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عراقيون :تأخير اقرار الموازنة
ليس مقبوال وله تداعياته
السلبية على البالد

الخدمات النيابية تستغرب تناقضات الوزارة بشأن لقاحات كورونا

 50الف جرعة فقط من أصل خمس ماليين
"وعدت" الصحة بها تصل البالد

بغداد ـ الصباح الجديد:
باشــرت وزارة الصحــة امــس
الثالثــاء ،اول عمليات التطعيم
ضــد فايــروس كورونــا ،بعــد
وصول  50الــف جرعة من اصل
أربعة ماليــن و 950الف جرعة،
كان يفتــرض ان تصــل مــا بني
نهاية الشــهر املاضــي ومطلع
هــذا الشــهر ،كما وعــد وزير
الصحة قبــل عشــرة أيام من
هذا التاريخ ،وفيمــا أكدت وزارة
الصحــة والبيئة امــس الثالثاء
أن أول عمليــة تطعيــم بلقاح
كورونا مت إجراؤها امس في دائرة
مدينة الطب ببغداد ،أبدت جلنة
اخلدمــات النيابية اســتغرابها
مــن التصريحــات املتناقضــة
واملتضاربة للوزارة بشــأن وصول
اللقاحــات ،مطالبــة الوزيــر
باحلضور الفوري حتت قبة البرملان
للوقف على احلقيقة.
وفي مؤمتر صحفي رســمي ،قال
املتحدث باســم الوزارة ســيف
البدر ،إن "الوزارة بدأت يوم امس
بأول عمليــة تطعيــم ملواطن
عراقــي بحضور الوزير حســن
التميمي".
وأضاف البدر أن "اللقاح الصيني
وصل إلــى العراق فجر يوم امس
الثالثاء ،وبدأنا بتوزيعه على دوائر
الصحــة في الكــرخ والرصافة
ومدينة الطب ،وبقية احملافظات،
وأرســلنا عددا ً من اجلرعات إلى
كردستان".
وأوضــح أن "وزارة الصحــة
حددت أكثر مــن  600مركز و60
مستشــفى لتطعيم املواطنني
بلقــاح كورونــا" ،مبينــا ً أن
"اللقاحات موجــودة في مراكز
التلقيح".

نائب :رئيس هيئة االعالم
واالتصاالت يستجوب غدا او غيابيا

بغداد  -الصباح الجديد:
تعهد النائب املســتجوب لرئيس
هيئــة اإلعالم واالتصــاالت عالء
الربيعي ، ،بان يكون اســتجواب
علي اخلويلــدي مهنيا ،معتبرا أن
اإلصالح احلقيقي للفســاد يبدأ
من هيئة اإلعالم.
وقــال الربيعــي فــي تصريــح
تابعته الصبــاح اجلديد امس إن
“اســتجواب رئيس هيئة اإلعالم
واالتصاالت علــي اخلويلدي الذي
حددته رئاســة البرملــان يوم غد

لقاح كورونا يصل الى العراق
وبشأن لقاح فايزر ،أكد املتحدث،
أن "وزارتــه تواصلــت بشــكل
مباشــر مع الشــركة املنتجة
للقاح ،ووفرنــا الثالجات اخلاصة
بخزنه ،وحجزنا مليونا ً و 525ألف
جرعة".
ولفت البدر إلــى أن " 16مليون
جرعة ســتصل إلــى العراق من
مرفق كوفاكس ،بعــد اعتمادنا

عليه في توفير اللقاحات" ،مبينا
أن "الوزارة أطلقت يوم اول أمس
تطبيقا ً خاصا ً للمواطنني بحجز
اللقاح ،ومتوفر باللغتني العربية
والكرديــة ،وبإمــكان املواطنني
من الفئــات املشــمولة احلجز
مباشرة".
يذكر في هــذا الصــدد ان وزير
الصحة حسن التميمي كان أكد

 422برلماني أوروبي يدعون دولهم
التخاذ إجراءات لوقف االستيطان اإلسرائيلي

يوم األحد  21من شــباط املاضي
قرب وصول خمسة ماليني جرعة
من لقاحي فايزر واسترازينيكا ،اذ
قال في ذلك اليوم" :نهاية الشهر
احلالي ستصل العراق  3.4مليون
جرعة مــن لقاح اســترازينيكا
ومليون ونصــف أخرى من لقاح
فايزر مطلع آذار املقبل ،وستمنح
اللقاحــات لألعمار فــوق الـ 16
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المالية النيابية :سعر الدوالر سيبقى ثابتًا لحين
تقديم موازنة جديدة

بغداد  -وعد الشمري:
أكدت اللجنة املالية في مجلس
النــواب ،أمس الثالثاء ،أن ســعر
الصــرف احلالي للدوالر ســيبقى
ثابتــا ً حلني تقــدمي موازنة جديدة،
مســتبعدة إمكانية تعديله في
الوقت الراهــن ،منوهــة إلى أن
ذلك سيؤدي إلى إضرار باالقتصاد
الوطني وتوقف الســوق وانعدام
ثقة املواطن بالبنك املركزي.
وقال عضــو اللجنة النائب جمال

كوجر ،في حديــث إلى "الصباح
اجلديد" ،إن "مشروع قانون املوازنة
ثبتت ســعر صرف الــدوالر على
مبلغ  1450ديناراً".
وأضــاف كوجــر ،أن "حتديد هذا
السعر جاء نتيجة أن موارد العراق
هــي نفطيــة ونحصــل عليها
بعملة الدوالر األميركي ،في حني
أن مبالــغ املوازنــة هــي بالدينار
العراقي".
ولفــت ،إلى أن "املبلــغ الذي قدر

عليه ســعر الدوالر سيبقى ثابتا ً
حلني تقــدمي موازنة أخرى ســواء
كانت تكميلية خالل العام احلالي،
أو موازنة جديدة للعام املقبل".
وشــدد كوجر ،على أن "الدعوات
والتصريحــات التــي تصدر من
البعض حــول إمكانيــة تعديل
املبلغ غير صحيحــة ،وليس من
صالحية مجلــس النواب التغيير
نهائياً".
وبني ،أن "جميع مبالغ املوازنة من

تضارب التصريحات الذي ذهبت
اليه جلنة اخلدمات النيابية ،ففي
حني وعد الوزير بوصولها مطلع
هذا الشهر ،قال املتحدث باسم
الوزارة أن "وزارته تواصلت بشكل
مباشــر مع الشــركة املنتجة
للقاح ،ووفرنــا الثالجات اخلاصة
بخزنه ،وحجزنا مليونا ً و 525ألف
جرعة".

ســنة" ،الفتا الى انه "خالل 3/4
ســتصلنا هدية من الشــعب
الصينــي قوامها  50ألف جرعة
وستكون للمواطنني".
ويالحظ من التصريح الســابق
للوزيــر والتصريــح األخيــر
للمتحدث باســم الوزارة ،تكرار
رقم املليون ونصف املليون جرعة
من لقــاح فايزر ،األمر الذي يؤكد

صادرات نفط العراق إلى أميركا تتخطى
ثالثة ماليين برميل خالل شهر

ستبعدت إجراء تعديل جديد خشية على ثقة بالبنك المركزي

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئيس كتلة عراقيون هشــام
الســهيل امس الثالثاء ،ان تاخير
اقرار موازنة الدولة للعام احلالي امر
غير مقبول له تداعياته الســلبية
على واقع البالد.
وقال رئيس الكتلــة في بيان صدر
عــن مكتبــه ان "التأخير اليخدم
ايضا عمــل البرملان التشــريعي
والذي عليه ان يســرع في تقدميها
للتصويت" ، .ودعا السهيل رئاسة

مجلس النــواب واللجنــة املالية
الى "ســرعة تقدمي مشروع قانون
املوازنة للتصويــت عليه ملًا له من
اثر كبيــر في حيــاة املواطن وبناء
املشاريع ولتحريك اقتصاد البلد".
وشــدد الســهيل علــى "اهمية
التوافق السياســي حلــل امللفات
العالقــة اخلاصــة باملوازنــة وان
للبرملــان قوانني اخــرى مهمة من
الواجب تشــريعها ومنهــا قانون
احملكمة االحتادية العليا".

نفقــات وإيــرادات وكذلك العجز
مت تثبيتها على ســعر صرف دوالر
 1450دينــاراً ،وبتغييــره فأن كل
جهدنا سينتهي ألن جميع األرقام
سوف يطالها التغيير".
ورأى كوجــر ،أن "من غير املعقول
أن نعيــد املوازنة إلــى احلكومة
لكي تتولى صياغتها
مجددا لكي
ّ
ترسل إلى مجلس النواب وتعرض
للقراءتني األولى والثانية ومن ثم
التصويت".

قرار واشنطن االنسحاب األحادي
من االتفــاق الذي يضــم إضافة
إليها وإيــران ،بريطانيا وفرنســا
وأملانيا وروسيا والصني.
لكن طهران أبرمــت قبيل دخول

هذا التقليص ح ّيز التنفيذ ،اتفاقا ً
تقنيا ً مــع املدير العــام للوكالة
الدوليــة رافايل غروســي ،يتيح
مواصلة بعض النشــاطات لفترة
تصل إلى ثالثة أشهر.

وقــال املتحدث باســم احلكومة
اإليرانية ،علي ربيعــي ،في مؤمتر
صحافــي امســالثالثاء إن "هذا
االتفاق حمل رسالة واضحة جلهة
حســن نيتنا ومنح الدبلوماسية

قيادي كردي :حكومة اإلقليم ال ترغب
بتسليم النفط بعد ارتفاع أسعاره

بغداد  -الصباح الجديد:
اتهم القيادي في حركة التغيير
محمــود شــيخ وهــاب امس
الثالثاء ،حكومة إقليم كردستان
بوضــع العراقيــل الجهاض أي
اتفاق مع احلكومة االحتادية.
وقال شــيخ وهاب فــي تصريح
اطلعت عليــه الصباح اجلديد،
إن “حكومة اإلقليم ومع ارتفاع
أســعار النفط واقترابها من 70
دوالر للبرميــل الواحــد وأيضا
عــودة افتتاح املنافــذ احلدودية
والنشاط حلركة األسواق ،فأنها
أصبحت الترغب بتســليم 250
ألف برميل من النفط لبغداد”.
وأضاف أن “حكومة اإلقليم اآلن
تقــوم بتوزيع رواتــب املوظفني

باستقطاع يصل إلى  ،21%وهي
بذلك حتصل على عائدات مالية
كبيــرة تذهــب جليــوب أحزاب
السلطة وعوائلها”.
وأشار إلى أنه “في حال مت توقيع
االتفاق وتثبيــت حصة اإلقليم
فــي املوازنــة فأنها ســتكون
ملزمــة بدفع رواتــب املوظفني
كاملة ،وهــذا يعني قلة حجم
السرقات”.
وفشــل وفــد حكومــة إقليم
كردســتان بتوقيع اتفــاق مع
االحتادية يسمح بتثبيت حصة
كردســتان في املوازنة ،بسبب
وجــود اعتراضــات مــن الكتل
السياسية على تصدير اإلقليم
للنفط مبعزل عن احلكومة.

اسايش السليمانية تضبط مواد مخدرة
وتعتقل عشرات المتاجرين بها

السليمانية  -عباس اركوازي:
اعلن مســؤول قســم مكافحة
اخملدرات في دائرة اسايش محافظة
السليمانية بشتيوان بهاء الدين،
متكن قوات االســايش من اعتقال
ثالثة عصابات خالل الساعات 48
املنصرمة تتألف من  23شــخصا ً
كانــوا يتاجرون ويتعاطــون املواد
اخملدرة في احملافظة.
واكــد بهــاء الديــن فــي مؤمتر
صحفــي عقــده صبــاح امس
وحضرته الصباح اجلديد ،ان قوات
مكافحة املواد اخملــدرات في دائرة

االســيش متكنت ايضا ً بالتنسيق
مع االقســام املعنية في االجهزة
االمنية باحملافظة من العثور على
مواد مخــدرة كانت حتاول عصابة
متمرســة من تهريبهــا وكانت
اخملــدرات مخبأة في اثــاث منزلي
كانــوا ينوون اخراجهــا الى خارج
االقليــم ومحافظــات الوســط
واجلنوب.
واوضــح ،ان املديرية متكنت خالل
االشهر الثالث املنصرمة من بداية
العام احلالي اعتقال  123شخصا ً
بينهــم  23مــن النســاء ،كانوا

إيران تحذر من ادانتها في الوكالة الدولية
للطاقة الذرية :ستكون لها نتائج عكسية

الصباح الجديد  -متابعة:
كررت إيران امس الثالثاء ،التحذير
من صــدور قرار ضدها في مجلس
حكام الوكالــة الدولية للطاقة
الذريــة ،مؤكد ًة فــي الوقت ذاته
التزامهــا بالدبلوماســية حلــل
التباين بشأن امللف النووي.
وعرضــت الــدول األوروبية الثالث
املنضويــة ضمن االتفــاق النووي
املبرم مع طهــران عام  ،2015هذا
األســبوع علــى مجلــس حكام
الوكالة مشــروع قرار تعرب فيه
عــن "قلقها البالغ" مــن تعليق
إيــران بعض عمليــات التفتيش،
وتدعوها إلى "االستئناف الفوري"
لكل برامــج التفتيش املنصوص
عليها في االتفاق النووي.
وق ّلصت إيــران عمليات التفتيش
اعتبارا ً من األســبوع املاضي ،في
ظل عــدم رفع الواليــات املتحدة
للعقوبــات التــي فرضتها على
طهران اعتبارا ً من عام  2018بعد
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ســيكون مهنيــا ويعتمد على
االدلة والوثائق”.
وأضاف أنه “في حال عدم حضوره
فــإن جميع اخليــارات متاحه لنا
وسيتم االســتجواب غيابيا وفق
القوانني والنظام الداخلي جمللس
النــواب” .وأشــار الربيعي إلى أن
“هناك مخالفات كبيرة وخطيرة
قامت بها الهيئــة تتعلق بهدر
املال العام وجتديد عقود شركات
الهاتــف النقال وخدمة ســيئة
وكلفة عالية”.

فرصة .اليــوم ،نتوقع من األعضاء
املشــاركني فــي خطــة العمل
الشــاملة املشــتركة (االســم
الرســمي لالتفاق النــووي) اتخاذ
خطــوة متبادلة إلظهار حســن
نواياهم".
لكنه ّ
حذر مــن أن "اخلطوات التي
تعاكــس توقعاتنا ســتكون لها
نتائج عكســية على املســارات
الدبلوماســية وقد تغلق سريعا ً
نوافــذ الفرص" ،مشــددا ً على أن
إيــران "تتوقع مــن كل األطراف
التصــرف بعقالنية وحــذر ..نحن
مازلنا ملتزمني بالدبلوماسية".
وحــذرت إيــران في مذكــرة غير
رســمية موجهــة إلــى الــدول
األعضاء فــي الوكالــة اطلعت
عليها وكالــة "فرانس برس" من
أن القرار قد يدفع إلى "وضع حد"
لالتفاق املؤقــت الذي مت إبرامه مع
غروسي.
ووفــق مصــادر دبلوماســية في

العاصمة النمساوية ،سيتم طرح
مشروع القرار األوروبي املدعوم من
الواليات املتحدة ،على التصويت،
اجلمعــة ،غيــر أنــه ال يحظــى
باإلجمــاع بني األطــراف اآلخرين
لالتفــاق النووي ،وفــي طليعتها
روسيا والصني.
وحذرت موســكو مــن "إجراءات
متخبطة وغير مسؤولة ميكن أن
تقوض احتماالت العودة بشــكل
كامــل" لالتفاق "في املســتقبل
القريب" ،وفق ما كتب الســفير
الروســي ميخائيل أوليانوف في
تغريدة.
وكانت إيران رفضت األحد اقتراحا ً
أوروبيــا ً لعقد اجتماع مبشــاركة
الواليات املتحدة للبحث في سبل
إحياء االتفاق النــووي ،معتبر ًة أن
الوقت "غير مناسب" له في ظل
عدم اتخاذ إدارة الرئيس األميركي
اجلديد جــو بايدن أي إجــراء لرفع
العقوبات عن طهران.

يتاجــرون باملواد اخملــدرة ويعملون
علــى بيعها وتهريبهــا الى بقية
مناطق العراق.
واشار الى ان نسبة تعاطي وتناول
املواد اخملدرة في محافظات االقليم
شــهدت خــال الفتــرة املاضية
ارتفاعــا ً ملحوظــاً ،وان املديرية
تسجل ارتفاعا مســتمرا ً باعداد
مستخدميها عن االعوام املاضية.
بهــاء الديــن قال"،لدينــا حدود
واســعة مــع دول اجلــوار وهو ما
يســهل عملية دخول هذه املواد
الى مــدن االقليــم" ،الفتــا الى

انــه بالرغم مــن ارتفــاع اعداد
مســتخدمي تلك املواد ،اال انه ال
يوجــد حلد االن مصنــع او معمل
لتعلبيها وانتاجها في االقليم.
وشــكر بهاء الدين املواطنني على
تعاونهم املســتمر للحد من هذه
الظواهــر الغريبة علــى اجملتمع
الكردي ،مؤكــدا ً ان دائرته تعتمد
بالدرجــة االســاس علــى تعاون
املواطنــن معهــا ،عبــر اعطاء
املعلومــات ،التــي تســهم في
مالحقة املتورطني ومصادرة املواد
اخملدرة.

توجه الستجواب وزير الخارجية
لصمته عن إساءة سفيري ايران
وتركيا لسيادة البالد

بغداد  -الصباح الجديد:
اســتنكر النائــب كاظــم
الشــمري امس الثالثاء ،صمت
وزير اخلارجية فؤاد حســن جتاه
التراشق اإلعالمي بني سفيري
طهــران وأنقــرة وتبادلهمــا
االتهامــات فــي التدخــل في
الشأن العراقي ،مؤكدا ً أن هناك
توجهات الستجواب الوزير في
مجلس النواب فــي حال عدم
إبدائه موقفا ً واضحــا ً وحازما ً
جتاه هذه التجاوزات على سيادة
البالد.
وقال الشــمري في بيان تلقت
الصبــاح اجلديد نســخة منه
امــس الثالثاء ":لم نســتغرب
مــن التراشــق اإلعالمــي بني
الســفيرين اإليرانــي والتركي
واالتهامــات املتبادلــة بينهما
باحتالل العراق بقدر استغرابنا
من سكوت وزير خارجيتنا الذي
يبدو أنــه في عالــم آخر وغير
معني بالقضية من أساسها،
علما ً بأن هذه احلالة لو حصلت

فــي أضعف دولة فــي العالم
لرأينا وزير خارجيتها يستدعي
السفيرين ويسلمهما مذكرة
احتجــاج شــديدة اللهجة أو
يع ّلق عمل الســفارتني ويبلغ
الســفيرين بأنهما غير مرحب
بهما ".
وتســاءل قائــا  ":إذا لم يقل
وزير اخلارجيــة كلمته ويتعامل
بحزم مع تصريحات السفيرين
ويصدر على األقل بيانا ً شــديد
اللهجة فمتــى يقول كلمته؟
وهل أن قضيــة حصة اإلقليم
مــن املوازنة أهم من الســيادة
العراقيــة؟ " ،مبينــا ً أنه  ":في
حال عــدم اتخــاذه موقفا ً جتاه
هذه احلالة (اخملزية) سيكون لنا
موقف جتاهه في مجلس النواب
وسنضطر الى استجوابه داخل
اجمللس ،ســيما وأننا الحظنا أن
هناك سلســلة اخفاقات في
تعامله مــع الكثير من امللفات
املهمة وأبرزها ملف التدخالت
اإلقليمية في الشأن العراقي".
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اتالف مواد غذائية

غير صالحة لالستهالك
البشري في الكرخ

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة وباشراف
مدير عــام دأيــرة صحة بغــداد الكرخ
الدكتور جاسب احلجامي تستمر شعبة
الرقابــة الصحية في قطــاع الطارمية
للرعايــة الصحيــة االوليــة بحمالتها
الرقابية اليومية ملتابعة تطبيق مقررات
اللجنــة العليــا للصحة والســامة
الوطنية.
واوضح مدير قطــاع الطارمية الدكتور
محمد حســن حمادي ان فــرق الرقابة
الصحية قامت بحملة رقابية مشتركة
مع جهاز االمن الوطني والقوات الساندة
االخرى شملت احملال وأالسواق الغذأيية
في قضــاء الطارميــة ومت خاللها فرض
الغرامــات الرادعة بحق احملــال اخملالفة
للشروط الصحية .
كمــا مت تنفيذ الغلق والتشــميع بحق
كوفي فــي منطقة احلياليــن خملالفته
لتعليمات خلية االزمــة وٕاتالف كميات
من املواد الغذأييــة منتهية الصالحية
غير صاحلة لالســتهالك البشري وتغرمي
ٔاصحابهــا والتاكيد خــال احلملة على
االلتــزام بحظــر التجــوال واالجراءات
الوقأيية.
على صعيد متصل كشف مدير شعبة
الرقابــة الصحية في قســم الصحة
العامة لدائرة صحة كربالء الدكتور كرار
جواد العباســي  ،عن “ الفــرق الرقابية
الصحيــة بقطــاع املركــز  ،ومن خالل
جوالتها الرقابية  ،التي شــملت معظم
أحياء املدينــة  ،متكنت من ضبط وإتالف
كميات كبيرة من املواد الغذائية الصلبة
والســائلة غيــر الصاحلة لإلســتهالك
البشــري “  ،في حــن لفت إلــى إنه “
مت تشــديد اإلجــراءات في الســيطرات
اخلارجيــة  ،ومنع دخول املــواد الغذائية
الفاســدة  ،أو اخملالفــة للمواصفــات
القياســية العراقية  ،مبــوازاة تكثيف
احلمالت الرقابية والتوعوية في األسواق
واحملــال التجارية “  .وأضاف العباســي
في تصريحات صحفيــة إن “ الكميات
املُصادرة واملُتلفــة  ،بلغت (  )3850كغم
من املواد الغذائية الصلبة  ،و( ) 2343لترا
من املواد السائلة غير صاحلة لالستهالك
البشري  ،عازيا ً سبب إتالفها إلنتهاء مدة
صالحيتها وســوء خزنها “  .وأشار مدير
شعبة دائرة الرقابة الصحية في كربالء
إلى إن “ عملية اإلتالف  ،متت في سيارات
كابســات البلدية متهيدا ً لنقلها ملواقع
الطمر الصحي باحملافظة  ،وفق محاضر
رسمية وبحضور أصحاب احملال التجارية.

دائرة صحة محافظة البصرة

اجراءات دقيقة لمجابهة الموجة الجديدة لكورونا
مع استمرار الخدمات الصحية للمواطنين
البصرة ـ سعدي السند:
تابع مكتب “الصبــاح اجلديد” في
البصــرة جانبا مــن فعاليات دائرة
صحــة البصــرة بالتنســيق مع
الزمالء فــي عالقات واعــام دائرة
الصحة .
في البدء اطلعنا علــى األجراءات
املتواصلة املوثقة واملتخذة في دائرة
صحة البصرة للحــد من جائحة
فيروس كورونا وماســبق ذلك من
اجتماعات موسعة ضمت مديري
املستشفيات ومسؤولي االقسام
اإلدارية والفنية في املستشفيات
واملراكز الصحية بأشراف ومتابعة
مديــر عــام دائرة صحــة البصرة
الدكتور عباس التميمي ملناقشــة
االجــراءات اخلاصــة بالتعامل مع
املراجعني ومناقشــة الية العمل
الصحــي والتوعيــة والتشــديد
على إجــراءات الوقايــة الصحية
للحد مــن جائحة مــرض فيروس
كورونا وتكثيف حمــات التوعية
الصحية والتثقيفية للمنتسبني
واملراجعني.
وقامت الفــرق الصحية بتكثيف
احلمالت التوعوية ومتابعة االلتزام
بإجراءات الوقاية الصحية من قبل
املنتسبني واملراجعني ومرافقيهم
مــن ارتــداء الكمامــات والتباعد
اجلســدي وغيرها مــن اإلجراءات
وتوزيع فولــدرات التوعية عليهم
ومواصلة العمــل بتجهيز ردهات
العزل الوبائي في املستشــفيات
من األس ّرة املقسمة وأس ّرة العناية
املشــددة وغيرها وتهيئة املالكات
الطبيــة ومتريضيــة للتعامل مع
حــاالت اإلصابة بفيــروس كورونا
وتعزيز املــاكات والتجهيزات عند
زيادة احلــاالت مع التركيز والتدقيق
في متابعة الردهات الوبائية وتوفير
االســرة واجهزة االنعــاش الرئوي
واملونيتير واالوكسجني .
وأكدت دائــرة صحــة البصرة ان
مــاكات املستشــفيات ملتزمة
بأجراءآت الوقايــة وتطبيق قواعد
مكافحــة العــدوى ،وتفعيــل
الســيطرة على التلوث ،مع وجود
طوارئ خاصة ألســتقبال املصابني
ووضع فرق حتري لعمل مســحات
وغير ذلك من األجراءات املهمة .

قامت الفرق الصحية
بتكثيف الحمالت
التوعية ومتابعة
االلتزام بإجراءات
الوقاية الصحية
من قبل المنتسبين
والمراجعين
ومرافقيهم من
ارتداء الكمامات
والتباعد الجسدي
وغيرها من اإلجراءات

جانب من عملية ترقيع طبلة االذن ورأب االذن الوسطى
من جانــب آخر اقام مستشــفى
الزبيــر العــام ورشــة عمل حول
خدمات القطاع الصحي والتوعية
للوقاية من العنف االجتماعي ضد
النساء .
وأقيمت الورشــة مبتابعة مباشرة
من قبل مدير املستشــفى الزبير
العام الدكتور علي حسني اجلزائري
وهي ورشــة عمل تدريبية لتقدمي
(اخلدمات في القطاع الصحي) من
قبــل منظمة النجدة الشــعبية
واليونيســف والتي تخــص املنع
والوقايــة من العنــف االجتماعي
ضــد النســاء وكذلــك الطــرق
االساســية للتوعية والوقاية من
فيروس كورونا.
ومت خــال الورشــة مناقشــة
االستجابة حلاالت العنف والدعم
النفســي للنســاء والفتيــات

وطرق الســامة بحضــور الكوادر
الصحيــة والطبيــة واخلدميــة
ومناقشــة أهم األمور التي تخص
احملاضرات التوعوية وطرح االسئلة
واالشــكاالت وطــرق نشــر روح
االنسانية بني اجملتمع والنساء .
عملية ترقيع طبلة االذن ورأب
طبلة االذن الوسطى
وجنــح فريق طبــي متخصص في
مستشــفى الصــدر التعليمــي
بأجــراء عملية ترقيــع طبلة االذن
ورأب االذن الوســطى ذو الدخــول
املشترك ملريضة تبلغ من العمر 37
عاما ً .
ونقالً عن الطبيب املشرف الدكتور
دريــد التميمــي اختصــاص طب
وجراحــة االنــف واالذن واحلنجرة
ان املريضــة كانــت تعانــي مــن

اوعزبتخصيص  300مليون دينار دعما لمركز الثالسيميا

وزير النفط يؤكد مراجعة النسخة

النهائية لمسودة قانون النفط والغاز
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير النفط على اهمية التعجيل
باقرار قانــون النفط والغــاز االحتادي
واهميتــه فــي تنظيــم ادارة الثروة
النفطية والغازية في العراق .
وقــال وزير النفط احســان عبد اجلبار
اســماعيل ان جلســة اجتماع هيئة
الرأى في وزارة النفط تضمنت مناقشة
ومراجعة النسخة النهائية من قانون
النفــط والغاز االحتــادي  ،مؤكدا ً على
احالة هذه النسخة الى مجلس الوزراء
للمصادقــة عليها بعــد االنتهاء من
مراجعتها من قبل اجلهات املعنية في
الوزارة  ،ومن ثم سيقوم مجلس الوزراء
مبراجعة هذه النسخة  ،واحالتها بدوره
الى مجلس النواب من اجل تشريع هذا

تقرير

محليات

القانون .
واشار الوزير الى حرص الوزارة على اقرار
قانون الذي يسهم في تطوير الصناعة
النفطية والغازية  ،واالستثمار االمثل
للثــروة الوطنية في العــراق من اجل
دعم االقتصاد الوطني.
من جانب اخر اكــد وزير النفط حرص
الوزارة على تقدمي الدعم املادي واملعنوي
للقطــاع الصحــي ومنهــا اجلهات
املعنية واملسؤولة عن تقدمي اخلدمات
والرعايــة للمصابني بإمراض مزمنة او
مستعصية ومنها “الثالسيمياً.
وقــال الوزيــر خــال اســتقباله في
البصرة عددا ً من املســؤولني للمراكز
التخصصيــة وامراض الــدم الوراثية
فــي دائــرة صحة البصــرة ضم كل

من  ،د .نــزار جواد ومدير (مركز امراض
الدم الوراثيــة) د .باســم عبد الكرمي
واالستشــاري في امراض الدم اخملتبري
د .صــادق خلــف علي ،ان املســؤولية
الوطنية واملهنيــة واالخالقية تتطلب
مــن جميع اجلهــات املعنيــة وغيرها
تقدمي الدعم واالسناد لهذه املراكز من
اجل تقدمي افضل اخلدمات للمواطنني
والتخفيف من معاناتهم الصحية .
ومت في هــذا اللقاء بحــث احتياجات
املراكز التخصصية واخملتبرات واخلدمات
املقدمة للمرضــى واملراجعني  ،واوعز
وزير النفط الى شــركة نفط البصرة
بتخصيــص مبلــغ ( )200مليون دينار
لتجهيز مركز الثالســيميا باالجهزة
الطبية املطلوبــة ،ورصد مبلغ ()100

مليون دينار لتجهيز املواد التشغيلية
اخلاصــة باخملتبر  ،بهدف االســراع في
تقدمي خدمات التحاليل وتشــخيص
االمراض للمواطنني في البصرة وعموم
العراق ،فضالً عن التوجيه بتخصيص
مبلغ شــهري ( )35مليون دينار شهريا ً
 ،بعــد مصادقة مجلس ادارة شــركة
نفط البصرة  ،لدعم مركز الثالسيميا
باالحتياجات الشــهرية املطلوبة من
املستلزمات الطبية واملواد التشغيلية
لالجهزة اخملتبرية.
من جانبه اشــاد مديــر مركز امراض
الدم الوراثيــة بالدعــم الكبير الذي
توليه الوزارة وشــركة نفــط البصرة
لالرتقاء باخلدمــات الصحية املقدمة
للمواطنني .

التهابــات مزمنــة ومتكــررة في
االذن مــع ثقــب في طبلــة االذن،
وبعد اجــراء الفحوصات املطلوبة
مت اجــراء العمليــة باســتخدام
اجملهر الستكشــاف واســتئصال
النتوء احللمي ومن ثم اســتخدام
الناظور الصلب لترقيع طبلة االذن
واســتغرقت العملية  4ســاعات
تكللت بنجاح تــام بجهود الفريق
الطبــي املكون مــن الدكتور دريد
التميمــي اختصاص طب وجراحة
االنف واالذن واحلنجــرة والدكتورة
دعاء مظفــر مقيمة قدمى طالبة
دراســات عليــا  ,والدكتور محمد
علي اخصائي تخدير ,و غيداء جنم
مســاعدة تخدير ,و سوالف واميرة
ناظم مســاعد عمليــات ,وعامل
الصالــة محمد ماجد وكادر صالة
العمليات.

انقاذ حياة مريض عشريني
يعاني من السمنة
وجنــح فريق طبــي متخصص في
مستشــفى الصــدر التعليمــي
بأجراء عمليــة نوعية فوق الكبرى
لقص املعــدة وإصــاح وخياطة
املــريء ملريض يبلغ مــن العمر 26
سنة .
وذكر اعالم صحة البصرة نقالً عن
الطبيب املشــرف الدكتور كاظم
حسن احلسني استشاري اجلراحة
العامــة واجلراحــة الناظوريــة ان
املريــض كان يعاني من الســمنة
املفرطــة حيــث يبلغ وزنــه 117
كغم ويعاني ايضا من جرح وثقب
في اجلزء االســفل مــن املريء مع
استسقاء التجويف اجلنبي االيسر
(خــراج)  ،حيث مت اجــراء العملية
بفتح البطن لقــص املعدة طوليا ً

واستكشــاف وبــزل اخلــراج حتت
احلجاب احلاجــز حــول الطحال ,
ومتكن الفريــق الطبي من الوصول
الى مــكان جرح املــريء واصالحه
وخياطته بطنيا ً دون االضطرار الى
فتح الصدر مع ما كان من صعوبات
العمل بســبب االلتصاقات والوزن
الزائــد و اســتغرقت العمليــة
ســاعتني ونصف تكللــت بنجاح
تام ،.وذلك بجهــود الفريق الطبي
املكون من الدكتور كاظم حســن
احلسني استشاري اجلراحة العامة
واجلراحة الناظورية والدكتورة ابرار
عبد الكــرمي اختصاصية التخدير
والعناية ،الدكتورة امنة عبد االمير
مقيم اقــدم بورد جراحــة عامة،
الدكتــورة علي نــوري مقيم اقدم
بورد جراحــة عامــة وكادر ضالة
العمليات.

بالشراكة مع القطاع الخاص

أدوية سامراء تعتزم إنشاء  3مصانع في بغداد

إلنتاج خيوط الجراحة وبخاخات الربو ومادة الكحول
بغداد ـ الصباح الجديد:
تنفيـــذا ً لتوجيهات وزير الصناعة
وضم َن
واملعادن منهـل عزيـز اخلبـاز ِ
خُ طــة الــوزارة لتأهيل وتشــغيل
املصانع املُتوقفــة وإقامة مصانع
جديـــدة  ،أعلنـت الشركة العامة
لصناعــة األدويــة واملُســتلزمات
الطبيــة في  ،ســامراء عن عزمها
إقامــة  3مصانع جديدة في مصنع
بغداد للغازات الطبيــة التابع لها
إلنتاج ُمســتلزمات طبية ُمتنوعة
وألول مــرة فــي العــراق لتغطية
احلاجة احمللية واحتياج وزارة الصحة
حتديــدا ً وتوفير ال ُعملــة الصعبة
وتشغيل األيدي العاملـة.
وبيـــن معاون مدير عام الشــركة
خالـد محـي علـــوان ان الشركة
باشرت بتنفيذ عقد املُشاركة املُبرم

مع شــركة أرض الكرناف املدعومة
من شركة هارو هوفلير  ( �Harro Hof
 ) ligerاألملانية إلنشــاء  3مشاريع
صناعية جديدة تُعد من املشــاريع
املُهمة واألولى من نوعها في العراق
ومن املراكز املُتميــزة في الصناعة
الدوائيــة تختص بتصنيــع وإنتاج
ُمستلزمات طبية تشمل ( اخليـوط
اجلراحيـة ) والتي لها أهمية قصوى
وحاجة ماســة في املُستشفيات
وصاالت الطوارئ وخدمات اإلسعاف
والطوارئ و( بخاخـــات الربـــو ) و (
مـادة الكحـول بنقـاوة  ) %٩٩والتي
سيتم تصنيعها داخل العراق بدال ً
من االستيراد .
ولفــت معــاون املدير العــام الى
ان املصانــع اجلديدة ســتكون من
مناشئ رصينة وتعمل بتكنولوجيا

حديثة وستُشــكل دورا ً بــارزا ً في
مجال صناعة املُستلزمات الطبية
املُتنوعـة.
وأكـد معاون املدير العام ان املصانع
الثالث والتي ستُقام على مساحة
(  ) ٥٠٠٠متــر مربع ستُســهم في
توفير ال ُعملة الصعبة مبا ينعكس
ايجابا ً علــى االقتصــاد احمللي الى
جانب تشغيل العاملني في مصنع
بغــداد للغــازات الطبيــة وتأمني
احلاجة احمللية وإيقاف االســتيراد ،
ُمفصحــا ً في ذات الوقــت عن نية
الشــركة تشــغيل خط أوكسيد
النتروز في مصنع بغــداد للغازات
الطبية واخلاص بغــاز التخدير في
العمليات لتلبيــة ُمتطلبات وزارة
الصحة ورفع املُســتوى الصناعي
وحجم اإلنتاج في املصنـع .

تجهيز الوكالء بمحافظات النجف والديوانية وديالى ونينوى وبابل

التجارة :تعلن استمرار مناقلة الرز المحلي المنتج بالمجارش االهلية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجــارة عن اســتمرار
الشركة العامة لتجارة احلبوب مناقلة
الرز احمللي املنتج باجملارش االهلية وجتهيز
وكالء النجف والديوانية وديالى ونينوى
وبابل باحلصة التموينية
وقــال مدير عــام الشــركة املهندس
عبدالرحمن اجلويبراوي ان وتيرة تصنيع
الرز في اجملارش االهليــة تتصاعد بعد
مباشــرة اصحاب اجملــارش االهلية في
النجــف واملثنى من ســحب كميات
الشــلب اخملصص لها لتصنيعه وفق
نسبة االستخالص احملددة ب (.)٥٨،٥
واضاف املدير العام ان مباشــرة اجملارش
االهليــة فــي النجــف والديوانيــة
ســتعطي دافع كبيــر لعملية االنتاح
والذي ســيؤمن املزيد مــن كميات الرز
احمللي اخملصص توزيعــه ضمن مفردات

البطاقة التموينية .
واشــار املدير العام الــى ان فرع حبوب
النجف االشــرف جهز اجملارش األهلية
بالشلب من عدة منافذ توزعت سايلو
الكوفــة وســايلو أبو صخيــر ومركز
تسويق املشــخاب رغم حظر التجوال
الصحي حيث بلغت الكمية اإلجمالية
اجملهزه للمجــارش لغاية اليوم () ٢٣٠٣
طنا وتوزعت من ســايلو الكوفة جهز
( )٧٨٠طن شلب ياســمني وسايلو ابو
صخير جهز كمية (  ) ٧١٩طن شــلب
ياســمني و مركز تســويق املشــخاب
جهز كمية ( ) ٤٥٧طن شــلب ياسمني
مكيــس حيث بلغ إجمالــي اجملهز من
الرز احمللي فــي النجف للوكالء احلصة
األولى (  ) ١٥٩٨طن رز ياسمني من انتاج
اجملرشة احلكومية.
ولفــت املدير العام الى اســتمرار فرع
الديوانية بأســتالم الرز احمللي املصنع
من اجملــارش االهلية فــي مواقع الفرع
حيث بلغت الكمية املستلمة ١٥٣٦١

طنا  ،مــع االســتمرار بتجهيز احلصة
االولى ملادة الرز احمللي الياسمني لوكالء
املــواد الغذائية حيث بلغــت الكمية
اجملهزة  ٣١٦٧طنا  ،فضال عن االستمرار
مبناقلــة رز محلي ياســمني الى فرعي
نينــوى وديالــى حيث بلغــت الكمية
املناقلة لنينــوى  ٤٠٥٣طنا  ،والى فرع
ديالى  ١٥١٩طنا واجملمــوع الكلي للرز
اجملهز للوكالء ( ) 1088.101طنا.
ذكرا ان فرع بابل مســتمر بتوزيع الرز
املصنع في مجرشــة احللة احلكومية
لوكالء متوين بابل اضافة الى االستمرار
بتجهيز املطاحــن االهلية واحلكومية
من اجملمع اخملزني فــي املرادية للحصة
الثانية نسبة  50%لهذا اليوم وبكمية
جتاوزة( )1581طنا .
علــى صعيد متصل اكــد املدير العام
مواصلة مواقع الشركة عملية جتهيز
احلنطة للمطاحــن و مناقلة احلنطة
من مواقعها في صــاح الدين لبقية
احملافظــات و لالســبوع الثانــي على

التوالي خالل ايام احلظر الذي فرض من
قبل خلية االزمة بسبب تصاعد اعداد
االصابات في جانحة كورونا .
وقال فيمــا واصلت اجملــارش االهلية
فــي الديوانيــة عملية تســويق الرز
احمللــي املنتــج مــن قبلهــا للمخازن
اخملصصة لهــا  ،مضيفــا ان مواصلة
اســطول نقل الشــركة مناقله الرز
احمللي حملافظات ديالــى و نينوى لتعزيز
ارصدة الــرز و جتهيزه ضمــن مفردات
البطاقة التموينية .وبني الى ان سايلو
الرصافة واصل جتهيز املطاحن األهلية
من احلصة الثانيــة الوجبة اضافة الى
االســتمرار باســتالم كميات احلنطة
احملولــة من موقع ســامراء  ،.الفتا الى
ان مجمع حبوب مطــار الدهيمي في
الرفاعي مســتمر بتجهيــز مطاحن
محافظــة ذي قــار باحلنطــة احمللية
للحصة الثانية بنســبة ( )٪٥٠بالرغم
صعوبة مــن التنقل وبلغــت الكمية
احملهزة (  ) ١١٤٦.٩٦٠طنا .
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 422برلماني أوروبي يدعون دولهم

مراسلون بال حدود ترفع
دعوى قضائية ضد ولي
العهد السعودي

التخاذ إجراءات لوقف االستيطان اإلسرائيلي
الصباح الجديد ـ متابعة:
وقع أكثر مــن  400برملاني أوروبي
رســالة يطالبون فيها بلدانهم
باالســتفادة مــن وصــول جــو
بايدن إلى البيــت األبيض لوقف
االســتيطان اإلســرائيلي فــي
األراضي الفلســطينية منددين
بـ»ضم بحكــم األمــر الواقع»
للضفة الغربية.
وقد أمضى  442نائبا وعضوا في
مجالس شيوخ في  20بلدا أوروبيا
هذه الرسالة املوجهة امس األول
اإلثنــن إلــى وزارات خارجية دول
أوروبية مختلفة.
ومن بني هــؤالء البرملانيني النائب
البريطاني جيرميي كوربني الزعيم
السابق حلزب العمال والفرنسي
جان-لــوك ميلنشــون (يســار
متطرف) الذي كتب «من الواضح
أن التطورات على األرض متيل نحو
واقع سريع التقدم لضم بحكم
األمــر الواقع (للضفــة الغربية)
خصوصا مع توسيع املستوطنات
وهدم املباني الفلسطينية».
وأضافــوا «رغــم جائحــة
كوفيد ،-19شــهد العام املاضي
أكبر عدد من عمليات هدم منازل
الفلسطينيني ومبانيهم في أربع
سنوات».
ودعــت األمم املتحــدة واألعضاء
األوروبيــون في مجلــس األمن،
إسرائيل إلى وقف هدم منشآت
البــدو في غــور األردن ،مطالبني
بوصول املساعدات اإلنسانية إلى
جتمعهم فــي منطقة حمصة
ّ
البقيع.
وفي ختــام دورة مجلــس األمن
أكدت إســتونيا وفرنسا وإيرلندا
والنرويــج واململكة املتحدة أنها
«تشــعر بقلق بالغ إزاء عمليات
الهــدم ومصــادرة املمتلــكات

تشعر بقلق بالغ
إزاء عمليات
الهدم ومصادرة
الممتلكات التي
قامت بها إسرائيل
أخيرا

فلسطيني يشير الى هدم داره
التي قامت بها إســرائيل أخيرا»
وطاولــت «منشــآت ممولــة من
االحتاد األوروبــي واجلهات املانحة
فــي حمصــة البقيع فــي غور
األردن».
ويذكــر أن اجليش اإلســرائيلي
احتل الضفة الغربية والشــطر
الشرقي من القدس العام 1967
حيث يعيش اليــوم ما يقرب من
 3,1ماليــن فلســطيني وأكثر
مــن  675ألــف إســرائيلي في
مســتوطنات يعتبرهــا القانون
الدولي غير قانونية.
وتســارعت وتيرة االســتيطان

اإلســرائيلي فــي الســنوات
األخيرة حتت قيــادة رئيس الوزراء
اإلســرائيلي بنيامــن نتانياهو
وبفضــل حليفه في واشــنطن
الرئيس السابق دونالد ترامب.
من جانبه انتقد الرئيس األمريكي
اجلديــد جو بايدن املســتوطنات
وتعهــد تكثيف اجلهــود إلقامة
دولة فلسطينية.
وقــال البرملانيــون األوروبيــون
«توفر بداية رئاســة بايدن فرصة
أساسية للتحرك».
وأقدموا على هذه اخلطوة مببادرة
من أربعة مســؤولني إسرائيليني
من بينهــم أفراهام بورغ الرئيس

الســابق للكنيســت (البرملان).
وهو قال إن «الضــم يجري أمام
أعيننا :االســتيطان وهدم املنازل
الفلسطينية يتســارعان وعلى
أوروبــا اتخــاذ إجــراءات فورية
وملموســة لوضــع حــد لهذه
املمارســات املدمــرة مــن خالل
العمل مع إدارة بايدن».
نصــت «خطة ترامب» للســام
في الشــرق األوســط املقدمة
في كانــون الثاني/ينايــر 2020
خصوصــا على ضم إســرائيل
ألجزاء من الضفة الغربية .لكن
إسرائيل علقت هذا مشروع في
الصيف املاضي لتركيز جهودها

على اتفاق لتطبيع عالقاتها مع
اإلمارات العربية املتحدة.
أما بالنسبة لقطاع غزة فقالت
الرســالة إنــه «يبقــى عرضة
لتصعيد عنيف فــي أي حلظة»
عازية ذلك إلى احلصار اإلسرائيلي
احملكــم املفروض منذ ســنوات
و»االنقســامات الفلســطينية
الداخلية» .وتضمنت الرســالة
الفلســطينية
«املصاحلــة
واالنتخابــات فــي املناطــق
الفلســطينية حيوية ألنها قد
تشكل أساسا النهاء عزلة غزة».
وكانــت حصلــت قطيعــة بني
حركتــي فتــح وحمــاس بعد

فــوز حمــاس فــي االنتخابات
التشــريعية في  ،2006والفشل
في تقاسم السلطة ،ما أدى إلى
مواجهات مسلحة بني الطرفني
انتهت بتفرد حماس بالسيطرة
على قطاع غزة وطرد حركة فتح
منه.
لكــن الطرفــن اتفقــا وباقي
الفصائل خالل حوار جرى برعاية
مصريــة فــي القاهرة الشــهر
املاضــي ،علــى «آليــات» إجراء
االنتخابات التشريعية والرئاسية
واجمللس الوطنــي والتوافق على
تشــكيل محكمــة االنتخابات
العام املقبل.

اليابان تتسلم أميركيين متهمين بقضية غصن
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال محامــي رجــل أميركــي
وابنه متهمني مبســاعدة رئيس
شركة نيســان السابق ،اللبناني
كارلوس غصن ،علــى الفرار من
اليابــان إن ممثلي ادعــاء يابانيني
تســلموا موكليه ،امس الثالثاء،
في طوكيو بعــد ترحيلهما من
الواليات املتحدة.
وجاء ذلــك في أعقــاب معركة
قضائية استمرت شهورا خاضها
محامــو مايكل تيلــور ،وهو من
احملاربــن القدامى فــي القوات
اخلاصة باجليــش األميركي ،وابنه

بيتر تيلور لتفادي نقلهما لليابان
ملواجهة اتهامات مبساعدة غصن،
على الفرار مــن اليابان إلى لبنان
في صندوق.
وكانت احملكمة العليا األميركية
قد مهدت الطريق الشهر املاضي
لتســليم الرجلــن اللذين ظال
محتجزين فــي الواليات املتحدة
منذ إلقاء القبــض عليهما في
مايو ،وفق وكالة «رويترز».
وأكد محاميهما بــول كيلي أن
الطائرة وصلت طوكيو نحو  ،بعد
إقالعها من بوسطن ،وفق مقطع
فيديــو نشــرته وكالــة األنباء

الفرنسية «فرانس برس».
وقال فــي بيان« :هــذا يوم حزين
لألســرة ولكل مــن يعتقدون أن
احملاربــن القدامى يســتحقون
معاملة أفضل من وطنهم».
وامتنعــت وزارتا العدل واخلارجية
في الواليات املتحدة عن التعليق.
كما أحجم مكتب ممثلي االدعاء
العام فــي منطقة طوكيو ،الذي
سيتولى القضية ،عن التعليق.
ولن يتم توجيه اتهامات للرجلني
على الفور ،لكن ستُوجه إليهما
اتهامات على األرجح عند انتهاء
التحقيقات في اليابان.

ولم يكشف مدعون يابانيون عن
املوقع الذي ســيتم فيه احتجاز
الرجلني .ومــن املمكن إيداعهما
مركــز االحتجاز في طوكيو الذي
كان غصــن محتجــزا فيه بعد
إلقاء القبض عليه.
ويُشــتبه بأن تيلور وابنه ساعدا
غصن على الفرار من اليابان يوم
 29ديســمبر  2019مختبئــا في
صندوق على مــن طائرة خاصة
قبــل أن يصــل إلى لبنــان الذي
قضــى فيه طفولتــه ،والذي لم
يبرم معاهدة لتسليم املطلوبني
مع اليابان.

وكان غصــن محتجزا في انتظار
محاكمته التهامــات مبخالفات
مالية من بينها عــدم اإلفصاح
الكامــل عن راتبه فــي البيانات
املاليــة لنيســان والتربــح على
حساب الشــركة عبر مدفوعات
لشــركات لتجــارة الســيارات.
وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.
وقال ممثلو ادعــاء إن مايكل تيلور
( 60عاما) ،الــذي يعمل أخصائيا
في مجــال األمن اخلــاص ،وابنه
بيتر ( 27عامــا) تلقيا  1.3مليون
دوالر نظير مســاعدة غصن على
الهرب.

ومبســاعدة مجموعة من احملامني
البارزيــن وجماعــات الضغــط،
أطلق تيلور وابنه حملة استمرت
شهورا في احملاكم ووسائل اإلعالم
ووزارة اخلارجيــة والبيت األبيض
للمطالبة بعدم تسليمهما.
ومبوجب القانــون الياباني ،ميكن
احتجاز املشــتبه بهم ملدة تصل
إلى  20يوما قبــل توجيه االتهام
أو إطالق الســراح ،وال يُســمح
حملاميهــم بحضور االســتجواب
أمام ممثلي االدعــاء .وعند توجيه
االتهام ،غالبا مــا ترفض احملاكم
إطالق سراح املتهمني بكفالة.

بدء عملية التطعيم في إطار مبادرة «كوفاكس»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
انطلقــت امــس األول االثنــن
عمليــة التطعيــم اعتمــادا على
آلية كوفاكس التي تســهر عليها
منظمــة الصحــة العامليــة مع
استفادة أول دولتني في العالم ،هما
غانا وساحل العاج ،باللقاح املضاد
لفيــروس لكورونــا .ومــن املنتظر
أن يعــزز توزيع لقاح جونســون آند
جونســون حول العالــم اللقاحات

األخــرى املعتمدة ،بعــد أن وافقت
الوكالة األمريكيــة للغذاء والدواء
على استعماله.
وفيما بــدأت أغلب الــدول الغنية
حمالت التطعيم منذ أشهر ،أصبح
رئيس غانــا نانا أكوفــو-أدو اإلثنني
أول شــخص فــي العالــم يتلقى
لقاح أســترازينيكا في إطار اآللية
املذكورة .وقــال الرئيس «من املهم
أن أعطي املثــل على أن هذا اللقاح

آمن ،بأن أكون أول شــخص يتلقاه،
من أجل أن يشــعر كل شخص في
غانا بارتياح إزاء تلقيه».
وفي ســاحل العــاج ،تلقى األمني
العام للرئاسة باتريك أتشي اللقاح
ضمــن نفــس اآللية أيضــا ،ثم مت
تطعيــم عناصر من قــوات الدفاع
واألمن.
وتسعى آلية كوفاكس التي أنشئت
لضمان عدم استبعاد الدول الفقيرة

من اللقاحات ضد كوفيد -19وسط
استئثار الدول الغنية بها ،إلى توزيع
ملياري جرعة بنهاية العام.
ونُفذت أكثر من  224مليون عملية
تطعيــم علــى مســتوى العالم،
بحسب معطيات وطنية جمعتها
وكالــة األنباء الفرنســية .وكانت
الفلبني آخــر دولة باشــرت حملة
التطعيــم االثنني .غيــر أن الدول
الغنية اشــترت غالبية اللقاحات

املتوفرة ،ما دفــع مبنظمة الصحة
العامليــة للتحذير مــن أن األزمة ال
ميكن أن تنتهي ما لم تتمكن الدول
الفقيرة من حتصني شعوبها أيضا.
ويلــوح خــاف بشــأن مطالبات
تقودهــا الهنــد وجنــوب أفريقيا
بإعفاء اللقاحات من حقوق امللكية
الفكريــة .لكن الواليــات املتحدة
واالحتــاد األوروبي وسويســرا ،حيث
مقرات شركات أدوية كبرى ،تعارض

الفكــرة التي تناقش فــي اجتماع
ملنظمة التجــارة العامليــة يومي
اإلثنني والثالثاء.
فــي الواليات املتحدة مــن املقرر أن
يتم توزيــع  3,9مليــون جرعة من
لقاح جونســون آند جونسون ،بعد
أن انضم إلى اللقاحات األخرى التي
حصلــت على الضــوء األخضر من
الوكالة األمريكيــة للغذاء والدواء
لتوزيعه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت منظمة «مراسلون بال حدود» ،امس
الثالثاء ،أنها تقدمــت بدعوى قضائية في
أملانيا تتعلق بارتكاب ولي العهد السعودي
األميــر محمد بــن ســلمان «جرائم ضد
اإلنسانية» ،منددة بـ»مسؤوليته» عن قتل
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي
وسجن حوالى ثالثني صحافيا آخر.
وأفــادت املنظمــة ،في بيان ،أن الشــكوى
التي مت رفعهــا االثنني إلــى «النائب العام
فــي محكمــة العــدل الفدراليــة فــي
كارلسروه» بســبب اختصاصها القضائي
للنظــر في «اجلرائم الدولية األساســية»،
تتعلــق بـ»االضطهاد الواضــع واملمنهج
للصحافيني في السعودية».
وتستهدف الشكوى ،إلى جانب ولي العهد،
أربعة مسؤولني سعوديني رفيعي املستوى
آخرين.
وكانت رفضت وزارة اخلارجية السعودية ما
جاء في تقرير مكتب االستخبارات الوطنية
األميركية حول مقتل الصحافي السعودي
جمال خاشقجي ،واصفة إياه بـ»املؤسف»
ويتضمن «استنتاجات خاطئة».
وقالت املنظمة على موقعها إن الشــكوى
«تشــرح بالتفصيل سلســلة من اجلرائم
ضد اإلنسانية املرتكبة ضد الصحفيني في
السعودية».
والشكوى عبارة عن وثيقة من أكثر من 500
صفحــة باللغة األملانية ،تتنــاول حالة 35
صحفي ،من بينهــم كاتب العمود املقتول
جمال خاشــقجي ،و 34صحفيا مسجونا
في السعودية ،منهم املدون رائف بدوي.
وأضافــت املنظمــة أن الصحفيــن في
الســعودية «هم ضحايا هجمات واسعة
النطاق ومنهجية ألسباب سياسية تعزيا
لسياسة الدولة التي تهدف إلى معاقبتهم
أو إسكاتهم».
وأشــارت إلى صحفيني تعرضــوا «للقتل
العمد والتعذيب والعنف اجلنسي واإلكراه
واالختفاء القســري واحلرمان غير القانوني
من احلرية واالضطهاد».

مقتل واصابة ثالثة
في غارة البنتاغون
على شرق سوريا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد متحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية
«البنتاغون» ،أن الهجــوم األمريكي األخير
على ســوريا األســبوع املاضي أســفر عن
مقتل أحد أفراد جماعة مسلحة مدعومة
من إيران وإصابة اثنني آخرين.
وقــال جون كيربــي« :ســنواصل التقييم
كمــا تعلمون ،وإذا تغيرت هــذه املعلومات
فسنخبركم بالتأكيد».
وأعلنت وزارة الدفاع األمريكية «البنتاغون»،
األســبوع املاضي ،أن ســاح اجلو األمريكي
وجه ضربة ملواقع داخل األراضي الســورية،
وأن طائراتــه متكنــت من تدميــر  9مواقع
بالكامــل باإلضافــة إلى إصابــة موقعني
آخرين جزئيا.
من جهتها ،نددت طهران بالهجمات اجلوية
األمريكية األخيرة على ســوريا ،ووصفتها
بأنها «عدوان غيــر قانوني» وانتهاك حلقوق
اإلنسان والقانون الدولي.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية
ســعيد خطيب زاده« :الغــارة األمريكية
انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها
وســتؤدي إلى تشــديد الصراع العسكري
وتفاقم عدم االستقرار في املنطقة».
وفي الســياق ،أحــال كيربــي اإلجابة عن
األســئلة املتعلقــة بانفجــار ســفينة
إسرائيلية في خليج عمان إلى إسرائيل.

تقـرير

إدارة بايدن تعتزم السماح بلم شمل عائالت المهاجرين
الصباح الجديد ـ متابعة :
أعلنــت إدارة الرئيــس األميركــي ،جو
بايدن ،أنها تعتزم الســماح بلم شمل
عائالت املهاجريــن الذين فرقت بينهم
سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكر وزيــر األمن الداخلــي األميركي
أليخاندرو مايوركاس في إحاطة بالبيت
األبيض ،إن لم شــمل العائالت سيتم
إما في الواليــات املتحدة أو في بلدهم
األصلي.
وأضــاف أن الواليــات املتحــدة ميكن
أن تســاعد في دفع تكاليــف التنقل
والرعايــة الصحيــة وحتــى اخلدمات
القانونية لألســر املهاجرة التي فصل
أبناؤها بســبب سياسة ترامب «صفر
تسامح» معهم.
ومبوجب سياســة ترامب ،مت فصل آالف
األطفال عــن آبائهم ،الذين اتهموا من
جانب الســلطات األميركية بارتكاب
جرائم هجرة وأرسلتهم إلى السجون،
بينما وضع األطفال في املالجئ.
وال تــزال اجلهــود جارية فــي احملكمة
لتحديــد مكان آباء أكثر من  500طفل
موجودين في املالجئ.

وقالــت إدارة بايدن إنها ســتنظر في
إعادة اآلباء املرحلني عن الواليات املتحدة
إليها .واتخذ بايدن سلســلة إجراءات
منذ توليه الســلطة في يناير املاضي،
انقلبت على سياسة ســلفه ترامب،
بشأن الهجرة ،التي وصفت بالقاسية.
وقررت اإلدارة األمريكية السماح لآلالف
من طالبي اللجوء اجملبرين على االنتظار
في املكســيك بالدخــول تدريجيا إلى
الواليات املتحدة.
وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها سوف
تبدأ األســبوع املقبــل التعامل مع 25
ألف حالة من طالبــي اللجوء الذين ال
تزال طلباتهم سارية.
ويلتزم طالبــو اللجــوء باخلضوع إلى
اختبار الكشــف عن فيــروس كورونا
وتقدمي نتيجة ســلبية قبل الســماح
لهم بالدخول من أحد املعابر احلدودية
الثالثة.
وتتناقض هذه اخلطوة مع سياســات
طاملا واجهت انتقادات على نطاق واسع
اتبعتها إدارة الرئيس األمريكي السابق
دونالد ترامب.
وبدأ العمل مبوجب برنامج بروتوكوالت
حمايــة املهاجرين في  ،2019وهو ينص
على عدم الســماح بطالبــي اللجوء
احملتملني بدخول األراضي األمريكية.

الجئات في انتظار لم شملهن باطفالهن

كمــا يلــزم هــذا البرنامــج الراغبني
في دخــول البالد عبر احلــدود اجلنوبية
باالنتظــار في املكســيك حتى تعرض
حاالتهــم علــى محاكــم الهجــرة
األمريكية.
لكن في اليــوم األول من توليه منصب
الرئاســة ،قــرر بايدن تعليــق العمل
بسياســات الهجرة التــي كانت إدارة
ترامب تتبعها.
وقال أليخاندرو مايــوركاس ،وزير األمن
الداخلي األمريكي« :كما أوضح الرئيس
بايدن ،فإن احلكومة األمريكية ملتزمة
بإعــادة بناء نظام هجــرة آمن ومنظم
وإنساني».
وأضــاف« :ميثل اإلجــراء األخير خطوة
أخرى في اجتــاه الوفاء بالتزامنا بإصالح
سياسات الهجرة التي ال تتماشى مع
قيم أمتنا».
وتخطط إدارة بايدن لتشــغيل معبرين
حدوديــن بقدرة  300شــخص يوميا،
إضافة إلى معبر ثالث ميكن أن يتحمل
عبور عدد أقل يوميا.
وأكــدت الســلطات أن طالبي اللجوء
سوف يطلق ســراحهم مع إخطارهم
بضــرورة املثول أمام احملاكــم في املدن
القريبة من وجهاتهــم أو الكائنة في
تلك الوجهات النهائية مع أسرهم.

وشدد مايوركاس على أن «األفراد الذين
ال يُعد وجودهم شــرعيا فــي الواليات
املتحدة في إطار هــذه املرحلة األولى،
عليهم أن ينتظروا املزيد من التعليمات
وأال ينتقلــوا إلى املناطــق احلدودية»،
وهي التصريحات التي أدلى بها وسط
مخاوف حيال أن يحاول الكثيرون عبور
احلدود بشكل غير شرعي.
ورحــب املهاجــرون ،فــي مخيمهــم
مترامي األطراف في مدينة ماتاموروس
املكســكية الواقعة علــى احلدود مع
واليــة تكســاس ،مبــا أعلنتــه اإلدارة
األمريكية اجلمعة.
وقالت ساندرا أندرايد ،وهي طالبة جلوء
من الســلفادور تنتظر في املكســيك
منذ حوالي عام« :بصراحة ،ال أستطيع
أن أصف ما أشعر به اآلن».
وتعاني املــدن احلدوديــة ،حيث ينتظر
املهاجريــن ألشــهر عدة ،مــن ارتفاع
متزايد في معدل اجلرمية.
وقالــت مؤسســة هيومــان رايتــس
فرســت« :األســر التي متــت إعادتها،
واألطفال ،والكبار يُعرضون إلى مواقف
شديدة اخلطورة حيث تعرض الكثيرون
للخطــف ،والهجــوم ،واالعتــداءات
اجلنســية ،والتهديــدات ،وغيرها من
املمارسات الوحشية»
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منظمات حقوق االنسان أبدت قلقة بهذا الشأن

مصر تعدم  11شخصا
أدينوا في جرائم جنائية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
نفذت الســلطات املصريــة حكم اإلعدام
بحق  11شــخصا أدينوا في جرائم جنائية
ارتكبت خالل الســنوات األخيرة ،وذلك في
سجن برج العرب شمال مصر ،وجميعهم
أدينوا في قضايا قتل جنائية.
وارتكبت اجلرائم في محافظتي اإلسكندرية
والبحيرة شــمال البــاد ،ومت تنفيذ حكم
اإلعدام يوم الســبت املاضي في خمســة
أشخاص ،من بينهم ثالث نساء.
ودانت منظمة العفو الدولية في ديســمبر
املاضي ما وصفته بـ»موجة محمومة» من
تنفيذ أحــكام باإلعدام فــي مصر ،وقالت
املنظمة إنه في أكتوبــر ونوفمبر وحدهما
أعدمت السلطات املصرية  57رجال وامرأة،
في حصيلة قالت إنها تناهز تقريبا ضعف
حصيلة العام املاضي بأسره.
وقال مســؤول الشــرق األوســط وشمال
أفريقيا في منظمــة العفو فيليب لوثر إن
الســلطات املصرية شــرعت في «موجة
إعدامات محمومة في األشهر األخيرة ،وفي
بعض احلاالت بعد محاكمات جماعية غير
عادلة بدرجة كبيرة».
وكانت منظمــة «هيومن رايتــس ووتش»
أعلنت أن الســلطات املصريــة نفذت 49
حكما باإلعدام خالل عشرة أيام في أكتوبر
املاضي.
وقالت إن السلطات «أعدمت  15رجال أدينوا
بســبب تورطهم املزعوم فــي ثالث قضايا
عنف سياســي ،باإلضافة إلى امرأتني و32
رجال في قضايا جنائية ،جميعهم بني  3و13
أكتوبر .»2020
ودعت املنظمة الســلطات إلى أن «توقف
فــورا تنفيــذ أحــكام اإلعــدام ،وأن تعيد
محاكمــة من حكم عليهــم باإلعدام في
محاكمات جائرة للغاية».
وقال جو ســتورك نائب مدير قسم الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس
ووتــش حينهــا إن «اإلعــدام اجلماعي في
مصر لعشرات األشــخاص في غضون أيام
أمر شــائن .الغياب املنهجي للمحاكمات
العادلة في مصر ،ال ســيما فــي القضايا
السياســية ،يجعــل كل حكــم باإلعدام
انتهاكا للحق في احلياة».

كوريا الجنوبية تعتزم
مساعدة اليمن بـ 19
مليون دوالر إلى اليمن
الصابح الجديد ـ وكاالت:
قــررت كوريا اجلنوبية تقدمي مســاعدات
إنســانية بقيمة  19مليون دوالر أمريكي
إلى اليمن الذي يعاني من أضرار جسيمة
بسبب احلرب الطويلة األمد.
وقــال املنســق الكــوري للشــؤون
الدبلوماســية املتعددة األطــراف بوزارة
اخلارجية ،هام ســانغ ووك ،اليوم الثالثاء
إنه كشــف أمس االثنني عن خطة كوريا
اجلنوبية لتقدمي املســاعدات اإلنســانية
لليمن في احلدث رفيع املستوى االفتراضي
إلعالن التبرعات ملواجهة األزمة اإلنسانية
في اليمن.
ودعــا هام ،في احلــدث االفتراضي أطراف
القتال فــي اليمن إلى وقف اســتخدام
القوة العســكرية من أجــل حل األزمة
اإلنسانية في اليمن ،وبذل جهود إلحالل
سالم دائم في البالد.
كما تخطط كوريــا اجلنوبية لتوفير األرز
للشــعب اليمني الذي يعانــي من أزمة
غذائيــة ،وكانت البالد قــد قدمت أدوات
تشخيص لفيروس كورونا املستجد ،إلى
اليمن في العام املاضي.

تقـرير

شؤون عربية ودولية

احتمال باستبعاد  500ألف مهاجر
من التطعيم ضد كورونا في لبنان

الصباح الجديد ـ متابعة:
نشــر موقع مؤسسة «تومسون
رويتــرز» تقريرا حول ما أســماه
«العقبات» التــي تعترض طريق
املهاجريــن في لبنــان للحصول
على تطعيم ضد كورونا.
وبدأ التقريــر باحلديث عن مهاجر
يدعى جمال ،وهــو إثيوبي يعيش
فــي لبنان منذ أكثــر من عقدين
ويبلغ من العمر  70عاما ،ويتحدث
العربية بطالقة.
ومثله مثل العديد من املهاجرين،
لــم يكن لدى جمــال أدنى فكرة
أنه يحق له احلصــول على لقاح
كورونا فــي إطار حملة التطعيم
في البالد ،وأنه نظرا لسنه ،يجب
أن يكــون من الذين لديهم أولوية
للتطعيم.
وقــال جمــال الذي طلــب عدم
الكشف عن اســمه الكامل «إذا
كان بإمكانــي احلصــول عليــه،
فأنا أريــده بالتأكيــد» ،وكان قد
اطلع على منصة عبــر اإلنترنت
للتسجيل املسبق للقاح األسبوع
املاضي ،قبل أن يخيب أمله.
وفــي حــن أن برنامــج اللقاح
املمــول جزئيا مــن البنك الدولي
في لبنان متاح للمهاجرين ،إال أن
رقم الهوية مطلوب للتســجيل،
وألن املهاجريــن ال يحصلون على
بطاقة هويــة في لبنان ،فبالتالي
لن يتمكنوا من التسجيل.
وبعد أســبوعني من بــدء حملة
التطعيم التي شابها خالف بعد
قيام عدة نواب بأخذ اللقاح وجتاوز
من لهم األولوية في ذلك ،تشعر
منظمات حقوق اإلنســان بالقلق
من احتمال استبعاد حوالي 500
ألــف مهاجر مــن التطعيم في

تشعر منظمات
حقوق اإلنسان
بالقلق من احتمال
استبعاد حوالي
 500ألف مهاجر
من التطعيم في
الدولة التي يبلغ
عدد سكانها نحو
ستة ماليين نسمة
استبعاد حوالي  500الف مهاجر من التطعيم
الدولة التي يبلغ عدد ســكانها
نحو ستة ماليني نسمة.
وحصــل لبنــان علــى حوالي 6
ماليــن جرعــة تكفــي لتلقيح
نصف الســكان تقريبــا ،وقالت
وزيرة العمل في حكومة تصريف
األعمــال مليا ميني إن الســلطات
التي تعاني مــن ضائقة مالية ال
متلك األمــوال الكافيــة لتلقيح
جميع السكان.
وقالت ميني التي تشــرف وزارتها
على العمال املهاجرين لـ»رويترز»
إن «مــوارد الدولــة اللبنانيــة

محدودة حتى بالنسبة للبنانيني،
لــذا كــوزارة عمــل ســنحاول
احلصول على التمويل من مصادر
مختلفة».
وأوضحت أنه قد يطلب من أرباب
العمل دفــع تكاليــف تطعيم
املوظفــن املهاجريــن ،بينما قد
يطلب من ســفارات الدول التي
لديها أعداد كبيرة من املهاجرين
في لبنــان واملنظمــات الدولية
املشــاركة .وأضافت «نريد إيجاد
طريقة لضمان حصولهم جميعا
علــى اللقاح» ،كمــا أكدت ميني

أن املهاجريــن الذين ليس لديهم
سندات إقامة سارية ،لن يتمكنوا
من احلصول علــى اللقاح مبوجب
األنظمة احلالية.
ويشكل املهاجرون غير املسجلني
حوالي نصــف العمال املهاجرين
في لبنان ،وقد جاء الكثير منهم
إلــى البالد قبل فتــرة طويلة من
االنهيار االقتصادي عام  2019بحثا
عــن عمل من دول مثــل نيجيريا
والسودان وســريالنكا والفلبني.
والتــزم لبنــان بتوفيــر لقاحات
كورونــا لنحــو  1.2مليون الجئ

ســوري وفلســطيني يعيشون
داخل حدوده ،في عملية تشــرف
عليها وكاالت األمم املتحدة ،وحتى
اآلن مت تطعيم عــدد قليل منهم
فقط.
وقالــت فــرح بابــا مــن حركة
مناهضة العنصرية وهي منظمة
غيــر حكومية حلقوق اإلنســان
«طغــى على اللقاح احملســوبية،
وأخــذه أشــخاص ذوي عالقــات
جيدة ،مما أدى إلى ضعف الثقة في
أن الفئات املهمشة ستأخذه».
وأضافــت «بالنظر إلى الفســاد

وســوء اإلدارة املتعمــد الــذي
رأيناه في وقــت مبكر من حملة
التطعيــم ،نشــك حقــا في أن
العمال املهاجرين ســيحصلون
على اللقــاح بطريقة منصفة أو
منظمة».
بدورها قالت املنســقة الوطنية
ملشــروع منظمة العمل الدولية
في لبنان زينة مزهر إن «املهاجرين
الذيــن قابلتهم املنظمــة قالوا
إنهم يخشون التسجيل أو حتى
االستفسار عن اللقاح خوفا من
االحتجاز أو الترحيل».

إعدام أربعة سجناء سياسيين من عرب األهواز في إيران
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعدمت الســلطات اإليرانية أربعة
سجناء سياسيني من عرب األهواز،
من بينهم الناشط جاسم حيدري،
األحد املاضي ،حســبما ذكر موقع
«إيران هيومن رايتس مونيتور».
ودانت محكمة في مدينة األهواز،
عاصمة إقليم خوزســتان الغني
بالنفط ،جاســم حيدري بارتكاب
«عصيان مسلح» ،والتعاون املزعوم
مع مجموعــات معارضة للنظام
اإليراني ،وحكمــت عليه باإلعدام.

وأيدت احملكمــة العليا هذا احلكم
في نوفمبر .2020
وتســكن أقلية األهواز ،في جنوب
غرب إيران الــذي يوجد به معظم
احتياطيات النفط ،لكنهم يقولون
إنهم يعانون أوضاعا صعبة ،مما أدى
إلى اضطرابــات متقطعة بينهم
وبني السلطات.
وبعد اعتقاله في ديســمبر ،2017
احتُجــز حيدري لعدة أشــهر في
احلبس االنفرادي دون الســماح له
مبقابلة أسرته أو محاميه ،وتعرض

للتعذيب وأشــكال مختلفة من
ســوء املعاملــة ،بحســب «إيران
هيومن رايتس مونيتور».
وكان جاســم حيــدري الجئا في
النمســا .وبعد عودته إلى إيران مت
اعتقاله ونُقل إلى ســجن إيفني.
ويقول موقــع «إيران هيومن رايتس
مونيتــور» إنه تعــرض للتعذيب
اجلسدي والنفســي إلجباره على
اإلدالء «باعترافــات قســرية» ،من
قبل رجال اخملابرات.
وملمارســة املزيــد مــن الضغط

النفســي عليه ،اعتقلت اخملابرات
في األهواز والدتــه ،مرزية حيدري
( 50عامــا) ،في  11مــارس .2018
ومت نقلهــا إلى ســجن ســبيدار
في األهواز بخوزســتان ،ثم أطلق
سراحها الحقا.
عمد سجني سياســي إيراني إلى
خيــاط شــفتيه احتجاجــا على
ظروف ســجنه غير اإلنسانية في
طهــران ،حيــث ُحرم مــن العالج
الطبي ملشــاكل صحية خطيرة
يعانــي منهــا ،حســبما نقلت

صحيفــة «جيروزاليم بوســت»
اإلسرائيلية.
وأضاف موقع «إيران هيومن رايتس
مونيتور» أن جاسم حيدري وأربعة
ســجناء عــرب آخرين هــم؛ علي
خسرجي وحسني ســيلوي وعلي
مطيري وعلي مقــدم ،عمدوا إلى
خياطة شــفاههم ،وبدأوا إضرابا
عن الطعــام فــي  23يناير ،2021
احتجاجا على ظروف ســجنهم،
وحرمانهم من الزيــارات العائلية،
والتهديد املستمر من إعدام.

وأُعــدم مطيري أثنــاء إضراب عن
الطعام فــي  28يناير  .2021ووفقا
ملنظمة العفو الدولية ،فقد ُحكم
عليه باإلعدام «رغــم االنتهاكات
اجلســيمة لإلجــراءات القانونية
الواجبــة ،مبــا فــي ذلــك مزاعم
بالتعذيب واعترافات قسرية».
وتقول األقليــة العربية في جنوب
غرب إيران منذ فتــرة طويلة إنها
تواجه متييزا من احلكومة املركزية.
ومن حــن آلخر يتحول الشــعور
باإلحباط إلى العنف.

محكمة باريس تتلقى شكوى عن جرائم حرب بالهجمات الكيميائية في سوريا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت ثــاث منظمــات غير
حكومية أنها قدمت شــكوى
أمــام محكمة باريس بشــأن
«جرائم ضد اإلنسانية» وجرائم
حــرب» مرتبطــة بالهجمــات
الكيميائية في سوريا عام 2013
واملنسوبة إلى النظام السوري.
وقــدم «املركــز الســوري

لإلعــام وحريــة التعبيــر»
و»أوبن سوســايتي جاســتيس
و»األرشــيف
إنيشــييتف»
الســوري» هذه الشــكوى من
أجــل التحقيق فــي هجمات
غاز الســارين التــي وقعت في
أغســطس  2013فــي دومــا
والغوطة الشرقية قرب دمشق.
ويجب أن تسمح هذه الشكوى

التي تســتند إلــى العديد من
الشــهادات واألدلة املوثقة من
بينها صــور ومقاطــع فيديو،
بـ»حتديد مســؤولية األشخاص
الذين أمــروا بهــذه الهجمات
والذين نفذوهــا» كما أوضحت
املنظمات غير احلكومية مؤكدة
أنها أجرت «حتليال للتسلســل
القيادي العسكري السوري».

وقــال هــادي اخلطيــب مديــر
«األرشيف السوري» في بيان إن
«احلكومة السورية التي لم تكن
شفافة بشأن إنتاجها لألسلحة
الكيميائيــة واســتخدامها
وتخزينها ،يجب أن حتاسب».
وأعلــن املركز الســوري لإلعالم
وحريــة التعبيــر أن «مجموعة
مــن الناجــن مــن الهجمات

الكيماوية واملركــز وبدعم من
األرشيف السوري ومبادرة عدالة
اجملتمع املفتوح ،قدموا شــكوى
جنائية لقاضــي التحقيق في
فرنسا لفتح حتقيق جنائي».
وقال مازن درويش مدير املركز إنه
«باإلضافة إلى التحقيق في هذه
اجلرائم ،يجب على الدول التعاون
من أجل إنشــاء محكمة دولية

خاصة حملاكمة اجلناة».
وكانت املنظمات غير احلكومية
الثــاث تقدمت بشــكوى في
أكتوبر  2020إلى مكتب املدعي
العام الفدرالي األملاني للتحقيق
في هجمات العام  ،2013وكانت
تتعلــق أيضــا بهجــوم بغــاز
السارين في أبريل  2017في خان
شيخون.

ايران تصعد موقفها في الملف النووي

لتتجنب التفاوض بما يقوض قوتها الرئيسة
الصباح الجديد ـ متابعة:

فيمــا تســتمر اخلروقــات اإليرانية
لالتفاق النــووي  ،بعد تقليص عمل
مفتشــي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،شــدد املدير العــام للوكالة
الدوليــة رافاييل غروســي في مؤمتر
صحفــي افتراضي عقده امس ،على
أن عمليات التفتيش يجب أن تستمر
وال يجب أن تكــون «ورقة مقايضة»،
بينما أكد على أن «وجود العديد من
جزيئات اليورانيوم بشــرية املنشــأ،
مبا فيها تلــك ذات التكوين النظائري
املتغير ،في أحد املواقع اإليرانية ،التي
لم يتم إبالغ الوكالة عنها ،هو دليل
واضح علــى أن مواد نووية أو معدات
ملوثة مبواد نووية كانت موجودة في
ذلك املوقع».
ولفت غروســي إلى وجود « 3مواقع
نووية ســرية لم تعلن عنها طهران
للوكالة» ،كما قــال إن «طهران لم
جتب علــى أي من أســئلة الوكالة
بخصوص احتمــال وجود مواد نووية
فيها» ،موضحا أنه «بعد  18شــهرا
لم تتمكن إيران من تقدمي التفســير

الضــروري والكامل واملوثــوق تقنيا
لوجود هذه اجلزيئات».
مساومة وابتزاز
الباحــث واحمللل السياســي اإليراني
محمــد املذحجي ،قال فــي حديث
متلفز ،إن محاوالت الوكالة الدولية
إلقنــاع إيــران بالســماح مبواصلة
التفتيــش فــي «املواقــع النوويــة
املشبوهة» ،ستظل محل «مساومة
وابتــزاز من جانب طهــران للوصول
إلى املفاوضــات املمكنة مع الواليات
املتحدة».
وأوضح املذحجي أن «إيران ســتظل
متانع بخصوص الســماح بالتفتيش
الدولــي ،خاصة فــي املواقع اجلديدة
التي تطالب بها الهيئة الدولية».
ويــرى أن طهران في حال وافقت حتت
ضغط القــوى الدولية ،فســيكون
للمواقــع املعلنــة واملتفــق عليها
مســبقا ،إذ أنه «لن تسمح بتفتيش
اجلــزء الســري لبرنامجهــا النووي
العسكري ،ال سيما وأن ثمة تسريبات
الفتة من أجهزة اســتخبارات الدول
األجنبية تشــير إلى امتــاك إيران
ملشروع تسليح نووي ،ووجود جزئيات
من اليورانيوم ،ومواد نووية خطيرة».

صورة ارشيفية حملادثات النووي القدمية

ويــرى الباحــث واحمللل السياســي
اإليرانــي ،أن إدارة بايــدن تنازلت عن
وعودها بإلغــاء العقوبــات ،وإنهاء

سياســة الضغوط القصــوى ،بعد
أن «رجحت كفــة البنتاغون واجليش
األميركي وقد جمدت املؤسســتان

تفعيــل هــذه اخلطــوة» ،وهــو ما
تؤكده تصريحات الناطقة بلســان
البيــت األبيــض جني ســاكي التي

اشــترطت إلغاء العقوبات بالوصول
إلى مفاوضــات مع «شــركائنا في
مجموعــة  ،1 + 5ومنــع إيــران من
احلصول على سالح نووي».
الورقة األهم
من جهتــه ،يؤكد الباحــث املصري
املتخصص في الشــأن اإليراني هاني
سليماني أن تأزم امللف النووي اإليراني
يعود إلى قناعة طهران بأن هذا امللف
هو «الورقة األهم» و»األكثر قدرة» في
التأثير على إدارة مصاحلها وعالقاتها
بواشنطن ومع الدول األوروبية.
وأوضح ســليماني أن إيران ســوف
تستمر في اســتراتيجية التصعيد
ألعلى مســتوى خاصة أنه «ال يوجد
ثمــة رادع حقيقــي وخطــر واضح
يحاصر إيران».
وأضاف «هــذا املوقــف املتعنت من
إيران مرجعه أن واشنطن ال تزال حتى
تلك اللحظة ال تتبنى اســتراتيجية
واضحة وحاسمة».
ويرى أن احلديث ال يزال قائما في سياق
«الدبلوماسية املبدأية» التي وضعها
وزيــر اخلارجيــة األميركيــة أنتوني
بلينكن  ،عــاوة على جملة إجراءات
مرنــة متثلت فــي ســحب مذكرة

العقوبات األممية (سناباك) على إيران،
وهذه اإلجــراءات جعلت إيران حتظى
بأفضليــة تفاوضية مجانية ،وهو ما
سيستمر طاملا لم تر طهران لهجة
أكثر حدة وجدية تشعرها باخلطر».
وبحسب الباحث املصري املتخصص
فــي الشــأن اإليرانــي ،فــإن كافة
املؤشرات والوقائع تدلل على أن إيران
ما زالت تخفي مواقع بها أنشــطة
نووية ،مبــا يؤكد عزمهــا على تبني
سياســة االلتفاف واملراوغة وكسب
الوقت في مواجهــة وكالة الطاقة
الدولية ،فضال ً عن نواياها بخصوص
مواصلة إجــراءات التخصيب ،وحتدي
اجملتمع الدولي.
ويؤكــد أن إيــران حتــاول التصعيد
لـ»كســب الوقــت» حتــى تتجنب
التفاوض حول نقاط قوتها الرئيسة،
والعــودة لالتفــاق النووي بشــكله
القــدمي ،بعيــدا ً عن البنــود اجلديدة
التي من شــأنها تقويض أدوار إيران
وأنشــطتها امليدانية والسياسية،
مثل برنامج الصواريخ الباليســتية،
وتوســيع االتفاق بدخول دول أخرى،
ووقــف الدعــم املادي والعســكري
اإليراني للميليشيات في املنطقة.
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ارتفاع االيرادات المالية من بيع النفط الى  5مليارات دوالر الشهر الماضي

معدالت التضخم في

صادرات نفط العراق إلى أميركا تتخطى

ألمانيا في فبراير
ترتفع إلى % 1.3

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ارتفعت معدالت التضخم في أملانيا في فبراير
املاضي إلى مســتوى أعلى مما كان متوقعا له
عنــد  .% 1.3جاء ذلك وفقا ملــا أعلنه املكتب
االحتادي لإلحصاء في مدينة فيســبادن اليوم
اســتنادا إلى بيانــات أوليــة .وكانت معدالت
التضخم قد وصلت إلــى  1%في يناير املاضي
وإلــى  % 0.3في ديســمبر املاضــي .وارتفعت
أسعار املســتهلكني في فبراير املاضي بنسبة
 % 0.7مقارنة بنفس الشهر من العام املاضي.
وارتفعت أسعار الطاقة والوقود للمستهلكني
(3+ر )0%فــي الشــهر املاضي وذلــك ألول مرة
منذ عام ،فيما ارتفعت أســعار املواد الغذائية
واخلدمات بنســبة 4ر 1%لكل منهما مقارنة
بأســعارهما في نفس الشــهر مــن 2020.
وحققت معدالت التضخم في كانون ثان/يناير
املاضي قفزة بعد انتهاء فترة تخفيض ضريبة
القيمة املضافة.

العراق أكثر دول
العالم استيرادًا

للحلويات التركية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت جمعية مصــدري احلبوب والبقوليات
الزيتية في بحر ايجة ،امس الثالثاء ،ان العراق
جــاء باملرتبة األولــى أكثر الدول اســتيرادا
للحلويات التركية.
وقال رٔييس مجلس ادارة اجلمعية مصطفى
ترسي في بيان لها ان «قطاعنا ساهم مببلغ
 7.3مليــار دوالر في االقتصــاد التركي خالل
العام املاضي  ،»2020مبينا «لدينا مجموعة
واســعة من املنتجات التي يتــم تصديرها
للخــارج من احلبــوب والطحــن واحللويات
ومنتجات الشــوكوالتة إلى جانــب الزيوت
النباتية والتوابل».
واضاف تيرســي «ٔان صادراتنا مــن احللويات
بلغت مليــارا ً و 276مليــون دوالر» ،مبينا ان
صدرت ٕالى  185دولة حول
«احللويات التركية ُ
العالم».
واشار الى ان «العراق احتل املرتبة االولى اكثر
الدول اســتيرادا للحلويــات خالل عام 2020
ومببلغ بلغ  153مليــون دوالر ،وجاءت الواليات
املتحــدة االمريكية في املرتبة الثانية بـ 143
مليون دوالر ،وٕايران بـــ  52مليون دوالر ،تلتها
ٕاسرأييل بـ  49مليون دوالر واململكة املتحدة
بـ  48مليون دوالر».

ارتفاع اسعار صرف
الدوالر في السوق
المحلية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت ٔاسعار صرف الدوالر ،امس الثالثاء ،في
البورصة الرئيسة في السوق احمللية .
وقــال مصدر صحفــي ٕ ،ان بورصــة الكفاح
املركزية في بغــداد ســجلت  145300دينار
عراقــي مقابل  100دوالر ٔامريكي ،وســجلت
بورصة احلارثيــة  145350دينارا ً عراقيا ً مقابل
 100دوالر.
فيما ســجلت بورصة الكفاح املركزية خالل
افتتاحــه أمــس االول االثنــن  145200دينار
عراقي ،.مشــيرا ٕالى ٔان اسعار البيع والشراء
ارتفعت في محال الصيرفة بأالســواق احمللية
في بغداد حيث بلغ سعر البيع  145750دينارا ً
عراقياً ،بينما بلغت اســعار الشراء 145000
دينار لكل  100دوالر امريكي.

ثالثة ماليين برميل خالل شهر

الصباح الجديد ـ متابعة:
أعلنــت إدارة معلومــات الطاقة
األمريكيــة امــس الثالثــاء ،أن
صادرات العراق ألمريكا من النفط
اخلام جتاوزت  3ماليني برميل خالل
شهر شباط.
وقالت االدارة بحســب جدول لها
اطلعت عليه « الصباح اجلديد «،
ان «العــراق صدر من النفط اخلام
المريكا خالل الشــهر املاضي 3
ماليــن و 24ألــف برميل ومبعدل
 108االف برميــل يوميــا» ،مبينا
ان «العراق صدر خالل األســبوع
األول من شــهر شــباط مبعدل
 90الف برميــل يوميا ،فيما صدر
متوســط  114الف برميل يوميا
في االســبوع الثاني ،فيما صدر
متوســط  227برميــاً يوميا في
األســبوع الثالث « ،مشيرا الى ان
«االسبوع الرابع لم يشهد تصدير
اي كمية من النفط».
وذكــرت إدارة معلومــات الطاقة
األمريكي ان «العراق جاء باملرتبة
السادســة بعــد كل مــن كندا
واملكسيك والسعودية واالكوادور
وكولومبيا ،واملرتبة الثانية عربيا
بعــد الســعودية التــي بلغت
األخيرة صادراتهــا ألمريكا خالل
شــهر شــباط  5ماليــن و900
الف برميــل» ،مبينــة ان «كندا
جاءت باملرتبــة االولى كأكثر دول
مصدرة للنفط ألمريكا تليهـــا
املكسيك «.
هذا وأعلنــت وزارة النفط ،امس
الثالثــاء ،االحصائيــة االوليــة
للكميــات املصدرة مــن النفط
اخلام وااليرادات املتحققة لشــهر

صدر العراق
من النفط الخام
الميركا خالل
الشهر الماضي
 3ماليين و 24ألف
برميل وبمعدل
 108االف برميل
يوميا
احدى محطات تصفية الغاز في العراق
شباط املاضي.
وقالت الوزارة ،في بيان صحفي إن
«كمية الصادرات من النفط اخلام
( )82مليونــا ( )877الفا و( ) 757
برميالً  ،بايرادات بلغت ( )5مليارات
و( )26الفا و ( ) 807دوالرات ».
واشــارت االحصائيــة الــى ان
«مجمــوع الكميــات املصــدرة
من النفط اخلام لشــهر شــباط
املاضي مــن احلقول النفطية في
وســط وجنوب العراق بلغت ()79
مليونا و( )105االف و ( )329برميال

 ،اما من حقول كركوك عبر ميناء
جيهــان فقــد بلغــت الكميات
املصدرة (  )3ماليني و(  )772الفا و(
 ) 428برميال».
وبلــغ معدل الصــادرات اليومية
«مليونني و( )960الف برميل  ،فيما
بلغ معدل سعر البرميل الواحد
(  ) 60.330دوالرا»  ،فيما انخفض
سعر خام البصرة اخلفيف ٕالى 64
دوالرا ً للبرميــل الواحد ،وانخفض
ايضا سعر خام البصرة الثقيل.
وتراجــع نفط البصــرة اخلفيف

ٓالســيا ٕالى  64.69دوالرا للبرميل
بنســبة انخفاض بلغت 0.89%
عــن يوم اخلميــس املاضي ،فيما
سجلت اســعار النفط البصرة
الثقيــل  63.65دوالرا للبرميــل
بانخفاض بلغ نسبته .% 1.27
وســجل النفط العربي اخلفيف
الســعودي  65.14دوالرا للبرميل،
وســجل مزيج مربــان االماراتي
 64.67دوالرا للبرميــل ،وســجل
مزيج ســهران اجلزأيــري 64.91
دوالرا للبرميل ،فيما سجل بوني

موضحا أن مصفى كربالء سيوفر
الوقــود اخلفيف الــذي نحتاجه
باالستهالك اليومي.
وأضاف أن مصفى صالح الدين 2
دخل اخلدمة خالل السنة احلالية،
بطاقــة  70الف برميــل يوميا،
مشــيرا إلى أن العمل جاري على
تطوير مصفى الشــمال بطاقة
 140الــف برميــل يوميــا  ،الفتا
إلــى أن وزارة النفــط تعمل على
تطوير قدرات املصافــي الكبيرة
والصغيرة.

اخلفيف النيجيري  64.33دوالرا.
وكانت اسعار النفط العاملية قد
انخفضت خالل اليومني املاضيني
ليغلق خــام برنت عنــد 63.13
دوالرا ،وانخفــض ايضا خام غرب
تكساس ليبلغ  60.11دوالرا.
فيمــا قــال وكيــل وزارة النفط
لشــؤون التصفيــة ،حامــد
يونس ،فــي نشــرة وزارة النفط
اإلخبارية»وصلت عملية انشــاء
مصفى كربالء إلى  90٪وفي بداية
العام  2022سيدخل حيز العمل»،

توقعات بارتفاع صفقات االستحواذ بين شركات التعدين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
يتوقــع تقرير اقتصــادي صــادر عن بنك
استثمار ينشــط في قطاع التعدين زيادة
كبيــرة في صفقات االســتحواذ بني هذه
الشــركات في أنحاء العالم مبجرد تراجع
حدة حالة الغموض التي تكتنف جائحة
فيروس كورونا املستجد.
وبحســب التقرير الذي أعــده إيالن باهار

وجامي روجــرز من بنك االســتثمار «بي.
إم.أو كابيتال ماركتس» الذي يســتضيف
أكبر مؤمتر لصناعــة التعدين في العالم
هذا األسبوع ،فإن شركات التعدين لديها
ســيولة نقدية كبيرة مما يشجعها على
التوســع من خالل صفقات االســتحواذ،
مع زيادة الطلب علــى منتجاتها ونقص
اإلمدادات ،مما أدى إلى ارتفاع أسعار املعادن

وزيادة أرباح الشــركات إلى مستويات غير
مسبوقة منذ نحو  10سنوات.
ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن باهار قول
في مقابلة ،قبل املؤمتر« :يوضح التاريخ أنه
عندما تكون هناك قــوة دفع إيجابية في
أسعار السلع ،فإنها تتحول إلى نشاط في
صفقات االندماج واالســتحواذ ...مع اجتاه
العالم لرفع قيود احتــواء جائحة كورونا،

تراجع اإلنفاق االستثماري للشركات

الكشف عن مقترحات لتأسيس

في اليابان بنسبة % 4.8

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــرت بيانــات وزارة املاليــة
اليابانيــة الصادرة اليــوم تراجع
اإلنفاق االســتثماري للشــركات
في اليابان خــال الربع األخير من
العام املاضي بنسبة  4.8في املائة
سنويا إلى  11.8تريليون ين (110
مليارات دوالر).
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت
فيه األرباح ربع السنوية للشركات
اليابانية قبل حســاب الضرائب

تقرير

بنســبة  0.7في املائة سنويا إلى
 18.5تريليون ين ليســتمر تراجع
األرباح ربع الســنوية للشركات
للربع السابع على التوالي.
وكانت األربــاح قد تراجعت خالل
الربــع الثالث من العــام املاضي
بنسبة  28.4في املائة سنويا بعد
تراجع بنسبة  46.6في املائة خالل
الربع الثاني والذي كان أكبر تراجع
منذ  11عاما.
في املقابل حقق االقتصاد الياباني

وإذا استمرت أسعار السلع مرتفعة ،نتوقع
موجة من صفقات االندماج واالستحواذ».
وقضية وجود بيئة مالئمة لعقد صفقات
االســتحواذ واالندماج ضمن املوضوعات
املدرجة على جــدول أعمال الدورة الثالثني
للمؤمتر العاملي السنوي للمعادن والتعدين
الذي يعقد األســبوع احلالي عبر اإلنترنت
بســبب اســتمرار القيود على الســفر

واخملاطر املرتبطــة بجائحة كورونا .وكانت
القيــود واملشــكالت ذات الصلة بجائحة
فيروس كورونا املســتجد قلصت نشاط
االندماج واالســتحواذ خالل العام املاضي.
رغم رصد بنك االســتثمار التابع جملموعة
«بنك أوف مونتريال» كثيرا من املناقشات
اخلاصة بصفقــات اندماج أو اســتحواذ
محتملة.

صندوق ثروة سيادية

خــال الربــع األخير مــن العام
املاضي منوا سنويا مبعدل  12.7في
املائة ليستمر النمو للربع الثاني
على التوالي.
ويتوقع احملللون عودة االقتصاد إلى
االنكماش خالل الربــع األول من
العام احلالي بســبب إعادة فرض
القيــود على احلركــة واإلجراءات
الرامية للحــد من املوجة الثانية
مــن جائحــة فيــروس كورونــا
املستجد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
َ
كشف املستشــار املالي لرئيس
الــوزراء مظهر محمــد صالح،
امــس الثالثــاء ،عــن مقترحات
إيجابية لتأســيس صندوق ثروة
ســيادية تودع فيه أمــوال تعادل
اســتقطاعاتها التعويضــات
اجلارية حلرب الكويت ،ومبا ينسجم
مع الورقة االصالحية البيضاء.
وقال صالح في حوار صحفي إنه
«لدينا أفكار ومقترحات إيجابية

لتأســيس صندوق ثروة سيادية
عراقــي ،تودع فيــه مبالغ تعادل
تعويضــات حــرب الكويت بعد
االنتهاء من دفع تلك التعويضات
في األشــهر املقبلــة ،ويدار على
غرار صناديــق األجيــال»،
وعده
ّ
«موردا ً استثماريا ً سياديا ً للعراق،
ومبا ينسجم مع الورقة البيضاء
التي أطلقتهــا احلكومة لتقوية
وإصــاح هيكليــة االقتصــاد
العراقي».

وأضاف ،أنه «لم يبق من تعويضات
حرب الكويت سوى مبلغ رمبا أقل
من  2.5مليــار دوالر من أصل 52
مليار دوالر حتى اللحظة ،إذ مازال
يتم اســتقطاع  ٪ 3من عائدات
كل برميل نفط خام عراقي يجري
تصديره ،من خالل آلية وحســاب
مصرفي يتواله البنك االحتياطي
الفيدرالي في نيويــورك ،مبوجب
قرار الحــق جمللس األمــن بالرقم
 1483في أيار .»2003

ستمهد الطريق أمام تعافي اقتصادي قوي

الميزانية البريطانية تعتمد على  300مليار جنيه استرليني من اإلنفاق الطارئ
الصباح الجديد ـ متابعة:

أكد رئيس الوزراء البريطاني ،بوريس
جونســون ،أنه من املمكن أن متهد
ميزانيــة حكومته هذا األســبوع
الطريق أمام حتقيق تعاف اقتصادي
أقوى مما توقع ذوو النظرة املتشائمة.
ونقلت وكالــة «بلومبيرج» لألنباء ،
عن جونســون القول ،إن اإلجراءات،
التــي وردت في البيــان املالي لوزير
اخلزانة ،ريشي ســوناك ،ستعتمد
علــى  300مليار جنيه اســترليني
( 418مليار دوالر) من اإلنفاق الطارئ،
ملكافحة فيــروس كورونــا ،ودعم
الشركات ،التي تضررت من الوباء.
وقال رئيس الــوزراء البريطاني في
مقابلــة إذاعيــة ،إن امليزانية ،التي
سيضعها ســوناك اليوم األربعاء،
ســتمهد الطريــق أمــام حدوث
انتعاش اقتصادي «تقوده الوظائف»،
ميكن أن يكون «أقوى بكثير» مما ظل
ذوو النظرة املتشائمة يرددونه خالل
األشهر الستة املاضية.
إلى ذلــك ،أظهر مســح اول أمس

أن املصانــع البريطانية ســجلت
أبطأ وتيرة منــو لإلنتاج منذ أيار في
شــباط املاضي ،إذ إن االضطرابات،
التي اعترت سالسل اإلمداد وارتفاع
التكاليــف املرتبــط بانســحاب
بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي
وكوفيــد ،-19حــدت مــن القدرة
على االســتجابة لزيادة متواضعة
للطلبيات.
ونــزل مكــون اإلنتاج في مؤشــر
آي.اتــش.إس ماركــت /ســي.آى.
بي.إس ملديري مشــتريات في قطاع
الصناعات التحويلية إلى  50.5في
شــباط من  50.7في كانون الثاني
وهو أقل مستوى منذ أيار .
وارتفع املؤشر األوسع نطاقا ملديري
مشتريات القطاع الصناعي ألعلى
مســتوى في شهرين عند  55.1من
 54.1فــي كانون الثانــي وهي أكبر
قليــا من الزيــادة التــي وردت في
القراءة األولية عند .54.9
لكن معظــم الزيادة تعكس فترات
تسليم أطول وتكاليف أعلى ،وهما
مرتبطتان تاريخيا بزيادة النشــاط
لكن في اآلونة األخيرة أضحتا متثالن

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

قيدا.
وقالت آي.اتش.إس ماركت «أعلنت
الشــركات حتســن الطلــب في
عــدة أســواق  ..ولكنها أشــارت
إلــى أن التأثير احلالــي لكوفيد-19
وتعقيــدات االنفصــال البريطاني
ومصاعب الشــحن تقيد أيضا منو
طلبيات التصدير».
إلى ذلــك ،تتوقع املنطقــة املالية
الرئيســة في لندن أن يزداد الطلب
على املتاجر من العمال والزوار حتى
مــع إفالس جتار التجزئــة ،نظرا ألن
مزيدا من املســتهلكني يتسوقون
عبر اإلنترنت ،بحسب «األملانية».
وتوقعت احلكومة احمللية ملدينة لندن
أن يضيف املستثمرون  122500متر
مربع ( 1.3مليون قــدم مربعة) من
مساحات التجزئة في املنطقة على
مدار الـ 15عاما املقبلة ،وفقا خلطة
تطوير مقترحة.
ويعــادل هــذا نحــو ثلثــي حجم
ويستفيلد ســتراتفورد ،أحد أكبر
مراكــز التســوق في أوروبــا ،الذي
يبعد نحو عشر دقائق مبترو األنفاق
عن املدينة ،حســبما أفادت وكالة

«بلومبيرج» لألنباء.
وأدت القــوة الشــرائية للعاملني
في مجال التمويــل والتكنولوجيا
إلى زيادة كبيرة فــي عدد املطاعم
واحلانات وغيرها مــن أماكن احلياة
الليلية في احلي فــي الفترة ،التي
سبقت تفشي الوباء .ومن املنتظر
أن يؤدي االستمرار في تقليل اعتماد
املنطقة على اخلدمــات املالية إلى
املساعدة في تنويع الدخل الضريبي
للحكومة البلدية.
ونقلــت «بلومبيــرج» عن متحدث
باســم مدينــة لنــدن قولــه في
رســالة بالبريــد اإللكتروني «لقد
طلبنــا املشــورة من مستشــار
البيــع بالتجزئة لدينا حــول ما إذا
كان يجــب علينا القيــام بتحديث
أهداف مســاحات البيع بالتجزئة
بسبب كوفيد ،-19والنصيحة التي
تلقيناها هي أن نهجنــا في البيع
بالتجزئة ال يزال صاحلا».
وأضــاف «بنــاء علــى نصيحــة
مستشارنا ،سنحافظ على اجتاهات
البيــع بالتجزئــة واألهــداف قيد
املراجعة».

اعالن
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ثقافة

مجالت

عدد جديد من «الشارقة الثقافية»
متابعة الصباح الجديد:
صدر العدد  53لشــهر مارس/آذار 2021
مــن مجلة «الشــارقة الثقافية» التي
تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة ،حيث
جاءت االفتتاحية بعنوان «إســهامات
العرب في مسيرة احلضارة اإلنسانية»،
مشــيرة إلــى أن اجمللة أفــردت في كل
عــدد صفحــات لإللقاء الضــوء على
العلــم العربــي وعصــور التنوير التي
شهدت أعظم االختراعات واالبتكارات
واالكتشــافات العلميــة ،فــكان لها
الفضل في التأســيس لعصر النهضة
ومرحلة
التقــدم والرقي ،في وقت كان
ّ
يعيــش فيه الغــرب مرحلــة العصور
الوســطى،
وحري بكل متابع ومهتم أن
ٌّ
ّ
يطلع على جتليات احلضارة العربية في
العلوم املتنوعة وإشعاعاتها الثقافية
قدمه العرب
واحلياتيــة ،ل ُيفاجأ فعال ً مبا ّ
للعالــم في أجمــل صورة إنســانية
وإبداعية وتاريخية.
وأكدت أن اجمللة ســتواصل رصد إجنازات
احلضــارة العربية ومكانتهــا الريادية
في مختلــف احلقول ،ودور علماء العرب
وجهودهم العظيمــة في إحداث نقلة
نوعية على مســتوى العلــم واالبتكار
واالكتشاف ،لالستفادة والتذكير مبا كان
للعرب مــن فضل في انبثاق فجر جديد
يبعث على األمل في صنع مســتقبل
أفضل.
أما مدير التحرير نواف يونس ،فأكد في
ّ
مقالته التي حملت عنوان «الصحافة
العربية بني املاضي واحلاضر» أننا نعيش
عصرنا احلالي بــكل معطياته اجلديدة
ومتغيراته الســريعة ،ونلمس التطور
الذي حققته وســائل االتصال احلديثة
مبا متتلكه من تكنولوجيــا املعلومات،
ونعيش اجلــدل الذي بــدأ يتصاعد بني
الوسيط اإللكتروني والوسيط الورقي،
معتبــرا ً أ ّن أي اختراع إنســاني ال ميكن
أن يفنى بظهور اختــراع مواز ٍ يضاهيه
ويفوقــه تأثيــرا ً وفاعليــة ،كما حدث
باختــراع اإلذاعة ومن بعدهــا التلفاز.
وقال :ال نندم كثيرا ً فــي اعتمادنا على
املطبعــة واملكتبة ومعــارض الكتاب
طوال هذه القرون ،ونحن نؤمن بأنه زمن
التكنولوجيا والوســائط اإللكترونية،
وزمــن التغييــر والتطــور فــي عالم
الصحافة الورقية ،ونســعى بكل جهد
للتفاعــل والتكيف مع العصر ،وهو ما
يحتم علينا أن نتعامــل معه ونواكب
معطياته اجلديــدة ،وال نرى في ذلك أي
ضير مع اســتمرارنا في إصدارنا الورقي
والتعامــل مع العصــر بــكل أبعاده
التقنية املتطورة.
وفي تفاصيــل العــدد :يواصل يقظان

مصطفــى إلقاء الضــوء على إجنازات
احلضــارة العربية،
وبــن ارتقاء العرب
ّ
بعلــم الفيزياء مشــيرا ً إلــى أربعة
قرون عربية أسســت مفاهيم احلركة
وقوانينها ،فيما تنــاول خلف محمود
أبوزيد األديبة إكرام أنطاكي التي تعد
صوت الثقافة العربية في املكســيك،
وقد أثبتت التأثير املتبادل بني الثقافتني
العربية واإلسبانية.
وفي باب (أمكنة وشواهد) جال محمد
العســاوي في ربوع مدينة وجدة التي
تعد من أعرق املدن املغربية وقد شيدت
منذ ألف عام ،أما وليد رمضان فتوقف
عند مدينة جبيل اللبنانية إحدى أقدم
املدن املسكونة في العالم ،والتي تتميز
بحضارتها وعراقتها وجمالها.
أمــا في بــاب (أدب وأدبــاء) فقد كتب
ّ
محمود كحيلة عن طه حسني وجائزة
نوبل التي رشــح لها أربع عشرة مرة،
وقــدم د .همــدان دمــاج إطاللة على
عالــم عبدالعزيــز املقالح الشــعري

توقفت أميرة الخضري
عند الشاعر والناقد
البريطاني ت .س .إليوت
الذي يعتبر من الذين
أثروا في تشكيل وجدان
عدة أجيال من الشعراء،
وغاصت عبير محمد في
سيرة عبدالقادر القط
أحد رواد الحركة األدبية
والنقدية الذي استوعب
ثقافته وتراثه وانفتح
على ثقافة اآلخر

الذي يتســم بفنياته الكالســيكية
واســتلهامه للتراث اليمنــي العربي،
بينما أجرى أحمد الالونــدي حوارا ً مع
الشاعر واملسرحي عادل سعد يوسف
الذي مزج أنهار الذاكرة بحبر الكتابة،
وتناولت رويدا محمــد املفكر املصري
سمير ســرحان الذي متيز بتنوع إنتاجه
األدبي والفكري ،وكان مسؤوال ً عن الزاد
الثقافي العربي في مصر ،وألقى عبده
وازن الضــوء على أحــد أهم مترجمي
دوستويفسكي ســامي الدروبي الذي
رفع الترجمة إلى مصاف اإلبداع؟
وتوقفت أميرة اخلضري عند الشــاعر
والناقــد البريطاني ت .س .إليوت الذي
يعتبر من الذين أثروا في تشكيل وجدان
عدة أجيال من الشعراء ،وغاصت عبير
محمد في ســيرة عبدالقــادر القط
أحــد رواد احلركــة األدبيــة والنقدية
الذي اســتوعب ثقافته وتراثه وانفتح
على ثقافــة اآلخر ،وتنــاول عزت عمر
ثنائيــة البصر والبصيرة فــي «الرواية
العمياء» للروائي العراقي شاكر نوري،
وكتب محمد ياسر منصور عن ملكة
الروايات البوليســية أجاثا كريســتي
التي وصلــت مطبوعاتها إلى أكثر من
ملياري نســخة ،أما هبة اهلل إبراهيم
فتناولــت الكاتب نهاد شــريف الذي
ارتقى بأدب اخليال العلمي عربياً ،وقدم
د .محمــد خليل محمــود جوانب من
سيرة محمد حســن هيكل أحد رواد
النهضة العربية احلديثــة ،فيما قدم
سمير أحمد الشــريف قراءة في رواية
«الشــمس في يوم غائم» للكاتب حنا
مينة.
وحاور أحمد عساف ،د .فاضل الكعبي
الذي ألف ( )125كتابا ً واعتبر أن الكتابة
لألطفال واجب وشــغف حياة ،وأجرى
أشرف قاسم مقابلة مع الكاتبة عزة
دياب التي أكــدت أن القصة هي بوابة
السرد ،وقرأ د .رضا عطية نتاج الشاعر
رفعت ســام الذي خرج على التقاليد
اجلمالية وبحث عن طريق آخر للشعر،
كذلــك حاور وحيد تاجا الشــاعر نذير
العظمــة الذي أكد أن على الشــاعر
أن يســتوعب قضايا عصــره وثقافته
بأصالتهــا ،وتطرق مصطفى احلفناوي
إلى جتربة الروائية مادلني ثني وحكايات
النزوح والذاكرة والعائلة ،وحاور األمير
كمال فرج الشاعر محمود حسن الذي
رأى أن النقــد إبداع مواز ،وأن الشــاعر
صانع الدهشــة ،فيما قــدم د .هيثم
اخلواجــة قراءة فــي ديــوان «يأتي من
جهة الشوق» للكاتب والشاعر أحمد
حسني حميدان ورأى أن الشعرية لديه
تتماهى مع الدفق الفكري.
فــي بــاب (فــن .وتــر .ريشــة) نقرأ
املوضوعات التالية  :مهنا الدرة ..جتربة

غالف اجمللة

ثرية ومتنوعة في املوضوع واألسلوب –
بقلم محمد العامري ،جهيدة هوادف..
من أبرز التشكيليات اجلزائريات – بقلم
ميلود بن عمار ،مهرجانات الســينما
حتت وطــأة الكورونا – بقلم أســامة
عســل ،املوســيقى والرياضيــات في
الرواية – بقلم نبيل سليمان.
من جهة ثانية،
تضمن العدد مجموعة
ّ
من املقــاالت الثابتة ،وهــي :النهضة
واملعــارف اإلنســانية في ظــل تطور
تكنولوجيا املعلومات – بقلم د .محمد
حمامات األندلس ..حضارة
صابر عربّ ،
وآداب – بقلم خوســيه ميغيل بويرتا،
طه حســن ..قارىء الفكر اإلنســاني
بامتياز – بقلم د .يحيى عمارة ،مقدمة
في طبيعة النقد – بقلم أحمد يوسف
داوود( ،النشــاز) أو تعــدد األســاليب
الروائية – بقلم جنــوى بركات ،صبحي

العمري مؤرخا ً وشــاهدا ً على عصره –
بقلم محمد جنيب قدورة ،أهمية الفن
الرفيــع في االرتقاء باملشــاعر النبيلة
– بقلــم د .عبدالعزيــز املقالح ،حول
اخلصوصية األدبية – بقلم غسان كامل
ونوس ،دور اإلعالم فــي تكوين اجتاهات
اجلمهور – بقلم سوسن محمد كامل،
اللوحة التشــكيلية والعمل األدبي –
بقلم ســلوى عباس ،غوغول ..عالمة
فارقــة فــي األدب اإلنســاني – بقلم
شعيب ملحم ،املعجم ..تاريخ وحضارة
أمة – بقلم عماد الفزازي ،رمي داوود ..ابنة
مسقط ومشروع نقل إبداعات العالم
إلى العربية – بقلم مصطفى عبداهلل،
أنيسة عســاف في زمن درامي بامتياز
– بقلم أنيسة عبود ،أسلوبية الشاعر
في اســتنطاق اللغة بني سمو اللفظ
وتشــريف املعنى – بقلم نــوال يتيم،

حافظ محفوظ ..اخلــزّاف الطالع إلى
آفاق أخرى – بقلم د .حامت الفطناســي،
شذرات وديع سعادة ..االقتصاد واجلملة
الشعرية – بقلم د .حامت الصكر ،وسائل
االتصــال وانعكاســها علــى القيم
الثقافية – بقلم يحيى السيد النجار،
االغتــراب واملنفى في الشــعر العربي
– بقلم صالــح لبريني ،استشــفاف
الرؤى التشــكيلية من االستغراق إلى
الترويض والعلن – بقلم جنوى املغربي،
السينما وسؤال الهوية – بقلم اعتدال
عثمان.
وفي باب (حتــت دائرة الضــوء) قراءات
وإصــدارات :الكاتبة أمــل اجلمل تثير
عالمــات االســتفهام حــول صدقية
(الوثائقي) – بقلم أسماء جمعة ،كتاب
(حكاية إيســيدور) ينقل أشهر كتاب
القصة القصيرة األملانية إلى العربية –
بقلم عمر أبوالهيجاء( ،حكاية شعبية
مــن اإلمارات) أصلها واحــد وأصواتها
متعددة – بقلم ناديــا عمر ،في النقد
اجلمالي (شــعراء ..وجتارب) – بقلم أبرار
األغا ،األفكار التي نحيا فيها باختيارنا
– بقلم ســعاد ســعيد نوح ،تساؤالت
وأحالم وتداخل األزمان في (ملاذا ال يطير
التمســاح؟) – بقلم مصطفى غنامي،
(مطلوب مهرجني) نصوص مســرحية
– بقلم محمد ســيد أحمــد ،عالقات
إنســانية متشــابكة في رواية (صدى
األيام الغامض) – بقلم زمزم الســيد،
ديوان (ضيوف الظل) للشــاعر يوسف
محمد عابــد – بقلم انتصــار عباس،
(أفواه مفتوحة ال تبتسم) رسالة سالم
من أحمد أبو دياب – بقلم هالة علي.
وأفــرد العــدد مســاحة للقصــص
القصيــرة والترجمــات لكوكبة من
األدبــاء واملبدعني العرب ،وهــي :نادية
أحمد محمد محمود (قلب العصفور)
قصة قصيرة( ،قلــب العصفور ..تربية
الشــك  /نقد -بقلم د .ســمر روحي
الفيصل ،ليندا إبراهيم (من الشــعر
األمريكي) شعر مترجم ،مبارك أباعزي
(جناة) قصة قصيرة ،ذكاء ماردلي (حوار
مــع صديقي الراحــل) قصة قصيرة،
عبدالهادي شــعالن (رأي العني) قصة
قصيرة ،حسام حســني بدار (الفتوة)
قصة مترجمة ،إضافة إلى (أدبيات) من
إعداد فواز الشعار.
يذكــر أ ّن اجمللة قد أطلقــت تطبيقها
اخلــاص للهواتف الذكيــة ابتداء من
شهر فبراير/شباط املاضي ،وذلك لتوفر
للقــراء في كل مــكان فرصة االطالع
على أعداد اجمللــة كاملة ،ومتابعة أبرز
املوضوعات واملقاالت الفكرية واألدبية
والفنية.

شعر

مختارات من قصائد بسام حجار..
كمن يتكلم في نومه
كنت أعتقد دائ ًما أنني وصلت متأخرًا
وإال
كيف تكبرني ثيابي بسنتني على األقل؟
*
جانب الطريق
ُسمى القبور إلى
ال ت ّ
ِ
– ولو غير آهل ٍة –
قبورًا
بل مزارات
بيوت ُم َ
رتل ٌة في العراء
ٌ
لم تكتمل بع ُد
ولم يقطنها بع ُد
أح ْد

بشخص الذكريات.
دء ،مأهولة
لكنّها ،منذ ال َب ِ
ِ
*
شخص
ٌ
من احلجار ِة والكلس
َفضحه الرطوب ُة
ت َ
والشقوق
َكمن يتكلَّم في نو ِم ِه
*
ً
مستحيل؟
ملاذا جتعلني املوت
ماذا يفعل الغرباء الذين ال يحلمون بك؟
*
كان يروي حكايتي.
كنت أح ًدا.
وأحسب أنني ما ُ
كنت شيئًا.
وأحسب أنني ما ُ

وأحسب أنني
يو ًما
لن أكون
كانت حكاية.
حكاية وحسب.
*

لم أعد شيئًا
أنتظر انقضاء الوقت.
إلي
ال تأتي ّ
دعيني أ ُ
العالم في السير باجتاهك،
حب
َ
دعيني أحلُم بيديك.
*

غير أني ُمتعب
واملشقّ ة في قلبي ال في الطريق
عيني
والعتم في
ُ
َّ
سمعي
في
َ
في األعوام التي توالت عا ًما بعد عام
ولم أرَ.
*

ما قي َل في احلياة
واخلطأ
واألسف
وسوء الفهم،
ما في َل
الرجل واملرأ ِة
في
ِ
نث ٌر أو
ُهراء
مثل هذا.
والصواب:

اقتربي
جارحا أو حنون ًا
لم أعد
ً

أسف ألخطاء هذه احلياة،
لكني
ملكت
ما
ُ
سواها.
*
لم أكن هنا،
أو هناك،
مجرَد صور ملا أردت أن أكون،
ملا أراد ،هو ،أن أكون
ملا لم نكن ،نحن
ذات يوم.
*
قد ُم ِك العارية
ق َد ُم ِك الصغيرة العارية
تستأنف األلفة بني الغرف

في وحشة املمر الطويل
ق َد ُم ِك الناصعة
مثل أول الصداقة.
*
اذهب إذا شئت
لكن املكان الذي تقصده ليس أمامك
ليس في أي اجتاه.
اذهب لكنك لن تصل.
أبعد األمكنة
ما حتمله في الداخل.
*
سألت الرجل الذي كنته قبل عام
ُ
لم ال أراني بينهم؟
* عن ألترا صوت

جائزة

الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن القائمة الطويلة لعام 2021
متابعة الصباح الجديد:
أعلنــت اجلائزة العاملية للروايــة العربية عن
الروايات ّ
املرشــحة للقائمة الطويلة بدورتها
للعــام  ،2021والتي تبلغ قيمــة جائزتها 50
ألف دوالر أمريكي ،حيث تتضمن القائمة 16
رواية صدرت خالل الفترة بــن أول متوز/يوليو
 2019وحتى آخر آب/أغســطس  ،2020وجرى
اختيارها من بني  121رواية تقدمت للجائزة.
وصلت إلــى القائمة الطويلــة للجائزة في
دورتهــا الرابعة عشــرة كتّاب مــن  11بلداً،
تتــراوح أعمارهم بــن  31و 75عاماً ،وتعالج
الروايــات قضايــا ذات صلة بواقــع العالم
العربــي اليوم ،مــن معاناة العراق وانتشــار
اجلماعات املتطرفة ،إلى وضع املرأة في العام
العربــي .تنحو ثالث روايات مــن القائمة في
اجتاه فضاء بوليســي ،ارتكبت جرائمها على
خلفيــة حروب وصراعات فــي املنطقة .كما
اتخذت روايات القائمة الطويلة فضاءات عدن
وعمان والدار البيضاء ووهران وغيرها من املدن
ّ
العربية ساح ًة ألحداثها وحتكي عن العالقات
اإلنسانية ودور األدب في التنوير.

جرى اختيــار القائمة الطويلة من قبل جلنة
حتكيم مكونة من خمســة أعضاء ،برئاسة
الشــاعر والكاتــب اللبناني شــوقي بزيع،
وعضويــة كل من صفــاء جبران ،أســتاذة
اللغــة العربية واألدب العربــي احلديث في
جامعة ســاو باولو ،البرازيــل؛ ومحمد آيت
حنّا ،كاتب ومترجم مغربي ،يد ّرس الفلسفة
في املركــز اجلهوي ملهن التربيــة والتكوين
بالدار البيضــاء؛ وعلي املقــري ،كاتب ميني
وصل مرتني إلى القائمــة الطويلة للجائزة؛
وعائشة سلطان ،كاتبة وصحافية إماراتية،
وهي مؤسســة ومديرة دار ورق للنشر ونائب
رئيس احتاد كتاب وأدباء اإلمارات.
من بني قائمة الروائيني الســتة عشر الذين
وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة ،ثمة
العديد من األســماء املألوفــة ،من بينهم
جالل برجس (املرشح للقائمة الطويلة عام
 2019عن رواية «ســ ّيدات
احلواس اخلمس»)،
ّ
ومحسن الرملي (املرشح للقائمة الطويلة
مرتني فــي عامــي  2010و 2013عن روايتي
«متر األصابع» و»حدائــق الرئيس») ،واحلبيب
الساملي (املرشــح مرتني للقائمة القصيرة
في عامــي  2009و 2012عــن روايتي «روائح

ماري كلير» و»نســاء البســاتني» ،ويوسف
فاضل (املرشح للقائمة القصيرة عام 2014
عن «طائــر أزرق نادر يحلق معي») ،ومنصورة
عز الدين (املرشــحة للقائمة القصيرة عام
 2010عــن «وراء الفــردوس») ،وحامد الناظر
(املرشــح للقائمة الطويلة مرتني في عامي
 2016و 2018عــن روايتــي «نبوءة الســقّ ا»
و»الطاووس األسود»).
وشــهدت الدورة احلالية مــن اجلائزة وصول
كتّاب للمــرة األولى إلــى القائمة الطويلة

وهم ،عبــداهلل البص ّيص ،ع ّبــاس بيضون،
أحمد زين ،عبد اجمليد سباطة ،عبد اللطيف
ولد عبد اهلل ،عبد اهلل آل عياف ،أميرة غنيم،
عمارة خلوص ،دنيا ميخائيل وسارة النمس.
تعتبر اجلائــزة العاملية للرواية العربية جائزة
سنوية تختص مبجال اإلبداع الروائي باللغة
العربية ،وترعــى اجلائزة «مؤسســة جائزة
بوكر» في لندن ،بينمــا تقوم «دائرة الثقافة
والســياحة  -أبوظبــي» في دولــة اإلمارات
العربية املتحدة بدعمها مالياً.

في إطــار تعليقه على القائمــة الطويلة،
قال شــوقي بزيــع ،رئيس جلنــة التحكيم:
«أســتطيع أن أجــزم بأن مــا حصلنا عليه
مــن حصاد ســردي وفير ،ما هــو إال الثمرة
الطبيعية للتحالف غير احملمود بني جائحة
الكوفيــد  ،19التــي أقفلت أمــام الكتّاب
أبواب احلياة كلها باســتثناء باب اللغة ،وبني
احملصن بكل
جائحة النظام العربي الرسمي ّ
أشــكال الفســاد والقهر واالستحواذ .وهو
ما بــدت تردداته واضحة متامــا ً في الروايات
املرشحة ،وفي روايات الالئحة الطويلة على
نحــو خاص ،والتــي تولى مؤلفوهــا كتابة
التاريخ الفعلي وغير املزور للبشر املنسيني،
وتعقّ ــب األماكن الغ ْفل ،واحليوات الهشــة
واملهددة بكل اشكال االســتالب .نحن هنا
إزاء ســت عشــرة رواية مميزة مــن مختلف
أصقاع العالم العربي ،تراوحت ســياقاتها
األســلوبية والتعبيرية بني تقنيات التوثيق،
والرســائل والتقصي االجتماعي والنفسي،
واالســتقصاء البوليســي املعقد .كما أن
كتّابهــا قد أخــذوا على عاتقهــم مهمة
إماطــة اللثام عن الوجــوه الكارثية للواقع
العربــي الذي ال يتورع القائمــون عليه ،عن

ضرب حقوق اإلنســان ،وتعليق الدســاتير
ومصادرة احلريات العامــة ،واضطهاد املرأة،
وصوال ً الى تغذية العنف واســتيالد اإلرهاب
األصولي واحلروب على أنواعها».
من جانبه ،قال ياسر سليمان ،رئيس مجلس
األمناء« :تتابع روايات هذه الدورة مســارات
الرواية العربية في الزمن الراهن مبفاعالتها
التي تتجذر فــي التاريخ احلديــث والبعيد،
لتســتلهم مواضيعها ،وحتفــر في أعماق
شخوصها ،وتستنهض أصواتها لتعبر عن
حاالت املســائلة املتشــعبة التي يعيشها
اإلنســان العربي ،بكل مــا فيها من تصدع
وضياع وهروب ومواجهة وجتاوز للمســكوت
عنــه .وتتيح روايــات هــذه القائمة فرصة
يســتطيع من خاللها القــاريء العربي أن
يتجاوز احلدود اجلغرافية الض ّيقة ،إلى فضاء
عربي أرحب تشــترك فيه الهمــوم ،وتتلون
بزمكانية جامعة علــى اختالف تنغيماتها.
وســيجد القارئ في روايات هــذه القائمة
نفحات من التجريب في نسج البناء الروائي،
ً
ً
فاعل في تركيب
مشــاركا
التي جتعل منه
األحداث وغــزل خيوطها؛ مما يزيد من أهمية
القراءة في زمن شارخ طاحن».
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«يوم الملكة»..

طقوس واحتفاالت الزرادشتيين بالمرأة في السليمانية
الصباح الجديد  -متابعة:
يجــد العديد من مناصــري املرأة
من الناشــطني او املنظمات التي
تعنى بشؤونها ،ان املرأة في املاضي
كانــت قيمتها اكبــر ومكانتها
اعلى ،اســتنادا الى كتب التاريخ
التي دونت تفاصيــل حياة الناس
قبل قرون من الزمن.
من ضمن الديانات التي قدرت املرأة
واحتفــت بها ،الزرادشــتية حيث
يحتفــل هذه االيام اتبــاع الديانة
الزرادشتية في مدينة السليمانية
بالعراق ،بيوم املرأة الذي يســمونه
«عيد اســفندرمزدا» ،الذي يعني
«يوم امللكة» ،والذي يصادف أواخر
شــهر فبراير من كل عام ويستمر
الى االيام االولى من شــهر مارس
اجلاري.
طقــوس متعــددة موغلــة في
القــدم ،تطغى علــى احتفاالت
«يوم امللكــة» ،إذ يتولــى الرجال
القيام بالواجبات املنزلية اليومية
التــي تؤديهــا زوجتــه ،كإعداد
الطعام للعائلــة ورعاية األطفال
والتنظيف ،فضال عن تدليل زوجته
وتقدمي باقات الورود والهدايا لها.
ممثلة الزرادشتية في أوقاف إقليم
كردســتان العراق ،آوات حســام
الدين ،التي حضــرت االحتفالية
مع شــخصيات دينيــة ،وصفت
اليوم بأنه «من األعياد املميزة لدى
الزرادشــتيني ،نظرا ملكانــة املرأة
املقدسة لديهم».

وأضافــت آوات أن تاريخ االحتفال
موغل فــي القــدم ،إذ يصل إلى
 3750ســنة قبل امليالد .وتابعت:
«التحضيــرات لالحتفاليــة تبدأ
نهاية شــهر فبراير وتستمر أليام،
وترتــدي النســاء الزرادشــتيات
بعد أداء الصــاة ،مالبس جديدة
ويحتفلن بالرقص بعقد من الزهور
في أيديهن ،في أثناء تلقي الهدايا
من الرجال».
ويرتبط «عيــد املرأة» كما يتحدث

الكاهن الزرادشتي عصام صبري،
ممثل الديانة الزرادشتية في شمال
سوريا ،مبوســم الربيع وخصوبة
الطبيعة ،ويتم إحياء مراســمه
األولــى بتجمهــر احملتفلني حول
كاهن معبد «اتشــكاه» ،أو كما
يسمى باللغة الكردية «اسروان»،
الــذي يقرع األجراس فــي مدينة
السليمانية.
وأضاف صبري« :يتم إشــعال النار
وســط العائالت احملتفلــة ،وتالوة

نصــوص مــن الكتــاب املقدس
للديانــة الزرادشــتية املســمى
«افيســتا» ،والدعــاء من الكاهن
إلحالل احملبة والسالم في العالم،
ومباركة األســر وتبيــان ماهية
العيد وضــرورة إحيائــه في كل
عام».
وتابع« :توزع احللويات والســكاكر
ومعجنات العيــد على احملتفلني،
وتؤدى حلقــات الدبكة (الرقصة)
الشعبية من ساحة املعبد ،باجتاه

أحد املنــازل التي يتــم اختيارها
إلمتام مراسم االحتفال فيها».
وتتزين مائدة العيد في املعبد وفي
املنازل بأطباق من الفاكهة ،سيما
الرمــان إضافة إلى اجلــوز واللوز
والتمر ،وتابــع« :طيبات الطبيعة
من الفاكهة ترمز في الزرادشتية
للمــرأة وخصوبتهــا وطبيعتها
املعطاءة».
وتضم الزرادشــتية مجموعة من
التعاليم التي أرساها مؤسسها

زرادشــت من «األفيستا» ،وتعرف
باســم «اجلاثاس» ،وهــي تراتيل
طقوسية.
وتنص الديانة على املســاواة بني
اجلنسني في القيادة واإلرث وإبداء
الرأي في احلقــوق والواجبات بكل
مجاالت احلياة ،حيث تقلدت املرأة
الزردشــتية مقاليــد احلكم قبل
ذلــك ،كما أنها ميكــن ان تصبح
كاهنــة فــي املعبــد وجتلس في
مجالس الرجال.
ويتوجه الزرادشتيون في صالتهم
باجتاه نار يوقدونها كرمز تقديسي
لنور اخلالــق ،كما يتــم تقديس
الطبيعة والشمس .وقال الباحث
املتخصص في الديانة الزرادشتية
زرادشــت كال ،إن الزرادشــتية
«فلســفة وعقيدة قدمية وكانت
الديانة الرســمية لإلمبراطوريات
امليديــة واألخمينيــة والبارثيــة
والساسانية».
وأضــاف« :زرادشــت كان أول من
تطرق إلــى فكرة الصراع بني اخلير
والشــر ،املوجود داخل كل إنسان،
واحلكــم اإللهي بعــد املوت ،وهو
يطلب في تعاليمــه اتباع طريق
احلق».
ويقدر عدد الزرادشتيني بـ 300ألف
شخص في إقليم كردستان ،ولهم
ممثل في أوقاف إقليم كردســتان
العــراق ،ويتوزعون بأعــداد كبيرة
في إيران وســوريا والعراق والهند
وأذربيجــان وروســيا وغيرها من
بلدان العالم ،دون توفر إحصاءات
دقيقة عن عددهم احلقيقي.

خمس حصص من الفواكه والخضر يوميا لحياة صحية مثالية
الصباح الجديد  -وكاالت:
أظهرت دراســات أجريت على ما
يقارب مليوني شــخص بالغ في
جميع أنحاء العالم أن تناول نحو
خمس حصص يومية من الفاكهة
واخلضــروات ،على األرجح الكمية
املثالية حلياة أطول وصحية.
وتســاعد األنظمــة الغذائيــة
الغنية بالفواكه واخلضروات على
تقليل مخاطــر اإلصابة بالعديد
مــن احلــاالت الصحيــة املزمنة

التي تــؤدي إلى الوفاة ،مبا في ذلك
أمراض القلــب واألوعية الدموية
والسرطان.
وقال مؤلــف الدراســة الرئيس
دونغ دي وانــغ ،عالم األوبئة وخبير
التغذيــة وعضو هيئــة التدريس
الطبية في كلية الطب بجامعة
هارفــارد ومستشــفى Brigham
 and Women›sفــي بوســطن:
«بينمــا توصــي مجموعات مثل
جمعية القلــب األميركية بأربع

إلى خمــس حصص من الفاكهة
واخلضــروات يوميا ،مــن احملتمل
أن يتلقى املســتهلكون رســائل
غير متســقة بشــأن مــا يحدد
االســتهالك اليومــي األمثــل
للفواكه واخلضروات مثل الكمية
املوصى بها ،واألطعمة التي يجب
تضمينها وجتنبها».
وحلــل وانــغ وزمــاؤه بيانات من
دراســة صحة املمرضات ودراسة
متابعة املهنيني الصحيني ،وهما

دراســتان تضمنتــا أكثر من 100
ألف بالــغ متــت متابعتهم ملدة
تصل إلى  30عاما .وتضمنت كلتا
مجموعتــي البيانــات معلومات
غذائيــة مفصلــة مت جمعهــا
بشكل متكرر كل سنتني إلى أربع
ســنوات .من أجل هذا التحليل،
وقام الباحثــون أيضــا بتجميع
البيانــات عــن تنــاول الفاكهة
واخلضروات والوفاة من  26دراسة
شــملت نحو  1.9مليون مشارك

مــن  29دولة وإقليم فــي أميركا
الشمالية واجلنوبية وأوروبا وآسيا
وإفريقيا وأستراليا.
وكشــف حتليل جميع الدراسات،
مع أكثر من مليوني مشارك ،عن:
 ارتبط تناول نحو خمس حصصمــن الفاكهة واخلضــروات يوميا
بأقل خطــر للوفاة .ولــم يرتبط
تنــاول أكثر مــن خمس حصص
بفوائد إضافية.
 -ارتبــط تنــاول حصتــن يوميا

من الفاكهة وثــاث حصص من
اخلضار بعمر أطول.
 مقارنــة بأولئك الذيــن تناولواحصتني من الفاكهة واخلضروات
يوميا ،كان لدى املشــاركني الذين
تناولوا خمــس حصص يوميا من
الفاكهة واخلضــروات خطر أقل
بنســبة  13%للوفــاة من جميع
األســباب ،وانخفاض خطر الوفاة
بنسبة  12%بسبب أمراض القلب
واألوعية الدموية،

شريط
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ملون

كاميرا بمواصفات جديدة من سوني
كشفت شركة ســوني مؤخرا مواصفات كاميرتها اجلديدة
التي طورتها لعشــاق التصوير الفوتوغرافــي وهواة توثيق
األفالم بصورة سينمائية.
وتتميــز كاميــرا  FX3اجلديدة بتصميم مميــز مينحها طابع
الكاميــرات الكالســيكية ،وهيــكل مصنوع مــن املعدن
والبالســتيك وألياف الكربون أبعــاده ()84,5 - 129,7 77,8-
ملم يزن  715غ.
وكونها مصممة لعشاق التصوير السينمائي فقد جعلتها
ســوني قادرة على توثيق الفيديوهــات بدقة  4Kمبعدل 120
إطارا في الثانية ،كما أن نظام التبريد النشــط الذي جهزت
بــه ّ
ميكنها من تصويــر فيديوهات  4Kمبعــدل  60إطارا في
الثانية ملدة  13ساعة متواصلة تقريبا.
وتتميز بحساســية ممتازة للضوء مبعدالت ،102400-ISO 80
ّ
متكنها من توثيق الصور والفيديوهات في اإلضاءة املنخفضة،
وبأزرار وملحقات موزعة على الهيكل ّ
متكن املســتخدم من
التحكم بنحــو  150وظيفة وخاصية من إعدادات التحكم،
ومنفذ  HDMI Type-Aلوصلها مع الشاشات واحلواسب.
.قطيع أغنام يسقط في نهر جليدي
تســبب البرودة الشــديدة جتمد بعض األنهار في الصني،
وتكــ ّون طبقات الثلــوج الســطحية الرقيقة في بعض
املناطق.
ونتيجــة لذلك تنخدع بعض احليوانــات ومتر فوقها ،لكن
ســمك طبقات الثلوج الصغير يجعلهــا غير قادرة على
الصمود فتنهار لتغرق تلك احليوانات.
وحدث ذلــك مع قطيع من األغنــام كان يحاول عبور نهر
جليدي قبل أن تسقط العشرات منه في املاء ،حيث ظلت
حتاول اخلروج من دون جدوى.
ومتكن مجموعة من املارة ورجال الشــرطة من تشــكيل
فريق إنقاذ إلخراج تلك األغنام ،حســبما تقول شــبكة
تلفزيون الصني الدولية.
ونشرت الشــبكة مقطع فيديو يرصد حلظات عمل فريق
اإلنقــاذ الذي متكن من إنقــاذ تلك األغنــام خالل نصف
ســاعة وقد عانى املنقذون من قدرة العثور على القطيع
وســط جتمد املياه ودرجة احلرارة املنخفضة وقد اثني على
جهودهم من السلطات والناس على حد سواء.
نظارات إلصالح أورام الوجه
تسمح النظارات اجلديدة للواقع االفتراضي لألطباء برؤية
داخل اجلسم وميكن أن حتمي املرضى الذين يعانون من أورام
الوجه من التشوهات الدائمة.
وتكشــف النظارات الواقية التصميم الدقيق لألعصاب
الدقيقــة احمليطة بالورم ،ما يســاعد اجلراحني على جتنب
إتالفهــا في أثناء اجلراحــة .ويتم اختبار النظــارات ،التي
يتم تثبيتها عبر شــريط حول رأس اجلرح في مستشفى
جامعــة لندن ،حيث يســتعملها اخلبراء كعــاج ألورام
الغدة النكفيــة ،وهي كتل غير طبيعية تنمو على الغدد
النكفية ،والتي تقع أمام األذنني وتفرز اللعاب.
ويُعتقــد أن أورام الغــدة النكفية تصيــب حوالي 5000
بريطانــي كل عام ،والغالبية العظمى من األورام  80%في
األقل حميدة .وعلى الرغم من أنها ميكن أن تنمو بسرعة.
وليس من الواضح ما الذي يســبب هذه األورام ،وميكن أن
أيضا بالتحقيق
يكون التدخني عامل خطر ،ويقوم العلماء ً
فيمــا إذا كان ميكــن توريثها ،لكن من احملتمــل أن تكون
اجلراحة إلزالتها خطيرة.

اعرف شخصيتك من خط يدك
إ ّن موضــوع حتليل الشــخصية عن طريق
اخلــط ،علم قائــم بذاته ،وال يعــد وهما أو
تنجيمــا ،وله قواعده العلمية واملدروســة
والقائمة على سلسلة طويلة من األبحاث
والتجارب واملالحظات ،وكذلك له أساتذته
وعلماؤه ونظرياته ،وسنستعرض فيما يلي
بعضا من مالمح هذا العلم:
جند إن حجم اخلط من العوامل التي تساعد
دوما في إجراء التحليل للشخصية ،ولكن
ينبغي عدم احلكم على ســلوك الشخص
جملــرد حجم خطه فقط ،ف كما هو معروف
في علــم النفس فإن احلكــم على ظاهرة
واحدة ،خطأ مهني جسيم وكارثي ومدمر.
ما الــذي يعنيه حجم اخلــط :إنه هو تلك
املسافة بني أعلى احلروف والنقطة السفلية
فيها أي املسافة املوجودة ما بني ارتفاع أعلى
السطر أو أســفله ،وهنا تبدأ مالحظة أول
إشارة إلى أن اخلط له مناطق أعلى وأسفل،
وكل منطقــة فيه لهــا خصائص ومميزات
وصفات وسمات وتدل إلى حد كبير وتشير
إلى شخصية صاحب هذا اخلط .
ما هي دالالت اخلط الكبير :جند أنه الذي يزيد
في متوسطه على ستة إلى عشرة ملليمتر
ومكتوب حتت ظروف طبيعية للكاتب حيث

لقطة

«عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

تعكس طبيعتــه في الكتابــة ،ويدل هذا
اخلط الكبير احلجم هنا على أن الشــخص
الذي كتبه إنسان موضوعي لدرجة كبيرة،
وأنه إنســان عملي بطبعــه ،وجذاب وجيد
بعمله ،وفخــور ومعجب به ويحب الرياضة
البدنية وخياله واسع.
أما إذا زاد حجم اخلط عن هذا املعدل املعقول
فإن هذا الشخص يعد إنسانا يبالغ إلى حد
كبير ،ويتخيل أشياء يقصد من ورائها إظهار
ذاته بالقوة ،أو السيطرة والشجاعة .إن مثل
هذا الشــخص في العادة جند أنه تنقصه
القدرة على التحكــم ،ولديه حرص مبالغ
فيه ،وميال للغيرة الشــديدة أحيانا والتي
حتوله بدورها إلى شــخص عدواني ،وتظهر
هــذه اخلصائــص وجندهــا واضحــة في
الشــخصيات التي حتب الظهور والشهرة
مثل املمثلني والسياســيني والعســكريني
وهلم جرا.
وجند كذلك إن اخلــط الكبير عادة ما يظهر
لدى األطفــال في مراحــل عمرية محددة
وفي هــذه احلالة تدل علــى أنانية موجودة
في هذا الطفل ،وانه يحاول جذب انتباه من
حوله إليه ،أمــا إذا زاد اخلط زيادة كبيرة عن
هــذا فنحن هنا أمام مشــكالت كبيرة في

تلك الشــخصية ،ورمبا تكون عسيرة احلل
ومتطرفة وكارثية وميئوس منها.
ما هي دالالت اخلط املتوســط :إنه املسافة
من خمسة إلى ســبعة ملليمتر ويدل هنا
على شخصية من السهل التعامل معها
وميكن لها أن تتكيف بســهولة وبساطة،
وهذه الشــخصية مرحة في أغلب األحيان
وتتصف كذلــك بالعالقات احلميمة واإليثار
والكرم.
مــا هــي دالالت اخلط الصغير :واملســافة
تكون من ثالثة إلى ستة ملليمتر ويدل هذا
اخلط علــى أن صاحبــه موضوعي وعملي،
وكذلك غير متطرف في آرائه ،وجند أن ذكاؤه
حاد وقدرته جيــدة على التحصيل العلمي
والتركيــز و التذكر ،ويجيــد التحكم في
نفسه ،ودقيق في مالحظة التفاصيل ،وهذه
الشــخصية من فئة العلماء والفالسفة
والباحثني واخملترعني .
أما في حــال وجدنا أن اخلط كان أصغر من
ثالثــة ملليمتر فنحن هنا أمام شــخصية
معقدة وشديدة التعقيد وأنانية وأفكارها
وقيمها خاطئة عن نفسها وتتمتع بأمراض
نفســية كثيرة واضحة وتأثيرها سيء على
صاحبها .

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

حظك اليـوم
الحمل

الثور

الجوزاء

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

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

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

السرطان

األسد

العذراء

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

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

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

الميزان

العقرب

القوس

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

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

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

الجدي

الدلو

الحوت

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

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

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

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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يعزز تفوقه في الدوريات األوروبية

األردن والبحرين تضيفان

ليفاندوفسكي يواصع تربعه على كرسي

مجموعات غربي آسيا

المنامة ـ وكاالت:
أعلن االحتاد اآلســيوي لكــرة القدم ،امس ،عن
الدول املضيفة جملموعات كأس االحتاد اآلسيوي.
وتقرر أن تضيف البحرين منافســات اجملموعة
األولى ،التي تضم كال من :العهد (لبنان) ،احلد
(البحرين) ،الوحدة (سوريا) ،النصر (عمان).
وتضيف األردن منافســات اجملموعــة الثانية،
التي تضــم األنصار (لبنان) ،الســلط (األردن)،
مركــز بالطة (فلســطني) ،احملــرق (البحرين)،
والثالثة أيضا ،التي تشــمل الفيصلي (األردن)،
الســيب (عمان) ،تشرين (ســوريا) ،والفائز من
الكويــت الكويتــي واألمعري الفلســطيني.
التجمع ،في بلد
وســيقام الدور األول بنظــام
ّ
واحــد لكل مجموعة ،وســينطلق في  23آيار
املقبل ،ملنطقة غربي آســيا ،وسيتم تقليص
عدد املباريات إلى  3لكل فريق ،بدال من .6
وســيقام ذهاب نصف نهائــي منطقة غربي
آسيا ،يو َمي  13و 14أيلول ،على أن جتري مباريات
اإلياب بعــد أســبوعني.ويقام نهائي منطقة
الغرب من جولتني ،يو َمي  20تشــرين األول ،و3
تشرين الثاني ،بنظام الذهاب واإلياب ،في حني
س ُيلعب نهائي املسابقة في  26الشهر ذاته.

لويز وويليان يكتبان

التاريخ بثنائية فريدة
لندن ـ وكاالت:
ســاهم املدافع البرازيلي دافيد لويز ،في فوز
فريقه أرســنال على مضيفه ليستر سيتي
( )1-3ضمن اجلولة الـ 26من الدوري اإلجنليزي
املمتاز.كان ليســتر ســيتي ،متقد ًما حتى
الدقيقــة ( ،)39عندما نفــذ البرازيلي اآلخر
ويليان ركلة حــرة ،وصلت إلى رأس لويز الذي
دكها في الشــباك .ووفقا ملا ذكرته شبكة
إحصائيات «أوبتا» ،فإن لويز سجل هدفا من
صناعــة ويليان للمرة الثانية مبســيرته في
البرمييرليج ،وجاءت املرة األولى مع تشيلسي
مبرمى هيديرســفيلد تاون في شباط العام
.2019
كمــا أن لويز ووليان أصبحــا ثاني ثنائي في
تاريــخ البرمييرليج ،يســاهم في تســجيل
هدف ألرسنال وفريق آخر في املسابقة ،حيث
سبقهما إلى ذلك جون هارتسون وإيان رايت،
اللذيــن تعاونا في هدف لصالح وســت هام
أيضا .وســمح هذا الفوز ألرســنال باالرتقاء
للمركز التاســع ،وإنعــاش آماله الضعيفة
نسب ًيا في املنافســة على مركز مؤهل إلى
املسابقات األوروبية.

الهمامي يغيب عن
اإلفريقي  15يومًا

تونس ـ وكاالت:
أعلن النادي اإلفريقي التونســي ،أول أمس ،أن
العبه سامي الهمامي خضع لعملية جراحية
على مســتوى الغضروف كللت بالنجاح.وكان
الهمامي تعرض الســبت خالل لقــاء اجلولة
األولى من مرحلة اإلياب للدوري التونسي أمام
شــبيبة القيروان إلصابة فرضت عليه التدخل
اجلراحي السريع.وأوضح اإلفريقي عبر صفحته
الرسمية مبوقع فيسبوك إن الهمامي سيركن
للراحة ملدة  15يوما .وحقق اإلفريقي الفوز على
شــبيبة القيروان ( ،)2-4السبت ،حيث سجل
الهمامي هدفا ضد مرماه.

مفكرة اليوم

الدوري اإلنجليزي

كريستال ـ مان يونايتد

11:15
مساء
ً

ميالن ـ أودينيزي

مساء
10:45
ً

الدوري اإليطالي

الدوري الفرنسي

مساء
بوردو ـ سان جيرمان 11:00
ً

رياضة

صدارة هدافي البوندسليجا

العواصم ـ وكاالت:

عزز النجــم البولنــدي لبايرن
ميونخ ،روبرت ليفاندوفسكي،
صدارتــه لهدافــي الدوريــات
األوروبية اخلمسة الكبرى ،بعد
ثنائيته في شباك كولن ،خالل
املباراة التي فــاز بها فريقه (-5
 ،)1في البوندسليجا.وســجل
ليفاندوفسكي  28هدفا ،حتى
اآلن ،فــي الــدوري األملاني هذا
املوسم ،ويتفوق بفارق  9أهداف
عن كل مــن ،ليونيل ميســي
(برشلونة) ،وكريستيانو رونالدو
(يوفنتوس).
واســتعاد بايرن ميونــخ توازنه
في الدوري األملانــي بفوزه على
حســاب ضيفه كولــن (،)1-5
في اجلولــة الـــ ،23وذلك بعد
تعثره في آخــر مباراتني.أهداف
الفريــق البافــاري جــاءت عن
طريــق إريك تشــوبو موتينج،
روبرت ليفاندوفسكي «ثنائية»
وســيرجي جنابري «ثنائية» في
الدقائــق  82 ،65 ،33 ،18و،86
فيما يســجل التونسي إلياس
ســخيري هدف كولن الوحيد
في الدقيقة .49بهذه النتيجة،
عزز بايــرن صدارته جلدول ترتيب
البوندسليجا بوصوله للنقطة
 ،52فيما جتمد رصيد كولن عند
 21نقطة في املركز الـ.14
وقد يتجاوز ليفــا األرقام ،التي
حتققت في املواســم املاضية،
سواء شــيرو إميوبيلي صاحب
الـ 36هدفا ،أو ليو ميســي (36
و 37هدفــا) ،ولويــس ســواريز

ليفاندوفسكي

( 40هدفــا) ،في ســباق احلذاء
الذهبــي ،وذلك مــع تبقي 11
جولة على نهاية البوندسليجا.
وحتى خارج البطوالت األوروبية
الكبــرى ،ال يوجــد منافــس
ملاكينة األهداف البولندية ،على
اجلائــزة املرموقة.ورغم أن أقرب
منافسيه ،كاسبر يونكر ،العب
بودو جليمــت النرويجي ،ميتلك

فــي جعبته  27هدفــا ،إال أنها
حتتســب بـ 40.5نقطة ،مقابل
 56لليفاندوفسكي.
ويتصدر ليفا ،احلائز على جائزة
هــداف البوندســليجا ودوري
األبطال املوسم املاضي ،قائمة
هدافــي البوندســليجا هــذا
املوسم ً
أيضا ،بـ 28هد ًفا ،بفارق
 9أهــداف عن أقــرب مالحقيه

ً
بطال
ألفاريس يحتفظ بلقبه
للعالم في وزن فوق المتوسط
نيويورك ـ وكاالت:
احتفــظ املكســيكي ســاوول
"كانيلــو" ألفاريــس بلقبه بطالً
للعالم فــي وزن فوق املتوســط
للرابطــة العاملية واجمللس العاملي
للمالكمــة بفوزه علــى التركي
أفني يلديــرمي بالضربــة الفنية
القاضية مبلعب "هــارد روك" في
ميامي بالواليات املتحدة.
ومنــذ اجلولــة األولى ،لــم يترك
ألفاريس ،املتــوج باللقب العاملي
املوحد في وزن املتوســط ،أي حظ
خلصمه الذي كان يخوض مباراته
األولى منذ أكثــر من عامني.وجنح
ألفاريس في إسقاط يلديرمي على
احللبة فــي اجلولــة الثالثة بعد
سلســلة من الضربات املتتالية.
لكــن التركي جنح فــي النهوض
واســتكمال النزال ،قبل أن يفاجأ
مدربه اجلماهير بعدم قدرته على
االســتمرار في املنافسة وبالتالي
رفض خوض اجلولة الرابعة.
وقــال ألفاريس الــذي حقق الفوز
الـ 55فــي مســيرته االحترافية
بينهــا  37بالضربــة القاضيــة:
"أردت تقــدمي مباراة كبيــرة هنا
وفعلت ما كان يتعني علي القيام

ألفاريس يحتفظ بلقبه
به".وأضــاف "كنــت بحاجة إلى
الضربة القاضية وهذا ما فعلته.
ال يهــم إذا كانوا أطــول أو كانت
لديهم قدرة أكبــر أو مدربا جيدا.
أتيــت للقيام بعملــي ،جئت إلى
هنا للفوز".وأُر ِغــم ألفاريس على
خوض املباراة ضد يلديرمي للحفاظ
على حزاميه في تصنيف الرابطة
واجمللس العامليني .ويتطلع املالكم
املكســيكي مــن اآلن إلى حتقيق

هدفــه أن يكــون أول مــن يتوج
باللقب املوحد في فئة الوزن فوق
املتوســط.وقال ألفاريس "أريد أن
أدخــل التاريخ .لــم يفعلها أحد
سابقاً".ومن املقرر أن تكون مباراته
املقبلــة في الثامن مــن أيار ضد
البريطاني بيلي جو ساوندرز بطل
املنظمــة العاملية ،يليه األميركي
كاليب بالنــت بطل االحتاد الدولي
للمالكمة.

توخيل يعادل إنجاز رودجرز في البريميرليج

لندن ـ وكاالت:
حافظ مــدرب تشيلســي توماس
توخيــل علــى ســجله خاليا من
اخلسائر ،بعد تعادل الفريق اللندني
مع ضيفه مانشســتر يونايتد 0-0
مساء اول امس ،ضمن اجلولة  26من
الدوري اإلجنليزي.
وتســلم توخيل تدريب تشيلســي

قبل حوالي  4أسابيع خلفا للمدرب
الســابق فرانك المبارد ،لتتحســن
نتائــج الفريــق علــى الصعيدين
احمللي واألوروبي.لكــن التعادل حرم
تشيلسي من التقدم للمركز الرابع
على ســلم ترتيب الــدوري ،بعدما
ارتفع رصيده إلــى  44نقطة ،بفارق
نقطــة واحــدة خلف وســت هام

يونايتد.
ووفقا ملا ذكرته شــبكة إحصائيات
«أوبتــا» ،بــات توخيل ثانــي مدرب
في تاريخ الــدوري اإلجنليزي املمتاز،
يحافــظ على نظافة شــباكه في
مبارياتــه األربع األولــى على أرضه،
بعد برينــدان رودجرز مع ســوانزي
سيتي في املوسم .2012-2011

أندريه سيلفا ،مهاجم آينتراخت
فرانكفورت.وبحســب شبكة
«ســكواكا» لإلحصائيات ،فقد
ســجل ليفاندوفسكي أهدا ًفا
في البوندسليجا هذا املوسم،
أكثر من  7فرق في املسابقة.
والفرق الســبعة هي ،شالكه
( 15هد ًفــا) ،آرمينيــا بيليفيد
( 18هد ًفــا) ،كولــن ( 21هد ًفا)،

أوجسبورج ( 22هد ًفا) ،ماينز (23
هد ًفا) ،هيرتا برلــن ( 26هد ًفا)
وفيردر برميني ( 26هد ًفا).
وفي سياق تفوق الالعب الدولي
البولنــدي ،فهو لم يحتاج وقتًا
ً
طويل لهز شــباك التسيو في
عقر داره ،على ملعب األوملبيكو،
ضمن منافســات ذهــاب ثمن
نهائــي دوري أبطــال أوروبــا.

واستغل الدولي البولندي هفوة
قاتلــة لدفاع فريــق العاصمة
اإليطاليــة ،ليوقــع على هدف
تقــدم الفريــق البافــاري في
غضون  9دقائق فقط.
بهــذا الهــدف ،جتــاوز صاحب
الـ 32عا ًما السجل التهديفي
لإلســباني راؤول جونزاليــس،
أســطورة ريال مدريد ،في دوري
األبطال.ووصل أفضل العب في
العالم لهدفــه الـ ،72ليصبح
ثالث الهدافــن التاريخيني في
بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويأتــي ليفاندوفســكي خلف
الثنائي كريستيانو رونالدو ،جنم
يوفنتوس ،الذي يتربع على عرش
صدارة الهدافــن برصيد 134
نقطة ،وليونيل ميســي ،قائد
برشلونة ،الذي أحرز  118هد ًفا.
من جانبه ،أشــاد ميروســاف
كلوزه ،املهاجم األملاني السابق،
بروبــرت ليفاندوفســكي ،جنم
بايــرن ميونخ.وقال كلوزه وتابع:
«لقد قمــت بتقييمه جي ًدا من
قبل ،لكــن اآلن بعــد أن قمت
بتدريبه ورؤيته كل يوم ،ميكنني
القــول أنــه يعاني مــن نقاط
ضعف قليلة ج ًدا».واستكمل
الهداف التاريخي لكأس العالم:
«روبرت ليفاندوفســكي ماهر،
ولديه رأس وعقــل قوي ،يفهم
املواقــف وهــو ســريع فيها».
وأمت« :إميوبيلــي جيد ج ًدا ،يخلق
الفــرص ،ويعرف كيــف يلعب
بعمق ويسدد بشكل جيد ،لكن
في رأيي ،ليفاندوفســكي لديه
شــيئًا أكثر منه ،ال أعرف ما إذا
كانا هما األفضل على اإلطالق».

ديوكوفيتش يعادل رقم فيدرر
في تصنيف العبي التنس
العواصم ـ وكاالت:
عادل الصربي نوفــاك ديوكوفيتش
الفائز للمرة التاسعة في مسيرته
ببطولة أســتراليا املفتوحة لكرة
املضــرب ،أولــى البطــوالت االربع
الكبرى ،الرقم القياســي في تصدر
تصنيف الالعبني احملترفني ،ليتساوى
مع السويســري روجيه فيدرر بعد
بقائه على القمــة على مدى 310
أسابيع.
وبــات االنفــراد بالرقم القياســي
مســألة وقت ليس إال ،ألن الصربي
ميلــك  12030نقطة فــي الترتيب
الصادر امس ،وال يستطيع مطارداه
اإلسباني رافايل نادال ( 9850نقطة)
والروســي دانييل مدفيديف ()9735
اللحاق به في املدى املنظر.
وكان ديوكوفيتش حقق فوزا ً سهالً
على مدفيديف بالــذات في نهائي
بطولــة اســتراليا  5-7و 2-6و2-6
في  21شــباط  ،ليرفع رصيده الى
 18لقبــا ً كبيرا ً ويقتــرب من الرقم
القياسي املوجود بحوزة نادال وفيدرر

ديوكوفيتش
مع  20لقباً.
ترتيب العشرة األوائل (األول من آذار
 :)2021الصربي نوفاك ديوكوفيتش
 12030نقطة ،االســباني رافايل
نــادال  ،9850الروســي دانييــل
مدفيديــف  ،9735النمســاوي
دومينيك تيم  ،9125السويســري

روجيــه فيــدرر  ،6630اليونانــي
ستيفانوس تسيتسيباس ،6595
األملاني الكســندر زفيريف ،5615
الروســي أندري روبليــف ،4609
األرجنتيني دييغو شفارتســمان
 ،3480اإليطالي ماتيــو بيريتيني
.3480

راموس ينتظر  3أنباء سارة في آذار
مدريد ـ وكاالت:
ينتظر اإلسباني ســيرجيو راموس،
مدافع ريال مدريد ،شــهر آذار اجلاري
بحمــاس ،للحصول علــى  3أنباء
ســارة.وخضع رامــوس جلراحة في
الركبة يوم  6شباط املاضي ،ويغيب
حال ًيا عن املشاركة في املباريات مع
ريال مدريد.ووفقًا لصحيفة «ماركا»
اإلســبانية ،فإنه تأكد غياب راموس
عن مباراة الديربي ضد أتلتيكو ،لكن
الالعب سيعود أمام أتاالنتا في إياب

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأشــارت إلى أن راموس سيحصل
على عقده اجلديد رفقة ريال مدريد
في آذار ،بعــد أن اتخذت املفاوضات
منعط ًفا إيجابيا في الفترة األخيرة
مع الرئيس فلورنتينو بيريز.وأوضحت
أن رامــوس ينتظــر املشــاركة مع
إســبانيا في فتــرة التوقف الدولي
املقبلة ،ليكــون واح ًدا من  3العبني
فقــط جنحوا فــي املشــاركة مع
املاتــادور خالل  17عا ًمــا ،إلى جانب

إيكر كاسياس وريكاردو زامورا.
وكشــف تقرير إعالمي إســباني،
عن تطور جديد بشــأن مســتقبل
ســيرجيو راموس ،قائد ريال مدريد.
وينتهي عقد راموس مع امليرجني في
الصيف املقبــل ،ولم يوافق الالعب
على عرض التجديــد املقدم له من
ريال مدريد حتــى اآلن.وعقد راموس
اجتما ًعا مــع فلورنتينو بيريز ،رئيس
امليرجني ،بشــأن مناقشــة العقد
اجلديد.
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الوطني يالقي

درجال يستقبل سفير إسبانيا في بغداد
ُ
معه آلية توقيع مذكرة تفاهم رياضية
ويبحث
إعالم الشباب والرياضة:
استقبل وزير الشباب والرياضة
عدنــان درجــال ،أول أمس في
مكتب ِه الســفير اإلسباني في
بغداد خوان خوسيه اسكوبار،
بحضــور مستشــار الــوزارة
لشــؤون الرياضــة وعــددٍ من
ً
فضل عن
مديري دوائــر الوزارة،
رئيس دائرة املراســم في وزارة
اخلارجية الدكتور علي شمران،
وبحث مع ُه ملفات عدة أبرزها
ني رابطة
توقيع مذكرة تفاهم ب َ َ
الــدوري اإلســباني ( الليغــا
) ووزارة الشــباب والرياضــة ،
بهدف تطوير القاعدة الرياضية
خالل التسويق،
في العراق من
ِ
واإلدارة ،والقيــادة الرياديــة،
والتدريــب ،وطرائــق التعليم
األكادميي.
إذ أكــد الســفير اســكوبار
رغبة اجلانب اإلســباني بعق ِد
اجتمــاع َعبرَ منصة الزووم مع
ٍ
وزير الشــباب والرياضة نظرًا
للظرف الراهــن  ،لطرح جميع
األفــكار اخلاصــة باحتياجات
العراق ،وكرة القدم حتدي ًدا في
مجالــي التدريــب والتطوير ،
من أجل ِ تلبيتهــا من اجلانب
اإلسباني اخملتص وجلب اخلبراء
للمســاعدة فــي تطوير كرة
القدم على مســتوى الفئات
العمريـــة وغيرهـــا فيمـــا
يتعلـــق باألنديـــة واملـدارس
الكرويـة.
مــن جهت ِه عبــر الوزير درجال
عن ســعادت ِه مبحتوى مذكرة
التفاهــم ،وكل مــا طرحــه
للســفير اســكوبار  ،ومــا مت َ
تفاهم
التوصــل إليــه مــن
ٍ

الوزير والسفير اإلسباني

مشــترك مع اجلانب اإلسباني،
مؤكــ ًدا وجــود ثالثــة عروض
لتطويــر الفئــات العمريــة
ُمقدمة من اإلحتاد اإلســباني،
ونــادي ريال مدريــد ،وأكادميية
اسباير القطرية.
وأضاف السيد الوزير :سندرس
جميع العــروض بدقة ونحدد
اخليــار الــذي يأتــي بالفائدة

احلقيقيــة لتطويــر واقع كرة
القــدم في العــراق بصــور ٍة
عامة ،والفئات العمرية بصور ٍة
خاصة.
إلى ذلــك ،وجه وزير الشــباب
والرياضــة رســالة إلــى ابناء
قوات الدفاع املدني ،قال فيها:
في األول مــن آذار من كل عام
نحتفل ويحتفل العالم معنا

باليوم العاملــي للدفاع املدني،
تكرميًا وتقديرًا للدور اإلنساني
الكبيــر الــذي يضطلــع فيه
الدفــاع املدني حلمايــة األرواح
وســامة املــوارد واإلجنــازات
الوطنية.
وينــال أبطالنا رجــال الدفاع
املدنــي الغيــارى تقدير وحب
واحتــرام جميع أبناء شــعبنا

الكرمي وهم يلمسون جهودهم
وتطورهــم واقتدارهــم فــي
جميع املهمات واملصاعب التي
ِ
تواجهنــا ،من إطفــاء احلرائق
إلى عمليات البحــث واإلنقاذ
إلى تطهير األحياء الســكنية
وتعفيرهــا  ،إذ تتواجــد فــرق
الدفاع املدنــي العراقية على
اخلطوط األمامية لدعم جهود

أوزبكستان في طشقند

العــراق الوطنية ملكافحة وباء
 ، Covid19#حتية تقدير وإكبار
لرجال الدفــاع املدني األبطال
في عيدهــم ودعواتنــا لهم
بالسالمة والتوفيق.
من جانــب اخر ،أقامــت دائرة
الدراســات وتطويــر املالكات
والقيادات الشــبابية  /قسم
املرصد الوطنــي للرياضة في
الشــباب والرياض ِة ،ندو ًة
وزار ِة
ِ
علمي ًة بعنــوان (تأثير اإلعالم
الرياضي على الشــباب ) على
منصة  ،zoomمبُشارك ٍة عربي ٍة
واســعة وبحضــور أكثر من
( )133شاب وشــابة ورياضيني
وحاضر
وأكادمييني ومهتمــنَ ،
فيها الدكتــور هادي عبد اهلل
العيثــاوي من كليــة االعالم/
جامعة بغداد ،فيما أدار أعمال
النــدوة املوظــف خالــد عبد
الرحمــن مــن قســم املرصد
الوطني للرياضة
وتناولت الندوة احملــاور اآلتية :
اإلعالم مبعناه الشامل ،مفهوم
اإلعــام الرياضــي ،الرســالة
اإلعالمية ذات الطابع الرياضي،
اجلمهور ،تأثير اإلعالم الرياضي
على الشــباب وت َخللت الندوة
مداخــات احلضــور الذيـــن
أشـــادوا بالنـــدوة وأهميـة
موضوعهـا.
وبينــت مدير قســم املرصد
الوطنــي للرياضــة الدكتورة
أفــراح عبد الوهــاب أن الندوة
هي من ضمن سلسلة الندوات
التي ت ُقيمها دائرة الدراســات/
قسم املرصد الوطني للرياضة،
والتــي تهــدف إلــى اإلحاطة
بالواقــع الشــبابي والرياضي،
ً ِ
فضل عن نشــر ثقافة اإلعالم
ني الشباب.
الرياضي ب َ َ

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املدير االداري للمنتخب الوطني ،باسل
كوركيس ،عن تغيير ملعــب املباراة الودية
بني العــراق وأوزباكســتان.وقال كوركيس
في تصريــح صحفي «حصلــت املوافقة
على اقامة مواجهتنا امام اوزبكســتان في
طاشقند بعد اعتذار االخير عن احلضور الى
البصرة».
وبني ان «املنتخب الوطني ســيقيم جتمعا ً
فــي العاصمة األوزبكية ميتد ملدة اســبوع
يســبق مواجهة صاحب األرض ودياً».وأشار
الــى ان «التجمــع واملواجهة ستشــهد
تواجد العبينــا احملترفني على ان نتوجه الى
اوزبكســتان في الـ 22من الشــهر اجلاري
بقائمة يعلن عنها قبل يومني من السفر».

خصم من عقود العبي

الشرطة ونفط الوسط
بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــدت الهيئــة اإلدارية لنادي الشــرطة،
اجتماعا اســتثنائيا ملناقشة وضع الفريق،
بعد النتائج الســلبية التــي حتققت في
الدوريــن املاضيــن ،فضال علــى األداء غير
املرضي لبعض الالعبني.
وقررت اإلدارة خصم  25%من عقود الالعبني
الكلية للموســم احلالي ،مــع توجيه إنذار
نهائــي لبعــض الالعبني.وقالــت اإلدارة،
إن القرار يأتي في ســبيل إيقــاف النزيف
النقطــي للفريــق ،والعــودة مــن جديد
للمنافســة على لقب الدوري ،واملكان الذي
يليق بسمعة النادي وتاريخه.وشددت اإلدارة
على أن العقوبة ستكون أشد إذا ظل احلال
على السوء نفسه ،وعدم العودة للمستوى
الذي يليق بكيان القيثارة.
من جانب اخر ،قــررت الهيئة اإلدارية لنادي
نفــط الوســط الرياضي معاقبــة العبي
الفريــق بخصم  ٪ ٢٠مــن قيمة عقودهم
بعد التراجع امللحوظ في مســتوى الفريق.
وقــال نائب رئيس النــادي هيثم بعيوي في
بيــان ،أن «اإلدارة قــررت معاقبــة الالعبني
بخصم من إجمالي عقودهم نســبة ٪٢٠
بعد التهاون والتراخــي الكبير في أدائهم
وتراجع املستوى العام لالعبني».

لجنة الحكام تصدر مجموعة من القرارات

التطبيعية تحسم مصير الدوري في أي قرار جديد للحظر
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد املتحــدث باســم الهيــأة
التطبيعيــة الحتاد الكرة يوســف
فعل ،أن املباريــات قائمة في اوقات
احلظر وفق االســتثناءات.وقال فعل
"هناك استثناء للمباريات في اوقات
احلظر من قبل الهيــأة التطبيعية
بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة
المتام مباريات الدوري املمتاز في ايام
احلظر اجلزئي والكلي".
واضــاف  ،انه "في حال جاءت قرارات
جديدة بشأن احلظر فانها ستسري
علينــا ،ونعمــل وفــق مقتضيات
خليــة االزمة".وكان رئيــس الهيأة
التطبيعية ،إياد بنيان ،قد أعلنت في
 17شــباط االضي موافقة مجلس
الوزراء وجلنــة الصحة النيابية على
استمرار منافســات الدوري املمتاز،
واســتثناء االندية من التنقل أثناء
أيــام احلظــر اجلزئي والكلــي فيما
سيتم تأجيل كل املسابقات األخرى

تقرير

إلى إشــعار آخر ،وتشمل منافسات
الدرجــة االولــى ودوري الصــاالت
والشاطئية ،ودوري الفئات العمرية
الذي من املؤمل أن ينطلق قريباً".
وأوضح بنيــان" :أن مباريات املرحلة
الثانية لدوري الكرة املمتاز ،ستقام
وسط إجراءات وقائية مشددة جلميع
العاملــن واملتواجديــن في ملعب
املباراة ،وســتكون هنــاك عقوبات
إدارية بخصوص اخملالفني ،وذلك من
أجل ســامة اجلميع".ومن املقرر ان
يصدر قرارا ً حكوميا ً جديدا ً بشــأن
حظــر التجوال وســط توقعات بان
يكون شــامالً ملدة أسبوع تزامنا ً مع
زيارة رجب.
من جانب اخــر ،أصدرت جلنة احلكام
في الهيأة التطبيعيــة ،وبنا ًء على
توصيــات دائــرة احلكام ،عــددا ً من
القرارات املهمــة التي جاءت ضمن
اعتبارات منطقية.وأك َد رئيس جلنة
احلــكام ،الدكتور عالء عبــد القادر:

جانب من دوري الكرة

أن أول القرارات هــو إعادة اختبارات
احلــكام الذين أكملــوا  12دورة ولم
يوفقوا مبــادة نظريــة واحدة فقط
(يقتصر االمتحــان على هذه املادة)،
فضــا عن احلــكام الذيــن اجتازوا
جميع االختبارات البدنية والنظرية
ومجمــوع درجاتهــم أقــل من 75
َ
.وأضاف :تطبق املعايير نفسها التي
اعتمدت في االختبارات الســابقة،
درجة النجاح  12مــن  20لألخطاء
وســوء الســلوك والتســلل ،و 6
مــن  10الختبارات القانــون العربي
واالنكليزي ،علــى أن ال يقل اجملموع
عــن .75وتاب َع :ســتكون االختبارات
البدنية والنظرية للحكام املؤجلني
واحلكام في الفقرة " "1في املدة من
.2021وبــن عبد القادر:
 20_15آذار
ّ
أن اختبارات اللياقة البدنية ستُعاد
بالنســبة للحكام الذين لم يوفقوا
فيها بــن املرحلتني فــي املدة من
 10_5نيسان .2021

رؤية فنية أكاديمية في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي

التعاون بين المدرب وفريق العمل المساعد في تحليل البيانات
د .ريسان خريبط*
ليــس اإلعــداد البدنــي واملهــاري
واخلططــي وخبرات املدرب كافية في
الفوز فحســب ،لكن هنــاك عوامل
أخرى أصبحت مهمة في ظل التقدم
العلمي والتكنولوجــي في الرياضة
بشــكل عام وكــرة القــدم خاصة،
وحاليا ً يعد من الصعب جدا ً الفوز في
مباراة مــن دون وجود بيانات وحتليلها
ومعاجلتها إحصائياً.
حيــث أن البيانات تغذي احلواســيب
باملعلومــات من التمرير والتســديد
وأداء الالعبني البدني وقطع املسافات
واالســتحواذ والتقدم فــي منطقة
املنافــس وغيرها الكثيــر .وكل هذه
املؤشرات وغيرها يقدمها فريق عمل
مكــون من عدد مــن االختصاصيني
الذين يعملــون في حتليــل البيانات
والتي تقدم الى املدير الفني املسؤول
عن الفريق .وعند تقدمي البيانات برؤية
فنية حتليلية وخالصة موضوعية إلى
املدير الفني وجهازه اخلاص.
وبهذا يكــون الدور التالــي للمدرب
فــي فهــم املعلومــات املقدمة له
ومعطياتهــا املوضوعية ،وهنا يجب
أن يظهــر دوره في التوقــع والرصد
واالستقراء واحلضور الذهني والفكري
وقراءة معمقة للحدث.
أصبــح املــدرب يصــل إليــه كل
جديد فــي عالــم كرة القــدم من

التدريب ووضع اخلطــط بفضل ثورة
التكنولوجيا وأصبح املدرب يستخدم
التقنيــات املرئيــة مــن شاشــات
العرض وتســجيالت ملباريات سابقة
واســتخدام أجهزة الكمبيوتر لوضع
خططة وشــرحها أمــام الالعبني،
إضافــة الى ما يتــم تقدميه من قبل
فرق العمل اخملتلفة املساعدة للمدرب
من بيانات وإحصائيات تؤشــر نقاط
القوة والضعف لفريقة بشكل عام
والالعبني على أنفــراد وكذلك أيضا ً
الفرق املنافسة بحيث تكون الصورة
واضحــة للمــدرب بوضــع خططة
ومعاجلة بعض السلبيات التي تعيق
خططه في املباراة املقبلة.
واملعلومــات تقدم بــأداء كل العب
على انفــراد وكذلــك معلومات عن
أداء الفريــق بشــكل جماعي وفريق
التحليــل يقدم عرضــا ً للمعلومات
يوضح فيــه كل املعلومات واحلاالت
الســلبية واإليجابية للفريق وكذلك
للفريــق املنافس ومــن خالل العرض
يســتنتج فريــق عمــل الباحثــن
باحلصول على االستنتاجات الدقيقة
للفريق وتقدميها الــى املدرب الفني
الذي يشرف على الفريق.
وإن فريق التحليل ينبغي أن يضم بني
أعضائه متخصص في علم التدريب
الرياضي ،ومتخصص في كرة القدم،
ومتخصــص بالتقنيات ،ومتخصص
في علــم النفس الرياضــي إضافة
إلى متخصصني آخرين يضطر فريق

الدكتور ريسان خريبط
التحليل اللجوء لهم عند احلاجة.
وبهذا يستطيع فريق عمل التحليل
أن يفسر كل حالة من حاالت اللعب،
وكذلك يفسر املعلومات اإلحصائية
ويعاجلها بطريقــة إحصائية دقيقة
ويعطــي املعلومات واألســباب لكل

حالــة وكيفية معاجلتهــا ،ألن فريق
التحليل هو الذي يغذي احلواســيب
باملعلومــات اخلاصة بــاألداء البدني
واملهاري واخلططي والنفسي.
حيث يســتطيع املدرب مــن التنبؤ
في كيفية ســير املبــاراة القادمة،

وإن التنبــؤ أو التوقــع يأتي من خالل
البيانــات التي يقدمهــا فريق عمل
التحليــل موضحني فيهــا باجلداول
واألشــكال والكيرفــات واألعمــدة
حتركات فريقهم في مباراته السابقة
من جميع النواحي البدنية واملهارية

واخلططيــة والنفســية إضافة الى
حتليــل بيانات املنافس فــي مبارياته
السابقة أيضاً.
متكن بعــض العلماء األملان في علوم
الرياضــة من عمــل قاعــدة بيانات
خاصــة بهم من أجــل التعرف على
قدرات الالعبــن البدنيــة واملهارية
في كل أرجاء العالم وشــملت هذه
البيانــات بحــدود  400ألــف العب
من مختلــف دول العالم ومن خالل
تلــك البيانات ومقارنتهــا بالالعبني
املتقدمني للتعاقد مع األندية األملانية
حيث تظهر كل املؤشــرات املطلوبة
وتتــم املقارنة بني الالعبني املتقدمني
للتعاقــد ،وهــذا يســهل االختيار
الصائب لالعبني الــذي يتم التعاقد
معهم بطريقة علميــة وليس كما
يحدث في بعــض األنديــة العربية
بالطريقة العشــوائية الغير دقيقة
وغير موضوعية.
مثال ً نادي أرســنال األجنليزي إشترى
شــركة ( ) STAT DNAوهي شركة
حتليــل بيانات كــرة القــدم ،وهذه
الشــركة متخصصــة فــي حتليل
البيانــات الرياضيــة والكشــف
عــن املواهــب الرياضيــة وحتديدها،
إضافــة الــى إعداد خطــط اللعب،
وحتليل مابعد املباراة واكتســاب رؤى
تكتيكية .وهذه الشركة تزود النادي
بأحدث املعلومات عن اختيار الالعبني
احملترفني لغرض التعاقد معهم.
مثــا ً  ،إذا أراد املديــر الفني التعاقد

مع مهاجــم طولة  185متــر ،وهذا
الالعــب ميتاز مبهــارات ولياقة بدنية
عالية ولدية مستوى عالي في تنفيذ
احلاالت اخلططية املطلوبة وســريع
االستجابة ،فإن ضغطة واحدة على
الزر ســتظهر أفضل اخليارات املتاحة
للمديــر الفني بحيث تســهل لديه
عملية االختيار من خالل املقارنة.
كما أن هناك تقنية خاصة بالطاقم
الفني وهــذه التقنية ســهلت من
عمــل الطواقم الفنية فــي األندية
حيث مكنت املدربني واملساعدين من
تدويــن األرقــام األحصائية ولقطات
الفيديو واألهداف وربــط أجهزتهم
سويا ً من أجل اإلعداد األمثل للمباراة
ودراسة املنافس.
وهنــاك تقنية لــن تأخــذ طريقها
للتطبيــق وهذه التقنيــة متعلقة
باستخدام الشــرائح الذكية وزرعها
داخل أجســام الرياضيني ورمبا تصبح
مع الوقت أشــبة بتناول املنشطات
وســتكون هــذه الشــرائح الذكية
نقطة مفصليــة في مجال الرياضة
وإنقالبا ً حقيقيــا ً في عالم التنافس،
وهنــاك شــركات تقــدم معلومات
إلى فريق التحليل وتســتطيع تلك
الشــركات من تقدمي معلومات على
شكل إحصائيات وخوارزميات تتعلق
باملباريــات للفريق وكذلــك الفريق
املنافس.
* أكادميي عراقي

حسين الصدر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED
Husseinalsadr2011@yahoo.com

وقفة متأملة
--1
قرأت ما كتبه أحد االعــام البارزين عن
ُ
نفسه فوجدت ُه يكرر االعجاب بفصاحته
وخطابته وقوافيه !!..
--2
وأنا ال أنكــر على الرجل َف ْ
ضلَــ ُه وكبيرَ
بكثيــر من العلــوم والفنون،
معر َف ِتــه
ٍ
ولكني اســتغرب أشد االســتغراب من
اشارات َه املتكررة الى فصاح ِته وخطابته
وشعره !!..
ُ
ْ
ــم على نتاجه ملن يقرؤه
ك
حل
ا
ولَ ْي َت ُه تَرَ َك
َ
من العلماء واألدباء وال ُنقّ اد ..
– -3
ذك ّرني هذا بخبر نقله لي صديق عزيز
قال :
ا ّن ولده فالنا ً  ،اذا اســتمع الى أهله وهم
ميتدحون فتّاة مع ّي َن ًة ويصفونها باجلمال
يقول لهم متسائال :
هل هي أجمل مني ؟!
واذا كان هذا الفتى الذي لم يبلغ مرحل ُة
النضوج معذورا ً لفقدانه رشده ،فال أظن
أ َّن صاحبنــا املفتو َن بفصاحته وخطابته
وشعره معذورٌ في ما ذهب اليه !!..
--4
استمعت اليه ُمتح ِدثا ً وخطيبا ً فلم
لقد
ُ
أج ْده من فرسان اخلطابة ،
كما أني لم أ َ ِج ْد في كتاباتِه ما
يشجع ِني
ُ
على إدخاله في نادي كبار الفصحاء .
وأما شعره فهو وإ ْن كان موصوفا باجلودة
االّ انّه ال يُقارن بشعر العمالقة الكبار من
شعراء العراق فضال ً عن شعراء العربية
املشاهير .
--5
ان االوصاف التي ذكرها لنفسه ميكن ان
يكون لها وق ٌع كبيرفي النفوس إ ْن كانت
صادر ًة بحقّ ه من غيره .
--6
ا ّن العلمــاء الربانيني يختمون ما يكتبون
بأوصاف تَق ُ
ْط ُرتواضعا ً وبعيدا ً عن الذاتّية
...
أما كبار الشــعراء أمثــال املتنبي فلهم
مسلك آخر .
يقول ابو الطيب
انا الذي ن ََظر األعمى الى أدبي
ص َم ُم
وأسم َع ْ
ت كلماتِي َم ّن به َ
َ
ويقول املع ّري :
كنت االخيرَ زمان ُه
واني وإ ْن
ُ
ُ
االوائل
َط ْع ُه
لم ت ْ
آلت مبا ْ
ٍ
َست ِ
وكان األليــق بصاحبنــا أ ْن يجــري على
نهج العلمــاء ويبتعد عن نهج املفتونني
بانفسهم .
--7
ان االنتصــار علــى الــذات هــو عصار ُة
العصارات في ميدان الســمو األخالقي
وهو العملة النــادرة ال في أيامنا هذه بل
على امتداد األيام .

يترك صناعة االثاث ليصنع مصغرات التراث البغدادي
وداد إبراهيم
ترك احــد النجارين احلرفيني ،صناعة
األثاث التي قضــى معها زمنا طويال،
بعــد ان اســتهوته صناعــة مناذج
ومصغرات للتراث البغدادي ،ليتعامل
معها بكل تفاصيلها وبدقة متناهية
جتعلها تكتسي اجلمال قبل احلرفية.
رشــيد حميد الياسري قال عن عمله
في صناعة منــاذج من التراث" :مهنة
النجارة ،املهنة األهم واألكثر انتشارا
في املناطق الشــعبية حيث عشت
طفولتي ،اذ يعمد الشــباب في احمللة
الى تعلم مهنة يستطيع من خاللها
ان يبني مستقبله اما جنارا او صباغا،
وكان اشقائي ووالدي امهر النجارين
في املنطقة ،يصنعون القوارب واثاث
البيوت واملكاتب ولهم محال معروفة،
وتعلمت املهنة بحكم التوريث ،واول
ما تعلمت ،صناعــة القارب الصغير
بكل تفاصيله الدقيقة والبسيطة".
وتابع" :كثيرا ما جذبني منظر البيوت
القدمية التي تطل على ضفاف دجلة،
واحيانا اجتول في مناطق تراثية كثيرة
مثل منطقة (الشيخ بشار) الواقعة
خلف دائرة التقاعد واملعروفة بجمال
تراثها ،والتقط صورا للبيوت التراثية،
ومــا وجدتــه ان مناذج الشــبابيك او
الشــرفات في كل املناطق واحد من
حيث الشــكل ،وفي كل املناطق جتد
الشناشــيل باحلجم والطراز نفسه،
مــا يضفــي عليها مســحة جمال
اضافية تتعلــق بالتاريــخ وطبيعة
احلياة البغداديــة ،حتى قررت ان اترك
عملــي كنجار لألثاث وبــدأت بصنع
مناذج من مســتلزمات البيت العراقي
القــدمي مثل االريكة وســرير الطفل
الهزاز(الــكاروك) و(العربة الصغيرة)
واســتطعت ان اصنــع شناشــيل
باملواصفات نفســها وحرصت على
نقــل كل التفاصيــل باعمالي .كما
صنعت شــرفة تراثيــة وأحيانا يأتي
زبون ويطلب منــي ان اعمل له قاطع
خشــبي تراثي فاصنعه له على وفق

نشــرت املمثلة املصرية
منة فضالــي مجموعة
صــور جديــدة مــن
كواليــس مسلســلها
اجلديد "ســكن البنات"،
فــي صفحتهــا اخلاصة
علــى موقــع التواصل
اإلجتماعــي ،وظهــرت
فضالي ببطــن منتفخ
كجزء من شــخصيتها
احلامــل في املسلســل،
وأرفقت الصــور بتعليق
كتبت فيه ":نانسي من
مسلســل سكن البنات
على قناة النهار ،يوميا".
وكانت فضالــي كتبت

املواصفات التراثية".
ويضيف" :وجدت في هذا العمل متعة
لي وللزبائن ألنه يضــع صورة للتراث
بشــكل مصغر كتحفــة في البيت
وتلك احــدى طــرق محافظتنا على
هذا التراث اجلميــل الذي بدأ يختفي
من احياء بغداد ،وهناك مناطق تراثية
بــدأت تلفظ أنفاســها األخيرة ،وقد
جتهل االجيال القادمة شــكلها وما
كانت عليه مناطق بغداد.

مــن أن احلفل يقــام افتراضيا ،حيث
نشر احلساب الرسمي للحفل صورا
للنجمات مصحوبة بتعليقات ،ومن
بينهم صورة لـ جاين ليفي ،املرشحة
جلائزة أفضــل ممثلة عن مسلســل
تلفزيوني"Zoey's Extraordinary
 ،" Playlistمعلقا" :جاين تضع
أغنية غير اعتيادية في قلوبنا
بفستانها".
وظهرت الفنانات مبالبسهن
املتأنقة فــي بيوتهن ،حيث
تتابعن حفــل توزيع اجلوائز،
وســيقدم مقدمــو احلفل

توجيه عقوبات مهينــة للطالب في املدارس ،معززة
حظرا قائما أصال على أشكال القصاص اجلسدي.
وشملت املمارسات احملظورة الضرب بالعصى أو
إرغام الطالب علــى البقاء واقفني أو راكعني
على األرض لســاعات ،إضافة إلى توجيه
اإلهانات اللفظية.
وكانت فتــاة تبلغ من العمر عشــر
سنوات ،توفيت في سبتمبر املاضي،
فــي مقاطعة سيتشــوان جنوب
غربــي البــاد بعد أن ســحبت
معلمة الرياضيات أذنيها وضربت
رأسها ،على وفق ملا ذكرته وكالة
أنباء شينخوا الصينية.
وشــجعت القواعــد اجلديدة
الطــاب ،على كتابة رســالة
اعتذار أو تنفيذ مهام في قاعة
التدريس في حــال ارتكابهم
مخالفات طفيفة ،أما أولئك
الذيــن يرتكبــون مخالفات
أكبــر ،بينهــا املضايقــات
اجلسدية ،فيمكن حرمانهم
مؤقتا من متابعة الدروس أو
متابعتهم من اختصاصيني
نفسيني.

 500طائرة تضيء سماء مدينة
صينية بمهرجان الفانوس
الصباح الجديد  -وكاالت:
أضاءت  500طائرة من دون طيار ،الســماء ليال،
في مدينة قوانغتشــو جنوبــي الصني ضمن
فعاليات مهرجان الفانوس الصيني التقليدي.
وشكلت الطائرات من دون طيار صور مجسم
ثالثي األبعاد "لشهداء صينيني من أجل تكرمي
اجلنود الشــجعان على احلدود" وفقا لشبكة
 CGTNالصينية.
ووفقــا للشــبكة فقــد احتضنــت "مدينة
قوانغتشــو حاضــرة مقاطعــة قوانغدونغ
الواقعة جنوبي الصني سلســلة من أنشطة
مهرجان الفانوس علــى ضفاف بحيرة باي إي،
كما شكلت الطائرات صورا رائعة على شكل
فوانيــس وحيوانــات متنوعة فــوق النهر ،ما
أضفى بريقا على املهرجان الصيني التقليدي".
ومهرجــان الفانــوس أو مهرجــان الفانوس

الربيعــي ،مهرجــان صينــي يتــم
االحتفال به في اليوم اخلامس عشر
من الشهر األول في التقومي الصيني
القمــري .وميثــل اليــوم األخير من
احتفــاالت رأس الســنة الصينية
التقليدية.
وفي أثناء املهرجان يخرج األطفال
ً
ليل وهــم يحملون فوانيس ورقية
ويحلون األلغاز على الفوانيس.
وفــي العصــور القدميــة ،كانت
الفوانيس بســيطة إلى حد ما،
وكان لإلمبراطور والنبالء وحدهم
فوانيــس كبيــرة ومزخرفــة.
اما فــي العصر احلديــث ،فتم
تزيــن الفوانيــس بالعديد من
التصميمات املعقدة.

مؤخــرا ً فــي صفحتها
اخلاصــة علــى موقــع
التواصــل اإلجتماعــي،
نصيحــة توجهت فيها
إلى النساء وكتبت فيها:
"كونــي مغــرورة حتي
يبتعد عــن طريقك كل
رجل ضعيف.

ديما قندلفت

امــا عن مــردوده املالي فقــال" :كل
ما اصنع يتلقفه الزبائن بحماســة،
ووجــدت ان هنــاك رغبــة بشــراء
مصغرات التراث وان كنت ابيع بسعر
رخيــص ،لكــن أفضل مــن صناعة
غرف واثاث بيت انتظر بيعه ألشــهر،
واملنافســة فــي الســوق كبيرة مع
األثــاث التركي واملاليــزي وغيرها من
الصناعات رخيصة الثمن والتي تغرق
محال األثاث".

اما عن إقامة معرض له فقال" :عرض
علي بعض االصدقــاء إقامة معرض
فــي املتحف البغــدادي او في البيت
الثقافي في شارع املتنبي ،فوجدت ان
هذا يحتاج الى جتهيز وصناعة اشكال
كثيــرة فأجلــت اقامتــه ،واكتفيت
بالبيع املباشــر ووجدت متعة ان تبيع
ما تصنع بســرعة مــا يحفزني على
العمــل وصناعة مصغــرات بأعداد
اكثر".

نجمات "غولدن غلوب" يستعرضن أزيائهن من المنزل
الصباح الجديد  -وكاالت:
للمرة األولــى ،ال تزدحم الســجادة
احلمــراء حلفل توزيع جوائــز "غولدن
غلــوب" بنجــوم وجنمــات هوليوود،
ليســتعرضوا أزيائهم البراقة وسط
وميــض الكاميــرات وميكروفونات
املراســلني والصحفيني ،حيث كانت
النســخة الـ 78من احلفل افتراضية،
بســبب إجراءات مواجهــة جائحة
كورونا.
وحرصــت مجموعة مــن النجمات
املرشحات جلوائز "غولدن غلوب" على
التصوير واستعراض أزيائهن ،بالرغم

أخبــارهــــــــــم
منة فضالي

الصين تمنع توجيه عقوبات
مهينة للطالب في المدارس

الصباح الجديد  -وكاالت:
قررت الســلطات الصينية ،منع املدرســن توجيه أي عقاب
للتالميذ ،من شــأنه التسبب بصدمات جســدية أو ذهنية،
بعد وفاة عدد من الطالب في السنوات األخيرة بسبب قسوة
العقاب.
وكانت السلطات الصينية ،حظرت العقاب البدني عام ،1986
لكــن التنفيذ كان متســاهالً وغال ًبا ما يغــض أولياء األمور
الطرف عن هذه املمارسة.
ومنعت القواعد اجلديدة التي نشــرتها وزارة التربية الصينية
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اجلوائز ،لكــن الفائزين ســيظهرون
افتراض ًيــا ،وهم مســتعدون إللقاء
خطابات افتراضية.
وقالــت أمانــدا
ســيفر يد ،
ا ملر شــحة
عن دورها

كممثلة مساعدة في فيلم "،"Mank
إنها ستشــاهد احلفل في املنزل مع
عائلتها ،مبا في ذلــك طفلها املولود،
وظهــرت أماندا في غرفة املعيشــة
مبنزلها بفستان وردي.
وظهــرت كالــي كوكو ،املرشــحة
جلائزة أفضــل ممثلة في مسلســل
تلفزيوني عــن دورها في "The Flight
 ،"Attendantبفســتان فضي اللون،
أما أندرا داي ،املرشــحة جلائزة أفضل
ممثلة دورها في فيلــم "The United
 ،"States Vs. Billie Holidayفظهرت
في حديقة منزلها بفستان أبيض.

ردت الفنانة الســورية
دميــا قندلفــت على من
يتهمها بتقليد الفنانات
اللبنانيــات مــن حيث
حرصهــا علــى تطبيق
املوضــة بأنها ال تقلد أي
شخص ،فاألناقة ليست
حكرا ً على أحــد ،برغم
أنهــا تعتــرف بأنه من
املعــروف أن اللبنانيــات
هن االكثر أناقة ومتابعة
للموضة .وأجابت بأنه من
غير املنطقــي أن نحصر
صفــة معينــة مبمثلني
مــن جنســية معينة،
وتابعت أن البعض يقول
جملة (مــا حد ميثل بعد
الســوريني) لتوضــح أن

هنــاك ممثلــن مبدعني
مصريني ولبنانيني ،وليس
فقط جنســية معينة،
وتقول دميــا بطريقة غير
مباشــرة "كفى تفريق
بيننا" .واشــاد اجلمهور
بارائها التــي وجدوا انها
تنم عــن ثقافــة ووعي
وحــس وطنــي وعربــي
عالي.

زين العمر
اشــار الفنان اللبناني
زين العمــر الى انه يريد
سالما مع العالم أجمع،
وأن يعيش بســام في
وطنــه ،وكتــب علــى
صفحته اخلاصــة" :انا
مواطــن لبنانــي بدي
ســام مــع كل الكرة
األرضيــة وبــدي عيش
بوطنــي بســام وبدي
شــعبي كلــو يعيش
بســام بــدي دافع عن
وطني وبس ،إي بحب كل
العالم بس مش مجبور
حارب كرمــال حدا ،كل
بلد يدافع عن حالو ،من
أول ما خلقنا عايشــن
باحلرب ،أحالمنا ضاعت

بكفــي" ،اال انه تع ّرض
النتقاد من البروفيسور
في العلوم السياســية
أســعد أبو خليل الذي
ع ّلــق" :بده ســام مع
إسرائيل ليعطف عليه
بو ناصــر بحفلــة في
الرياض" .بــدوره ر ّد زين
بغضــب عليه وانتفض
على اتهامات ابو خليل".

رسامة شابة تخطف األنظار
بلوحات على "كف اليد"
الصباح الجديد  -وكاالت:
حالة فنيــة وجتربة تبدو مغايرة عن الســائد،
تلك التي تصنعها الفنانة املصرية الشــابة
لورا ،إذ تقوم بالرسم على مساحة ال تتجاوز
كف اليــد الواحــدة ،مبقــدار نحو خمس
سنتيمترات.
الفنانة املصرية ترسم وجوه األشخاص،
مســتعملة األلــوان املائيــة لتنحت
رســومات بـ"اخلدع البصرية" جعلتها
حديث مواقع التواصل االجتماعي في
مصر.
وأوضحت أنه منذ عام تقريبا ،قررت
أن حتترف رســم "البورتريه" ،لكن
املهــارة اإلضافيــة تتمثــل بإجناز
الرســم على مســاحة ال تتجاوز

اخلمس سنتيمترات ،وبدال من الورق واللوحات املعتادة
تستعمل كف اليد .وقامت لورا ،التي تقطن في قرية
البياضية الواقعة مبحافظــة املنيا في صعيد مصر،
ايضا باستعمال املنطقة احمليطة بفمها ،كمساحة
تضع فيها رسوماتها مثلما تفعل على كفها ،حيث
تواصل الرسم لتجسد شخصيات عامة وكارتونية،
حســبما توضح ،ما يتطلب منها الكثير من اجلهد،
نظرا لصغر ودقة مساحة الرسم.
تقــول" :أحب أن أرســم شــخصيات كرتونية على
شــفتاي وأحركهم وكأن الشخصية الكارتونية هي
التي تتحدث ،مما يجعل األمر ممتعا ومسليا".
من بني األحالم التي تراودها أيضا ،أن تصبح "أيقونة"
في عالم الفن ،ويتردد اســمها مقرونا بالنجاح ويزيد
عــدد متابعيها ،فيرى كل النــاس فنها واحملتوى الذي
تقدمه.

يسرا :مواقع التواصل
االجتماعي صارت وسيلة لإليذاء
الصباح الجديد  -وكاالت:
حــذرت الفنانــة يســرا من
التطــورات اخلطيــرة التــي
حدثــت مؤخرا علــى مواقع
التواصــل االجتماعي ،والتي
حولتهــا لوســيلة لإليــذاء
والتباعد بني الناس ،مؤكدة
أنهــا صــارت تتعامل مع
السوشــيال ميديا مبيزان
حساس ،وتعوض اإلساءة
املوجهــة إليهــا وحمالت
التنمــر بهــا ،باالقتراب ممن
يحبونها في الواقع.
وأضافــت فــي أثنــاء حلولها
ضيفــة على برنامج "ســهرانني" ،الذي
يقدمه الفنان أمير كــرارة" :هذه املواقع
أصبحت وسيلة لإليذاء وإبعاد الناس عن
بعضهم البعض ،وحتتاج لتوازن دقيق من
اإلنسان في استعمالها".
وتابعــت" :مؤكــد نفــرح بالتعليقــات
االيجابية واجلميلة ،لكن عندما تالحظ ان
احدهم يركز على كيل السباب والشتائم

وكأنــه يتحداك ان تــرد عليــه ،وانت تفضل
التجاهل ما يســتفزهم ويجعلهم يشتمون
ويتنمــرون اكثر ،لكــن انا "اشــتري دماغي"
واحاول ان ال اســتفز من هذه التعليقات ،الن
اعلم ان هناك اناس حولي يحبوني ويدعموني
بكل وسيلة.:
وعن كواليس مشاركتها في أغنية " 3دقات"،
التــي حققت جناحــا كبيرا خالل الســنوات
املاضيــة ،قالت يســرا إنها كانــت قد قررت
االعتذار عنها قبل أن تستمع للحن والكلمات،
مضيفة :كنت متوجهــة القدم اعتذاري فقد
اتصل بي سيف الشواربي وقال ان الفنان "أ ّبو"
يريد ان اشــاركه االغنية فاســتغربت االسم
وقلت له (أ ّبو مني؟) انا ال اعرفه!".
وتابعت" :قررت الذهاب اليهم في االســتوديو
لالعتذار مباشــرة منه ،وفجأة سمعته يقول
اجلــب امليكروفــون وال ادري كيف ســجلت
االغنية خالل ســاعة فقط ،مــع اني لم اغن
منذ ســنتني ،واتضح ان السيناريســت تامر
حبيب هو من كتــب املقطع الذي اقوم بأدائه.
الفنان عمرو ديــاب اعرب عن اعجابه باألغنية
وقال انها من االغاني احملببة الى قلبه".

