بالعشوائيات في العراق في العام
 2017اال انــه لم يشــمل جميع
احملافظات العراقية بسبب اوضاع
البالد العامة في ذلك الوقت.
وأضــاف« :اظهر املســح ان عدد
العشــوائيات في العــراق يقارب
الـ 4000عشوائية تضم  522ألف
وحدة ســكنية» ،لكنها ال تشبه
الوحــدات الســكنية الطبيعية،
على حد تعبيره.
واوضــح الهنــداوي أن فــي هذه
العشوائيات يســكن «ما يقارب
الـ 3،5ماليني شــخص يشكلون
 12%من سكان العراق».
وأشــار الى أن «بغداد حتتل املركز
االول بـــ 1022عشــوائية تليها
محافظة البصرة بـ 700عشوائية
ثم محافظة نينــوى ،فيما حلت
محافظة كربالء في املرتبة االخيرة
كأقــل محافظة مــن حيث عدد
العشوائيات بواقع  98عشوائية».
ولفت الى أن « 76%من العشوائيات
اقيمت على اراضي مملوكة للدولة
وما تبقى من العشــوائيات اقيم
علــى اراضي تابعة الــى القطاع
اخلاص».

اظهر المسح ان
عدد العشوائيات
في العراق يقارب
الـ 4000عشوائية
تضم  522ألف
وحدة سكنية»،
لكنها ال تشبه
الوحدات السكنية
الطبيعية

احدى العشوائيات املنتشرة في العاصمة بغداد
وأكــد مضــي الــوزارة «بإجتــاه
تنفيذ مســح واســع اســميناه
املســح االقتصــادي واالجتماعي
للعشــوائيات ولكن هذا املســح
مرتبــط بالقانــون اذ نريد غطاء
قانــون لكل فعالية نقــوم بأدءها
ضمن خارطة الطريق التي اعدها
وزارة التخطيط منذ عام .»2016
وبــن أن «خارطــة الطريــق التي
اعدتها الــوزارة كانت بالتعاون مع
برنامج االمم املتحدة للمستوطنات
البشــرية وفيها مسارات متعددة

وتُنفــذ علــى مرحلتــن ،االولى
هــي مرحلــة احلــد من انتشــار
العشــوائيات واملرحلة الثانية هي
معاجلة هذه العشوائيات».
وأكد عــزم الوزارة «اصــدار قانون
خــاص مبعاجلــة العشــوائيات
يتضمن انشاء صندوق تذهب اليه
ايرادات العشــوائيات املباعة الى
املواطنني».
واستدرك املتحدث باسم الوزارة أن
«وزارة التخطيط ارسلت مشروع
قانــون معاجلة العشــوائيات الى

مجلس النواب في دورته السابقة
لكنه لم يُقرأ ،واقترح اجمللس قانونا ً
اخــر لكنه كان يفاقم مشــكلة
العشوائيات وال يحلها» .وتشكل
قضية العشــوائيات معضلة من
تداعياتها الفقــر واملرض وانعدام
اخلدمــات ،بــل وانعدام شــروط
احلياة .ولكي تعرف احلجم املتزايد
للعشــوائيات في بــاد الرافدين،
عليك أن تعلم أن معدل السرقات
احلكومية -الفســاد السياســي
وما يتفــرع عنه من ضروب النهب

املالــي واخلــراب اإلداري -في حالة
صعود .إنه اجلوع النفسي الشبيه
بالوباء الذي يسكن نفوس حكام
املستوطنة اخلضراء الذين أوصلوا
العراق إلــى الهاوية وجعلوه دولة
متهاويــة.وإذا عدنا إلــى تصريح
اخلبير االقتصــادي حيدر عبداهلل،
ســنجد أن املشــكلة تضاعفت
منذ سنة  ،2016مما ينذر بتفاقمها
أكثــر إذا تركت دون معاجلات ،وهي
ســتترك كذلــك إذا قرأنا تصريح
املتحدث باســم وزارة التخطيط

عبدالزهــرة الهنــداوي القائــل
«وضعنــا منذ عــام  2015خطة
ملعاجلة املشــكلة ،وكنــا بحاجة
ماســة إلى قانون برملاني لتأطير
عملنــا بغطــاء قانونــي ،وفعال
ناقــش البرملان عــام  2017قانون
العشوائيات ،لكن تقاطع املصالح
واألهواء السياسية حال دون إقراره
حتى اآلن ،بعض الكتل السياسية
تزايــد في هــذا امللف وتســعى
لكسب ســكان العشوائيات من
دون أن جتد حال ملشكالتهم «.

وزير االقتصاد األلماني يحذر من عواقب حدوث موجة ثالثة من كورونا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
حــذر وزير االقتصــاد األملاني بيتر
ألتماير مــن عواقب حدوث موجة
كورونا ثالثة بالنسبة للشركات،
وذلك قبــل اجتماعــه اليوم مع
ممثلــي روابــط اقتصاديــة ،وفقا

لـ»األملانية».
وقــال ألتماير لبرنامــج «مورجن
ماجازيــن» بالقنــاة األولــى
بالتليفزيــون األملانــي (إيه أر دي)
اليــوم« :مــن املمكــن أال يزدهر
االقتصــاد ،إذا كان لدينــا موجة

ثالثة من اإلصابات».
وأكــد الوزيــر االحتادي أنــه لهذا
السبب البد من تنسيق كل شيء
بحيث يتم فتــح االقتصاد ،وفي
الوقت نفســه جتنب حدوث وضع
مأســاوي كما هو احلــال في دول

مجاورة ،الفتا إلــى أن االختبارات
الذاتية للكشــف عن كورونا من
املمكن أن تساعد بقوة في ذلك.
يشار إلى أن املعهد االحتادي املعني
باألدويــة واملنتجات الطبية يعول
على إصدار أول اختبارات ذاتية في

خبير اقتصادي يحذر من تراجع القدرة

سومو ترفع سعر النفط الخفيف

الشرائية للمواطن

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حــذر اخلبيــر االقتصادي وســام
التميمــي ،مــن تراجــع القــدرة
الشــرائية للمواطن العراقي في
ظل اســتمرار ارتفاع سعر صرف
الدوالر في االســواق احمللية ،الفتا
الى ان احلكومة تسعى الستنزاف
االموال املوجــودة داخل املنازل وهو

ماسيزيد من معاناة املواطن خالل
االيام املقبلة.
وقــال التميمــي ان «احلديث عن
وجود  34تريليون دينار داخل املنازل
امر استغلته احلكومة في محاولة
منها للحصول علــى هذه املبالغ
عبــر قيامهــا برفع ســعر صرف
الدوالر امام الدينار».

مارس القادم.
وأضــاف ألتماير أنه إلــى جانب
االختبارات الذاتيــة ،هناك أيضا
كثيــر من األمــور احملورية األخرى
التي يعتزم مناقشــتها اليوم مع
ممثلي القطاعات االقتصادية.

ومــن املقــرر خــال «القمــة
االقتصادية» اليوم التشاور بصفة
خاصة بشــأن التنفيــذ البطئ
للمســاعدات االقتصاديــة ،إلى
جانب قــرارات احلكومة والواليات
التي مت اتخاذها ملواجهة الوباء.

 1.15دوالرا إلى اسيا

واضــاف ان «القــدرة الشــرائية
للمواطن واصحاب محال االسواق
ستنخفض بشــكل كبير ،بسبب
استمرار ارتفاع االسعار ،خاصة ان
الكثير من التجار اكدوا اســتمرار
ارتفاع اســعار املواد الغذائية من
دون اي سيطرة حكومية على هذا
االرتفاع».

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قررت شركة تسويق النفط العراقي
«ســومو» ،رفع ســعر خام البصرة
اخلفيف إلى الســوق االسيوية 1.15
دوالرا للبرميل .وقررت جلنة تســعير
النفــط العراقي فــي وزارة النفط،
رفع سعر خام البصرة اخلفيف1.15 ،
دوالرا عن متوســط ســعري عمان

ودبي ،بينمــا منح خصم ســعري
قدره  60ســنتا عــن النفط املتجه
إلى أوروبا ،اذ ســيبيع العراق نفطه
اقل من  60ســنتا من خــام برنت،
ومنح عالوة ســعرية عن مجموعة
خام اســاكي .واما اخلام العراقي من
فئة متوســط الكثافة ،وهو األكثر
تصديرا في العراق ،فقد منح العراق

خصم ســعري للســوق االسيوية
مقــداره  15ســنتا عن متوســط
سعري دبي وعمان وكذلك إلى أوروبا
مقــداره  2.05دوالرا عــن خام برنت.
وكان اخلصــم األكثر التــي منحته
شركة تســويق النفط هو عن نفط
خام البصرة الثقيل ،إلى أوروبا والذي
يبلغ  3.5دوالرا عن خام برنت.

الصين تدرس فرض قيود على تصدير المعادن النادرة الميركا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت مصــادر صينية إن حكومة
بكني تــدرس إمكانية فرض قيود
علــى تصدير املعــادن النادرة إلى
شــركات الصناعات العسكرية
األمريكية ،التي حتتاج هذه املعادن

تقرير

لصناعــة الطائرة املقاتلة إف35-
وغيرها من األسلحة األخرى.
ونقلــت صحيفة «فاينانشــال
تاميــز» البريطانية عــن املصادر،
التــي وصفتهــا باملطلعة على
املشــاورات احلكوميــة ،القــول

إن وزارة الصناعــة وتكنولوجيــا
املعلومــات الصينية اقترحت في
شــهر يناير املاضي خطة للحد
من إنتاج وتصديــر  17من معادن
األرض النــادرة في الصني ،وهو ما
ســيؤدي إلى اضطراب في نشاط

قطاع التصنيع األمريكي.
وأشارت وكالة «بلومبرج» لألنباء
إلى أن الصني تســيطر على نحو
 80في املائة من اإلمدادات العاملية
من معــادن األرض النــادرة التي
تســتخدم في أغلب الصناعات

املتقدمة من األجهزة اإللكترونية،
والسيارات والطائرات.
ونقلت الصحيفة عن مســؤولي
شركات ،لم تفصح عن هوياتهم،
أيضا القول إن مسؤولي احلكومة
الصينية تواصلوا مع مســؤولي

صناعة املعادن النادرة وسألوهم
عــن التاثيــر احملتمل لقــرار احلد
من صــادرات هذه املعــادن على
الشــركات األمريكية واألوروبية
مبا في ذلك شــركات الصناعات
العسكرية.

النفط عند أعلى مستوى في  13شهرا ..

التحفيز يدعم معنويات السوق وآمال الطلب
الصباح الجديد  -متابعة:
بعــد  13شــهرا ،مــن االنخفاض في
أســعار النفط ،جتاوزت تلك األســعار
خالل األســبوع احلالي حاجز  63دوالرا
للبرميل ،وذلــك بفعل التفاؤل بخطة
التحفيز املالي األمريكي وأثرها الواسع
في دعم معنويات السوق وزيادة اآلمال
في تعافي الطلب العاملي على النفط
اخلام.
كمــا تلقت األســعار دعمــا قويا من
انتشــار لقاحات كورونا وتسارع وتيرة
اإلنتــاج والتوزيــع ،إضافــة إلى جناح
مجموعــة «أوبك »+فــي تطبيق قيود
فاعلــة علــى املعــروض العاملي من
النفط اخلام من خالل االمتثال حلصص
تخفيــض اإلنتــاج ،خاصة فــي ضوء
التخفيضــات الطوعية الســعودية
والبالغة مليون برميل يوميا.
وقال مختصــون ومحللون نفطيون إن
توقعات تعافــي الطلب أصبحت أكثر
إشراقا على الرغم من بعض العوامل
املعاكســة ومنها الطفــرات اجلديدة

من فيــروس كورونا ،ولكــن انخفاض
اإلصابات يعــزز اآلمال فــي قرب جتاوز
األزمة.
وأكد ردولف هوبر الباحث في شــؤون
الطاقة ومدير أحد املواقع املتخصصة
أن آفاق الســوق جيدة ،وهــو ما يراهن
عليه حتالف املنتجني في «أوبك ،»+الذي
على األرجح سيلجأ إلى زيادات إنتاجية
تدريجية بدءا من نيسان املقبل ،حيث
ستتبلور مالمحها في االجتماع الوزاري
في آذار املقبل.
وأوضح أن هنــاك آماال قوية حالية في
السوق بأن جائحة فيروس كورونا بدأت
في طريق االنحسار كما تتلقى السوق
دعما آخر مــن توقعات حزمة التحفيز
املالــي الضخمة املقبلــة من الواليات
املتحــدة ،إضافة إلى شــح املعروض
بسبب تخفيضات إنتاج «أوبك.»+
مــن جانبــه ،قــال ماثيو جونســون
احمللل في شركة «أوكســيرا» الدولية
لالستشارات إن املكاسب السعرية قد
جتد مقاومة من املضاربــات وعمليات
جني األرباح في السوق ،ولكن األسعار
تتلقى دعمــا أكبر من انكماش اإلنتاج

احدى املستودعات العائمة لتخزين البترول
فــي الواليــات املتحــدة ،خاصــة في
مشــروعات املنبع للنفــط الصخري،
التي تواجه ضغوطات واســعة بسبب

توجهات اإلدارة األمريكية اجلديدة.
وأشار إلى أن التقدم احملرز في مكافحة
جائحة فيروس كورونا على مســتوى

العالــم يدعــم التوقعــات القويــة
لالنتعــاش االقتصادي عبر األســواق
املالية األوسع مبا في ذلك سوق النفط

اخلام ،موضحا أن هناك جهودا حكومية
حثيثــة الحتــواء انتشــار الفيروس،
كما يتجه حاليا عديــد من الدول إلى
تخفيف إجراءات اإلغالق.
من ناحيتهــا ،ذكرت احملللة الفيتنامية
ين بيتش الباحثة في شــؤون الطاقة
أن االنخفاض امللحوظ فــي اإلصابات
اجلديدة اليومية لفيــروس كورونا أدى
إلى ظهور توقعات أفضــل لالنتعاش
االقتصادي واســتئناف حركة التجارة
الدوليــة وعودتهــا إلى املســتويات
الطبيعيــة .ولفتــت إلــى أن حزمة
التحفيــز األمريكيــة املقترحة حاليا
بقيمــة  1.9تريليون دوالر حتقق بالفعل
تقدمــا كبيرا فــي عمليــة املوافقة
عليهــا ،ما يبــث حالة مــن التفاؤل
بإمكانية تســجيل انتعاش اقتصادي
ســلس وســريع في الواليات املتحدة،
الفتا إلى حفاظ حتالــف «أوبك »+على
قيــود العرض خــال الشــهر بعدما
خفضت الســعودية إنتاجها طواعية
مبقدار مليون برميل يوميا إضافية حتى
نهاية آذار املقبل ،وهــو ما يزيل فائض
النفط في السوق.

وفيمــا يخص األســعار ،ارتفع النفط
ألعلى مســتوياته في نحو  13شهرا،
إذ حفــز تصاعــد التوتر في الشــرق
األوسط عمليات شــراء جديدة ،بينما
تلقى اخلام الدعــم من آمال بأن حتفيزا
أمريكيــا وتخفيــف إجــراءات العزل
العام ســيغذيان الطلب على الوقود.
وبحســب «رويترز» ،صعد خــام برنت
 1.02دوالر أو ما يعادل  1.6في املائة إلى
 63.45دوالر للبرميل بحلول الســاعة
 08:06بتوقيــت جرينتــش ،بعد أن بلغ
أعلى مستوى خالل اجللسة عند 63.76
دوالر وهــو األعلى منذ  22كانون الثاني
(يناير)  .2020وقال ســاتورو يوشــيدا
محلل الســلع األولية لــدى راكوتني
لألوراق املالية «عالوة على ذلك ،فإن قوة
أسواق األســهم العاملية عززت شهية
املستثمرين للمخاطرة».
وارتفعــت األســهم اآلســيوية إلى
مستويات قياســية مرتفعة  ،إذ تعزز
عمليات توزيع ناجحة للقاحات مضادة
لفيروس كورونا عامليا اآلمال في تعاف
اقتصادي ســريع في ظــل دعم مالي
جديد من واشنطن.
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ثقافة

قراءة

منحوتات الشاعر «طه الطاهر» القصصية
ابتسام يوسف الطاهر
كان الشاعر «طه الطاهر» زاهدا بالنشر
مبتعدا عن اضواء الشــهرة ،السيما في
زمن اســتغالل اإلبداع للدعاية لسلطة
الدكتاتورية ،وبعــد محاولة الرقيب لبتر
الكثيــر من قصائــده في ديوانــه الذي
كان يزعــم نشــره .لم يحفــل مبوضوع
نشــر قصائده في أي صحيفة .لكنه لم
يتوقف عن الكتابة فالكتابة بالنسبة له
حاجة يومية حياتية «كحاجتي للتحدث
معكم» كما قال في احدى رسائله لنا.
«أواه ..البد ان اكتب لكم
اكتب لكم عنا..عنا جميعا ،عن العراق
عراق النخيل والبردي
عراق املياه واألنهر
عراق املدينة االسنة»
كتــب عنه بعــض الشــعراء والكتاب..
ولكن بعد رحيله .منهم الشاعر عيسى
الياســري كتــب « اعتذر لــو أزحت كل
نظريات النقد ومناهجه وفرضياته بعيدا
عن مملكة قصائد طه الطاهر ..ال اريد هذه
النظريــات والفرضيــات ان تتطفل على
جتربة مدهشــة في براءتهــا  ..فلم يكن
الطاهر آبها مبدارس الشــعر وتقسيمات
أجياله ..وزاهدا بالشــهرة التي ينالها من
خالل نشــر النصوص .التي كان يعتبرها
جزءا من مقتنياته الثمينة و األثيرة لديه.
لم يساوم عليها ولم يسمح ألي متطفل
على الشــعر ان ينظر اليها من وراء زجاج
نظارته العمياء ليملي عليه دروســه في
تعليم الشــعر ..كان يدرك ان الشعر هو
معلم هــذا الكون ،منذ بدء اخلليقة حتى
اخر قصيدة كتبها السياب او بابلو نيرودا
او فدعة (الشاعرة الشــعبية من التراث
العراقي) .هكذا كان درويشــا يرتدي جبة
الصوفي شــعرا ويســير بها بعيدا عن
الزحام..
«كانت قصيــدة النثر لدى طــه الطاهر
فريدة من نوعها .ففي الوقت الذي كانت
تلك القصيدة وعلى يد بعض الشعراء ال
تعدو كونها لعبة شــكلية داخل اللغة..
بعد ان يتم عزلها عن مكونها التجريبي
والوجداني ،كان يسير بعيدا في قصيدته
عن ذلــك الســرب..كانت قصيدته هما
يوميا ،اللغــة فيها حرة طليقة ..قصيدة
يومية بكل املواصفات ،بسيطة كسحنة
الناس البسطاء»..
يخاطب احلياة ســاخرا ومتحديا ..وزاهدا
بها وبنفــس الوقت ســاخطا من غياب

عدالتها وإمعانها في سرقة من احبهم
وإبعادهم عنه.
«ياحياة
شزرا انظر اليك
وانت تبعثرين اوراقي
اوراقي االثيرة ال
واحدة تلو االخرى
عدك اللعني
… كيف بوسعي ان اوقف ّ
هذا العد النازل الباهظ
من رياض الى هاشم ومن موسى الى ابو
نبيل
ومن حسني الى حسنة مانع»
ليسوا اســاطير وال ابطال أصحاب تلك
األســماء ،بل هي اسماء ال ناس احبهم،

عن قصته (الوحش كراز)
كتب كريم النجار « تحيلنا
هذه القصة الى آلة الدمار
 الحرب -هذه االلة الرهيبةالتي يصورها الطاهر
بماكينة الحفر العمالقة،
التي تمردت على سيدها
وثرمت كل من صادفها..
انها احالة ذكية ومختزلة لما
كان يحدث في العراق .كان
الطاهر منشغال بالبحث عن
أولئك الناس الذين استوطنوا
ذاكرته مجليا عنهم غبار
الزمن والنسيان وناحتا
تماثيل لهم تغزو بياض
أوراقه لتنتصب بقاماتها في
ذاكرتنا ايضا»

مناضلــن وشــعراء وبســطاء متعبني
يشكلون املعنى االول للحياة.
الياســري كتب عــن هــذه القصيدة «
أشــخاص بســطاء ودودون كبســاطة
وطيبــة الشــاعر ،اتخــذ منهــم مادة
لقصيدتــه ومن هنــا حقــق دراميتها
وتراجيدتهــا من دون تكلــف ،وال العناء
الذي جتشــمه هوميــروس للبحث عن
ابطال خارقــن حتى يحقــق تراجيدية
االلياذة واالوديســة .فهنا مناذج ملحمية
ال لشــيء سوى انهم عاشــوا واسسوا
احلياة ،حياة حرة وبسيطة» .فالتقى في
قصيدته الشاعر رياض البكري املناضل
الشــهيد ،مع هاشم الرســام اجلميل
كالهما رحل مبكرا .وموسى اخيه االكبر
مع املناضل السياسي الشهيد ابو نبيل.
حجم احلزن وااللم الذي عاشــه الشعب
العراقي في زمن حــروب صدام العبثية
واحلصار  .اثرت في الشــاعر وهو املرهف
مبشــاعره الوطنيــة واالنســانية لــذا
قصائده لم تبعد او تبحر في عالم خيال
حافل بالرومانسية .وامنا كان نورا كاشفا
لواقع عاشــه الشــعب ،تضاعف ثقله
على روح الشاعر.
« عائد هذا املساء العميق
مساء احلزن الذي طرق األبواب مبكرا
اجر نفسي
تارة كناقلة بترول كبيرة
وأخرى ورقة على الشارع يطيرها الهواء
ولكن..
ها قد انقضت ليلة اخرى»
لكنــه بقي متشــبثا باألمــل ..محاوال
جهــده ليبقي علــى صحبــة الرجال
الطيبني الضاحكني مرفوعي الرأس ،وان
تناءى الزمن بأغلبهم.
«هناك شلة من الرجال الضاحكني
مرفوعي الرأس
يتحلقون بني ليلة واخرى
حول مائدة عامرة
مترعة كؤوسها باحلب واألدب
باملناكدة  ،باجلنس ،بالسياسة
حافلني بكل أمل..وعابثني بكل يأس
متحلقــن يتحدثــون عــن فدعــة
ودستويفسكي
جاهدين ينتزعون لياليهم
ليلة تلو اخرى
كتب الشــعر منذ صباه حــن كان في
املرحلة املتوســطة ..ورمبــا قبلها لكني
لم أطلع على ما كتب قبل تلك املرحلة.
أما القصــة فلم يباشــر كتابتها قبل
بداية التسعينات .كانت بعض من تلك

غالف الكتاب

القصص هي مشــروع صياغة او نحت
متاثيل كما قال عنها ..ابطالها التقاهم
او سمع عنهم .ابطال حقيقيون بسطاء
وشــجعان .فيها محاولة لــرد االعتبار
لإلنســان العراقي .الــذي كادت حتطم
صورته ماكينــة اإلعالم في ذلك الوقت.
قبل رحيلــه املبكر كتــب عن قصصه،
جوابا لســؤال البعض عن سر اهتمامه
بالقصة؟
«كنت اطمــح في بعــض القصص أن
تعلمــوا وانتــم بعيــدون ،ان هناك من
يســتطيع التحدث بأحاديــث عراقية..

بســوالف خالية مــن الزغــل (الكذب
والنفاق او الدجل) فقصة متثال في كاني
ماران ،هــي وفاء للعراقيــن الصادقني.
فنحن هنا في مد وجزر دائم ســواء فيما
يخــص الكتابــة او القراءة .لــو عرفتم
مقــدار ما نحن فيــه من بــادة لكثرة
مصادر الرعب ،و انشــغالنا مبا لم يخطر
ببالنا يوما.»..
كتب ذلك خالل أيــام احلصار الذي فرض
على الشعب العراقي إلضعافه وجعله ال
يهم اال بكيفية تدبير لقمة العيش .كما
اراد الشــاعر ان يشير لذلك في رسالته.

ســمى بعض من محاوالته القصصية،
صناعة متاثيل ،لشــخوص حقيقية اعتز
بها ..شــخوص عراقية ،مبا يكنه العراق
من محبة وطيبة وحس انســاني عالي
مثل قصة متثال في كاني ماران..او قصة
احلافــة ..اراد ان يرد بها على من ســنوا
ســكاكني احلقد على الشعب العراقي،
وعلى الذين دمروا العراق بسلوكهم من
قادة أو مسؤولني ال ضمير لهم.
كتب الشــاعر والناقد كــرمي النجار عن
تلك القصص« :قصصــه التي عنونها
بالتماثيــل خيــر شــاهد علــى وفاءه
ألشــخاص عرشــوا في ذاكرته كأبطال
اســطوريني في خضم أوضــاع متقلبة
وشــائكة .فحبشــان بطل قصة (متثال
في كاني ماران) الرجــل اجلنوبي اجلندي
البســيط الــذي اجبــر علــى اخلدمة
العسكرية في القرى الشــمالية التي
يقطنهــا الكرد .وبالرغم من بســاطته
اذهل زمالءه ومرؤوسيه ملوقفه الرجولي
والشــجاع بعدم تنفيذ أوامر مرؤوسيه،
بقصــف القرية» .بالرغــم من أن هكذا
مخالفة لألوامر عقوبتها اإلعدام  ..لكن
حبشــان أصر على موقفه .ليقف معه
املسؤول العسكري الذي ق ّبله من جبينه،
على عكس ما أراد املسؤول احلزبي التابع
ملاكينة السلطة البعثية وقتها.
وعن قصتــه (الوحش كــراز) كتب كرمي
النجــار « حتيلنــا هذه القصــة الى آلة
الدمار  -احلرب -هــذه االلة الرهيبة التي
يصورها الطاهر مباكينة احلفر العمالقة،
التي متردت على ســيدها وثرمت كل من
صادفهــا ..انها احالة ذكيــة ومختزلة
ملــا كان يحدث في العــراق .كان الطاهر
منشــغال بالبحــث عن أولئــك الناس
الذين اســتوطنوا ذاكرته مجليا عنهم
غبار الزمن والنسيان وناحتا متاثيل لهم
تغزو بياض أوراقه لتنتصب بقاماتها في
ذاكرتنا ايضا».
بالرغم من ذلــك جند في بعض قصصه
طرافــة ال تخلو مــن فكاهة ســاخرة
مطعمة بحس إنساني تربوي ايضا .مثل
قصة (الشوكة) وقصة (األمر الذي حدث
وغير عادتي الســيئة) التي يسخر فيها
من الكثير من االدعيــاء الثرثارين .فهذه
القصة تعطينــا فكرة عن قدرة الكاتب
وصبره والدخول في عالم البطل بشكل
متقن وبتأني .فكان معروفا عنه الصمت
والتأمل واالصغــاء بصبر واحتمال حتى
للذين (يخوطوا بأحاديث ال معنى لها).

الرواية والسينما

لماذا يعد ستيفن كينغ أشهر روائيي الرعب في العالم؟
مكتبته إلنتاج األفــام ،لكن ما الذي يجذب
القراء وصناع الفن الســابع إلى أعمال كينغ
رغم وجود مئات املؤلفني اآلخرين.
على الرغم مــن أن كينغ معروف في الغالب
بروايات الرعــب ،إال أن عملــه يتجاوز مجرد
محاولــة إخافة القــراء واملشــاهدين ،فقد
أظهرت قصص مثل «اخلالص من شاوشانك»
و»امليل األخضر» و»اجلثة» ،وكلها صدرت في
نسخ ســينمائية ،أنه بارع في سرد القصص
الرومانســية التي متنح األمــل ،وقد عرضت
بعض قصصه القصيرة الشــيء نفسه من
خالل االبتعاد عــن نوع الرعب لعرض مهارات
كينغ األخرى.
متــزج بعض روايات كينغ مثــل «ذا دارك تاور»
و»عينا التنني» مزجا غريبا بني اخليال العلمي
والرعب واجلرمية وخــرق الطبيعة والغموض
وغيرها ،وهذه ميــزة رمبا ال تتواجد عند كتاب
آخرين.

جواهر رفايعة
رمبا لم تتــح لنا الفرصة نحــن القراء العرب
مطالعة الكثير مــن روايات الكاتب األميركي
ستيفن كينغ ،أحد أهم كتاب اخليال العلمي،
لكننا بالضرورة شــاهدنا واحــدا أو أكثر من
أفالم الرعب املقتبسة عن رواياته.
أصــدر املؤلــف األكثر شــهرة بــن الكتّاب
املعاصرين  63رواية طويلة و 120قصة قصيرة
و 20رواية قصيرة وخمســة كتب غير خيالية،
وتلقف غالبية هذه األعمال صناع الســينما
وحتولت إلى أفالم القت متابعة عالية وتصدرا
في شباك التذاكر العاملي.
ويعد كينغ البالغ مــن العمر  73عاما من بني
أكثر الكتاب غزارة في اإلنتاج ،ويواصل نشــر
الروايات ومجموعات القصص القصيرة مبعدل
ســريع مع اســتمرار هوليوود في العودة إلى

وينفرد كينــغ إلى جانب إبداعه في الســرد
املشــوق بالبراعة في التوصيف ،فقد ابتكر
شــخصيات أيقونية ال تُنســى مثل املهرج
«بيني وايــز» و»جاك تيرانس» و»آني ويلكس»،
وكلها شخصيات خيالية ظهرت في األفالم
واســتطاعت إثارة الرعب وخلــق الكوابيس
للمشاهدين والقراء على حد سواء.
ما يثير ويفزع فعال في أبطال كينغ أننا ميكن
أن نرى أنفسنا في شخص مثل جاك تيرانس
الذي يعاني من مشكالت حقيقية ،وهو نتاج
أفعاله ،شــخص مثل هذا يصبح أكثر رعبا
ألنه ميثل اجلميع ومن املمكن أن يصبح أسوأ
مخاوفهم.
وجــاك تيرانس ملن ال يعرفه هو الشــخصية
الرئيســية فــي روايــة كينغ «البريــق» ،ومت
جتســيده من قبل جاك نيكلسون في فيلم
مقتبس من الرواية عام  ،1980وستيفن ويبر
فــي مينيير  ،1997وبريــان موليغان في أوبرا

 ،2016وهنري تومــاس في فيلم مقتبس من
فيلم دكتور سليب عام .2019
يســتطيع الكاتــب األميركــي مــن خالل
شخصياته إظهار جوانب مختلفة من احلياة
مبا فــي ذلك األلم واملعانــاة واألمل فهو قادر
على استكشاف الطبيعة البشرية واألفكار
والعواطــف أكثر من أي كاتب آخر ،ونشــعر
ونحن نقرأ له أو نشــاهد فيلما مقتبسا عن
رواياته كما لو أنه ينظر في عقولنا.
فــي روايتي «مقبــرة احليوانــات» و»البريق»
اللتــن حتولتا إلى فيلمني ،ظهرت قدرة كينغ
على استكشــاف األلم واملعاناة في التعامل
مع املوت أو اإلدمــان ،ففي «مقبرة احليوانات»
مثال ،نراقب البطل الرئيسي الذي يتعامل مع
يائسا عكس قواعد
فقدان طفل وهو يحاول ً
املــوت ونتتبع املشــاهد التي تبــدو واقعية
بشــكل مؤلم فيما يتعلق بكيفية رد فعل
أحد الوالدين لو كان في نفس املوقف.

تشكيل

من اعمال الفنانة زينا سلمان مهدي

َّ
فاعلية تعدد القطع في الخزف العراقي المعاصر
حجاج سالمة
كان هذا هــو العنوان الذي حملته دراســة
فنيــة وأكادميية نالت بهــا الباحثة والفنانة
التشــكيلية العراقية ،زينا ســلمان مهدي،
درجــة املاجســتير مــن قســم الفنــون
التشكيلية ،بكلية الفنون اجلميلة ،بجامعة
بابل.
وموضوع الرســالة جاء ليعالج ظاهرة الفتة
للنظر ،ولتغطي جانبا مهما في الدراســات
اخلاصة باخلزف العراقي ،وهــو الفن الضارب
بجــذوره في أعمــاق التاريــخ ،حيث توضح
املفهــوم الفني لذلك التعــدد في كثير من
التكوينات اخلزفية التي جســد فيها اخلزاف
معطيات خبرته الفنية.
وفي الدراســة التي أشرفت عليها الدكتورة
شــيماء حمزة رديف ،وشارك في مناقشتها
الدكاترة  :زينب كاظم البياتي ،وإيناس مالك
البشــارة ،وحســام صباح ،مت دراسة فاعل َّية
تعدد القطع فــي اخلزف العراقــي املعاصر،
وما تنطوي عليــه األعمال الفنية من دالالت
فكريــة ،وشــكلية ،ولونية ،في فــن اخلزف
العراقي.
وجــاءت تلك الدراســة الفنيــة واألكاميية،

لتجيب عن اســئلة قد تطــرأ علي الذهن،
مثل مــا املنظومة املعرفيــة التي حترك فن
اخلــزف عامة ؟ ،وما جماليــات فاعل َّية تعدد
القطع في اخلزف العراقي املعاصرة ؟.
وتناولت بالدراسة االعمال اخلزفية العراقية
املعاصــرة واملنفــذة بتقنيــات واســاليب
متعــددة ،والتي امتــازت بتعــدد القطع ،
لفنانني عراقيني داخل العراق وخارجه ضمن
املدة الزمنية (. )2019 2004-
وتضمنت الدراســة فصوال ٍ حــول ( بنائية
التكوين الفنــي ) ،و (تعدد القطع في اخلزف
العاملي) ،و (أســاليب تعدد القطع في اخلزف
العراقي املعاصر).
وبحســب دراســة الباحثــة والفنانــة
التشــكيلية العراقية زينا سلمان مهدي،
فقد أدي تعــدد القطع اخلزفيــة الى ضرب
مفهوم وحدة العمل ،مما أدى الى تشــظيه
لصالح مراكز متعددة أســهمت في بلورة
منطلقاتــه الفكريــة ،عبر دعــوة املتلقي
ومشاركته في عملية انتاج املعنى .
وأن العمل اخلزفــي العراقي متعدد القطع ،
قد شــتكلت له هوية جديدة اعتمدت على
آليــات بنائية وفكرية جديــدة ،متمثلة في
حجم وشــكل وملمس ولون لتلك القطع،
باإلضافــة للدور الفعــال املؤثــر للتراكب

والتجاور والتداخل والتماس في بنى العناصر
التنظيمية للمنجز اخلزفي.
وقد اشارت الدراسة إلي أن األعمال اخلزفية
العراقية املعاصرة اتســمت بسمة التفرد
في أســلوب عمل اخلزافــن املعاصرين ،مما
جعل هذه األعمال تنجذب نحو دائرة احلداثة
التي اتخذت مبســاراتها التجريب والتجديد
 ،وصــوال ً بها نحــو اإلبداع عبــر ( :التكرار ،
واحلركــة  ،والتوازن  ،واالختــاف  ،والوحدة،
والتنوع  ،والتضاد  ،والتتابع) .
وقد أكدت نتائج الدراســة على أنه ال يوجد
قانون ثابت ومســتقر يحدد ثبات تشــكيل
األعمال اخلزفية العراقية املعاصرة  ،بل أنها
تتنوع بتنوع الظروف  ،واألحداث التي تولدها
وهي متغيرة باستمرار .
وأن تفكيك الكل الى أجزاء واعادة تركيبها
بأســلوب مغاير  ،وغير تقليدي منح املنجز
اخلزفي العراقي املعاصــر الكثير من املتعة
واالبداع .
وأن الشكل الفني للقطع اخلزفية العراقية
املعاصرة  ،اســهم في توليــف حوارية بني
املتلقي وأســلوب عرض الفنان من خالل ( :
املوضوع  ،والفكرة املطروحة) .
وقد اوصت الدراسة بتوثيق األعمال الفنية
للفنانني اخلزفيني بشكل صحيح ،ومن جيع

اجلهات ،وذلك ليتســنى للباحثني في مجال
الفنون البصرية ،قراءة النص الفني بشكل
عملي وبدقة أكثر.
وإصدار مجالت وصحف فصلية وشــهرية
متخصصة في دراســة فن اخلــزف عراقيا
وعربيا وعامليا.
وأمــداد املكتبات في كليات ومعاهد الفنون
اجلميلة باجملــات واملراجع العربية واألجنبية
ذات العالقة بفن اخلزف وأحدث تقنياته.
واخلزف كما يعرفه اللغويون ،هو كل ما جري
تشــكيله من الطني ،ووضع فــي النار حتي
صار فخارا ،كما عرفــوا بائعه وصانعه بـ «
خزاف «.
وأطلــق اللغويون كلمة خــزف علي اإلنتاج
الفني مســامي اجلســم ،والذي يُكســي
بطبقة زجاجية تســمي في درجــة حرارة
عالية داخل األفران.
وتاريخيا ،فقــد حظي اخلزف وبخاصة اخلزف
اإلسالمي ،باهتمام العلماء والباحثني الذين
تناولوه بالبحث والدراســة ،ورصدوا تطوره
السريع عبر العصور ،كونه أحد أكثر الفنون
تطورا علي مــر التاريخ ،وهــو التطور الذي
اثبتته االكتشــافات األثرية في الكثير من
مناطق العالم.

أما في فيلم «البريق» فيعرض كينغ لقضية
مختلفة فالشــخصية الرئيسية تعاني من
إدمان الكحول وطــوال األحداث ينحدر جاك
تيرانس إلى الظالم فــي صراعه مع اإلدمان،
ومتكــن كينغ من إضفاء شــعور أكثر قتامة
ويأســا ،ومع ذلك ففي تكملــة القصة في
فيلم «دكتور ســليب» استطاع روائي الرعب
من إضفاء املزيد من األمل على هذه القضية.
بعد قــراءة بعض روايات كينغ أو مشــاهدة
األفــام املســتوحاة من قصصــه ،يالحظ
القارئ أو املشاهد أن جميع قصصه مرتبطة
مــع بعضها البعض بطريقــة أو بأخرى ،في
تتداخل مبــدع مييزه عن غيره مــن الكتاب،
ونرى شخصياته الشهيرة تظهر في أكثر من
عمل في دمج سلس وغير مقحم ،وكأن عالم
كينغ القصصي عالم واحد ،وأبطاله على رف
مكتبته يتزاورون ويتحاورون ويعيشــون معا،
وهذا ما يصنعه كاتب عظيم مثل كينغ.
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بوليوود تصحح صورة المسلم على الشاشتين الكبيرة والصغيرة
الصباح الجديد  -متابعة:
بعد االحــداث االرهابية التي مر
بها العالم منذ ســنني تشوهت
صورة املسلم وربطها العديد من
االشخاص في كل الدول باإلرهاب
برغم االعداد املتزايدة للمسلمني
في كل الــدول ومثلهم مثل كل
االمم والشعوب فيهم اخلير والشر
لكن ظلت الصورة السوداوية هي
الطاغية عليه ،غير ان الســينما
الهندية وحتديدا ســينما بوليوود
راحت حتاول حتسني الصورة بأفالم
عدة ،مــع ان الســينما الهندية
نفسها ظلت لســنوات طويلة
تتبنّــى صــورة منطية وســلبية
للمسلم ،ســواء كان شخصية
رئيســة في العمل أو دورا ثانويا،
فكان الهــدف عرضا مشــ ّوها
لصورة املسلمني ،لكن الوضع بدأ
بالتغير مع دخول جيل من النجوم
مســلمي الديانة إلى السينما
الهندية مثل شــاروخان ،وسيف
علي خان ،وسلمان خان وغيرهم
من الفنانني الذين أسهموا بوجه
أو بآخر في تغييــر تلك الصورة،
فلم يعد املســلم في السينما
الهندية إرهابيا أو مجرد إقطاعي
ّ
مســتغل وصاحب ثروة ال يهتم
بشيء في احلياة سوى نزواته.
فمــع التغييــرات التــي طرأت
فــي العالم أخيرا تغيــرت أيضا
تلــك النظرة الســلبية ،خاصة
مــع انهيار برج التجــارة العاملي
في أحــداث  11ســبتمبر/أيلول
واالضطهاد الذي عاناه املسلمون،
مــا يرصده فيلم «اســمي خان»
للممثل الهندي شــاروخان ،فهو
مــن أوائل األفــام الهندية التي
حتمل رســالة «أنا مسلم ولست
إرهابيا» ،ليصحــح تلك الصورة
التي تضمنتها سابقا أفالم بالده.

تعتمد السينما الهندية
في حبكتها على التسلية،
والقصص االجتماعية
والرومانسية التي تجذب
الجمهور ،لكنها على
سبيل المثال في فيلم
«قربان» إنتاج ،2009
للمخرج رينسيل دي
سيلفا وبطولته لكارينا
كابور مع سيف علي خان

وتعتمــد الســينما الهنديــة
فــي حبكتهــا على التســلية،
االجتماعيــة
والقصــص
والرومانسية التي جتذب اجلمهور،
لكنها على سبيل املثال في فيلم
«قربــان» إنتــاج  ،2009للمخرج
رينســيل دي ســيلفا وبطولته
لكارينــا كابور مع ســيف علي
خان ،قدمت األحداث بطريقة غير
مباشــرة صورة املسلم من خالل
بطلة الفيلم أفانتيكا األســتاذة
اجلامعية الهندوسية التي تتزوج
من «إحســان» املسلم ،وينتقالن
إلى العيش فــي نيويورك ،وهناك
تكتشــف اخلدعة فجيرانها في

احلي الــذي تعيش فيه مجموعة
من اإلرهابيــن يقومون بعمليات
ضــد مدنيــن ،وبأن زوجهــا أراد
اســتقطابها وجتنيدهــا لكــي
تنضــم إلى اجلماعــة اإلرهابية،
ثم يســعى أحد األشخاص إلى
إنقاذها.
صــورة املســلم اإلرهابــي أو
الشخص الســلبي في القصة
لــم تقدم فقــط فــي «قربان»،
فأفالم كثيــرة حاولت تشــويه
الصــورة بطريقة غير مباشــرة
أيضا ،ففيلم «املطلوبون للعدالة
في الهند» للمخرج واملؤلف راج
كومــار جوبتا ،الــذي عرض عام

أكبر لوحة قماشية فنية في العالم
الصباح الجديد  -وكاالت:
الرســام البريطاني ساشــا
دخل ّ
جفــري موســوعة "غينيــس"
لألرقام القياســية ،لتنفيذه أكبر
لوحة قماشــية فنّية في العالم،
والتــي أطلق عليها إســم "رحلة
اإلنسانية" ،وبلغت مساحتها أكثر
من  17ألف قدم مربع.
َّ
ومتكن ساشــا جفري ،والذي ي ُ َعد
أحد أشهر الرســامني في عصرنا
احلالي ،من الوصــول إلى أكثر من
 2.5مليار شخص في جميع أنحاء
العالــم من خالل هــذه القطعة
الفنية الشــهيرة ،والتي استغرق
إكمالها مدة سبعة أشهر ،بواقع
 20ساعة في اليوم ،فيما استعمل
 1,065فرشاة رسم و 6,300ليتر من
الطالء في تنفيذها.
ووصفــت لوحــة ساشــا جفري
"رحلة اإلنســانية" التي حطمت
الرقم القياســي ،بأنها "إنسانية
ُملهَ مة" ،وحظيت بتأييد أكثر من
 100شــخصية مشــهورة عامل ّياً،

ومت إطالقها بالشراكة مع ك ٍّل من
"دبي العطــاء" ،ومنتجع أتالنتس
النخلة بدبي.
وإلخراجهــا من قاعــة "أتالنتس"
ســمت اللوحــة إلى
الكبــرىُ ،ق ّ
لوحات عدة قماشــية ،وسيجري
بيع  70قطعة من اللوحة بشكل
فردي عبر أربعة مزادات خالل العام
اجلاري  ،2021فيما ســيجري جمع
األمــوال لصالح املبــادرات اخليرية

فــي قطاعات التعليــم واالتصال
الرقمي والرعاية الصحية ومرافق
الصرف الصحي ،بالشراكة مع ك ٍّل
من "دبي العطــاء" ،ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة "اليونيســف"،
ومنظمــة األمم املتحــدة للتربية
والعلــم والثقافة "اليونســكو"،
ومؤسسة "جلوبال جيفت" ،ووزارة
التسامح والتعايش ووزارة التربية
والتعليم في دولة اإلمارات.

 ،2019يبدو فــي البداية محايدا،
لكننــا جند أنفســنا أمام مجرم
دولــي مطلــوب للمثــول أمام
العدالــة ،ويحاول ضباط اخملابرات
تعقبه بســبب التفجيرات التي
ّ
ينفذها.
لكن مؤخرا اهتم عدد من صناع
الســينما في الهنــد بتصحيح
الصورة ،وتأكيــد أن الصراع في
أساســه ليس دينيا أو اجتماعيا
لكنه في األساس صراع سياسي،
ففــي فيلــم «دولــة» (،)Mulk
للممثــل الهندي ريشــي كابور
يعد
والهندية تابســي بانو ،الذي ّ
خطوة شــجاعة مــن صنّاعه،

يســتكمل ما بدأه شاروخان في
«اســمي خــان» ،بالتخلص من
األزمات وإعــاء لغة التعايش في
سالم.
واســتُهلم الفيلــم مــن قصة
حقيقية ألســرة مســلمة أحد
أبنائها زوجته هندوسية الديانة،
وبرغم احليــاة االعتياديــة التي
تعيشــها األســرة لكن األوضاع
تتغير حني ينضم أحد األبناء إلى
جماعة إرهابية ويقتل.
أراد صناع الفيلم أن يحمل رسالة
واضحة بــأن ليس كل مســلم
إرهابيا ،وذلك بعرص مشاهد مثل
رفض األم والعم تس ّلم جثة االبن

اعتراضا على مــا فعله ،وكذلك
مشاهد معاناة األسرة وحتويلهم
إلى التحقيق ودفــاع زوجة االبن
الهندوسية عنهم ،برغم موقف
احملامي املتحامل ضدهم ،ما يدفع
بالقاضي إلــى أن يطلب منه أن
يطبع صفحات الدستور الهندي
األولــى التي حتتــوي على «حرية
العقيدة» وهي رسالة الفيلم.
الفيلم الكوميدي «فتاة األحالم»
للمخرج راج شــانديليا وبطولة
أيوشمان كورانا ،نوشرات بهروشا
وماجنوت ســينغ،
تصدر شــباك
ّ
تذاكر بوليــود ،وحقق  2.5مليون
دوالر وقت عرضه.
وتدور أحداثه فــي إطار كوميدي
عن شاب هندوســي يق ّلد صوت
النساء وبالفعل يحترف مكاملات
هاتفيــة مــع الرجــال حتقق له
مكاسب مادية ،ويتحول إلى فتاة
أحــام كثير من الشــباب ،حتى
يقع في طريقــه بالصدفة والده
فيوهمه بأنه امرأة مسلمة تدعى
زبيدة ،فيتنــاول الفيلم التغيير
الذي م ّر به والده بســبب تعرفه
إلى مسلمة.
ووجدت فكرة حرية العقيدة أيضا
دعمــا من عدد من املسلســات
مثل مسلسل «الفتى املناسب»
الذي يعود إلى املاضي في مرحلة
ما بعد تقســيم الهند ،فتتزوج
البطلة وهي مســلمة من فتى
هندوســي يوهمها باحلب لكنه
ينتقم ألهداف سياسية فهو ابن
أحد السياسيني .وهذا املسلسل
أثار جدال كبيرا لدى عرضه لوجود
عالقة بني مســلمة من الطبقة
احلاكمــة وهندوســي ،وكانــت
هنــاك مطالبــات بوقف عرضه
قبل التوضيح بأن الفكرة تخدم
الدراما لتأكيد ضرورة حل األزمة
بني الهنــدوس واملســلمني في
الهند.

الصباح الجديد  -وكاالت:
حققت منصــات "ديزنــي" للبث
التدفقي جناحا كبيرا في عام 2020
فيما تلوح بوادر واعدة لسنة .2021
ويرجع الفضل في هذا النجاح إلى
البرامج ذات الشعبية الواسعة عبر
"ديزني بالس" ،ومعاودة األنشــطة
الرياضية والتلقيح املضاد لفيروس
كورونا.
وبلغ عدد املشــتركني في خدمات

"ديزني بالس" و"إي إس بي إن بالس"
(الرياضية) و"هولو"  146مليونا في
نهاية ســنة  ،2020وفقــا ً للنتائج
املالية التي أعلنتها الشركة.
منصة "ديزني بالس" التي انطلقت
في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2019بات
لديها نحو  95مليون مشــترك ،إذ
استفادت بشكل كبير من إجراءات
احلجر ،ومــن تشــكيلة اإلنتاجات
الواســعة جملموعة "ديزني" ،إضافة

اخبار قصيرة

بحث إمكانية دخول
المطرب محمد منير
فلسطين بختم إسرائيلي
الصباح الجديد  -وكاالت:
علق أمني صندوق نقابة املهن املوســيقية سكرتير
عام احتــاد النقابــات الفنية الفنــان خالد بيومي
على دعوة املطرب محمــد منير إلحياء حفالته في
فلسطني.
وأضــاف بيومي فــي تصريحات إلحــدى الصحف
املصرية« :محمد منير تاريــخ كبير ،وأعتقد أنه لن
يخالف قيمة تاريخه أو يجــازف بجمهوره بدخول
فلسطني بختم إسرائيل ،هذا اخلطأ من املمكن أن
يضعه في إحراج ،فهو وحده يعلم العقود التي وقع
عليها حتى اآلن ،والنقابة لن يصل إليها أي شــيء
حتى اآلن».
وتابع« :الفنان دائما عرض وطلــب ،وطاملا أنه ليس
هناك ما مينع إقامة حفالت في فلسطني ودخولها
بالشــكل الشــرعي وبالنســبة لنا فأهــا بها،
فالفلســطينيون أشــقاؤنا وفرحتهم من فرحتنا،
ودائما نحرص على مشــاركتنا لهم في كل شيء
يحدث».
يذكر أن الفنان محمد منير أعلن عن جولة غنائية
لتمثيل مصر إلى فلسطني يحييها الفنان الكبير
محمد منير ،بعدما مت اختياره وعدد من جنوم العالم،
تتضمن إقامة عدة حفالت.
من جانبه ،قال الفنــان محمد منير ،في تصريحات
إنــه مت االتفاق الختياري لتمثيل مصــر ،إلحياء اربع
حفالت في فلســطني ضمن جولة غنائية مع عدد
مــن النجوم العامليــن ،معربًا عن ســعادته بزيارة
فلســطني وأنه سيكون مبنزلة مندوب السالم على
غرار ونهج الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

فضل شاكر يتصدر موقع «يوتيوب» بعد
تسع سنوات من الغياب

الصباح الجديد  -وكاالت:
بعد غياب تســع سنوات عن عالم
الفيديو كليب ،عاد الفنان اللبناني
فضل شاكر لتقدمي أغنية لبنانية
جديــدة بعنــوان «وينــك حبيب»
لتتصــدر موقع «يوتيــوب» وتصل
قرابة املليون مشاهدة بأقل من 24
ساعة.
وجــاءت األغنية في ظل نشــاط
فنــي متزايد لشــاكر بعــد أيام
قليلة على طرحه أغنية خليجية
بعنوان «ليه» من كلمات الشاعرة
اإلماراتية جنان.
واألغنية اجلديــدة من كلمات أمين
قميحة وأحلانه ،ومن توزيع ومكس
وماســتر عمر الصبــاغ ،فيما قام
بإخــراج العمــل محمــود رمزي
وإشراف عام إياد النقيب.
يذكــر أن الفريق الفني لشــاكر
يواصــل إعــادة طــرح األعمــال

الغنائية الطربيــة «حفالت «على
قناته اخلاصة علــى يوتيوب» فيما
سيشــهد هذا العام  2021طرح
العديد مــن األعمال الغنائية التي
تعاون من خاللها مع أبرز الشعراء
وامللحنني في العالم العربي.

فيلم «خورشيد» يمثل
السينما اإليرانية في
مهرجان األوسكار

وجرى طرح األغنية عبر قناة شاكر
الرســمية على «يوتيوب» وســط
تفاعــل من املتابعــن الذين هنأوا
شــاكر بالعودة لألعمــال املصورة
بعــد آخر كليب قدمه قبل تســع
سنوات وحمل اسم «ابقى صدق».

«ديزني» تواجه كورونا بعروض اإلنترنت
إلى األســعار املنخفضة بالنسبة
باملنافسني.
جتدر اإلشارة على ســبيل املقارنة
إلى أن منصة "نتفليكس" ،الرائدة
وصاحبة الصــدارة في مجال البث
التدفقي مقابل اشــتراك ،جتاوزت
أخيــرا ً  200مليون مســتخدم في
العالم.
ويعوض هذا اإلجناز جزئيا ً ما شهدته
"ديزني" من صعوبات خالل ســنة

اخبار قصيرة

 2020بفعــل اجلائحة التي أدت إلى
إغــاق املتنزهــات الترفيهية ودور
السينما.
وحققت "ديزني" أرباحــا ً إجمالية
صافية لم تتجــاوز  17مليون دوالر
خالل موســم األعياد ،فــي مقابل
أرباح بقيمة  2,1مليار دوالر في املدة
نفسها من العام .2019
وتوقــع احمللــل فــي "إي ماركتر"،
إريــك هاجســتروم ،أن "تواصــل

اجملموعة توســعها في مجال البث
التدفقي ،في موازاة انتعاش سريع
منتظــر ألعمالهــا التلفزيونيــة
والســينمائية" بفضــل عمليات
التلقيح وحجم الطلــب املتنامي
منذ أشهر.
ولم تتجــاوز إيــرادات "ديزني" من
املتنزهــات واملنتجــات التابعة لها
 3,6مليــارات دوالر العــام 2020
بفعل تدابير اإلقفال التي شملتها

لفتــرات طويلة ،أي ما يعادل نصف
إيراداتها خالل الفصل نفســه من
العام .2019
وفيمــا بقــي قطــاع التلفزيــون
التقليدي مســتقرا ً بإيرادات بلغت
 7,7مليــارات دوالر ،على الرغم من
إلغاء برامج أو تأجيلها ،حقق قطاع
املنصات إيرادات بقيمة  3,5مليارات
دوالر في الربع األخير من سنة ،2020
بزيادة 73%على أساس سنوي.

الصباح الجديد  -وكاالت:
مت ترشــیح فيلم «الشمس» (خورشــيد) للمخرج
مجيد مجيدي ،ليمثل الســينما اإليرانية في حفل
توزيع جوائز األوسكار لعام .2021
اعلــن ذلك رائد فريــد زاده ،أمني واملتحدث باســم
مجلس ترشــیح افــام الســینما االيرانية جلوائز
األوســكار ،واضاف :بدأ عمل اللجنــة مبراجعة 90
فيل ًمــا إيران ًيا ،ثم خرج أعضاء جلنة االختيار بقائمة
من  12فيل ًما بســبب التغيير في قواعد األوسكار
ألفضــل فيلم بلغة أجنبية وتغيــر املوعد النهائي
للمشــاركة في هذه الدورة بسبب تفشي فيروس
كوفيد . 19
واردف فريــد زادة :مت اختيــار فيلــم «خورشــيد»
(الشمس) من اخراج مجيد مجيدي بعد التصويت
من بني ثالثة االفالم وكانت :الشمس ،وشجرة اجلوز
من اخراج محمد حسني مهدويان ،ويلدا من اخراج
مسعود بخشي ليجري ترشيحه كممثل للسينما
اإليرانية في حفل األوسكار .2021
وكان الفيلــم االيرانــي «خورشــيد» فــاز بجائزة
«الفانــوس الســحري» فــي مهرجان فينيســيا
الســينمائي الدولي فــي ايطاليا بدورتــه الثانية
والســبعني  .كما حصل على جائــزة على العنقاء
البلورية ألفضل فيلم من مهرجان فجر السينمائي
الـ 38الذي اختتــم فعالياته في  11فبراير املنصرم
باإلعالن عن اســماء الفائزين .ونــال ايضا جائزتي
افضــل تصميم مشــاهد وافضل ســيناريو من
املهرجان .وتشارَك مجيدي و»نيما جاويدي» بتأليف
ســيناريو فيلم «الشــمس» الذي يتنــاول الفيلم
قضية عمالة االطفال.

أفالم رعب على قائمة انتظار العرض في 2021
الصباح الجديد  -وكاالت:
من خالل رصد أهم األفالم التي يُنتظر
عرضهــا هذا العام ،ميكــن ان نلحظ
تنوعا كبيــرا في أفــام الرعب التي
سيحظى بها املشاهدون في الشهور
املقبلــة ،ومن بينها أفــام على منط
األيقونــات القدمية ،أو ســيمفونيات
رعب طرد األرواح الشــريرة ،أو النمط
املرغــوب للبعض املتمثــل في أفالم
التعذيب ،أو النمــط القصصي الذي
تتخالج فيه جوانب نفســية وميراث
من التعقيدات اإلنســانية ،يجسدها
رعــب كامل على
أبطــال األفالم في
ٍ
الشاشــات .من بني االفــام املنتظر
عرضها هذا العام:
 1كانــدي مان :بعد العــرض األكثرــدة لفيلم «الرجــل اخلفي» (THE
ِج ّ
 )INVISIBLE MANفــي وقــت
ســابق ،يأخــذ فيلم «كانــدي مان»
( )CANDYMANنهجا مشابها ،لكنه
يعد تكملة مباشــرة لفيلم
ما يزال ّ
آخر صدر عام  1992ويحمل االســم

نفسه .ونظرا لكونه أحد أفالم الشر
ُعد مثيرة
التي ما تزال شــخصياتها ت ّ
للرعب حتى اليوم ،فقد قررت هوليود
إنتــاج نســخة معدلة منــه ،ولكن
بسيناريو كتبه جوردان بيل.
 2ضوء الشــيطان :من املقرر إطالقفيلــم «ضــوء الشــيطان» (THE
 )DEVIL’S LIGHTفــي يناير/كانــون
الثاني اجلاري ،علــى الرغم من أن هذا
يعد توقيتا قاتال لألفالم في دور
الشهر ّ
العرض .تــدور فكرة الفيلم حول طرد
األرواح الشــريرة ،حيث تراقب راهبة
ما يقوم به كاهن ميارس هذا النشاط
الغامض ،ولكن عندما حتاول أداء ذلك
بنفســها ،فإنها تواجه كيانا شريرا
ورعبا كامال.
 3مكان هادئ (اجلزء الثاني) :يعد فيلم«مكان هادئ» ( )A QUIET PLACEفي
جزئه األول ظاهرة في شباك التذاكر،
ملا حققه من أرباح غير متوقعة بلغت
ما يقرب من  350مليون دوالر ،بالتوازي
مع ميزانيــة إنتــاج متواضعة تقدر
بـ 20مليون دوالر ،لذلك لم يكن األمر
إال مســألة وقت فقــط قبل أن يعلن

املنتجــون عن اجلزء الثانــي منه .ومع
ذلك ،فإن وجــود التتمة ال يرجع فقط
إلى النجــاح املالي ،حيث كان الفيلم

األول مــن أكثر أفالم الرعب إبداعا في
السنوات القليلة املاضية.
يعد
 4-الليلــة املاضية في ســوهوّ :

فيلــم «الليلة املاضية في ســوهو»
( )LAST NIGHT IN SOHOمــن أكثر
األفالم املنتظرة في عــام  ،2021بعد

تأجيل عرضه عام  .2020ومن املتوقع
أن يحقق إيرادات ضخمة ،سيما وأنه
من أعمال اخملرج البريطاني إدغار رايت،
الذي يواصل جتــاوز التوقعات مع كل
فيلم جديد في قائمة أعماله الثرية.
 5احللزونــي :مثلت سلســلة أفالم«ســو» ( )SAWامتيازا سينمائيا في
العالم عبــر أجزائــه الثمانية ،إال أن
فيلــم احللزوني :من كتاب املنشــار»
(SPIRAL: FROM THE BOOK OF
 ،)SAWميكــن أن يضــع السلســلة
فــي نصابها الصحيح ،بنبشــه في
جذور العنــف ،ما يجعله فيلما مثيرا
يغوص في عمق نفسية البطل ،أكثر
من كونه عرضا مثيرا لالشــمئزاز من
مشاهد الدماء.
 6التعويــذة :الشــيطان جعلنــيأفعل ذلــك :يأتي فيلــم «التعويذة:
الشــيطان جعلني أفعل ذلك» (THE
CONJURING: THE DEVIL MADE
 ،)ME DO ITكجــزء ثالــث لفيلمني
سابقني ،يتناول قصة زوجني يساعدان
الناس على طرد األرواح الشــريرة من
املنــازل ،وهو من األفــام التي مثلت

منطا محبوكا بالدرامــا مختلفا عن
اإلصدارات السينمائية املشابهة.
وحقق اجلزآن الســابقان مشــاهدات
هائلة ،وناال استحســان اجلماهير في
شــتى البقاع ،ومن املتوقع أن يحقق
اجلزء الثالث جناحا يضاهي ســابقيه،
خاصة أن أول فيلمني في السلســلة
هما مــن أكثر أفالم الرعــب إثارة في
القرن .21
 7ال تتنفــس :يعد فيلم «ال تتنفس-اجلزء الثانــي» ()DON’T BREATHE 2
مبنزلــة تكملة مباشــرة للجزء األول
«الرجل األعمى» ()THE BLIND MAN
الذي ّ
حطــم التوقعات في شــباك
التذاكر.
وال يجــري التركيز في أفــام الرعب
عادة على األبطــال ،فالبطل غالبا ما
يكون الرعب نفسه ،إال أن أدوار بعض
املمثلني ال ينســاها اجلمهــور ،ولهذا
يعد دور «ستيفن النغ» في اجلزء األول
ّ
من أكثر العروض إثارة في أفالم الرعب
بذاكرة السينما احلديثة ،ويرى النقاد
أن اجلماهير ســتكون في حالة ترقب
وانتظار للفيلم الثاني.
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دجوكوفيتش إلى

نصف نهائي أستراليا
سيدني ـ وكاالت:
بلغ املصنــف األول على العالــم الصربي نوفاك
دجوكوفيتــش نصف نهائــي بطولة أســتراليا
املفتوحــة للتنــس بتخطيه األملاني ألكســندر
زفيزيــف الســابع  6-4 ،6-2 ،)6-8( 6-7و)6-8( 7-6
أمس.وهي املرة التاسعة يبلغ فيها دجوكوفيتش
هذا الدور حيث ســيلتقي مــع مفاجأة البطولة
الروسي أصالن كاراتسيف املتأهل من التصفيات.

كاستانيو يظفر ببطولة
العالم للمالكمة

بوينس آيرس ـ وكاالت:
فاز األرجنتيني برايان كاســتانيو ،ببطولة العالم
للمالكمة في فئة الوزن اخلفيف املتوســط ،على
حســاب البرازيلي باتريك تيكسيرا حامل اللقب.
وحسمت املباراة التي كانت من  12جولة ،لصالح
ُ
كاستانيو بإجماع احلكام بنتيجة  ،108-120و-119
 ،109و.111-117

مفكرة اليوم

دوري أبطال أوروبا

مساء
بورتو ـ يوفنتوس 11:00
ً
مساء
إشبيلية ـ دورتموند 11:00
ً

الدوري اإلنجليزي

مساء
إيفرتون ـ مان سيتي 11:15
ً

الدوري اإلسباني

مساء
ليفانتي ـ أتليتكو مدريد 9:00
ً

جراندي يدير لقاء بورتو ويوفنتوس بدوري األبطال

هاالند يضبط ساعة دورتموند وفأل حسن يعزز فرص إشبيلية
العواصم ـ وكاالت:

اُختيــر احلكم الهولنــدي ،داني
ماكيلــي ،إلدارة مواجهة ذهاب
ثمــن نهائــي دوري األبطال ،بني
إشــبيلية وبوروســيا دورمتوند،
واإلســباني كارلوس ديــل ثيرو
جراندي ملباراة بورتو ويوفنتوس،
وســتقام كلتا املبارتــن اليوم
األربعاء.
وأكد االحتاد األوروبي لكرة القدم
«يويفا» ،أن الطاقم التحكيمي
املعــاون ملاكيلي ،ســيضم كال
مــن مواطنيــه كيفــن بلوم
ويوخيم كامبوس ،في تقنية الـ
 ،VARوماريو ديكس وهيســيل
ستيجسترا على اخلطوط ،وأالرد
ليندوي كحكم رابع.
وســيعاون ديــل ثيــرو كل من،
أليخاندرو هرنانديز وريكاردو دي
بورجــوس ،في تقنيــة الـ،VAR
وخوان كارلوس يوســي وروبرتو
ألونسو على اخلطوط ،وخوسيه
ماريا سانشيز كحكم رابع.
يذكــر أن آخــر مبــاراة أدارهــا
ماكيلي ،الدولي منذ عام ،2011
للفريق األندلسي كانت في ثمن
نهائــي دوري األبطال ،موســم
 ،2018/2017أمــام مانشســتر
يونايتــد ( ،)2-1وقبلهــا ضــد
ليفربول ( )2-2في دور اجملموعات.
مــن جانب اخر ،قــال النرويجي
إيرلينج هاالند ،مهاجم بروسيا
دورمتوند ،إن فريقه لن تكون لديه
فرصة إلسقاط إشبيلية ،مساء
اليــوم األربعاء  ،فــي ذهاب ثمن
نهائي دوري األبطــال ،إذا واصل
اللعب بنفس الشــكل كما في
املباريات األخيرة.
وصــرح الالعــب الشــاب بعد
ســؤاله حول مواجهــة اليوم
«إذا لعبنا بنفس وتيرة املباريات

لقطة من مباراة سابقة بني يوفنتوس وبورتو

األخيرة فلــن يكــون لدينا أية
فرصة».وأقر هاالنــد ،بأنه عاش
مواقف مماثلة من قبل ،مؤكدا أن
امتالك انطباع تغير احلال رأســا
على عقب هو أمر صعب.وأشار
إلى أنه «يجب ضبط الســاعة
علــى الصفر مــن جديد ومنح
الفريق طاقة إيجابية في أسرع
وقت ممكن».
ومير دورمتوند فــي الوقت احلالي
بلحظــة ســيئة في الــدوري
األملانــي «بوندســليجا» ،حيث
يحتل املركز السادس في جدول
الترتيــب وبهذا تعد مســألة

تأهلــه للنســخة القادمة من
دوري األبطال في خطر كبير.
وطمــأن مايــكل زورك ،املديــر
الرياضي لنادي بوروسيا دورمتوند،
املــدرب األملاني الشــاب إيدين
تيرزيتــش بشــأن منصبه في
ظل تراجع النتائج .وفقد أســود
الفيستيفال العديد من النقاط
في اجلوالت األخيرة ،كما أنه لم
يحقق سوى فوز وحيد في آخر 6
جوالت بالدوري األملاني.
وقــال زورك لصحيفــة «Ruhr
 »Nachrichtenاألملانية« :عندما
متــر مبرحلــة صعبــة ،فالناس

يشككون بســرعة في املدرب،
لكن موقفنا لم يتغير» .وأضاف:
«نحن نتوقع أننا ســننجح في
العودة للمســار الصحيح مع
تيرزيتش».ولم يستطع تيرزيتش
تصحيــح مســار دورمتوند منذ
توليــه املهمــة مؤقتًــا خل ًفا
للسويسري لوســيان فافر في
كانــون األول املاضــي .ويحتل
دورمتوند املركز السادس بجدول
ترتيب البوندسليجا برصيد 33
نقطة ،متأخرا بفارق  6نقاط عن
أقرب املراكز املؤهلة لدوري أبطال
أوروبا.

باكيتش مدربًا لسلة االتحاد الحلبي

مجلس القضاء األعلى
محكمة بداءة الموصل
العدد  / 4433 /ب 0202 /

دمشق ـ وكاالت:
أعلن نــادي االحتــاد احللبــي ،تعاقده
رســم ًيا مع الصربي فينكو باكيتش،
لتدريــب الفريق األول لكرة الســلة.
وأكدت إدارة النــادي أن املفاوضات مع
باكيتش كانت سرية للغاية ملدة شهر
ونصف ،بعد أن وقع عليه االختيار من
جملة مدربني أجانب.

اعالن تبليغ بالحضور
الى المدعي عليه  /مدير شركة الشرق األوسط للمقاوالت والتجارة  /موصل  /حي
االندلس  /مجهول محل اإلقامة حاليا
اقام المدعي ( مدير بلدية الموصل إضافة لوظيفته) الدعوى المرقمة (  / 4433ب /
 )0202امام هذه المحكمة طالبا فيها الحكم بفسخ عقد االستثمار المرقم (  ) 34في / 31
 0232 / 3والمبرم مع شركتكم على القطعة المرقمة ( )333 / 6مقاطعة ( )33قرة كوز
وذلك بسبب سحب الرخصة االستثمارية من قبل هيئة االستثمار بموجب كتابهم المرقم
( )0221في  0232 / 33 / 33ومخالفة شروط العقد لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب
اشعار القائم بالتبليغ (محمد امير عبد الله) في  0203 / 3 / 02ومختار المنطقة (نبهان
احمد عبد الله) لذا تقرر تبليغك بصحيفتين محليتين يوميتين للحضور امام هذه المحكمة
صباح يوم  0203 / 4 / 0الساعة ( )0202صباحا او ارسال وكيال عنك وبعكسه ستجري
المرافعة بحقك غيابيا وحسب األصول.
القاضي
عمار محمد الدرزي

تقرير

رياضة

ومــن املتوقــع أن يقيم نــادي االحتاد
احللبي ،مؤمترًا صحف ًيا ،لتقدمي املدرب
الذي لــن يقتصر عملــه على تدريب
الفريق األول ،حيث سيكلف باإلشراف
على اللعبة بالنــادي وتأهيل كوادرها
الفنية.
يذكــر أن فينكو باكيتش ســبق له
تدريــب أنديــة عربية منهــا هوبس

اللبناني موسم  ،2017-2016وانتقل
لقيادة املنتخبــات اللبنانية للفئات
العمرية.وفي  ،2018أشــرف باكيتش
علــى الفئــات العمرية فــي اجلزيرة
املصــري ،ودرب عــدة أنديــة صربية
وحقق معها نتائج جيدة .ودرب فينكو
باكيتــش ،منتخب كازاخســتان في
كأس األمم اآلسيوية .2016

تريم يتغنى بتألق مصطفى محمد
ومرموش يواصل التألق مع سانت باولي
العواصم ـ وكاالت:
تغنى فــاحت ترمي ،املديــر الفني لفريق
جالطة ســراي التركــي ،بتألق جنمه
مصطفى محمــد مهاجم منتخب
مصر ،الذي انضم للفريق في شــهر
كانــون الثاني املاضي.وأعــار الزمالك
املصري مصطفــى محمد « 23عاما»
إلــى جالطة ســراي ،ملدة موســم
ونصف املوســم مع أحقية البيع.وهز
مصطفى محمد شباك قاسم باشا
في الدقيقة  89من عمر لقاء الفريقني
أول أمس بالــدوري التركي محرزا رابع
أهدافه مع الفريق على التوالي.
وقال تــرمي عقب املباراة ملوقــع ناديه:
«راض متامــا عما يقدمــه مصطفى
ٍ
محمد الذي يقدم أدا ًء عاليا في وقت

قصير ،مــن الرائع أنــه يحصل على
الكرات ويحولها ألهداف فسجل رابع
أهدافه فــي رابع لقــاء يخوضه وهو
أمر مميز».وأضاف« :مر على اســتقدام
مصطفى أقل من شــهر واحد ،لكن
الالعب لفت األنظار وأثبت أنه صاحب
موهبة مهمة وشــابة .آمــل يتطور
بشكل أكبر في املرحلة املقبلة».وأكد
تــرمي أن «تألق الالعبني صغار الســن
يدفع جالطة ســراي لألمام ويزيد من
قدرات الفريق».
وفي سياق تفوق العبي مصر احملترفني
في أوروبــا ،فقد واصل الالعب املصري
عمر مرموش تألقه مع فريق ســانت
باولــي الناشــط فــي دوري الدرجة
الثانية األملاني.وســجل مرموش ثالث

أهدافه بقميص ســانت باولي بعدما
هز شباك نورنبرج وصنع هدفا ً آخر فاز
به الفريق  1-2باجلولة .21
ويلعب مرموش معارا ً لفريق ســانت
باولــي لنهايــة املوســم ،قادما ً من
فولفســبورج الناشــط في الدوري
األملاني.ورفع ســانت باولــي رصيده
إلــى  25نقطة متقدمــا ً للمركز 13
بجدول الترتيب وتقدم خطوة للبقاء
باملسابقة.وشارك مرموش في صفوف
فولفسبورج في نهاية املوسم املاضي،
ولكن الالعــب فضل الرحيــل معارا ً
للحصول على فرصة أكبر للمشاركة
في املوســم احلالي .ترمي يتغنى بتألق
مصطفى محمد ومرمــوش يواصل
التألق مع سانت باولي

ولــم يتجــرع إشــبيلية ،الذي
يستضيف بوروســيا دورمتوند،
مســاء اليوم ،في ذهــاب ثمن
نهائي دوري أبطال أوروبا ،الهزمية
ســوى في مبــاراة واحــدة من
بني  12خاضها في املنافســات
األوروبيــة على أرضــه أمام فرق
أملانية ،حيــث حقق  7انتصارات
وتعادل  4مرات.
وجــاء االنتصار األملانــي الوحيد
على ملعــب رامون سانشــيز
بيزخوان في ربع نهائي املسابقة
األوروبيــة منذ  3ســنوات ،حني
تقدم إشبيلية على بايرن ميونخ

عبر بابلو سارابيا ،لكن البافاري
قلــب النتيجة بهدفني من نيران
صديقة ســجلهما خيســوس
نافاس وإســكوديرو باخلطأ في
مرمــى فريقهما.وفــي الزيــارة
الســابقة لبورســيا دورمتوند،
تعادل الفريقان في مباراة ضمن
منافســات اجلولــة األخيرة من
دور اجملموعات بالــدوري األوروبي
.2011-2010
وفي املســابقة نفسها  ،تعادل
إشبيلية على أرضه مرتني ،أمام
ماينز ســلبيا وهانوفــر بهدف
ملثله في نســختي ،2006-2005
و 2012-2011على الترتيب.وفي
التشامبيونزليج ،واجه إشبيلية،
التعادل الوحيد على أرضه أمام
ممثل عــن الدوري األملاني ،على يد
شتوجتارت ( )1-1في مباراة ضمن
دور اجملموعات في نسخة -2009
.2010وكان شتوجتارت نفسه قد
حل ضي ًفا علــى معقل الفريق
األندلســي قبلها بعــام ضمن
منافسات الدوري األوروبي -2008
 ،2009حيث فــاز صاحب األرض
بهدفني من دون رد.
وضمــن باقي االنتصــارات التي
حققهــا الفريــق األندلســي
علــى أرضه أمــام فــرق أملانية،
جــاء اثنني منها على بوروســيا
مونشــنجالباخ )0-1( :فــي دور
الـــ  32من الــدوري األوروبي في
موســم  ،2015-2014و( )0-3في
دور اجملموعات من نسخة املوسم
التالي من التشامبيونزليج.
أما االنتصــارات األربعة الباقية،
حققها إشــبيلية في مسابقة
الــدوري األوروبي علــى ضيوفه،
كايزرســاوترن ( )0-1في موسم
 ،1983-1982وأملانيــا أخن ()0-2
في  ،2005-2004وشالكه ()0-1
في املوسم التالي ،وفرايبورج (-2
 )0في .2014-2013

بارتي تواصل مسيرتها
المظفرة في أستراليا
سيدني ـ وكاالت:
صعدت النجمة األسترالية ،أشلي
بارتي ،املصنفة األولى على العالم،
إلى دور الثمانية ببطولة أســتراليا
املفتوحــة للتنس ،بعدمــا تغلبت
على األمريكية شــيلبي روجرز (3/6
و ،)4/6ضمن منافسات الدور الرابع،
ألولى بطوالت «جراند سالم» األربع
الكبرى ،في املوسم.
ولم تخســر بارتــي ،املتوجة بلقب

فرنســا املفتوحــة (روالن جاروس)
عــام  ،2019أي مجموعة حتى اآلن،
في مبارياتهــا ببطولة أســتراليا
املفتوحة.وستلتقي في دور الثمانية،
اليــوم األربعــاء ،مع التشــيكية
كارولينــا موخوفا.وتتطلــع بارتي
لتكون أول بطلة محلية ألستراليا
املفتوحــة ،منذ تتويــج مواطنتها
كريس أونيل بلقب فردي السيدات،
في نسخة عام .1978

حملة تبرعات جماهيرية
كبرى إلنقاذ اإلفريقي
تونس ـ وكاالت:
توافدت جماهير اإلفريقي ،منذ صباح
اليوم ،على مكاتب البريد التونســي
وعدد من البنوك ،لتقدمي مساهمتها
املالية ،من أجل ســداد ديــون الفريق
املتعلقــة بالنزاعات مع االحتاد الدولي
لكرة القدم ،وذلــك لرفع عقوبة املنع
مــن االنتدابــات ،وأيضــا تفاديا ألي
عقوبات أخرى.
وكانت جمعيــة «التحالف من أجل
النادي اإلفريقي ،أطلقت على احلملة

اجلديدة اســم «لطخة احلرب ..مليار
في نهار» في إشــارة الــي ان النادي
في حرب مــع الزمن وأيضا مع األندية
التي تسعى النتداب العبيه اجلزائريني،
مستغلة األزمة املالية اخلانقة لفريق
بــاب اجلديد .ونشــرت اجلمعية على
فيس بوك مجمل الديون املســتحقة
على فريــق بــاب اجلديــد ،املطلوب
تســديدها لرفــع عقوبــة املنع من
االنتدابات وتفاديا ألي عقوبات جديدة
من فيفا ،وتبلغ  13844842دينارا.

ألفا توري يحدد موعد الكشف عن سيارته للموسم الجديد

البرتغال تستعد للعودة إلى جدول سباقات فورموال 1
العواصم ـ وكاالت:

ســتعود حلبة الغرب بالبرتغال إلى
جدول سباقات فورموال  1للسيارات
هذا املوسم ،وستستضيف السباق
الذي كان من املفتــرض إقامته في
فيتنام فــي الثاني مــن أيار.وذكرت
هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة (بي.
بي.سي) وسكاي سبورتس أن الفرق
سيتم إبالغها رسميا خالل اجتماع
للجنة فورمــوال  1بأن اجلولة الثالثة
من املوســم ســتقام في منطقة
الغــرب بالبرتغال.وأبلغــت مصادر
رويترز بــأن األنباء ،التــي أوردها في
البدايــة موقع موتور ســبورت على
اإلنترنت ،صحيحة.
واســتضافة حلبة الغرب ،التي تقع
بالقرب من بورتيماو ،أحد ســباقات
اجلائزة الكبرى ألول مرة في تشــرين
األول املاضــي بعد إجــراء تعديالت
ضخمــة على جــدول الســباقات
بســبب جائحة كوفيد.-19وكانت
عودة سباق البرتغال ستتأكد الشهر
املاضي لكن أحاطت بها الشــكوك
عقب ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس
كورونــا في البالد ممــا أدى إلى فرض
عزل شامل.

وكانت البحرين ،التي تشهد افتتاح
املوســم في  28آذار ،ستستضيف
ســباقني متتاليني إذا كانت اخلطط
املتعلقــة بالبرتغــال أٌلغيت.وتقام
جائزة البرتغال الكبرى في األسبوع
الذي يســبق سباق إســبانيا على
حلبة كتالونيا في برشلونة.
ويعنــي ذلــك أن الفرق التــي تأتي
غالبيتها من بريطانيا ستظل خارج
البالد لتتجنب احلاجة إلى فترة حجر
صحي في الفنادق ،وهي مشــكلة
كانــت ســتواجه الفــرق إذا عادت
مباشرة من البرتغال.
والبرتغــال موجــودة فــي «قائمة
حمــراء» وضعتهــا بريطانيا للدول
ذات اخلطــورة العالية.ويتعني على
العاملني فــي فورمــوال  1اخلضوع
لفحــوص فيروس كورونــا بانتظام
طيلــة املوســم ،ومتــارس الفــرق
عملها في بيئة معزولة في حلبات
السباق.وقال ســتيفانو دومنيكالي
الرئيس التنفيــذي اجلديد لفورموال
 1األســبوع املاضــي إن الرياضة ما
زالت تستهدف إقامة  23سباقا هذا
العام بعد أن شــهد املوسم املاضي
 17سباقا فقط.
من جهــة أخرى ،قال فريــق رد بول،
املنافس في بطولة العالم لسباقات

سباق الفورمال 1

فورمــوال  1للســيارات ،إنه أنشــأ
شركته اخلاصة باحملركات وإنه بداية
مــن موســم  2022سيســتخدم
محــركات تعتمــد علــى التقنية
التابعة لشركة هوندا اليابانية.

وتقدم هوندا حاليــا احملركات لفريق
رد بول وفريق ألفا تــاوري املرتبط به
لكنها ســتترك البطولــة كمورد
لوحدات الطاقة (احملركات) في نهاية
موســم  2021احلالي.صوتــت فرق

بطولة العالم لســباقات فورموال 1
للسيارات والصانعون باإلجماع على
إنهاء التطوير فــي احملركات احلالية
بعد هذا املوســم فــي خطوة متهد
الطريق لرد بول ملواصلة اســتخدام

وحــدات طاقة مــن تصميم هوندا.
وســتترك هوندا ،الرياضة في نهاية
.2021
وقال رد بول ،إن اســتخدامه حملركات
الشــركة اليابانية بعد ذلك يعتمد
علــى «التجميــد» ألنــه ال ميكنه
حتمل تكلفة تطويــر احملركات.ومن
املنتظر تقدمي اجليــل اجلديد حملركات
فورمــوال  1في .2025وأشــاد االحتاد
الدولي للســيارات بالتصويت خالل
اجتماع افتراضي لفورموال ،1واعتبره
«تطورا بــارزا فــي الرياضة يعكس
وحــدة الصــف وروح التعــاون بني
االحتاد الدولي وفورمــوال  1والفرق».
وستشــهد فورمــوال  1تغييــرات
كبيــرة فــي اللوائح العــام املقبل
ستهز الرياضة التي يسيطر عليها
مرسيدس منذ االستعانة مبحركات
توربينية مكونة من ست اسطوانات
في .2014
كما أكد االحتــاد الدولي أن البرتغال
ســتحجز املقعد الثالث الفارغ في
جــدول فورموال  1هــذا العام والذي
تركتــه فيتنام.وأوضــح «النية لدى
فورموال  1ســد الفراغ بإقامة سباق
في البرتغــال في املواعيــد احملددة
بالفعل في اجلدول واالتفاق النهائي
رهن التعاقد مع املروجني».

من جانــب اخر ،أعلن فريق ألفا توري
اإليطالــي ،املنافــس في ســباقات
ســيارات فورمــوال  ،1أنه ســيزيح
الستار عن سيارته للموسم اجلديد
يوم  19شــباط اجلاري.وســينافس
بسيارة الفريق اجلديدة «إيه.تي »02
الســائق الفرنســي بيير جاسلي
والوافــد اجلديــد اليابانــي يوكــي
تســودونا الذي حل مكان الروســي
دانييل كفيات بالفريق.
وأنهــى ألفا توري املوســم املاضي
فــي املركز الســابع بالترتيب العام
لفئة الصانعني فــي بطولة العالم
لسباقات سيارات فورموال  ،1وسجل
انتصارا وحيدا خالل املوسم ،حققه
جاســلي في ســباق اجلائزة الكبرى
اإليطالــي فــي مونزا.وأعلنت فرق
أخــرى عــن مواعيد الكشــف عن
سياراتها للموسم اجلديد ،وهي فرق
مكالرين ( 15شباط) وألفا روميو (22
شباط) ومرسيدس (الثاني من آذار).
وتنطلق منافســات بطولة العالم
ملوســم  2021بإقامة سباق اجلائزة
الكبرى البحريني في  28آذار املقبل،
حيث تأجل سباق أستراليا الذي كان
مقررا قبل هذا املوعد بأسبوع ،وذلك
ألســباب تتعلق بجائحــة فيروس
كورونا املستجد.
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حسين الشمري

تاجيل التصفيات اآلسيوية المزدوجة إلى حزيران المقبل
بغداد ـ الصباح الجديد:

قرر االحتاد االسيوي لكرة القدم،
تأجيــل التصفيات االســيوية
املزدوجة املؤهلة لنهائيات كأس
العالم  2022في قطر ونهائيات
كأس أمم آســيا  2023في الصني
الى شــهر حزيــران املقبل بعد
ان كانت مقررة فــي آذار املقبل
بسبب جائحة فيروس كورونا.
كما قرر االحتاد في اجتماع عقده
أمس مبقره في العاصمة املاليزية
كواالملبور بعد أن طلبت دول عدة
من شــرق آسيا التأجيل على أثر
تفشي اجلائحة وخطورة الوضع
الصحي بها «إقامة التصفيات
بنظام التجمــع في دولة ضمن
كل مجموعة».
يشــار الــى ان هــذا التأجيــل
للتصفيات هو الثالث من نوعه
بســبب اجلائحة حيــث كانت
مقررة ان تنطلق في تشرين األول
املاضي ومن ثم تأجلت الى شهر
آذار املقبل لتتأجل مرة أخرى الى
حزيران املقبل.ويتصــدر العراق
مجموعته الثالثــة برصيد 11
نقطة يليه البحريــن ( 9نقاط)
وثم أيــران ( 6نقاط) وهونغ كونغ
( 5نقــاط) وكمبوديــا بنقطــة
واحدة.
وفي ســياق اخر ،أعلنت الهيئة
التطبيعيــة لالحتــاد لكــرة
القــدم ،أمس،احلصــول علــى
اســتثناء حكومي الســتمرار
الــدوري املمتازوقالت الهيئة ،ان
«استمرار الدوري سيكون يومي

منتخبنا الوطني في لقاء سابق امام البحرين في التصفيات املزدوجة

الثالثاء واألربعاء من كل أسبوع».
وكانت خلية األزمة الصحية في
العراق ،قد أعلنت أمس االول ،عن
تأجيل املنافسات الرياضية كافة
في البالد بسبب تفشي فيروس
كورونا.

من جانــب اخر ،تلقــت الهيئة
التطبيعية لالحتاد العراقي لكرة
القدم رسالة رسمية من االحتاد
الدولي لكرة القدم «فيفا» ،يعل ُن
فيها دعمــ ُه الكامل للخطوات
الصحيحــة والســليمة التي

اليوم  ..توزيع الشارات الدولية للحكام
بغداد ـ الصباح الجديد:
تقيم جلنة احلكام املركزية في
ُ
الهيــأة التطبيعيــة احتفاال،
اليوم األربعاء ،لتوزيع الشارات

الدوليــة بــن احلــكام البالغ
عددهم (  ) ٢٣حكماً.
واوضحــت اللجنة فــي بيان
أن "احلفــل يقام فــي مطعم

(بيساكوا) مجاور (مول زيونة)،
الســاعة الواحــدة ظهــرا،
وســيكون متاحا أمام وسائل
اإلعالم كافة".

الطائرة يعاقب أندية والعبين في الممتاز
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن االحتــاد املركــزي للكرة
الطائرة ،أمــس ،جملة عقوبات
بحق العبي واندية الفرق املمتازة.
وقال االحتاد فــي بيان إنه تدارس
فــي اجتمــاع عقــد أول أمس،
مجريــات مباريــات دوري أندية

العراق للدرجة املمتازة  /التجمع
االول والتــي جتــري مبارياته في
محافظة السليمانية.
وأوضح أنه اتخذ بعض القرارات
ومنها حرمان امين علي مســلم
العب النــادي البحــري (مباراة
واحدة) وبغرامة مالية مقدارها

 ٥٠٠٠٠٠دينار ( خمسمائة الف
دينار ) وســتكون العقوبة اشد
في حالة تكرارها ،مشــيرا ً إلى
توجيه عقوبــة ( االنــذار ) الى
الالعب سيف حســن ،وضرورة
الكف عــن التصرفات واحلركات
املرفوضة.

إرتفاع وتيرة العمل في ملعب صالح الدين األولمبي
بغداد ـ محمد حمدي*
يواصل وزير الشــباب والرياضة
عدنان درجــال متابعته الدقيقة
جلميــع املنشــآت الرياضيــة
والشــبابية التــي تنفذها وزارة
الشباب والرياضة في احملافظات
كافة.ومشــروع ملعــب صالح
الديــن االوملبي ســعة  30الف
متفــرج الــذي تنفذه شــركة
بانــي كادا االيطاليــة أحد هذه
املشاريع.
إذ أوضــح مدير دائــرة املهندس

املقيــم عبــد الرحمــن عزت
لطيــف ،ان وتيــرة العمــل
شــهدت تقدمــا واضحــا ً في
جميع مفاصل املشــروع خالل
االســبوع احلالــي واشــتملت
علــى  ،اســتمرار نصــب قالب
الطابق االول للمقطع  Aوصب
ترجنــات الكهرباء فــي املقطع
 Eللمحطــة اجلنوبيــة وصب
األعمدة واجلدران اخلرسانية في
الطابق األرضي مــن املقطع G
مــع اإلســتمرار بتركيب حديد

التسليح للجدران املتبقية في
الطابق االرضي من ذات املقطع
 ،مضيفــا ً أن العمل مســتمر
بنصب القالب للســقف اخلاص
بالطابــق الثاني مــن املقطع D
مع نصــب قالب الســقف في
الطابق االرضي مــن املقطع E
واإلستمرار ايضا ً بتركيب القالب
اخلشبي لســقف الطابق الرابع
وصب اجلدران املتعرجة فيه .
* إعالم الشباب والرياضة

تقرير

اتخذتها الهيئة التطبيعية في
إكمال خارطــة الطريق ،وصوال ً
إلى إجــراء االنتخابــات الختيار
مكتب تنفيــذي جديــد إلدارة
املرحلة املقبلة ألربع سنوات.
وجا َء في رســالة االحتاد الدولي

«إنهم تسلموا قرارات محكمة
(كاس) فــي الـــ 21مــن كانون
الثاني املاضي ،كما تلقوا كذلك
رســالة غير مؤرخة من أعضاء
في الهيئة العامــة ،بخصوص
املطالبة بإجراء انتخابات سريعة

خــال  90يوماً ،الفيفــا يرى أن
الهيئــة التطبيعيــة أحــرزت
تقدما ً كبيــرا ً في إكمال النظام
األساســي لالحتاد العراقي لكرة
القدم ،وســيكون جاهــزا ً وفق
التوقيتات واملهــام احملددة على
إقامة االنتخابات فــي موع ٍد ال
يتجاوز الـ 30من شــهر حزيران
املقبل».
وأوضــح «فيفا» في رســالته:
«أن الفتــرة احلالية مــن أعمال
الهيئة التطبيعية تتماشى مع
متطلبات قــرارات (كاس) بقدر
ما قــد يكون قابــاً للتطبيق».
مشددا ً على« :أن االحتادين الدولي
واآلســيوي نســقا مع الهيئة
التطبيعيــة لالحتــاد العراقــي
لكــرة القــدم علــى مواصلة
االستراتيجية املتفق عليها وفق
املواعيد املتفق عليها مسبقاً».
وحددت رســالة االحتــاد الدولي
ّ
لكرة القدم التوقيتات املطلوبة
في إجناز املهــام املوكلة للهيئة
التطبيعيــة ،حيث يجب أن تتم
املوافقة على النظام األساسي
لالحتــاد العراقي لكــرة القدم
وقانــون االنتخابات فــي موعد
أقصاه الرابع من نيسان املقبل،
فيمــا املوافقــة واالنتخابــات
مبا يتعلــق باالحتــادات الفرعية
في تاريــخ ال يتجــاوز الـ 31من
أيــار املقبــل ،وتنتهــي مهمة
التطبيعيــة في موعــد أقصاه
الـ 30مــن حزيــران املقبل ،بعد
إجراء انتخابــات مكتب تنفيذي
جديــد لالحتــاد العراقــي لكرة
القدم ألربع سنوات مقبلة.

الجوية يطلب استضافة المجموعة
الثانية لدوري أبطال آسيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
أرســل نادي القــوة اجلويــة كتابا
رســميا ،إلى االحتاد اآلسيوي لكرة
القدم ،يطلب من خالله استضافة
اجملموعــة الثانيــة لــدوري أبطال
آســيا ،في مدينة البصرة ،في حال
تأهله إلى دور اجملموعات.وقال عضو
الهيئة اإلداريــة لنادي القوة اجلوية،
علي زغيــر ،إن كل الظروف متاحة
الســتضافة اجملموعة في البصرة.
وأضاف« :القوة اجلوية لديه اخلبرة في
التنظيم ،حيث سبق أن استضفنا
عددا مــن املباريات ،فــي البطوالت
اآلســيوية اخملتلفــة ،بالتالي طلب
االستضافة حق مشــروع ،والعراق
بحاجــة إلى هذا الدعم ،ال ســيما
أنه مقبل على اســتضافة عدد من
البطوالت اإلقليمية والقارية».

اجلوية
يشــار إلــى أن اجملموعــة الثانية
تضم كال من ،باختاكور األوزبكي
وتراكتور تبريز اإليراني والشــارقة

اإلماراتــي ،والفائز مــن مواجهة
امللحق بــن القوة اجلوية والوحدة
السعودي.

اقامة قرعة تأهيلي الدرجة االولى
لمنطقة الفرات األوسط

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامت ،جلنــة املســابقات في
الهيأة التطبيعيــة قرعة الدور
التأهيلي للدرجــة األولى بكرة
القدم ألندية الفرات األوسط في
بابل.وذكرَ عضو جلنة املسابقات،

علي عبيس في بيان إن» القرعة
أقيمــت بالتعــاون مــع االحتاد
الفرعي لكرة القدم في بابل».
وبــن ان» القرعة أســفرت عن
َّ
مجموعتني ،ضمــت األولى فرق
(املدحتية واالتفــاق والتضامن

واحلســينية) ،فــي حني ضمت
الثانية فرق (احلــر واوروك وبابل
وعفك)» ..وأشار عبيس إلى ان»
منافسات الدور األول ستنطلق
يوم االثنني املوافــق 2021/2/22
في الساعة الثالثة عصرا».

االخطاء التحكيمية
مرة اخرى

اســدل قبل ايام الستار عن املرحلة االولى لدورينا
الكروي املمتاز والتي توج بهــا فريق القوة اجلوية
بطال لهــا بعد ان حفلــت بالعديد من االخطاء
التحكيميــة القاتلــة التي ال ميكــن اغفالها او
الســكوت عنهــا ابدا ومــن حــق ادارات انديتنا
املتضررة باملطالبة بانصافها وايقاف تداعيات تلك
االخطاء التي غيرت مجرى ونتيحة املباراة من حال
الى حال.
مسلســل االخطاء التحكيمية هــو ليس وليد
اليوم وال يعد ســابقة خطيرة جديدة في الدوري
العراقي حســب بل نشــاهد يوميا تلك االخطاء
تتكرر في الدوريات العربية او العاملية او حتى على
صعيد املنتخبات والتي الميكــن ان تغتفر غير ان
تقنية (الفار) كانت حاضــرة في انقاذ احلكام من
مطبات االخطاء واصبحت املنقذ لتجنب طواقم
التحكيم مــن عقوبات احلرمان من املشــاركات
اخلارجية .
الشــك ان دورينا احمللي حاله حال الدوريات االخرى
من حيث وجود االخطــاء التحكيمية التي قلبت
نتيجة املباراة راسا على عقب بفعل قرار حتكيمي
خاطىء او راية مســاعد التي لم حتســم املوقف
بالشــكل الصحيح نتيجة الوقوف اخلاطىء في
حاالت احتســاب التسلل ونحن نؤكد بل جنزم بان
تلك االخطاء لــم تكن بفعل متعمد من احلكم
او مســاعديه لالطاحة بهــذا الفريق او ذاك على
حســاب فريق اخر وامنا االمر يعــود الى االجتهاد
اخلاطــىء لطواقم التحكيم الســيما وان حلظة
احتســاب اخلطا ال تتعدى اجلــزء من الثانية ليس
اكثر وفي الوقت نفســه نؤكــد بان بعض احلكام
يتعرضون الى ضغوطات نفسية كبيرة من الفرق
اجلماهيرية او بعض جنوم منتخبنا الوطني الذين
ميثلــون انديتنا اجلماهيريــة او ادارات تلك االندية
وحتى جماهيرهم علــى الرغم من قلة وجودهم
في مالعبنا بســبب تعليميات خلية االزمة وهذا
ما يحمل حكامنا اعباء نفســية التســر عدوا او
صديقا لذلك نــراه يرتكب االخطاء من دون قصد
متعمد.
لــذا نطالب جلنة احلكام فــي الهيئة التطبيعية
بضــرورة توفير تقنية (الفــار) كي جننب حكامنا
الوقوع في االخطــاء التي يذهب ضحيتها بعض
انديتنــا املســكينة من دون وجه حــق كما على
جلنة احلكام متابعــة طواقمهم التحكيمية في
املباريات لتاشــير االخطاء ومن ثم توجيه احلكام
بضرورة جتنبها مستقبال كي ال يقعوا في االخطاء
مــرة اخرى ونحن لســنا بصــدد ان نكون مبوقف
محامي الدفاع عن احلكام ابدا السيما وهم بشر
ومعرضون لالخطاء اال ان علينــا ان ننزه حكامنا
من كل االقاويل التي حتوم حولهم وتشير باصابع
االتهــام اليهم عبــر اخذهم (الرشــوة) من هذا
الطرف او ذاك.
وهنا جند من الضــروري توفير تقنيــة (الفار) باي
حال من االحوال للحد مــن االخطاء التحكيمية
املتكررة والتــي اصبحت ال تطاق بعــد ان قتلت
جهود فريق بالكامل وحطمت نفســية العبيه
وقد يوصلنا احلال الى حــدوث افعال قد ال يحمد
عقباها الســيما وان انطالق املرحلة الثانية على
االبواب اذا سمحت خلية االزمة بذلك .
واخيــرا نقول كلنا امل وتفاؤل بــان حتد طواقمنا
التحكيمية من اخطائهم في املرحلة الثانية عبر
التوجية مــن قبل جلنة احلكام او العودة الى قراءة
قانون التحكيم مرة ثانية وثالثة وهو ليس عيبا وال
مثلبة بقدر ما هو امر احترازي حتســبا من الوقوع
في امر مستهجن ال يحمد عقباه في مالعبنا.

مقترحات لتوسيع قاعدة األلعاب الرياضية

تأسيس أكاديمية شاملة تعنى بتطوير الموهوبين
بغداد ـ فراس فائق*
ملــاذا نهتم بكرة القــدم فقط ونترك
باقي االلعاب ،نقطة الشــروع تتمثل
في واقع الشــباب الذيــن اعمارهم
تتراوح بني  ١٨-٨سنة  ،في خطر لعدم
وجود اهتمــام بالرياضة لهذه االعمار
ســواء باملــدارس او االنديــة او مراكز
الشــباب .وهنالك ســبب اخر لهذا
املقترح وهو انعــدام اجنازاتنا االوملبية
وقلة اجنازاتنا االســيوية .من االفضل
ان نركز على بقيــة الرياضات االخرى
وخاصة االوملبية الفردية واجلماعية.
ولالقتراح :تأسيس ( أكادميية ) مدرسة
رياضية تشمل الدراسة والرياضة معا
وفــي موقع واحد هذا املشــروع يكون
بالتعاون بني وزارات (الشباب والرياضة
والتعليــم العالي والتربيــة) .وبدعم
مباشر من الدولة كي نضمن جناحه.
املشــروع :في بدايــة املشــروع نبدأ
بثالث مراحل( ثالــث ابتدائي /خامس
ابتدائــي /اول متوســط) وكل مرحلة
بهــا  50طالــب وكل مرحلــة متارس
عــدة رياضات فرديــة وجماعية مثل (
تنس،سباحة،منضدة،ســاحة وميدان
،سكواش،الريشــة ،جــودو كاراتيه ،
بولينغ  ،الرماية  ،كرة يد وسلة وطائرة
 ،وغيرها من االلعاب وحسب الظروف
واملالعب املتوفرة ).الدوام يكون  ٥ايام:
االحــد دوام ،االثنــن تدريــب ،الثالثاء
دوام ،االربعــاء دوام ،اخلميس تدريب ،او

بحســب توفر املالعب بشــرط توفر
جــدول ثابــت للتدريــب وميكن جعل
الدوام ستة ايام .
الدراســة تكون فقط في املدرســة
وفقط تعطى الدروس التي لها اهمية
مــع التركيز علــى اللغــة االجنليزية
والفرنســية ( اي االبتعــاد عن الروتني
والــدرس اخلصوصي ) .وبعد ســنتني
دوام كل مرحلــة يتم تقليص االلعاب
فيها لكل طالب الــى لعبتني او ثالث
العاب بارع فيهما وميكن له املشاركة
بااللعاب اجلماعية لتكملة العدد وبعد
اربعة ســنني يختص الالعــب بلعبة
واحدة اضافة الى املشاركة بااللعاب
اجلماعية كهوايــة وكذلك لتكملة
العدد.اذا اقتضت احلاجة لذلك.
اختيــار املوقع مهــم ان يكون قرب او
داخل جامعــة بغداد اجلادريــة لتوفر
املالعــب فيها ولوجود اســاتذة كلية
التربية الرياضــة .وكذلك ميكن قبول
اوالد املوظفــن واالســاتذة جلامعــة
بغداد اذا كانت املدرسة داخل اجلامعة
وميكن كذلك ان تكون املدرســة قرب
ملعب الشعب وقاعة الشعب لتوفر
مختلف انــواع املالعب واملركز الطبي
.والقبــول مفتوح للجميع بعد اجتياز
االختبارات.القبول يكون عبر اختبارات
رياضية ودراسية ،قبول الطلبة يكون
لقــاء اجور مناســبة للطرفني وميكن
تخصيــص مقاعد مجانيــة للطلبة
املتفوقــن علميا وموهوبــن رياضيا
اذا كانــت حالتهم املادية التســمح

من مهرجان مواهب الكرة
بتســديد االجور  ،وبنســبة  ٪١٠من
املقاعد واذا تســتطيع الــوزارة جعل
الدراسة مجانا هذا يعود الى ميزانيتها
املالية.
تستطيع هذه املدرسة في الصيف ان
تفتح ابوابها امام الراغبني لالشتراك
بالــدورات الصفية وباعمــار حتدد من

قبل املدرســة ووزارة الشباب والدورات
تكون ( رياضية ومســابقات ثقافية).
وهي فرصــة للطلبة باعمار ( ) ١٣ - ٩
لقضاء وقت الفراغ بشيء ايجابي وهو
ممارسة الرياضة وكذلك تعريف اولياء
الطلبة مبميزات املدرســة .حيث ميكن
لهذه الدورات ان تشجع الطالب على

االنضمــام الى املدرســة الحقا .وهذا
وارد اضافي ،هذه( االكادميية ) املدرسة
ســتزيد مــن طمــوح الالعــب على
املستوى العاملي وستجعل تخطيطه
حلياتــه الرياضيــة واخلاصة تخطيطا
صحيحا.
اهــدف املشــروع :اكتشــاف مواهب

حقيقــة حتقــق اجنــازات للرياضــة
العراقية ،وجــود التعليم مع التدريب
يؤدي الى خلق جيل يســتطيع ادراك
وفهم توجيهات املدرب بسهولة اكبر
وبوقت اقصر مما يســهل احلصول على
العبــن مميزين في مختلــف االلعاب،
تعيني مدرسني ومدربني من اخلريجني
املتفوقني واملتمرســن وميكن التعاقد
مــع ابطال الرياضة اللقــاء احملاضرات
على الطلبة .
مالحظــات :تســتطيع ( االكادمييــة
) املدرســة ،وضع شــرط عنــد قبول
الطلبة ،وهو االســتفادة من .الطالب
اذا احترف الرياضة لغاية ثالثة سنوات
بعــد التخرج بنســبة . ٪٧٠الي عقد
 ،و  ٪٢٥الي عقــد خارجي ل اول عقد
خارجي وباي ســنة من عمر الالعب.و
 ٪٢٥من اي عقد داخلي الول عقد وباي
سنة.
هذا املشــروع توزع ارباحه بني الوزارات
الثالثة بنســب متفــق عليها ،اختيار
الطلبة يكون بشــروط هي :متمكن
دراســيا بنســبة  ،٪٧٥وميلك موهبة
رياضيــة او يحــب الرياضــة .يقبل (
باالكادميية ) ) باملدرسة فقط االعمار
احملــددة لكل مرحلة لغاية الســادس
العلمي .بدأنا املشــروع بثالث مراحل
متفرقة كي نســرع باحلصــاد ،وبعد
سنتني سوف تكون املراحل متكاملة،
كل مرحلــة العابهــا تقــرر من قبل
اخلبراء.اول سنة املشــروع يضم ١٥٠
طالب .وثاني ســنة يضم  ٣٠٠طالب

وبعد خمس سنوات تضم  ٧٥٠طالب،
يجب توفير مالك تدريســي متمرس
وتدريبــي متميــز للطلبــة ومن دون
مجامالت .حتــى نحصل على ابطال،
اذا جنح املشروع ميكن ان نبدأ مستقبال
من اول ابتدائي ميكن الحقا ان نظيف
لعبــة كــرة القــدم الىى املدرســة
نفسها اذا كان هذا في صالح الرياضة
واملشــروع .او جعله حصة مدرســية
متارس اللعبة فيه كهواية النها .تعتبر
اللعبة الشعبية االولى .نبدأ املشروع
بـــ  ١٥٠طالب فقط حتى نســيطر
عليه و نتغلــب على الصعوبات التي
سوف نواجها مهما كانت الن االعداد
صغيرة مســيطر عليها وسوف تكبر
تدريجيا مع املشــروع  .الى ان يصبح
املشــروع كبيــرا .واذا كان العدد كبير
في اول سنة نستطيع ان نبدأ مبرحلة
واحــدة فقــط اي  ٥٠طالــب فقط .
خريجي االكادميية اي خريجي السادس
علمي يستطيع اكمال دراسته حسب
معدله في اي كلية مع امتياز القبول
في كليــة التربية الرياضية  .اذا جنحنا
في فتح املشروع ســنتميز بأن املالك
املشــرف والطالب كله من ابناء البلد
اضافة الى ميزة عدد الســكان وكثرة
املواهب وهذه ميزة مهمة جدا حتسب
لنــا .وللعلم ميكن ان نبنــي اكادميية
كاملة في غضون  ٤-٣سنوات تخدم
الرياضة العراقية.
* باحث في الشأن الرياضي

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

تراجع أسهم "هيونداي" وسط
أنباء عن فشل صفقة "آبل"

الصباح الجديد  -وكاالت:
نفت شــركة "هيونداي موتور" الكورية اجلنوبية الشــائعات
بشأن مفاوضاتها مع شــركة "آبل" األميركية بشأن تصنيع
سيارات كهربائية في منشآت شركة "كيا" بالواليات املتحدة.
جاء ذلك في رســالة عمالق صناعة السيارات ،بعد أن دفعت
األخبار أســهم "هيونداي موتور" إلى الهبوط بنســبة ،8.4%
بينما انخفضت أســهم "كيا" بنســبة  15.3%وفقا ً لتقارير
"بلومبرغ".
وأشــارت شــركة "هيونداي موتــور" إلــى أن املفاوضات مع
الشركات من أجل التطوير املشترك للسيارات الكهربائية ما
زالت في مرحلة مبكرة ،ولم يجر حلها بعدّ .
وأكدت املعلومات
املتع ّلقة بتعليق املناقشــات مع "آبل" بشأن التطوير املزمع
لسيارة كهربائية.
وكانت وسائل اإلعالم ذكرت األسبوع املاضي ،أن اتفاقية تعاون
بني شركات "آبل" و"كيا" و"هيونداي" في مراحلها النهائية،
وســيجري إنتاج ســيارة كهربائية ذاتية القيادة تعتمد على
منصة  ،E-GMPالتي قدمها الكور ّيون ،مبصنع "كيا" في والية
ّ
جورجيا األميركية.
ومن احملتمل أن يؤدي التعاون بني "آبل" و"هيونداي" ،وفقا ً خلبير
السيارات الكهربائية في "تي إف إنترناشيونال سيكيوريتيز"
 ،TF International Securitiesمني-تشــي كوو ،إلى إنشــاء
ســيارة كهربائية من طراز "آبل كار"  ،Apple Carحيث أخبر
كوو املســتثمرين في مذكرة حتليلية أن أول سيارة كهربائية
لشــركة "آبل" ســتبنى على منصة "هيونــداي "E-GMP
املعيارية ،املصممة خصيصا ً للسيارات الكهربائية.

شرطي اميركي يتلقى بطاقة

معايدة تسخر من مقتل جورج فلويد
الصباح الجديد  -وكاالت:
باشــرت إدارة الشــرطة في مدينة لوس أجنلوس األميركية
حتقيقــا داخليا بعــد ورود نبأ عن تداول بطاقــة معايدة بني
أفرادها تســخر من مقتل املواطن األسمر جورج فلويد على
أيدي الشرطة.
ونقلــت صحيفــة  ،Los Angeles Timesعن مدير شــرطة
املدينة مايــكل مور قوله إن بطاقة املعايــدة املذكورة حتمل
صورة جلورج فلويد وعبارة "أخذت مني أنفاسي".
وتعود هذه العبارة بصورة ساخرة إلى كلمات "ال أستطيع أن
أتنفس" التــي تلفظ بها فلويد في أثناء عملية احتجازه من
عناصر الشــرطة قبل حلظات من موتــه خنقا على أيديهم،
ما أثار احتجاجات مناهضة للعنصرية وعنف الشــرطة في
الواليات املتحدة.
وكانت شرطة منيابوليس األميركية نشرت شريط فيديو من
كاميرا مثبتة في جسم أحد أفراد الشرطة يظهر إطالق النار
في املدينة قتل خالله رجل أســمر البشــرة يدعى دوالل إيد.
وأصبحت أول حادثة قتل على يد شــرطة مينيابوليس بعد
مقتل جورج فلويد.

حمل اسم النجم محمود ابو العباس

البصرة تحتضن مهرجان رابطة السينما
والتلفزيون لألفالم القصيرة

سمير خليل
تقيم رابطة الســينما والتلفزيون في
البصــرة مهرجانها الســنوي الثامن
عشــر لألفالم القصيــرة (دورة الفنان
محمود ابو العباس) يومي  26و 27من
شباط اجلاري.
ويشــارك فــي هــذا املهرجــان الذي
حتتضنه محافظة البصرة ( )20فيلما
من شتى محافظاتنا العزيزة وبحضور
نخبة من فناني البصرة والبالد.
وسيقام حفل افتتاحي غنائي بصري
كما ســيجري خالل املهرجــان تكرمي
املشاركني والضيوف حسب مواقعهم.
االفالم املشاركة في املهرجان وحسب
قرار جلنــة الفحــص( :كيــف يغني
القصــب) اخراج حســن الســومري
و(مســألة وقت) لعباس النجار و(عودة
 ) 25حلســن البحراني و(عاشوراء في
كورونا) لســيف علي املالكي و(حلم)
ملنير صالح و(على ضفاف تشرين) لعبد
اهلل علي الكرعاوي و(بلبل) لعلي العزيز
و(غذاء الروح) لعبــاس مكي العبودي
و(مكعبــات) اليثار الفضلي و(حشــد
الفقراء) حلســن اجلوهــر و(مهرجان
الســينما في كورونا) لكامل قادر و(ام
ورابي) الحمد الشمال و(امهلني حلظة)
لنبيل حميــد و(كمامة) ملالك الزهيري
و(ســارق الكتــب املقدســة) لعلــي
الصغير و(الللعنــف) لرحيم املالكي
و(الوصيــة االخيرة) حملمــد دربنديخان
و(صراع الــذل) لعمار العيداني ،اضافة
لفيلمــي (ابو الهيــل) و(عربة ودوالب)
لعماد الزركاني.
وفي هذا الصدد قال املصور واخملرج علي

الزم املالكــي ومدير رابطة الســينما
والتلفزيــون فــي العــراق ،وصاحــب
فكــرة اقامــة املهرجــان ومديره في
اتصال هاتفي :مقــر الرابطة البصرة،
وتأسســت عام  ٢٠٠٥واقمنــا دورات
للتصويــر وتطويــر الشــباب لكوني
اعمل فــي هذا اجملال منــذ عام ١٩٩١
ولي مشاركات في مهرجان بابل واملربد
وألكثر من  ١٤سنة عملت كمصور في
الدوري العراقي لكرة القدم.
وتابــع" :أقمنــا اول مهرجــان لألفالم
القصيــرة فقط في البصــرة وبعدها
تطور ليضم افالما من عدة محافظات
واليــوم وصلــت املشــاركات لــكل

قطعة معدنية كبيرة بوزن ثمانية غرامات.
واعتقدت العائلة في البداية أنها مجرد
بيضة محار كبيــرة ،لكنهم أدركوا بعد
وقت أنها رمبــا كانت واحدة
مــن أنــدر الآللــئ في
العالــم ،وهي لؤلؤة
ميلــو برتقالية،
بعد رؤية أخبار
عن اكتشاف
آخر الشهر
املاضــي.

احملافظات من كردســتان إلى البصرة،
ونســتعد للدورة الثامنة عشرة (دورة
الفنان محمود ابو العباس) ويحســب
لرابطتنــا انها اول من أقــام مهرجان
السينما في العراق بعد العام ." ٢٠٠٣
ويضيف " الرابطة مستقلة وال تنتمي
ألي جهة أو كيان سياســي كي نعمل
بحرية برغــم صعوبة الوضــع املادي
معتمدين على جهودنــا ودعم بعض
األصدقاء أو االعالنات والعالقات".
وبشــأن اللجنة التحكيميــة وجوائز
املهرجان افاد املالكي:
 "اللجنــة التحكيميــة للمهرجانتشــكلت من الفنــان الدكتور حميد

صابر واخملرج عزام صالح واخملرج عصام
جعفر ،اما جوائز املهرجان فهي سبعة
جوائــز تــوزع كالتالي :جائــزة افضل
مخرج ،وجائزتني ألفضــل ممثل وممثلة،
وجائزة ألفضل سيناريو ،واخرى ألفضل
تصوير ،والسابعة جائزة جلنة احلكام".
وختم احلديث بأن هناك "شــخصيات
فنيــة مهمة ســيكون لهــا دور في
املهرجان ،منهــم محمود ابو العباس(
الذي ســميت الدورة باسمه ) والفنان
كاظــم كــزار ،واخملرج صبــاح رحيمة
واخملرج قحطان عبــد اجلليل والفنانة
حياة حيدر والدكتور ســالم شــاهني
واخملرج حميد الرماحي".

بعائلتــي يــا رب حتميهــم
وحتفظهم لي ..هذه احلى هدية
في عمري.
وتابعت :احببــت الفيديو كثيرا.
محظوظة كثيــرا بأمي واخوتي
وانا محظوظة بكم كثيرا".
وأضافت :في هذه االغنية شعرت
ان عروق قلبي هي من كان يغني.
احلــى هدية حصلــت عليها وال

تبــدأ املمثلــة املصريــة
لقــاء اخلميســي تصوير
مسلســل " إجــازة
مفتوحة" بعد اسبوعني،
وتقوم حاليا بالتحضيرات
النهائيــة للشــخصية
التــي ســتطل فيها في
العمــل .املسلســل من
نوعية أعمال الـ  40حلقة،
تأليف أحمــد محمود أبو
زيــد وإخــراج محمد عبد
الرحمن حماقي .ويشارك
في بطولة العمل شريف
منير وسميحة أيوب وتدور
األحداث في اطار اجتماعي
عائلــي .وردت اخلميســي
مؤخــرا ً علــى منتقــدي
إجتاهها الى مجال الغناء،
إذ نشــرت فيديــو لهــا

على صفحتهــا اخلاصة،
قالــت فيــه" :ال أرى أزمة
في دخولي مجــال الغناء
خاصة أن هنــاك مطربني
اجتهــوا لعالــم التمثيل،
املفــروض إن املمثل يعرف
ميثل ويغني ويرقص ويعمل
كل حاجــة لهــا عالقــة
بالفن
بشــكل عــام ،دي
ٍ
حاجــات مــش محتاجني
نتناقش فيها".

راغب عالمة
نشــر النجــم اللبناني
راغــب عالمــة قبل مدة
فيديو حتــدث خالله عن
اللقاحــات التي صنعت
بأكثــر مــن دولــة وعد
فيروس كورونــا مؤامرة،
واللقــاح مؤامــرة أكبر،
ورفــض أن يأخــذه قبل
أن تؤكــد الدراســات
فعاليتــه .كمــا تناولت
وســائل االعالم اصابته
مؤخــرا بفيروس كورونا،
وقــام بحجــر نفســه
بعــد أن شــعر بعوارض
الفيروس ،واســتطاع أن
يتخطــى املرحلــة بعد
نحو أســبوعني ملتزما ً

ويعتقد األب أن هذه اللؤلؤة ستغير حياته
بســبب ثمنهــا الباهظ،
وقــال" :اجتمعــت
عائلتي وجيراني
جمي ًعا إللقاء
نظــرة على
ا حلجــر
و ا تفقــو ا
علــى أنه
شيء لم
نــره من
قبل".

الصباح الجديد  -وكاالت:
ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن الســلطات
اإلماراتية أغلقت مطعم الشــيف بوراك
أوزدمير في إمارة دبي.
وقالت الصحيفــة إن مكتب دبي
اإلعالمــي أعلــن إغــاق فرع
املطعــم املعروف باســم
" ،"CZN Burakبســبب
انتهاكــه التدابيــر
االحترازية ملواجهة
فيــروس كورونــا
التــي تطبقهــا
اإلمارة.
وأشارت الصحيفة
الناطقة بالعربية
إلــى أن الشــيف
التركي الشــهير لم
يعلق على نبــأ إغالق
املطعم ،حتى اآلن.
وحقــق مطعم الشــيف
بوراك جناحــا كبيرا في إمارة
دبي ،على الرغم من أنه لم مير
على افتتاحه سوى مدة قصيرة.
وكان بــرج خليفــة رحــب بافتتاح

بإرشــادات الطبيــب
وتعليماتــه .ثــم تراجع
عن رأيه ،وأعلــن عن أنه
ينتظر وصول اللقاح الى
لبنان حتى يكون أول من
يأخذه باعتباره الوسيلة
الوحيــدة للتخلص من
الفيروس املنتشــر حول
العالم.

املطعم عبر رسالة مضيئة ،األمر الذي مثل أفضل
دعاية للمطعم.
واســتضاف املطعم العديد من مشــاهير العالم،
مثل العب كرة القدم كريســتيانو رونالدو والالعب
ستيفن سيغال .وقدم املطعم اخلدمة ألكثر من 45
ألف شخص ،بحسب الصحيفة.

رجل يدخل شقته ويتبخر

والدة لطيفة تغني
لها في يوم ميالدها
الصباح الجديد  -وكاالت:
تلقت النجمة التونسية لطيفة
أجمل مفاجأة فــي يوم ميالدها
حيث مت إعــداد مقطــع فيديو
يتضمن أغنيــة بصوت والدتها،
ومبشــاركة بعض أفراد األسرة،
مع ألبوم صور للعائلة على هيئة
فيديــو ألجمل الذكريــات التي
مرت عليهم في العام .2020

عن فوضى تبدأ بأشــعة
الشمس التي تودي بحياة
الناس ،فيســعى أرمان
لكشــف حقيقة األمر
وســبب حصوله .وكان
كيفانــش تاتليتــوغ اثار
جدال كبيــرا بعد تقدميه
شكوى ضد متابع.

إغالق مطعم الشيف بوراك في دبي

مجلة "فوربس".
وأشــار إلى أن الرقم صفر ،الهدف الذي يريد
العالم الوصول إليه بحلول عام ،2050
وكــي يتمكن البشــر وقف ظاهرة
االحتباس احلراري وجتنب التغيرات
احلــادة في املنــاخ ،يجب عليهم
التوقف عن إضافة غازات دفيئة
إلى الغالف اجلوي لكوكب األرض.
ويرى غيتــس أن العالم بحاجة
إلــى أدوات جديــدة ملكافحة
التغير املناخي ،تشــمل سبل
توليــد الكهربــاء وزراعــة
الطعام واحلفاظ على حرارة
املبانــي عند املســتويات
املطلوبة وتســيير حركة
النقــل ،الفتــا إلــى أن
ذلك يستدعي جهودا
مثل التــي بذلت من
أجــل التوصل إلى
لقاحــات "كوفيد
."19
وشدد على ضرورة
التركيــز خــال
العقــد املقبل على
التقنيات والسياســات
التــي تقــود العالــم إلى
إنهاء توليد الغــازات املؤدية
لالحتباس احلراري بحلول عام
.2050

لطيفة أعــادت نشــر الفيديو
وصــورة لهــا برفقــة والدتها
عبر حســابها مبوقع إنستغرام
وعلقت في املرة األولى :يا رب ما
أحلى هذه املفاجأة أحلى مفاجأة
في حياتي ،فرحة حياتي أمي اهلل
يحفظك لي أخي الكبير سيدي
حسن اهلل يحفظك لي ،اخواتي
ووالد اخواتــي كم انا محظوظة

كيفانش تاتليتوغ

نشــرت وســائل اعالم
تركيــة الصــور األولى
للنجم التركي كيفانش
تاتليتــوغ مــن كواليس
مسلســله اجلديــد
"حكاية غواصة" برفقة
زميلتــه املمثلة التركية
اوزغــي اوزبرينجي ،وفي
احــدى الصــور يظهــر
معهمــا اخملــرج تولغــا
كاراتشــيليك .العمــل
يتألف من عدة مواسم،
أما اجلزء األول فمك ّون من
ثماني حلقات .ويجســد
كيفانــش شــخصية
أرمان ،ويتحــدث العمل

طفل يبصق لؤلؤة "ميلو" األندر في العالم
الصباح الجديد  -وكاالت:
وجد سائق شاحنة تايالندي كنزا ثمينا جدا
ونادرا في وجبة مأكوالت بحرية اشــتراها
لعائلته ،من شــأنه أن يغير مجرى حياته
إلى األبد .وبحســب صحيفة "ديلي ميل"
البريطانيــة ،دفع مونثيان جانســوك40( ،
عا ًما) مبلغ  50باهتــا ( 1.67دوالرا) مقابل
وجبــة محار بحر من أحد األســواق بقرب
منزله .وقام الســائق التايالندي مع زوجته
بطهي الوجبة وســلقها ،لكــن في أثناء
تنــاول الطعام ،الحظ ابنهما وجود قطعة
قاسية جدا في فمه وكبيرة.
وبحســب املصدر ،صدمت العائلة عندما
بصــق االبــن لؤلؤة كبيــرة جــدا باللون
البرتقالي تتمتــع بجمال نادر جدا ،بحجم

أخبــارهــــــــــم

لقاء الخميسي

بيل غيتس :رقمان إلنقاذ العالم

الصباح الجديد  -وكاالت:
قال امللياردير األميركي بيل غيتس ،النشــط في
مجاالت إنســانية عدة ،إن هنــاك رقمني يحتاج
اجلميع ملعرفتهما والتركيز عليهما حتى يتمكن
العالم من حل أزمة املناخ ،وهما  51مليارا وصفر.
وأوضح فــي كتابه اجلديد املقــرر صدوره في 16
فبراير /شــباط ،بعنــوان "كيفية جتنــب كارثة
مناخيــة" ،أن الرقــم  51مليارا يشــير إلى عدد
األطنان مــن الغــازات الدفيئة التــي يضيفها
العالم إلى الغالف اجلوي ســنويا ،حسبما نقلت
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ادري كيــف
وبــأي طريقة
ميكن ان اشكركم
واترجــم لكــم
مشــاعري .اشكرك يا
امــن على الفكــرة هذه
الفكرة ،كيــف اقنعتهم؟
انت صنعت فرحة عمري بعد
كل ما مررنا به في . ٢٠٢٠

الصباح الجديد  -وكاالت:
ذكرت صحيفة " "Mission Localاحمللية في
سان فرانسيسكو ،أن رجال اختفى متاما في
ظروف غامضة بعد أن دخل شقته.
وأفيد بأن كاميــرات املراقبة رصدت الرجل
ويدعى كريستوفر فويتل ،ويبلغ من العمر
 50عاما وهو يدخل إلى شقته ،ولم يغادرها
بتاتــا ،ولم يظهر في عدســات الكاميرات
املثبتة قرب منزله ،ولم يعثر له على أثر.
وتبحــث الشــرطة حاليا عن فويتــل ،فيما
اســتعانت عائلته مبحقق خاص لكشف لغز
هذا االختفاء الغامض.
الالفت أن رجال الشــرطة الذين قاموا بتفتيش
شــقته وتفحصها ،لم يجدوا أي شــيء مريب،
فيما كان بابها مغلقا .ويرى احملقق ان الكاميرات
تثبت انه لم يغادر شقته كما لو انه تبخر.
ويروي أقاربه أن آخر رســالة نصية أرسلها فويتل
إلــى ابنة أخته وكتب فيها يقــول" :من فضلك
قولي لالرا (شقيقته) أن تتحرى عن الرسائل .إنه
أمر عاجل".
وحاولت املرأة االتصال بشــقيقها لكن من دون

جدوى ،وال أحد يرد.
وشــهد أقارب أيضا بأن فويتل كتب منشــورات مريبة
على حسابه في "فيس بوك" حتدث فيها عن الهرب إلى
اجلبال ،مشتكيا من أنه "غير آمن".
وما زاد من غموض هذا االختفــاء ،رواية ملعارفه حتدثت
عن التقائه قبل عدة سنوات مبتشرد يدعى بود ،شغوف
بأعمال السحر ،وقد يكون حل اللغز عنده.

