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مظهر محمد صالح :فرق سعر النفط

مساع لمنح الحكومة فرصة مناسبة لتهيئة االنتخابات المبكرة

نواب :حراك بين الكتل السياسية وهيئة
الرئاسة لالتفاق على تحديد موعد لحل البرلمان

بغداد  -وعد الشمري:
أكد نواب ،أمس االثنني ،ان البرملان
يستعد لتحديد موعد اتخاذ قرار
بحله ،مشددين على أن تشريعات
سوف يتم سنها قبل املضي إلى
االنتخابات املبكرة ،مشيرين إلى
أن النوايــا حقيقية لاللتزام بهذا
اخليار وعدم تأجيله مجدداً.
وقال النائب عن قائمة ســائرون
ياسر املســعودي في تصريح إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،إن "الوضع
السياســي احلالي يعكس رغبة
حقيقية في حل مجلس النواب".
وتابع املسعودي ،أن "احلراك هذا ال
تقوده كتلة سياسية بعينها ،إمنا
عمل مســتمر من هيئة الرئاسة
وكتل مجلس النواب".
وأشــار ،إلى أن "اجلميع مع منح
احلكومة احلاليــة فرصة لتهيئة
الظــروف املتعلقــة باإلجراءات
املبكرة في املوعد الذي مت اإلعالن
عنه في تشرين األول".
وبــن املســعودي ،أن "مجلــس
النواب جاد في إجراءات احلل ،وقد
أوصلنا رسائل اطمئنان من خالل
التشريعات التي تدعم العملية
االنتخابية".
وشدد ،على أن "الكتل السياسية
بدأت تتفــاوض وتتباحث من أجل
حتديــد موعــد الــذي يتخذ فيه
مجلس النواب قرارا ً بحل نفسه،
على أن يكون مناســبا ً بالنسبة
إلجــراء االنتخابــات املبكرة وفق
املواعيــد التي حددها الدســتور
لكي ال ندخل في فراغ".
ومضــى املســعودي ،إلــى ان
"الدســتور أوجــب علــى رئيس
اجلمهورية خالل ســتني يوما ً من
حل البرملــان لنفســه أن يحدد
موعدا ً الجراء االنتخابات ،وبالتالي

قانون الموازنة لن ُي َم َرر من دون
اتفاق مع الكرد

مجلس النواب "ارشيف"
ينبغي أن يتم دراسة هذا املوضوع
جيدا ً لكي ال نخالف الدستور".
من جانبه ذكــر النائب عن كتلة
الرافدين يونــادم كنا في تصريح
إلــى "الصباح اجلديــد" ،أن "حل
مجلس النواب يتطلب صدور قرار
مبوافقة  166نائبا ً وقبله طلب أما
من ثلث اجمللس أو بطلب مشترك

بني رئيســي اجلمهورية مجلس
الوزراء".
وأضــاف يونــادم ،أن "مجلــس
النــواب ينبغي عليه أن يشــ ّرع
تعديــل قانون احملكمــة االحتادية
العليا قبل املضي باجراءات احلل،
كونها الهيئة القضائية املعنية
باملصادقة على نتائج االنتخابات".

ولفت ،إلى أن "حملة تواقيع جرت
من أجــل املضي بعمليــة احلل،
ونحن ننتظــر أن يتحول املوضوع
إلى واقع عملي".
وانتهى كنا ،إلــى أن "الرغبة في
حل اجمللس مــن الناحية العلنية
موجــودة ،لكــن فــي الباطــن
قد تكــون هناك بعــض الكتل
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الكاظمي :بالدنا ليست "ملعبا" لرسائل االرهاب
ولن نسمح بمزايدات ضحيتها الشعب

وهؤالء ثلة مجرمة خارجة على
القانون ســنالحقها ونكشف
نواياهــا اخلبيثة .فــي الواقع أن
بعــض املتنمرين علــى الدولة
ونظامها وقوانينها وســيادتها
انســاقوا وراء أوهامهــم التي
خدمتهــا ظــروف معينة ،لكن
الظروف تغيرت اآلن ،ولن نسمح
باملزايدات التــي كان ضحيتها
الشعب العراقي".

وقبيل انطــاق االجتمــاع في
وقت ســابق اليوم شــدد املدير
العام للوكالة ،رافاييل غروسي،
على أن قــرار إيــران األخير احلد
مــن وصــول املفتشــن إلــى
املنشآت النووية له تأثير خطير،

مضيفا أنه يعيق عمل الوكالة،
وتقييمها ملدى التزام السلطات
اإليرانية بالتزاماتها.
كما أكــد أن عمليات التفتيش
يجــب أن تســتمر وال يجب أن
تكون ورقة مقايضة.

وتأتي هــذه اللقــاءات الدولية
على وقع التوتر مع طهران التي
اتخذت خالل األســابيع األخيرة،
خطوات جديدة على طريق فك
ارتباطها باالتفاق ،منها االنتقال
إلى مستوى تخصيب اليورانيوم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتبعد عضــو اللجنــة املالية
النيابيــة ،شــيروان ميــرزا ،عرض
مشــروع القانون في مجلس النواب
العراقي للتصويت بدون مشــاركة
الكورد ،مبيناً" :وفي حال حصل ذلك،
فإن املشــروع لن يحظــى باألصوات
الكافية لتمريره".
وقــال ميرزا فــي تصريــح اطلعت
عليه الصباح اجلديــد امس االثنني،
إن "فرصــة التوصل التفاق بني أربيل
وبغداد ال تزال قائمة ونحن متفائلون
حيال ذلك ،فاألجواء إيجابية وجيدة".
 ،وأشــار إلــى أن ما يؤخــر التوصل
التفاق "ال يتعلــق بالكورد فقط بل
باجلهات األخرى أيضاً".
وحول تقدمي مقترح شــيعي حلصة

إقليــم كوردســتان مــن املوازنــة،
أوضح النائــب الكوردي أن "االطراف
الشــيعية لم تقدم حتــى اآلن أي
مقترح مشــترك ونحن بانتظار ما
تتوصــل إليــه تلك األطــراف بهذا
الشأن".
ولفت إلى أن جلســة البرملان اليوم
لن تتطرق إلى مشروع قانون املوازنة،
وأوضح" :نتوقــع أن جتتمع األطراف
الشيعية بينها اليوم أو غدا ً لتقدمي
مقترحهــا النهائي بشــأن حصة
إقليم كوردستان".
وجــدد ميــرزا على التــزام حكومة
إقليم كوردســتان بالنص الوارد في
مشروع قانون املوازنة وتسليم 250
ألــف برميل مــن النفط لشــركة
سومو.

سفارة البالد في األردن تغلق

أبوابها لمدة أسبوع بسبب كورونا
بغداد  -الصباح الجديد:
قررت سفارة البالد في العاصمة
األردنيــة عمان امــس االثنني،
تعطيل عملها وغلــق أبوابها
اعتبارا مــن اليوم الثالثاء ،وملدة
أســبوع التزاما منها بتوصيات
خلية األزمة األردنية.
واوردت السفارة في بيان تلقت
الصبــاح اجلديد نســخة منه:

"نظــرا حلصــول إصابــات بني
عدد مــن موظفي الســفارة،
وبنــاء علــى توصيــات خلية
األزمــة األردنية بهذا الشــأن
وحرصــا على ســامة اجلميع،
نود إعالمكم بأنه سيتم إغالق
الســفارة مبــا فيها القســم
القنصلي وتعطيل الدوام ملدة
أسبوع ابتداء من يوم الثالثاء".

عقب تلكؤ االتفاق المبرم بين بغداد واربيل

ترجيحات بهجوم تركي وشيك على قضاء سنجار

السليمانية  -عباس اركوازي:
عقب مرور عام علــى توقيع اتفاق
تطبيع االوضاع في قضاء ســنجار
بــن احلكومة االحتاديــة وحكومة
االقليم ،وعدم دخوله حيز التنفيذ،
رجح مســؤولون ،ان تقــوم تركيا
بهجوم وشيك على القضاء بهدف
اخراج اجلماعــات القريبة من حزب
العمال الكردستاني ،وهو ما اعتبر
تبريرا ً الحتالل من نوع جديد.
وقال وكيــل امير الطائفة االيزدية،
جهــور علي ،انه ال يســتبعد قيام
تركيا بهجوم على قضاء ســنجار

واســتهداف مواقــع تابعة حلزب
العمال الكردســتاني ،نظرا لعدم
دخول اتفاقية سنجار حيز التنفيذ
على أرض الواقع.
واضــاف علي في تصريــح تابعته
الصباح اجلديد"،حلد االن االتفاقية
التي وقعت بــن حكومة االقليم
واحلكومــة االحتادية لم تدخل حيز
التنفيــذ ،رغم تأكيــد احلكومتان
علــى تنفيذهــا وفقــا للجداول
واالوقات والبنود التي تضمنتها.
وبني علــي ،ان احلكومــة االحتادية
ســعت عبر اجلهات العســكرية

دول االتفاق النووي غاضبة من تصعيد ايران
وتوقعات بادانتها من وكالة الطاقة الذرية

الصباح الجديد  -متابعة:
مع انطــاق جلســات مجلس
حكام الوكالة الدولية للطاقة
الذريــة امــس اإلثنــن لبحث
امللف النووي اإليراني ،إلى جانب
ملفــات أخرى ،وبعد أن ســعت
أوروبا إلى احياء هذا االتفاق دون
جدوى ،يتوقــع أن تعرض الدول
األوروبية الثالث (املانيا وفرنســا
وبريطانيا )املوقعة على االتفاق
املبرم عام  2015هذا األســبوع
على اجمللس مشــروع قرار يندد
بتعليق طهــران بعض عمليات
التفتيش ،بحســب مــا أفادت
مصادر دبلوماسية مطلعة.
فقد أعربت كل أملانيا وفرنســا
وبريطانيــا فــي النــص الذي
ســيعرض علــى التصويت يوم
اجلمعة املقبل ،بحسب "فرانس
بــرس"" ،عــن قلقهــا البالغ"،
مشــددة على ضرورة استئناف
إيران فورا كل برامج التفتيش.
عمليات التفتيش

إلى أن "منطــق القوة والتلويح
بغير ذلك من أساليب لي األذرع
رهان خاســر على املدى القريب
والبعيد وال يخدم مصالح أحد".
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة
الشــرق األوسط الســعودية
ن ُشــرت اليــوم اإلثنــن ،تطرق
خاللها الكاظمي لعدة مواضيع
ومنهــا الصــراع األميركــي –
اإليرانــي وتكــرار الهجمــات

الصاروخية ومالحقة اجلماعات
اخلارجــة عــن القانــون ووجود
القوات األجنبية والعالقات بني
أربيل وبغــداد وإجراء االنتخابات
املبكــرة ،و اســتمرار العمليات
العســكرية التركيــة وزيارته
املقررة إلى السعودية.
وشــدد الكاظمــي علــى أن
البعــض يعتقــد "أن بإمكانه
اتخاذ القرار نيابــة عن الدولة،

مســتفيدة من بقاء أكثر لهذه
الدورة االنتخابية".
إلى ذلــك يؤكد النائب عن حتالف
عراقيــون علــي البديــري ،وجود
نية حقيقية لــدى اغلب الكتل
السياسية بحل البرملان".
وأفــاد البديــري ،إلــى "الصباح
اجلديد" ،بأن "املوضوع ليس مجرد

دعايــات في وســائل اإلعالم ،بل
حراك موجود على األرض".
ويواصل ،أن "عــدد املوقعني على
طلب احلــل في تزايد مســتمر،
ولكــن قبــل ذلــك يجــب أن
نســتكمل التشــريعات الالزمة
إلجراء االنتخابات ما يتطلب عقد
متواصل جللسات البرملان".

الكهرباء تعتزم تنويع مصادر
الطاقة ببدائل متبعة عالميا

في لقاء نشرته صحيفة الشرق االوسط :

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اوضح املستشــار االقتصادي لرئيس
الوزراء مظهر محمد صالح امس ،أن
فرق ســعر برميل النفط في املوازنة
يذهب لســد العجز ،وقــد ال حتتاج
احلكومة الى االقتراض ،مبينا ً أن وضع
موازنة تكميلية يبقى بحسب حاجة
احلكومــة .وقال صالح فــي تصريح
تابعته الصباح اجلديــد ،إن "املوازنة
بنيت علــى عجــز ،أي أن املصروفات
أكثر ،وميكــن أن يكون هناك اقتراض،
ولكن فرق ســعر برميل النفط اليوم
يســد العجز ،لذلك ليس هناك داع
لالقتــراض ،أي أن الفائض يحل محل

االقتراضات".
وأضــاف ،أن "هــذا الفرق في ســعر
برميل النفط يسد العجز في املوازنة،
وقد ال حتتاج احلكومة الى االقتراض”،
منبها ً الى أن “هذا ال يعني أنه ال يوجد
اقتــراض نهائيا ،ولكن الفارق يعوض،
وقد يكون هناك فائض ،وهذا يعتمد
على ثبات أســعار النفط" .وبشــأن
وجود موازنــة تكميلية ،بني صالح أن
"إيجاد موازنة تكميلية ليس ضرورة،
ولكن تبقى بحسب حاجة احلكومة
ومدى قوة اإليرادات ،وهل توجد لديها
مشــاريع مهمة مؤجلــة حتتاج إلى
موازنة تكميلية".

عضو بالمالية النيابية :مشروع

ثالثة أرباع الالجئين السوريين
يعيشون اضطراب ما بعد الصدمة

بغداد  -الصباح الجديد:
أكــد رئيــس الــوزراء العراقي،
مصطفــى الكاظمــي ،رفضه
اعتبار البالد "ملعباً" واستخدام
األراضــي العراقيــة لتوجيــه
رســائل صاروخيــة أو إرهابية
"ولن نســمح بذلك ،وليس من
حــق أي دولة أن توجه رســائل
إلى اآلخرين على حســاب أمن
شــعبنا واســتقراره" ،مشيرا ً

يسد عجز الموازنة

بنســبة  20فــي املئــة ،وإنتاج
اليورانيوم املعدني وتقليص عمل
املفتشــن الدوليني ،بهدف دفع
الواليات املتحدة إلى رفع إجراءات
عقابية تخنق اقتصادها.
وبدأت إيران اعتبــارا ً من الثالثاء
املاضي ،بتقليص عمل مفتشي
الوكالة الذرية ،استنادا ً إلى قرار
من مجلس الشــورى (البرملان)
اإليراني ،طلــب القيام بذلك ما
لم تُرفع العقوبات األميركية في
مهلة أقصاها  21فبراير.
غيــر أن الطرفــن توصال الحقا
إلــى اتفاق مؤقــت على هامش
زيارة أجراها املدير العام للوكالة
رافايل غروسي إلى طهران .وقال
األخير فــي حينه إنه "ســيتم
تقييــد عملنــا ،لنواجــه هذا
األمــر .لكننا متكنا مــن اإلبقاء
على الدرجــة الالزمة من أعمال
املراقبة والتحقق".
فيما أوضحت املنظمة اإليرانية
للطاقــة الذريــة أن االتفــاق
ســيتيح إبقاء كاميرات املراقبة

في بعض املنشآت ،لكن طهران
ســتحتفظ بالتســجيالت
وتقدمها إلــى الوكالة الدولية
في حــال رفــع العقوبات خالل
األشــهر الثالثة املقبلة ،أو تقوم
بتلفهــا نهائيــا ً في حــال لم
يحصل ذلك.
وكانت ايــران رفضت امس األول
األحــد مقترحا أوروبيــا لعقد
اجتماع غير رســمي مــع دول
"أربعــة زائد واحد" مبشــاركة
الواليات املتحدة.
وقالــت اخلارجيــة اإليرانية ،إنه
لم يطــرأ أي تغيير على مواقف
وسلوك الواليات املتحدة بشأن
سياســة الضغــوط القصوى
التي بدأتها ترامب.
وبعــد هــذا الرفــض للمقترح
األوروبــي ،عبرت واشــنطن عن
خيبة أملها ألن إيران استبعدت
عقــد اجتمــاع غيــر رســمي
ملناقشــة ســبل إحياء االتفاق
النــووي لعام  2015مــع القوى
الكبرى.

لتطبيق فقرات االتفاق وأمرت حزب
العمال بإخالء مقراته في سنجار،
اضافة الى بعــض مواقع وثكنات
احلشد الشــعبي ،الفتا الى انه ال
عناصر العمــال ،وال تنظيماته وال
مجاميع من احلشد املتواجدين في
سنجار التزمت باالتفاق.
واشــار جهور علي"،لقــد التقيت
القنصــل التركــي فــي اقليــم
كرستان لبحث تداعيات اي هجوم
تركي محتمل على ســنجار ،الذي
اكد لي بأن املدنيني ســيكونون في
مأمــن ،اذا ما قررت تركيــا تنفيذ

اي هجوم على ســنجار ،واردف ان
الهجوم سيركز على حزب العمال
الكردستاني ومواقعه وثكناته في
حدود قضاء سنجار.
ويعاني املواطنون في قضاء سنجار
من اوضاع معيشــية صعبة ،جراء
تنامــي الصراعــات السياســية
وتراجع اخلدمات فيهــا ،وهو ما اثر
سلبا ً على عودة النازحني ،الذين ما
زال نحو  70باملئة منهم يررفضون
العودة بيينما هاجر نحو  30باملئة
مــن االيزديني الــى اوربــا وامريكا
وكندا.

تطعيم سري ضد كورونا
لسياسيين وعوائلهم يسبب
استياء شعبيا في عموم البالد
بغداد ـ الصباح الجديد:
تســببت انبــاء تداولتها
مواقع التواصل االجتماعي
ووسائل االعالم عن حملة
تطعيــم ســرية لبعض
السياسيني وعوائلهم ضد
فايروس كورونا باســتياء
شعبي واسع ،فيما عززت
هــذي االنباء اســتغراب
املواطنني جراء تأخر دخول
اللقاح املضــاد الى البالد
في وقت بدأت دول املنطقة
بــه منذ مــدة ليســت
بالقصيرة.
وتفيــد االنباء املتداولة بأن
اللقاحات قبــل ان تدخل
البالد رسميا ،جرت حملة
تطعيم سرية ضد فايروس
كورونا ،لبعض السياسيني
وعائالتهــم
البارزيــن
وحمايتهــم ،مــا أدى الى
ان تضج مواقــع التواصل
االجتماعي ووسائل اعالم
عديدة حول وصول  10االف

جرعة من لقاح كورونا من
احــدى دول اخلليج كهدية
الى زعيم سياسي بارز في
العراق .
وما يثير التساؤل ان العراق
هو البلد الوحيد الذي تأخر
في ادخال اللقــاح املضاد
لفايــروس كورونــا  ،على
الرغم من ان دول املنطقة
بدأت ذلك منــذ مدة ،وفي
وقت اخذت اعداد املصابني
تنتشــر بشــكل مخيف
في انحــاء البــاد يقابل
ذلك التهــاون ضعف في
اخلطط الوقائية الصحية
املتبعة مـن قبـل اجلهـات
املعنيـة.
وطالبــت منظمة حقوق
االنســان بفتــح حتقيــق
عاجل حول حملة تطعيم
الطبقة السياسية وترك
املواطن يصارع املوت فضال
عن معرفة أســباب تأخر
حملة اللقاح عن البالد.
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لمناسبة يومهم العالمي..

ادارة مكتب نينوى

وزير التخطيط يشيد بجهود وتضحيات

االنتخابي تطلق فرق جوالة
الى المناطق النائية

رجال الدفاع المدني في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
نينوى ـ الصباح الجديد:
ســير مكتب نينوى االنتخابي فرق جوالة الى
قريتــي ام الذيبان وام جريص التابعتان لقضاء
البعاج على احلدود العراقية السورية وهي من
املناطــق النائية في احملافظة اذ تبعد عن مركز
احملافظة  90كيلو مترا.
واجلدير بالذكر ان مراكز التسجيل تعمل طول
ايام االسبوع على استقبال املواطنني لتحديث
بياناتهم بايومتريا وتوزيع بطاقات الناخب.
ومــن جانبهم قــام وجهاء املناطــق املذكورة
بتقــدمي الشــكر والتقديــر الــى املفوضية
الهتمامهم بتحديث بيانــات املناطق التي ال
تستطيع الوصول الى مراكز التسجيل.

حبوب صالح الدين تواصل
مناقلة الحنطة لمواقع
بغداد والنجف وكربالء
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن استمرار فرع الشركة
العامة لتجارة في صالح الدين اجراء مناقالت
احلنطــة الى مواقــع بغداد وخان بني ســعد
والنجف وكربالء ولليوم الثاني على التوالي.
وقال مدير عام الشركة املهندس عبد الرحمن
عجــي طوفان ان خطــة املناقــات املركزية
لقســم النقل املركزي في دائــرة التخطيط
واملتابعة تاتي لتعزيز املواقع من خزين احلنطة
احمللية لغرض جتهيز املطاحــن باحلصة املقررة
وذلك من مواقع صالح الدين الى مواقع بغداد
ومواقع اخرى من الكمية اخملصصة ( ) 65الف
طن كما مت تعزيز فرع خان بني ســعد وكربالء
والنجــف االفقي ومواقــع بغــداد (الرصافة
والتاجــي والــدور ة) بخطة مناقلــة جديدة
بكمية ( )65الف طن .

كهرباء بابل تنجز أعمالها
بنصب محولة رابعة في
محطة السدة الثانوية
بغداد ـ الصباح الجديد:
بتوجيه من املدير العام للشركة العامة لنقل
الطاقة الكهربائية الفرات األوســط املهندس
احمد خيري عبد ،ومبتابعة وإشــراف من مدير
شــبكة نقل كهرباء بابل املهندس امجد عبد
الغني ،اجنزت املالكات الهندســية والفنية في
قســم( الصيانة الثانية +اخلطوط والقابلوات
+اإلســناد الفني)،أعمالهــا بإضافــة محولة
الرئيسة 132/33/11ك.ف وبسعة  63MVAفي
محطة الســدة الثانوية وذلك ضمن مشروع
توسيع احملطة .
وقال رئيس قســم الصيانــة الثانية املهندس
رائد حسني :إن العمل تضمن تنصيب فواصل
البازبــار ( )1+2مــع ربط النــزاالت على احملولة
الرئيســة وقاطــع الــدورة 33ك.ف ومحولة
التيار132ك.ف.

اشــاد وزير التخطيــط الدكتور
خالد بتال النجــم امس االثنني،
باجلهود والتضحيــات الكبيرة ،
التي يقدمها ابطال الدفاع املدني
في العراق.
جاء ذلك خــال التهنئــة التي
قدمهــا الوزير ،ملناســبة اليوم
العاملــي للدفــاع املدنــي ،الذي
يصادف فــي االول مــن اذار من
كل عــام .وجــاء فــي التهنئة”
يســرني ويســعدني كثيرا ،ان
أتقــدم بخالص التهاني وعظيم
التبريكات ،البطال الدفاع املدني
فــي العــراق ،ملناســبة يومهم
العاملي ،هــؤالء األبطــال الذين
قدمــوا أنفســهم رخيصة ،من
اجل توفير االمن والسالم ألهلهم
العراقيني”.
واضاف الوزير ان تلك التضحيات،
أســهمت بنحو كبير في تقليل
اآلثــار الناجمة عــن الكثير من
احلوادث ،ســواء في زمن السلم
او احلــرب ،وجنح ابطــال الدفاع
املدني ،في إنقاذ األرواح ،وحماية
املمتلــكات العامــة واخلاصــة،
ورسموا صورة جميلة في اذهان
النــاس ،مــن خــال حضورهم
وتواجدهم السريع حيثما تطلب
املوقف ذلك”.
وجدد الوزير تهانيه لرجال الدفاع
املدنــي ،متمنيا لهــم املزيد من
التطور ،داعيا اهلل العلي القدير
ان يرحم شــهدائهم ،ومين على
جرحاهم بالشفاء.
ويحتفــل العالم فــي األول من
آذار  /مارس مــن كل عام باليوم
العاملــي للدفاع املدنــي ،ليذكر
الــدول واملنظمــات املعنيــة
باحلماية املدنيــة بأهمية تضافر
اجلهــود على كافة املســتويات
وفي مختلف املياديــن ،للوقاية

يحتفل العالم في
األول من آذار /
مارس من كل عام
باليوم العالمي للدفاع
المدني ،ليذكر الدول
والمنظمات المعنية
بالحماية المدنية
بأهمية تضافر
الجهود على كافة
المستويات وفي
مختلف الميادين

الدفاع املدني
من األخطار وأشدها فتكاً ،وهي
الكــوارث بنوعيهــا الطبيعية
وتلك التي هي من صنع اإلنسان.
وشــهد العالــم منــذ آالف
الســنني العديد مــن الكوارث
الطبيعية الناجمة عن البراكني
والفيضانــات وموجــات احلــر
واجلفــاف والــزالزل وآخرها زلزال
تســونامي عام  2004الذي قتل
مئات اآلالف من سكان دول شرق
ودمر ممتلكات بعشــرات
آســيا ّ
املليــارات من الــدوالرات ،وخ ّلف
أمراضــا ً وآالما ً أصابــت املاليني،

وكذلــك الزلــزال املدمــر الذي
أصاب باكستان ،وإعصار كاترينا
الذي اجتاح الســواحل اجلنوبية
للواليــات املتحدة االميركية عام
.5002
كما شــهد العالــم العديد من
احلرائق التي قضت على الغابات
واملزروعــات واملمتلــكات فــي
مختلف أصقــاع األرض ،وكذلك
احلروب العسكرية املبيدة للبشر
التي خلفت األمــراض واإلعاقات
واجملاعات.
ومــن أجــل مواجهة آثــار هذه

األخطار والكوارث ،فقد نشطت
الهيئــات الدوليــة واإلقليمية
والوطنية في مجال إعداد اخلطط
والبرامج التي تضمن توفير احلد
املناســب من وســائل اجلاهزية
واالســتعداد ،وفي توفير وتهيئة
اخلبراء والكوادر الفنية والبشرية
املؤهلة ملواجهة املواقف الطارئة
بالســرعة الالزمــة ،وباآلليــات
واملعدات التكنولوجية املتطورة،
مبا يضمن تقليل حجم اخلســائر
واألضــرار مــن جهة ،وتســريع
عمليــات إعادة تأهيــل املناطق

املنكوبة من جهة أخرى .وفي آذار
 /مارس  ،2006قامت األمم املتحدة
بعد كارثة أمواج املد ،باالستجابة
لطلــب تقدم به أبــان إيجالند /
منسق اإلغاثة الطارئة للجمعية
العامة في األمم املتحدة ،بإنشــاء
صنــدوق األمم املتحــدة للطوارئ
مبيزانية ال تتعدى  50مليون دوالر،
متت املوافقة عليه في كانون أول /
ديسمبر  .5002ويعمل الصندوق
على تقــدمي اإلغاثات الســريعة
لضحايــا الكــوارث الطبيعية
إضافة إلى تقدمي املنح والقروض.

ومن اجلديــر بالذكــر إن الهدف
الرئيــس من هــذا االحتفال هو
التنويه واإلشــادة بالدور الكبير
الذي تضطلع بــه أجهزة الدفاع
املدنــي ومنســوبيها ،والتأكيد
في الوقــت ذاته على أن الكوارث
واألخطار الطبيعية والبشــرية
قد أصبحت اليوم مشكلة دولية
تتجاوز احلدود السياســية بعد
أن أصبــح العالم قريــة كونية
يتأثــر بعضــه ببعــض في ظل
ظهور مهددات طبيعية وبشرية
جديدة.

الزراعة :جهات أمنية تمنع دخول المحاصيل الزراعية والبيض والدجاج المهرب
بغداد – الصباح اجلديد
أكــدت وزارة الزراعة قيــام اجلهات األمنية
مبداهمة عالوي اخلضار واملراكز التسويقية
في احملافظات ،حيــث متكنت مفارز مديرية
مكافحة اجلرمية املنظمه /كركوك التابعة
الــى وكالــة االســتخبارات والتحقيقات
االحتادية ،ومن خــال مداهمة علوة خضار
(خان التمــر)  ،ومت ضبط اطنــان من املواد
املمنوعة ومنها اخليار والطماطة املستورده
واتخاذ اإلجــراءات القانونية بحق اصحاب
العالوات.
ولفتت الــوزارة فــي بيان لهــا الى حجز
مئات االطنان مــن البيض والدجاج املهرب
واملقطعات وغيرها في السيطرات واملنافذ
احلدودية خملتلف احملافظات من خالل إجراءات
استباقية وخطط دقيقة وفعالة للحد من

تقرير

دخول املواد الزراعية املمنوعة من االستيراد.
حيث قامت اجلهــات األمنية في محافظة
نينوى ،بحجز شاحنة حتمل ( )2000كارتون
من الدجاج املهرب واملمنوع من االســتيراد
برازيلي املنشــأً.وتاتي هذه احلمالت لدعم
املنتج احمللي ،وتشــجيع أصحاب املشاريع
الزراعية لالستمرار بعملهم الزراعي وذلك
بعد اخلســارات الكبيرة التي تعرضوا لها
جراء إغراق السوق احمللي باملنتجات املهربة
والغير صاحلة لالستهالك البشري.
على صعيــد متصل أكــدت وزارة الزراعة
مواصلة اجلهات األمنية وبوتيرة متصاعدة،
من خالل حجز وإتالف املواد الزراعية املهربة
ومنع دخــول املنتجــات الزراعية املمنوعة
من االســتيراد ،وفي مختلف الســيطرات
واملنافــذ احلدودية ،وقيام اجلهــات األمنية

باتالف كميــات كبيرة من محاصيل اخلضر
اخملتلفــة ومنتجات الدواجــن واملقطعات
وغيرهــا وبحملــة نوعية ،كمــا مت حجز
سائقي املركبات اخملالفة وحسب الضوابط
والتعليمات النافذة.
وبينت الوزارة ان هذه احلملة باقية ومستمرة
حلمايــة املنتــج احمللــي ،ودعــم االقتصاد
الوطني ،مــن اجل دعم الفالحني واملزارعني
ومربي الدواجن وحتقيق اجلدوى االقتصادية
املناســبة لهم وإيقاف كل مــا يتعرضون
له من خســارات في مشاريعهم الزراعية،
مثمنــة عملهم الدؤوب فــي تعضيد دور
الوزارة في خططها لالرتقاء مبستوى األداء
الزراعي والذي شــهد طفرات نوعية وعلى
كل املســتويات الزراعية وبشقيها النباتي
واحليواني.

ضمن استعداداتها الجراء االستحقاق االنتخابي المقبل

ّ
الخاصة بعملية االقتراع
مفوضية االنتخابات تناقش اإلجراءات والتعليمات
بغداد ـ الصباح الجديد:

ضمــن اســتعدادات املف ّوضيــة
العليا املستق ّلة لالنتخابات إلجراء
االســتحقاق االنتخابــي املقبل /
مرحلة االقتراع وبحســب املرحلة
الزمنية لتنفيذ اجلدول العملياتي،
جتري فــي الوقت احلالي مناقشــة
اخلاصــة
اإلجــراءات والتعليمــات
ّ
بعملية االقتراع استنادًا إلى قانون
االنتخابــات رقم  9لســنة ،2020
إذ قــام مجلــس املف ّوضني في هذا
الشــان بالتصديــق علــى ّ
خطة
االنتشــار ملراكــز االقتــراع العا ّم
البالغة ( )8273مركزًا ،وجرى توجيه
املكاتــب االنتخابية كا ّفــة بإيجاد
أماكن قريبة من املراكز التي يتط ّلب
إجراء تغيير علــى مواقعها ضمن
الرقعة اجلغرافية ملراكز التسجيل
يؤمن وصول
والدائــرة االنتخابية مبا ّ
الناخبني إليها بســهولة ويســر،
ووضع الفتات استدالل على املراكز
القدمية على أن يكون املركز اجلديد
ً
حامل السم املركز القدمي بواسطة
توضح ذلك .
الفتة استدالل ّ
منحت مف ّوضيــة االنتخابات بقرار
صادر عن مجلس املف ّوضني إجازات
التســجيل املشــروطة لألحــزاب
والتحالفــات السياســية الراغبة
للمشاركة في االنتخابات حلني ورود

اإلجابة من الهيئة الوطنية العليا
للمساءلة والعدالة  ،األدلة اجلنائية
وزارة التربيــة وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي وهيئة النزاهة على
أن تستكمل هذه األحزاب اإلجراءات
مدة ال تزيد عن (
املتع ّلقة بها فــي ّ
 )90يو ًما من صدور قرار منح اإلجازة،
وعليه منح مجلس املفوضني اجازة
تســجيل مشــروطة لـ ( )3احزاب
سياسية يوم .17/2/2021
وفي الســياق ذاته أصــدر مجلس
املف ّوضني قرارًا بتخفيض التأمينات
ّ
املرشــحني  ،ليكون
املفروضة على
املبلغ مليوني دينار ً
بدل من خمسة
ماليــن دينار ،كمــا خُ ِّفضت أجور
ّ
املرشح إلى مئة
التحقّ ق من أهلية
ً
فضل عن
وسبعة وستني ألف دينار،
التنسيق مع اجلهات ذاتها املسؤولة
مدة ال
عن التحقّ ق بورود اإلجابة في ّ
تزيد عــن ( )15يو ًما .وقد جاءت هذه
اجلهــود في إطار ســعي مف ّوضية
االنتخابات إلى تقدمي التســهيالت
و تخفيــف األعبــاء املاليــة على
ّ
املرشحني؛ بغية فسح مجال أوسع
لألحزاب والتحالفات السياســية
الراغبة في املشاركة في االنتخابات
النيابية املقبلة.
ولضمان أصوات الناخبني النازحني
ّ
شــكل مجلــس املف ّوضــن جلنة
(إحصاء أعداد النازحني) برئاسة أحد
أعضــاء اجمللس وعضويــة عدد من

ّ
اخملتصــن إلحصاء أعداد
املوظفني
ّ
النازحني مــن الناخبــن ،إذ قامت
اللجنة بإجــراء جوالت تفقّ دية إلى
مخ ّيمات النازحني فــي احملافظات
(ديالى ،كركوك ،السليمانية ،دهوك،
أربيل) بالتعــاون مع مديري املكاتب
االنتخابيــة فــي تلــك احملافظات،
ً
فضل عن تشــكيل جلان أخرى في
هذه احملافظات؛ لتفقّ ــد مخ ّيمات
النازحــن ومتابعــة عمــل الفرق

اجل ّوالة وتقــدمي الدعم واإلســناد
خالل حتديثهم وتسجيل بياناتهم
بايومتريًّا ،وتشــير اإلحصاءات إلى
نازحا .
تسجيل (  )12،812ناخ ًبا ً
وبدعوة من مف ّوضيــة االنتخابات،
وجهــت وزارة التعليــم العالــي
ّ
والبحــث العلمــي اجلامعــات
ّ
بحث الطلبة
احلكومية وأالهليــة
مــن ذوي االختصاصات التي ترتبط
بتكنولوجيــا املعلومــات (علــوم

احلاسوب ،نظم املعلومات ،هندسة
البرامجيات ،هندســة احلاسوب)،
وتشجيعهم على العمل التطوعي
وإمكانيــة تأدية طلبــة املرحلتني
الدراســية الثانية والثالثة املراحل
املنتهيــة التدريــب الصيفي في
مراكــز التســجيل وعمــل الفرق
اجل ّوالة التابعة للمف ّوضية.
و علــى صعيد التعــاون احلكومي
املٔوسســاتي لدعــم
والتنســيق
ّ

العمليــة االنتخابيــة ،و ّقعــت
ّ
مذكرات
مف ّوضية االنتخابــات ()8
تفاهــم لدعــم واســناد عمــل
املؤسســات والدوائر
املف ّوضية مع
ّ
احلكوميــة .ومن أجــل تفعيل هذا
التعاون املشــترك ُع ِقــد اجتماع
ضم األمــن العا ّم جمللس املف ّوضني،
ّ
ومعاوني رئيــس اإلدارة االنتخابية
للشــؤون الفنّية ،والشؤون اإلدارية
واملالية في مف ّوضيــة االنتخابات،
العامة
والفريق االستشاري لألمانة
ّ
جمللس الوزراء املؤلَّف من مستشارية
األمــن الوطني وعدد مــن الوزارات
ّ
موظفي املف ّوضية
بحضورعدد من
اخملتصني من دائرة العمليات
الفنّيني
ّ
وتكنولوجيا املعلومات؛ ملناقشــة
تخــص تكنولوجيا
وضع برامــج
ّ
املعلومــات وبرامــج (احلوكمة) و
تخص عمل املف ّوضية
(األمتتة) التي
ّ
و تســاعد في إجراء انتخابات ح ّرة
نزيهة.
وتقــوم مف ّوضيــة االنتخابات عن
طريــق مكاتبهــا االنتخابيــة في
احملافظــات كا ّفــة بتنفيــذ حملة
تثقيف وتوعية جلمهــور الناخبني
بالطــرق املباشــرة مــع الفئــات
املستهدفة من خالل عقد الندوات
واجللسات احلوارية مع مم ّثلي األحزاب
ّ
ومنظمات
والتحالفات السياسية
اجملتمع املدني والهيئات التدريسية
مؤسســات الدولة وجميع
وإعالم
ّ

شــرائح اجملتمع التي لهــا دور في
مساندة العملية الدميقراطية مع
حفظ التباعد االجتماعي ومراعاة
الصحة والسالمة.
شروط
ّ
يخص إجــراءات املف ّوضية
وأما ما
ّ
ّ
حلفظ ســامة العملية االنتخابية
وأمنها ،فــإ ّن اللجنة األمنية العليا
لالنتخابــات تعقــد اجتماعاتهــا
الدورية؛ ملناقشة اإلجراءات األمنية
املوضوعــة حلماية مقــا ّر املكاتب
االنتخابية ومراكز التسجيل والفرق
اجل ّوالة فــي أثناء تأديــة عملهم،
وحفظ مخــازن املف ّوضية ،إذ ق ّررت
اللجنة زيادة عناصر القوات األمنية
فضال عن تشــكيل مكتب اعالمي
مختص باللجنة للمســاهمة في
نشــر الوعي االنتخابي ومكافحة
اجلرائــم االنتخابية وطــرق االبالغ
عنها ؛جــاء ذلك بغيــة خلق بيئة
آمنة اســتعدادًا للحدث االنتخابي
املقبل؛ كونهم الــدرع احلصني في
حماية أمن البلد.
و تســتم ّر مف ّوضيــة االنتخابات
فــي عملية حتديــث الناخبني التي
بدأت منــذ  2/1/2021ومــن املق ّرر
ً
فضل
انتهاؤها في يــوم ،1/4/2021
عن استمرار عمل ّيتي توزيع بطاقة
الناخــب و التســجيل البايومتري.
وتشــير اإلحصــاءات إلــى أ ّن عدد
احملدثــن قد بلــغ (  )971،949ناخ ًبا
ّ
محدثًا لبياناته.
ّ

شؤون عربية ودولية
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في دراسة استقصائية:

المطالبة بتخصيص 3.85
مليار دوالر الحتياجات
اليمن اإلنسانية

ثالثة أرباع الالجئين السوريين

يعيشون اضطراب ما بعد الصدمة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعت األمم املتحدة ،الدول املانحة إلى تخصيص
 3.85مليار دوالر ،لتمويل املساعدات اإلنسانية
في اليمن في عام .2021
وجاء فــي بيان صحفي للمنظمــة الدولية،
نشــر امس االثنني في جنيــف قبيل انعقاد
مؤمتــر وزاري جلمع التبرعات لليمــن ،أن األمم
املتحــدة تتوقع خالل هذا العام ،تقدمي الدعم
واملساعدة اإلنســانية ،لـ 16مليون ميني ،ملنع
انتشار واسع للجوع في هذه الدولة.
وشــدد البيان ،على أن ثلثي ســكان اليمن،
بحاجــة للمســاعدات ،لكــي يتمكنوا من
الصمود والبقــاء على قيد احليــاة .وذكر أن
حوالي نصف أطفال البالد دون سن اخلامسة،
يعانون من سوء التغذية احلاد ،وقد ميوت 400
ألف منهم في حال عدم توفر العالج العاجل.
وقــال األمني العام لــأمم املتحــدة أنطونيو
غوتيريــش ،خالل تعليقه علــى عقد املؤمتر:
«بالنسبة ملعظم الناس ،أصبحت احلياة في
اليمن اآلن ال تطاق .األطفال في اليمن ،يعانون
بشكل خاص من ظروف جهنمية».

الصباح الجديد ـ متابعة:
كشــفت تقارير حقوقية أن أكثر
من ثالثة أرباع الالجئني السوريني
يعانــون مــن أعراض نفســية
خطيرة ،بعد  10سنوات من اندالع
احلــرب األهلية ،وفقــا لصحيفة
الغارديان.
وتدعو جمعيــة خيرية بريطانية
إلــى مزيد مــن االســتثمار في
خدمات الصحة العقلية لالجئني
في عدة دول بعد أن وجدت أعراض
اضطراب ما بعد الصدمة ()PTSD
منتشــرة على نطاق واســع في
دراسة استقصائية عن السوريني
النازحني.
وقالت منظمة اإلغاثة الســورية
إن الالجئــن والنازحــن داخليــا ً
بســبب النزاع يكافحون من أجل
احلصول على الدعم.
كما وجدت دراســة استقصائية
شــملت  721سوريًا يعيشون في
لبنــان وتركيا وإدلب في شــمال
غرب سوريا أن  84في املئة لديهم
على األقــل  7من أصــل  15من
األعراض الرئيســية الضطراب ما
بعد الصدمة.
وقالت الجئة ســورية في لبنان،
طلبت عــدم ذكر اســمها« :أنا
ال أغــادر املنزل علــى اإلطالق ،أنا
فقط أبقى في اخليمة .في بعض
األحيان ،أعاني من نوبات من التوتر
أشعر فيها برغبة في حتطيم كل
شيء وضرب زوجي «
وذكــرت أنها كافحــت للتعافي
من سنوات من املآسي املتراكمة
خالل احلرب ،مبا فــي ذلك معركة
حلــب فــي عــام  ،2015وفقدان
مولود جديد بسبب املرض ،وجنت
من محاولة اغتصاب.
وبحســب تقرير ملنظمة اإلغاثة
الســورية ،فإن  15في املئة فقط
من الالجئني في لبنان متاح لهم
عالج الصحــة العقلية ،بينما ال
يتجــاوز الرقم  1في املئة لالجئني
في إدلب.

دراسة استقصائية
شملت  721سوريًا
يعيشون في لبنان
وتركيا وإدلب في
شمال غرب سوريا
أن  84في المئة
لديهم على األقل
 7من أصل  15من
األعراض الرئيسية
الضطراب ما بعد
الصدمة

أقل من  10٪من سكان
األرض يحملون أجساما
مضادة لـ «كوفيد »19 -
الالجئون السوريني يعانون من اضرابات عصبية بعد  10سنوات

بينمــا قــال أحمد موســى24 ،
عا ًما ،أصيب بجروح بالغة عندما
أصاب برميل متفجــر منزله في
تل الكرامــة في عــام  ،2014إن
األصــوات العالية ،خاصة أصوات
الطائرات في ســماء املنطقة ،ال
تزال تثير اخلوف عليه على الفور.
لم يجد أي مساعدة حلالته.
وقالــت ديانــا ريــس ،الباحثــة
األميركيــة في مجــال الصحة
العقلية بني النازحني السوريني ،إن
مسح إغاثة سوريا لم يكن كبيرًا
مبا يكفي الستخالص استنتاجات
منه ،لكنه أظهر احلاجة إلى إيالء
املزيد من االهتمام لهذه القضية.
وأضافت «نحــن نعلم حقيقة أن
هنــاك تأثيرات متعــددة األجيال
الضطــراب مــا بعــد الصدمة
والصدمــات علــى الســكان»،

وتابعــت« :نحــن نعلــم أن هذا
سيؤثر على األطفال الذين ولدوا
خالل النزاع».
وأكدت أنــه من املهــم معاجلة
الصحة النفســية والصدمات،
خاصة وأن العديد من الســوريني
يشعرون اآلن أن احلرب قد نسيت.
يذكــر أنــه منــذ انــدالع احلرب
الســورية في  ،2011قد تســبب
في نزوح  5.6مليون شــخص من
ســوريا ،باإلضافة إلى  6.6مليون
شخص داخل ًيا.
وفــي الوقــت نفســه حثــت
منظمة األمم املتحــدة للطفولة
«اليونيسيف» جميع الدول على
إعــادة رعاياهــا احملتجزين مبخيم
الهول في سوريا ،لبلدانهم ،بعد
حريق وقع فيه نهاية األســبوع،
شهد مصرع  3أطفال على األقل.

وقــال املديــر اإلقليمــي
لـ»اليونيســيف» ملنطقة الشرق
األوســط وشــمال إفريقيا ،تيد
تشيبان ،إنه «يوجد في وحول هذا
اخمليم سيئ السمعة الذي يضم
العديد من عائالت ما يعتقد أنهم
مقاتلون متطرفــون ،منذ هزمية
«داعش» في سوريا والعراق اجملاور،
«أكثر من  22ألف طفل أجنبي من
 60جنســية على األقل ،يقبعون
في اخمليمات والســجون ،إضافة
إلى آالف األطفال السوريني».
وأضــاف تشــيبان «األطفال في
الهول ال يواجهــون وصمة العار
التي يعيشــونها فحســب ،بل
يواجهون أيضا ظروفا معيشــية
صعبــة جــدا حيــث اخلدمــات
األساسية نادرة أو غير متوفرة في
بعض احلاالت».

وتابع تشــيبان أنــه يتعني على
الــدول األعضاء بــذل كل ما في
وســعها إلعادة دمج األطفال في
مجتمعاتهم وإعادتهم «بطريقة
آمنة وكرمية».
ووفقا لألمم املتحدة ،شــب حريق
مساء السبت ،خالل جتمع عائلي
بني النازحني الســوريني املقيمني
في اخمليم وهناك امرأة لقت حتفها
مــع  3أطفال ،وأصيــب  11بالغا
علــى األقل ،وهناك  20شــخصا
على األقــل في املستشــفى6 ،
منهم بحالة حرجة.
وفي وقت ســابق من هذا الشهر،
أشــار خبــراء حقــوق إنســان
مســتقلون باألمم املتحدة إلى أن
«عــددا غير معروف» مــن الرعايا
األجانــب لقــوا حتفهــم فــي
مخيمات مزرية فــي الهول وفي

الروج شمال شــرق سوريا ،وحث
اخلبــراء بلدانهــم األصلية على
إعادة مواطنيهــم في أقرب وقت
ممكن ،رافضني االدعاء القائل بأنه
«من الصعب جــدا التعامل مع
جماعات غير حكومية تســيطر
على املنطقة احمللية».
يذكــر أن اخمليم الــذي يقع على
مشــارف مدينــة الهول شــرق
احلســكة ،يؤوي اآلالف من عوائل
مقاتلــي «داعــش» من النســاء
واألطفــال بشــكل رئيســي،
ويتوزعــون بني نازحني ســوريني
وعراقيــن ،إضافــة إلــى آالف
مــن عائــات املقاتلــن األجانب
املتحدرين من أكثر من خمســن
دولــة ،ويخضــع اخمليم حلراســة
أمنية مشــددة من قوات سوريا
الدميقراطية «قسد».

بلينكن يدعو إلى «اإلفراج الفوري» عن

مرشحين ديمقراطيين في هونغ كونغ

الصابح الجديد ـ وكاالت:
دان وزير اخلارجية األميركي ،أنتوني
بلينكن ،اعتقال مرشحني مؤيدين
للدميقراطية فــي انتخابات هونغ
كونغ وتوجيه تهم بحقهم.
ودعا بلينكن في تغريدة ،ليلة امس
االثنني  ،إلى «اإلفــراج الفوري عن
املرشحني» ،مضيفا أن «املشاركة
السياســية وحرية التعبير يجب
أال تعتبرا جرميــة .الواليات املتحدة
تقــف إلــى جانب شــعب هونغ
كونغ».
كما قال املتحدث باسم اخلارجية
األميركية ،نيــد برايس ،عبر تويتر:

«ننضــم إلى اجملتمــع الدولي في
حث ســلطات بكني وهونغ كونغ
علــى إطالق ســراح املرشــحني
الدميقراطيــن احملتجزين في هونغ
كونغ».
وأشــار برايس إلــى أن االعتقاالت
«دليــل إضافي على أن قانون األمن
القومي يهدف حقا إلى إســكات
املعارضــة وتقويض اســتقاللية
هونغ كونغ».
ووجهت شرطة هونغ كونغ ،امس
األول األحــد ،االتهام إلــى حوالي
خمسني ناشطا في التيار املطالب
بالدميقراطيــة بتهمة «التخريب»

في خطوة مرتبطــة باالنتخابات
التمهيديــة التي جــرت الصيف
املاضي.
وأفراد هذه اجملموعــة وهي األكبر
التي وجــه إليها التهــم مبوجب
قانون األمن القومي الصارم ،الذي
أقرته الصــن ،حتى اليوم ،جزء من
 55شــخصا اعتقلوا ،مطلع يناير،
وبينهــم شــخصيات معارضــة
معروفة في هونغ كونغ.
وأعلنت الشــرطة أن  47شخصا ً
ســ ُيحاكمون بتهمــة «التآمــر
الرتكاب عمــل تخريبــي» إحدى
اجلرائــم التي وردت في قانون األمن

القومي الــذي فرضته بكني على
هونغ كونــغ ردا على أشــهر من
احتجاجات هزت املدينة في .2019
وتشــكل هذه االتهامات صفعة
للمعســكر املؤيــد للدميقراطية.
وكتبــت الناشــطة ،صوفي ماك،
في تغريدة «كل األصــوات البارزة
للحركة املؤيــدة للدميقراطية في
هونغ كونغ تقبع اآلن في الســجن
أو في املنفى أو متهمة بالتخريب».
وأعرب االحتــاد األوروبي ،األحد ،عن
«قلقه البالغ» .وقال مكتب االحتاد
األوروبي في هونغ كونغ إن «طبيعة
هــذه االتهامات تبني أنــه لن يتم

التسامح مع التعددية السياسية
املشــروعة بعــد اآلن فــي هونغ
كونغ».
وكانــت املســتعمرة البريطانية
السابقة متر بأسوأ أزمة سياسية
منذ إعادتها في  1997إلى الصني.
وبــدأت الصــن ،العــام املاضي،
حتــركات لتعزيــز قبضتهــا على
منطقتها التي تتمتع بشبه حكم
ذاتي نظريا.
وجتســد ذلك بشــكل واضح في
القانــون اجلديــد الــذي مت فرضه،
في نهايــة يونيــو  ،2020من دون
مناقشــته في اجمللس التشريعي

لهونغ كونغ.
ويتنــاول القانون أربعــة أنواع من
اجلرائم هي التخريــب واالنفصال
واإلرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية،
يعاقب عليها بالسجن مدى احلياة.
ويالحق الناشــطون الـــ 47على
خلفية انتخابــات متهيدية أجرتها
املعارضة وشــارك فيها  600ألف
شــخص في يوليــو معولة على
الشــعبية الهائلة لتعبئة 2019
قبل االنتخابات التشــريعية التي
كان يفترض أن جترى في ســبتمبر
وأرجئت ملدة عام بســبب فيروس
كورونا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت سوميا ســواميناثان ،كبيرة العلماء
مبنظمــة الصحة العامليــة ،أن أقل من 10٪
من ســكان العالم طوروا أجســاما مضادة
لفيروس كورونــا ،وأن التطعيم هو الطريقة
الوحيدة لتحقيق املناعة اجلماعية.
وفــي مقابلة بثتهــا املنظمة علــى موقع
«تويتــر» ،ذكــرت ســواميناثان أن منظمة
الصحة العاملية تتابع الدراســات التي حتلل
بؤر العدوى في بعض املدن حول العالم ،الفتة
إلى أنه على الرغم من أن نتائج البحث تظهر
في بعــض األحيان أن نصف ســكان املدينة
على األقل لديهم أجســام مضادة لفيروس
كورونا ،فإن هذا ال يســمح لنــا باحلديث عن
حتقيق مناعة القطيع.

المبعوث األميركي
ألفغانستان يستأنف
مباحثات السالم
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت اخلارجيــة األميركيــة أن املبعوث
اخلــاص ألفغانســتان ،زملاي خليــل زادة،
ســيجري جولة مــع فريقه إلــى الدوحة
وكابل ،باإلضافة إلى عدد من العواصم في
املنطقة.
وقالت اخلارجية في بيان ،امس األول األحد،
إن خليــل زاد «ســيواصل محادثاتــه مع
احلكومة األفغانية وممثلي طالبان ،إضافة
إلى عدد من الدول في املنطقة التي يصب
في مصاحلهــا حتقيقُ اتفاق عــادل ودائم
ووقف شامل إلطالق النار».
وقالت إدارة الرئيس ،جو بايدن ،إنها ستراجع
االتفاق املبرم بني الواليات املتحدة وطالبان
العام املاضــي ،واتهمت طالبان بعدم احلد
من العنف أو قطــع العالقات مع تنظيم
القاعدة كما هو متفق عليه.
وتخوض احلكومــة األفغانيــة محادثات
ســام مع طالبان بدأت في ســبتمبر في
قطر ،دون حتقيق أي تقدم حتى اآلن.

تقـرير

تزايد االتهامات الموجهة الى رئيسة وزراء بورما المخلوعة
الصباح الجديد ـ متابعة:

وجهــت إلــى الزعيمــة البورميــة
اخمللوعة أونغ ســان ســو تشي التي
تالحق قضائيا بانتهاك قانون متعلق
باالتصاالت وخــرق التدابير الصحية
ملكافحة فيــروس كورونــا ،تهمتني
جديدتني امــس االثنني فيما يتصاعد
التوتر فــي البــاد غداة أكثــر أيام
التظاهرات دمويــة منذ االنقالب في
األول من شباط.
وباتت سو تشي احلائزة نوبل السالم
مالحقة أيضا بتهمــة انتهاك قانون
متعلق باالتصاالت و»التحريض على
اضطرابــات عامــة» كمــا أوضحت
احملاميــة ناي تو لوكالــة فرانس برس
بعد جلسة االستماع التي حضرتها
املتهمة عبر تقنية الفيديو.
وتواجه ســو تشــي في األســاس
تهمتني إحداهمــا امتالكها أجهزة
اتصال الســلكية غير مسجلة في
مقر إقامتها والثانيــة خلرقها تدابير
احتواء فيروس كورونا ،وهي أســباب
يعتبرها مراقبون دوليون مبالغ بها.
قال محاميها خني ماونغ زاو الذي رأى
موكلته للمرة االولى منذ احتجازها
عن طريــق الفيديو إنه لم يســمح
لــه مبقابلتها بعد .ومــن املقرر عقد
جلسة االستماع املقبلة في  15آذار.

ويأتي هذا في يــوم يعد األكثر دموية
في أيام التظاهرات التي تشــهدها
بورمــا ضد الســلطات اجلديــدة ،اذ
قتل  18شــخصا علــى االقل امس
األول األحد ،وفقا لــأمم املتحدة التي
اســتندت في ذلك إلــى «معلومات
موثوقة».
ومتكنت وكالة فرانس برس من تأكيد
مقتل عشــرة أشــخاص من مصدر
مســتقل حتى هــذه اللحظة ،لكن
بعض التقارير أشــارت إلــى أن عدد
القتلــى أكبر من الــذي أعلنته األمم
املتحدة.
وقــرب ســجن «إنســن» الســيئ
الســمعة في رانغون ،أطلقت قوات
األمن النار علــى متظاهرين جتمعوا
لالحتجــاج على عمليــات التوقيف
الكثيــرة فــي اليوم الســابق ،وفقا
لبث مباشــر على وســائل التواصل
االجتماعي.
يتســن في هذه املرحلة معرفة
ولم
ّ
ما إذا كانــت الطلقات ذخيرة حية أم
مطاطيــة .وكان املتظاهرون يهتفون
«نحن متّحدون».
وفــي أجزاء أخرى مــن عاصمة بورما
االقتصادية ،نصب بعض املتظاهرين
حواجز موقتة بألواح خشبية وأرائك
وقصب خيزران حلماية أنفسهم.
وذكــرت وســيلة إعــام محلية أن
الشــرطة أطلقت الرصاص املطاط

احتجاجات بورما

في محاولة لتفريق احلشــود ،ما أدى
إلى إصابة البعض بجروح.
وبعد قرابة شهر من التعبئة املؤيدة
للدميوقراطيــة من خــال تظاهرات
يوميــة وحملة عصيان مدني ،كان رد
فعل السلطات دمويا خصوصا األحد.
قتــل ثالثة متظاهرين فــي داوي في

جنــوب البالد بعــد اســتهدافهم
بـ»الذخيــرة احليــة» ،بحســب أحد
املسعفني.
ونــزل ســكان إلــى شــوارع البلدة
الســاحلية امس االثنني لوضع أزهار
حمــراء وإضاءة شــموع أمــام صور
الضحايا.

وكتب الناشــط البارز ثينزار شونلي
يي على حسابه في فيسبوك «اجليش
البورمي منظمة إرهابية».
لكــن وســائل اإلعــام احلكوميــة
ّ
حــذرت األحد من أن «إجراءات صارمة
ستتخذ» ضد «احلشــود اخلارجة عن
القانون».

وســقط نحو  30قتيــا في صفوف
املتظاهريــن منذ انقــاب االول من
شــباط  ،وفقا ملنظمة غير حكومية
تقــدم املســاعدة للمعتقلــن
السياســيني ،كما أفــاد اجليش بأن
شــرطيا لقي حتفه أثنــاء محاولته
تفريق أحد التجمعات.
وقد أثار اســتخدام الشرطة واجليش
أســلحة فتاكــة ضــد املتظاهرين
الســلميني موجــة جديــدة مــن
االحتجاجات الدولية.
ودان وزير اخلارجيــة األميركي أنتوني
بلينكن علــى تويتر «العنف الفظيع
لقوات األمن البورمية».
ومن جانبــه ،دان األمــن العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريش القمع في
بورما في بيان جاء فيه أن «استخدام
القــوة الفتاكــة ضــد متظاهرين
ســلميني غيــر مقبــول وكذلــك
التوقيفات العشوائية».
وكان ســفير بورما لدى األمم املتحدة
كياو مو تون انشق عن السلطة قبل
أيام قليلة ودعا إلــى «إنهاء االنقالب
العســكري» و»إعادة الســلطة إلى
الشــعب» .وقــد أقالتــه اجملموعة
العسكرية من منصبه.
إال أن االحتجاجــات الدوليــة وإعالن
الواليات املتحــدة واالحتــاد األوروبي
عقوبات ،لــم تنجح حتــى اآلن في
التأثير على اجليش.

وقال مقــرر األمم املتحدة تــوم أندروز
«على الدول أن
تصعد اســتجابتها.
ّ
كلمات اإلدانة موضع ترحيب لكنها
غيــر كافية» مضيفا أنه ســيعرض
قائمــة مــن التدابير االثنــن على
مجلس األمن.
مئات التوقيفات
وتتواصــل موجــة التوقيفات .فمنذ
االنقــاب ،مت توقيف أكثــر من 1100
شخص أو توجيه تهم إليهم أو إصدار
أحكام عليهــم ،وفقــا للمنظمة.
وذكرت وســيلة إعالم حكومية أنه مت
توقيف  571شخصا يوم األحد وحده.
كذلك أوقف عدد من الصحافيني في
األيام األخيرة مــن بينهم مصور من
وكالة «أسوشييتد برس».
وتشــهدت البــاد موجــة مــن
االحتجاجات وحملــة عصيان مدني
منذ االنقالب الذي أطاح أونغ ســان
سو تشي احلائزة جائزة نوبل للسالم
العام .1991
وكان اجليــش قــد قــام بقمــع
االحتجاجات الشــعبية التي خرجت
في العامني  1988و.2007
وخضعت البالد لسلطة اجليش قرابة
نصف قرن منذ استقاللها في العام
 ،1948ووضع االنقــاب حدا لالنتقال
الدميوقراطي للســلطة الذي استمر
 10سنوات.
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رجحت وصول انتاج الطاقة الى  22الف ميكا واط

النفط يسجل ارتفاعا

جديدا وخام برنت فوق
 65دوالرا للبرميل

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار النفط نحو دوالر امس االثنني
بفعــل التفاؤل في االقتصــاد العاملي بفضل
التقــدم في حزمــة حتفيــز أمريكية ضخمة
وبفضل اآلمال في حتسني الطلب على النفط.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت  92ســنتا
أو  1.43باملئــة إلى  65.43دوالر للبرميل بحلول
الساعة  04:54بتوقيت جرينتش.
وقفــزت العقــود اآلجلة خلام غرب تكســاس
الوسيط األمريكي  90سنتا أو  1.46باملئة إلى
 62.41دوالر للبرميل.
ويأتي ذلك بعــد إقرار مجلس النواب األمريكي
حزمة إغاثة مــن فيروس كورونــا بقيمة 1.9
تريليون دوالر في وقت مبكر من يوم الســبت،
وإرســاله إلى مجلس الشــيوخ ،حيث خطط
الدميقراطيون ملناورة تشــريعية للسماح لهم
بتمريره دون دعم اجلمهوريني.

أسعار الذهب ترتفع
مع تراجع الدوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفــع الذهب بنحو  1%امس االثنني ،متعافيا
من أقل مســتوى فيما يزيد عن  8أشهر ،الذي
المســه في اجللسة الســابقة ،وذلك بفعل
ضعف الــدوالر ،فيما أقرت واشــنطن حزمة
حتفيز ضخمة بقيمة  1.9تريليون دوالر.
وصعد الذهب في السوق الفورية واحدا باملئة
إلى  1750.24دوالر لألونصة ،بحلول الســاعة
 05:44بتوقيت غرينيتش ،وكان قد زاد  1.1باملئة
في وقت سابق من اجللسة.
فيمــا زاد الذهب فــي املعامــات اآلجلة في
الواليات املتحــدة  1.1باملئة إلى  1748.50دوالر
لألونصة.
وهوت أسعار الذهب  3باملئة يوم اجلمعة املاضي
مسجلة أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر 2016
في فبراير املاضي جراء ارتفاع عائدات السندات
األميركية.
ونزل مؤشــر الــدوالر عن أعلى مســتوى في
أســبوع ،الذي سجله في اجللســة السابقة
مما يزيــد من جاذبية الذهــب حلاملي العمالت
األخرى.
ويعد الذهب أداة حتوط في مواجهة التضخم
وهو النتيجة احملتملة حلزمة التحفيز الضخمة،
في حــن ميثل ارتفاع عائدات الســندات حتديا
لهذا الوضع.

بحر العلوم :ارتفاع أسعار
النفط سيدفع الحكومة
النجاز موازنة تكميلية

الصباح الجديد ـ وكاالت
اكد وزير النفط األســبق إبراهيم بحر العلوم
امس االثنني ان أسعار النفط ستستمر مبعدل
بيــع جيد للعام اجلــاري وســتترواح اكثر من
60دوالرا ،مشــيرا الى ان ذلك سيدفع احلكومة
الى استثمار الفائض الجناز موازنة تكميلية.
وقال بحــر العلوم في تصريــح صحفي ان «
أسعار النفط ستواصل االرتفاع بشكل مقبول
وســوف لن تهوي هــذا العام بل ســتحافظ
على أســعار اكثر من  ،»60$مؤكدا أن «أسعار
النفط لن تتخطى الـ  70$بسبب عوامل عده
منها انخفاض االحتياطي النفطي األمريكي
وبشائر اللقاحات ضد جائحة كورونا « .
وأضــاف ان « بقاء األســعار بهذا املســتوى
بالتأكيــد ســيدفع احلكومة الى اســتغالل
الفائض النقدي نتيجة االرتفاع الى اجناز موازنة
تكميلية وسد العجز في املوازنة احلالية « .
ودعا بحر العلــوم دول أوبك بالس الى «احلفاظ
على األســعار احلالية وعدم التوجــه بارتفاع
أســعار النفط بشــكل عال لكونه ســوف
يشجع منافسة النفط الصخري «.

الكهرباء تعتزم تنويع مصادر الطاقة ببدائل متبعة عالميا
الصباح الجديد ـ متابعة:
كشــفت وزارة الكهربــاء امــس
االثنــن ،عن تفاصيــل خططها
لتنويــع مصــادر الطاقــة ،فيما
رجحت وصول انتــاج الطاقة الى
 22الف ميــكا واط خالل الصيف
املقبل.
وقــال املتحدث باســم الــوزارة
احمد موســى العبادي في حديث
لوكالة االنباء العراقية وتابعته «
الصباح اجلديد» ،إن «هناك مساع
من قبــل وزارة الكهربــاء لتنويع
مصادر الطاقــة واعتماد الطاقة
الشمســية والطاقــات البديلة
لتدويــر النفايات ،والتــي تبلورت
بإحالة جولة التراخيص األولى في
 5محافظات».
واضاف ،أن «االحــاالت في اجلولة
األولى متت بعد دراســة العروض
الفنية والتجارية ،بواقع  755ميكا
واط في محافظات النجف وكربالء
وبابل والســماوة والقادســية»،
مبينا ً ان «هذه اجلولة تســعى الى
توليد الطاقــة من خالل الطاقات
الشمســية عبــر نصــب الواح
شمســية في كل من احملافظات
اخلمــس وبالتعاون مــع احملافظني
كون مشاريع الطاقة الشمسية
اراض».
حتتاج الى تخصيص قطع ٍ
وأشــار إلى أن «محافظي النجف
وكربــاء والقادســية وبابل كانوا
متعاونني في هذا اجملال وخصصوا
مجموعة مــن األراضي كما متت
مخاطبة مجموعة من احملافظني
الســتحصال املوافقــات بشــأن
تخصيص األراضي لتتمكن الوزارة
من إحالة جولة التراخيص الثانية
فــي احملافظــات لتكــون الطاقة
الشمســية رديفة ملعاجلة وضع
املنظومة».

تبذل مساع
من قبل وزارة
الكهرباء لتنويع
مصادر الطاقة
واعتماد الطاقة
الشمسية
والطاقات البديلة
لتدوير النفايات
احدى محطات توليد الطاقة الكهربائية في بغداد
واوضح ،ان «اجلولــة االولى والتي
تتضمــن  755ميكا واط ســيبدأ
العمــل عليهــا ومــن املتوقع ان
تكون في الصيــف املقبل جاهزة
للعمــل» ،الفتــا الــى ان «الوزارة
كانــت قد اجــرت مباحثــات مع
وزارة النفط لكونهــا تروم نصب
منظومات الطاقة الشمسية في
احلقول النفطية لتوليد  750ميكا
واط والتي ســتكون خاصة فقط
لوزارة النفط ،وستســتفيد منها
املنشــآت احليوية للوزارة وبالتالي
ســينعكس ايجابيــا ً على وضع
الطاقة الكهربائيــة و منظومة
الطاقة».

وتابع ،ان «هذه املنشــآت احليوية
تســتهلك كثيــرا مــن الطاقة،
مؤكــدا ً أن نصب هذه املشــاريع
ســيوفر الطاقة لتلك املشــاريع
النفطيــة مــا ســيخفف مــن
العبء على املنظومة الكهربائية
عموما».
ولفت الى ان «هناك جملة أعمال
كبيرة الجــراء الصيانــات منها
الدورية واالضطرارية الدامة عمل
محطات االنتاج وإكمال الصيانات
مــع قرابة حلول فصــل الصيف،
مبينا ً انــه من املتوقــع ان يصل
االنتاج املســتهدف لهــذا العام
خالل فصــل الصيف إلى  22الف

 130دوالرًا سعر تذكرة النقل البري
الصباح الجديد ـ وكاالت:
بحث وزير النقــل الفريق مهندس
كامــل الوزيرمع الســفير أمجد
العضايلة ســفير األردن بالقاهرة
تفعيل مذكرة التفاهم بني شركات
النقل بني دول مصر والعراق واالردن
وذلك بنقل الركاب بينهم بســعر
تذكرة موحد  130دوالر.
كما بحثا أوجه التعاون املشــترك
بني اجلانبني ،فــي بداية اللقاء اكد
اجلانبــان على عمــق العالقة التي
تربط القيادة السياسية بالدولتني
والشــعبني الشــقيقني املصرى
واالردنى وعلى ضرورة دعم التعاون
املشترك في جميع اجملاالت.
كما مت التباحث حول ســبل دعم
التجــارة بــن البلدين مــن خالل

الشمســية ،حيــث سيقســم
العمل إلى مراحــل ،منها هنالك
مشــاريع بواقع  300ميــكا واط
في كربــاء فيما لــو جنحت هذه
الشــركات العاملة علــى إنتاج
جزء منها ســيدخل للمنظومة،
مستبعدا ً اكمال مشاريع الطاقة
الشمسية خالل الصيف املقبل».
واكد العمل علــى «معاودة تدفق
الغــاز االيراني للوصــول إلى 22
الف ميكا واط إضافة إلى اكتمال
الصيانــات الدوريــة  ،حيث هناك
وحدات توليدية ستدخل للخدمة
في نهاية الشهر الرابع».
وبــن ان «ســاعات التجهيــز لن

المنافذ الحدودية :ايرادات شباط بلغت

الموحد بين مصر واألردن والعراق
تذليل جميــع العقبات في موانىء
الوصول وتســهيل نقل املنتجات
املصرية إلى االردن ومنها إلى الدول
العربية مثل العراق وسوريا وكذلك
ضرورة تطوير شركة اجلسر العربى
(اململوكــة ملصــر واالردن والعراق )
وفتح أســواق جديــدة لها خلدمة
حركــة التجارة بني الــدول الثالث
ودول شرق افريقيا .
ثم تطرقت املناقشات إلى التعاون
في مجال السكك احلديدية حيث
اشــاد الســفير االردنــى بالتطور
الكبير الذي تشهدة مصر في هذا
اجملال معربــا عن رغبتة في التعاون
املشــترك فــي مجــال التدريــب
للطــاب والفنيني واملهندســن
مبعهد وردان للسكك احلديدية وهو

ميــكاواط» .وبــن ان «الصيــف
املاضي وصــل االنتاج إلى  19الف
ميــكا واط  ،الفتا الــى ان الوزارة
تســعى في االنتــاج احلالي قبل
الصيف هــو الوصول إلى  22الف
ميكا واط في حال معاودة اجلانب
اإليراني اطــاق الغاز  ،حيث هناك
انحسار الطالق الغاز اإليراني».
ومضى بالقول :انه «سيتم ادخال
محطــات توليديــة في الشــهر
الرابع للوصول الى معدل انتاج 22
الف ميكا واط قبل الصيف وهذا
ســينعكس ايجابيــا على وضع
الطاقة» .واشــار الــى أن «الوزارة
ماضيــة فــي مشــاريع الطاقة

تكون متســاوية فــي احملافظات
ويتحدد بحجم التجــاوزات على
الشبكة»  ،مبينا ً ان «ذلك مرهون
بعوامل عدة منها التزام املواطنني
وعدم التجــاوز وكذلــك بحجم
االســتهالك إضافة إلى العوامل
االخرى كاعطاب احملوالت املوجودة
في الشــبكة» .واستدرك موسى
بالقــول أن «الــوزارة لديها عقود
مع الشركات احلكومية والقطاع
اخلاص الســتيراد احملــوالت والتي
وصلت دفعة أولــى منها وهناك
دفعــات اخرى ســتصل ،اال انه ال
ميكن التكهن بســاعات التجهيز
للصيف املقبل».

 90مليار دينار بعد تشديد االجراءات

ما رحب به وزير النقل حيث اكد أن
هذا املعهد صــرح تعليمى تدريبى
ضخم يضاهي املعاهــد املوجوده
بالدول املتقدمة وان هيئة ســكك
حديد مصــر على اســتعداد تام
لتدريب األشــقاء االردنيني وكافة
األشقاء العرب في هذا اجملال .
كمــا مت التأكيــد علــى أهميــة
البروتوكول املوقع بني جهاز تنظيم
النقــل البــرى الداخلــى والدولى
وشركة االحتاد العربى السوبرجيت
من اجلانب املصرى وكل من شركتى
جيت االردنية والوفود واملســافرين
العراقيــة اخلاصة لتســيير خط
نقل بــرى بني الدول الثالثة يبدأ من
القاهــرة مرورا ً بعمــان وصوال إلى
بغداد والعكس .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت هيئــة املنافــذ احلدودية،
حتقيق  ٩٠مليار دينار خالل شــهر
شباط املاضي .
وقالــت الهيئــة في بيــان  ،إنها
«تعمل ووفقــا ً لتوجيهات رئيس
مجلــس الــوزراء مصطفــى
الكاظمي على تسهيل اإلجراءات
فــي جميع املنافــذ احلدودية وفق
القوانني النافذة والضوابط».
وتابعــت بالقــول« ،اال انهــا ومع
شــديد األســف تالحظ ان هناك
جهات متضررة من هذه اإلجراءات
القانونية التي متنع هدر املال العام،
تعمل على بث شــائعات مغرضة
واخبــار ملفقة مــن بينها تراجع

في عــدد االرســاليات وان املنافذ
احلدوديــة خالية مــن البضائع ،أو
تــروج في الوقت ذاتــه الخبار غير
صحيح عن تكدس للشاحنات».
وأضافت أن «هــذه األخبار العارية
عــن الصحــة تكشــف حجم
التناقض واالرباك التي وقعت فيه
هذه اجلهات بعد أن احكمت هيأة
املنافــذ احلدوديــة قبضتها على
املفسدين واملنتفعني على حساب
قوت الشــعب العراقي وهذا األمر
جــاء مبتابعة مســتمرة من قبل
حكومة الكاظمي».
وأشــار إلى أن «عدد االرســاليات
لشهر شــباط  ٢٠٢١اجلاري بلغت
 ٣٥٣٣٣جلميــع املنافــذ احلدودية،

امــا االيراد ملــده  ٢٦يوما فقد بلغ
 ٩٠مليــار دينار عراقي ،ورغم وجود
احلظر الشــامل وانتشار الساللة
اجلديــدة لفايروس كورونــا ،اال ان
املنافذ احلدودية تؤكد مضيها في
اجناح ملف املنافــذ وكبح جماح
الفاسدين».
وقالــت« ،بشــأن انتشــار فديو
على مواقــع التواصل االجتماعي
يتضمن جتاوز على املنافذ احلدودية،
فقــد مت إتخاذ اإلجــراءات الالزمة
وتعميــم صورة صاحــب الفيديو
وتكليــف الدائــرة القانونيــة
حملاسبة هذا الشــخص املتطاول
لينال جــزاءه العادل بعد أن خالف
التعليمات والقوانني».

النفط تدعم مركز الثالسيميا في البصرة بـ 300مليون دينار
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة النفط ،امس االثنني،
تخصيــص  300مليــون دينــار
ملركز الثالســيميا في محافظة
البصرة.
وقال الوزير احســان عبد اجلبار

تقرير

في بيان اطلعت عليه «الصباح
اجلديــد» ،إنــه «اســتقبل في
البصرة عــددا ً من املســؤولني
للمراكــز التخصصية وامراض
الــدم الوراثيــة» ،مؤكــدا أن
«املســؤولية الوطنية واملهنية

واالخالقية تتطلــب من جميع
اجلهــات املعنيــة وغيرها تقدمي
الدعم واالســناد لهــذه املراكز
من اجل تقــدمي افضل اخلدمات
للمواطنــن والتخفيــف مــن
معاناتهم الصحية».

واوعز الى «شركة نفط البصرة
بتخصيــص مبلــغ  200مليون
دينار لتجهيز مركز الثالســيميا
باالجهزة الطبية املطلوبة ،ورصد
مبلغ  100مليــون دينار لتجهيز
املواد التشغيلية اخلاصة باخملتبر،

بهدف االسراع في تقدمي خدمات
التحاليل وتشــخيص االمراض
للمواطنني فــي البصرة وعموم
العراق».
واضــاف انــه «مت التوجيــه
بتخصيــص  35مليــون دينــار

شــهرياً ،بعد مصادقة مجلس
ادارة شركة نفط البصرة ،لدعم
مركز الثالســيميا باالحتياجات
الشهرية الالزمة من املستلزمات
الطبيــة واملــواد التشــغيلية
لالجهزة اخملتبرية»

انخفضت باطراد عن آخر ذروة لها في 2009

 % 46.6حجم اإلنفاق الحكومي األوروبي من الناتج المحلي
الصباح الجديد ـ متابعة:
بلغ إجمالــي اإلنفــاق احلكومي في
االحتاد األوروبــي في  27« ،2019دولة»
 46.6فــي املائــة مــن النــاجت احمللي
اإلجمالــي ،وظلت هــذه احلصة دون
تغييــر عن العــام الســابق ،إال أنها
انخفضت باطراد عن آخر ذروة لها في
 50.7« ،2009في املائة من الناجت احمللي
اإلجمالي».
ومن بني الوظائف الرئيســة لإلنفاق
احلكومي العام في االحتــاد األوروبي،
كانت «احلمايــة االجتماعية» أعلى
الوظائــف فــي  2019كمــا األعوام
الســابقة ،أو ما يعادل  19.3في املائة
من الناجت احمللي اإلجمالي ،وهي أعلى
من  18.6« 2018في املائة».
وكانــت اجملــاالت التاليــة ،حســب
الترتيب ،األكثــر أهمية بعد احلماية
االجتماعية :الصحة « 7.0في املائة»،
اخلدمات العامة « 5.8في املائة» مثل

الشــؤون اخلارجية وصفقــات الدين
العــام ،التعليــم « 4.7فــي املائة»،
الشؤون االقتصادية « 4.4في املائة»،
النظام العام والسالمة العامة «1.7
في املائة» ،الترفيه والثقافة « 1.2في
املائة» ،حماية البيئة « 0.8في املائة»،
والسكن واملرافق اجملتمعية « 0.6في
املائة».
ومن حيث القيمة املالية ،بلغ اإلنفاق
احلكومــي فــي االحتــاد األوروبي في
 2019للحمايــة االجتماعيــة 2699
مليار يورو «نحــو  2.7تريليون يورو»،
الصحة « 983مليــار يورو» ،اخلدمات
العامة « 804مليارات يورو» ،التعليم
« ،»654الشــؤون االقتصادية «،»618
النظــام العــام والســامة العامة
« ،»234الترفيــه والثقافــة «،»162
حماية البيئة « ،»110السكن واملرافق
اجملتمعية « 81مليار يورو».
وكانــت احلمايــة االجتماعية أهم
مجــال لإلنفاق احلكومــي العام في
 2019في جميع الــدول األعضاء في

االحتاد األوروبي .وتباينت نسبة اإلنفاق
احلكومي على احلمايــة االجتماعية
إلى الناجت احمللــي اإلجمالي بني الدول

األعضاء في االحتاد من أقل من  10في
املائة فــي أيرلندا « 8.9في املائة» إلى
ما يقرب من الربــع في فنلندا «24.0

في املائة» وفرنسا « 23.9في املائة».
وخصصــت خمــس دول أعضاء في
االحتاد األوروبــي ــ فنلندا ،فرنســا،

الدمنارك ،إيطاليا ،والنمســا ــ ما ال
يقل عن  20في املائة من الناجت احمللي
اإلجمالــي للحماية االجتماعية ،في
حني أنفقت كل مــن أيرلندا ،مالطا،
بلغاريا ،ورومانيا أقل من  12في املائة
من الناجت احمللي اإلجمالي.
وبعد النمســا ،تأتي اليونــان ،أملانيا،
بلجيــكا ،والســويد ،بإنفاقهــا بني
 19.9و 19فــي املائــة علــى احلماية
االجتماعية ،ثم بــن  18.9و 15.1في
املائة ،كل من لوكسمبورج ،إسبانيا،
البرتغال بولندا ،سلوفاكيا ،وهولندا،
وبني  14.9و 12فــي املائة أنفقت كل
من كرواتيا ،ســلوفاكيا ،إســتونيا،
هنجاريــا ،جمهوريــة اجليك ،قبرص،
ليتوانيا ،والتفيا.
وبــن الدول خــارج االحتــاد األوروبي،
أنفقــت النرويــج علــى احلمايــة
االجتماعية  19.5في املائة ،وهو أعلى
من املعدل العــام لالحتــاد األوروبي،
وسويســرا  13في املائة ،وآيســلندا
 12.5في املائة.

وفي  2019بلغ املعــدل العام إلنفاق
االحتــاد األوروبــي « 27دولــة» على
الصحــة  7.1فــي املائــة ،أنفقــت
النمسا « 8.3في املائة» ،الدمنارك «8.2
في املائة» ،وفرنســا « 8.0في املائة»
لتســجل بذلك أعلى نسب اإلنفاق
إلى الناجت احمللــي اإلجمالي اخملصصة
للصحة بني الدول األعضاء في االحتاد
األوروبي.
سجلت أعلى
وبالنسبة إلى التعليمُ ،
األسهم في السويد « 6.9في املائة»،
الدمنارك « 6.3في املائة» ،بلجيكا «6.2
في املائة» ،إستونيا « 6.0في املائة».
وســجلت أعلى حصة مــن اإلنفاق
احلكومي على الشــؤون االقتصادية
في  2019فــي كرواتيا « 8.2في املائة
من الناجت احمللي اإلجمالي» ،وهنجاريا
« 8.0في املائة» .لوحظت أعلى نسب
إلى النــاجت احمللي اإلجمالــي لإلنفاق
احلكومي على اخلدمــات العامة في
هنجاريــا « 8.2في املائــة» ،واليونان
وفنلندا « 7.9في املائة لكل منهما».
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ثقافة

دراسة

تأويلية السرد واالنتهازية الدينية في «ما بعد جلجامش» لـ علي لفته سعيد
إبراهيم رسول

اتخـذ البنـاء الفنـي فـي اجملموعـة
القصصيـة أمناطـا ً وأنسـاقا عـدة فـي
البنـاء السـردي ,فالكاتـب ينـزع نزعـة
مترديـة علـى التقليـد السـردي ويتحـرر
مـن قيـود البنـاء الكالسـيكي ,لـذا جتـد
أن لـكل قصـة بنـاء يختلـف عـن األخرى
بـل جتـد بعـض األحيـان أن فـي داخـل
القصـة الواحـدة تنـوع فـي األسـاليب
السـردية ,هـذا بالوقـت الـذي جنـد
الواقعيـة تفـرض نفسـها كثيمـة بارزة
فـي مخيلـة صاحـب النـص ,إذ الواقـع
مبرارتـه وانعكاسـاته التـي نـزع القـاص
بهـا نزعـ ًة إنسـانية همها اإلنسـان بكل
مـا يعنيـه ,فالواقعيـ ُة السـردية كانـت
تعبـر عـن املكنـون الذاتـي فـي نفسـية
القـاص حلظـة خلـق النـص القصصـي,
إذ نلمـح أنـه ينتقـي عبـارات تعبـر عـن
حرقـة منشـغلة باألخـر ومهمومـ ٌة بـه,
هـذا االنشـغال جعـل القـاص يلجـأ
إلـى التأويـل تـارة وإلـى الصراحـة املؤملة
تـار ًة أخـرى .ان البـارز فـي اجملموعـة
أنهـا تشـتغل علـى الواقـع االجتماعـي
وحتـاول أن جتعـل املتلقـي يتسـاءل عـن
املغـزى أو املرمـى الـذي نحـاه القـاص
بسـردياته ..واملنحـى األبـرز هـو التالعـب
بأبنيـة القـص باسـلوب حداثـوي الـذي
أعطـى انطباعـا ً فـي مخيلـة املتلقي أن
ميضـي متسـائال ً مـع صاحـب النـص ,إذ
كان معنـى االنتهازيـة هـي السياسـة
واملمارسـة الواعيـة لالسـتفادة األنانيـة
مـن الظـروف مـع االهتمـام الضئيـل
باملبـادئ أو العواقـب التـي سـتعود علـى
اآلخريـن ,وأفعال الشـخص االنتهازي هي
أفعـال نفعيـة حتركها بشـكل أساسـي
دوافـع املصلحـة الشـخصية ,فالنـص
يكـون ناقـدا ً لهـذه االنتهازيـة الفجـة
التي مارسـتها الشـخصية الدينية على
البسـطاء والفقـراء مـن النـاس ..نلحظ
أن القـاص ّ
وظـف السـرد لغـة صريحـة
تـارة وباألخـص عندمـا تبوح الشـخصية
مبـا تضمـره من حنق جتـاه العبـث الكبير
الـذي متارسـه شـريحة كبيرة مـن رجال
املؤسسـة الدينيـة ,كثيرة هـي املواضيع
التـي عاجلتهـا اجملوعـة القصصيـة(
مـا بعـد جلجامـش) لكـن األكثـر بـروزا ً
وهيمنـ ًة كان التحذيـر مـن هيمنـة هذه
السـلطة علـى حيـاة وعقـول النـاس
البسـطاء ,إذ حـوت اجملموعـة الكثيـر
مـن النقـد القوي واللاذع ضد اسـتغالل
الفقراء أبشـع استغالل ,بل إن النقد كان
سـاخرا ً ويضمـر الكثيـر مـن احلنـق على
اجلرميـة التـي ت ُقتـرف بحق أولئـك الناس.

إن الهيمنـ ُة التـي يقصدهـا الكاتـب
هـي الهيمنـة البشـعة ,والتالعـب
الالمشـروع والضحـك غيـر املبـرر ,كمـا
حـوى النـص على نقـد أقوى إلـى أولئك
الذيـن يسـلمون مقاليـد عقولهـم إلى
أشـخاص يفكـرون ويخططـون نيابـ ًة
عنهـم ..إن النقـ ُد كان منصبـا ً علـى
طرفين ,إذ البنـاء الفنـي للقصة يشـي
بحقيقـة ميقتهـا الكاتـب ,وهـي التـي
اشـتغلت عليهـا فـي القصـص كلهـا
تقريباً .واسـتعانة الكاتب بـإرث حضاري
ومعرفـي ويصـوغ علـى غـراره رؤاه ومـا
يتصـوره خيالـه الواسـع مـن اطروحـات
خياليـة لكنهـا حتكـي واقعـا ً يعيشـه
الكاتـب ويتفاعـل معـه ,إذ يقـول فـي
قصـة ( بعد أن رأى ّ
ورحت
كل شـيء)...( :
ُ
أخاطـب النـاس :أال وأنـك كنت تسـتغل
السـماء ,وتتكلـم باسـمها فإنـك أول
من سـ َّن سـن ًة سـيئ ًة في التأريـخ ...أول
مـن جعـل مـن جـاءوا بعـدك يتحكمون
بعقـول النـاس ويقولـون لهـم نحـن
األقـرب إلـى اهلل منكـم )...هذه السـنة
السـيئة التـي يطلقهـا النـص هـي

إن الغورُ في المجموعة
والحفر في مدلولها
يحتاج أن يُسفر المقال عن
دراسة موسعة وكبيرة,
كمثال
وسنذكر نصا واحدا
ٍ
على ما نود أن نتتبعه
وهي قصة ( أنا وأنت
المدينة) ,هذه القصة
حِيكت حياكة فنية
بامتياز وانصب الجهد
االبداعي عليها وتعد
أنموذج ًا للمخيلة الخصبة

نص

بسـبب ( التالعـب بالعقـول) ,يسـهل
كثيـرا ً خـداع النـاس بطريقـة مغلفـة
بثـوب دينـي نتيجـة لتأثيـره فـي قلـوب
ومشـاعر النـاس فإنهـم يركضـون وراء
تلـك الدعـاوى دون تدبـر أو معرفـة.
إن الكاتـب هنـا يسـخر ويلـوم ويوظـف
اخلزيـن املعرفـي والتجارب الكثيـرة التي
اختمـرت فـي مخيلتـه ليقـدم النقـد
اللاذع ضـد تلـك الهيمنـة ,ويقـول فـي
القصـة تواصـل (قـال الرجـل :أنـا قرأت
التأريـخ فوجـدت أن فـي كل
عصـر مثل
ٍ
هـؤالء الذين يسـتغلون الدين لصاحلهم
وهـم ينتصـرون ..ولكـن خسـارتهم
مؤملـة) فهـؤالء الذيـن يتاجـرون بالديـن
ويعبثـون بـه فـإن نهايتهـم سـتكون
خاسـرة ,وهـذه اخلسـارة سـتكون وبـاال ً
عليهـم إذ إن اسـتخدام لفظـة ( مؤملة)
يـدل علـى أن النهايـة لهـم سـتكون
وخيمـة مخيبـة آلمالهـم,
الكاتـب
ُ
يريـد للفكـر أن يأخـ َذ مسـاح ًة واسـعة
وأن يحكـم النـاس عقولهـم وأال يقعـوا
فريسـة سـهلة بين املتاجريـن بهـم,
املقدمـات االسـتهاللية اشـتغلت على
ُ
أكثـر مـن نسـق ,إذ اجتمـع النسـق
اللغـوي والثقافـي وكان القـاص
يسـتجمع أدواتـه السـردية ويكتـب
بأنسـاق متناوبـة ,كأنـه ينـزع نزعـة
التالعب في السـرد ,إنه سـرد تشـويقي
وجديـد ,إنـه يكسـر البـرود الـذي يعتري
القـارئ ,النسـقُ الثقافـي كان يأخـذ
منحـى كبيـرا ً مـن بين األنسـاق الثالثة
ً
األخـرى ,إذ جنـده يسـتحضر الكثيـر من
القيـم االجتماعيـة ويعاجلهـا معاجلـة
اجتماعيـة مسـلطا ً الضـوء علـى
السـبب عبـر حـوارات الشـخصيات
التـي تـرد فـي كل قصـة ,إن بـثَّ احليـاة
واخلصوبـة فـي الشـخصية وجعلهـا
متحركـة مؤثـرة ,متفاعلـة منتجـة,
الثيمـة األبـرز لـكل القصـص هـي
العقـل الـذي أخـذ مسـاحة كبيـرة من
خيـال القـاص وكأنـه يدعوا إلـى الرجوع
إلـى العقـل فـي كل احليـاة ,وأال يقـع
فـي
مزالـق حترفـه عـن مسـاره ,الكاتب
ٍ
مشـغول بالناس ,وبهمومهم ،وميقت أن
يُسـتغلوا بأ ِّي
نـوع من أنواع االسـتغالل,
ٍ
كثيـرون مـن يتحدثـوا بلسـان السـماء
وينصبـون أنفسـهم أربابـا ً على البشـر
لغايات في أنفسـهم ! لعـل النص الذي
ٍ
ختـم به قصـة ( نادلة سـيدوري) ( :أعلم
أنـك لـن تصدق ,ولكـن صـدق ,أن اجلميع
ّ
يسـتغل السـماء) .هـذا النـص يضمـر
أن االشـتغال السـردي علـى قضيـ ٍة
مميـز ٍة وثيمـ ٍة بـارز ٍة لهـ َو اشـتغال مبدع
وفنـان ماهـر متمكـن مـن حـذق اللعبة
السـردية ,إنـه مصـ ٌر علـى أن التزييـف

غالف الكتاب
قائمـاً ,هـو ناقـد لهـذه احلالـة التـي
وصفهـا بأبشـع الصفـات.
إن الغـورُ فـي اجملموعـة واحلفـر فـي
مدلولهـا يحتـاج أن يُسـفر املقـال عـن
دراسـة موسـعة وكبيرة ,وسـنذكر نصا
واحـدا
كمثـال علـى مـا نـود أن نتتبعـه
ٍ
وهـي قصـة ( أنـا وأنـت املدينـة) ,هـذه
القصـة ِحيكـت حياكـة فنيـة بامتيـاز
وانصـب اجلهـد االبداعـي عليهـا وتعـد
أمنوذجـ ًا للمخيلـة اخلصبـة ,كانـت هذه
عصـارة لتفاعـل الـذات مـع نفسـها
ومحيطهـا ,إذ احمليـط كان ميـوج
بتيارات
ٍ
متنوعـ ٍة تتصـارع أمـام مـرأى ومسـمع
الشـخصية ,إذ نـرى البنـاء هنـا يعتمـد
املنولـوج أكثـر مـن باقـي القصـص,
حيـث وجـد القـاص بشـخصية ( آدم)

اخلليـل الـذي يفضفـض لـه مـا يعتلـج
فـي نفسـه مـن تشـابكات معقـدة
ومنصهـرة حتـى الغليـان ,واشـتغلت
أيضـا ً علـى الفولكلـور ,عـن طريـق
اسـتعمال الكلمـات ذات الداللـة احمللية
( اجلمبـر /سنسـفيل) يقـول النـص( :
متـى تفتـح ذراعيـك أيهـا املـدى البعيد
بوضـوح وليـس مـن خالل
ألرى الشـمس
ٍ
ثقـوب أصابهـا املطـر بالزكام املسـتدمي)
ٍ
لهـذا النـص إشـارة وداللة ,يا تـرى كيف
ً
حائلا بني شـيئني وهو الذي
يكـون املطر
يـدل علـى النمـاء واحليـاة؟ إن املطـر هنا
قـد اتخـذ السـوداوية في النـص ,بداللة
كلمتي ( أصابها ,الزكام ,املسـتدمي) هذه
الكلمـات قد أعطـت
معنى آخـر أفضى
ً
ً
علـى
ا
مفتوحـ
ألن يكـون النـص
تأويالت
ٍ

متعـددة ,تصـل احلالـة بالنـص أن يأتـي
باملعنـى الصريـح ليقصـد البعيـد كما
يقـول فـي ذات القصة( أطلق حسـراتك
أيهـا املنسـي فـي
مـدن بعيـدة) هنـا
ٍ
كيـف اجتمعت هـذه الثنائية( املنسـي/
البعيـد) إذ كمـا هـو معروف بـأن البعيد
بعيـد ألنه
منسـي ,ولكن القـاص متمر ٌد
ٌ
علـى الـدالالت حتـى ,فهو يتالعـب كما
يشـاء وقتمـا يشـاء ,مسـتعينا ً باللغـة
الرصينـة التـي ميتلكهـا ,ومسـتعينا ً
بالـدالالت التـي يوظفهـا توظيفـا
ًصحيحـا ً وحتمـل الداللـة وجهـا ً مبدعاً,
الفكـرة مضمـرة علـى املتلقـي حتـى
يتأمـل فـي هـذا التالعـب املبـرر لـه.
إنهـا لعبـة فنيـة ميارسـها القـاص مـع
املتلقـي ,كسـرا ً حلالـة اجلمـود وامللـل
التـي تعتـري القـارئ ,جعـل القـاص
القصـص متناوبة ,متمـردة ,غير منطية.
ُ
االختلاف يعـود إلـى نزعـة فنيـة/
إن
لضـرورة سـردية ,هـذه ميـزة جماليـة
تضـاف إلـى اجملموعـة إذ أنهـا مواكبـة
لعصـر السـرد الـذي صـار يتطـور حلظ ًة
بلحظـة ,هـذا التطـور اعتمـد علـى
تقنيـات حديثة تعطي النـص الصفة أو
الثـوب اجلديد املبـدع( املبتكـر) ,اجملموع ُة
كانـت تهتم بفلسـفة إنسـانية بحتة,
وتنـزع نزعـة نافـرة متمـردة علـى الواقع
املتأسـلب ,االسـتفهام ألــ ( ملـاذا) كان
يـكاد يكـون فـي كل قصـة ,إذ النقـد
للواقـع التعيـس يحتـاج أن يسـأل
صاحـب النـص نفسـه عـن السـبب
الـذي جعـل واقعهـم أو واقـع اجملتمـع
والشـخصيات التـي يكتب عنهـا بهذه
الصـورة التـي لـم ينفـر منهـا القـاص,
ويـكاد تضيـق نفسـه مـن العيـش
برحابهـا ,لكنـه مجبـو ٌل علـى العيـش
فيهـا واالنتمـاء احلقيقـي لهـا هـو الذي
كان يلـح عليـه ,الشـخصيات التـي
اختارهـا حتتـاج لوحدهـا موضوعـا ً إذ
أنهـا كانـت ترمز إلى
أشـياء عـدة ,وهذا
ٍ
التوظيـف ( الفولكلـوري) كان مبتكـرا ً
بأحـدث تقنيـات السـرد التـي وصـل
إليهـا ,التأويليـة التـي اشـتغل القـاص
عليهـا فـي سـرده هـي نقـد الواقـع
املوحـش واملوغـل فـي التيه والتشـظي,
يريـد النـص أن يفتـح نفسـه علـى
آفـاق جديـدة تنشـغل بالفـرد كإنسـان,
ٍ
اإلنسـان الـذي ينبغي أال يُسـتغل بدناءة
لتسـخيره كاحليـوان ,هـذه النصـوص
كانـت تشـتغل علـى دعامتين ( علـم
النفـس /علـم االجتمـاع) اإلنسـان
وتفاعلـه مـع ذاتـه ,وتفاعـل الـذات
مـع احمليـط العـام ومـا ينتـج عـن هـذا
التفاعـل مـن
مشـاكل كبيـرة.
ٍ

صوت

َّ
ستار لقمان
األرض بعيد ًة
كم تبدو
ُ
حني أنام
الصوت القادم؟
فلماذا هذا
ُ
انهض!
ـ
ْ
انهض!
ْ
َ
سريرك..
حفر ٌة حتت
أيها النائم!

بيوت ًا تطفو،
أشجارًا تلم ُع،
وصوار َي
أذني:
يهمس
ٌ
ُ
صوت في ّ
«احذرْ!»
كان السيل
يقذف أمواجه مرتط ًما بزجاج الباص
أحدق مرتع ًبا
ُ
وكنت ّ
في الليل...
***
رحلة

***
ما يهمس به الليل
ليلي
في باص ّ
وأنا بني اليقظة والنوم
أبص ُر أضوا ًء تهتزّ،

سرنا
مع املاء ِ
وكان على ّ
سرب خنازيرَ حمراء
ضفة النهر
ُ
ثعالب
كانت
ُ
ـ ال
ـ ال تطلق النارَ!

وقد يأتي األحفاد
فيرونها حمراء (بلون الدم)
وها هم يأتون
أال تبصرهم؟
***

لك ّن ُه..
أطلقَ النار َ
صحت:
ُ
ـ ملاذا؟
***
ما يشبه احلكاية
قرن ـ ّربا ـ
قبل ٍ
ولدت بعينَي أبي
ُ
األرض خضراء
فرأيت
َ
ُ
كان أبي شب َه عارٍ
األرض غاب ًة
كما لو كانت
ُ
سألت أبي:
كبرت
وحني
ُ
ُ
هي األرض التي أريتَني؟
ـ أين َ
ـ إنها أمام ناظريك
ولكنها بيضاء
بيضاء كامللح يا أبي

عن شارلي شابلن
بق ّبع ٍة
شتوي
ومعطف
ّ
ٍ
يهبط في محط ٍة نائي ٍة
عصا
بال ً
بال جوق ٍة
وال عازفني
بال امرأ ٍة أو صديق
عابر في الرصيف
حتى وال ٍ
ليسأل ُه:
أين بوابة اخلروج؟

* شـاعر ومترجـم عراقي يقيم فـي اململكة

املتحدة.

متابعة

«القومي للترجمة» يطلق جائزة ثروت عكاشة للترجمة*
مصطفى عبد اهلل
يشـارك املركـز القومـي للترجمـة في خطة
وزارة الثقافـة املصريـة لالحتفـال مبئويـة
دكتور ثروت عكاشـة بإطالق الـدورة األولى لـ
«جائزة ثروت عكاشـة للترجمة» مسـتهدفا
مسـاري
تشـجيع املترجمين علـى خـوض
ّ
الترجمـة مـن العربيـة وإليهـا فـي مجـاالت
الفنـون السـمعية والبصريـة ،وكذلك دعوة
املترجمين والنقـاد والباحثين للمشـاركة
فـي مؤمتـر «ثـروت عكاشـة مترجمـا:
اسـتراتيچيات املترجـم الثقافـي» والـذي
يرتكـز علـى مناقشـة أعمال ثروت عكاشـة
الترجميـة التـي أثـرت الثقافـة العربيـة في
اجملـاالت الفنيـة واألدبيـة والنفسـية .يقـام
حفـل توزيـع جائزة ثـروت عكاشـة للترجمة
فـي اجللسـة اخلتاميـة للمؤمتـر اخلميـس 7
أكتوبر/تشـرين األول  2021والـذي أختير حتية
لفـارس الثقافـة املصريـة في ذكـرى أول يوم
بـدأ فيـه معركتـه لبنـاء الثقافـة املصريـة
احلديثـة  7أكتوبر/تشـرين األول .1958
وفـي تصريح للدكتـورة كرمة سـامي مديرة
املركـز القومي للترجمة قالـت« :أدار الدكتور
ثـروت عكاشـة معركـة مصر الثقافيـة بدءا
مـن  7أكتوبـر 1958بعـد العـدوان الثالثـي،

ثروت عكاشة
وعبـر ثمـان سـنوات وعلـى فترتين وزاريتني
أنقـذ آثارهـا ،وشـيد قصورهـا الثقافيـة
ومتاحفهـا ،وأسـس أكادمييتهـا للفنـون

بـكل روافدهـا التنويرية ،ومسـارحها وبيوت
فنونهـا ،وحفـظ تـراث فنونهـا الشـعبية،
ونظـم االحتفـال بألفيـة قاهرتهـا ،وجعـل

ثقافتهـا جماهيريـة ،وأضـاف إلـى ذلـك
الكثيـر مـن عالمـات النهضـة التـي أثـرت
رأس مـال مصرنـا الثقافـي ورصيدهـا
احلضـاري.
عكاشـة أ ّلـف وترجـم وحقـق ،فكتـب
املوسـوعة واملعجـم ،والدراسـة النقديـة
واحملاضـرة ،وخـاض فيهـا مجـاالت متنوعـة
فـي النحـت والتصوير واملوسـيقى والعمارة
اإلسلامية واملقامة واملسـرح والشعر وأدب
الرحلات ،وترجـم الشـعر واملسـرح والتربية
وعلـم النفـس والروايـة واحلِ َكـم والتأملات
الفلسـفية واملذكرات الساخرة والتخطيط
العسـكري.
فـي هـذا امللتقـى العلمـي «ثروت عكاشـة
مترجمـا»  -بكسـر اجليم أو فتحهـا  -نتتبع
معـا كيـف اقتـرب بالدراسـات الثقافيـة
مـن الترجميـة فـي مشـروعه احلضـاري،
وانعكسـت اسـتراتيجياته الرسـمية علـى
ممارسـاته الثقافيـة التطبيقيـة ،وبشـكل
خـاص فـي مجـال الترجمـة.
يناقـش املترجمـون والباحثـون والنقـاد
مترجمـا عـن
اختيـارات ثـروت عكاشـة
ِ
اإلجنليزيـة والفرنسـية ودالالتهـا ،كمـا
يطرحـون احتمـاالت قـراءة مشـروعه
مترجمـا :يتوقفـون عنـد مـاذا
الثقافـي
َ
ترجـم؟ وكذلك كيف
ترجـم؟ وملاذا؟ وكيـف َ

يتر َجـم ؟
عرفنـاه مسـئوال عـن  -وقائمـا علـى -
الصناعـة الثقافيـة فـي مصـر ،وناقـدا
ومؤلفـا ومحققـا ،واآلن نحـاول وإذ نحتفـل
مبئويتـه اكتشـاف جوانـب معرفيـة فـي
تكويـن فـارس نهضـة الثقافـة املصريـة
باملناقشـة والدراسـة لوجه نبيـل من أوجه
نشـاطاته املعرفيـة :مترج ًمـا».
وحتدثت د .كرمة سـامي عناحملـاور املقترحة
للمؤمتر:
الترجمـة صناعـة ثقافيـة.إشـراقة املعرفة
فـي العمـل الترجمـي .تعريـف املصطلـح
الفنـي وتعريبـه.خصوصيـة ترجمـة النوع
األدبـي .ثقافـة املترجـم .الترجمـة خدمـة
معرفيـة.تـوازن املبنـى واملعنـى فـي النـص
املترجـم .الترجمـة وجهـة نظـر .حتـوالت
املترجـم األسـلوبي عبـر اجملـاالت املعرفيـة.
التطبيـق فـي اسـتراتيجيات الترجمـة.
اسـتجابات القـراء للنـص الترجمـي.
املسـتويات اللغويـة فـي الترجمـة .تالقـي
رؤى املترجـم بين مؤلفاته وترجماتـه.ميثاق
مترجما
العمـل الثقافي الترجمـي.املترجم
َ
(جتـارب في ترجمـة مؤلفات ثروت عكاشـة).
وأوضحـتمديـرة املركـز القومـي للترجمة
أن ملخـص البحـث يرسـل فيمـا ال يتجـاوز
 200كلمة ،واسـتمارة املشـاركة ،في موعد

أقصـاه  1يونيو/حزيـران 2021علـى البريـد
االلكترونـي للمركز:
Info@nct.gov.eg
وسـوف يعلـن املركز عن عناويـن املوضوعات
املقبولـة  ١يوليو/متوز .2021
وفـي حـال إبلاغ الباحـث بقبـول امللخـص
يرسـل البحـث بحـد أقصـى  8000كلمـة
فـي موعـد أقصـاه 15أغسـطس/آب ،2021
مـع االلتـزام بضوابـط الكتابـة التاليـة:
هوامـش سـفلية ،الكتابـة Times New
 ،Romanحجـم اخلـط  ،14املسـافة بين
السـطور (واحـد ونصـف) ،ويلتـزم بقواعـد
الــ  MLAفـي توثيق االقتباسـات والهوامش
وثبـت املراجـع.
تنتقـل ملكيـة البحـوث املقبولـة للمركـز
القومـي وتنشـر في إصدار محكم .وترسـل
األبحـاث عبر البريـد االلكتروني لتحكيمها.
 •تسـلم فـي اجللسـة اخلتاميـة للمؤمتـر
جائـزة ثـروت عكاشـة للترجمة فـي دورتها
األولـى وتنشـر األبحـاث املقبولـة بعـد
حتكيمهـا فـي إصـدار خـاص باملؤمتـر.
* عن ميدل أيست أون الين
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الجيش االبيض يواصل التصدي للفيروس المتحور
فالح الناصر:
ينقســم عمــل زينــب عبد
العظيــم ما بني مستشــفى
النســائية واالطفــال فــي
محافظتهــا املثنــى بعنوان
رئيس اقدم مســاعدي تخدير،
وادارتها لفريق الصحة والبيئة
التطوعي  /مكتب املثنى ،وإدارة
وكالة ســومر  SSMاإلخبارية،
إلى جانب اعداد وتقدمي برنامج
(بصمة االنســاني) في إذاعة
الوان التي تبث عبر اليوتيوب.
تقول زينب ،دبلوم معهد طبي،
انها تقســم وقتها بنحو جيد
بني وظيفتها والعمل االنساني،
سيما في املشاركة بالتصدي
إلى جائحة كورونا ضمن عملها
في «اجليــش االبيض» وواجبها
اإلنســاني ،وايضا املشــاركة
بحمالت توعوية وارشادية ،في
حني يســلط برنامــج (بصمة
االنساني) الضوء على مبادرات
ايجابيــة فــي التصــدي إلى
اجلائحة ،وكذلك اجراء مقابالت
مع شخصيات تعمل في اجملال
الطبي او االنساني او املبدعني
مــن شــتى االختصاصات في
احملافظة.
تقول« :حصلت على شــهادة
تقديريــة مــن دائــرة صحة
احملافظــة تثمينا ملا قدمته في
واجبي االنســاني مــع الفرق
التطوعيــة ،والتكرمي يضاعف
مســؤولياتي ألكون مع اخوتي

في متتــن حائط الصــد االول
واحلفاظ علــى اهلنا من خطر
تفشــي ســرعة الفيــروس
املتحور».
تؤكــد زينــب ان الفايــروس
املتحور يشــكل خطــرا ،في
حني يكــون التصــدي له من
املواطنــن ،بتطبيق شــروط

السالمة ،من ضمنها التباعد
االجتماعي وارتــداء الكمامة
وتعقيم اليدين وعــدم اقامة
التجمعات باشكالها املتعددة،
حيث تتطلب توعيــة ثقافية
متواصلة للمواطنني ،ســيما
بعــد ازديــاد حــاالت اإلصابة،
وااللتــزام يســهم فــي دعم

بدأ عملهــا ضمن فريق الصحة
والبيئــة التطوعي منــذ اربعة
ســنوات ،ومنحــت لقب افضل
شخصية انســانية لعام 2020
في حفــل اقيم فــي محافظة
اربيــل ،ويأتي اللقــب في ضوء
ما اشــتركت فيه مــن اعمال
ونشاطات مهمة قدمها الفريق
كاملشــاركة في مفــارز طبية
ضمن مناســبات دينيــة وتوزيع
ســات غذائية وحمــات اخلتان
وترميــم وصبغ مــدارس وتوزيع
القرطاســية للطــاب ،وتقدمي
مساعدات عينية ألسر متعففة،
ونشاطات اخرى متعددة.
ومؤخــرا مت اعتمادهــا رســميا
ممثلة من مركز الشــرق االوسط
للتنميــة واحلريات االعالمية عن
مركز الصحة والبيئة التطوعي
لتؤدي دورا مهما فــي التواصل
مع املؤسســات احلكومية وغير
احلكوميــة واقامــة البرامــج
التدريبية والنشاطات الثقافية
والتطوعيــة واعمــال االغاثــة
االنسانية.
تطمــح من خــال إدارتها لفرع
زينب عبد العظيم تتسلم شهادة تقديرية وكالــة  SSMاإلخبارية ،ومعها
فريقا يضم (اكــرم رزاق محمد
اجليش االبيض ويخفف العبء التطوعي /مكتب املثنى ،حيث وعامر فاضل وعمار مزعل وغفران
عنهم في هذه املــدة احلرجة ،تابعهــا اخملــرج اإلذاعي امجد حســن علــي) بإيصــال صوت
سيما بعد التضحيات الكبيرة املوسوي رئيس احتاد الصحفيني احملافظة وتســليط الضوء على
التي قدمهــا العاملــون في في املثنى ورشحها للعمل في شــتى قطاعاتها والعمل على
قنــاة ألوان ،وتقــدم برنامجها ايجاد بيئة افضل ،والتأكيد على
حائط الصد االول.
التحقت باجلانب اإلعالمي عن باختيار ضيــوف للحديث عن االهتمام بالبنى التحتية واكمال
طريق بثها املباشــر لنشاطات موضوعات الساعة في ميادين مشــاريعها ودعم املبدعني في
جميع االختصاصات.
فريــق الصحــة والبيئــة متنوعة.

مريضات التصلب اللويحي قادرات على الحمل واالنجاب
بغداد  -الصباح الجديد:
يُعتبر التصلب املتعدد إحد األمراض
التــي تصيــب الدمــاغ والنخــاع
الشوكي ،ويُحتمل أن يتسبب بضرر
دائــم وعجز املرضــى مــدى احلياة.
وتختلــف أعراض التصلــب املتعدد
بحســب عــدد األعصــاب املصابة،
فقــد يفقــد بعــض األشــخاص
قدرتهــم على املشــي ،بينما يُعاني
البقيــة من أعــراض طفيفة فقط.

وبرغم عــدم التوصل إلــى أي عالج
للتصلــب املتعدد لغايــة اآلن ،فمن
شأن الكشــف املُبكر عنه وتنظيم
خطوات العالج أن يُسهم في تسريع
عملية التعافــي من النوبات ويُبطئ
من تفاقم املرض ويُســاعد في إدارة
أعراضــه 1.ويُعد التصلــب املتعدد
واحدا ً من أكثر االضطرابات العصبية
شيوعا ً وتسببا ً في حاالت اإلعاقة بني
البالغني اليافعني حول العالم.

كانت مــرمي* ،الشــابة العراقية من
مدينــة النجف ،تعانــي من ضبابية
غيــر اعتيادية في الرؤيــة ،مما دفعها
حســون
لزيارة عيادة الدكتور حيدر ّ
الذي شخّ ص إصابتها مبرض التص ّلب
اللويحي .ســرعان ما ظهرت مخاوف
مرمي بشأن مدى تأثير هذا املرض على
قدرتها على احلياة بشــكل طبيعي،
وإجناب األطفال .لكن طمأن الطبيب
مرمي ووالدتهــا بأن مــرض التص ّلب

اللويحــي ال مينع املرأة من ممارســة
حياتها بشكل طبيعي وتكوين أسرة
حســون
عن هذا األمر قال د .حيدر ّ
أخصائــي فــي أمــراض الدمــاغ
واألعصــاب للصبــاح اجلديد« :من
الشــائع أن نســمع مخاوف مماثلة
من النســاء اللواتي يتم تشخيص
إصابتهــن بالتص ّلــب اللويحي .إذ
يعاني العــراق من نقــص عام في
التوعية بشــأن هذا املــرض ،ومدى

أســرة بشــكل طبيعي بعد اتباع
دقيق إلرشادات عالجية قبل احلمل،
وخاللــه وبعــده .بالتأكيــد يلعب
الكشف املبكر والفحوصات الدورية
ملرض التصلب اللويحي املتعدد دورا ً
أساســيا ً في عالج املرض واحلصول
علــى نتائج أفضل ،حيث يســاعد
الكشف املبكر للمرض على العالج
املبكر مما يســاهم في احلصول على
نتائج أفضل في إدارة املرض».

تأثيره علــى تنظيم األســرة .وفي
الواقــع ،طرأت زيــادة تدريجية على
انتشــار التص ّلــب اللويحي ،حيث
شهد العقدان املاضيان ارتفاعا ً في
نســبة اإلصابة به بني اإلناث .علما ً
بأن العديد من مريضــات التص ّلب
اللويحي ميتنعن عن الزواج بســبب
اخلوف من عدم قدرتهن على اإلجناب
بشــكل طبيعــي .لكننــي أؤكد
ملريضاتي دائمــا ً إمكانيــة تكوين
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نظارة كوالكوم للواقع االفتراضي
كشفت شركة كوالكوم بعض مواصفات نظارة XR1
 AR Smart Viewerالتــي طورتهــا لتتميز عن جميع
نظارات الواقــع االفتراضي املطروحــة حاليا .وأكثر ما
مييزها أنها جاءت بتصميم نظارة شمســية اعتيادية،
وبهيكل مصنوع من البالستيك واملطاط اخلفيف الوزن.
وجهزت عدساتها بشاشتني  OLEDبدقة ()1080/1920
بيكســل ،معدل ترددهما  90هيرتزا ،كما ميكن إقرانها
مع الهواتف واألجهزة الذكية الالســلكية عبر تطبيق
خاص ،أو وصلها مع احلواسب عبر منفذ  USB-Cلتظهر
للمستخدم واجهات العرض أو شاشة احلاسب وكأنها
معروضــة أمامه بحجم كبير في صــورة افتراضية ،أو
لتمكنه من االســتمتاع مبشاهدة الفيديوهات واألفالم
دون احلاجة لشاشة جهازه احملمول.
وتعتمد هــذه النظارة على شــرائح  XR1التي طورت
لتتعامل بســرعة مع الواقع املعزز واالفتراضي ،وزودت
ببطاريــات داخليــة تكفيهــا لتعمل بضع ســاعات
بالشــحنة الواحــدة ،ومتلــك مجال عــرض بزاوية 45
درجة كما فــي نظــارات  HoloLens 2التــي طورتها
مايكروسوفت تقريبا.
غرامات للرجال اضعاف ما للنساء
قالــت دراســة إحصائيــة ،أجراها مصرف «روســكي
ســتاندارت» ،إن الرجال في روسيا دفعوا ثمن مخالفات
مروية في عام  ،2020أكثر بـ 2.7مرة باملقارنة مع النساء.
وأضافت الدراســة« :بشــكل تقليدي ،يقــود الرجال
الســيارات بأعداد أكبر من النســاء ،لذلــك تبدو أرقام
مخالفاتهم املروية ،أكبر بكثير مما هي عليه لدى النساء.
في العــام املاضي ،كان عدد إيصــاالت اخملالفة لقواعد
املرور ،لدى الرجال أكثر بنسبة  174٪عن النساء».
ولكن متوسط الغرامة املدفوعة من جانب الرجال كان
أقل بنسبة  ٪ 6تقريبا من النســاء  388 -روبال ،مقابل
 411روبال.
وبشــكل عــام ،انخفض متوســط الغرامــة املرورية
املدفوعة في عام  2020بنســبة  8٪مقارنة بعام ،2019
وبلغ  394روبل .وفي شــهر يناير من هذا العام ،انخفض
املؤشر بنســبة  26٪مقارنة بالفترة نفسها من العام
املاضي ،وبلغ  538روبل.
يتناولون بيتزا بارتفاع  4000م
تشارك فريق من املظليني أكل شرائح من صندوق بيتزا
في أثناء هبوطهم احلر من على ارتفاع نحو  4000متراً.
ويظهر مقطع فيديو نشــرته نيويورك بوســت ،وعدد
من التقارير الصحافية ،حلظــة هبوط مظلي بكاميرا
من طائرة ثــم اقترابه من اثنني يحمــان صندوق بيتزا
بــن أيديهما ،قبل أن يدنو منهمــا ثالث ويقوم بتثبيت
أيديهما ليســمح بتناول قطع البيتــزا مع البقاء على
صندوق الوجبة مفتوحاً.
لوري باتالوكو أحد املشــاركني في تناول البيتزا ،قال في
تصريحات صحفيــة لها نقلتها العديــد من وكاالت
األنباء جتربة تنــاول الفطائر في الســماء «كانت هذه
القفزة األكثر روعة بني جتارب القفز التي قمت بها على
اإلطالق».
وذكر باتالوكو من هيوسنت أن صديقته ميليسا تعشق
البيتــزا وأرادت اختبار مــا إذا كان باإلمكان تناول وجبة
الفطائر في أثناء القفز باملظالت.

غرائب عادات الشعوب
حمل الزوجة فوق فحم مشــتعل :في بعض
قبائل الصــن يحمل الزوج زوجته على ظهره
ويسير بها عدة خطوات فوق جمرات مشتعلة.
وهناك من يقوم بها في يوم زفافه قبل دخوله
املنزل ليضمن حياة ســعيدة وهناك من يقوم
بها ويحمل زوجته بعــد ان حتمل كي يضمن
لها والدة يســيرة حسبما يعتقدون .وعادة ما
يخطو الزوج فوق الفحم املشــتعل بقدمني
عاريتني وهو يحمل الزوجة على ظهره.
كســر اخلزف :في احتفال غير رسمي يجتمع
أقارب وأصدقاء الزوجــن املقبلني على الزواج
في أملانيا لتحطيم األوانــي اخلزفية اخملتلفة
مثل أدوات الطعــام واملزهريات .يجب أن يقوم
الزوجان بعــد ذلك بتنظيف املكان ومللمة كل
تلك االواني املكســورة .ويؤمــن الناس هناك
أن هــذه العادة جتلــب احلظ اجليــد للزوجني،
وجتعلهما يقدران قيمة التعاون والعمل اجلاد
إلجناح الزواج.
رمي األطفــال من البرج كانــت العائالت في
بابــا عمر دورغــا وهو ضريح إســامي قرب
مدينة ســوالبور في الهند ،تقــذف أطفالها
من أعلى البرج لعدة قرون ،بحيث يســقطون
من ارتفاع  15متــرا ً تقريبا ً قبــل أن يهبطوا

على مالءة سرير يحتفظ بها املتفرجون الذين
ينتظرونهم في األسفل ،ويهدف هذا الطقس
املرعب إلى حتقيق الرخاء ،وجلب احلظ السعيد
للعائالت ،ومن اجلدير بالذكر أنه وبحســب ما
ورد عن العائالت فإنــه لم يصب أي رضيع في
هذه املمارســة .وهناك من عــد هذا التقليد
وســيلة لزرع الشــجاعة واجلرأة لدى الرضيع
وانه لن يصيبه الفزع يوما من االيام بســبب
االماكن املرتفعة او السقوط من مكان عال.
البصق علــى العــروس ويُعــد البصق على
العروس في أثناء مراسم الزواج في الثقافات
اليونانية نوعا ً من أنواع الســحر لتمني احلظ

صد الشيطان،
اجليد لها ،والذي يساعد على ّ
كمــا يقوم اليونانيون بهذا في مناســباتهم
األخرى ،مبا في ذلك مناســبة تعميد الطفل
لتمني اجلمال والصحة اجليدة له ،إضافة إلى
ذلك يتم البصق إلبعاد الشــر خــال احملادثة
االعتياديــة كنوع من اخلرافــات أو اخلزعبالت
وايضا حاليا ال ميارســها اال مــن هم كبار في
الســن وما زالوا يتمســكون بكل تقاليدهم
وعاداتهم التي عفا عليها الزمن.
التســكع في املقابر يُفضل النــاس بالعادة
التســكع فــي احلدائــق واملنتزهــات ،بينما
يختلف األمــر في الدمنارك ،حيث يحب الناس
أن يقضــوا وقتهــم ،ويختلطــون اجتماعيا ً
في أثناء وجودهم في املقابــر ،خاص ًة عندما
يكون اجلو لطيفاً ،وتعد مقبرة أسيســتانس
فــي كوبنهاغن عاصمة الدمنــارك من أفضل
األمثلة على ذلك.
رمي القرفة على العــزاب :هناك عادة غريبة
اخرى ميارسها الناس في الدمنارك وذلك برمي
القرفة على الشخص العازب عندما يبلغ 25
عاماً ،فيقوم أصدقاؤه برشق بهار القرفة عليه
طوال اليوم ،أما إذا أصبح عمره ثالثني ســنة
وما زال غير متزوج فيلقون عليه الفلفل.

لقطة

دوائر خدمية

هواتف تهمك

«عدسة :زياد متي»

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

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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عمار عبد الواحد

ياسر ضياء الدين ..رحلة نجاح في رياضة الدراجات
بغداد ـ فالح الناصر:

ميلــك بطــل رياضــة الدراجات
الهوائية ،ياســر ضيــاء الدين،
مســيرة حافلــة بالنجاحــات
والتفوق في الرياضة التي انتمى
إليها في العام  2000العبا ضمن
فريق نادي الصناعة ،مقتفيا اثر
والده املــدرب ضياء الدين عباس
اخلفاجي.
ميثل ياسر ،متســابق السرعة،
فريقــه نادي الصناعــة ،بنجاح
واســهم فــي جنــاح الفريــق
للتتويــج بلقــب دوري أنديــة
العــراق للمواســم املاضية ،اذ
بســط الفريق بجهود الالعبني
ومالكهم التدريبي بقيادة ضياء
الدين عباس ومســاعده حسني
كاتب ومشــرف الفريق شــامل
سلمان ودعم إدارة النادي ،بسط
نفوذه علــى ألقاب الســنوات
املاضيــة ،ويتطلــع الفريق إلى
جتديــد زعامتــه وهو يســتعد
للمشــاركة في بطولة املوسم
اجلديد.
يقيــم الفريــق تدريباتــه في
مضمار النادي مبشــاركة العبي
فئتــي الشــباب واملتقدمــن،
ويؤدي تدريبــات القوة في قاعة
احلديد بالنادي ،ثم يكمل مسيرة
التدريبات على الطريق الســريع
«محمد القاسم باجتاه الشعلة
واملطار وابــو غريــب» بانتظام
الالعبــن ومن خلفهم ســيارة
النادي التي تضم املالك التدريبي
ومشــرف الفريــق وميكانيكي
خاص بصيانة الدراجات الهوائية
لالعبــي فريــق الصناعة حامل
لقــب دوري األنديــة ،ويضــم
مجموعــة شــباب ومتقدمني
يدافعون عن الوان النادي بينهم
متســابقي بغداد ياســر ضياء
الديــن واحمد كاظم وســجاد

يقيم الفريق تدريباته في
مضمار النادي بمشاركة
العبي فئتي الشباب
والمتقدمين ،ويؤدي
تدريبات القوة في قاعة
الحديد بالنادي ،ثم يكمل
مسيرة التدريبات على
الطريق السريع «محمد
القاسم باتجاه الشعلة
والمطار وابو غريب»

محمــد ومصطفــى ابراهيــم
واخريــن ،إلى جانــب العبني من
سكنة احملافظات ( احمد مهند
مــن املوصــل ،ايــاد محمد من
كركوك) ،يــؤدون تدريباتهم في
محافظاتهــم ويلتحقــون بني
فترة واخــرى باقرانهم في نادي
الصناعة.
وفــي العودة للحديــث عن جنم
الفريق ،ياســر ،فقــد تفوق في
بداياتــه ،اذ لعــب فــي بطولة
اقيمت باالردن واستطاع ان يفوز
باملركز االول في سباقني واملركز

الثاني في ســباق ثالث ،وتوالت
جناحاته محليا ،مما اســهم في
دعوته على لتمثيل فريق الدغارة
على سبيل اإلعارة في املشاركة
ضمــن بطولة االنديــة العربية
واقيمت في البحرين عام ،2006
وحصــل فيهــا الالعــب على
الوسام الفضي.
اما في العــام  ،2007فقد احرز
الوســام الذهبــي للبطولــة
العربيــة التــي اقيمــت فــي
جمهورية مصر العربية ،بعدها
اشــترك في العديد من احملافل

الجوية يفوز بصعوبة ويشدد قبضته
على صدارة دوري الكرة الممتاز
بغداد ـ الصباح الجديد:
شــدد فريق اجلويــة قبضته على
صدارة ترتيب فرق الــدوري املمتاز
لكرة القدم بعــد فوزه أمس على
فريق نفط البصــرة بثالثة أهداف
مقابل هدفــن لنفــط البصرة،
في املبــاراة التــي ضيفها ملعب
الشــعب الدولي حلســاب ختام
اجلولة .21وســجل اهداف اجلوية
حمــادي احمــد فــي الدقيقة 3
مــن ركلة جزاء ،واضــاف إبراهيم
بايش الهــدف الثاني في الدقيقة
 ..36وقلص الفــارق احمد فرحان
بتسجيله هدف نفط البصرة من
ركلــة جزاء فــي الدقيقة  ،68في
حني ســجل لؤي العانــي الهدف
الثالث للجوية فــي الدقيقة ،85
واحرز نفط البصــرة هدفه الثاني
فــي الدقيقة االخيــرة من الوقت
بدل الضائع.
ورفع اجلوية رصيده إلى النقطة الـ
 47مبتعدا عــن الزوراء الذي يقف
ثانيا وله  40نقطة ،ثم الشــرطة
بـ  37نقطة .فــي حني بقي نفط
البصرة بالترتيب الثالث عشر وله
 22نقطة ،وخطف فريق الصناعات
الكهربائية ،فوز ًا قاتالً من الطلبة
( )1-2اول امس في ملعب الشعب
الدولي ..متكن الطلبة من تسجيل
هــدف التقدم فــي الدقيقة ()60

برأســية وكاع رمضــان لكــن
الصناعات الكهربائية عاد بأقدام
احملترف السيراليوني شيكا فوفونا.
وفي الدقيقــة الرابعة من الوقت
بدل من الضائع ســجل حســن
داخل هدف قاتل للصناعات.،ورفع
الصناعــات رصيده إلــى النقطة
 19ليقفــز إلى املركز الـ 18مغادرا
قــاع الترتيب ،في حني جتمد رصيد
الطلبة عند النقطة  20في املركز
الـ ..17وحســم النجــف مباراة
الديربي بفوزه على نفط الوسط،
بهــدف مــن دون رد علــى ملعب
النجــف الدولي ،الهدف ســجله
الغاني ستيفان بافور في الدقيقة
 ،39ورفــع النجــف رصيــده إلى
النقطــة  37باملركز الثالث مؤقتا،
فيمــا جتمد رصيد نفط الوســط
عند النقطة  32في املركز الرابع..
وخيــم التعــادل الســلبي على
مباراة النفط والزوراء ،على ملعب
التاجي ،ورفع الــزوراء رصيده إلى
النقطة  40في املركز الثاني ،فيما
رفع النفط رصيده إلى النقطة 30
في املركز الثامن.
وحســم التعــادل اإليجابــي (-1
 )1لقــاء الديوانيــة وضيفه نفط
ميســان ،على ملعــب الديوانية،
تقدم فريق نفط ميسان من ركلة
جزاء في الدقيقة ( )18جنح اليمني

ناصــر محاميد في تســجيلها.
وجنح الديوانية في العودة للمباراة
بهدف التعادل فــي الدقيقة ()78
عبر العبه أنــور مهدي .ورفع نفط
ميســان رصيده إلى النقطة 29
فــي املركز التاســع ،بينمــا رفع
الديوانيــة رصيده إلــى النقطة
 24فــي املركــز الـ.11كما،خيــم
التعــادل األبيض علــى مواجهة
القاســم وضيفه الكــرخ ،على
ملعب الكفل األوملبي ،ورفع الكرخ
رصيــده إلى النقطة  24في املركز
العاشر ،فيما رفع القاسم رصيده
إلى النقطة  21فــي املركز الـ.14
وانتهت مباراة احلــدود والكهرباء
بالتعادل بهــدف ملثله في ملعب
التاجي ،سجل للحدود مصطفى
هــادي فــي الدقيقــة  75وعادل
الكفة للكهرباء مهيمن ســليم
مالخ في الدقيقــة .80كما تعادل
اربيــل وزاخو بهدف ملثلــه ،لزاخو
ســجل احمد زيرو في الدقيقة ،6
وتعادل الربيل محمد ســامي في
الدقيقــة  ،87وتعادل الشــرطة
وامانــة بغداد بهــدف ملثله ايضا،
الشرطة ســجل عن طريق سعد
عبد االمير في الدقيقة  22واضاع
علي فائز ركلــة جزاء  ،69في حني
تعادل المانة بغداد احملترف اللبناني
محمد قدوح في الدقيقة .43

تقرير

على صعيدي النادي واملنتخبات
الوطنية ،واخر مشاركاته كانت
في العام  ،2019ضمن البطولة
العربية التي ضيفتها مصر.
وبالنســبة على الصعيد احمللي،
فقد ســجل حضــورا مميزا منذ
ولوجه عالم رياضــة الدراجات
الهوائيــة ،اخرهــا فــي الفوز
باملركــز االول في بطولة اقيمت
فــي احلبانيــة لقطع مســافة
 120كم ،اذ تــوج فريقه باملركز
االول فــي منافســات اقيمــت
مبشاركة سبعة أندية من شتى

محافظات العراق.
في فترة احلظــر الصحي ،يؤدي
املتســابق تدريباته فــي منزله
معتمدا على اجلهاز اإللكتروني
الثابــت ،يكمــل حتضيراتــه
بعدها بتطبيق شــروط التباعد
االجتماعــي واجلانــب الصحي
ليتوجه مــع دراجاته في الهواء
الطلــق وعبر الطريق الســريع
للبقــاء في درجــة جاهزية الية
مشــاركة على صعيد النادي او
املنتخب الوطني.
واســوة بالالعبــن فــي رياضة

الدراجات ،فان ياسر ،ميني نفسه
برؤيــة مضمار خــاص برياضته
املفضلــة كما يوجــد في دول
اجلوار ،عربيــا واقليميا ،اذ يؤكد
ان غياب املضمار والطريق اخلاص
باملتســابقني ،يعــرض الالعبون
إلــى مخاطــر الطريــق بصورة
مستمرة ،وهناك من دفع حياته
ثمنا للمخاطرة هذه.
ويصــف ان رحلــة متســابق
الدراجــات جميلــة ،اذ ميــر في
ســباقه مبحطات عدة ،ســواء
كان بحــر او طبيعية او مناطق
ســكنية اثناء السباقات ،وهذه
الرحلة تعد مفيدة ليست فقط
علــى صعيد املنافســة والفوز
بالكؤوس ،لكنها متنح املتسابق
ايضا الهواء النقــي في رحلته
بالهواء الطلق.
وفي رؤيتــه لالبرز عربيا ،اشــاد
بتجارب اجلزائــر والكويت ،فيما
وصــف اإلمــارات بانهــا حتقق
طفــرات نوعية علــى صعيدي
القــارة والعالــم فــي تنظيم
وتضييــف البطــوالت ودعــم
املنافسات التي تشهد مشاركة
ابطال اللعبة من شتى الدول.
يرى املتســابق الدولي ،ان اندية
الدراجات ســيتوفر لهــا دافعا
جيدا في التفوق ممثــا بافتتاح
فرعا لشــركة (ولــر) االيطالية
وصاحبهــا فيصــل الصالــح،
التي ســتكون خير عون لتهيئة
متطلبــات رياضــة الدراجــات
لألندية واملنتخبات الوطنية.
يتابع املتسابق ياسر ضياء الدين،
جنوم اللعبة  ،سيما السلوفيني
تادي بوغاتشــار املتــوج بلقب
بطولــة طواف دبي بالنســخة
الثالثــة مؤخــرا ،وتســتهويه
منافســات التنــس العامليــة
للمحترفــن وكذلــك بطوالت
الريشة الطائرة ،في حني يشجع
فريق نادي الزوراء لكرة القدم.

كورونا يغيب النجم السابق صباح عبد الجليل
محمد صادق السامرائي:
غيــب املوت صبــاح يــوم االحد /28
شــباط 2021 /م في العاصمة بغداد
جنم الكرة السابق واملدرب صباح عبد
اجلليل اثر مضاعفات فايروس كورونا
اللعني الذي تســبب برحيل املع جنوم
الكــرة العراقية في العــام املاضي،
واصيــب الراحل صباح عبــد اجلليل
بالفايروس قبل سبعة ايام مر خاللها
بحالة صحية ســيئة قبــل ان يفارق
احلياة.
ولد الراحل صبــاح عبد اجلليل /1متوز
1951 /م ..يعــد الالعــب صباح عبد
اجلليل احد جنوم السبعينات من القرن
املاضي انضم الــى صفوف املنتخب
الوطني عــام 1975م .وبرز في بطولة
كاس اخلليــج العربي لكرة القدم في
عــام 1976م التي اقيمــت في قطر
وهي اول مشــاركة ملنتخبنا الوطني
في بطــوالت كاس اخلليج وســجل
 4أهــداف في البطولة فــي /29اذار /
1976م خاض منتخبنا الوطني مباراة
امام منتخب البحرين وســجل هدف
في مرمــى البحرين وفي /1نيســان/
1976م خاض منتخبنا الوطني مباراة
امام منتخب السعودية وسجل هدف
في مرمى الســعودية وفي /6نيسان/
1976م خاض منتخبنا الوطني مباراة
امام منتخب االمارات العربية املتحدة
وسجل هدف في مرمى االمارات وفي
/8نيســان1976 /م خــاض منتخبنا
الوطني مباراة امام منتخب الكويت
وســجل هدف فــي مرمــى الكويت

صباح عبد اجلليل
.وتألق ســنوات مع املنتخب الوطني
في تلك الفترة .وتــوج بلقب الدوري
العراقــي لكرة القــدم مدربا ً عندما
اشرف على قيادة الغرميني نادي الزوراء
عام 2001م ونــادي القوة اجلوية عام
2005م واشرف على تدريب نادي نفط
ميســان ونادي النفط وعمــل مديرا ً
رســميا ً للمنتخبــات الوطنية ،اخر
محطاته كانت مدربا ملنتخب الصم
والبكــم لكرة القدم ،نســال اهلل ان
يرحمه واسكنه فسيح جناته.
إلى ذلك ،أعرب الشــيخ ســلمان بن
إبراهيــم آل خليفــة رئيــس االحتاد
اآلســيوي لكرة القــدم النائب األول
لرئيس اإلحتــاد الدولي لكــرة القدم
عن عميق مشــاعر التعزية واملواساة
إلى اســرة كرة القدم العراقية بوفاة
النجم الدولي السابق واملدرب صباح

عيــد اجلليل ،الــذي توفــي عن عمر
يناهز  69عاماً ،بعد إصابته بفايروس
كورونا املســتجد (كوفيد ..)-19وقال
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة
 :باسم أســرة كرة القدم اآلسيوية،
نعرب عن عميق احلــزن لرحيل املدرب
القدير والالعب الدولي السابق صباح
عبد اجلليل ،ونتوجــه بخالص العزاء
واملواســاة إلى عائلة الفقيد وعموم
اســرة كرة القــدم العراقية.وأضاف:
كان انتشــار فايروس كورونا أصعب
اختبار طبي نواجهــه في هذا الزمن،
ونحن نشعر باحلزن العميق لوفاة أحد
املدربني البارزين في القارة اآلســيوية
مســتذكرين بصماتــه اإليجابيــة
كالعب دولي سابق،ومنجزاته كمدرب
طموح على سوية عالية من الكفاءة
واألخالق الرفيعة.

شنيشل الوفاء
المشرف

تشــير اغلب التجارب والدراسات بان
االختيــارات الدقيقــة والصحيحــة
تســهم في خلق النجاحات و التطور
مبنيا على إحداث تغيرات مستمرة في
الهياكل اإلداريــة لقدرته على جتديد
األفكار ديناميكيــا فاألخطاء الكبيرة
والكثيرة التي وقعــت بها العديد من
إدارات األندية في هذا املوســم نتيجة
التغيرات العشوائية في تبديل املدربني
النها غير خاضعة للمعايير السليمة
التي تتنافــى مع فلســفة التدريب،
وهذا ميكن أن يستثنى منه نادي الزوراء
بإحترافيــة ومهنية اختيــاره للمدرب
راضي شنيشل الذي اسهم في وجود
النــوارس فــي دائرة املنافســة بفترة
وجيزة.
مما يؤكد ان من يختار بطريقة مناسبة
وبحسب حاجة الفريق ميكن أن يراهن
عليه ويؤكــد انه أصاب في عمله وانه
دقيق في القرار ناهيك عن االســتقرار
الفني الــذي حصل لالعبــن الفريق
الذين اثبتــوا انهم على قــدر املهمة
من خالل املستوى العالي الذي قدموه
باللقــاء الذي جمعهم مع الشــرطة
وعملية حسم الوصافة بكل جدارة .
تواجد شنيشــل يؤكد صواب الرؤية
لــإدارة وصحة توجههــا واختياراتها
فقد قدم الكثيــر وهو ما قد يدفعهم
التمســك به لكونه فاعال ومؤثرا في
امليدان الفني والنفســي « الن املدرب
هــو العنصر األساســي فــي عملية
التدريب واحــداث التغييرات املطلوبة
في األفــراد واجلماعات وما من شــك
في أن دوره يتزايد باســتمرار وأصبحت
وظيفته أكثر تعقيدا وأهمية بســبب
صعوبة تقبل األفراد واجلماعات لتغيير
مفاهيمهــا وأمناط ســلوكها « كما
يقول محمد عثمان
وهــذا متاما مــا فعله املــدرب راضي
شنيشــل نظــرا خلبرتــه وجتربتــه
االحترافية الغنية استطاع من خاللها
إعادة كرة الــزوراء الى األضواء ،ناهيك
عن الوفاء املشــرف لهذا الفريق الذي
يعــد واحدا مــن أبرز وأهــم صانعي
النجاح.
ختاما هــل يفعلها شنيشــل ويقود
الــزوراء مرة أخــرى ملنصــات التتويج
والفوز بلقب الدوري؟ ..اإلجابة بالتأكيد
ســنترقبها عبر املباريات املتبقية من
زمن دوري كرة القدم املمتاز.

مفكرة اليوم

الدوري اإلنجليزي

مساء
مان سيتي ـ وولفرهامبتون 11:00
ً

الدوري اإليطالي

مساء
يوفنتوس ـ سيبيزيا 10:45
ً

كين يعادل محرز وبيل يسجل رقما تاريخيا في إنجلترا

إنتر يتجاوز جنوى بثالثية ويحافظ على صدارة الـ»سيري أ»
العواصم ـ وكاالت:
حقق إنتــر فوزا ً مريحــا ً على ضيفه
جنوى بثالثية نظيفــة اول امس في
اجلولة  24من الدوري اإليطالي.وسجل
كل من البلجيكــي روميلو لوكاكو
( )1وماتيــو دارميان ( )69والتشــيلي
أالكسيس سانشيز ( )79ثالثية إنتر.
وحافظ إنتر على صدارة الـ»سيري أ»
برصيد  56نقطة.
وأعلن فريق املــدرب أنطونيو كونتي
عن نيته باكراً ،إذ افتتح التســجيل
بعــد  32ثانيــة فقط حــن انطلق
بهجمة ســريعة وصلت على إثرها
الكرة إلى األرجنتيني الوتارو مارتينيز
الــذي مررهــا للبلجيكــي روميلو
لوكاكــو ،فتقدم بهــا األخير قبل أن
يسددها أرضية قوية على مين احلارس
ماتيا بيرين ،رافعا ً رصيده إلى  18هدفا ً
في املركز الثاني على الئحة الهدافني
بفارق هــدف خلف جنــم يوفنتوس
البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وواصل «نيراتســوري» ضغطه وكان
قريبا ً جــدا ً من تعزيز تقدمه في أكثر
من مناسبة ،إال أنه عجز عن استثمار
الفــرص التي ســنحت لــه ليبقى
الهدف املبكر الذي ســجله لوكاكو
الفاصــل بني الفريقني مــع الوصول

إلى صافرة نهاية الشوط األول.وجاء
الشــوط الثانــي باهتا ً فــي دقائقه
األولــى ،إذ لم يقدم الفريقان شــيئا ً
يذكــر وذلك حتــى الدقيقة  69حني
حتول لوكاكو إلى صانع ألعاب بتمريره
كرة الهدف الثاني إلنتر والذي سجله
ماتيو دارميان بتسديدة أرضية بعيدا ً
عن متنــاول بيرين ،ضامنــا ً إلى حد
كبيــر النقاط الثــاث لفريق كونتي
والهزمية العاشرة جلنوى.وحسم إنتر
األمــور نهائيا ً لصاحلــه حني أضاف
البديل التشيلي أليكسيس سانشيز
الهــدف الثالــث بكرة رأســية في
الدقيقة  79بعد ثــوان معدودة على
دخوله بــدال ً من الوتارو مارتينيز.ألغى
احلكم في بادئ األمر بداعي التسلل،
لكنه عاد واحتسبه بعد اللجوء إلى
حكم الفيديو املساعد «.»VAR
من جانــب اخــر ،افتتــح توتنهام،
التسجيل مبكرًا أمام ضيفه بيرنلي،
في املباراة اجلارية حال ًيا ضمن لقاءات
اجلولة رقم  26من الــدوري اإلجنليزي
املمتــاز لكــرة القدم.جــاء الهدف
االفتتاحي في الدقيقة الثانية ،بعدما
تابع جاريث بيــل عرضية أرضية من
هيوجن مني سون ،مسددًا كرة مباشرة
سكنت الشباك ،قبل أن يضيف هاري
كني الهدف الثاني في الدقيقة (..)15
وبحســب أرقام «أوبتا» ،فقد سجل

إنتر يتفوق في إيطاليا
بيل ،الهدف بعد  68ثانية ،وهو أسرع
هدف يسكن شباك بيرنلي في تاريخ
مشاركاتهم بالبرمييرليج.وبات سون،

رابع العب يســاهم في تسجيل 20
هد ًفــا في البرمييرليج هذا املوســم،
رفقة كل من برونــو فيرنانديز ،وهاري

كني ،إضافة إلــى محمد صالح.وهذا
هــو ثامن هــدف يســجله كني في
شــباك بيرنلي ،ليعــادل رقم رياض

محرز كأكثر من ســجل في شباك
بيرنلي.
إلى ذلك ،تغلب موناكو على ضيفه
ســتاد بريســت بثنائية نظيفة ،في
مبــاراة أقيمــت األحد علــى ملعب
لويس الثاني ،ضمن منافسات اجلولة
السابعة والعشرين من دوري الدرجة
األولى الفرنسي لكرة القدم (ليج أ)..
ســجل العب اجلبل األسود ستيفان
يوفيتيتــش الهــدف األول لصاحب
األرض (ق ،)76وفــي اللحظات األخيرة
من اللقاء متكن األملاني كيفن فوالند
من تســجيل الهدف الثاني (ق..)90
وباالنتصار رفع موناكو رصيده إلى 55
نقطة في املركز الرابع ،بفارق األهداف
فقط خلف ليون الثالث ،أما بريست
فتجمد رصيده عند  31نقطة باملركز
الثالث عشر بترتيب (ليج أ).
وتعادل النــس أمــام مضيفه أجنيه
بهدفني لكل منهمــا ،وعلى ملعب
(رميوند كوبا) ،سجل ألصحاب األرض
كل من لويــس دونــي (ق )5وتوماس
ماجناني (ق )10من ركلة جزاء.في حني
أحرز للضيوف الالعب جوناثان كالوس
في الدقيقــة ( )22وأرنود كاليمويندو
(ق ..)2+90وبهذا التعــادل ،رفع أجنيه
رصيــده من النقاط إلى  36في املركز
العاشــر ،والنس إلــى  41نقطة في
املركز السادس.

وفي اجلولــة ذاتها ،فــاز لوريان على
ضيفه ســانت إيتيان بهدفني مقابل
هــدف في املبــاراة التــي احتضنها
ملعب (دو موستوار) ..وسجل املهاجم
أرماند لورينتي هدفي أصحاب األرض
في الدقائق ( 66و ..)86في حني
أحرز للضيوف الالعب هارولد موكودي
في الدقيقــة ( ..)14وبهذه النتيجة،
رفع لوريــان رصيده إلى  24نقطة في
املركز قبل األخيــر ،فيما جتمد رصيد
سانت إتيان عند  30نقطة في املركز
الـ.15
ومتكــن أيضا فريق نيم مــن التعادل
إيجابيا بهدف ملثله أمام ضيفه نانت
في اللقــاء الذي أقيــم على ملعب
(ديس كوستيريس) ..وتقدم الضيوف
أوال عن طريق الالعب لودوفيك بالس
في الدقيقة ( ،)27وذلك قبل أن يتعادل
أصحــاب األرض عن طريــق الالعب
موسى كونيه (ق ،)76وبهذا التعادل،
رفــع كل من نيم ونانــت رصيديهما
إلى  25و 24نقطة في املركزين الـ18
والـــ ،19علــى الترتيب.كمــا تعادل
أيضا فريق ســتاد رميس أمام ضيفه
مونبلييه ســلبيا في اللقــاء الذي
احتضنه ملعب (أوجيســت دولون)..
وبهذه النتيجة ،رفع مونبلييه رصيده
إلى  39نقطــة في املركز الســابع،
ورميس إلى  31نقطة في املركز الـ. .13

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

هيونداي تسحب  81ألف من سياراتها
الكهربائية في أسواق العالم

الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلنت شــركة هيونداي نيتها ســحب أكثر من  81ألفا من
ســياراتها الكهربائية املطروحة في أسواق العالم ،إلخضاع
هذه املركبات للصيانة بعد اكتشاف مشكالت في بطارياتها.
وتبعا لوكالة يونهاب فإن الشــركة قــررت إخضاع أكثر من
 81ألفا من مركباتها الكهربائية املطروحة في شــتى بلدان
العالم لعمليات صيانة بسبب اكتشاف أعطال في بطاريات
هذه املركبات من املمكن أن تتسبب بنشوب حريق فيها.
ومن املفترض أن تستبدل هيونداي أنظمة التحكم بالبطاريات
في نحو  75680ســيارة من نوع  ،Konaوفي  5716سيارة من
نوع  ،Ioniqوفي  305حافلة كهربائية أيضا.
وتشــير املعلومات املتوفرة إلى أن بطاريات السيارات املذكورة
كانت قد طورت من قبل شــركة تابعة لـ  ،LGوأن اخلبراء قرروا
اســتبدال تلك البطاريات بعد أن اكشــتفوا خلال في أنظمة
الشحن السريع فيها.
وأوضحــت وكالة يونهــاب أن قيمة أســهم هيونداي كانت
قد انخفضت بنســبة  3.9%بعد إعالنها عن نيتها ســحب
الســيارات املذكورة ،وكذلك انخفضت أســهم شركة كيا
التابعة لها بنسبة .4.7%

وفاة الفنان المصري
يوسف شعبان

الصباح الجديد  -وكاالت:
توفي الفنان املصري يوسف شعبان ،امس االول األحد ،عن عمر
ناهز  90عاما ،متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وكان الفنان اخملضرم يوســف شــعبان قد دخل وحدة العناية
املركزة في مستشــفى "الدقي" بالعاصمة املصرية ،الثالثاء
املاضي.
واخلميس ،أكدت الفنانة نهال عنبر ،املسؤولة عن امللف الطبي
في نقابة املهن التمثيلية املصرية ،أنه "ال يحتاج جلهاز تنفس
اصطناعي ،خاصة وأن نسبة األكسجني لديه لم تقل عن 94
في املئة".
وفي اليوم نفسه ،أكدت ابنته أن والدها "يتمتع بصحة جيدة
حتى اآلن".
وقالــت حينها إن حالــة والدها تتطور بشــكل يومي ،ويتبع
البروتوكول ،موضحة أنه كان يصور مسلسل "عش الدبابير"،
املقرر عرضه في السباق الرمضاني املقبل.
وأوضحت أن والدتهــا مصابة بفيروس كورونــا أيضا نتيجة
مخالطتها له ،لكن حالتها الصحية مستقرة بشكل كبير.
يذكر ان بدايات يوسف شعبان كانت حني رشحه اخملرج بركات
للمشاركة في بطولة فيلم "في بيتنا رجل".
وتوالت أعماله حتى بلغ إنتاجه على شاشــة الســينما 110
أفالم ،كما حقق جناحا كبيرا في الدراما التلفزيونية ،وشــارك
في بطولة  130مسلسال أبرزها" :املال والبنون ،ورأفت الهجان،
والشهد والدموع".
كما شــارك في بطولة  50عرضا مسرحيا ،ومت انتخابه نقيبا
للممثلني املصريني في الفترة املمتدة من  1997إلى .2003

السن االمثل للزواج ما زال مثار جدل
احالم يوسف
اختلفــت عــادات الزواج واسســه
وقوانينه مبرور الســنني ،فبعد ان كان
زواج بعمر  11او  12سنة امرا طبيعيا
صار اليــوم جرمية يحاســب عليها
القانون في عدة دول.
هل ميكن ان نحــدد عمرا معينا ميكن
ان نثبت انه الســن االمثــل للقيام
بهذه اخلطــوة التي تبنى عليها حياة
الطرفني املشــتركة املقبلة؟ خاصة
وان سن الرشد والسن القانوني الذي
يسمح به للزواج يختلف من بلد الى
بلد اخر.
الباحثــة بعلــم االجتمــاع فاطمة
الياسري تقول ان "كل مجتمع يحدد
الســن القانونية للزواج على اسس
عدة منها العامــل االقتصادي والذي
يؤثر بنحو مباشــر على حتديد السن
املناســب للزواج ،لذلــك فال ميكن ان
نحدد الســن األمثل للــزواج بصورة
عامــة ،لكن ميكــن ان نقــول ان من
األفضل للبلد الفالني ان يكون ســن
الزواج بهذا العمر".
واضافــت" :العامل االجتماعي ،املؤثر
الثاني واملرتبط بنحو مباشر بالعامل
االول ،فقد اظهرت بعض الدراسات ان
هناك عوامــل اجتماعية تؤثر بتبكير
او تأخير الزواج للجنسني ،منها احلالة
االجتماعية لألسرة ومدى الوعي الذي
ميتلكه رب االســرة والثقافة العامة
والثقافة االجتماعيــة وايضا املؤهل
العلمــي واالكادميــي ،فالعائلة التي
يكــون فيهــا االب واالم من اصحاب
الشهادات ،ال ميكن ان يسمحوا بتزويج
بناتهم او اوالدهم بسن مبكرة قبل ان
يكملوا دراســتهم وبالتالي فال ميكن
ان يتزوجوا بعمر اقل من العشرين".
واضافت" :هناك دراسات عدة قام بها
باحثون بهذا الشــأن وتباينت آراؤهم
حيث وجد البعض ان الســن االمثل
يقــع ما بني  18و  25ســنة ،في حني
اشارت دراســات اخرى ان الزواج بعمر
 18يعد زواجا مبكــرا ،والذي ميكن ان
يؤثر علــى احلالة النفســية للفتاة
او حتــى الشــاب ،النهم ســيقعان

كشفت الفنانة اللبنانية
باسكال مشعالني اسم
اغنيتهــا اجلديــدة وهي
"جنان بجنان" ،اذ نشرت
صــورة لها علــى الثلج
علــى صفحتها اخلاصة،
اشارت من خاللها ايضا
الــى انها ســتطرحها
علــى طريقــة الفيديو
كليــب .وع ّلقــت على
الصــورة" :مســاء اخلير
صار فيي خبركم االغنية
اجلديدة بعد كم اسبوع
انشــااهلل مــع الكليب
اسمها جنان بجنان كتير
ووجهت باسكال
حلوة"ّ .

حسين الصدر

Husseinalsadr2011@yahoo.com
اللسان اللطيف
انزالق
يتحرج املؤمنون الصادقون ِم ْن
ِ
ألســنتهم الى البذاءات واالتهامات
وكل ألوان االنتقاص اللساني لألخرين
...
وال تطفــح علــى ألســنتهم االّ
الكلمــات احللوة التــي تداعب أوتار
ُ
ُدخــل عليهــا ألوانا من
القلــوب وت
االرتياح واالنشراح ...
يأمــن الناس علــى أنفســهم من
حصائد ألسنة املؤمنني الصادقني في
أميانهم  ،اخلالية من الكذب والبهتان
والغيبة والنميمة فضالً عن السباب
والشتائم والغمز واللمز والطعن ...
وهكذا ينعم اجملتمع بالنبرة الصافية
اللطيفــة البعيدة عن دنس االغراض
وااليذاء املتعمد
العالمة الثالثة :
القلب الرحيم
ا ّن القلب الرحيم هو القلب املتفاعل
مع آالم وآمال النــاس ،يحب لهم ما
يحب لنفســه من ألوان الســامة
والكرامة .
والتشــبه بأخــاق اهلل – وهو أرحم
الراحمــن  -يدل على عمق االميان في
تلك النفوس التي تســعى الن تكون
في بحبوحــة من املشــاعر النبيلة

مشــعالني مؤخــرا
التهنئة لزوجهــا املوزع
وامللحن اللبناني ملحم
أبو شــديد مبناسبة عيد
ميالده .ونشرت باسكال
صورة لزوجها مع ابنهما
إيلــي علــى حســابها
اخلاص.

احمد فهمي

حتــت ضغــط مســؤوليات اكبر من
قابليتهمــا على التحمــل واكبر من
ادراكهمــا حلجمهــا واهميتها .كما
رفضت الدراســات الفســيولوجية
والســيكولوجية الزواج املبكر ،لعدم
اكتمال النمو النفســي واجلســدي
والعاطفــي االنفعالي ،والــذي يؤثر
بدوره في تعرض الفتــاة للكثير من
املشكالت النفسية".
وذكــرت الياســري ان العديــد مــن
الدراســات رجحت كفة الزواج بســن
متأخــر ووجــدت انه االفضــل " :وجد

الباحثون املؤيدون لفكرة الزواج املتأخر
ان املرأة تكون قد وصلت إلى مســتوى
النضج املطلوب لتقبلها املســؤولية
التي ســتلقى على عاتقهــا .وبذلك
تكون أكثر استقرارا ً ووعيا ً ألي مشكلة
او عراقيل قد تصادفهم هي وشريكها
فــي حياتهــم الزوجيــة ،إضافة إلى
وضعها ملعايير عقالنية الختيار شريك
احليــاة املناســب ،وبالتالــي انخفاض
معدالت الطالق بعد الزواج ،وهذا دليل
اخر على ان حتديد ســن الزواج ال ميكن
فكل دراسة قام بها باحثون على خبرة

ودراية بعملهم".
وختمــت" :فــي وقتنا الراهــن جند ان
هنــاك عوامل دخلت علــى خط تأخر
الزواج تتعلق باجلانب االقتصادي ،فمن
يقبل على هــذه اخلطوة عليه ان يؤمن
املهر وبيت الزوجية خاصة وان النســاء
في الوقت الراهن اصبحــن ال يتقبلن
الســكن مع اهل الزوج فصارت العادة
ان يســتقل الشــاب بحياته وبالتالي
صار لزاما على من يريد الزواج ان يفكر
بعمل يؤمن له موردا جيدا قبل ان يفكر
باإلقدام على خطوة الزواج".

موزع صحف بريطاني يؤجل تقاعده بعد تلقيه هدية
الصباح الجديد  -وكاالت:
تلقــى أقــدم مــوزع صحــف في
بريطانيا دراجــة كهربائية جديدة
فــي عيد ميــاده الثمانــن ،فقرر
تأجيل تقاعــده الذي كان من املقرر
أن يجري قريباً.
وفقا ً لصحيفة ذا صن البريطانية،
كان أحد أكبــر متاجــر الدراجات
في بريطانيا قــد رغب في مفاجأة
موزع الصحف جورج بيلي ،وإهدائه
عجلة جديدة ،بعد ســماعهم في

أخبــارهــــــــــم
باسكال مشعالني

مقابلة أن اجلد كان يفكر بالتقاعد
بعد رحلة عمل طويلة.
وفــي تصريحات خاصــة من بيلي
نقلتهــا التقاريــر الصحافية بعد
االحتفــال بعيد ميــاده الثمانني،
"كنت أفكر جديــا ً فيما إذا كان قد
حان الوقــت اآلن لتعليــق حذائي
والتقاعد من جوالتي مع الصحف،
لكــن مــن الروعــة معرفــة أنه
ميكننــي اآلن االســتمرار في فعل
ما أحبه ،بقليل من املســاعدة من

عالمات لها ثقلها في الميزان
--1
اســتخدام العدد في احلديــث يُثي ُر
املستم َع ويشــده الى الكالم ،فحني
يقول االستاذ لتالميذه مثال :
عنــدي ثــاثُ جوائز ملــن يجيب عن
السؤال  ،يتحفز الطالب ملعرفة هذه
اجلوائز ،ويتلهف اجلميع ملعرفتها حتى
اذا لم يكونوا من الطالب الناهبني ..
إ ّن اســتخدام العــدد يثير فضولهم
ملعرفة تلك اجلوائز .
--2
وبنا ًء على ما تقدم :
اســتخدام
ينبغي ان ننتبه الى ِســ ّر
ِ
العدد ِمــ ْن ِق َب ِل قادتنا الهداة امليامني
– صلــوات اهلل عليهم أجمعني – في
أحاديثهم .
– -3
وقد روي عــن صادق أهل البيت االمام
جعفر بن محمد (عليه الســام) أنه
قال :
عالمات :
" إلهل االميان أرب ُع
ٍ
وَ ْج ٌه منبسط ،
ولسا ٌن لطيف ،
وقلب رحيم ،
ٌ
ويد معطية
الوسائل  /ج-458 9
والكثيرون منا ت ّواقون ملعرفة عالمات
االميان لكي يحكموا على انفســهم
مــن خالل تلك العالمــات  ،وكيف ال
يتوقون الــى ذلك واالميان هــو ب َ ّوأب ُة
اخلالص وعنوان الفوز ...
العالمة األولى :
الوجه املنبسط
ا ّن البشاشة واالنبساط واالبتسامات
الوادعة التي ال تفــارق الثغر ،ما هي
اال مؤشــرات على مــا تنطوي عليه
النفــس من صفاء ونقــاء بعيدا ً عن
الضغائن واألحقــاد والعقد املتأصلة
في األعماق .
والنفس املؤمنــة يحملها االطمئنان
والســكينة علــى أ ْن تقابــل الناس
بأجمل ُصور ِ املقابلة .
يطيب اذا لم يكن
وهل ثمة ِم ْن لقاء
ُ
منطلقــا ً من اخلزيــن االمياني العالي
الــذي تدل عليــه قســمات الوجه
املنبسط ؟
العالمة الثانية :
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والعواطــف االصيلة ،التــي تتوجها
الرحمــة بالضعفــاء والبائســن
واملســتضعفني وذوي احلاجات ومتتد
الى ســائر الطبقــات االخــرى في
مسارات انسانية مرهفة .
العالمة الرابعة :
اليد املعطية
اليــد املعطيــة هــي اليــد العليا،
الســخي يكشف عن اميان
والعطاء
ّ
عميق ،وثقــة كبيرة باخلالــق الرزاق،
بينما ترى املمسكني البخالء يخشون
أ ْن ينفقوا ويخافــون ان يكون االنفاق
عامالً من عوامل إفقارهم ...
وبالتالي فهم يعتبــرون االنفاق تَلَ َفا ً
بينمــا يتنافس املؤمنــون في حلبات
االنفاق فــي البر والنفع االنســاني،
ويعتبــرون االنفــاق في وجــوه البر
واالحسان عبادة اجتماعية .
ان هذه العالمــات االربع ال تخرج عن
كونهــا مجســا ً لألختبــار  ..اختبار
النفس وبشكل ذاتي بعيدا ً عن تدخل
االخرين .
وهــي تدعونا الــى مراجعة دقيقة
النفســنا ولــن يكــون أصحــاب
العبــوس املكفهــرة وجوههــم
قادرين بعد قــراءة هذا احلديث على
االستمرار في عبوسهم وجفافهم
االجتماعي ..
كما ان اصحاب البذاءات والتطاول
على االخريــن ال يســتطيعون ان
يســجلوا انفســهم في نــوادي
املؤمنني الصادقني .
وأمــا اولئــك الغــاظ القســاة
ّ
البعيــدون عن االتســام بالرحمة
فعليهم ان يعيدوا حساباتهم في
تشخيص هوياتهم ،انهم بالغلظة
والقسوة يبتعدون عن مرافئ االميان
احلقيقي .
وأخيرا ً :
فــا ّن الذين يكنــزون األمــوال وال
يجودون بشيء منها على االطالق،
ُح ّبا ً للمال والنفســهم من جانب،
وانفصالهــم النكد عــن التالحم
مع اجملتمع عموما  ،ومع البؤســاء
والضعفاء خصوصا من جانب آخر،
كل ذلك يبعدهم عن حمل وســام
االميان ،وهذه هي اخلسارة الكبرى .

التكنولوجيا احلديثة ،سيما وأنني
معجب بالعالمة التجارية للدراجة
منذ نشأتي".
وكان بيلــي يخــرج خالل فتـــرات
الصباح الشتوية املظلمة والـــبرد
والرطوبة لتوصيــــل الصحــف
إلـــى اجملتمــع احمللي طــوال مدة
اجلائحة ،حتى في صباح عيد ميالده
الثمانــن بعــد تلقيــه جرعة من
اللقاح الــذي أقرته بريطانيا لعالج
كورونا.

سافر الفنان املصري احمد
فهمــي الى اوروبا من اجل
متابعة حالتــه الصحية
واالطمئنان على نفســه
بعد مــرور قرابة عام على
خضوعه لعملية جراحية
في املريء .وسيظل قرابة
أســبوع ملتابعــة حالته
الصحية واخلضوع لبعض
التحاليــل واالشــاعات
كمراجعة شــاملة على
حالتــه الصحيــة .وعلى
الصعيــد الفنــي ،ينتظر
احمد فهمي طرح فيلمه
اجلديد العارف في موسم
عيد الفطر الســينمائي
 2021بعــد تأجيلــه عدة
مــرات بســبب فيــروس

جيسي عبدو
نشــرت املمثلة اللبنانية
جيسي عبدو صورة جديدة
فــي صفحتهــا اخلاصة
علــى موقــع التواصــل
اإلجتماعــي ،ظهرت فيها
إلى جانب كلبــة طريفة
وتلعــب معهــا بلقطة
عفوية ،وأرفقــت الصورة
بتعليق كتبــت فيه" :مع
صديقتــي اجلديدة ليلي".
والقــت الصــورة إعجاب
عدد مــن متابعيها الذين
عبروا عن حبهــم الكبير
لهــا وعــن إعجابهــم
باللقطة العفوية .وكانت
عبــدو أطلت مؤخــرا ً من
دبي ونشــرت صــورة في
صفحتهــا اخلاصــة على

شاب ّ
يزور عملية اختطافه للحصول على اجازة
الصباح الجديد  -وكاالت:
قام شــاب يبلغ من العمــر 19عاما ً
بتزوير عملية اختطافه لترك العمل،
واعترف الحقًا للشــرطة بأنه كذب،
ليتــم القبــض عليــه وطــرده من
وظيفته.
وفقًــا لصحيفــة الديلــي ميــل
البريطانيــة ،قام براندون ســولز19 ،
عا ًما ،بتزويــر اختطافه للتوقف عن
العمل.
ووفقا ً لبيان الشــرطة الذي نشرته
عبر فيس بوك ،وجد احد املارة ســولز
الذي كان يعمل فــي مصنع بالقرب
من برج املياه ،وكانــت يداه مقيدتان
ً
منديل محشــ ًوا
بحزام ،وكان هناك
في فمه وكأنه مت اختطافه.

وكان قد أبلغ الشرطة أنه اختطف من
رجلني ،وتركوه فاق ًدا للوعي وقادوه في
سيارة قبل أن يتركوه بالقرب من برج
مياه ،وزعم أنهم اختطفوه ألن والده

أخفــى أمواال ً في أنحــاء املدينة.
ومع ذلــك ،في وقت الحق عندما
أجرى محققو كوليدج حتقيقًا،
لم يجــدوا أي دليل على حدوث
اختطاف أو اعتداء ،حتى أنهم
حاولوا إلقاء نظرة على مقاطع
فيديو املراقبة ملطابقة قصته،
لكنهم لم يروا أي عالمات تدل
على أن كل ذلــك صحيح.فيما
بعد اعترف ســولز الحقًا للشرطة
بأنــه اختلــق القصــة كذريعة
للتوقــف عــن العمل،
واعتـقــــــل
بتهمــة
ا إل بــا غ
الكاذب.

نيللي كريم تقتحم حياة
فتيات الـ "تيك توك"
الصباح الجديد  -وكاالت:
تقتحم النجمة نيللي كرمي في مسلسلها
اجلديد "ضد الكســر" منطقة شــائكة
للغايــة ،تتعلق بكواليس حيــاة الفتيات
اللواتي انتشــرت فيديوهاتهن مؤخرا عبر
منصتي يوتيــوب وتيك توك ،وكيف يقمن
باستغالل جمالهن وجرأتهن في اكتساب
الشعبية وحتقيق أرقام مشاهدة قياسية.
املسلســل املقــرر عرضه مبوســم دراما
رمضان  ،2021مت التكتــم على تفاصيله،
ولم يتم نشــر أيــة صورة مــن كواليس
التصوير ،إال صورة واحدة مت تداولها بشكل
غير رسمي عبر مواقع التواصل االجتماعي
وتظهر نيللي كرمي وبطل املسلسل محمد
فراج وهمــا يرتديان مالبس رســمية في
مناســبة عامة ،ومت التقاط الصورة داخل
أحد الفنادق الفاخرة في حي مصر اجلديدة.
وجتسد نيللي شخصية الفتاة سلمى من
حي شعبي تدخل عالم منصات التواصل
االجتماعي ،وتصبح فتاة مشــهورة على
موقع "تيك تــوك" وميتــد تأثيرها ألغلب
منصــات مواقــع التواصــل االجتماعي،
وتستعني بشــقيقتها الصغرى وجتسدها

الفنانة تارا عماد.
املسلســل إخراج أحمد خالد وتأليف
عمــرو الدالي ،ويشــارك في بطولته
لقاء اخلميســي ،ومصطفى درويش،
إنتــاج جمــال العدل مبشــاركة
الشــركة املتحــدة للخدمــات
اإلعالمية.
يذكــر أن الســلطات املصريــة
قامت بإلقــاء القبض على عدد
كبير من فتيات الـ "تيك توك"
في مصر العــام املاضي ،وصدر
بحق أغلبهن أحكام قضائية
بالســجن بعــد ادانتهــن
بتهــم أخالقيــة ،وتبني في
أثنــاء احملاكمــة أن أغلبهن
من طبقات شــعبية وجلأن
ملواقع التواصل االجتماعي
هربــا من الفقــر ،وحققن
ثــروة طائلة مع ارتفاع عدد
املشــاهدات ملقاطعهــن
املصــورة ،واســتغاللهن
للترويــج لبعــض العالمــات
التجارية.

كورونا ،والذي يشاركه في
بطولتــه املمثل احمد عز.
وكانت اخــر اعمال احمد
فهمي الفنية مسلســل
"رجالة البيــت" مع اكرم
حســني والذي لم يحقق
النجــاح املتوقــع ووصف
بالعمل الســخيف االمر
الــذي دفع احمــد فهمي
لالعتذار من جمهوره.

موقع التواصل اإلجتماعي
مــن أحــد مطاعــم دبي
وأرفقت الصــورة بتعليق
كتبــت فيــه ":قاتل في
األيام الســيئة لتكسب
أفضــل أيــام حياتــك".
وحظيت صورتها بإعجاب
عدد كبير مــن متابعيها
الذيــن عبروا عــن حبهم
ودعمهم الدائم لها.

