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خبير قانوني :زيادة سعر صرف
الدوالر مخالفة لدستور البالد
وميثاق العهد الدولي

وصفت عواقبها بالوخيمة ..قوى وكتل سياسية:

صواريخ الكاتيوشا ستعيد البالد
الى العزلة الدولية وسيدفع ثمنها الجميع

بغداد ـ الصباح الجديد:
عبرت كتل وقوى سياســية عدة،
عن استيائها الشديد وغضبها من
عودة تهديد البعثات الدبلوماسية،
واملدن واملناطق اآلمنــة بصواريخ
الكاتيوشا ،فيما طالبت احلكومة
بالتحرك اجلاد لوقف هذا التهديد
واعتقال مطلقــي هذه الصواريخ،
وعدم البقاء مكتوفــة االيدي إزاء
ما يحصــل ،اذ اكد زعيــم ائتالف
الوطنية اياد عــاوي امس الثالثاء
ان اســتمرار اســتهداف البعثات
الدبلومســية ســيؤدي الى نتائج
وخيمــة يدفع ثمنهــا اجلميع بال
استثناء.
وقــال في تغريــدة علــى "تويتر"
"ليــس مــن شــيم العراقيني وال
من اخالقهم نكــث العهد وترويع
الضيــف ،فمقــرات البعثــات
الدبلوماســية كانت عبر التأريخ
مؤمنــ ًة ومحترمــ ًة فــي الــدول
ّ
واجلهات التي حتترم نفسها".
وشــهدت االيام القليلــة املاضية
اســتهداف مدينــة اربيــل بعدد
من صواريخ الكاتيوشــا ،وبعدها
املنطقة اخلضراء وسط العاصمة
بغداد سقوط العديد من صواريخ
الكاتيوشــا تبنتها جماعات غير
معروفة سابقا،
واضــاف عــاوي فــي التغريــدة:
"اســتمرار تعــرض تلــك املقرات
لالعتداءات وسط عجز فاضح عن
وقفهــا او احلد منها ســيؤدي الى
نتائج وخيمــة يدفع ثمنها اجلميع
بال استثناء".
ومن جانبــه اســتنكر رئيس تيار
احلكمــة وزعيم حتالــف عراقيون،
عمــار احلكيــم امــس أيضــا،
االســتهداف الصاروخــي علــى
املنطقة اخلضراء في بغداد ،محذرا ً

التزم
بوسائل
الوقاية

بغداد  -الصباح الجديد:
بني اخلبيــر القانوني علي التميمي
امس الثالثاء ،ان زيادة ســعر صرف
الــدوالر يخالــف الدســتور الذي
نص على ضــرورة ان توفر احلكومة
العيش الكرمي للمواطن ،الفتا الى
ان البرملان ال يســتطيع تخفيض
سعر الصرف ولكن بإمكانه اقتراح
اعادة املوازنــة للحكومة للضرورة
القصوى.
وقــال التميمي في تصريح تابعته
الصباح اجلديــد ،ان "املادة  ٦٢من
الدستور اجازت للبرملان عند وصول
مشروع املوازنة له ان يقوم باملناقلة
بــن األبــواب والفصــول وايضا
تخفيض إجمالــي املبالغ وله عند
الضــرورة ان يعيدهــا إلى مجلس
الــوزراء واقتــراح زيــادة إجمالي
النفقات".
واضاف ان "املادة  ٥٧من الدســتور

توجب تشــريع قانون املوازنة حتى
اذا انتهــى الفصــل التشــريعي،
معنى ذلك أن البرملان ال يســتطيع
أن يخفض سعر صرف الدوالر الذي
حدد في املوازنة ،وإمنا يستطيع أي
البرملــان ان يقترح ويعيــد املوازنه
إلى مجلس الوزراء لوجود الضرورة
القصوى لذلك كونها تخالف املادة
 ٣٠من الدستور التي توجب ان توفر
احلكومة العيش الكرمي للناس".
وبــن التميمــي ،ان "البرملان أمام
موقف تاريخي كونه ميثل الشعب
فــي الوقوف إلــى جانــب الناس
ومنع زيادة صعوبــة العيش ،وفي
حال شــرع البرملان قانــون املوازنة
فهي قابلة للطعــن أمام احملكمة
االحتادية العليا وفــق املادة  ٩٣من
الدســتور كون ذلك يخالف املادة
 ٣٠من الدستور واملواد  ٢٣و ٢٦من
ميثاق العهد الدولي.

تحرك برلماني بعد إقرار الموازنة

الى تعديل قانون المحكمة االتحادية

من آثار صواريخ الكاتيوشا في بغداد
من العواقب الوخيمة الستهداف
البعثات الدبلوماسية.
وقــال احلكيــم في تغريــدة على
"تويتر"" ،ما تزال بعض التصرفات
الفرديــة املســتنكرة تعمل على
اســتهداف البعثات الدبلوماسية
سيما في املنطقة اخلضراء وسط
العاصمة بغداد غير آبهة بعواقبها
الوخيمة".

وأضــاف احلكيم ،أن "أهــون تلك
العواقــب هــي تعريض ســمعة
العــراق وهيبة الدولة للتســاؤل
والتشــكيك ،أمــام الــرأي العام
العاملــي فضالً عــن تعريض أرواح
ســاكني املناطــق احمليطــة بها
للخطر".
وتابع" :جنــدد مطالبتنا للحكومة
العراقية بتأمــن احلماية الالزمة

تركيا تتهم اليونان بأنشطة تصعد
التوتر في بحر إيجه

للبعثات الدبلوماســية في العراق
والتعامل بحــزم ازاء هذه االعمال
حفاظا على ســمعة البالد وأمن
مواطنيها".
وفي الســياق ،اعتبر نــواب ان هذا
الفعل ســيعيد البــاد الى املربع
االول والعزلــة دوليا ،فيما اشــار
اخــرون ان الكاتيوشــا ،ورقــة بدأ
يلعبها الطرف الثالث بغية خلط
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االوراق مبا يحقــق االهداف اخملطط
لهــا ،اذ اكــد النائب عــن حتالف
ســائرون امجد العقابي ،ان عودة
الكاتيوشــا ،عودة للمربــع االول
وإلى الدمار والى عزلة العراق دوليا،
خاصة ان العــراق دخل الى األجواء
الدبلوماسية مع خروج احملتل.
وقال العقابي فــي تصريح تابعته
الصبــاح اجلديــد ،ان "زعيم التيار

الصدري الســيد مقتــدى الصدر
وجميــع العقالء يؤكــدون على ان
الدبلوماسية هي الطريق لتحقيق
اي إجناز يخدم العراق وشــعبه ،اما
الكاتيوشــا فنراه باالغلب يسقط
علــى العوائل البريئــة وهذا االمر
يشــوه صورة املقاومــة احلقيقية
التي طردت داعش بعيدة كل البعد
عن هكذا تصرفات".

سومو :الهند والصين يحصالن على اكثر
من  % 60من النفط العراقي
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بغداد  -الصباح الجديد:
كشــفت اللجنــة القانونيــة
النيابية امس الثالثاء ،عن توجه
لتعديل قانون احملكمة االحتادية،
فيمــا أعربت عــن أملها بعقد
اجتماعات مكثفة بشأن القانون
بعد مترير املوازنة.
وقالت عضو اللجنة املاس فاضل
لوكالة االنباء العراقية ،إن "قانون
احملكمة االحتاديــة قيد مباحثات
الكتل السياسية" ،معربة عن "
أملها بعقد اجتماعات مكثفة

بشــأن القانون بعد مترير املوازنة
احلالية".
وأضافــت أن "اللجنة القانونية
أجنــزت أغلــب املــواد القانونية
مبشــروع القانون ذاته" ،مشيرة
الى أن "تعديل قانون احملكمة له
اجتاهات كثيرة".
ويذكــر أن اللجنــة القانونية،
كانــت أكدت في وقت ســابق،
أن تعديــل قانــون احملكمــة
االحتادية ســيكون بعد العطلة
التشريعية للبرملان.

وزير الصحة :اللقاحات المضادة
لكورونا تصل البالد أول آذار المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير الصحة حسن التميمي
امــس الثالثــاء  ،ان اللقاحــات
املضــادة لكورونا ســوف تصل
البالد منتصف األسبوع املقبل.
وأوضح التميمي في تصريحات
رســميةإن "الطائــرة احململــة
باللقاح الصيني ستصل العراق
في األول من آذار املقبل" ،مضيفا

ان "لقاح سينوفارم الصيني هو
أول لقاح سيدخل العراق اإلثنني
املقبل".
وبــن ،أن "منــح اللقــاح
للمشمولني في جميع احملافظات
العراقية مجاناً" ،مشيرا ً إلى أن
"جميع القرارات بشــأن كورونا
تتخــذ بعيــدا ً عــن أي جانــب
سياسي".

المالية النيابية :نبحث عن حلول عملية لمعالجة "البطالة"

االمم المتحدة ومنظمات دولية طالبت باطالق سراحهم

ملف العقود واألجراء والمحاضرين

عن الطعام وعوائلهم تطالب بهم

زيادة جديدة بعجز الموازنة بعد حسم

بغداد  -وعد الشمري:
أكدت اللجنة املالية في مجلس
النواب ،أمس الثالثــاء ،أن ملف
البطالة يشــكل أحــدى عوائق
أقرار املوازنة ،الفتة إلى أن جهودها
في توفير تخصيصات ألصحاب
العقــود واألجــراء واحملاضريــن
وسعت من فجوة العجز ليصل
إلــى  28.5تريليون دينار ،محملة
احلكومات الســابقة مسؤولية
بقاء االقتصاد العراقي ريعياً.
تقريـر

وقال مق ّرر اللجنة أحمد الصفار،
في حديث إلى "الصباح اجلديد"،
أن "أعضــاء اللجنــة يجــرون
مناقشــات على طوال  50يوما ً
بشأن قانون املوازنة".
وأضــاف الصفــار ،أن "أغلــب
الفقــرات الرئيســة انتهينــا
منها منــذ أســبوعني أو ثالثة،
وبقت مسائل عالقة حتتاج إلى
حلول واقعيــة لعل أبرزها ملف
البطالة".

وأشــار ،إلــى أن "القانون احلالي
ال ميكنــه توفير فرص عمل لكل
اخلريجــن والعاطلــن ،ومن ثم
يأتي البحــث عن إمكانية توفير
املزيد من الدرجات الوظيفية".
ونــ ّوه الصفار ،إلــى أن "أعضاء
اللجنة يتلقــون مئات الطلبات
يومياً ،والنــاس لهم احلق فيها،
ألن اخلريــج ينبغــي أن تتوفر له
فرصة عمل تعــود عليه بدخل
معقول".

وأوضح ،أن "اجلامعات والكليات
العراقيــة تخــ ّرج آالف الطلبة
ســنوياً ،مــن دون وجــود خطة
لتشغيلهم ســواء في القطاع
العــام أو اخلاص ،وهــذا يعكس
الفشــل احلكومي في التعامل
مع هذا امللف".
ويــرى الصفــار ،أن "اخللــل ال
تتحملــه احلكومــة احلاليــة
فقط ،أمنا هو متراكم لســنوات
ماضية".

معتقلو الرأي في بادينان يعلنون اضرابا مفتوحًا
السليمانية ـ عباس اركوازي:
اثار اعتقال واصدار احكام قاســية
بالســجن ضد صحفيني ونشطاء
مجتمع مدني في االقليم اســتياءا
واسعا ً وامتعاضا دوليا ،دفع مبمثلي
الــدول الكبــرى في االقليــم واالمم
املتحــدة ومنظمــات دوليــة الى
مطالبــة حكومة االقليــم باعادة
النظر باالحكام اجلائرة التي صدرت
بحق الصحفيني.
وطالبــت عائلــة الناشــط املدني

املعتقــل فــي اربيل بنــدوار علي،
اجلهات املعنية في حكومة االقليم
الى الكشــف عــن مصيــر ابنها
املعتقــل منذ ســبعة اشــهر دون
اسباب او جرم او تهمة تذكر.
وعقــدت عائلة الناشــط املعتقل
بنــدوار علي مؤمتــرا صحفيا ،دعت
خالله الى معرفة مصير ابنها الذي
اخبروها بانه معتقل في القســم
اخلــاص مبديرية اآلســايش العامة
مبدينة اربيل.

العمليات المشتركة :عناصر

حاجة ايران الى المال تجعلها راغبة بحل الملف النووي

طهران تريد ازمة تجبر بايدن على محادثات تشمل تخفيف العقوبات
الصباح الجديد  -متابعة:
قــال ريتشــارد غولدبيــرغ،
املستشــار في مؤسسة الدفاع
عن الدميقراطيــات ،إن الواليات
املتحدة وإيران ســتتمكنان في
النهاية مــن إبرام اتفــاق نووي
ألن إيــران بحاجة إلــى تخفيف
العقوبات االقتصادية ،وفقا لقنا
سى إن بي سي.
وأضــاف غولدبيــرغ" :أعتقــد،
في نهاية املطــاف ،أن الصفقة
ممكنــة ألن اإليرانيــن يحتاجون
إلى املال" .وأكد غولدبيرغ أن كال
من واشــنطن وطهران مهتمان
بالعودة إلى طاولــة املفاوضات،
لكنهما لــم يتمكنا من االتفاق
على من يجــب أن يتخذ اخلطوة
األولى.
عرضــت إدارة بايــدن األســبوع
املاضي ،بدء محادثات مع طهران،
لكن إيران شــددت مرارًا وتكرارًا
على أنــه يجب علــى الواليات
املتحدة رفــع العقوبــات لبدء

العملية .وقاومت واشنطن هذه
الدعوات حتى اآلن.
باإلضافة إلى ذلك ،قال غولدبيرغ
إن اتفاق إيران اجلديد مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية "بالتأكيد
غير مفيد" وال يرقى إلى ما كان

مسموحا به سابقًا.
ً
وتابع غولدبيــرغ" :كل ما ترونه،
كل التهديــدات ،اإلرهــاب،
التهديدات في اخلليج ،االستيالء
على الناقــات ،البرنامج النووي،
أخذ الرهائن ،كلها أساليب ابتزاز

مختلفــة للحصــول على املال
وتخفيف العقوبات".
كانت العقوبات الشــديدة على
إيران ،التــي فرضتها إدارة ترامب
بعــد انســحابها مــن اتفاقية
 ،2015مدمــرة القتصاد طهران.

ووفقًا لصندوق النقــد الدولي،
كانت املرة األخيرة التي شهدت
فيهــا إيران منــو ناجتهــا احمللي
اإلجمالي في عام .2017
وقــال غولدبيرغ إنهــم "يعانون
مــن العقوبــات التــي فرضها
الرئيس ترامب ،ما يسمى بحملة
الضغــط األقصــى" .وأضــاف:
"من الواضــح أنهم بحاجة إلى
احلصول على املــال ،ويحتاجون
إلى تخفيف العقوبات ،ويريدون
إثارة أزمة حملاولة إجبار بايدن على
الدخول في نوع من احملادثات التي
تشمل تخفيف العقوبات".
وأقر البرملــان اإليراني قانونا مينع
عمليات التفتيش التي تقوم بها
الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
لكن اجلانبــن قاال يــوم األحد،
إن "أنشــطة التحقق واملراقبة
الضرورية" ســتكون قادرة على
االســتمرار ملدة تصل إلى ثالثة
أشهر.
ويــرى مراقبون ان املــراد من هذا

وقال ايوب رشيد والد بندوار ،اننا حلد
االن ال نعرف مصيره او سبب وظروف
اعتقاله كما ال يسمحون لنا بزيارته،
مؤكدا عدم متكنه من االتصال بابنه
حلــد االن رغم اصــدار حكم طويل
االمد عليه.
وكان  31عضوا في برملان كردســتان
قد وجهوا طلبــا ً الى محكمة متييز
اقليم كردستان ،طالبوا فيه باعادة
النظــر بقــرار ســجن الصحفيني
والنشــطاء املدنيني ملدة  6سنوات

باربيــل ،كمــا طالبــت منظمات
صحفية ،باحلــد من انتهاكات حرية
الرأي والدميقراطية باربيل.
وقــال ذوو وعوائل املعتقلني للصباح
اجلديد ان املعتقلني اخلمسة اعلنوا
اضرابــا ً مفتوحا ً عــن الطعام منذ
اســبوع ،وهــم يطالبــون باعــادة
محاكمتهم من قبل محكمة عادلة
والغــاء التهم اجلائرة بالتجســس
والتآمر ومحاولة تغيير نظام احلكم
في االقليم ،التي صدرت بحقهم.

القانــون ،الضغط على األطراف
التي وقعت على االتفاق النووي،
ومنهــا الواليــات املتحدة ،خالل
األيام التي ســبقت االنتخابات
الرئاسية ،استعدادا لكل النتائج
احملتملــة لتلــك االنتخابات ،مبا
فيهــا فوز دونالــد ترامب بوالية
ثانيــة ،او موقف جــو بايدن في
حالة فوزه من املفاوضات بشــأن
هذا امللف ،سيما وان ايران اكدت
مرارا عدم اســتعدادها للعودة
الى املفاوضات ما لم ترفع عنها
العقوبات األميركية.
وجتــدر اإلشــارة هنــا الــى ان
جــو بايــدن وان كان صــرح أيام
االنتخابات وبعدها مبراجعة ملف
االتفاق النووي وابدى اســتعداده
ملناقشته ،اال ان الواليات املتحدة
مازالت تتمســك بشــرط عودة
إيــران املســبقة للوفــاء بكل
تعهّ داتهــا التــي تراجعت عن
االلتزام بها ،مقابــل العودة إلى
هذا االتفاق.

داعش في البالد ال تزيد على
األلف وبإمكاننا اصطيادها

بغداد  -الصباح الجديد:
اوردت قيــادة العمليــات
املشــتركة أمــس الثالثاء ،ان
عناصر داعش التــي ما زالت
في البــاد ال تزيد على األلف،
مشــيرة الى انها تعمل على
حل عقدة ملف مخيم الهول.
وقال الناطق باسم العمليات
املشــتركة اللــواء حتســن
اخلفاجــي لوكالــة االنبــاء
العراقية ،إن "أعداد الدواعش
في العــراق يقــدر بأقل من
ألف أو مبوازاة األلف ،ولكنهم
ليســوا بأعداد كثيرة" ،مبينا ً
أن "قيادة العمليات املشتركة
تعمل حلل ملف مخيم الهول
املعقد إضافة الى ملف احلدود
إلنهــاء تواجــد الدواعش في
تلك املناطق".
وأضاف اخلفاجي ،أن "إرهابيي
داعش ما زالوا يحاولون التسلل
من احلدود العراقية السورية
وخاصة املناطــق الواقعة بني

العمليات املشــتركة وقوات
البيشــمركة" ،مشــيرا ً الى
أن "هنالــك عمــا ً متواصال ً
مــع البيشــمركة إلنهــاء
هــذا املوضوع وإيقــاف تدفق
الدواعش".
وتابــع ،أن "القــوات األمنية
على أهبة االســتعداد دائما ً
وتصطاد هؤالء الدواعش عن
طريق اجلــو أو عبر الكاميرات
احلراريــة التــي تتمكــن من
قتلهــم أو إلقــاء القبــض
عليهم".
وأكــد ،أن "مناطــق أطــراف
بغداد مســتقرة أمنيا وفيها
العديد من القوات" ،الفتا ً الى
أن "ما حدث في الطارمية هو
وصول بعض اخلاليــا النائمة
الى حي ابن ســينا بالقضاء،
ومت بحســب مصــادر مــن
احلشد العشائري رصد تواجد
اإلرهابي شــاكر املشهداني
وزمرته هناك".
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ضد فيروس كورونا

الموانئ تنفذ ممارسة لمكافحة ملوثات

في قطاع المحمودية
بغداد ـ الصباح الجديد:
حســب توجيهات دائرة صحــة بغداد  /الكرخ
ومبتابعة مديرة قطاع احملمودية الدكتورة مروه
صباح كاظم ومتابعة الدكتورة أســيل سالم
مطر مسؤولة وحدة تعزيز الصحة في القطاع
وضمن نشاطات مالكات وحدة تعزيز الصحة
في املراكز الصحيــة التابعة لقطاع احملمودية
للرعاية الصحية األولية قامت مالكات الوحدة
بإجراء لقاءات فردية مــع املواطنني في املراكز
الصحية .
وتضمنت اللقاءات توزيع فولدرات وحثهم على
االلتــزام باحلجر الصحــي للوقاية من فيروس
كورونا وضرورة االبتعــاد عن التجمعات وعدم
اخلروج من البيت إال للضرورة واإلكثار من غسل
اليدين وتعقيم األسطح وااللتزام بالتعليمات
الصادرة من وزارة الصحة .

البصرة ـ سعدي السند:

العمل تجتمع بالمنظمات
الفاعلة بمجال حقوق

االشخاص ذوي االعاقة
بغداد ـ الصباح الجديد :
عقدت هيئة رعايــة ذوي اإلعاقة واالحتياجات
اخلاصة في وزارة العمل والشــؤون االجتماعية
اجتماعا مع منظمــات اجملتمع املدني الفاعلة
في مجال حقوق هذه الفئة.
وقال رئيــس الهيئــة عصام عبــد اللطيف
التميمي خالل اجتماع مع جمعية املتعففني
واملعوقــن ان الهيئة تتواصل مــع املنظمات
الفاعلــة في مجــال حقوق االشــخاص ذوي
االعاقة بغية توحيد الروئ بني الطرفني ملا متثله
تلك املنظمــات من دور مهم فــي دعم عمل
الهيئة جتاه هذه الفئة.
واوضح التميمي ان الهيئة تعمل على تهيئة
إجراءات الهويات التعريفيــة ورواتب املتراكم
للمعني املتفرغ للمســتلمني سابقا وكذلك
العمــل على اســتثناء هذه الفئــة من فقرة
مستوى خط الفقر املنصوص عليه في قانون
هيئة احلماية االجتماعية رقم  ١١لسنة ٢٠١٤
وذلك عند توفر التخصيصــات املالية الالزمة
بعد إقرار املوازنة العامة للدولة.

الصناعة تواصل إنتاج

أنواع الصابون بنوعية

عالية ُ
ومواصفات قياسية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنـــت الشركة العامة للمنتجات الغذائية
إحدى شــركات وزارة الصناعــة واملعادن عن
استمرار مصانعها بإنتاج أنواع الصابون على
وفــق املواصفات القياســية العراقية وبجودة
ونوعية عاليـة .
ولفـــت مدير عام الشركة املهندس محمـد
جبـار الدلفـــي الى ان الشركة تعد من أوائل
الشــركات في صناعة الصابــون ولديها ثالث
مصانع ُمتخصصة بإنتــاج الصابون بأنواعه
ُ ،مشــيرا ً الى ان هذه املصانع تشــمل مصنع
األمــن والذي ميتلــك ثالثة خطــوط إنتاجية
إيطالية املنشأ إلنتاج صابون ( غـــار األميـــن
) وصابون التواليت ( داليـــا ) وصابون ( ثريـــا )
لغســيل املالبس إضافة الى مصنــع املأمون
والذي ميتلك خط إنتاجي ايطالي املنشأ يعمل
بصورة أوتوماتيكيــة من املراحل األولى وصوال ً
الى مرحلــة التغليف إلنتاج صابون التواليت (
داليـا ) وصابون ( الغـار ) وصابون ( الزيوتـول).

البقع الزيتية في مدخل مينائي ام قصر

بحثت الشــركة العامــة ملوانئ
العراق مــع جلنة تعرفــة العوائد
واالجور فقــرات التعرفة للوصول
الى رأي مشترك فيها. .
أعلــن ذلك للصبــاح اجلديد مدير
عام الشركة العامة ملوانئ العراق
الدكتور املهنــدس فرحان محيني
الفرطوسي  ،مضيفا ان توجيهات
وزير النقل وسياسة الشركة حتتم
علينا وضع تعرفة للعوائد واالجور
يراعى فيها حقوق الشركة املالية
مع األخــذ بنظر االعتبــار حقوق
صاحــب البضاعــة كونهــا تؤثر
بشكل واخر على املواطن .
هــذا وقــد أجــرت اللجنــة عدة
إجتماعــات متخضت عــن كتابة
مسودة للقانون وهي في طور وضع
اللمسات االخيرة لغرض املصادقة
عليها من قبــل اللجنة ومجلس
ادارة الشــركة ورفعها الى الوزارة
العتمادها بصورة رسمية .
ممارسة بحرية ملكافحة ملوثات
البقع الزيتية
وباشــرت وحدة التلــوث البحري
التابعة لقسم التفتيش البحري
في الشركة العامة ملوانئ العراق
بتنفيذ ممارسة ملكافحة تلوث بقع
الزيت في القناة املالحية في مياه
ام قصــر بهدف تأمــن القناة من
امللوثات.
وقال املدير العام للشركة العامة
ملوانئ العراق قامت وحدة التلوث
البحري مبمارســة علــى اجلنيبة
التخصصيــة ســيبة  2ملكافحة
التلــوث البحري ومعاجلــة البقع
الزيتية املتسربة بسبب مخلفات
البواخر والقادمة بفعل الرياح وتيار
املد واجلزر في القناة املالحية في ام
قصر  ،مؤكدا ً ان اجلنيبة (ســيبة
 )2مجهزة مبعدات تخصصية من
قاشطات وحواجز مطاطية حلصر
البقع الزيتية ومعاجلتها .
مــن جانبــه اوضح مدير قســم
التفتيــش البحــري الكابنت عبد
العظيــم جاســم ان املمارســة
شــملت تدريب املالكات البحرية
بالعمل على اجلنيبة (الســيبة)2
املتخصصة فــي مجال مكافحة
التلــوث البحــري وبقــع الزيوت

أجرت اللجنة عدة
إجتماعات تمخضت
عن كتابة مسودة
للقانون وهي في
طور وضع اللمسات
االخيرة المصادقة
عليها من قبل
اللجنة ومجلس ادارة
الشركة ورفعها الى
الوزارة العتمادها
بصورة رسمية

جانب من اجتماع حسم ملفات أألراضي اخلاصة مبوظفي املوانئ
والتسرب النفطي .
وبــن مســؤول وحــدة مكافحة
التلــوث البحــري منــذر عبود ان
املمارســة ضمت نحو  12عنصرا
يعمل على اجلنيبة وقاموا بنصب
قواعد قاشــطات قنصية قدرتها
 25طــن فــي الســاعة وحواجز
مطاطيــة حلصــر الزيــوت فــي
املســطحات املائية مبساحة 750
مترا وبارتفــاع متر واحد وبغاطس
 60سم وقشط امللوثات وسحبها
الى اخلزانات .
يذكر ان اجلنيبة (ســيبة  )2رست
علــى رصيــف  11في مينــاء ام
قصر الشــمالي وقامت مبهمتها
في مدخل موانــئ ام قصر قبالة
مراسي القاعدة البحرية العراقية
ملكافحــة ملوثات البقــع الزيتية
على سطح املاء.
ووجه املدير العام للشركة العامة
ّ

ملوانــئ العراق األقســام واللجان
الســكنية املعنية بقطع أالراضي
فــي الشــركة بحســم امللفات
بالسرعة املمكنة .
وذكر الفرطوســي  :اســتنادا ً الى
توجيهــات وزيــر النقــل بضرورة
أن مينــح كل موظفي تشــكيالت
الوزارة ســكنا يليق بهم  ،مت عقد
اجتماع من شــأنه التســريع في
عمليات حســم هذا امللف املهم
حيث مت توجيه قســم املشــاريع
بحســم موضــوع التعارضــات
اخلاصة في تسليم االفراز املوقعي
إلرض النجيبية واملطــار للبلدية
والتسجيل العقاري لغرض إصدار
أرقــام عقاريــة منفــردة للقطع
الســكنية بغيــة متليكها على
مستحقيها .
وأضاف الفرطوســي مت اإليعاز الى
قســم االمالك واألراضي مبتابعة

األمور اإلدارية فيما تولى القســم
القانوني حسم موضوع التجاوزات
علــى اراضي الشــركة  ،موضحا ً
ان قســم الشــؤون الهندســية
شعبة املشــاريع اوكل له متابعة
املصادقة علــى القطعة املذكورة
بعد أن مت تنظيفهــا من األنقاض
وإزالــة البنايــات املتهالكه فيها
ورفع اخملطط االفرازي الى البلدية،
فيما تولينا شخصيا ً ملف اراضي
شــط البصرة ومتابعــة إجراءاته
مع وزارة اإلسكان واالعمار  .واشار
الى ان قســم الشؤون الهندسية
سيقوم بتهيئة املتطلبات الالزمة
لألفراز مع احملافظة ومديرية بلدية
البصــرة حيث مت ايضا ً مناقشــة
امكانية بناء مجمعات ســكنية
تليق مبنسوبي الشركة وفق فرص
اســتثمارية مقدمة مــن بعض
الشــركات وحتت شــعار (امنحوا

االطفال بسمة) قام طلبة معهد
املوانئ بزيارة ملستشــفى الطفل
التخصصــي في البصــرة ضمن
النشــاط الالصفي لطلبة املعهد
التابع للشــركة العامــة ملوانئ
العراق وتأتي بهــدف توفير الدعم
النفسي واملعنوي لألطفال املرضى
وإدخال الفرحة فــي قلوبهم وبث
روح األمــل لديهــم ،وتؤكد هذه
املبــادرة على ضــرورة العمل مببدأ
التكافــل االجتماعــي بــن افراد
اجملتمع العراقي الواحد .
وثمن رئيس املهندسني األقدم ماهر
ســالم بريدي مدير معهد املوانئ
الــروح االنســانية العاليــة التي
يتمتــع بها طلبة معهــد املوانئ
والذين ميثلون شــباب املســتقبل
مبشاركتهم اطفالنا الراقدين في
مستشفى الطفل و تقدمي الهدايا
لهم من جهدهم اخلاص وهم خير

ممثلني ملنتســبي املوانــئ في ذلك
العمل االنساني و الوطني .
من جهتها عبرت إدارة املستشفى
عــن شــكرها واعتزازهــا بهذه
املرضى
املبــادرة  ،فيما أشــاد ذوو
ٰ
مببــادرة طلبــة معهــد املوانــئ
والتي جعلتهم يلمســون وقوف
ادارة املوانــئ العراقيــة خلفهم و
االحســاس مبعانــاة أبنائهم وهم
يتواصلون مع العــاج وحاجتهم
املاســة ملثل هذه املبادرات احللوة
التي التنســى ،وقدموا الشــكر
والثناء للطلبة الزائرين وفي نهاية
الزيارة قدم الطلبــة درعا ً تذكاريا ً
ألدارة املستشــفى تعبيــرا ً عــن
شكرهم لكل مالكات مستشفى
الطفل التخصصــي في البصرة
وهم يتســابقون لرعاية األطفال
وبشــكل يبعــث علــى الفخــر
واالعتزاز

التجارة توزع وجبة كامل من الرز العراقي في البطاقة التموينية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجــارة انهــا بدأت
عمليات جتهيز الرز العنبر العراقي
املســوق الفالحني واملزارعني خالل
املوسم التسويقي لعام .2020
وقالت الوزارة في بيان نقله الناطق
الرسمي ،بان “كميات الرز املستلمة
من اجملــارش االهليــة واحلكومية
في محافظــات الديوانية والنجف
واحللة والســماوة  ،يتــم جتهيزها
للمواطنني ابتداء من تلك احملافظات
وانتهاء بجميع مناطق العراق”.
وقــال البيــان ،ان”وزارة التجــارة
تعاقدت لشراء كميات من السكر
وزيت الطعام من املنشــأ الوطني

ضمــن تعاقــدات العــام اجلديد
وان خطــة اعدت لتوزيــع مفردات
البطاقة التموينية االربعة بشكل
كامل للمواطنني”.
البيــان اوضح ،بأن”الوزارة تســعى
خالل االيام املقبلــة لتجهيز مواد
الســكر وزيت الطعام والرز ومادة
الطحــن بشــكل وجبــة واحدة
علــى املواطنني من خــال تهيئة
كافة مستلزمات التجهيز ووصول
هذه املواد الى مخــازن الوزارة بعد
التعقادات االخيرة “.
البيان اشار إلى ،ان”استقرار جتهيز
مــادة الطحــن للمواطنــن عبر
وجبــات متواصلــة نتيجــة وجود

الكميات املســوقة مــن احلنطة
احمللية والتي وصلت الى خمســة
ماليني وثالث مئة الف طن من مادة
احلنطة خالل املوسم السابق وهي
تشــكل خزين اســتراتيجي جيد
لهذا النوع من املواد الغذائية التي
تشــكل اهمية اســتراتيجية في
االمن الغذائي العراقي”.
وكانــت وزارة التجارة قــد اعلنت
انها تعاقدت مع املناشئ الوطنية
لتجهيــز اكثر من  80الف طن من
مادة الســكر وعشرة االف طن من
مادة زيــت الطعام وانها تســعى
خــال االيــام املقبلــة لتعاقدات
جديــدة لنفس املادة من املناشــئ

الوطنية العراقية.
من جهة اخرى اعلنت دائرة الرقابة
املالية والتجاريــة في وزارة التجارة
ضبط مــواد منتهيــة الصالحية
ضمن جوالتها التفتيشــية خالل
اول حظــر التجــوال الوقائــي من
فيروس كورونا.
وذكرت الدائرة في بيان ،انها”نفذت
بالتعاون مع فريق مشترك من االمن
الوطنــي واالســتخبارات ومديرية
اجلرينــة املنظمة جــوالت ملتابعة
االســعار خالل فترة حظر التجوال
ومتابعة جودة املواد الغذائية ،حيث
اجرت جولــة على اســواق مدينة
جميلة الصناعية”.

واضافــت ،ان”اجلولة اســفرت عن
كشــف  753كيــس رز هندي زنة
 25كغــم عالمة الرز فــي الفاخر
في محل للمــواد الغذائية ،حيث
لوحــظ تالعــب في تاريــخ انتهاء
صالحية املادة ووضــع ليبل الصق
يحمل تاريخ انتهاء  2022وعند رفع
الالصق تبني ان تاريخ االنتهاء 2023
مما يؤكد وجود تالعب ،حيث مت حجز
النادة وعــدم التصرف بها من قبل
صاحب احملل حلني البت في الكمية
احملجوزة” .واشارت الى ،انه”مت ضبط
 27كيــس زنة  20كغم طرشــانة
(مشمش مجفف) منتهية النفاذ
بتاريــخ  5/3/2021وعليــه مت حجز

املــادة وعــدم التصــرف بها حلني
اصدار قرار باالتالف من دائرة الرقابة
الصحية” .وأكدت ،انه”مت ســحب
كيــس رز زنة  25كغم نــوع فاخر
املنشــا هندي الغــراض الفحص
اخملتبــري في قســم الســيطرة
النوعية في الشركة العامة لتجارة
احلبوب فــي وزارة التجارة” ،معاهدا
املواطنــن على”االســتمرار فــي
مراقبة االســعار ومتابعة جودتها
حتى خالل ســاعات حظر التجوال
الوقائي ،ملا لهذه اجلوالت من أهمية
في كشــف تالعب التجــار واملواد
املنتهية الصالحية وغير املطابقة
للمواصفات النوعية”.

تقرير
التعليم تؤكد معايير الجودة والتخصصات النادرة في استحداث األقسام بالجامعات

اليونسكو تدعو الى شراكة مع وزارة التعليم

وإنشاء مركز وطني للتعليم اإللكتروني الذكي
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت منظمة اليونسكو الى شراكة
مــع وزارة التعليــم العالي والبحث
العلمــي العراقيــة إلنشــاء مركز
وطني للتعليــم اإللكتروني الذكي
في العراق والتعــاون البحثي وتبادل
العلمــاء وبرنامج املنح الدراســية
مع أفضــل اجلامعات واملؤسســات
الدولية.
وجاء في رســالة اليونسكو/مكتب
العــراق الــى وزير التعليــم العالي
والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم
عبد الصاحب أن معهد اليونســكو
الدولــي للتعليــم اإللكتروني قدم
مقترحــا الــى مكتب اليونســكو
اإلقليمــي في بيروت إلنشــاء مركز
وطني للتعليــم اإللكتروني الذكي
في إحدى اجلامعات العراقية.

وأوضحــت املنظمــة الدوليــة في
رســالتها أن الشروع بهذه الشراكة
ســيكون من خالل توقيــع خارطة
طريق بــن وزارة التعليــم العراقية
ومكتب اليونســكو للعراق ومكتب
اليونســكو اإلقليمــي فــي بيروت
واملعهــد الدولي للتعليــم العالي
واالبتكار فــي الصني مشــيرة الى
أن اجلامعــة العراقيــة الشــريكة
ستســتفيد من التعــاون البحثي
وتبــادل العلمــاء وبرنامــج املنــح
الدراســية مع شــبكة اليونسكو
 ICHEIالتي تضم خمســة عشــر
جامعة مــن أفضــل اجلامعات في
أفريقيا وآســيا واملؤسسات الدولية
ذات التقنيــة العاليــة واملنظمات
الدولية ومنصة املعرفة العاملية.
وفي هذا الســياق وجه وزير التعليم
باختيــار جامعــة تكنولوجيــا
املعلومات واالتصاالت إلنشاء املركز
الوطني للتعليم اإللكتروني الذكي

بالتنسيق مع منظمة اليونسكو.
علــى صعيــد متصل أكــد جهاز
اإلشــراف والتقومي العلمي في وزارة
التعليــم العالي والبحــث العلمي
اعتمــاد معايير اجلــودة واحلاجة الى
التخصصــات النــادرة املطلوبة في
اســتحداث األقســام باجلامعــات
احلكومية واألهلية .وقال رئيس جهاز
االشــراف الدكتور صــاح الفتالوي
خالل اجللســة األولى جمللس التعليم
العالي األهلي لعــام  2021بحضور
مديــر دائرة الدراســات والتخطيط
واملتابعة ومدير وممثلي دائرة التعليم
اجلامعــي األهلي ورؤســاء وعمداء
اجلامعــات والكليــات األهليــة إن
املؤسســات التعليميــة العراقية
تخضع حملــددات علمية رصينة ألنها
تراعي ســياق التصنيفات العاملية
للجامعــات علــى مســتوى البنى
التحتية وما يرتبط بــإدارة العملية
التعليميــة من اشــتراطات.وناقش

اجملتمعــون عــددا مــن املوضوعات
املدرجــة على جــدول األعمال التي
منهــا مقتــرح زيادة مقاعــد املنح
الدراســية اجملانيــة للطلبــة مــن
أصحاب املعــدالت العالية للقبول
في اجملموعة الطبيــة في اجلامعات
والكليــات األهلية ،وســقف األجور
الدراســية ومعاييــر تخفيضهــا
للطلبة املستحقني .وأكد االجتماع
على ضرورة اتبــاع تعليمات اللجنة
الوطنية العليا للصحة والســامة
في توفير مستلزمات الوقاية وتعفير
األقسام وتعزيز االجراءات الصحية.
وتــدارس احلاضــرون مقترحا يتعلق
بالترقيــات العلميــة لتدريســيي
اجلامعــات والكليــات األهليــة
فيمــا خلــص االجتمــاع علــى
عــدد مــن التوصيات التــي يرتبط
بعضها باســتحداث األقســام ذات
التخصصــات النــادرة فــي ضــوء
متطلبات سوق العمل.
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منذ عودة المحادثات االستكشافية بين البلدين

تركيا تتهم اليونان بأنشطة تصعد التوتر في بحر إيجه

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت اللجنــة العليــا املكلفة ببحــث آلية
التعامل مع التطورات الناجتة عن انتشار فيروس
كورونا في ســلطنة عمان ،امــس الثالثاء ،إنها
منعت دخــول القادمني من عشــر دول ملدة 15
يوما الحتواء انتشار الفيروس ال سيما السالالت
املتحورة.
وتشمل الدول الســودان ولبنان وجنوب أفريقيا
والبرازيــل ونيجيريــا وتنزانيــا وغانــا وغينيا
وسيراليون وإثيوبيا.
ويشــمل القرار أيضا ً الوافدين من أماكن أخرى
إذا كانوا قــد مروا عبر أي من تلــك البلدان في
األيام األربعة عشر السابقة لتقدمي طلب دخول
السلطنة.
وقالت اللجنة ،إنه يســتثنى من ذلك املواطنون
العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون
ُ
وأسرهم.
جتدر اإلشارة إلى أن عدد اإلصابات في السلطنة
قد وصل إلى  140ألف شــفي منهم  133ألف،
فيما توفي  1555شخصا حتى اآلن.

الصباح الجديد ـ متابعة:
اتهمت مصــادر فــي وزارة الدفاع
التركيــة ،اليونــان ،باالســتمرار
في ممارســة كثير من األنشــطة
لتصعيد التوتر في بحر إيجه ،بدءا ً
من املناورات وحتى مهام الغواصات
منذ عودة احملادثات االستكشافية
بني البلدين فــي  25كانون الثاني
املاضي.
وقالت املصادر ردا ً على إعالن اليونان
رفضهــا بــدء ســفينة األبحاث
التركيــة «تشيشــمه» عمليات
املســح الهيدروغرافي داخل املياه
الدولية في شــمال بحر إيجه في
 18شباط احلالي ،واعتبارها «تصرفا ً
ال يســهل حتســن العالقات بني
البلدين» ،إن سفينة «تشيشمه»
ستواصل عملها في املنطقة حتى
 2آذار املقبل ،ضمن برنامج ســنوي
مخطط له ،وإن األعمال التي تقوم
بها ال تشــمل قاع البحر ،وجتري مبا
يتوافق متاما ً مع اتفاقية برن املوقعة
عام  .1976ونقلت املصادر عن وكالة
«األناضول» الرســمية أن سفينة
األبحــاث «نافيتلــوس» التابعــة
للقوات البحريــة اليونانية قامت
بدراســات مشــابهة في مناطق
بحرية شملت املياه الدولية شمال
وغــرب جزيرة «ميديلي» وشــمال
جزيرتي «صاقز» و»أهيكيريا» خالل
شهري تشرين الثاني ،وكانون األول
املاضيني.
وأضافــت أن ســفينة األبحــاث
اليونانيــة «إيه إي جــي إيه إي أو»
قامــت هي األخرى بدراســات حتت
املاء في مناطق بحرية شملت املياه
الدولية بني جزيرة «كريت»وشــبه
جزيــرة «مورا» بعــد تاريخ انطالق
«احملادثات االستكشافية بني تركيا
واليونان في إسطنبول في  25كانون
الثاني املاضــي ،وأن اليونان تواصل
في الوقت الراهن دراسات حتت املاء
أطلقتها شــمال جزيــرة «كريت»
عبر إصدار إخطار نافتكس للبحارة

وصفت مصادر،
التصريحات
اليونانية بأنها دليل
صريح على موقف
اليونان الذي ال
يتمتع برغبة في
حل المشاكل عن
طريق المفاوضات
والحوار ،ويؤدي
للتوتر وغير قابل
للتفاهم
احملادثات الثنائية االستكشافية بني تركيا واليونان
بتاريــخ  18فبراير احلالــي ،من غير
املعروف متى ســينتهي .وأصدرت
البحريــة اليونانيــة إخطارها ردا ً
على إخطار البحرية التركية ببدء
السفينة «تشيشمه» عملها في
بحر إيجه.
وأشارت املصادر إلى أن اليونان أجرت
منذ  25يناير مناورات «البرق »21 -
مبشاركة  20ســفينة وعدد كبير
مــن العناصر اجلويــة في منطقة
شملت املياه الدولية شمال غربي
جزيرة «إسكيري».
وأضافــت أن اليونــان أصدرت في
الفتــرة بــن  10و 17فبراير احلالي
إخطارات حول أنشطة الغواصات،
شــملت املياه اإلقليميــة للجزر
التــي تتمتع بوضع غير عســكري
وهــي «بوزبابــا» و»ســيماديريك»
و»ليمني» و»طاشــوز» و»ميديلي»

و»صاقز و»إيبســارا» و»أهيكيريا»
و»سيســام» ،كما أصدرت إخطارا ً
للغواصات يتعلق بتنفيذ تدريبات
إطــاق بــن  17آذار و 27نيســان
املقبلــن فــي بحر إيجــه والبحر
املتوسط ،مبا يشمل املياه اإلقليمية
لتلك اجلزر ،وهــو ما يثبت للجميع
أن اليونان هي الطرف الذي يسعى
لتصعيد التوتر.
ووصفــت املصــادر التصريحــات
اليونانية بأنها دليــل صريح على
موقــف اليونــان الــذي ال يتمتع
برغبــة فــي حــل املشــاكل عن
طريــق املفاوضات واحلــوار ،ويؤدي
للتوتر وغير قابــل للتفاهم ،بينما
حتافظ تركيا على موقفها القائم
علــى العمــل للوصــول إلى حل
منصــف وعادل ودائم ومســتدام
للمشــاكل بني البلدين عن طريق

احلــوار واملفاوضات التي تســتند
إلى عالقات حسن اجلوار ،معتمدة
علــى نهج جدي وصــادق ،وتنتظر
في املقابل أن تتخلــى اليونان عن
موقفهــا غيــر القابــل للتفاهم
واألعمــال واخلطابــات التــي من
شــأنها تصعيد التوتــر ،وأن تبذل
جهودا ً حلل املشــاكل عــن طريق
احلوار واملفاوضات وفق نهج صادق.
على صعيد آخر ،فتحت السلطات
التركيــة األحــد ،حتقيقــا ً ضــد
نائبة برملانية من حزب الشــعوب
الدميقراطــي ،املؤيــد لألكــراد،
لالشــتباه في أنهــا زارت منطقة
غارا في شمال العراق التي شهدت
عملية عســكرية تركية باســم
«مخلب النسر  ،»2 -عثر فيها على
جثث  13رهينــة تركية من اجلنود
وعناصــر اخملابرات والشــرطة في

عملية إنقاذ فاشــلة .وقال مكتب
املدعي العام فــي العاصمة أنقرة
إنه فتح حتقيقا ً بحق النائبة ديريت
ديالن تاشدمير بشأن انتمائها إلى
«منظمة إرهابية».
واتهــم وزيــر الداخليــة التركي
ســليمان صويلــو النائبــة بزيارة
مدينــة غارا فــي شــمال العراق،
بينمــا قالــت النائبــة إن اتهــام
صويلو لهــا جاء اســتنادا ً إلى ما
زعم أنه معلومــات حصل عليها
من عضو ســابق في حزب العمال
الكردستاني استسلم للسلطات
مؤخراً.
واتهمت تركيا ،األســبوع املاضي،
حزب العمال الكردســتاني بإعدام
 13تركيــاً ،معظمهــم من اجلنود
وعناصر قوات األمن ،كان يحتجزهم
في شمال العراق منذ سنوات .وأق ّر

حزب العمال الكردســتاني مبقتل
مجموعة سجناء ،لكنه نفى رواية
أنقرة ،مؤكــدا ً أنهم قتلوا بضربات
جوية تركية.
ودفع مقتل الرهائــن إلى مزيد من
الضغط علــى األوســاط املؤيدة
لألكــراد في تركيا ،ال ســيما حزب
الشــعوب الدميقراطــي ،ثانــي
أكبر أحــزاب املعارضــة بالبرملان،
الــذي يتهمه إردوغــان بأنه الذراع
السياســية للعمال الكردستاني،
ومت اعتقال العشرات من مسؤوليه
ونوابــه منذ عــام  ،2016مــا أثار
قلق الدول الغربية .وفي الســياق
ذاته ،قــال رئيس البرملــان التركي
مصطفــى شــنطوب إن البرملان
تلقى أمــس طلبا ً من املدعي العام
في أنقرة برفع احلصانة عن  9نواب
من احلزب التهامهم بدعم اإلرهاب.

البرلمان الكندي يعتبر االنتهاكات التي يتعرض
الصباح الجديد ـ متابعة:
أقــ ّر النــواب الكنديــون ليلة امس
الثالثاء ّ
مذكرة غيــر ملزمة اعتبروا
فيها أ ّن االنتهاكات التي تتع ّرض لها
أقل ّية األويغور املســلمة في إقليم
شينجيانغ الصيني ترقى إلى جرمية
«إبادة جماعية» ،مطالبني احلكومة
بأن حتذو حذوهم.
واملذكرة التي طرحها احملافظون على
التصويت ،أق ّرت في مجلس العموم
بأغلبية  266صوتا ً من أصل .338
ضــد املذكرة،
أي عضو
ّ
ولــم يص ّوت ّ
لكــن النــواب الذين لــم يص ّوتوا
ّ
لصاحلها امتنعوا عن التصويت ،وال
ســ ّيما أعضاء احلكومة الليبرالية
بزعامــة جاســن تــرودو .وتعترف
املذكرة بأ ّن «األويغور في الصني كانوا
وما زالوا عرضة إلبادة جماعية».
ورفضــت الســفارة الصينيــة في
كندا في بيان قــرار البرملان الكندي
متهمة النــواب بـ»النفاق والوقاحة

إلــى هــذه املنطقة احلساســة ممّا
يجعل اإلبالغ عن حــاالت والتحقّ ق
منها شبه مستحيل.
لكن شــهود عيان ونشطاء يقولون
ّ
إ ّن الصني تســعى إلى دمج األويغور
قســرا فــي ثقافــة الهــان الذين
يشــكلون غالبيــة ســكان البالد،
وذلك عبر محاولتهــا القضاء على
العادات اإلسالمية مبا في ذلك إجبار
املســلمني علــى أكل حلــم اخلنزير
وشــرب الكحول ،مع فــرض نظام
للعمل القسري.
وتنفــي الصــن هــذه االتهامات
ّ
وتؤكد أ ّن معســكرات االحتجاز هي
فــي الواقع مراكــز للتدريب املهني
احلد من انتشــار التط ّرف
تهدف إلى ّ
اإلسالمي.
وكانت بكني قــد أعلنت امس االول
االثنني إن معاملتها لألقليات االتنية
فــي شــينجيانغ والتيبــت «مثال
ســاطع» على تقدمهــا في مجال

تقـرير

حقوق اإلنسان.
وقال وزيــر اخلارجية وانغ يي في وقت
الحق أمام مجلس حقوق اإلنســان
التابــع لــأمم املتحدة عبــر تقنية
الفيديــو إنه «لم يكــن هناك على
اإلطالق ما يســمى باإلبادة أو عمل
الســخرة أو االضطهــاد الديني في
شينجيانغ» .وعقب إقرار املذكرة في
البرملان الكندي قال زعيم احملافظني
إيرين أوتــول إ ّن «احملافظــن يدعون
اآلن احلكومــة الليبرالية إلى احترام
البرملــان واالعتراف رســميا ً بحدوث
إبادة جماعيــة في الصــن» داعيا
حكومة ترودو إلى تشــديد لهجتها
ضد بكني.
ّ
ور ّد وزيــر اخلارجية مــارك غارنو في
بيــان بالقــول إ ّن «حكومــة كندا
أي ا ّدعــاء بوقوع إبادة جماعية
تأخذ ّ
اجلد» ،مشــيرا ً إلى أ ّن
علــى محمل ّ
منســق مع
أوتاوا ّ
تفضل اتّباع نهج ّ
حلفائها بشأن هذه القضية.

وكان تــرودو أعلن األســبوع املاضي
أ ّن كندا ودوال ً أخــرى تدرس إمكانية
اعتبار معاملة الصني ألقلية األويغور
إبادة جماعية.
محملة
وقال تــرودو «إنّها كلمــة
ّ
باملعانــي وهي أمر يجــب بالتأكيد
أن ننظــر إليه في حالــة األويغور».
وأضاف «أعــرف أ ّن اجملتمــع الدولي
ينظر باهتمام كبير فــي هذا األمر،
ونحــن معه ولن نتــر ّدد في أن نكون
جزءا ً من القرارات حول هذا النوع من
القضايا».
وكانــت إدارة الرئيــس األمريكــي
الســابق دونالد ترامــب اعتبرت أ ّن
ســجن بكني لألقليات املسلمة في
منطقة شينجيانغ يرقى إلى جرمية
إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية.
وقــال تــرودو إنّه «ال شــك» في أن
انتهاكات جســيمة حلقوق اإلنسان
حدثــت فــي شــينجيانغ .وأضاف
«نحن نشــعر بقلق بالغ حيال ذلك

إسرائيل تشتري طائرتين
ناقلتين الستبدال أسطول
«بوينغ »707
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الدفاع اإلســرائيلية أنها ستشتري
طائرتني ناقلتني للتزود بالوقود في اجلو ،من طراز
« ،»KC-46 Tankerيتــم تصنيعهما بواســطة
شركة «بوينغ».
وتهدف هذه الصفقة إلى اســتبدال أســطول
« »Re’emاإلســرائيلي القدمي ،الــذي يتكون من
طائرات «بوينغ  »707احملولة ،بالطائرات اجلديدة.
وقالت الــوزارة في بيان« :وقع العميد ميشــيل
بن باروخ ،رئيس بعثــة وزارة الدفاع إلى الواليات
املتحدة ،خطاب عرض وقبــول ( )LOAلطائرتني
من طــراز  ،KC-46 Tankerالتي يتم تصنيعهما
بواسطة شركة بوينغ».
وأضافــت« :في املرحلة التالية ،ســيتم شــراء
طائرتــن صهاريتني إضافيتني ،مــن إجمالي ما
يصل إلى ثماني طائرات ،ستشكل األسطول

«الصحة العالمية» :ال
بيانات لخطر على األشخاص
من اللقاحات ضد كورونا

لها األويغور في الصين «إبادة جماعية»

 ...الســتخدامهم حقوق اإلنســان
ذريعــة للتالعــب السياســي في
شينشــجيانغ من أجل التدخل في
الشؤون الداخلية للصني».
واستشهدت مذكرة البرملان الكندي
خصوصا ً مبا تتع ّرض له هذه األقل ّية
املســلمة علــى أيدي الســلطات
الصينية وال س ّيما عمليات «التلقني
السياســي واملناهــض للديــن»
و»التشغيل بالســخرة» و»التدمير
ملواقع ثقافية».
كما أدخل النواب تعديالً على املذكرة
يطالب بنقــل دورة األلعاب األوملبية
الشتوية لعام  2022من بكني إذا ما
استم ّرت «اإلبادة اجلماعية».
وتقول منظمــات للدفاع عن حقوق
ّ
األقل من
اإلنســان إ ّن مليونا ً علــى
األويغــور وغيرهــم من املســلمني
الناطقني بالتركيــة محتجزون في
معسكرات في شينجيانغ .وتفرض
الصني قيودا ً
مشــددة على الوصول
ّ

عمان تمنع دخول
القادمين من  10دول
الحتواء كورونا

عدة .لكن
وع ّبرنا عن مخاوفنا م ّرات ّ
عندما يتع ّلق األمــر بتطبيق كلمة
محددة جدا ً هي إبادة جماعية فنحن
ّ
ببســاطة بحاجة إلــى ّ
التأكد» من
الوقائع «قبل اتخاذ قرار كهذا».
وتدهورت العالقــات بني أوتاوا وبكني
بشــكل حا ّد على خلفيــة توقيف
كندا مســؤولة في شــركة هواوي
الصينية وتوقيــف الصني مواطنني
كنديني.
واعتقلت السلطات الصينية مايكل
كوفريغ ،الدبلوماســي السابق الذي
يعمل مستشــارا ً كبيــرا ً جملموعة
األزمــات الدوليــة ،ورجــل األعمال
مايكل ســبافور في  10كانون األول
 ،2018واتُهمتهما الحقا ً
بالتجسس.
ّ
واعتبر اعتقالهما انتقاما من الصني
العتقال كندا مينغ وانتشــو ،املديرة
املاليــة لشــركة هــواوي الصينية
للتكنولوجيــا ،رغم أ ّن الصني تنفي
ذلك.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكــدت منظمة الصحــة العاملية أنــه ال تتوفر
لديها معلومات تشــير إلى أن أيــا من اللقاحات
املســتخدمة للوقاية من فيروس كورونا قد ميثل
خطرا على صحة الناس.
وقالــت كبيــرة املوظفني العلميــن للمنظمة،
ســوميا ســواميناثان ،خالل مؤمتر صحفي امس
االول االثنــن« :هذه القضية مهمة للغاية ،يجب
أن يفهم املرضى مــدى فعالية نظام مراقبة أمن
اللقاحــات خاصة مــع العلم بأنهــا ظهرت في
األسواق في غضون فترة زمنية وجيزة جدا».
وأوضحت سواميناثان أن كل دولة تقوم باملراقبة
بنفســها ،بينما تعمل منظمة الصحة العاملية
علــى اجلوانب التنســيقية .وتابعــت موضحة:
«لدينا اللجنة االستشارية العاملية اخلاصة بأمن
اللقاحات ،التي تنظر على أســاس أسبوعي في
البيانات الــواردة لدينا من كل الــدول واملنتجني
وهيئات الرقابــة .وحتى اآلن مت احلقن بحوالي 200
مليون جرعة من اللقاحات في بلدان عدة،

في حال تخصيبها اليورانيوم بنسبة % 60

خبير يرجح مواجهة ايران تزامن الخيار العسكري مع الدبلوماسي
الصباح الجديد ـ متابعة :
تتداعى التســاؤالت اليوم بشأن من
ســيأخذ اخلطوة األولى فــي قضية
االتفاق النووي ،في ظل متسك الواليات
املتحدة بشــرط عودة إيران املسبقة
تعهداتها التي تراجعت
للوفاء بــكل ّ
عن االلتــزام بها ،مقابــل العودة إلى
هــذا االتفاق الــذي أبرم فــي ،2015
بينما تطالــب طهران برفع العقوبات
األميركية التي أعــاد ترامب فرضها
منذ انسحابه من االتفاقية في .2018
وبينمــا أبدى وزيــر خارجيــة االحتاد
األوروبي ،جوزيب بوريل« ،تفاؤال حذرا»
إزاء احتماالت إحياء املفاوضات إلنقاذ
االتفاق النووي ،يشــير خبراء بضرورة
انضمام حلفاء الواليات املتحدة مثل
إســرائيل ودول عربيــة للمحادثــات
احملتملة ،بحســب مدير برنامج إيران
في معهد الشــرق األوسط ،أليكس
فاتلنكا ،في مقابلة مع قناة «احلرة».
خصوم إيران
ويــرى فاتلنــكا أن اإلدارة األميركية
لديها استعداد بالفعل لالنخراط في
عملية تفاوضية مــع اجلانب اإليراني
«هناك أجــزاء متحركــة كثيرة في
اجلانب األميركي ،وإدارة بايدن ســتبدأ
في حتريك العملية الدبلوماسية إلى

األمام».
غير أن اخلبيــر األميركي يرى أنه يجب
على إدارة بايدن «حشــد دعم احلزبني
اجلمهوري والدميقراطي أوال ،ألن هناك
آراء مختلفة في الشــارع األميركي،
فضال عن احلديث مع األوروبيني وحلفاء
الواليات املتحدة مثل إسرائيل والدول
العربية».
وأكدت صحيفة «جوروزاليم بوست»
في حتليل بعنــوان «رقصــة االتفاق
النووي اإليراني تبدأ من جديد» ضرورة
انضمام خصوم إيران في النقاشــات
املمهدة للعودة إلى االتفاق النووي.
وقالت الصحيفة إنــه «إن باء االتفاق
مع إيران بالفشــل ،فإنــه من املرجح
أن تدفــع دول املنطقة التــي تتلقى
التهديــد األكبر مــن إيــران الثمن،
مثل إسرائيل والســعودية واإلمارات
والبحريــن ،أصوات هــذه الدول يجب
ســماعها ويجــب أن تتــم رؤيتهــا
واإلصغاء إليها».
وجدد وزيــر اخلارجية األميركي أنتوني
بلينكــن ،ليلة امس الثالثــاء ،التزام
واشنطن مبنع إيران من امتالك السالح
النووي ،مشــيرا إلى أن هناك مساع
نحو متديــد االتفاق النــووي بني إيران
والدول الكبرى.
وقال بلينكن على هامش اجتماعاته
في بروكســل مع االحتــاد األوروبي ،إن
الواليات املتحدة تســعى إلى تقوي ِة

خالل توقيع االتفاق النووي في  2015بني ايران والدول الست الكبرى

ومتديد االتفاق النووي بني إيران والدول
الكبرى».
ودعا وزير اخلارجيــة األميركي ،أنتوني
بلينكن ،امــس االول الثالثــاء  ،إيران
بالوفاء بالتزاماتها الدولية واتفاقيات
ضمانات السالمة مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية.

وعرضت الواليات املتحــدة ،اخلميس،
اجللــوس مــع اإليرانيني إلــى جانب
األطراف األخــرى املوقعة على االتفاق
النــووي املبــرم عــام  2015بحثا عن
ســبيل ممكن للعودة إلى االتفاق الذي
تخلى عنه الرئيس األمريكي السابق
دونالد ترامب.

ويتمثل الشــق األساسي من االتفاق
فــي أن تقلــص إيــران برنامجهــا
لتخصيــب اليورانيــوم مبــا يجعل
مــن الصعب عليهــا جتميــع املواد
االنشــطارية الالزمة لصنع ســاح
نــووي ،وهو ما دأبت إيــران على نفيه،
مقابل تخفيف العقوبات األميركية.

تخبط إيراني
وردت إيــران علــى تخلــي ترامب عن
االتفاق النووي ومعاودة فرض العقوبات
األميركية بتقليــص امتثالها لبنود
االتفاق مبا شــمل تخصيب اليورانيوم
بنســبة تصل إلى  20فــي املئة وهو
أعلــى من احلــد املشــمول باالتفاق
والبالغ  3.67في املئة.
وفــي مقابــل اجلهــود األميركيــة
واألوروبيــة ،إلحيــاء االتفــاق النووي
واإلعالن عــن االســتعداد للتفاوض،
كانت هناك ردود متناقضة من اجلانب
اإليراني.
ففي حني أكــدت إيران اســتعدادها
للعودة إلى كامــل التزاماتها مبوجب
االتفاق النووي ،فإنهــا أوقفت تنفيذ
البروتوكــول اإلضافي الذي كان يتيح
للوكالــة تنفيــذ عمليــات تفتيش
مفاجئة ،بدءا من امس الثالثاء.
كما نقل التلفزيون اإليراني الرسمي،
امس االول االثنني ،عن الزعيم األعلى
اإليراني ،علي خامنئي ،قوله إن طهران
قد تخصب اليورانيوم بنســبة تصل
إلى  60فــي املئــة إذا احتاجت البالد
ذلــك» ،وذلك في نفــس الوقت الذي
جدد فيه خامنئــي التأكيد أن «إيران
مســتعدة للعــودة الــى التزاماتها
بشرط عودة اآلخرين».
وحضت الواليــات املتحدة إيران ،امس
االول االثنــن ،على االلتــزام «التام»

بعمليــات التفتيــش لنشــاطاتها
النووية ،مبدية قلقهــا حيال االتفاق
املؤقت الذي مت التوصل إليه بني طهران
والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشــاد املتحــدث باســم اخلارجية
األميركية ،نيد برايــس ،مبهمة املدير
العــام للوكالــة الدوليــة للطاقة
الذريــة ،رافايل غروســي ،في طهران
«مجددا فــي الوقت نفســه الدعوة
إلى إيــران لاللتزام بعمليات التفتيش
وتعهداتها األخرى بشأن منع انتشار
األسلحة النووية».
وقــال فاتلنكا «لو اتخــذت إيران قرار
رفــع نســبة تخصيــب اليورانيوم
إلــى  60في املئة ،فــإن هناك خيارات
كثيرة أمام اجلانب العسكري بجانب
الدبلوماســية التي قــد تؤخر تنفيذ
مثل هذه اخلطوة من اجلانب اإليراني».
ســتتمكن واشــنطن وطهــران في
النهايــة من إبــرام اتفاق نــووي ألن
إيران بحاجة إلــى تخفيف العقوبات
االقتصادية ،وفقًا ملستشــار كبير في
مركز أبحاث أميركي.
وأوضح أن «اخليار العسكري بالتأكيد
أيضــا علــى الطاولــة» ،مضيفا «ال
أعتقــد لثانيــة واحــدة أن الواليات
املتحــدة ال متتلك خيــارات ،لكن إدارة
بايــدن تريــد أن متنح الدبلوماســية
فرصة وتتعامل من أجل الوصول إلى
حل دبلوماسي».
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اقتصاد

أنخفاض اسعار صرف

العراق يدرس بناء صهاريج تخزين في  3دول آسيوية

المحلية

سومو :الهند والصين يحصالن على اكثر من  % 60من النفط العراقي

الدوالر في السوق

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضت ٔاســعار صرف الدوالر في البورصة
الرٔييسة لليوم الثاني على التوالي في السوق
احمللية امس الثالثاء .
وقال مصــدر صحفــي ٕ ،ان بورصــة الكفاح
املركزية في بغداد سجلت اليوم 145700 ،دينار
عراقــي مقابــل  100دوالر ٔامريكي ،اما بورصة
احلارثية فقد ســجلت  145750دينــارا ً عراقيا ً
مقابل  100دوالر امريكي.
وســجلت بورصــة الكفــاح املركزيــة خالل
افتتاحه صباح أمس االثنني ســجلت 145950
دينارا ً عراقياً.
ؤاشــار املصدر ٕالى ٔان اســعار البيع والشراء
انخفضت ايضا في محال الصيرفة بأالسواق
احمللية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250
دينــارا ً عراقياً ،بينما بلغت اســعار الشــراء
 145250دينارا ً لكل  100دوالر امريكي.
ٔاما فــي اربيل عاصمة اقليم كردســتان فقد
شــهدت اســعار الدوالر انخفاضا ً ايضا ً حيث
بلغ ســعر البيع  146000دينار لكل مائة دوالر،
والشــراء وبواقع  145700دينار لكل مائة دوالر
امريكي.

الذهب يقفز بدعم

من مخاوف التضخم
وضعف الدوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت ٔاسعار الذهب ،امس الثالثاء ،الى ٔاعلى
مستوى في حوالي ٔاســبوعٕ ،اذ ٔاثارت توقعات
بارتفاع التضخم مخاوف بشٔان قيم أالسهم
ودفعت املســتثمرين ٕالى التمــاس أالمان في
املعدن النفيس الذي لقي ٔايضا دعما من تراجع
الدوالر أالميركي.
وارتفع الذهب في املعامالت الفورية  0.18باملئة
ٕالــى  1808.60دوالرا لٔالوقية (أالونصة) بحلول
الساعة  06:46بتوقيت غرينتش ،بعد ٔان سجل
في وقت ســابق من اجللسة ٔاعلى مستوى له
منذ السادس عشر من فبراير .وصعدت العقود
أالميركية آالجلة للذهب  1.7باملٔية لتبلغ عند
التسوية  1808.40دوالرا لٔالوقية.
وســجل الدوالر ٔادنى مستوى في عدة سنوات
مقابل اجلنيه إالســترليني وعمالت منافسة
االثنني ،لكن عوأيد ســندات اخلزانة أالميركية
القياسية بلغت ٔاعلى مستوى في عام ،مما يزيد
تكلفة الفرصــة البديلة حليازة الذهب الذي ال
يدر عائدا.

الرافدين يباشر

بغداد  -الصباح الجديد:
أكدت شركة «ســومو» لتسويق
النفط العراقــي ،امس الثالثاء ،أن
الهند والصني يحصالن على اكثر
من  60%من النفط احمللي ،مشيرة
الى ان العــراق يدرس بناء صهاريج
تخزين في  3دول آسيوية.
ونقلت «إس آند بي غلوبال بالتس»
نقال عن نائب رئيس شركة تسويق
النفــط العراقية «ســومو» علي
الشــطري ان «النفــط العراقــي
يواصل تدفقه الى الهند الشــهر
اجلاري بهــدف احلفاظ على حصته
الســوقية فــي الدولــة اجلنوب
آسيوية ،التي تستحوذ مع الصني
علــى أكثــر مــن  60%مــن اخلام
العراقي».
وأضــاف «لــم نحجــب صادراتنا
في شــهري كانون الثاني املاضي،
شباط اجلاري ،فالهند سوق مهمة
لنــا ،وعمالؤنا يعتمدون بنســبة
كبيرة على نفطنا .وعليه ،لن مننع
صادراتنــا إليهم ّإل إذا كانت هناك
قوة قهرية جتبرنا على ذلك».
وزادت الواردات الهندية من النفط
العراقــي بنســبة  ،9.4%ووصلت
إلــى  50.17مليون طن متري ،او ما
يعادل  351.19مليون برميل( الطن
الواحد يساوي  7براميل) ما أسهم
في تلبية نحو  25%من احتياجات
السوق الهندية ،عام .2020
ّ
ّ
محل إيران في ســوق
وحل العراق
واردات النفــط الهنديــة ،بعــد
تراجعها تدريج ًيا ،في الســنوات
األخيرة ،إلى أن وصلت إلى الصفر،
في  ،2020بعد فرض عقوبات على
طهران .واوضح الشطري «األسواق
اآلســيوية لها األولوية في نفطنا

املبنى الرئيس لشركة سومو في بغداد
لن نفعل شيئًا يجعلنا نفقد تلك
األســواق أو ثقة عمالئنــا هناك»،
مبينــا ان «حصتنا في األســواق
األوروبية واألميركية ّ
أقل بكثير من
الشرق األدنى».
وتتصــدر كل من الهنــد والصني
ّ
وكوريــا اجلنوبية قائمة األســواق
اآلسيوية األكبر في استيراد النفط
العراقي ،حسبما ذكر الشطري.
ّ
واحتــل العــراق ثالث أكبــر ُمورد
تعد ثاني أكبر
نفط للصني ،التــي ّ
مســتهلك للخــام عامل ًيــا بعد

أميــركا ،العــام املاضــي ،بحصة
سوقية في بكني ،نسبتها .11.1%
ولفت الشــطري الــى ان «هناك
ســوقا ً جديــدة فــي الدولتــن
اآلسيويني من الشركات املستق ّلة،
كانت صادراتنا من النفط للبلدين
تتجه إلى شركات مملوكة للدولتني
فقط من قبل».
وتابــع أن  38مصفــاة تكرير نفط
صينية مســتقلة ،حتصــل على
النفــط العراقــي ،اآلن ،وارتفعت
الكميــات التي حصلــت عليها

على مســتوى ســنوي ،في يناير/
كانون الثاني املاضي ،بنسبة ،25%
ووصلت إلــى  800ألف طن متري،
مشــيرا الــى ان شــركة البصرة
احتلــت املرتبة  9في الشــركات
املصدرة للنفط لتلك املصافي».
ّ
وتدرس بغداد بناء صهاريج تخزين
في آســيا لزيادة صــادرات النفط
العراقــي ،بهــدف تأمــن وصول
إمدادات ثاني أكبــر منتج للنفط
اخلام في منظمة أوبك إلى العمالء
في تلك األسواق.

تأتي اخلطــوة في إطار مســاعي
العراق لتوفير أسواق دائمة للنفط
يعد املصدر الرئيس للبالد ،في
الذي ّ
ظل معاناتها وأزماتها املالية.
وقال نائب رئيس شــركة تسويق
النفــط العراقية «ســومو» علي
الشــطري ،إن العــراق ســتختار
مــكان تخزين نفطها في دولة من
 3أسواق آسيوية رئيسة لها ،وهي
الهند والصني وكوريا اجلنوبية».
واشــار الى انه «رمبــا نتفاوض مع
بعــض العمــاء في هــذه الدول

التي لديها إمــكان تخزين النفط،
ّ
نتمكن مــن توفير اخلام لكل
حتى
عمالئنا فــي كل األوقات واحلاالت،
وحتــى فــي األوقــات احلرجة في
منطقة اخلليج».
وأوضــح أن الطقس الســ ّيئ في
اخلليج ،قد يؤ ّثر ســل ًبا في صادرات
النفــط اجلنوبيــة ،في شــباط،
متوق ًعــا أن تصل إلــى  2.8مليون
برميل يوم ًيا ،وهي ّ
أقل من توقعات
احلكومــة الفيدرالية فــي العراق
بنسبة محدودة.

وزير الطاقة اللبناني يكشف تفاصيل اتفاقية تصدير النفط العراقي إلى بالده
الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف رميون غجر ،وزيــر الطاقة
واملياه في حكومة تصريف األعمال
اللبنانيــة ،تفاصيــل االتفاقيــة
التي تنــص على تصديــر النفط
العراقي إلى لبنان ،فيما أشار إلى

بتوطين رواتب

أن االتفاقية قد تتطور مســتقبال
وتصل كميات التصدير إلى لبنان
بحدود  3ماليني طن.
وقال غجــر في مقابلــة متلفزة
تابعتهــا « الصبــاح اجلديد « إن
«اتفاقية إطار التعاون بني

العراق ولبنان ستكون بني الوزارات
اخملتصة ،وال أعتقد هناك اتفاقية
أفضل منهــا» .وأضاف ،أن «توقيع
االتفاق ،ســيتم بني رئيس مجلس
الوزراء العراقــي ،ونظيره اللبناني،
وأتصور أن يكون في األســبوعني

املقبلني» ،مشــيرا إلى أن «النفط
العراقي لن يأتي بالشــهر املقبل
أو الشــهرين احلاليني» .وتابع قائال:
«عندما منضي باالتفاقية ،سنتفق
على طريقة االستيراد ،وقد تكون
أول شــحنة نفط تصل إلى لبنان

في شهر نيسان املقبل».
وأشــار إلــى أن «هــذه االنطالقة
حتى لو كانــت صغيرة ،كأن تصل
كميات محدودة إلينا بحدود 500
ألف طن للنفط األسود ،قد تصل
مستقبليا إلى مليون أو مليونني أو

ثالثة ماليني طــن» .وكان املتحدث
باســم مجلــس الوزراء ،حســن
ناظم ،قــد أكد في وقت ســابق،
موافقة مجلس الوزراء على تقدمي
املساعدة للشــعب اللبناني في
إطار تعاون عراقي لبناني.

إيران ترفع ضخ الغاز للعراق والكهرباء

منتسبي الدفاع
الصباح الجديد ـ وكاالت:
باشــر مصــرف الرافدين بتوطــن رواتب
منتسبي وزارة الدفاع وشمولهم باخلدمات
التــي يقدمهــا املصرف كافــة بضمنها
قبول كفالتهم اسوة بباقي موظفي دوائر
الدولة.
وقال املكتب االعالمــي للمصرف في بيان
امس الثالثاء ،ان املصرف يخطط بشــكل
مستمر لتطوير خدماته وحتديثها واضافة
خدمــات اخرى اضافــة للخدمات املفعلة
التي تروجها عبر فروعه.
ودعا املصــرف دوائر الوزارة للتنســيق مع
إدارته العامة بهدف األسراع بتوطني رواتب
املنتســبني بهدف شــمولهم بالســلف
والقروض واخلدمات املصرفية.
ونوه البيان الى ان املصرف شمل املنتسبني
حاليا ً بالســلف والقــروض من دون كفيل
بالنســبة للموطنــة رواتبهــم لديه اما
بالنسبة لغير املوطنني فمشمولون ايضا
لكن شريطة توفر كفيلني مع جلب كتب
استمرارية باخلدمة من دوائرهم.

زادت الواردات
الهندية من النفط
العراقي بنسبة
 ،9.4%ووصلت إلى
 50.17مليون طن
متري ،او ما يعادل
 351.19مليون
برميل

تحدد السقف المطلوب قبل الصيف المقبل
الصباح الجديد ـ متابعة:
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية،
امس الثالثاء ،ارتفاع حجم ضخ
الغاز مــن اجلانــب االيراني الى
 »22مقمق» مليون قدم مكعب
قياســي يوميــا ،بينمــا أعدت
الوزارة خطة مستعجلة لتوفير
متطلبــات مدينة أور األثرية من
الكهرباء للمساهمة في إجناح
زيارة بابا الفاتيكان املرتقبة الى
املدينة في شهر آذار املقبل.
وقــال الناطــق باســم وزارة
الكهربــاء أحمد العبــادي في
تصريــح صحفــي ،إن «األيــام
القليلة املاضية ،شــهدت زيادة
ضــخ الغاز من اجلانــب اإليراني
باجتــاه العــراق ،والوصــول به
الى  )22مقمــق) ً يوميا بعد أن
كان  13مليــون قــدم مكعب

قياسي» ،مبينا أن «هذه الزيادة
أســهمت برفــد املنظومة بـ
 3آالف ميغــاواط مــن الطاقة،
ما انعكس إيجابــا على حجم
التجهيز بالنســبة للمواطنني
في عموم البالد».
وأضاف أن «توقف الغاز اإليراني
باجتــاه العــراق كانت لــه آثار
سلبية كبيرة ،إذ أدى الى خروج
محطات تعتمــد عليه وضياع
ما يقــارب  6آالف ميغاواط من
الطاقــة املتاحــة والتــي أثرت
بشــكل ملحوظ في ســاعات
التجهيز» ،معربــا عن أمله بأن
«يعاود اجلانب اإليراني ضخ الغاز
بواقع  )50مقمــق) ً يوميا قبل
موسم الصيف املقبل ،لضمان
رفد املنظومة بطاقات تقدر بـ 6
آالف ميغاواط وبشكل سلس».

وشــدد العبادي على ان «اجلانب
اإليرانــي يقوم أيضــا بتجهيز
العــراق بـــ  1200ميغاواط من
الكهربــاء عبر خطــوط الربط
الكهربائي بني البلدين ،تساعد
في استقرارية التيار في املناطق
التي جتهز بهــذه الكميات من
الطاقة» ،منوها بأن «ســاعات
التجهيز في بغــداد واحملافظات
حاليا تتراوح بني  16و 24ساعة
يوميــا ،مــع وجود تفــاوت في
ســاعات التجهيز فــي بعض
املناطق بســبب وجود أعطاب
فنية».
من جهة أخرى ،قال العبادي :إن
«وزير الكهربــاء املهندس ماجد
مهدي اإلمارة ،أوعز بإعداد خطة
مســتعجلة لتوفير متطلبات
مدينــة أور األثرية مــن جميع

النواحي املتعلقة بقطاع توزيع
الكهرباء للمساهمة في إجناح
زيارة بابا الفاتيكان املرتقبة».
وأضــاف ،أن «اخلطــة أعــدت
بالتنســيق مع ممثلي احلكومة
احمللية فــي محافظــة ذي قار،
والشــركة املكلفــة باإلعداد
للزيارة ،وتشــمل توفيــر التيار
الكهربائــي واإلنــارة ومولدات
الديزل في جميع مرافق املدينة
األثرية» .وكشــفت عضو جلنة
النفــط والطاقة فــي البرملان
العراقــي زهرة البجــاري ،اليوم
الثالثاء ،عن ســببني وراء تراجع
جتهيز الكهرباء للمواطنني خالل
الفترة احلاليــة .وقالت البجاري
في حديث صحفي ان «السبب
الرئيســي واملهــم فــي تراجع
جتهيز الكهرباء للمواطنني خالل

الفتــرة احلالية هو نقص الوقود
اخملصــص حملطــات الكهربــاء،
خصوصــا ونحــن نعتمد على
الغاز املستورد».
وأضافــت أن «الســبب الثاني،
هو وجود اهمــال متعمد او غير
متعمد فــي مجــال الصيانة،
خصوصا ان هناك اعمال صيانة
يجب ان تكون دورية وفي اوقات
محددة» .وأشارت البجاري الى أن
«احلديث عن وجود ازمة مفتعلة
للكهرباء لغــرض طلب اموال،
غير دقيــق وبعيد عــن الواقع،
خصوصــا ان وزارة الكهرباء لها
تخصيصات ماليــة كبيرة جدا
وأكثر من الوزارات االخرى».
وكان اخلبيــر في مجال الطاقة،
ضرغام محمــد علي ،رأى ،امس
االول اإلثنني 08 ،شــباط2021 ،

،إن قول وزارة الكهرباء بأن تراجع
ســاعات التجهيز جاء بسبب
انقطاع الغــاز االيراني املتدفق
للعراق ليس عذرا حقيقيا على
االطالق فيما أشار إلى أن األزمة
مفتعلــة .وقال محمــد علي
في تصريــح متلفــز تابعته «
الصباح اجلديد « إن « عذر الغاز
االيراني فــي قلة التجهيز ليس
حقيقيا ،هنالك اســباب تتعلق
بســوء اإلدارة ألن اغلب احملطات
الكهربائية لديهــا خزين كبير
من الغاز البديل ومؤمن من قبل
وزارة النفط».
واضاف أن «أزمــة الكهرباء في
الوقــت احلالــي ،يقــف ورائها
ســببان األول مفتعــل واألخر
يتعلــق باألزمــة املاليــة التي
تعانيها البالد».

تقرير

كبح الدين األلماني يهدد بتباطؤ اقتصادي هائل وإفالس الشركات
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ال يــرى معهد «دي آي دابليو» األملاني
للبحوث االقتصادية ،ما يدعو للقلق
من ارتفاع الدين الوطني خالل أزمة
كورونا.
وقــال مارســيل فراتسشــر رئيس
املعهد :مبا أن أسعار الفائدة ستبقى
منخفضة على املــدى الطويل ،فإن
خدمة قروض كورونا ال تكلف الدولة
عمليا أي شــيء ،بل إنها جتلب دخل
فوائــد في حالــة أســعار الفائدة
السلبية.
وأكد فراتسشــر ضرورة االستدانة
لالســتثمار في التعليــم وحماية
املنــاخ واالبتــكارات وتدعيم البنية
التحتية بغرض تأمني وظائف جيدة
واحلفاظ علــى مكانة أملانيا كموقع
جاذب للنشاط االقتصادي على املدى
الطويل ،وقال« :هــذا يوجد عائدات
ضريبيــة ،ما يعني أنه ميكن ســداد
جبل الديون بسهولة أكبر».
ويرى فراتسشــر أن مبــدأ احلد من

الديون املنصوص عليه في الدستور
األملاني منذ  ،2009الذي ال يســمح
باالقتراض إال على نحو محدود ،يجب
أن يظل معلقا في الوقت احلالي.
وقــال« :إذا مت االلتــزام بكبح الديون
قريبــا ،فســيؤدي ذلك إلــى تباطؤ
اقتصادي هائل ،ما قد يكلف عديدا
من العمال وظائفهم ويتســبب في
إفالس عديد من الشركات».
وأثار رئيس ديوان املستشارية هيلجه
بــراون أخيرا نقاشــا حــول كيفية
املضي قدما نحو كبح الديون.
وذكر أنه حتى مع االنضباط الصارم
لإلنفاق ،لن يتــم االلتزام بهذا املبدأ
في األعوام القادمة .وعقب انتقادات
شــديدة من داخل صفوف التحالف
املسيحي املنتمي إليه ،أوضح أنه ال
يريد التخلي عــن مبدأ كبح الديون
في الدستور األملاني.
وال ميكــن تعطيــل مبــدأ احلد من
الديون إال على نحو مؤقت في حاالت
الطوارئ.
وحتملــت احلكومــة األملانيــة ديونا
ضخمة خالل أزمــة كورونا وعلقت

احد املصانع العمالقة في املانيا

العمــل مببدأ كبــح الديــون العام
املاضــي ،كما من املنتظــر تعليقه
مجددا هذا العام.
وبحسب فراتسشــر ،فإن التعافي
االقتصــادي والتحــول الناجــح
لالقتصــاد األملاني فــي اجتاه حماية
املنــاخ والرقمنــة «ال يتوافقان مع
مبدأ كبح الديــون» ،داعيا إلى إجراء
إصالحات من شــأنها أن متنع الدين
الوطنــي من االرتفاع احلــاد للغاية،
«ولكن فــي الوقت نفســه تعطي
السياســة اجملــال الــازم لألعوام
القليلــة املقبلــة إليجاد أســاس
لالنتعاش االقتصادي».
وأحدثت أزمة كورونا فجوات عميقة
فــي ميزانية الدولة العــام املاضي،
ووفقا للتقديرات األولية ،التي أجراها
مكتــب اإلحصاء االحتــادي ،أنفقت
احلكومة االحتادية والواليات واحملليات
والشــؤون االجتماعية  158.2مليار
يورو أكثر مما تلقته العام املاضي.
ومن املقــرر أن يعلن مكتب اإلحصاء
االحتــادي األربعاء تفاصيــل التطور
االقتصادي ألملانيا في نهاية .2020

إلى ذلــك ،أظهــر مســح أن ثقة
الشــركات األملانيــة زادت على نحو
يفوق املتوقع بكثير في شباط لتبلغ
أعلى مســتوياتها منذ تشرين األول
 ،إذ يدعــم القطــاع الصناعي أكبر
اقتصــاد في أوروبا علــى الرغم من
قيود إجراءات العزل العام.
وقــال معهد إيفو إن مؤشــره ملناخ
األعمــال زاد إلى  92.4من مســتوى
معدل صعودا عنــد  90.3في كانون
الثاني .وكان استطالع أجرته «رويترز»
آلراء محللني قد أشار إلى قراءة عند
 90.5في شباط .وتفوق القراءة حتى
أعلى التوقعات في االستطالع.
وقــال كليمنــس فيوســت رئيس
املعهد في بيــان «االقتصاد األملاني
قوي علــى الرغم من العــزل العام
ما يرجع بصفة أساســية إلى قوة
االقتصاد الصناعي».
بينما ذكــر كالوس فولرابــه اخلبير
االقتصــادي لــدى إيفــو أمــس أن
االقتصاد األملاني يتجه نحو حتســن
وأن املعنويات حتســنت في القطاع
الصناعي على وجه اخلصوص.
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سينما

تحرير كاظم مرشد السلوم
كاظم مرشد السلوم

أبناء الشمس «»Sun Children

الفيلم اإليراني المرشح ألوسكار  2021لألفالم الدولية
هادي ياسين

فعل السينما،
وأثره على المتلقي
من منا اليتذكــر ذلك الفيلم املهــم والكبير(
شــيء من اخلوف ) والذي يعد واحدا من افضل
األفالم التــي أنتجتها الســينما العربية على
مدى عمرها الطويل ،الفيلم من أخرج حســن
كمال  ،سيناريو صبري عزت  ،عن قصة للكاتب
الكبير ثروت أباظة  ،وكتب احلوار له عبد الرحمن
األبنودي  ،بطولة محمود مرسي  ،شادية  ،يحيى
شاهني  ،الفيلم به الكثير من الرمزية ،فعتريس
يرمز للحاكم الدكتاتــور  ،وأهل القرية يرمزون
للشــعب الذي يقع حتت وطأة الطاغية .فؤادة
ترمز ملصرالتي ال يســتطيع الدكتاتور أن يهنأ
بها.
أشــار بعض النقاد إلى أن هذا الفيلم قد يرمز
لفترة حكم جمال عبد الناصر وأشــار البعض
اآلخــر أنه قد يرمــز لفترة حكم امللــك فاروق،
كما قال البعــض انه يرمز ألي حكم ديكتاتوري
وطغيان وقهر .
يقول اخملرج حســن كمال  :لقــد أطلق أعداء
النجاح إشــاعة مفادها أننا نقصد بشخصية
عتريس الرئيس جمال عبد الناصر وحدثت زوبعة
وكان الفيلــم جاهزا للعرض وكانت أفيشــاته
متأل الشوارع وشاهد جمال عبد الناصر الفيلم
ثم شــاهده مرة أخرى مع أنور الســادات وبعد
املشــاهدة الثانية إقتنع جمال عبد الناصر انه
ال ميكن أن يكون املقصود بشخصية عتريس ومت
بعد ذلك السماح بعرض الفيلم  ،اليوم ما الذي
ميكن أن يقال عن الفيلم والى ماذا يرمز هل يرمز
الى الرئيس محمد حســني مبــارك الذي ثارت
اجلماهير ضده مطالبة اياه بالرحيل .
هذا هو فعل السينما  ،وهذا ماميكن أن تخلقه
من تأثيــر على املتلقــي وتكمــن اهمية هذا
التأثير بانه تأثيــر الينتهي وصالح لكل األوقات
 ،فلــم يكن الفيلم يقصد امللك فاررق وال جمال
عبد الناصر ،وال هــو بقاصد ولو متأخرا الرئيس
املقتول على منصة ســاحة العرض العسكري
أنور الســادات  ،وال هو بقاصد الرئيس حســني
مبــارك الــذي أطاحت بــه ماليــن اجلماهير
الغاضبة  ،بل هو يقصد ويشير الى كل دكتاتور
وطاغية في اي مكان وزمان  ،والهتاف الذي رددته
اجلماهير الغاضبة فــي ميدان التحرير(( باطل ،
باطل  ،باطل )) واملأخــوذ عن الفيلم والذي ررده
أهالي القرية على عتريس املســتبد  ،الذي أراد
أن يســتحوذ على (فؤادة  ،مصر ) دون أي اهتمام
بدين أو بشرع أو بقانون  ،هو الهتاف الذي رددته
اجلماهير العربية فــي ربيعها الذي اطاح برموز
الدكتاتوريــة ،وان حتــول الى « أرحــل  ،أرحل «
لكن املعنى واحد  ،ويبقى تأثير الســينما عامال
مهما مــن عوامل اخلوف التــي تعتري الطغاة
واملستبدين.

عام  1997قدم اخملرج اإليراني « مجيد
مجيــدي « فيلما ً عظيمــا ً  ،بفكرة
بســيطة و بأدوات سينمائية عادية و
رؤية إخراجية واقعية و ممثلني أطفال
غير محترفني  ،هو د ّربهم على التمثيل
فيلم سرعان ما اكتسب شهرة
 ،و هو
ٌ
فــي األوســاط الســينمائية  ،حتى
أن بعــض املدارس راحت تدرســه في
أمريكا و اليابان  ،و ترشــح لألوسكار
كأفضل فيلم أجنبي  ،ذلكم هو فيلم
( أبناء السماء ) الذي أوصل السينما
اإليرانية ألول مرة الى األوسكار .
اآلن عــاد « مجيدي « ليقــدم فيلما ً
جديدا ً بعنوان ( أبناء الشــمس ) هذه
املــرة  ،و الذي ترشــح الــى القائمة
القصيرة من ترشيحات جائزة أوسكار
 2021كأفضل فيلم أجنبي في الدورة
 . 93و خالل السنوات بني فيلمي ( أبناء
السماء ) و ( أبناء الشمس ) قدم اخملرج
ســتة أفالم أخرى  ،أكسبته سمعة
عاملية و بات يُحســب حســابه في
قائمة اخملرجني املتميزين على مستوى
العالم  ،و هو يحتل اآلن الصدارة على
مستوى السينما اإليرانية الى جانب
مخرجني إيرانيني متميزين .
فيلــم ( أبناء الشــمس ) ال يشــبه
فيلم ( أبناء الســماء )  ،ولكنهما من
عجينة واحدة  ،فكالهما يعتمد فكرة
بســيطة غير مطروقة  ،و كالهما مت
إخراجه بذات طريقة « مجيد مجيدي
« الواقعية  ،ولكنهــا الواقعية التي
ال تالمــس الواقع بــل تتغلغل فيه و
تخــرج بواقع مصنوع ســينمائيا ً  .و
لــكال الفيلمني إختار اخملــرج أبطاله
مــن الشــارع  ،و هو األســلوب الذي
ابتكرتــه الســينما اإليطالية التي
تأثرت الســينما اإليرانية بها كثيرا ً .
ولكن « مجيد مجيدي « لم يعمد الى
ذلك مع الكبار  ،فجميع ممثلي أفالمه
الكبــار هم محترفون في الســينما
اإليرانية  ،إمنا مارس هذا األسلوب مع
صبيان أطرياء  ،خامات صافية  ،د ّربهم
على يديه و حقنهم بسحر السينما
فخرج منهم مبمثلني أنداد للممثلني
الكبار احملترفني  ،و لعل صورة الصبي
« مير فــرخ هاشــميان « و الصبية
صديقي « اللذيــن مثال دور
« بهــاره ّ
الشقيقني ( علي ) و ( زهرا ) في فيلم
( أبناء السماء ) مازالتا عالقتني حتى
اليوم في أذهان مشاهدي ذلك الفيلم
بأدائهما الباهر الذي ال يُنســى  ..رغم
مــرور نحو ربع قرن علــى تاريخ إنتاج
ذلك الفيلم .

فــي هــذا الفيلم اجلديــد  ،إعتمد «
ذات الطريقــة  ،فالتقط
مجيــدي « َ
أبطالــه مــن الشــارع  ،و هــم من
الصبيــة الباعــة املتجولــن  ،و قد
جاء بهم بكامــل قيافاتهم الفقيرة
و مالمحهــم التي لــم يقترب منها
املكياج أبدا ً  .هؤالء الصبية لم يكونوا
من الطبقة الفقيرة حســب بل من
الطبقة املسحوقة .

اخملرج « مجيد مجيــدي « يدرك متاما ً اجلميــع بتمثيله  ،و هــو الذي يقف
بخبرته و علمه السينمائي أن موضوع أمام الكاميرا ألول مرة و لم يفقه من
فيلمه الذي كتبه بنفسه ال ميكن أن التمثيل شــيئا ً و رمبا لــم تطأ قدماه
يكون ممثلوه إال مــن ذات البيئة التي عتبة دار سينما يوما ً  ..و لو خطأ ً.
يعيش فيها أبطاله  ،لذلك اختارهم منذ املشــهد األول  ،نــدرك أن أبطال
َ
و التقطهم بعناية من الشارع  ،و با
ستغلون  ،و هم
صبية ُم
قصة الفيلم ِ
الذي
لذات الفتــى « روح اهلل زماني «
عمل يُك ّلفون
بــأي
للقيام
متهيؤون
ٍ
حمل ثقل بطولــة الفيلم بكاملها به  ،فهم يعملون في ورشــة تصليح
 ،و هــو ميثــل دور « علــي «  ،فأدهش الســيارات  ،و في هذا املشــهد جند

أن صاحب الورشــة قد جاء بهم الى
مرآب كبير للسيارات احلديثة لسرقة
ٍ
إطارات الســيارت  ،و من هذا املشهد
جند أن الفتى « علــي « يضطلع بدور
قيادي في اجملموعــة  ،فهو فطن و ذو
نباهة و ذكــي و ســريع البديهية و
صاحب مبادرة  ،و لعل اخملرج قد اختار
« روح اهلل زمانــي « لهذا الدور لتوفر
كل هــذه اخلصــال في شــخصيته
األصلية  ..خارج الفيلم .
ال ينطوي الفيلم على تصاعد درامي
في أحداثــه  ،إمنا تتخــذ الدراما من
النمو األفقي مستو ًى لها  ،فاألحداث
متحورت حول فعل مركزي يتسع أفقيا ً
 ،و كلما اتســع إزداد انشداد املُشاهد
 ،حتــى يصل الى شــد األعصاب  ،و
أحيانا ً الى اخلوف .
يبــدأ خيــط الفيلــم بالتوجه نحو
مركزيته  ،من حدث بســيط  ،عندما
يرســل « هاشم « مســاعده لإلتيان
بالفتى « علي «  ،و « هاشــم « ( الذي
لعــب دوره املمثل « علــي نصريان « )
ُمربي طيور  ،و مص ّلح أدوات كهربائية
 ،و سنعلم أنه مروج مخدرات أيضا ً و
أنــه ألقى ـ ذات يوم ـ كمية منها في
اجملاري عن طريق فتحة سطحية  ،رمبا
عندما داهمته السلطات .
عندما جاء « علي « جاء خائفا ً و معه
حمامة كان قد ســرقها من « هاشم
« الــذي لم يهتم بها  ،بل عرض عليه
عرضا ً كبيرا ً حني طلب منه أن يسجل
 ،هو و رفاقه  ،في مدرســة ( خورشيد
)  ،و هي مدرســة تؤوي املشــردين و
ُ
هدف « هاشم «
تستعني بالتبرعات .
هو أن ينزل « علــي « و رفاقه الى قبو
املدرســة و حفر اجلــدار باجتاه املقبرة
للعثــور على ( كنــز ) مدفون حتتها ،
و من هنا تبــدأ محورية الفيلم التي
حتول كل األحداث الى هوامش تتسع
حولها .
حصــل الفيلم على اجلائــزة الثانية
مــن مهرجــان البندقيــة اإليطالي
السينمائي الدولي في دورته السابعة
و الســبعني لعام  ، 2020فيما حصل
« روح اهلل زمانــي « علــى جائــزة «
مارسيللو ماسترياني « كأفضل ممثل
شــاب  ،ولكنه لم يســتطع احلضور
بســبب إصابته بفايــرس ( كورونا )
حينها  ،غير أنه بعث برسالة مصورة
الى املهرجان شاكرا ً إدارته على منحه
اجلائــزة  ،و أضاف  ( :أوجه شــكري و
إمتنانــي الى اخملرج مجيــد مجيدي
الذي غير مســار حياتي كليا ً ) و متنى
أن تنتهي مآســي األطفال املشردين
و العاملني في الشــوارع و أن يعيش
جميع األطفال حياة تليق بالطفولة.

ّ
وتتحول
الرواية ..حين تنفلت من الحبر
إلى صيغة مرئية في حضرة السينما
هدى الهرمي
ال تســتأثر الرواية باالبداع وإمنّا هي
هم من شجرة األدب امل ُ ّ
تجذرة
فرع ُم ّ
من
همة
ّ
الفن فكانت احدى روافده امل ُ ّ
واملُعتمدة على احلبر ،لينصاع للسرد
والوصف وذلــك الصراع القائم بني
الشــخصيات ،وهــي تعتمد على
قواعد فنيــة جتعلهــا ُمنفردة في
صيغة االبداع ومختلفة عن ســائر
الفنون األخرى.
ُعد السينما نوع من الفنون
بينما ت ّ
القائمــة على الصــورة و الصوت،
و يتم ّيز بتقنيات و ســمات عديدة
جعلتــه يســتحوذ علــى االبداع
املرئــي ،بشــكل ماتع فــي طرحه
ملواضيــع معرفيــة و وثائقيــة ال
تخلو من التأثيــر ،و رمبا هو محاولة
ناجحة أيضا للموازنة بني القضايا
مهمته الفنية و املبهرة
االنسانية و
ّ
بشكل بصري ،و لكن من خالل تلك
اجلدل ّيــة القائمة بينه و بني الرواية،
التي طاملا تناولت الواقع االنســاني
بكل ابعاده و جتلياته لكن بنتف من
اخليال و هو امر مثير و جذاب لرصد
ّ
هذا االقتبــاس الذي
ظــل ُمفتعال
القتحام عوالم الرواية و البحث في
عمق شــخصياتها و هواجســهم
التي تختــال بني الوهم و احلقيقة و
االمل و االلم ...فهل ميكننا استنادا
لهاته اجلدلية ان ن ُعزّز قيمة السينما
و تقنياتــه املرئية فــي الولوج الى
اغــوار الرواية بنجاح ،و اضفاء املزيد
من االبهار للعمــل االدبي بصناعة
عمالقة ت ُ ّوســع امــداء الرواية دون
تشــويه او اسفاف في حق االبداع و
مصادرة جلهود الكاتب ؟
عد عصرنــا احلالي عصــر ثقافة
يُ ّ
الصــورة بامتياز ،حيــث اجتاحت
الوســائل املرئيــة بــؤرة التلقّ ــي،
بــل و جلبــت اليها امنــاط حديثة
الســتقطاب فضاءات الدهشة من
خــال فرض ســلطتها على عديد
اجملاالت االبداعية و الفنية ،لتتنامى
صناعــة الصــورة و الصــوت بعد

االفالم الصامتة التي رُجمت باحلوار،
قدمت السينما
و خالل مائة ســنة ّ
اهم عمالقــة االدب و خاضت جتربة
االقتبــاس لروايــات عامليــة ،كما
تخ ّلصت من تقنياتها الكالسكية
من خالل التشاكل الزماني و املكاني
مما اكسبها عمقا ملحوظا و رونقا
اخر شــجع اخملرجني الســينمائيني
فقدمت
علــى صناعة ُمســتق ّلةّ ،
جلمهورها العريــض مأدبة مرئية و
ساهمت بشكل او باخر في انتشار
هذه الروايات املُلهمة لها.
و
اجللي أ ّن الســينما ،اســتطاعت
ّ
جذب جمهور عريض من ُقراء االدب
بعد ان انحازت الــى العمل الروائي
و احدثت ذلك التوافق و االنســجام،
مع اضافة ملســات تقنية و حبكة
درامية ،ســاهمت في جناح العديد
فتوهجــت النصوص
من االفــام
ّ
الروائ ّيــة لتُضفي عليهــا جودة و
سحرا و شاعر ّية ،و ّ
لعل رواية
«التيتانيــك» التي ظلــت مغمورة
لفترة ،لكن النجاح اخلُرافي للفيلم
أهلــه لدخــول قامــوس غينيس
لالرقام القياسية بحصوله على 11
اوسكار.
و من االعمال الروائية التي قدمتها
الســينما بصيغة مرئيــة مبهرة
و َع ّرفــت مبؤلفيهــا ،رواية « العطر
« لباتريــك روســكنيد  ،اضافة الى
العديد مــن الروايات التي منحتها
شــهرة و عمقا و جدية في املعاجلة
الدراميــة رغــم ضعــف حبكتها
الفنية و الشــكلية منهــا رواية «
احلب في زمن الكوليــرا « لغابريال
غارسيا ماركيز و « شفرة دافنشي»
لدان براون.
و متاشــيا مع ما عرفته الســينما
العاملية من تنامــي ظاهرة اقتباس
االعمــال الروائيــة و حتويلهــا الى
افالم ،فقد اكتسحت ايضا العالم
العربي و أث ّرت بصفة ملحوظة على
الســينما العربية ،ممّا فسح اجملال
لهــا ان ت ُ ّوطد عالقتهــا باجلمهور
العريض و تعــرف ن ُقلة نوعية مثل
فيلم «دعاء الكروان» لطه حســن

و «الرباط املقدس» لتوفيق احلكيم و
« االرض « لعبد الرحمان الشرقاوي.
و رغم االختالف اجلوهري بني االدب و
الســينما من حيث البنية الفنية و
اسلوب التلقي ،فقد كانت العالقة
بينهمــا علــى غاية مــن العمق و
االثراء ،مما جعل السينما خير مجال
يُعتمد عليه في ســبيل انتشــار
الكاتب بقطــع النظر عن الترجمة
الى عديد اللغات االجنبية ،و اضحى
اقتبــاس العمل الروائــي واحد من
اقصى ما ميكــن ان يطمح اليه اي
كاتب للحصول علــى اكبر قاعدة
شــعبية تضمن العمالــه البقاء و
الرسوخ.
و لعل جنيــب محفوظ هو اكثر من
ُحظي بهــذا
التوهج االســتثنائي
ّ

في الســينما العربيــة ،من خالل
مجموعة مــن الروايات التي حتولت
الى افــام و اقتحمــت وعي اآلخر
املتلقــي البســيط ،لترتقــي الى
مصــاف االثار الفنية و االنســانية
اخلالدة الى يومنا هذا.
عد مــن عمالقة الروائيني في
فهو ي ُ ّ
العالم العربــي  ،و أول كاتب عربي
حــاز جائزة نوبل لــاداب ،و اضافت
اعمالــه الــى الســينما املصرية
الكثير من العمق مبحاكاتها للواقع
لتُخ ّلــف بصمة ُمؤثرة فــي القرن
املاضي ،و ســاهمت بشكل او بآخر
في انتشــار رواياتــه امللهمة لدى
شريحة هامة من القراء.
من اهم اعماله الروائية التي حتولت
الى افالم روايــة « اللص و الكالب «

و « زقاق املدق» التي ظلت محفوفة
باالبهار و ذلــك التأثير املت ّوج بروعة
االقتباس .
امــا الســينما البوليووديــة فهي
ّ
ال تخلــو من االقتبــاس ايضا ،فقد
ح ّول اخملرج ساجناي رواية «ديفداس»
الشــهيرة الى فيلم ،و هي للروائي
و القاص البنغالي سارات تشاندرا،
و قــد تباينــت طريقــة املعاجلة و
جســدت
الطرح لكنها في النهاية ّ
روح الروايــة و بقيت ناقال أمينا لها،
ُمضيفــا عظمة بصر ّيــة و حبكة
عد هــذا العمل
دراميــة هائلة .و ي ُ ّ
نســخة ثالثة و حديثة بعد ثمانية
عقود ليصبح مدخــا مرئيا ،تط ّرق
الى حــال الهند في بدايــة القرن
العشــرين  ،و مبستوى تقني ُمتطور

و استعمال هائل للمؤثرات اخلاصة،
و املُالحظ ان ساجناي برع في احلفاظ
على التشويق مع احلرص على امانة
نقل ســير االحداث فــي الرواية ،و
اســتحدث بذلــك حركــة وطنية
حداثية
في االدب الهندي ،و كانت مناسبة
الستحضار الشــخصية املَنس ّية
الى حيز الوجود مرة اخرى.
لكن لنا ان نتساءل عن اشياء كثيرة
قد تتع ّرض اليهــا الرواية من خالل
اقتباسها و تطويع احلبر الى مشهد
مرئي ،و في هــذا االطار يرى الروائي
االيطالي البرتــو موزافيا ان الرواية
قد تتعرض فيها اشــياء للحذف و
االقصاء عندما تتح ّول الى فيلم ،الن
للسينما حدود و هي تستطيع ايضا

ان تنجز اشــياء رائعة و ُمدهشة ال
يســتطيعها األدب من اجل انشاء
واقع جديد متاما.
اما الفيلســوف و الروائي االيطالي
أمبرتو ايكو فهو يقول « ليس سهال
دائما التعبير في الفيلم عن أشياء
موصوفة على الورق  ،أشــياء سوف
يفهمها القارىء آليا» .
لذلــك ال تخلــو بعــض االعمــال
الســينمائية من تشــويه للرواية
فنيا و ادبيا و لعل «ذاكرة اجلســد»
لكاتبتهــا احالم مســتغامني خير
مثال على ذلك اضافــة الى رواية «
العجوز و البحر» ألرنست
همنغواي و احلاصلة على جائزة نوبل
لألدب حتى انه حني شــاهد الفيلم
خرج قبل نهايته صارخا في الظالم
« ليست هذه قصتي «.
و من جانب اخر ت ُعبر صناعة االفالم
الروائية جتــارة ُمربحة و اســتثمار
جيد لالرباح و جنــي اهتمام النقاد
مع حصد اجلوائز العاملية ،اذ جتاوزت
َمبيعات افالم الروائي ستيفن كينغ
و هو اشــهر كاتب رعب  350مليون
نســخة و بلغت اعماله املُستوحاة
من عوامله الروائية و املُقتبســة ما
يقارب  214عمــا متنوعا بني افالم
قصيــرة و طويلة ،و يكفي القول ان
هناك ما يقارب  25عمل ســينمائي
و تلفزيوني ُمقتبس من رواياته جاري
اعدادهم للعامني القادمني.
ُعد اعظم
اما أجاثا كريستي فهي ت ّ
كاتبة للروايات البولسية حتى اآلن
 ،و ُقدرت مبيعاتهــا اكثر من مليار
نسخة من رواياتها،
لتتصدر االفالم
ّ
املُقتبســة من رواياتها شــبابيك
التذاكر في قاعات عاملية.
ان ُ
الك ّل يَجزم ان املستقبل للصورة
املرئيــة و ان العمــل الســينمائي
اصبح ُمنفتحا اكثر ،و ُمكتســحا
بقــ ّوة لوجــدان املُت ّلقــي املثقف و
حد الســواء ،و هذا في
العادي على ّ
حد ذاته رهان للرواية و رمبا مخاطرة،
ّ
ّ
لكن
يظل احلسم للكاتب فيما يراه
جديرا بابداعه دون الوقوع حتت طائل
قانون العرض و الطلب.
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مركز الشباب العربي ..برنامج للتدريب

ملون

على إنتاج الكتب الصوتية

الصباح الجديد  -وكاالت:
يعكف مركز الشــباب العربي
على تطويــر برنامــج لتدريب
الشــباب علــى إنتــاج الكتب
الصوتية ،فيما دشــن مكتبته
الرقميــة اجملانيــة بالتعاون مع
«منصــة الــراوي» البحرينية
املتخصصــة بإنتــاج الكتــب
الرقمية الصوتية ،لتعزيز احملتوى
العربي الهادف على اإلنترنت.
ويهــدف البرنامج التدريبي إلى
تعريف الشباب العربي مبهارات
اإلنتاج الصوتــي وإجناز ملفات
الكتاب املســموع باستعمال
أحــدث التطبيقــات الرقمية
الذكية املتوفرة على اإلنترنت.
ويتيح التعاون مع منصة الراوي
في مرحلتــه األولــى الفرصة
أمام نحو ألفي شــاب وشــابة
فــي شــتى الــدول العربيــة،
للحصول على اشتراك مجاني
ملدة ثالثة أشــهر فــي املنصة،
واالســتفادة من أكثر من 700
كتاب صوتي ،عبر التسجيل في
قسم «املكتبة الصوتية» على
املوقع اإللكتروني ملركز الشباب
العربي.
وتشــمل املرحلة األولى إنشاء
املكتبة الصوتيــة التي تهدف
إلــى توفيــر محتــوى نوعــي

الصباح الجديد  -وكاالت:
تلجأ أغلب العائالت البريطانية
التي ترغب بالســفر إلى خارج
البــاد إلى إيــداع قططها في
فنــادق مؤهلة ،يتــم انتقاؤها
بعناية وحذر ،بحســب تقييم
الزبائــن وآرائهم علــى مواقع
اإلنترنت.
وتكــون مدة احلجــز من يومني
إلى أســابيع وتصل أحيانا إلى

مبجموعة مــن الكتب الصوتية
املتنوعة ،والتي من شــأنها أن
تســهم برفع الزاد املعرفي لدى
الشباب ،فيما ستشمل املرحلة
الثانية تدريب املواهب الشــابة
على إنتاج احملتوى املسموع.

ويهدف مركز الشــباب العربي
من خالل مبــادرات مثل برامج
التدريب على مهــارات اإلنتاج
الصوتي والكتب املســموعة و
«بودكاست الشــباب العربي»
و»املكتبة الصوتيــة» وتعاونه

مع منصــات رقميــة إبداعية
مثل «شبكة الراوي» ،إلى متكني
الشــباب العربي مــن املهارات
املتقدمة وتسهيل وصوله إلى
محتوى صوتي متنــوع ومفيد
في أي وقت.

وســيكون بوســع الشــباب
االســتفادة من مهارات رقمية
جديدة والوصــول إلى محتوى
متنــ ّوع مــن الكتــب العربية
مــن مجموعة من الناشــرين
واملؤلفــن والــرواة واملنتجــن

والفنانني ،مبا يثري جتربة التعلم
املســتمر والقراءة ويعزز فرص
القراء وخاصة األجيال الشــابة
في اكتساب مهارات شخصية
ومهنية جديدة وحتصيل املعرفة
واخلبرة.
ومن خالل هذا االشتراك اجملاني،
سيتكمن الشباب من الوصول
إلــى مئــات الكتــب النوعية
الصوتية فــي مجاالت متنوعة
كالقيــادة واإلدارة ،والتنميــة
الذاتيــة ،واالقتصاد ،والقصص
والروايات ،ومبا يسهم في تنمية
املهــارات والقدرات واالســهام
فــي بنــاء مجتمــع إلكتروني
متفاعل يجمع القراء واملؤلفني
والناشرين في فضاء موحد.
وتعــزز املبادرة انتشــار الكتاب
املســموع كما تواكــب تطور
املنصات الرقميــة التي تعمل
على حتويــل الكتب الورقية إلى
إلكترونية ومسموعة بالتوافق
مع أصحاب حقوق النشر.
وتوفر املكتبة الصوتية التابعة
ملركز الشــباب العربي مخزونا
معرفيــا متنوعا مــن الكتب
املســموعة واحملتــوى الصوتي
املتاح باللغة العربية للشــباب
من خــال املوقــع اإللكتروني
للمكتبــة وبصيغــة ملفــات
رقمية مدمجة سهلة التحميل
عبر الهاتف املتحرك.

فنادق خمس نجوم للقطط في بريطانيا
جنيهات لليلــة الواحدة لغاية
 24جنيها.
وتقول لوســي ،عضو مجلس
إدارة مجموعــة فنــادق «لونغ
كروفت» ،التي تأسســت عام
 2010وتضــم  25فرعــا فــي
عمــوم بريطانيــا ،إن «معاملة
القطط كنــزالء ال تقل أهمية
عــن التعامل مع البشــر ،وفي
احلالتني يجب تلبية االحتياجات

أشــهر ،حتــرص إدارات الفنادق
خاللهــا علــى التواصــل مع
أصحاب القطــط عبر مقاطع
الفيديو والصــور ،لتطمينهم
عن صحتها ومزاجها العام.
وتتبايــن األســعار بحســب
التصنيف وعدد اجلوائز التي حاز
عليها الفندق خالل املشــاركة
فــي احملافل العامليــة ،غير أنها
في العموم تتراوح بني عشــرة

9

على أمت وجه».
وفي ما يخص وجبــات الغذاء
تقول أن كل وجبة تتم استشارة
خبراء التغذية بشــأنها ،لبيان
مالءمتها لكل قط على حدة.
وتضيــف« :نحــرص دوما على
متابعة درجــة حرارة الغرف مع
االعتنــاء بالتفاصيل من حيث
الشراشف املكوية على األسرة
واملفارش القطنية».

استنساخ حيوان من اخر مجمد
اســتطاع علماء في أميركا ،استنساخ أول فصيلة من حيوان
ابن عرس مهــددة باالنقراض ،من خالل جينات حيوان نفق منذ
 30عاما.
وأطلق على احليوان املستنسخ «إليزابيث آن» ،ومت استنساخه
في العاشر من كانون األول /ديســمبر املاضي ،ومت اإلعالن عنه
امس االول بحسب وكالة «أسوشيتد برس» األميركية.
ويعد احليوان نســخة من عرســة نافقة تدعى «ويال» ،ورحلت
في عام  ،1988ومت جتميد بقاياها مع ظهور تكنولوجيا احلمض
النووي حينها.
وأشــارت الوكالة إلى أنه ميكن لالستنساخ أن يؤدي إلى إعادة
أنواع منقرضة من احليوانات.
ونقلت عن العالم الرئيس في منظمة «ريفايف آند ريســتور»
بن نوفاك ،أنه «ميكن أن حتــدث التكنولوجيا احليوية والبيانات
اجلينومية ،فرقا على أرض الواقع من خالل جهود احلفظ».
وفي مدينة «ســان ديغو» بوالية كاليفورنيا ،يتم حفظ خاليا
أكثر مــن  1100فصيلة حيوانية وفصائــل فرعية من جميع
أنحاء العالم.
 VAIOتتألق بحاسب جديد
كشفت  VAIOاليابانية مؤخرا حاسب مميز طورته ليكون واحدا
من بني أفضل احلواســب احملمولة في العالــم وأكثرها متانة
وعملية.
وأكثر ما مييز حاســب  Vaio Zهيكله اخلارجي املتني والنحيف
الذي يــزن نحو  1.04كلغ فقط ،واملصنوع مــن ألياف الكربون
التي جعله قادرا على مقاومة الصدمات بشكل ممتاز.
وجهز احلاســب بشاشــة مبقاس  14بوصة قــادرة عل عرض
فيديوهات بدقــة  ،4kوميكنها أن متيل بزاوية  180درجة ،إضافة
إلى معالج  11375H-Core i7احلديث ،وذواكر وصول عشــوائي
تتراوح سعاتها ما بني  8و 32غيغابايت ،وأقراص تخزين داخلية
من نوع  SSDبســعات تبدأ من  512غبغابايــت وتصل إلى 2
تيرابايت.
كما زودت  VAIOالنمــاذج ببطاريات تســاعدها على العمل
لفترات تصل إلى  17ســاعة ،ومبنافذ  ،Thunderbolt 4ومنافذ
 ، HDMIومنفــذ  3.5ملم للســماعات ،ومنفذ ،USB Type-C
وتقنيات  Dolby Atmosللتوزيع املمتاز لألصوات.
صناعة الفوالذ من القهوة
قد يصبــح من املمكن قريباً ،اســتعمال القهــوة املطحونة
واإلطارات القدمية ،في إنتــاج الفوالذ بطريقة صديقة للبيئة،
بفضــل اإلجناز العلمي الذي عرض امس االثنني مبهرجان علمي
يُقام فــي لندن على وفق تقرير نشــرته صحيفة The Times
البريطانيــة .التقنية اجلديدة جاءت من تطوير البروفيســورة
فيينا ساهاجواال ،من جامعة نيوساوث ويلز األسترالية ،وتلغي
احلاجة إلى الفحم في صناعة الصلب.
مناقشات اآلن مع شــركة «مولي كوب»
تخوض ســاهاجواال
ٍ
الشركة التي تســتعمل بالفعل نســخة من تقنيتها ،ومن
املفترض أن تكون الشــركة األسترالية وسيطا ً لنقل التقنية،
فهي جتري اآلن محادثات مع مصنعني بريطانيني مهتمني.
وكانت شــركات لصناعة الصلب في أســتراليا بدأت بالفعل
اســتعمال نســخة مبكرة مــن التقنيــة التــي ابتكرتها
ســاهاجواال ،تقنية «حقن البوليمر» ،التي ق ّلصت احلاجة إلى
استعمال فحم الكوك بنسبة .50%

مصادر للطاقة ..من ضمنها الصوت والتنفس
يبتكــر العلمــاء بــن احلني واحلــن االخر
مصادر طاقة جديــدة ،وبعد ان كان النفط
ومشتاقته مصادر الطاقة الرئيسة صارت
االبحاث تركــز على بدائل تكــون صديقة
للبيئــة خاصــة بعــد ان تأثرت بســبب
انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون من املصانع
واالحتبــاس احلراري وتضــرر طبقة االوزون
وغيرها.
من مصــادر الطاقة املبتكرة واملدهشــة
لغرابتها:
بقايا الطعام
في أغلــب األحيان فأن األشــخاص الذين
يقومون بطهي كميــة كبيرة من الطعام،
يتبقى جزء كبير منــه ،وحتديدا في بلداننا
العربية ويلقون املتبقي في حاوية القمامة.
فــي عــام  2006م ،بدأ التخطيــط إلنتاج
مصادر جديدة للطاقة النظيفة واملتجددة،
بتحويل بقايا الطعــام إلى طاقة نظيفة،
حيث جمعوا أكبر قدر من بقايا الطعام من
مطاعم سان فرانسيسكو ،وقاموا بتوليد
كهربــاء من تكفــي لعمل عشــرة بيوت
كاملني .

وفي جامعة كاليفورنيا قامت البروفيسورة
رولينج شــاجن باختــراع تكنولوجيا جديدة
تســمى الهضم الالهوائي ،ملعاجلة وإعادة
تدوير بقايا الطعــام ،ثم حتويله إلى بكتريا
تقــوم بتحويل بقايا الطعام إلى غاز امليثان
والهيدروجني ،ثم حتويل هــذه الغازات إلى
كهرباء .
وفي مزرعــة مونت جلوري قــام صاحبها
بتوليد الطاقة ألكثر من  150ألف منزل ،عن
طريــق جتميع روث ما يقرب من  1600بقرة ،
ويتم صبها في قوالب أسمنتية ،وحتويلهم
إلى غــاز قابل إلنتاج الطاقــة الكهربائية،
وينج يوميا ً  300كيلو وات ،ما يساعد على
تغطية احتياج ما يقرب من  300منزل.
التنفس
يعد من أهم األشياء التي ال ميكن لإلنسان
او أي مــن الكائنــات أن تعيش مــن دونها،
إضافة إلــى هذا فإن اخملتــرع جكو بولوا ال
موجيال وجد اهمية اخــرى للتنفس ،وهذا
عن طريق قناع للوجه يقوم بتحويل الزفير
الذي يخرج من اإلنسان إلى طاقة كهربائية،
ميكن لها أن تقوم بشــحن جهــاز احملمول

لقطة

أسد بابل «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

اخلاص ،كما يؤكد أنه ميكن لألشــخاص أن
يســتغلوا هذا اجلهاز في أثناء الرياضة في
شحن هواتفهم في ذات الوقت ،ألن الزفير
مع احلركة يكون أكثــر ،كما يحاول تطوير
القناع حتى يصبح مناســب لالستعمال
في جميع األوضاع حتى في أثناء النوم.
الصوت
قام مجموعة من مهندسي الصوت ،والذي
يعملــون في مجــال الدوائــر اإللكترونية
باختراع جهاز يســاعد على حتويل الطاقة
الصوتية إلى طاقة كهربائية ،ويكمن السر
في شــرائح مغطاة بأُكسيد الزنك ،عليها
شــرائح قادرة على إمتصاص الصوت ،بعد
أن يعبــر الصوت إلى أوكســيد الزنك فأن
الشرائح متتصه وحتوله إلى ذبذبات ،تساعد
على شــحن البطاريات  ،فيمكــن أن يتم
شحن الهاتف احملمول في أثناء التحدث في
مكاملة صوتية ،عن طريق حتويل الصوت إلى
طاقة ويسعى العلماء إلى استعمال طاقة
الضوء التي توجد في الشوارع ،والسيارات
وحتويلها إلى طاقة قــد تصل إلى  50ملي
فولت ،من شدة صوت  10دي سي بل .

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

حظك اليوم
الحمل

الثور

الجوزاء

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

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

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

السرطان

األسد

الميزان

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

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

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

العذراء

العقرب

القوس

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

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

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

الدلو

الجدي

الحوت

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

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

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

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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ياسين بونو يسجل رقما
قياسيا مع إشبيلية

مدريد ـ وكاالت:
أسهم حارس املرمى املغربي ياسني بونو في تعزيز
حظوظ ناديه إشــبيلية في املنافســة على لقب
الليجا بعد انتصاره السادس تواليا على أوساسونا
 0-2ليقتنص املركز الثالث من برشلونة.
وحقق بونو رقما قياسيا بعدما أصبح أكثر حارس
يحافظ على نظافة شباكه مع الفريق األندلسي،
بواقــع  517دقيقة ،حيث حافظ أمام أوساســونا
على شــباكه للمباراة اخلامسة تواليا.ولم يدخل
مرمــى بونو أي هدف منذ  19كانون الثاني املاضي،
حينما اهتزت شباكه بهدف إلدجار ميندي ،العب
أالفيس.وتفوق بونو بدقيقة عن الرقم القياســي
السابق املسجل باسم احلارس البرتغالي بيتو في
موســم  2015-2014وبـ  6دقائق عــن رقم أندري
بالوب في عام .2008

مفكرة اليوم

دوري أبطال أوروبا

مونشنغالدباخ ـ مان سيتي 11:00
مساء
ً
مساء
أتالنتا ـ ريال مدريد 11:00
ً

الدوري األوروبي

مساء
توتنهام هوتسبيرز ـ وولفسيبرجر 8:00
ً

الدوري اإلسباني

برشلونة ـ إلتشي

مساء
6:00
ً

رياضة

اليوم ضمن دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يطمئن زيدان قبل موقعة أتاالنتا
العواصم ـ وكاالت:

حرصــت إدارة ريــال مدريد على
توجيه رسالة طمأنة إلى املدرب
الفرنســي زين الدين زيدان قبل
مواجهــة أتاالنتا ،مســاء اليوم
األربعــاء ،في ذهــاب ثمن نهائي
دوري أبطــال أوروبا.ويخــوض
ريال مدريــد مبــاراة أتاالنتا من
دون كل مــن :ســيرجيو راموس،
وداني كارفاخــال ،وإيدير ميليتاو،
ومارســيلو ،وألفــارو أودريوزوال،
وفيــدي فالفيــردي ،ورودريجــو،
وإيدين هــازارد ،وكرمي بنزميا.ووفقًا
لبرنامج «الشيرجنيتو» اإلسباني،
فإن إدارة ريال مدريد أبلغت زيدان
أنه سيســتمر مــع الفريق هذا
املوســم مهما ســيحدث على
مستوى النتائج.
وكانت بعــض التقارير ،منذ عدة
أسابيع ،زعمت أن إدارة ريال مدريد
تــدرس اإلطاحــة بزيــدان عقب
خســارة لقبي السوبر اإلسباني
وكأس ملك إســبانيا ،باإلضافة
إلى تأخره في املنافسة على لقب
الليجا.وجنــح امليرجني مؤخرًا في
تقليص الفرق مــع أتلتيكو في
صــدارة الدوري اإلســباني إلى 3
نقاط فقط ،لكن الروخيبالنكوس
لديه مباراة مؤجلة.
وأعلن زين الدين زيدان ،مدرب ريال
مدريد ،قائمة الفريق املســافرة
إلى إيطاليــا ملواجهة أتاالنتا في

زيدان في مهمة صعبة بغياب عناصر اساسية في تشكيلة الريال

دوري أبطال أوروبا ،اليوم في ذهاب
الدواملدافــع ور ثمن النهائي على
ملعب جيويس.
وال يزال الفريق اإلسباني ،يُعاني
من مشــكلة الغيابات.ويفتقد

الفريــق العديــد مــن عناصره
األساســية بتلك املبــاراة ،مثل
املدافع والقائد سيرجيو راموس،
وداني كارفاخال ،وإيدير ميليتاو،
ومارســيلو دا ســيلفا ،وألفارو

أودريــوزوال ،وفيــدي فالفيردي،
ورودريجــو ،باإلضافة إلى الثنائي
إيدين هازارد ،وكرمي بنزميا.وجاءت
قائمة الريال كالتالي :حراســة
املرمــى :كورتوا ،لونــن ،ألتوب،

الدفــاع :فاران ،ناتشــو ،ميندي،
شوســت ،ميجيــل ،الوســط:
كروس ،مودريتش ،كاســيميرو،
إيســكو ،أريبــاس ،بالنكــو،
الهجوم :أسينســيو ،فاسكيز،

فينيسيوس ،ماريانو ،هوجو دورو.
وأبــرز تقرير صحفــي كتالوني،
احلالة الصعبة التي يعيشــها
ريال مدريد ،قبل مباراته املرتقبة
أمام مضيفــه أتاالنتا اإليطالي،
وذكــرت صحيفــة «ســبورت»
أن ريــال مدريد ،سيســافر إلى
بيرجامو
متوجســا من املباراة،
ً
وذلك لعدة أسباب ،على رأسها
اإلصابات ،حيث يشير كل شيء
إلــى أن املدرب زيــن الدين زيدان،
لن يستعيد أيا من املصابني قبل
اللقاء.
وبالتالي ســيكون أمامه فقط
االعتمــاد علــى  10العبني ،من
الفريــق األول ،باإلضافة لبعض
التعزيزات من الكاســتيا.وقالت
الصحيفة إن امليرينجي ،سيكون
هدفه التعادل في مباراة الذهاب،
من أجل إبقاء آمال التأهل للدور
التالي ،من خالل مواجهة اإلياب
التي ســتقام في مدريد ،حيث
يأمل في استعادة بعض الالعبني
املصابني.وأشــارت «ســبورت»
إلى أن ســجل األندية اإلسبانية
مؤخرًا ،فــي البطوالت األوروبية،
يخيف ريال مدريد.
فقد خسر برشــلونة ( )1-4أمام
باريــس ســان جيرمــان ،بينما
سقط إشبيلية على يد دورمتوند
( ،)2-3فــي دوري األبطــال ،كما
تعرض ريال سوســيداد للهزمية
برباعية أمام مانشستر يونايتد،
بالدوري األوروبي.

رياضة
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بطال العراق واالمارات يتواجهان في «كأس السوبر»

طاجيكستان تبدي رغبتها في لقاء أسود الرافدين وديا
بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقّ ت الهيئة التطبيع َّية الحتاد
كــرة القدم دعوة رســم َّية من
االحتاد الطاجيكستاني إلقامة
مباراة دول َّية وديَّة جتمع منتخبي
البلدين نهاية آذار املقبل حتضيرا ً
الستئناف مشــوار التصفيات
القاريَّــة املزدوجــة املؤهلة إلى
نهائيات كأس العالم في قطر
 2022وأمم آسيا الصني .2023
وقــال املديــر اإلداري للمنتخب
الوطني باسل كوركيس في في
حديث صحفي ،إ َّن «التطبيع َّية
تلقــت دعــوة رســم َّية مــن
طاجيكستان وسيتم عرضها
على مــدرب منتخبنا الوطني
الســلوفيني سيتريشــكو
كاتانيتــش» ،مرجحــا عــدم
موافقة السلوفيني على خوض
اللقاء بحكم برودة األجواء في
العاصمة الطاجيكية دوشنبه
نهاية الشهر املقبل.
وفي ما يخص مصير اللقاء أمام
الكويــت ،أوضــح كوركيس أ َّن
«االحتــاد الكويتي لم يعتذر عن
مالقاة منتخبنا وإمنا طلب نقل
املبــاراة التجريب َّية من الكويت
إلى اإلمــارات الرتباط املنتخب
الكويتي مســبقا ً
مبعســكر
ٍ
خارجــي يقام فــي مدينة دبي،
وســيبقى القرار األول واألخير
مرهونا ً مبوافقة كاتانيتش».
واضــاف أ َّن «التطبيع َّية تعمل
على تلبيــة رغبة املدرب بإقامة
مبــاراة دول َّيــة نهاية الشــهر
املقبــل ،إال أ َّن اخليارات محدودة
للغاية بســبب إجراءات احلظر

منتخبنا الوطني في مباراة سابقة

الصحــي التي تتبعهــا أغلب
بلــدان العالــم فــي الفتــرة
احلالية».
إلــى ذلك ،كشــف ايــاد بنيان
رئيس الهيأة التطبيعية الحتاد
الكرة املركــزي ،ان التطبيعية
اتفقت مــع االحتــاد االماراتي
القامة مباراتــن وديتني لكاس

الســوبر لبطلي دوري الدولتني.
وقال بنيــان ان بطلــي الدوري
العراقي واالماراتي ســيلتقيان
في منافســات كأس الســوبر
الودية لالندية والتي ســيحدد
موعدها الحقا.
وبني بنيان؛ ان النســخة االولى
ســتجري فــي ملعــب جذع

درجال وبن إبراهيم يستعرضان خطط
وبرامج تطوير الكرة اآلسيوية
إعالم الشباب والرياضة:
التقى وزيــر الشــباب والرياضة
عدنــان درجال أول أمس ،الشــيخ
ســلمان بن ابراهيــم آل خليفة
رئيس اإلحتاد اآلسيوي لكرة القدم
النائب األول لرئيس اإلحتاد الدولي
لكرة القدم  ،علــى هامش الزيارة
التي يقوم بها الى مملكة البحرين
حاليا .
وعبــر الوزيــر درجال عن شــكره
وتقديره إلى الشــيخ سلمان بن
ابراهيــم آل خليفة على حســن
االســتقبال ُمذكــرا ً مبواقفــه
املتميزة على صعيد دعم مسيرة
كرة القــدم العراقيــة  ،و جهود
اإلحتــاد اآلســيوي في مســاندة
خطط وبرامــج اإلحتادات الوطنية
اآلسيوية لتطوير منظومة اللعبة
في مختلف أنحــاء القارة ومنها
العراق .
واســتعرض درجال ما يشــهده
العــراق من نهضــة عمرانية في
مجال البنــى التحتية فضالً عن
التحــوالت االحترافيــة املواكبة
للعالم في مجــال دعم الرياضة
وكــرة القــدم حتديدا ً وســعيه
إلستضافة البطوالت الدولية.
من جانبه رحب الشيخ سلمان بن
ابراهيم بالوفد العراقي مشــيدا ً

درجال يلتقي بن إبراهيم
باملكانــة الرائــدة التــي حتتلها
الرياضة العراقية على الســاحة
اآلسيوية واملنجزات التي حققها
العراق على صعيد النهوض بالبنى
التحتية للحركة الرياضية و بدور
مؤسســات العمل الرياضي في
البالد لتعزيز التواجد العراقي في
احملافل الرياضية القارية والعاملية.
واســتعرض رئيس اإلحتاد اآلسيوي
لكــرة القــدم خالل اللقــاء أهم
اخلطــط املســتقبلية لإلحتــاد
القــاري مبينــاُ أن تلــك اخلطط
تضــع اإلحتادات الوطنيــة محورا ً
أساســيا ً لكل البرامج واملبادرات
الهادفة للتطوير املســتدام لكرة

القــدم اآلســيوية والتأكيد على
أهمية الشراكة التامة بني اإلحتاد
اآلســيوي واإلحتــادات الوطنيــة
من أجــل الوصول إلــى األهداف
والغايــات املنشــودة على صعيد
املســتويات كافة.وجــدد رئيــس
اإلحتاد اآلســيوي دعمه للعراق في
جميع مساعيه التي تبرز مكانته
قاريا ودوليا .وحضر اللقاء الدكتور
عبدالرحمن صادق عســكر األمني
العام املســاعد للمجلس األعلى
للشــباب والرياضــة ،والدكتــور
محمــد عدنــان القائــم بأعمال
ســفارة جمهورية العــراق لدى
مملكة البحرين.

تقرير

النخلة في البصرة ،والنسخة
الثانية ســتقام فــي أبو ظبي
بدولة اإلمــارات العربية.بني أن
املباراتني تأتيــان ضمن االتفاق
املبرم بني اجلانبني خالل تواجده
(اياد بنيان) في اإلمارات مؤخرا.
وفي سياق اخر ،كشفت الهيئة
التطبيعيــة الحتــاد الكرة ،عن

مفاحتة فرق من اســيا وافريقيا
واوروبــا القامــة مبــاراة ودية
خالل فترة «الفيفا دي» املقبلة
.وقال رئيــس الهيئة اياد بنيان ،
إن االحتــاد ســيقيم للمنتخب
الوطنــي العراقي خــال هذه
الفترة معسكرا ً تدريبيا ً إما في
الكويــت أو االمارات.وأضاف أن

التطبيعية بدأت تفاحت منذ اآلن
احتادات من اسيا وافريقيا واوربا
القامــة مياريات وديــة ،إضافة
إلى املباراة التي سيخوضها إما
مع منتخب الكويت أو االمارات
خالل املعسكر التدريبي .وأوضح
أن املباريــات الودية ســتكون
فرصة خــال جتمــع الالعبني
احملترفني فــي هذا الوقت ،مبينا ً
أن كاتانيتش يرغــب بأن ّ
يطلع
علــى الالعبني بشــكل اكثر
ليتوصل الى قناعة في الوقوف
على تشكيلة املنتخب الوطني
الــذي يســتعد للمنافســات
املزدوجة املؤهلة لكاس العالم.
ويقــف منتخبنــا الوطنــي
العراقي فــي املركز االول ضمن
ترتيــب اجملموعــة اآلســيوية
الثالثــة ،برصيد  11نقطة ،تاله
املنتخب البحريني وله  9نقاط،
وإيران ثالثا وله  6نقاط ،ثم هونغ
كونغ بـ  5نقاط ،واخيرا كمبوديا
بنقطة واحدة فقط.
وحافــظ املنتخــب العراقــي
لكــرة القدم ،علــى ترتيبه 69
عامليــا ً والســابع اســيويا ً في
تصنيف الفيفا اجلديد لشــهر
شباط شــباط ..وجاء املنتخب
البلجيكــي اوالً ،فرنســا ثانياً،
البرازيــل ثالثاً ،انكلتــرا رابعاً،
البرتغــال خامســا ً واســبانيا
سادساً.وبحســب التصنيــف
الدولي واصل املنتخب الياباني
تصــدره للفرق اآلســيوية ،في
التصنيــف العاملي فــي املركز
 28عامليــا يليــه إيــران باملركز
الثاني اسيويا و 33عامليا كوريا
اجلنوبية ثالثا آسيويا واملرتبة 40
عامليا.

العميدي  :وزير الشباب تعهد بإقامة
بطولة دولية بكرة السلة في بغداد
بغداد ـ محمد حمدي*
أكــ َد رئيــس اإلحتــاد العراقي
املركزي لكرة الســلة حسني
العميــدي  ،إن الدعــوة التي
وجهها وزير الشباب والرياضة
عدنــان درجال فــي العاصمة
البحرينية املنامة لشخصيات
معنية بكرة السلة اآلسيوية
انطــوت على أهميــة كبيرة
خلدمـــة كـــرة السلـــة
العراقيـة.
مضي ًفا أن احلضور متثل باآلمني
العــام لإلحتاد اآلســيوي وممثل
اإلحتاد الدولي هاكوب غاجريان
ورئيس اإلحتــاد البحريني لكرة
الســلة وليد العلوي والقائم
بأعمــال الســفارة العراقية
في البحرين وعــدد من اخلبراء
واملعنيني بلعبة كرة الســلة
 ،وشهدت اجللســة طروحات
مهمــة اســتعرض خاللهــا
الوزير درجال ملستقبل الرياضة
العراقية بصور ٍة عامة والسلة
بوجه خاص ،منو ًها أنه يرغب
بسماع أفكار جديدة وطروحات
ت ُسهم في تطوير اللعبة بآلية
مدروسة .
ولفــت إلى أن اللقاء شــهد
توافقًا مــع أمني عــام اإلحتاد

اليد يؤكد إلغاء بطولتي
آسيا للشباب والناشئين

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر االحتاد اآلســيوي لكرة اليد ،أول أمس،
إلغاء بطولتي آســيا للشباب والناشئني
لكرة اليد واللتني كان من املقرر اقامتهما
في البحرين واوزبكستان خالل شهري آذار
وحزيران من العام اجلاري.
وذكر بيان لالحتــاد العراقي لكرة اليد،أن «
قرار اإللغاء جاء بعد أن ألغى االحتاد الدولي
لكــرة اليد بطولتــي العالم للشــباب
والناشئني بسبب استمرار جائحة كورونا
وحفاظا ً على سالمة جميع الفرق».
يذكــر ان منتخب الشــباب انتظم في
تدريبــات ضمن معســكره التدريبي في
إيران ومن املقرر ان يشــارك على هامشه
في بطولة دولية تقام هناك.

اإليفواري ماكورو
يلتحق بالزوراء

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل اإليفواري أحمد ماكورو ،جنم الزوراء،
إلى العاصمة بغداد ،لينضم رسم ًيا إلى
الفريق بفترة االنتقاالت الشــتوية.وقال
راضي شنيشــل ،مدرب الزوراء« ،ماكورو
وصل وســيخضع للفحوصــات الطبية
واالختبــار الفني قبل إضافته بشــكل
نهائي إلى الفريق».
وأردف مدرب الــزوراء« :هناك قناعة أولية
بالسيرة الذاتية ألحمد ماكورو ،ومع ذلك
سيخضع لالختبار قبل أن يضاف لقائمة
الفريــق بشــكل نهائي».واســتكمل:
«الالعب يعــد آخر صفقــات الفريق في
االنتقاالت الشتوية ،وال يوجد وقت كافي
للتعاقد مــع محترف آخــر ،وبالتالي أن
وجدنا القناعة الكافية بالالعب سنقفل
القائمة بشــكل نهائي».وبني أن الفريق
يواصــل حتضيراتــه اليومية اســتعدادا
ملنافســات املرحلة الثانية ،مشــيرا إلى
أنه يســعى للحفاظ على اخلط البياني
املتصاعد للفريق واملنافســة بقوة على
اللقب.يشــار إلى أن الــزوراء يحتل املركز
الثاني فــي الئحة الترتيب بنهاية املرحلة
األولى برصيد  36نقطة.

الطب الرياضي ُتقيم ً
دورة
عن اإلصابات والمنشطات

العميدي

اآلسيوي بشــأن إقامة بطولة
دولية بكرة الســلة في بغداد،
وبناء قاعــدة حديثــة للعبة
خــال جلب مدربني أجانب
من
ِ
وعمــل مــدارس وأكادمييــات
تبنــي كــرة ســلة صحيحة
للمستقبل .
وتطــر َق الوزير درجــال بصور ٍة
تفصيليــة إلــى
عمــل وزار ِة
ِ
الشــباب في
الوقــت احلاضر
ِ
والنهضة العمرانية في البنى
التحتية الرياضية ،ال ســيما
قاعة بغداد آرينا املغلقة سعة

( )7000متفــرج ،ومتابعتهــا
أجل إجنازها
ٍ
بشــكل يومي من ِ
لتكــون قاعــة مســتقبلية
متكاملة للبطــوالت الدولية،
وتعهد بإجنازها في الربع األخير
من العام احلالــي  .من جهت ِه
زود الســيد غاجريــان درجال
مبالحظات مهمة تتعلق بإدارة
القاعــات الرياضيــة وتنظيم
البطوالت وإمكانية إقامة ورش
ودورات تدريبية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامــت دائرة الطب الرياضــي أول أمس،
دور ًة عــن اإلصابــات الرياضية ومكافحة
املنشطات بالرياضة قدمها رئيس قسم
التوعية والتطوير الدكتور حســام نبيل،
اســتهدفت الالعبني واملدربني واملعاجلني
الطبيعني ألنديــة وزارة الداخلية
خملتلف
ِ
األلعاب ،وتستمر ملد ِة ( )٣أيام.
استهل الدكتور « نبيل حديثه عن كيفية
مكافحة املنشطات ،وحتدث عن الوكالة
ً
فضل عن
العاملية ملكافحة املنشــطات،
اللجنــة العراقية ملكافحة املنشــطات
واخملالفات العشر النتهاك قواعد مكافحة
املنشطات واالستثناء العالجي .ثم ألقى
املعالج الطبيعي سعدي هتاف محاضرة
عن اإلصابــات الرياضية وطــرق تأهيلها
وكيفية جتنب هذه اإلصابات في املالعب .

* إعالم الشباب والرياضة

أكثر دول العالم تعمل بنظام تقنية الفيديو الحديثة

ضرورة االستعانة بمشروع الفار واالخذ بنصيحة المدرب أحمد مناجد
نعمت عباس*
أحمد مناجد عرفنــاه العبا ً متميزا ً
هدافا ً خلوقا ً وجنما ً المعا ً في بطولة
آســيا التي حصد منتخبنا الوطني
لقبها عام  ،2007وساهم مساهمة
فعالة في مســاعدة زمالئه الالعبني
في حتقيق اللقب ،وعندما احترف في
نادي رأس اخليمة آخر اشــواطه حتت
إشــراف املدرب التربــوي القدير نزار
أشرف ظهر مبستوى كبير وقدم حملات
فنيــة رائعة ،وكان أبــرز احملترفني في
دوري الدرجة األولى اإلماراتي وقتذاك
حتــى لفت نظري وكتبــت عنه في
اإلعالم اإلماراتي موضوعا ً حتت عنوان
رأس اخليمة يستنجد مبناجد ،وهكذا
قضى فتــرة احتراف ناجحة في نادي
رأس اخليمة.
وفــي لقاء مرئي مع مدربنا الشــاب
أحمد مناجد وفــي مباراة فريقه مع
برايتي بعد املباراة قال مناجد :احلكم
اخطــأ في احتســاب ضربــة جزاء
لبرايتي وكان اخلطــأ خارج منطقة
اجلــزاء ،وطلــب مناجد االســتعانة
بالفــار حتى ال تتحــول الرياضة إلى
قضايا عشــائرية ،وله احلق في هذا
القــول وكلنا نتذكــر االعتداء على
احلكم الدولي ســمير شبيب وبعد
هذه احلادثة انتهت األزمة وفق العرف
العشائري.
أكثــر دول العالــم بــدأت ت ُطبــق

التكنولوجيــا وتســتعني بتقنيــة
الفيديو وفــي اإلمارات ُطبــق الفار
وهــدأت االعتراضــات وانتهــت
املشــكالت واحلكم بدأ بالتحرر من
الضغوطات بعد أن توفرت له وسائل
مســاعدة في القــرارات الصعبة،
وبعــد أن جنحت هــذه التجربة في
جميع دول العالم وحكامنا الدوليني
كفاءات ممتازة ميكن االستعانة بهم
في تقنيــة الفيديــو والدكتور عالء
عبد القــادر عليه مســؤولية البت
في هذا املوضوع ورفع هذه التوصية
إلى اللجنــة التطبيعيــة باعتماد
الفار في الــدوري العراقي ،وحكامنا
الشــباب من خالل متابعتي للدوري
يقدمون مســتويات جيدة وعناصر
شــبابية قادمة ،لذا علينا حمايتهم
ومساعدتهم بتقنية الفار.
أبرز حكام العراق عبر التاريخ الراحل
صبحــي أديب  -اهلل يرحمــه  -والد
احلكم لــؤي صبحــيُ ،حرم ســتة
أشهر بســبب احتسابه هدف لنادي
الشرطة في مرمى امليناء والذي جاء
من ضربة حرة غير مباشــرة سددها
النجم السابق دكلص عزيز وسجل
هدفا ً دون أن متــس الكرة أحد ،وقتها
قال حكمنا الراحل أبو لؤي اعتقدت
أن حارس مرمى نــادي امليناء قد ملس
الكــرة ،وعلى هذا علينا اســتخدام
الفار حتى تســير األمور في املســار
الصحيــح ودعوة خالصــة للعمل
بهذه التقنيــة احلديثة حتى نواكب

نعمت عباس يتوسط احلكمان السابقان محمد عرب وعالء عبد القادر في لقطة تذكارية
التطورات وننهض بكرة القدم.
أزمة نــادي الناصرية ونــادي الرفاعي
وبعد املبــاراة مت االعتــداء على احلكم
الشاب فارس محســن من محافظة
ميسان حيث أن جميع الالعبني اعتدوا

بالضرب على احلكم في منظر مشني،
على املســؤولني أن يتخذوا اإلجراءات
احلاســمة على هؤالء أشــباه الرجال،
أتذكر الالعــب حميد خليل العب نادي
األمانة أساء ملراقب اخلط فقررت اجلهات

املســؤولة على اللعبة بحرمانه مدى
احلياة ،نحتاج هكذا قرارات شــجاعة
حلماية حكامنا من هذا التهور.
وفــي عــام  1989في مباراة الســام
والناصرية ،ســجل مهاجم الناصرية

هدفا ً بيده على طريقة الراحل مارادونا
واحتســب الهــدف وكانــت مبــاراة
مصيريــة وكان الســام حتــت قيادة
الراحل الذهبي ناظم شاكر حيث كان
العبا ً ومدربا ً فــي نفس الوقت ،وحكم
املباراة املبدع حازم الشــيخلي وقتها
كنت حارس الســام وقلت للحكم أن
الهدف سجله مهاجم الناصرية بيده
وأقســمت له بذلك ولكن احلكم أخذ
القرار واحتسب الهدف ،ولم يحدث اي
إساءة للحكم الدولي القدير وانتهت
املباراة لصالح الســام ،وفــي املباراة
ذاتهــا رُفع الكارت األصفر بحق النجم
الراحــل ناظم شــاكر وتقبــل القرار
بكل رحابة ،هكذا كانت تســود القيم
رياضتنا فماذا جرى؟! أين املفاهيم التي
تعلمناها؟! .
كانت الفرق اخلليجية حتلم أن تشارك
في بطولة ينظمها العراق اآلن نتمنى
ونترجى أن ننظم بطولــة اخلليج في
البصرة ،ففي عام  1979نظمها العراق
وجنح بامتياز بشهادة اجلميع.
كل دول املعمــورة ينتهجون  3خطط
للعمــل الرياضــي ،خطــة قصيــرة
املدة وخطة متوســطة املدى وخطة
طويلة املــدى ،إال نحن فخططنا آنية،
ونصيحتــي ألهــل الشــأن االعتذار
واالمتناع عن تنظيــم بطولة اخلليج
وإصــاح الداخل بــكل تفاصيله ألن
املعانــاة وصلــت إلى درجــة ال ميكن
السكوت عنها.
مشروع الفار البد من العمل به ورصد

ما يحتاج من أمــوال وكوادر للبدء في
تطبيقة بالدوري احمللي .عملنا اتفاقية
تعاون مع اجلانب اإلماراتي ،واإلمارات منذ
زمن بعيد تســتقبل احلكام العراقيني
للمعسكرات وورش العمل بدعوة من
املونديالي علي بو جســيم الذي أدار 3
بطوالت لكأس العالم ،ولطاملا أبرمت
اللجنة التطبيعية مع اجلانب اإلماراتي
عليها أن تســتعني بخبرات بو جسيم
في مشروع الفار من خالل ورشة عمل
احلــكام العراقيني في دولــة اإلمارات
والكابنت عالء عبد القادر يدعو ويتمنى
أن يطبق الفار حلماية حكامنا الشباب
من هذه التجاوزات الال تربوية.
ما رُصد من أموال لبطولة اخلليج يجب
أن يتحول إلى مشروع الفار ،ألن سالمة
الكرة العراقية أهم من تنظيم بطولة
غير معترف بها دولياً.
«همسة وطنية» :كنت أو املستقبلني
للحكام العراقيني القادمني من العراق
إلى اإلمارات وآخر املودعني لهم وسعيد
بهذا االســتقبال والتوديع ،ألنهم خير
ممثلني للعراق وقضاة اللعبة وشــرفوا
الصافرة العراقيــة في احملافل الدولية
أمثال الدكتور عالء عبــد القادر وجنم
عبــود ومحمد عــرب وحازم حســن
ومهند قاســم وعلي صباح وزيد ثامر
ولؤي صبحي أديب وعلي صباح ومقدم
برنامج الفار صباح عبد وسمير شبيب
والكثير من حكامنا املبدعني.
* مدرب عراقي محترف

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

هجوم اإلخوان

المزاج ..يحتاج الى روح ايجابية

على فيلم السرب
الصباح الجديد  -وكاالت:
ر ّدت دار اإلفتــاء املصريــة علــى هجوم جماعــة اإلخوان
اإلرهابية ،على فيلم "الســرب" ،الذي يروي أحداث الضربة
اجلويــة املصرية التي جاءت ردا علــى مقتل  22مصريا في
ليبيا على يد تنظيم داعش.
وقال الدكتور إبراهيم جنم ،مستشار مفتي الديار املصرية،
واألمني العام لدور وهيئات اإلفتاء في العالم ،أن "اجلماعات
اإلرهابية هذه ،عمدت إلى تشــويه فطرة الشباب السوية،
وتلقني النشء الصغير مبادئ فاســدة وقيم بالية وعقائد
منحرفة ،مفادها بأن هناك تنافيا بني معنى اإلميان الصحيح
وحب الوطن واالنتماء إليه".
وشــدد على أن "كل محاوالت اجلماعات اإلرهابية وأبواقها
لضــرب الثقة بني املواطــن والدولة املصريــة ،تدعونا إلى
التكاتف والتعاون حملاصرة هذه األفكار والقضاء عليها".
وأكد على ضرورة "التعاون بني كافة املؤسســات الدينية
والتعليمية واإلعالمية ،وقبل ذلك األسرة ،الوطن الصغير،
الذي يبث في نفس الطفــل كل معاني االنتماء والوطنية
منذ الصغــر ،حلمايتهــم ضد األفــكار الهدامــة لهذه
اجلماعات اإلرهابيــة" .ونظمت عناصر اإلخــوان اإلرهابية
الهاربة في اخلارج ،حملة ممنهجة ضد فيلم السرب ،ضمن
حمالت تستهدف الدراما والسينما املصرية التي تكشف
جرائمهم بحق الشعب املصري.

الحالوة الطحينية مهمة
للشعر واالظافر والجلد

الصباح الجدي  -وكاالت:
احلالوة الطحينية صنف من أصناف احللويات الشــعبية في
الــدول العربية وفي بلدان أخرى .وتعود أصولها إلى إيران ،فمن
هناك ،انتشــرت وصفــة حتضيرها في جميع أنحــاء العالم،
وأصبحت شــائعة فــي تركيا والهند وبالد الشــام ،أصبحت
موجودة أيضا في روسيا ويســمونها "خالفا" ،وفقا ملا نقلته
صحيفة "نيفسكي نوفوستي" الروسية.
وقالت رئيســة قســم املركز الصحي في مدينة سارانسك
في روسيا ،الدكتورة إيلينا تيموشكينا":إن احلالوة الطحينية
حتتــوي على فيتامينات مهمة جدا للجســم وهي  Aو  Eو ،B
كما أنها تؤثر على حالة األظافر واجللد والشــعر وفيتامني D
الذي يقوي العضالت واجلهاز الهيكلي".
وأوصت تيموشينكا الرياضيني بتناول احلالوة الطحينية ألنها
تساعد في احلفاظ على الشباب والصحة واجلمال.
إضافــة إلــى مذاقها احللو ،حتتــوي احلــاوة الطحينية على
فيتامينات مهمة جلســم اإلنســان ،فزيت السمســم الذي
تتكون منه الطحينة يحتوي على  20%بروتينات عالية اجلودة،
و 50%دهون غير ضارة وكالســيوم وحديــد وفيتامينات ب 1و
ب 2وفيتامــن د .كما يعتقد العديد مــن الباحثني أن احلالوة
الطحينية جتدد شــباب اجلســم ،حيث يســاعد االستهالك
املنتظم لها في التغلب على القلق واألرق.

احالم يوسف
كثيرا ما نتحدث عن الشخص املزاجي
واملزاج املتقلب ،واحيانا عندما نشــعر
بشــيء من احلزن نقول اننــا في حالة
مزاجية ال تسمح لنا بأي شيء ،وغالبا
مير املراهقــون مبزاج متقلب بســبب
التغييرات التي تطــرأ على حيواتهم
بكل تفاصيلها واشكالها.
واملزاج يختلف عن املشاعر ،الن املشاعر
محــددة ،كره او حب ،حزن او ســعادة،
لكن املزاج اقل حتديدا منها ،اضافة الى
انه احيانا تنجم من دون محفز او مؤثر
خارجي ،فبمجرد ان نســتيقظ نشعر
احيانا مبزاج سيء.
يؤكد عبــد اخلالق طاهر الباحث بعلم
النفــس ان للنوم تأثير مباشــر على
احلالــة املزاجيــة للشــخص ،فالنوم
العميق يسهم بنحو عام باالحساس
مبــزاج هــادئ ،اما قلــة النــوم واألرق
فيتســببان مبــزاج ســيء او متقلب.
وان املــزاج الســلبي يؤثــر بتصرفات
الشــخص وبطريقــة حكمــه على
االشياء واالحداث ،اضافة الى خطورته
على صحة الشــخص ،فـ "كلنا نعلم
اهمية احلالة النفسية في االصابة او
الشفاء من الكثير من األمراض".
وقال" :هناك دراســة قــام بها نيدنثل
وسيتيرلند استعمل فيها املوسيقى
احلزينة ليحفــز املزاج الســلبي لدى
االشخاص الذين شــاركوا بالدراسة،
فكان ان وصف هؤالء بعض االشــياء
بســلبية عالية برغم من انها اشياء
طبيعيــة واعتيادية ،واثبــت في هذه
التجربــة ان املزاج الســيء يؤثر بنحو
مباشــر بحكمنا على احمليط مبا فيه،
من افراد واحداث واشياء".
هل يحتمل ان صاحب املزاج السلبي
يستجدي العواطف؟
"نعم لكن مع االفــراد الذين يقعونباملزاج الســيء بصورة فيها مبالغة،
كأن ينــدب حظه على امــور اعتيادية

نشــر العب كرة القدم
املعتزل ديفيــد بيكهام
صــورة جديــدة علــى
صفحتــه علــى موقع
التواصــل اإلجتماعــي،
خطف من خاللها األنظار
بوســامته املفرطــة
وستايله العصري الرائع.
وكتب ديفيد تعليقا ً على
الصورة ":صباح اخلير".
وكان ديفيــد عايد ابنه
"كــروز" مبناســبة عيد
ميالده الـ16حيث نشــر
فيديو للحظات جميلة
لكروز معه ومع العائلة،
وكتــب تعليقــاً" :عيد

الصباح الجديد  -وكاالت:
أضافــت منصــة "ديزنــي بلــس"
الرقمية ،حتذيرا ملشــتركيها بشــأن
محتوى بعض حلقات برنامج الدمى
األميركي الشــهير "ذا مابيت شو"،
والذي بدأت عرضه هذا االسبوع.
وأرفقــت "ديزني" التحذير قبل عرض
 18حلقــة مــن البرنامــج ،وجاءت
صيغته" :هذا البرنامج يتضمن صورا
ســلبية أو إســاءة معاملة الناس أو
الثقافات" ،بحسب موقع "ذا هوليوود
ريبورتر".
ومت إضافة هذا التحذير في كل حلقة

ميكن حلها بســهولة ،وتهويل حالته
املزاجية الســيئة بطريقة يصيب من
حولــه بالقلق عليه ،لكــن ال ينطبق
على االشخاص الذين ميرون مبزاج سيء
ألسباب عامة او غير محددة ،الن هؤالء
ميكن ان يتغير مزاجهم بسرعة متاشيا
مع أي حدث عام او خاص ،واحيانا مبجرد
سماعه موسيقى هادئة جميلة".
وعن املــزاج اجليد يقــول طاهر" :عادة
اصحــاب املزاج اجليد ليســوا هم من
يعيشــون بتــرف او حيــاة هادئة ،بل
االشخاص االيجابيني ،فاملزاج االيجابي
يجعلنا نفكــر بطريقــة اكثر جدية
وهادئة تســاعدنا على ايجاد احلل ألي
مشكلة او عقبة تصادفنا وال نكتفي
بندب احلظ واالحساس بالكآبة".

من حلقات البرنامج ألسباب متعددة،
منها ظهــور املطرب األميركي جوني

واضاف" :مجموعة من الباحثني قاموا
بدراســة بدأت مبهمــة تتطلب حلوال
ابداعيــة ومبتكرة ،ولوحظ ان اصحاب
املزاج االيجابي لديهم قدرة اكبر على
التركيــز واالنتباه ،والوصــول الى أي
معلومــة ميكن ان تفيدهــم في امتام
املهمة بالصــورة املثالية ،الن اصحاب
املزاج االيجابي عــادة يكونون صبورين
وال يجزعون من اول فشــل او كبوة في
احلياة بنحــو عام وفي امتــام املهمات
حتديدا".
كيف ميكن ان نساعد الشخص على
االبتعاد عن املزاج السلبي؟
 "األمــر ليس خطيرا طاملا في حدودهالطبيعية ،فكلنــا نصاب احيانا مبزاج

سلبي او ســيء ،لكن نخرج من احلالة
بسرعة .وفي حال الحظنا ان الشخص
مير باضطراب مزاجي غالبا وال يخرج من
احلالة اال قليال ،فعلينا ان نفهم طبيعة
ما مير به ،طبيعة حياته ومشــكالته
بالعمل ،ونساعده بعدة طرق ،من خالل
توفير اجواء هادئة ومريحة في البيت،
نحاول ان نبعده عــن متابعة االخبار،
والهائه اما باحاديث ممتعة او بســماع
املوســيقى ،او اخلروج بنزهــة عائلية،
الن االماكن املفتوحة واحلدائق العامة
تسهم بتعديل املزاج ،فمنظر االشجار
ومشاهدة العائالت ،واالوكسجني الذي
نستنشــقه وقت الظهيــرة ميكن ان
يضفي حالة مزاجية رائعة ،اضافة الى
انه صحيا ،غاية االهمية".
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موسم احلج ليمارس بيع وشراء
العمالت مع احلجاج ،حتى انتهى
به املطاف الى تأسيس ( مصرف
قدر راسماله بـ
الراجحي ) الذي ي ُ ّ
(  600مليار جنيه ) ويعمل عنده
( )8000موظف فــي ( )500فرع
في أرجاء العالم .
-3وهنا الب ُ َّد ان نشــير الى العمل
احل ّر –بكل مــا ينطوي عليه من
مصاعــب ومشــاق – ال يُقاس
بالعمل الوظيفي الــذي يع ّول
فيه صاحبه على راتبه الشهري
 ،وقــد يبقــى الى آخــر يوم من
حياته يســكن دارا ً مستأجرة ،
وقد ال يســتطيع سداد أبسط
الديون االّ بعد ان يقبض راتبه !!..
ليــس كل األعمــال احلــ ّرة ذات
ربح ّية عاليــة  ،ولكنها الطريق
الطبيعي المتالك الثروة املالية

حدثُــك االن عــ ْن قص ٍة
اننــي أ ُ ّ
منقولــة عــن مذكــرات رجل
االعمال(ســليمان الراجحــي)
الذي ال تربطني به اية صلة على
قرأت ما ن ُ ِقل عن
االطالق  -وامنــا
ُ
مذكراته ،يوم كان طالبا صغيراً،
وكا َن عاجــزا ً عن دفع مبلغ تافه
ليكون ضمن الطــاب الصغار
مدرســتهم
مت لهم
ُ
الذين ن َّظ ْ
رحلــ ًة خاصة ،وبســبب الفقر
املدقــع قطع دراســته ،وأصبح
حماالً ،ثم بقّ اال ،ثم ط ّباخا  ،حتى
ّ
استطاع أ ْن يجمع ما ُي َ ّكن ُه ِم ْن
-4محــل للبقالة  ،ثم حت ّول
افتاح
ٍ
ً
ا
منتهز
الصيرفــي،
العمل
الى
وقيل ان الراجحي –صاحب هذه

كاش ،يغني أمام علم الكونفدرالية،
"مجموعــة الواليــات اجلنوبية التي

حاربت للحفاظ على العبودية خالل
احلرب األهليــة األميركيــة" وينظر
الكثيرون إلى العلم كرمز للعنصرية.
وأضافــت "ديزني" فــي حتذيرها قبل
عرض البرنامج أنه "بدال من إزالة هذا
احملتوى ،نريد االعتــراف بتأثيره الضار
والتعلم منــه وإثــارة محادثة خللق
مستقبل أكثر شموال معا".
ويأتــي حتذير "ديزنــي" على محتوى
برنامــج "ذا مابيت شــو" بعد عدة
أشهر من مراجعتها لألفالم والبرامج
عدها مسيئة
التلفزيونية التي ميكن ّ
مبعايير اليوم.

طرحــت الفنانة األردنية
نــداء شــرارة اغنيتهــا
اجلديدة "قالهالي" على
طريقة الفيديو ليريكس،
عبر قناتها الرسمية على
يوتيوب ،احلــان جان ماري
رياشــي وتأليــف أحمد
راؤول .مــن ناحيــة أخرى
تطل نداء قريبا مع الدمية
الشــهيرة أبلــة فاهيتا
اذ صــورت حلقة خاصة
معها خــال وجودها في
مصر قدمت فيها الكثير
مــن األغنيــات اخلاصة
وغيــر اخلاصــة وفقرات
منوعة جمعت الفكاهة
والضحــك واللعب على
أنغــام أغنيــات لنجوم

وفــي مذكراتــه املوســومة بـ
(قصة كفاح ) كتب انه يوم كان
طالبا فقيرا ً عاجزا ً عن دفع مبلغ
االشــتراك في الرحلة املدرسية
شخص رغبته
 ،كان له اســتاذ ّ
الشديدة في ذلك فما كان منه
االّ أ ْن قال :
عندي ســؤال لكم ايها الطالب
 ،وصاحــب اجلــواب الصحيــح
ســأمنحه مكافأة نقدية  ،وهنا
سأل االســتاذ تلميذه الراجحي
فأجابه بشــكل صحيــح وبادر
االســتاذ عندهــا الــى تقدمي
املكافــأة املالية التــي مكنّت
التلميــذ الصغيــر (الراجحي)
من املشاركة في الرحلة وأدخل
الفرح والسرور على قلبه .
ومــ ّرت األيام واذا بهذا االســتاذ
يصل الى مرحلة صعبة ال يقوى
معها على تدبير أمــوره  ،وهنا
يتدخــل (الراجحــي)  -الذي لم
ينــس صنيع اســتاذه معه أيام
صباه – فيتوجــه اليه  ،ويركبه
ســيارته ويتجه بــه الى حيث
يدخله الى شقّ ة جميلة ويقول
له :
هذه الشقة هي ســداد لِ َدين َ
ْك
والسيارة لك ايضا .
تقدر الراتب الشهري
وأري ُد َك أ ْن ّ
الذي يكفيك مدى احلياة
فاستكثر االســتاذ هذا العطاء
اجلزيل
أقول :
إ ّن املعــروف لن تضيع آثاره ال في
الدنيا وال في اآلخرة .
وقد ن ُســدي املعروف وتنســاه
ولكنه يكون ســببا النقاذك من
أزمات كبــرى خانقة ،فال تزهد ّن
مبعروف وا ْن ّ
قل .
وهنا يكمن الدرس .

الصباح الجديد  -وكاالت:
ذكــرت مصــادر مطلعة فــي مجال
الصناعات الفضائية الروسية أن اخلبراء
في البالد سيشركون طلبة املدارس في
عمليــة تطوير مجموعــة جديدة من
األقمار الصناعية النانوية.
وبشــأن املوضــوع قال بيــان صادر عن
شــركة  Sputniksالروســية "يجري
العمــل حاليا علــى مشــروع جديد
مبشــاركة احلركــة الروســية لطالب
املدارس ،املشروع الذي سيجري في إطار
برنامج  Space-Lهدفه تطوير  100قمر
صناعي نانوي من نــوع  Cubesatعلى
مدار عدة سنوات".

وأضاف البيان "بفضل البرنامج املذكور
سيتمكن طلبة املدارس في روسيا من
تعلم كيفيــة تطوير وتصميم واختبار
األقمــار الصناعية ،كما ســيتدربون
علــى تطويــر برامج ملهمــات األقمار

حتــدث املنتــج جمــال
العدل عن تعذر مشاركة
الفنانــة اللبنانية هيفا
وهبــي في املسلســل
الرمضاني "حرب أهلية"
بســبب صعوبة السفر
ووجودهــا حاليــا ً فــي
الواليات املتحدة ،وأشــار
الى أن ســارة التونسي
ستتولى جتســيد الدور
بدال ً من هيفا ،لتشــارك
بطلــة العمــل املمثلة
املصرية يسرا ومن املقرر
عــرض املسلســل في
موســم رمضان .2021
ونفى العــدل االدعاءات
التــي طالــت الفنانــة
هيفا وهبي ،بانسحابها

ومنظوماتها ،واحلصول على
البيانــات من هــذه األقمار
لالستفادة منها".
وتبعــا للمعلومات املتوفرة
فإن برنامج  Space-Lالذي
تتبنــاه مؤسســة "روس
كوســموس" بالتعاون مع
جامعة  Skoltechوشركة
 Sputniksالروســيتني ،من
املفترض أن يســهم بتطوير
أقمار صناعية صغيرة مكعبة
الشــكل بأبعــاد ()10/10/10
سم ،ستســتعمل في العديد
من اجملاالت العلمية والبحثية.

ياسمين صبري تكشف طريقتها
لتجاهل االنتقادات والسخرية

الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت النجمة ياســمني
صبــري طريقتهــا املثاليــة
ملواجهة االنتقــادات املتكررة
والســخرية من تصريحاتها
وأفعالهــا ،بعدمــا احتلــت
الترينــد أكثر من مــرة كان
آخرها الســخرية من تصريح
لها عن فســتان يقــدر ثمنه
عدتــه متاحــا
 2500والــذي ّ
لــكل فتاة مصريــة ،اذ وجده
رواد السوشــيال ميديا باهظ
الثمن مقارنة مبتوســط دخل
األسر املصرية.
ياسمني أحملت إلى أن السخرية
منهــا منبعهــا األول معاناة
منتقديها من "عقد النقص"
ورغبتهــم فــي "إســقاط"
كل هزائمهــم واحباطاتهم
النفســية ،على شــخصية
عامــة مشــهور وناجحة ،ما
يشــعرهم بالنصــر الزائف،
واستعارت ياسمني صفحات

كاملة من كتاب يرسخ لفكرة
أن "حب النفس ليس أنانية".
وأضافــت عبــر خاصيــة
"ســتوري" بحســابها على
إنستغرام اقتباسا من الكتاب
الشــهير "ماذا لو كانت هذه
هي اجلنة" يلخــص طريقتها
لتبريــر الســخرية منهــا
يقول :عندما ميــارس اآلخرون
االضطهــاد عليك بأي طريقة،
أعلم أنهم يعبــرون عن حالة
خاصة من اإلسقاط على األلم
والفوضى الذي يشــعرون به..
تذكر أن تفتح قلبك وشفقتك
جتاههم في أملهم ..استطعت
أن أرى نفسي من دون كل تلك
الطبقات واألعباء ..وقد كانت
أعظــم مما رأيتــه وتخيلت به
نفســي من قبــل ..حني كنت
أشعر أنني غير محبوبة.
ووجهت "ياســمني" رســالة
إلى جمهورها ،مقتبســة من
الكتاب نفســه وتقول :أحب

نفسك ..حبك لنفسك
ليــس أنانيــة ،حيث
وضعت عالمة خطأ
باألحمر للداللة على
رفضها لتلك املقولة
وداعيــة متابعيهــا
حلب أنفسهم.
واعترفــت ياســمني
مؤخــرا بأنها وقعت في
بعض األخطــاء ،ولكنها
تتعلم منهــا وأكدت أنها
"بدأت في دراســة تطوير
الذات منذ خمس سنوات،
وتأثــرت جــ ًدا باملوضوع،
ما دفعها لدراســة علم
السيكولوجي ،وبعدها
انتقلــت للدراســة
الرسمية للمجال الذي
أهتــم به ،ثــم دخلت
اجلامعــة وأدرس أونالين
خاصة في وقت كورونا في
جامعة هارفارد الستثمار
وقتي".

كبار مــن العالم العربي
بطريقة جديدة ومبتكرة
 .وقالــت نــداء بحديث
خاص مع احدى الوكاالت
الفنية اللبنانية" :أجواء
احللقة كانــت رائعة وأنا
من معجبي ابلة فاهيتا
واتابعها بشكل متواصل
وكان لي الشرف ان اكون
إحدى ضيفاتها.

جمال العدل

طلبة المدارس يشاركون
بتطوير  100قمر صناعي جديد

لثي ثروت ِه وقفا ً
القصة – جعل ث ُ ْ
على مشاريع خيرية ...

حسين الصدر

ميالد ســعيد لصديقي
الشاب الصغير استمتع
بيوم رائــع ،والدك فخور
بك ،أحبــك دائما ً وأبداً"،
وختــم ممازحا ً ":آســف
على الغناء" مشيرا ً إلى
غنائه لكــروز في ختام
الفيديو.

نداء شرارة

ديزني تضع تحذيرا على محتوى برنامج الدمى الشهير

-1-

-2-

أخبــارهــــــــــم
ديفيد بيكهام

ّ
أياك ْ
أن تزهد بمعروف
هناك حكايــات يتداولها الناس
هي الى األســاطير أقرب منها
الــى احلقائــق لشــدة غرابتها
 ،ولكنهــا في الواقع ليســت
قصصا من نســج اخليال  ،وامنا
هي وقائع واحــداث عاش بعض
النــاس ُفصولَها على مســرح
حياتهم اخلاصة .
واألن :
اذا قيل لك إ َّن هناك رجال ً نشــأ
في ظل فقر مدقع  ،ولكنه أص ّر
علــى أ ْن يكابد أهــوال االعمال
أعمال
الشــاقة  ،وصــوال ً الــى
ٍ
يستطيع بها أ ْن يُغطي حاجاتِه
َ
العمل احلُ ّر
الضرورية  ،ثم واصل
أصبــح من كبــار االثرياء
حتى
َ
تقدر لثرواتهم باملليارات،
الذين ّ
فقد ال تصدق بسهولة ،ولكنّك
ال تســتطيع أ ْن ت ُنكر القصة اذا
وجدت َها مكتوبــ ًة في مذكرات
ذلك الرجل ،كاشــفا فيها عن
اســمه الصريــح ،وعــن تلك
االعمــال التــي مارســها قبل
أ ْن تنفتــح عليه ابــواب الثراء
العريض .

ASSABAH
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مــن بطولة مسلســل
"حــرب أهلية" بســبب
األجــر ،مشــيرا ً إلى أن
جتدد أزمة كورونا أجبرها
على البقاء هناك .ولفت
االنتباه إلــى أن هيفا لم
تكن قد قرأت السيناريو
من األصــل قبل الرفض،
ولم تتفق على أي شيء
سوى األجر.

