
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

7
اليوم.. كالسيكو بال 
جمهور بين الزوراء 

والجوية

5
كمال رمزي رئيسا 
للمهرجان القومي 
للسينما المصرية

8 صفحات

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــراسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرةالسنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

ASSABAH ALJADEED

Wed. 10 Mar. 2021 issue (4614)األربعاء 10 آذار 2021 العدد )4614(
ية

قا
لو

ل ا
سائ

بو
م 

تز
ال

الصباح الجديد ـ متابعة: 
ذكــرت وزارة الدفــاع األمريكيــة 
بايدن  جو  الرئيــس  أن  )البنتاغون( 
قد فرض قيودا على شــّن هجمات 
بطائرات مســّيرة ضّد مجموعات 
جهادية خارج نطاق ميادين احلروب 
املّتحدة  الواليات  فيهــا  املنخرطة 
رســمياً، وهي أفغانستان وسوريا 
والعــراق. وقــال املتحدث باســم 
البنتاغون جون كيربي إن أي ضربة 
مت التخطيــط لها ضد مجموعات 
جهادية خارج أفغانســتان وسوريا 
البيت  علــى  ســُتحال  والعــراق 
إذنه قبل  األبيض للحصول علــى 

تنفيذها.
وحتــّدث كيربــي عــن "توجيهات 
مؤقتــة مت توزيعهــا لتوفيــر رؤية 
شاملة للرئيس بشــأن العمليات 
الهامــة". وتابــع أّن التوجيهــات 
ليســت "دائمة" وأّن األمر ال يعني 
بواســطة  الهجمــات  "وقــف" 
طائرات مســّيرة. وأضاف "نواصل 

التركيــز على التهديد املســتمر 
الذي تشــّكله املنّظمات املتطّرفة  
التعاون مع  نزال مصّممني على  ال 

التصّدي  فــي  األجانب  شــركائنا 
لهذه التهديدات".

تاميز،  وبحســب صحيفة نيويورك 

مت إبالغ القادة العســكريني ســّراً 
أعلن عنها  التي  التوجيهات  بهذه 
في األيام األخيــرة لدى توّلي بايدن 

الرئاسة في 20 كانون الثاني.
وكان الرئيــس األمريكي الســابق 
دونالــد ترامب ومنــذ بداية واليته 
الرئاســية فــي العــام 2016 قد 
العمليات  إدارة  فــّوض ســلطات 
العسكرية ضّد اجملموعات اجلهادية 
التــي كان ســلفه بــاراك اوباما 
إلــى قادته  قد توالها شــخصياً، 

العسكريني مؤّكداً "ثقته بهم".
ومنــذ وصــول ترامب إلى ســّدة 
الضربــات  تضاعفــت  الرئاســة 
بواســطة طائرات مسّيرة من 11 
عملية فــي الصومال فــي العام 
2015 إلــى 64 عملية فــي العام 
2019، وفــق منظمــة "إيــروورز" 

املتخّصصة.
بواســطة  الغــارات  وأصبحــت 
الوحيدة  الوسيلة  مسّيرة  طائرات 
العسكري  الوجود  في دول يقتصر 
األمريكي فيها على بضعة عناصر 
نخبة دعماً للقوات احلكومية، على 
غــرار الصومال حيث تســتهدف 

الواليــات املتحــدة عناصر حركة 
"الشباب اإلسالمية"، وليبيا حيث 
تطــارد مقاتلي تنظيــم "الدولة 

اإلسالمية".
وعلى الّرغم من تأكيد العسكريني 
بـ"دّقــة  تّتســم  الضربــات  أّن 
فــإن منظمــات غير  جراحيــة"، 
حكوميــة حتّملهــم مســؤولية 

سقوط قتلى مدنيني.
وفي أول تقرير علني حول العمليات 
العسكرية األمريكية في الصومال 
نُشر في شباط 2020، ذّكر املفّتش 
العام في وزارة الدفــاع غلني فايّن 
بأن املهمة الرســمية املوكلة إلى 
أفريكــوم )القيــادة العســكرية 
األمريكيــة ألفريقيا( هي "تقليص 
وتنظيم  "الشــباب"  حركة  وجود 
الصومال  في  اإلسالمية"  "الدولة 
األخرى  املتطرفــة  والتنظميــات 
الكافي  بالقدر  أفريقيا  في شــرق 
الذي مينعهــم من اإلضرار مبصالح 

الواليات املتحدة".

تشمل ميادين حروب الواليات المتحدة

جـو بايـدن يفـرض استحصـال موافقـته
قبـل شـن هجمـات بالطائـرات المسيـرة 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رميون  اللبناني  الطاقة  وزير  أعلن 
غجر امس الثالثاء ، أن بالده متلك 
األموال الكافية الســتيراد وقود 

الكهرباء حتى آخر آذار احلالي.
وحــذر غجر في تصريــح متلفز 
"من الوصول إلى االنقطاع التام 
للكهربــاء من بعــد نهاية هذا 
بكل  "سعينا  مضيفا  الشهر".، 
لكهرباء  السلفة  لتأمني  الطرق 
لبنــان وتقدمنــا جمللــس الوزراء 
لتحقيق  مكــرر  معجل  بقانون 

ذلــك ووصلنا إلى هــذه املرحلة 
بســبب مشــكلة هيكلية في 

التعرفة".
وتابع وزير الطاقة: "العراق سيمد 
لبنان بـ 500 ألف طن من الفيول 
لبنان  وحاجة  األســود،  }النفط{ 
هي مليون طن، وما ســنقوم به 
هو اســتبدال هذا النفط ونضع 
قيمة  لبنان  مصرف  في  باملقابل 
هذا النفــط على أن تصرف هذه 
لبنــان حصرا،  داخل  الــدوالرات 
من  االتفاق  توقيع  بانتظار  ونحن 

قبل احلكومة العراقية".
وكان مجلــس الــوزراء العراقي، 
وافق في وقت سابق على مشروع 
االتفاقية لتزويد لبنان باملنتوجات 
بنود تشــجيعية  النفطية وفق 
اللبناني  املالــي  الوضع  تراعــي 
إلى  العراق  وقوف  وتؤكد  املتعثر، 

جانب لبنان في محنته احلالية.
ومبوجب االتفاقية، سيزود العراق 
لبنان مبليون برميــل من الفيول 
و500  للكهرباء،  }النفط األسود{ 
ألف برميل من النفط اخلام، ميكن 

اســتبدالها بكميات من الفيول 
أو املنتجــات النفطيــة، على أن 
تقدم احلكومــة العراقية 25 في 
دعماً  الصفقة  قيمــة  من  املئة 
للبنان، وفترة ســماح لتســديد 
بقيــة األموال املســتحقة ملدة 
مبقابل خدمات  أو  أشــهر،  ستة 
يتم االتفــاق على تفاصيلها في 
مباحثات بني البلدين، مبا في ذلك 
معاجلــة واستشــفاء املواطنني 
املستشــفيات  في  العراقيــني 

اللبنانية.

السليمانية ـ عباس اركوازي:
حماية  منظمات  شــبكة  قدمت 
الكردية،  املمثلة لالحــزاب  املــراة 
ملنع  االقليــم  برملــان  الــى  طلبا 
في  املــرأة  املســتمر ضد  العنف 
يوم  8 شباط  االقليم،ببمناســبة 

املرأة العاملي.
وقالت رئيســة جلنــة الدفاع عن 
حقــوق املرأة في برملان كردســتان 
لنجة ابراهیم عبدالرحمن دزه  یي، 

ان اللجة استقبلت شبكة حماية 
املرأة في االقليم التي قدمت عددا 
من املطالب والتوصيات العتمادها 
في برملان كردستان، وتشريع قوانني 
متنع اســتمرار العنف واملمارسات 
الالنســانية التي متارس ضد املرأة 

في االقليم.
واكــدت دزه يــي، ان اللجنــة لن 
تدخر وســعا وســوف تبــذل ما 
بوسعها لتشــريع بعض القوانني 

والبنود التي من شــان اقرارها، ان 
القتل  اســتمرار عمليات  حتد من 
والتجاوزات التي تواجهها النسوة 

في االقليم.
واصــدرت جلنــة املرأة فــي برملان 
االقليم بيانا مبناسبة اليوم العاملي 
للمرأة، اكدت خالله ان اإلحصائيات 
التي حصلت عليها في قضايا قتل 
املرأة في هذه الســنة كمثيالتها 
املاضيــة، بــل أكدت بــان العمل 

ضد  العنف  ومناهضة  املشــترك 
املرأة في إقليم كردستان في غاية 
األهميــة، لــذا على املؤسســات 
إقليم  وحكومة  وبرملــان  الوطنية 
اخملتصة  واملنظمــات  كردســتان، 
بشؤون املرأة، العمل على القضايا 
ومنها  باملــرأة  واملعنية  اخملتلفــة 
مناهضــة العنــف ضــد املــرأة، 
بالتعــاون مــع احملاكم مــن أجل 

مكافحة هذه الظاهرة.

منظمات نسوية تقدم طلبا عاجاًل الى برلمان االقليم وزير الطاقة يحذر من إنطفاء تام للكهرباء بنهاية هذا الشهر
لتشريع قوانين تصون حقوقهن

طالبن بانهاء التمييز النوعي والتجاوزات المستمرة ضدهن العراق يسهم في تبديد ظلمة لبنان

التميمي تتحدث عن "خطوة" أقدم عليها 
4كردستان ستعجل من حسم الموازنة جوزيف عون يهاجم المسؤولين ويحذر

3من توريط الجيش في مشاحنات سياسية

بغداد ـ الصباح الجديد:   
عــراق  مؤسســة  كشــفت 
للدراســات  املســتقبل 
االقتصاديــة،  واالستشــارات 
ارباحاً ضخمة عما استحصلته 
شــركات  من  العراقية،  الدولة 

الهاتف النقال خالل 10 أعوام.
وقالت املؤسســة في تقرير إن 
"واردات الدولــة العراقيــة من 
شركات الهواتف النقالة للفترة 
مــن 2009 لغايــة 2020 بلغت 
اكثر مــن 13 مليار دوالر اعتمادا 
على النســب املستقطعة من 

الشركات".
وبينــت ان "هذا املبلــغ ميثل ما 
ايرادات  %28 من مجمل  نسبته 

العاملة في  الثالث  الشــركات 
العــراق، وميثــل ضعــف ارباح 
الشــركات الثالث التي حققت 
مجمــل اربــاح بلــغ 6.2 مليار 

دوالر".
واوضحــت ان" ايــرادات الدولة 
جاءت حســب العائدات الثالثة 
التالية: عائدات التراخيص والتي 
بلغــت 6.8 مليار دوالر متثل 17% 
و  الثالث،  الشركات  عائدات  من 
عائدات الضريبة املضافة والتي 
فرضت منــذ 2014 وبلغت 5.3 
مليــار دوالر ، وعائــدات ضريبة 
الدخــل على الشــركات والتي 
بلغت 1.08 مليار دوالر متثل 15% 

من صافي ارباح الشركات".

13 مليار دوالر واردات الدولة
من شركات الهاتف النقال ما بين 

 2020 - 2009

بغداد - الصباح الجديد:
املالية علي عبد االمير  وزير  اصدر 
عالوي، أمرا وزارياً بسحب يد مدير 
عام مصرف الرافدين حسني علي 

محيسن، واحالته الى التحقيق.
وبحســب وثيقة هي صورة لألمر 
االعالم  وســائل  تداولتها  الوزاري 
والوكاالت اإلخبارية امس الثالثاء، 
يحمل توقيــع وزيــر املالية علي 
عــالوي، وصدر بتاريــخ األمس )9 
آذار 2021(، امر الوزير بســحب يد 

على  معه  والتحقيق  محيســن 
خلفية توقيعه عقــدا مع احدى 
شــركات الدفع االلكتروني " من 
دون استكمال االجراءات القانونية 

."
األمــر الوزاري اورد ايضــا ان الوزير 
كلــف  بــالل صبــاح احلمداني 
بتولي منصــب مدير عام مصرف 
التحقيق  انتهــاء  حلني  الرافدين، 
العام  املديــر  الســابق  املدير  مع 

مسحوب اليد.

بغداد - الصباح الجديد:
صــوت مجلــس الــوزراء في 
على  الثالثاء،  امس  جســلته 
ماليني  عشــرة  مكافأة  صرف 
دينار لعوائل ضحايا كورونا من 

منتسبي وزارة الصحة.
وذكــرت وزارة الصحــة فــي 
بيان مقتضــب اطلعت عليه 
الصباح اجلديد نسخة منه: " 

بناءا على ماطرحه الوزير حسن 
محمد التميمي بشكل طارئ، 
الــوزراء على  صوت مجلــس 
صرف مكافئة )عشــرة مليون 
كورونا  ضحايا  لعوائــل  دينار( 
مــن منتســبي وزارة الصحة 
والبيئة تقديــرا جلهودهم من 
واالمن  املواطن  ســالمة  اجل 

الصحي العراقي".

10 ماليين دينار مكافأة لعوائل 
ضحايا كورونا من منتسبي الصحة

 امر وزاري بسحب يد مدير عام مصرف 
الرافدين واحالته الى التحقيق

على خلفية توقيعه عقدا مع شركة للدفع االلكتروني

بغداد - وعد الشمري:
استبعدت اللجنة املالية النيابية 
أمــس الثالثاء، متريــر املوازنة في 
جلســة االثنــني املقبــل، وفيما 
أشــارت إلى أن العديد من الكتل 
السياســية لديهــا مطالب لم 
يتم حسمها لغاية اآلن، أوضحت 
أن املشــروع بحاجة إلى مزيد من 
النقاط  علــى  لالتفاق  احلــوارات 
منها  املتعلقة  ســيما  اخلالفية، 

بإقليم كردستان.
وقال عضــو اللجنة النائب أحمد 
حمة رشــيد فــي تصريــح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "رئيــس 
النواب محمد احللبوسي  مجلس 
وافق على طلــب قدمه عدد من 
التصويت على  النــواب بجعــل 
قانون املوازنة في جلســة االثنني 

املقبل".
وأضاف رشيد، أن "جميع املؤشرات 
تدل على أن القانــون لن ميّرر في 
هذا املوعد، وسيتم التأجيل على 

التصويت إلى وقت الحق".
وأشــار، إلى أن "اخلالف مع إقليم 
كردستان ما زال مستمراً، والكتل 
الشيعية لم تقدم لغاية اآلن نصاً 
بديالً عما ورد في النص احلكومي 
بشــأن االلتزامــات النفطية بني 

بغداد وأربيل".
السنية  "الكتل  أن  رشيد،  ولفت 
هــي األخــرى لديهــا اعتراضات 
كبيــرة علــى القانون، الســيما 
االجتماعية  املنافــع  فقــرة  في 

واستثمارات احملافظات احملّررة".
وبــني، أن "كتلــة النهج الوطني 
في  الفضيلــة  حلــزب  املمثلــة 
مجلــس النواب لديهــا مطالب 
أيضاً، ولــن تقبل بالتصويت على 

القانون ما لم يتم تضمينها".

"حتالف سائرون  أن  رشــيد،  وأورد 
ممثل التيار الصدري في البرملان، لم 
يبد موقفاً لغاية اآلن سواء مؤيداً 
أو  باألغلبية  التصويــت  لعملية 
رافضاً لها، وهــذا يعني أن فرص 
مترير القانون يــوم االثنني من دون 
الوصول إلى اتفاق ضعيفة جداً".

وذكر، أن "الوفــد الكردي قد عاد 

اإلقليــم وهو مؤيــد للنص  إلى 
املوازنة  قانــون  فــي  احلكومــي 
املتضمن تسليم 250 ألف برميل 

يوماً".
"القانون  أن  إلى  رشــيد،  ومضى 
بحاجة إلى مناقشــات سياسية 
واالعتماد  للتصويت  بغية عرضه 
واالبتعاد عن منهج  التوافق  على 

األغلبية".
من جانبهــا، أفادت عضو اللجنة 
إلى  حمــدون  محاســن  النائبة 
بأن "مشــروع  اجلديد"،  "الصباح 
قانون املوازنة ال ميكــن متريره في 

ظل األجواء السياسية احلالية".
"اخلالف مع  أن  وتابعت حمــدون، 
إقليم كردســتان ما زال مستمراً 

النفطية،  االلتزامات  موضوع  في 
لكتل  مطالــب  هنــاك  وكذلك 
أخرى جتعل عمليــة مترير املوازنة 

بالشكل احلالي صعبة".
ودعت إلــى "تكثيف احلوارات بني 
الكتل السياسية والتواصل فيما 
بينها من أجــل الوصول إلى حل 
يضمن حقــوق الكافة وال يتضرر 

منه املواطن البسيط".
وانتهت حمــدون، إلى أن "اللجنة 
بأنها  التزاماتهــا  أنهــت  املالية 
قامــت بإعــادة صياغــة كاملة 
ملشــروع قانــون املوازنة وضغط 
النفقات وتقليل العجز، ولم يبق 
هناك ســوى اخلالفــات املتعلقة 

باجلانب السياسي".

المالية النيابية تستبعد تمرير الموازنة في جلسة 
االثنين المقبل جراء تجاذبات الكتل السياسية

اللجنة املالية

تعيقها مطالب لم تحسم حتى اآلن

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار ســلة نفط 
لتصل  الثالثــاء،  امــس  أوبك 
إلى أكثر مــن 68 دوالراً متاثرة 
النفطية  اخلامــات  بارتفــاع 

االخرى.
وذكــرت منظمــة أوبــك في 
الصباح  عليه  اطلعــت  تقرير 
اجلديد، إن “ســعر ســلة أوبك 
من ثالثة عشــر برميالً للخام 
ارتفع مبقدار 1.14 دوالراً لتصل 
إلــى 68.17 دوالراً، مقارنة بيوم 
فيها  السعر  بلغ  التي  اجلمعة 

67.03 دوالراً.
وعــزا بعض اخملتصــني ارتفاع 
تأثرها  نتيجــة  أوبك  أســعار 
باخلامــات األخــرى التــي هي 
بابقاء منظمة  تأثــرت  األخرى 

اوبك على انتاجها دون زيادة.
الدول  وتتألف ســلة منظمة 
)أوبــك(  للنفــط  املصــدرة 
املرجعيــة من ما يلــي: مزيج 
)اجلزائر(، جيراســول  الصحراء 
)أنغــوال( ، دجينــو )الكونغو( ، 
زافيرو )غينيا االستوائية( ، ربيع 

اليت )اجلابــون( ، إيران الثقيلة 
اإلســالمية(  إيران  )جمهورية 
إيران( ، البصرة اخلفيف )العراق( 
 ، ، الكويت للتصدير )الكويت( 
، بوني اليت  إس ســدر )ليبيا( 
)نيجيريا( ، عرب اليت )اململكة 
العربيــة الســعودية( ، مربان 
املتحدة(  العربيــة  )اإلمــارات 

وميري )فنزويال(.
ارتفعت  متصل،  ســياق  وفي 
أســعار النفط امــس الثالثاء 
بانتعــاش  توقعــات  بفعــل 
وافق  أن  بعد  العاملي  االقتصاد 
مجلــس الشــيوخ األمريكي 
على قانون حتفيــز قيمته 1.9 
تراجع  وبســبب  دوالر  تريليون 
النفط  مخزونات  في  محتمل 
اخلام في الواليات املتحدة أكبر 

مستهلك للوقود في العالم.
وتراجع  الــدوالر  ارتفــاع  لكن 
اخملاوف من تعطل اإلمدادات من 
السعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالــم ، بعد هجوم على 
أوقف  التصديرية  منشــآتها 

مكاسب األسعار.

ارتفاع اسعار النفط في 
االسواق العالمية وبرميل 

اوبك يتجاوز 68 دوالرا 



محليات2 االربعاء 10 اذار 2021 العدد )4614(

Wed. 10 Mar. 2021 issue )4614)

البصرة ـ الصباح الجديد:
أعلنـت شركة الفارس العامة إحدى 
عن  واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
اســتمرارها بتنفيذ عقودها املُبرمة 
مــع ُمحافظــة البصــرة لصيانة 
وتأهيل ُمجمعــات املياه في مناطق 
ُمتعددة بامُلافظـــة وقـال مدير عام 
الشركة املهندس : صبـــري عـادي 
اجلميلـي : ان الشركة نفذت أعمال 
صيانة وتأهيــل ُمجمعات عز الدين 
سليم في ُمحافظة البصرة بنسب 
إجناز ُمتفاوتــة ، الفتاً الى ان األعمال 
تضمنت تنظيف احلوض من األطيان 

ورفعها خارج موقع العمل وتنظيف 
سطح املعدن من الداخل بإستخدام 
( وتنظيف  ) الساندبـــاس  طريقة 
األجــزاء املُتضررة ، ُمضيفــاً بأنه مت 
أيضاً رفع صفائح الترسيب ألحواض 
بصفائح  واســتبدالها  الترســيب 
بولي أثلني أو p.v.c بسمك ) ٣ ( ملم 
من النوع األســود مع الفواصل بني 
األلواح ، ُمشيراً الى أن العمل تَضمن 
كذلك هدم وبناء ســياج بطول ) ٤٠ 
( متر وجتهيز احلصــى والرمل لفاتر 
املشــروع بالكامل فضا عن جتهيز 
أقفــال عدد ) ٧٤ ( نــوع VAG أملاني 

املنشأ وأعمال أخـرى .

مــن جهتها أقامـــت شــركة ابن 
وزارة  إحدى شــركات  العامة  ماجد 
الصناعة واملعــادن دورة تدريبية عن 
الســامة املهنيــة أســتمرت مِلُدة 
خمسة أيـام وتضمنـت الدورة التي 
حاضر فيها رئيس كيمياويني السيد 
: فائـز جـــودة صبيـح : محاور عدة 
ِشــملت احلرائــق وآثارهــا وكيفية 
احلماية منها واالستخدام الصحيح 
مِلُعدات الوقاية الشــخصية إضافة 
وكيفية  والقطع  اللحام  أعمال  إلى 
تقليــل اخلطــر فــي أثنــاء العمل 
داخــل األماكن املُغلقــة فضاً عن 
ُطــرق احلماية من خطر الســقوط 

وكيفيــة التعامــل مــع الرافعات 
مت  حيث  اخلطــر  لتجنب  بأنواعهــا 
توعيــة العاملني في هــذه األماكن 
أثناء  في  لســامتهم  اإلنتباه  على 
وموضحة  ُمبســطة  بُِطرق  العمل 
وتهيئتهم نفسياً ومعنوياً مِلثل هذه 
األحداث إذ تهدف الــدورة الى إعداد 
كــوادر عملية تتقن فن التعامل مع 
املهنية  الســامة  وتقنيات  وسائل 
القوانني  بُِطرق صحيحة وآمنة وفق 
ِقبل  مــن  املقدمــة  والتعليمــات 
مديرية الدفــاع املدني وقد اختتمت 
الدورة بتســليم شهادات املشاركة 

للُمتدربيـن .

تقـرير

»الفـارس » ُتنجـز أعمـال صيانـة وتأهيـل ُمجمعـات المياه في البصـرة
»ابـن ماجـد« ُتقيـم دورة تدريبيـة حـوَل السالمـة المهنيـة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة الدارة النقل اخلاص 
احدى تشــكيات وزارة النقل عن مباشرتها 
بحملــة واســعة لتأهيل وصيانــة وادامة 

وتنظيف املرائب كافة .
وقال مدير عام الشركة كرمي اجلابري استناداً 
الى توجيهات وزير النقل في االجتماع االخير 
لهيئــة الرأي الــذي اكد فيه علــى ضرورة 
االهتمام بصيانة وتأهيل املرائب كونها متثل 

واجهة مهمة من واجهات البلد .
واضاف اجلابري ان الشــركة استنفرت جميع 
ماكاتها التشــغيلية والهندسية لصيانة 
وتاهيــل جميع املرائب مــن تطوير منظومة 
الكاميــرات وصبغ وتنظيــف جميع مرافق 
املرائب لتظهر باطالة جميلة تليق باملواطن 

العراقي .
يذكر ان الشركة العامة الدارة النقل اخلاص 
وضعت خطة تشغيلية هدفها ادامة وتأهيل 
جميع البنى التحتية للمرائب لســنه 2021 

لارتقاء بواقع النقل في عموم العراق .

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير العدل القاضي ساالر عبد الستار 
اليابانيــة يوكو  العــدل  وزيرة  محمد مــع 
كاميكاوا ، تعزيز وتطوير عاقات التعاون بني 
البلديــن خاصة في اجملال القانوني ، ســيما 
إمكانية توقيع مذكرة تعاون في املســتقبل 
القريب بــني الوزارتني في هذا اجملــال والتي 
ستســهم في تعزيــز أطر العمــل وتبادل 

 اخلبرات بني الدولتني . 
واكد وزير العدل علــى اهمية عمق عاقات 
البلدين،  والشــراكة  التي جتمــع   الصداقة 
الشــعبني  يخــدم  مصلحة  مبا  وتعزيزهــا 

الصديقني . 
من جانبها أعربــت وزيرة العدل اليابانية عن 
رغبة حكومــة  بادها  بالتعــاون  مع العراق 
وتعزيز أواصر الصداقة املشــتركة وامكانية 
توقيع مذكرة  تفاهم بني وزارة  العدل العراقية 

ووزارة العدل اليابانية في اقرب وقت ممكن.
وفي ختام اللقــاء أهدى وزير العدل الى وزيرة 
العــدل اليابانيــة هدية تذكاريــة معنوية 
تتضمن خارطة العراق العظيم ، مبينا فيها 

االثار التاريخية لكل مدينة من مدن العراق.
على صعيد متصل أكد وزير العدل في كلمه 
له خال املؤمتر اخلاص مبوضــوع )منع اجلرمية 
والعدالة اجلنائية( احد اهداف خطة التنمية 
2030 على حرص حكومته  املستدامة لعام 
في محاربة اجلرميــة وحتقيق العدالة اجلنائية 
من خال القوانني التــي يعمل بها القضاء 
العراقــي مــع مراعاة حقوق االنســان التي 

كفلها الدستور العراقي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والبيئة  الصحة  وزير  لتوجيهات  اســتنادا 
الدكتور حســن محمد التميمي واشراف 
الدكتور  التفتيش  دائرة  ومتابعة مدير عام 
عباس صباح احلميري اجرى فريق من قسم 
تفتيش املؤسســات الصحية احلكومية / 
التخصصية  واملراكز  شعبة املستشفيات 
زيارة الى مستشفى االمام علي )ع ( التابع 

الى دائرة صحة بغداد الرصافة .
وتابع الفريق خال الزيارة العمل في اخملتبر 
البايولوجــي اجلزيئــي اخملصــص لفحص 
املسحات املستلمة من املستشفيات ومن 
فرق املســح امليداني في قطاعات الرعاية 

الصحية األولية .
 PCR كما مت زيارة اخملتبر البايولوجي اجلزيئي
)اجلناح اخلاص ( واخملصص لفحص املسحات 
املأخوذة من املسافرين ومنتسبي الشركات 
املستشــفى  ضمن  والكائــن  األجنبيــة 
املذكــور، اضاة الى متابعــة عمل االجهزة 
اخملتبرية وتوافر املواد التشــغيلية واعتماد 
االليات احلديثة في تسجيل وحفظ النتائج.

النقل تباشر بحملة 
واسعة لتأهيل وادامة 
جميع المرائب العراق

العراق واليابان يبحثان 
سبل تعزيز التعاون في 

المجال القانوني

الصحة تتابع العمل 
 )PCR( في مختبرات ال

في الرصافة  

البصرة - سعدي السند:

تقول احصائيــات وأرقام منظمة 
الصحة العاملية ان ســرطان عنق 
الرحــم يقتل أكثر مــن 300 ألف 
مــرأة كل عام، ويتم تشــخيص 
مرأة واحدة باملرض في كل دقيقة، 
برغم أنه واحد من أكثر أشــكال 
املرض التي ميكن الوقاية والشفاء 
منه، بحســب منظمــة الصحة 

العاملية
العاملية  الصحــة  منظمة  تقول 
إن تســع نســاء من بني عشر ممن 
مينت بسبب ســرطان عنق الرحم، 
يعشــن في البلــدان منخفضة 
الدخل، وإنه إذا لــم يتم اتخاذ أي 
إجراء، فإن الوفيــات الناجمة عن 
%50 تقريبا  املرض ستزداد بنسبة 

بحلول عام 2040

ماذا تقول منظمة الصحة 
العاملية

بهذا املدخــل بــدأت حديثي مع 
فــّي  األختصاصيــة  الدكتــورة 
السياب أختصاص نسائية وتوليد 
في مستشــفى املوانئ العام  في 

البصرة عن أمراض عنق الرحم ..
تقول الدكتورة فّي  تبني املنظمة 
البلدان  فــي  النســاء  أن  ايضــا 
النامية ال ميلكن ســوى إمكانية 
محــدودة للوصول إلــى التدابير 
الوقائية، وكثيــرا ما ال يتم حتديد 
ســرطان عنق الرحــم إال بعد أن 
يصــل إلى مرحلــة متأخرة  كما 
أن إمكانيــة احلصــول على عاج 
سرطان الرحم في مرحلة متأخرة، 
مثل اجلراحة والعاج اإلشــعاعي 
والكيميائي، محــدودة للغاية، مما 
الوفيات  ارتفاع معدالت  إلى  يؤدي 

في هذه البلدان

كيف يحدث املرض
جتيــب الدكتورة فّي أن ســرطان 
الوقاية  مرٌض ميكــن  الرحم  عنق 
منه وحتى شفاؤه إن اكتشف في 

وقت مبكر.
ولهذا يبرز الســؤال التالي: ملاذا ال 
تزال النساء ضحايا لسرطان عنق 

الرحم؟ ولإلجابــة، ال بد أن نفهم 
أكثر في البداية كيفية ارتقاء هذا 

املرض
تعود جميع حاالت ســرطان عنق 
الرحم تقريباً إلى استمرار اإلصابة 
البشــري  احلليمي  الورم  بفيروس 
اجلنس  طريــق  عن  ينتقــل  الذي 
ويعد في احلقيقة واحداً من أشيع 
األمراض املنقولة جنسياً ويصيب 
الرجال والنســاء وثمــة أكثر من 
100 ســالة من الفيــروس، لكن 
السالتني 16 و18 اخلبيثتني بصورة 
خاصة مســؤولتان عن حوالي 70 
سرطان  حاالت  إجمالي  من  باملئة 

عنق الرحم.

تشفى نساء كثيرات من 
الفيروس تلقائياً

وأكملت تشفى نساء كثيرات من 
اإلصابة  لكن  تلقائيــاً،  الفايروس 
املزمنة التي تازم غيرهن تؤدي مبرور 
الوقت إلى حدوث تغيرات شــاذة 

في خايا عنــق الرحم، والتي تعد 
مرحلة ما قبل السرطانية ترتقي 
في صمت ما لــم تعالج وتتحول 
إلى ســرطان بعد مرور 15 إلى 20 
عاماً، غير أن كل هذا ال يحدث في 

اخلفاء كما سنرى الحقاً .
وأكــدت  مع هــذا فــإن اإلصابة 
البشــري  احلليمي  الورم  بفيروس 
تكــون عدوانيــة بشــكل خاص 
املصابات  والفتيات  النســاء  لدى 
بفايروس نقص املناعة البشــرية، 
وهذا يعني إمكانية ســرعة حتول 
اإلصابة إلى سرطان خال أقل من 

نصف تلك الفترة
. أما في بلدان مثــل بادنا، ونظراً 
لتأخر كشف اإلصابات، فإن معدل 
األعمار عند تشــخيص السرطان 
يبلغ 49 عامــاً، أي أن الوقت غالباً 
ما يكــون قد تأخر لتجنب املرحلة 
التي  واملعاناة  املــرض  املميتة من 
تترافق بها تلــك هي احلاالت التي 
ال ينبغــي أن تتواجد أصــاً نظراً 

إلمكانية الوقاية منها.

موقف دائرة صحة البصرة من 
هذا البرنامج عاملياً

توضح الدكتورة فــّي يتم العمل 
ببرنامــج التحري عــن أورام عنق 
الرحــم فــي محافظــة البصرة 
منــذ ما يناهز العشــر ســنوات 
تقريباً، وقد خصصت الدائرة لهذا 
البرنامج امليزانية املادية والتدريبية 
الكافية جلعل خطر املرض ضئياً ، 
تُكتشــفُ  مازالت  احلاالت  أن  بيد 
متأخــراً وتتطلــب عاجــاً أكثر 
تكلفًة ومعاناة أطول للمرأة.. لقد 
سرطان  يشكله  الذي  العبء  أدى 
عنق الرحــم إلى احتياجات هائلة 
على صعيد الرعاية امللطفة، وهي 
فجوة أدركتهــا وزارة الصحة في 
ظل مساعيها للتخفيف من هذه 

املعاناة .
وبّينــت الدكتورة فــّي .. وفي هذا 
الســياق، نعمل كفريــق متابعة 

برنامج التحري عن ســرطان عنق 
الرحــم في دائرة صحــة البصرة 
للكشف  ثانية  عيادة  إنشاء  على 
املبكــر في مستشــفى املوانيء 
لتخفيف العبء وتســهيل األمر 
ياقني  اللواتــي  املواطنات  علــى 
زخما في مراجعة العيادة اخملتصة 
بالكشــف املبكــر و املوجودة في 
مستشــفى البصرة للنســائية 
والتــي  التعليمــي  واالطفــال 
تقدم هذه اخلدمات حتت أشــراف 
فحص  في  ياسني  زينب  الدكتورة 
وفاء  والدكتورة  احلــاالت  ومتابعة 
النســيجي  الفحص  في  املظفر 
واخللوي ألغلــب مواطنات البصرة 
علمــاً أن أكثر مــن 50 باملئة من 
املريضات يأتني مــن خارج املدينة 
وعاج  الوقاية  اخلدمات  وتشــمل 
األعراض وتســكني األلم والدعم 
مع  بالتعاون  واملعنوي  النفســي 
مركز االورام الذي يعالج النســاء 
اللواتي يعانني مــن اآلثار اجلانبية 

للعــاج الكيميائــي واألمــراض 
األخرى واجلروح التي تتســبب بها 

األورام

أسباب تأخر الكشف عن مرض 
سرطان عنق الرحم

أألول : قلــة وعــي اجملتمــع جتاه 
خطورة املــرض وأعراضه وطريقة 
عمل الفحص والثاني: عدم إدامة 
للكوادر  بصورة مستمرة  التدريب 
الســاندة وحصرهــا فــي نطاق 
األطباء والثالث: عدم توفير وصول 
ســهل ملراكز الفحص أو توفيرها 
بأعــداد أكبر خــارج املدينة حيث 
والرابع  الفئات املستهدفة  تقطن 
املشخصة  احلاالت  تسجيل  :عدم 
بصــورة فرديــة فــي العيــادات 
لدى مركز  االهلية  واملستشفيات 
الكشف املبكر مما يؤدي الى فقدان 
حاالت املتابعة ، اما اخلامس: قصور 
اجراءات السرية واخلصوصية فيما 

يتعلق بالفحص ونتائجه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافق وزير التخطيط الدكتور خالد 
بتال النجم، على اســتحداث قرية 
جديدة ضمــن قضــاء البعاج في 

محافظة نينوى.
للوزارة،  الرســمي  املتحــدث  وقال 

عبد الزهرة الهنــداوي، ان موافقة 
الوزيــر علــى اســتحداث قريــة 
»العّبــاوي« جاءت بعد اســتكمال 
جميع املتطلبات، ومطابقة عملية 
االستحداث للمعايير التخطيطية 
بتأييد جميع اجلهات  ، مشــفوعة 

ذات العاقة .
وأوضح املتحدث الرســمي ان دائرة 
التنميــة اإلقليميــة واملليــة في 
وزارة التخطيــط، قامت بدراســة 
طلب االســتحداث املقدم من قبل 
ووجــدت عدم   ، نينوى  محافظــة 

القرية  الستحداث  تعارضات  وجود 
، التي تقع على مســاحة ١٥ دومنا 

ويقطنها ٤٥٠ نسمة .
وأشــار الهنداوي إلى ان استحداث 
هذه القرية ، يأتــي في إطار خطة 
التنميــة الريفية، التــي وضعتها 

الريف،  واقع  تنميــة  بهدف  الوزارة 
من خال التشجيع على االستقرار 
واحلد من الهجرة إلى املدن وتطوير 
النشــاط الزراعي والثروة احليوانية 
الذاتــي،  فــي حتقيــق االكتفــاء 
النشــاط اخلاص، وتوفير  وتشجيع 

فرص العمل ضمن املناطق الريفية.
وبني الهنــداوي، ان قرية »العّباوي« 
قضاء  مركــز  ضمن  املســتحدثة 
ســنجار، مت ادراجهــا ضمــن دليل 
العراق،  جلمهورية  االدارية  الوحدات 

بالرمز االداري )١٩٤٢٦(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت مفوضية حقوق اإلنســان امس 
الثاثاء، تســجيل 644 حالة انتحار خال 

العام املاضي.
وقال عضو املفوضيــة فاضل الغراوي، في 
بيان صدر عن مكتبه إن »املفوضية أشرت 
ارتفاع حاالت االنتحار في عموم محافظات 
العراق لعام 2020 بلغت )644( حالة، الفتا 
الى ان »محافظة بغداد تصدرت املشــهد 
باالعــداد حيث بلغــت )139( حالة تلتها 
)86( حالة ومحافظة  البصــرة  محافظة 

ذي قار )80( حالــة ومحافظة نينوى )69( 
حالة«. واضاف الغــراوي انه »من خال ما 
مت تسجيله ايضا فئة الذكور، حيث بلغت 
اعدادهم )368( واالناث )276( حالة انتحار«، 
مشــيرا الى ان »)159( حالــة منها كانت 
بواســطة اطاق النار من اســلحة قريبة 
باستخدام  الشنق  بواسطة  حالة  و)319( 
احلبــال و)6( حاالت متثلت بالســقوط من 
اماكن مرتفعة و )122( حالة باســتخدام 
املواد  و)20( حالة باســتخدام  بالنار  احلرق 
الســامة اخلطرة و)3( حاالت متثلت بقطع 

الوريد و)8( حاالت عــن الطريق الغرق و)2( 
حالة بواسطة الصعق بالكهرباء«.

وعن دوافع االنتحار بني الغراوي انها تنوعت 
بــني االســباب االجتماعية والنفســية 
واالقتصاديــة، اضافــة لعامــل الفقــر 
وتداعيــات احلــروب وتدهور واقــع حقوق 
االنســان«، مطالبــا احلكومــة بإجراءات 
عاجلة لتعزيــز وحماية حقوق االنســان 
وتوفيــر فرص العمــل وتأمــني اخلدمات 
والعيش الكرمي والسكن املائم لدرء خطر 

االنتحار«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس وزير العمل والشــؤون االجتماعية 
الدكتور عادل الركابي اجتماعاً موســعاً 
ضــم املــاك املتقــدم لهيئــة احلماية 
االجتماعية ملناقشة استحقاقات الفئات 
الفقيــرة علــى وفق معيار خــط الفقر  
واعتمادها على الكثافة الســكانية في 

ضوء قانون احلماية االجتماعية.
وبني الوزير اهمية التوســع في الشمول 
باحلماية االجتماعية وزيادة سقف االعانة 
اذا مامتــت املوافقة علــى التخصيصات 

املالية التــي حددتها احلكومة واملصادقة 
عليها مــن قبل مجلس النــواب ضمن 

موازنة العام ٢٠٢١.
كمــا ناقــش الركابي مع دوائــر احلماية 
االليــة واالوزان املعتمدة مــن قبل وزارة 
الوزارتني  بني  املعتمدة  وااللية  التخطيط 
املعنيــة بشــمول الشــرائح املتقدمة 
االجتماعية  احلماية  راتب  للحصول على 
، مشــيراً الى ان اجلدول املعــد من قبل 
وزارة التخطيــط بخصــوص حصة كل 
محافظة قريب من الواقع االســري لكل 

حقوق االنسان تسجل 644 
حالة انتحار العام الماضي

وزير العمل: زيادة مبلغ االعانة 
بعد المصادقة على التخصيصات

سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية وحتى الشفاء
منه إذا اكتشف في وقت مبكر

وزير التخطيط يوافق على استحداث قرية جديدة في قضاء البعاج بمحافظة نينوى

دائرة صحة البصرة تعتزم فتح عيادة ثانية له بمستشفى الموانئ

في إطار خطة الوزارة للتنمية الريفية

تقول منظمة 
الصحة العالمية 
إن 9 نساء من 
بين 10 ممن يمتن 
بسرطان عنق الرحم 
يعشن في البلدان 
منخفضة الدخل، 
وإنه إذا لم يتم 
اتخاذ أي إجراء، فإن 
الوفيات الناجمة 
عن المرض ستزداد 
بنسبة 50 % تقريبا 
بحلول عام 2040

دائرة صحة البصرة
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الصباح الجديد ـ متابعة : 

لم متِض ســوى ســاعات قليلة على 
التصريحــات الصادمة لرئيس الوزراء 
التركي الســابق والقيادي املؤســس 
داوود  أحمد  والتنميــة  العدالة  حلزب 
أوغلو، التي أشــار فيها إلى اعتقاده 
باســتحالة التوصل إلى أي اتفاق بني 
تركيا واليونان بشأن القضايا العالقة 
بينهما، من املســألة القبرصية إلى 
حتاصص حقــوق التنقيــب في مياه 
شرق املتوســط، حتى أعلنت اليونان 
بشــكل مفاجئ زيادة مــدة اخلدمة 
العسكرية اإللزامية للمجندين من 9 

أشهر إلى 12 شهرا.
وقد يخلق هــذا األمر مزيدا من احلرج 
الرئيس  حكومــة  علــى  والضغوط 
التركي رجب طيب أردوغان، التي تدفع 
بتعاملها مع اليونان نحو استراتيجية 

األخذ عبر الضغوط العسكرية.
ويعني القرار اليوناني األخير بأن أعداد 
أفراد اجليش اليوناني سيزيدون مبقدار 
الربــع، من قرابة 350 ألفا بني متطوع 
وُمجند حاليا، إلى نصف مليون، وهو 
عدد يقارب تعداد اجليش التركي )700 
ألف حسب األرقام الرسمية(، بالرغم 
من الفارق الكبير في أعداد السكان، 
حيث يبلغ تعداد سكان تركيا ثمانية 

أضعاف سكان اليونان.
لكن املوقف اليوناني األخير، باإلضافة 
إلى قرارات أخرى اتخذت خالل الشهور 
املاضية، تثبت استعداد اليونان ألكثر 
الظروف حرجا في عالقتها مع تركيا.

االقتصادية  األزمــة  فبالرغــم مــن 
التــي كانــت تعانــي منهــا البالد، 
احلصول  اليونانيــة  احلكومــة  قررت 
على طائــرات »إف 35« العســكرية 
األميركيــة باهظــة الثمــن، وقــد 
لذلك  اليونانية  احلكومة  تشــجعت 
القرار في الصيف املاضي، بعد القرار 
تركيا من صفقة  بإخــراج  األميركي 
كان يجب أن تبرم معها لشراء نفس 
النوع من الطائــرات، األمر الذي منح 
تفوق  ميزة  اليوناني  الطيران  ســالح 

إضافية على نظيرتها التركية.
أوربي عسكري  بدعم  اليونان  وحتظى 
اســتثنائي منذ أوائــل العام املاضي، 
حينما أوحت تركيا بابتزاز عســكري 
التنازل عن  اليونان، لدفعها نحو  جتاه 
اليونانية  حقوقها الشرعية في اجلزر 

القريبة من السواحل التركية.
فقد أرســلت فرنسا فرقاطات بحرية 
تضامنية مــع اليونــان، كما أعلنت 
اتفاق بشــأن  إلــى  التوصــل معها 
امُلدثة،  العســكرية  »رافال«  طائرات 
املتحدة  الواليــات  أعلنــت  كذلــك 
تضامنهــا مــع اليونــان، وتفكيرها 
بنقل قاعدة إجنرليك العســكرية من 

األراضي التركية إلى اليونان.
لتنمية  اليونانيــة  احلكومة  ســعي 
قدراتهــا العســكرية ملواجهــة ما 
تتعرض له من ِقبــل تركيا، ترافق مع 

تبذلها  ودبلوماسية  اقتصادية  جهود 
احلكومة اليونانية خللق جدار مواجهة 
متوسطية كامل مناهض لطموحات 
تركيا لتجاوز حقوقها الشرعية، فقد 

وصل وزيــر خارجي اليونــان نيكوس 
دينديــاس إلــى العاصمــة املصرية 
القاهرة صباح يوم 8 مارس على رأس 

وفد وزاري يوناني.

ألكسندروس بابايوانو املتحدث باسم 
وزارة اخلارجيــة اليونانية قال قبل بدأ 
بأنه »ستتم  الزيارة بســاعات قليلة 
العالقات  مناقشــة  الزيــارة  خــالل 
الثنائية، ومجمل الوضع السياســي، 
والتعاون االقتصــادي، وأيضا التعاون 
ســيتم  كما  الطاقــة،  قطــاع  في 
التطرق ملناقشــة القضايا اإلقليمية 
سواء التطورات في شرق املتوسط أو 
الوضع في ليبيا وسيتم أيضا التركيز 
على متابعة »منتدى الصداقة« الذي 
عقد مؤخرا فــي أثينــا«، األمر الذي 
فســره مراقبون على أنه مبثابة إشارة 
واضحة لتركيا. فالزيارة احلالية جاءت 
تركيا  أرســلتها  رسائل مغلفة  بعد 
إلى كل من اليونان ومصر، »حذرتها« 
فيهــا من مغبــة توقيــع اتفاقيات 

عسكرية مناهضة لها.
النشــاطات  مللف  متابعون  مراقبون 
خارج  التركية  واألمنية  العســكرية 
أن  إلى  أشــاروا  اجلغرافية،  حدودهــا 
هذا االستعداد والتنامي في القدرات 
العســكرية اليونانية في وجه تركيا، 
ناجم عــن خســارة تركيــا للدعم 
األميركي التقليدي لها، كما أن تغّير 
اإلدارة األميركيــة أفقــد تركيا تلك 

امليزة.
وأشــار تقرير تفصيلي نشره »اجمللس 
املوقف  حساســية  إلى  األطلسي«، 
التركــي الراهن: »حتتاج كل من تركيا 

إلى  املنطقــة،  وكذلــك  واليونــان، 
مشــاركة أميركية. ال يوجــد بلد أو 
كيان آخر في وضع ميكنه التوسط أو 
دعم أو الضغط على اجلانبني للتعايش 
الذي  بشــكل منتج. االحتاد األوروبي، 
بذل جهودا لتحمل مســؤولية أكبر 
عــن منطقة شــرق البحــر األبيض 
املتوســط ســيظل، طاملا أن اليونان 
وقبرص عضوين وتركيا ليست كذلك، 

غير حيادي في مسألة الطرفني«.
التقريــر حول غيــاب ذلك  وأكمــل 
تركيا  الــذي كان لصالــح  التــوازن 
تقليديا: »في الوقت احلالي، فإن قدرة 
وإدارة  التوسط  املتحدة على  الواليات 
التوتــرات مهــددة بالديناميكيــات 
املتغيرة للعالقة بني الواليات املتحدة 
وتركيا. إذ تزامن فــك ارتباط الواليات 
املتحدة البطــيء عن املنطقة، والذي 
بدأ خــالل إدارة أوباما واســتمر خالل 
إدارة ترامــب، مــع تدهــور العالقات 
التدهور  التركية. كان هذا  األميركية 
في العالقات الثنائية ناجتا عن عدد من 
القضايا، كان أكثرها حتديا شراء تركيا 
لنظــام الدفاع الصاروخي الروســي 
الصنع )إس 400( في ديســمبر 2020، 
حينهــا فرضــت إدارة الرئيس ترامب 
تركيا مبوجــب قانون  عقوبات علــى 
مكافحــة أعــداء أميــركا من خالل 
العقوبات )CAATSA( ردا على شرائها 

نظام الدفاع الصاروخي«.

تقـرير
استنادا الى تنامي قدراتها العسكرية

اليونان مستعدة ألكثر الظروف حرجا في عالقتها مع تركيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الذرية  للطاقــة  الدولية  الوكالــة  أبلغــت 
الــدول األعضاء فيها بأن إيران بدأت تخصيب 
اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد 
املركزي )آي.آر2-إم( املتطورة في منشأتها حتت 
األرض بنطنز، في انتهــاك آخر لالتفاق الذي 

أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015.
وتأتــي اخلطوة تلك فــي إطار تســريع إيران 
في اآلونــة األخيرة انتهاكاتهــا للقيود التي 
فرضها عليها االتفاق النــووي، الذي أعفاها 
من عقوبات مالية مقابل تقييد أنشــطتها 

النووية.
ويســتهدف تســريع وتيرة االنتهاكات على 
ما يبدو زيادة الضغط على جو بايدن، ســلف 
ترامب. ويريد الرئيس األميركي جو بايدن إحياء 
االتفاق، لكن واشــنطن وطهران منخرطتان 

في مواجهة بشأن أيهما يتحرك أوال.
ويســمح االتفاق إليران بتخصيب اليورانيوم 
باســتخدام اجليــل األول من أجهــزة الطرد 
املركزي )آي.آر1-( في محطة تخصيب الوقود 
على نطاق جتاري في نطنز. وبدأت في نوفمبر 
املاضي التخصيب هناك بواسطة مجموعة 
أولــى مــن أجهــزة )آي.آر2-إم( األكثر كفاءة 
بكثير، وتضيف إليهــا مجموعات أخرى منذ 

ذلك احلني.
وقالت الوكالة في تقرير حصلت عليه رويترز 
»تأكدت الوكالة في السابع من مارس 2021... 
أن: إيران بدأت ضخ ســادس فلوريد اليورانيوم 
الطبيعي في السلســلة الثالثة التي تضم 

174 من أجهزة الطرد املركزي آي.آر2-إم«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت الشــرطة اإليطالية أن لديها أدلة على 
أن جزائريا فــي بلدة باري بجنــوب البالد كان 
عضوا بتنظيــم داعش وأنه ســاعد منفذي 
هجوم منســق أودى بحياة 130 في باريس عام 

.2015
ووجهت السلطات اإليطالية لعثمان تواني )36 
بالفعل في جرائم منفصلة،  عاما(، املسجون 
وثائق  بتوفيــر  اتهامــات  االثنني  االول  امــس 
مزورة للمســلحني واالنتحاريني الذين هاجموا 
قاعة باتكالن للحفالت املوســيقية ومطاعم 

واملنطقة املتاخمة مللعب فرنسا الدولي.
وأفــاد القضاة اإليطاليون بأنــه وأخويه كانوا 
الدعم  ضمن مجموعة متخصصة في تقدمي 
تعمل  التي  املتشددة  للجماعات  اللوجيستي 

في بلجيكا وفرنسا.
وجاء في بيان أن الشرطة في فرنسا وبلجيكا 
كانت قد وضعته على قائمة أفراد تثور مزاعم 
عن ممارستهم »أنشــطة متعلقة باإلرهاب«. 
بالســجن مدته  بالفعل حكما  وكان يقضي 

عامان في باري لتزويره وثائق.
وقــال روبرتو روســي رئيس االدعــاء في باري 
لرويترز »تنصتنا على هاتفه ألننا تلقينا حتذيرا. 
استمعنا إليه يســأل عن مسجد فينسبري 
بارك في لندن، حيــث كان يعرف إماما معرفة 

شخصية«.
وقالت الشــرطة اإليطالية إن لديها أدلة على 
أنــه كان يخطــط للعودة إلى فرنســا خالل 
وجوده في مركز ترحيل في باري، حيث أرسلته 

السلطات قبل أن تزج به في السجن.
وباري عاصمة إقليم بوليا بجنوب شرق إيطاليا 
وبوابتها ملنطقتي البلقان والشــرق األوسط. 
واملدعون فــي املدينة في حالة تأهب حتســبا 

لوصول متشددين.

إيران تخصب اليورانيوم 
في أجهزة طرد مركزي 
متطورة جديدة بنطنز

إيطاليا تتهم جزائريا 
بمساعدة منفذي هجوم 

باريس عام 2015

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مــر ما يقرب من عام منذ أن أعلنت 
العاملية تفشــي  منظمة الصحة 
فيروس كورونا جائحة عاملي في 11 

مارس 2020.
كان الشــرق األوســط مــن أوائل 
املناطق التي تعرضت للضرب خارج 
الصني، وقد أدى الوبــاء إلى تفاقم 
األزمات احلالية الناجمة عن الصراع 

والهجرة القسرية.

وســجلت إيران أول إصابة بفيروس 
2020، وهي  كورونــا فــي فبرايــر 
واحــدة مــن أولى حاالت تفشــي 
املرض خارج ووهان. في غضون أيام، 
أصبحت مركزًا عاملًيا حيث امتألت 

املستشفيات باملرضى.
اإليرانية  احلكومــة  أرقام  وتشــير 
إلــى أن 60 ألــف شــخص لقــوا 
حتفهــم منذ بدء تفشــي املرض، 
لكن مــن املرجح أن العدد احلقيقي 

أعلى بكثير، كما يقــول بهنام بن 
عن  الدفاع  مؤسســة  من  طالبلو 

الدميقراطيات. 
أميركا:  وقال طالبلو ملوقع صــوت 
»لقد رأيتهــم ينكرون ذلك أوالً، ثم 
يقللون من شــأنه. التحدي هو أن 
صحة ورفاهية شــعبها ليســت 
األولوية رقم 1 عند النظام احلاكم«.
بحلــول الوقت الــذي أعلنت فيه 
منظمة الصحــة العاملية جائحة 

عاملي فــي 11 مارس، كان الفيروس 
قد انتشــر في جميع أنحاء الشرق 
األوسط. في اليمن وسوريا، البلدان 
عميقة  صراعات  مــن  تعاني  التي 
اجلــذور، زاد الوباء من الضغط على 
النظم الصحية الهشة. في مايو، 
حذرت األمم املتحــدة من أن النظام 
الصحي اليمني، الذي كان ضعيًفا 
بشدة بسبب ســنوات من القتال، 

قد انهار بشكل أساسي.

في لبنــان، أدت األزمات االقتصادية 
والسياســية التي تفاقمت بفعل 
في  أغســطس  وانفجــار  الوبــاء 
إلى  البالد  إلى دفــع  بيــروت،  مرفأ 
ســبتمبر،  وبحلول  الهاوية.  حافة 
تفاقمت حاالت تفشــي املرض في 
عدة مخيمــات لالجئني في اليمن 
وســوريا والعــراق ولبنــان. بينما 
الوباء  من  الثالثة  املوجات  اجتاحت 
أوروبــا والواليات املتحــدة وأمريكا 

الالتينية في نهاية عام 2020، كان 
أداء الشرق األوسط أفضل مما كانت 
تخشــى منظمة الصحة العاملية، 
لكنها حتذر من أن الوضع ال يزال غير 
مستقر. وقال أحمد املنظري، املدير 
العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي 
لشرق املتوسط، في مؤمتر صحفي 
الشهر املاضي، إن »حوالي 6 ماليني 
أصيبوا  املنطقــة  فــي  شــخص 

بالفيروس« منذ بداية الوباء.

اليمن وإيران وسوريا.. 

صراعات الشرق األوسط تضاعف تأثير الجائحة

الصباح الجديد ـ متابعة :

اللبناني،العماد  انتقد قائد اجليش 
جوزيف عون، النخب السياســية 
في بــالده لتعاملهم مــع األزمة 
احلاليــة، محــذراً مــن اضطراب 

الوضع األمني.
وأشار إلى أن الضباط العسكريني 
الذي  اللبنانــي  اجملتمع  جزء مــن 
يعانــي من صعوبــات اقتصادية. 
يعانــون  »العســكريون  وقــال: 

ويجوعون مثل الشعب«.
قائالً:  للمســؤولني  حديثه  ووجه 
»إلى أين نحــن ذاهبون، ماذا تنوون 
أن تفعلوا، حذرنا أكثر من مرة من 

خطورة الوضع، وإمكان انفجاره«.
إن  لرويترز  وقال مصدر سياســي 
التوتر بني الرئيس اللبناني ميشال 
عــون وقائد اجليــش زاد بعد طلب 

فتح الطرق.
منذ  يومياً  الطرق  املتجون  ويغلق 
أن هوى ســعر الليرة اللبنانية إلى 
مستوى منخفض جديد األسبوع 
املاضي حيث فقدت العملة 85 في 

املئة من قيمتها.
لكــن لم ترد أنباء عــن مواجهات 
واجليــش  األمــن  بــني  عنيفــة 

واملتظاهرين.

عون: إياكم وتوريط اجليش
وحذر العمــاد جوزيف عون، أمس 
االول اإلثنــني، مــن توريط اجليش 
في مشــاحنات سياســية، قائال: 
»إذا كان البعض يهدف إلى ضرب 
اجليش وتفكيكه، فإنهم يعرفون أن 
تفكيك اجليش يعني نهاية الكيان 
اللبناني، هذا الشــيء مستحيل 
حدوثه. اجليش متماســك وجتربة 
األهلية(  احلرب  )بداية   1975 العام 

لن تتكرر«.
بأنــه  اجليــش  وصــف  ولطاملــا 
املؤسســة الوحيــدة تقريباً التي 
وأدى  اللبنانيــون.  عليهــا  يجمع 
انهيارها فــي بداية احلرب األهلية 
عندما  و1990   1975 بني  اللبنانية 
انقســمت على أســس طائفية، 
إلــى وقــوع البالد حتت ســيطرة 

امليليشيات.
وجاء في بيان للرئاســة اللبنانية 
احلكومــة  مســؤولي  كبــار  أن 
واملســؤولني األمنيني اتفقوا خالل 
بينها  من  إجــراءات  على  اجتماع 
بضبط  األمنية  األجهزة  »تكليف 

أحكام  يخالفــون  الذيــن  جميع 
قانــون النقد والتســليف وقانون 
تنظيــم مهنة الصرافــة« مبا في 

ذلك مكاتب الصرافة األجنبية.
وأضــاف البيــان أن عــون »أكــد 
علــى  املســتجدة  األوضــاع  أن 
حتتاج  واألمني  املالــي  الصعيدين 
إلى معاجلة ســريعة ألننا نشهد 
ارتفاعاً غير مبّرر في ســعر صرف 
الــدوالر بالتزامــن مع شــائعات 
هدفهــا ضرب العملــة الوطنية 

وزعزعة االستقرار«.
وأوضــح البيــان أن الرئيس طلب 
»من األجهزة األمنّية الكشف عن 
للبالد،  لإلساءة  املوضوعة  اخلطط 
وجود  توفرت معلومات عن  بعدما 
تعمل  خارجية  ومنصــات  جهات 
على ضرب النقــد ومكانة الدولة 

املالية«.

عون: قطع الطرقات أمر مرفوض
وأعرب عون فــي البيان عن رفضه 
لقطــع الطرقــات وقــال إن هذا 
األجهزة  وعلــى  »مرفوض  العمل 
األمنّيــة والعســكرّية أن تقــوم 
بواجباتها كاملة وتطبيق القوانني 
وأن األمر بات  دون ترّدد، خصوصــاً 
يتجاوز مجّرد التعبير عن الرأي إلى 
عمل تخريبــي منّظم يهدف إلى 

ضرب االستقرار«.
وبانــدالع األزمــة املاليــة بلبنان 
فــي أواخــر 2019، تفجرت موجة 
وصــب  حاشــدة  احتجاجــات 
املتظاهــرون جــام غضبهم على 
ساكنا  يحركوا  لم  الذين  الزعماء 

أمام الفساد املستمر منذ عقود.
وظائفهم  اآلالف  عشــرات  وفقد 
بســبب األزمــة التــي أدت أيضاً 
وبدأ  املصرفية  احلسابات  لتجميد 

كثيرون يعانون من الفقر.

االنتحار حرقا
وأغلقت ثالثة طرق رئيســية تؤدي 
إلى العاصمة بيــروت جنوباً امس 
الديب  الزوق وجل  االول االثنني من 
والدورة. وفي بيروت نفســها أغلق 
املتجــون طريقــاً رئيســياً أمام 

مصرف لبنان املركزي.
وحتدثــت وســائل إعــالم محلية 
عن إطالق أعيرة نارية في ســاحة 
الشهداء بوســط بيروت لكن لم 
يتضــح املصدر ولم تــرد أنباء عن 

إصابات.
رجل  حــاول  باجلنوب،  وفي صــور 
إحراق نفسه بعدما سكب البنزين 
على جســمه، لكن الدفاع املدني 

أوقفه في الوقت املناسب.
أقام  البالد،  وفي طرابلس، شمالي 

املتظاهــرون جــداراً مــن الطوب 
بارتفــاع متر ملنع الســيارات من 
متســعاً  تركوا  لكنهم  العبــور 
للمرور في حــاالت الطوارئ. وبعد 
انفجــار مرفــأ بيروت الــذي دمر 
مناطــق بأكملها فــي العاصمة 
في أغسطس  استقالت حكومة 
رئيس الوزراء حســان دياب لكنها 
لكن  األعمــال.  تواصــل تصريف 
رئيس الوزراء املكلف سعد احلريري 
على خالف مع عــون ولم يتمكن 
مــن تشــكيل حكومــة جديدة 
لصرف  املطلوبة  اإلصالحات  تنفذ 
مســاعدات دوليــة. وهــدد دياب 
الســبت املاضي باالمتناع عن أداء 
مهامه للضغط على السياسيني 

لتشكيل حكومة جديدة.
املاروني بشــارة  وانتقد البطريرك 
الساســة في  الراعــي  بطــرس 

أّيها  عظته األحد، قائالً: »تصاحلوا 
املســؤولون مع السياســة، ومع 
الشــعب الذي بّددمت ماله وآماله، 
ورميتمــوه فــي الفقــر، واجلوع، 
والبطالة. وهي حالة ال دين لها وال 
طائفة وال حــزب وال منطقة، ولم 
يعد له سوى الشارع. فنزل يُطالُب 

بحقوِقه«.
وأضاف »كيف ال يثورُ هذا الشعب 
وقد أخذ سعر صرِف الدوالر الواحد 
يتجاوز 10 آالف ليــرة لبنانّية بني 
ليلٍة وضحاهــا؟ كيف ال يثور هذا 
الشــعب وقد َهبَط احلــد األدنى 

لألجورِ إلى 70 دوالراً؟«
وكان الراعــي إلى عقد مؤمتر دولي 
برعايــة األمم املتحــدة ملســاعدة 
لبنان، غير أن طلبه هذا جلب عليه 
هجوما حادا من حزب اهلل وبعض 

حلفاؤه في البالد.

جوزيف عون يهاجم المسؤولين ويحذر
 من توريط الجيش في مشاحنات سياسية

مصادر تتحدث عن زيادة التوتر مع الرئيس اللبناني

يغلق المحتجون 
الطرق يوميًا منذ 
أن هوى سعر 
الليرة اللبنانية 
إلى مستوى 
منخفض جديد 
األسبوع الماضي 
حيث فقدت 
العملة 85 في 
المئة من قيمتها

 قائد اجليش اللبناني،العماد جوزيف عون

احلدود اليوانينة التركية
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الصباح الجديد ـ متابعة:

لعمالت  إم.إس.ســي.آي  مؤشر  خسر 
األسواق الناشــئة 0.7 في املائة أمس، 
متجها صوب أكبر انخفاض يومي منذ 
هزت اجلائحة األســواق في آذار 2020، 
بعد أن أدى ارتفاع عوائد سندات اخلزانة 
وتضرر  الــدوالر  صعود  إلى  األمريكية 

األصول عالية اخملاطر.
بيانات  أظهــرت  »رويترز«،  وبحســب 
»رفينيتيف« انخفاض املؤشــر - املائل 
ميال شــديدا إلى العمالت اآلسيوية - 
إلى أدنى مســتوى له في ثالثة أشهر 

عند أقل قليال من 1700 نقطة.
وراند جنوب  التركيــة  الليــرة  فقدت 
إفريقيــا والبيزو املكســيكي ما يزيد 
على 1 في املائــة مقابل الدوالر، بينما 
انخفــض اليوان الصيني في ســوقه 
احملليــة 0.5 في املائة ليتحول أداؤه إلى 

سلبي منذ بداية العام.
مورجان  االســتثمار  بنــك  وخفــض 

ســتانلي نظرته املستقبلية لعمالت 
وســندات األســواق الناشــئة للمرة 
الثانية خــالل أســبوعني، متوقعا أن 
تنخفــض العمالت بــني 4 إلى 5 في 
املائة، وشــجع مســتثمري السندات 
على التحول إلــى أدوات الدين األكثر 

أمانا في الدرجة اجلديرة باالستثمار.
البنك في مذكــرة لعمالئه »إن  وقال 
تراجع عمالت األسواق الناشئة سيعود 
بها إلى مستويات أوائل تشرين الثاني 

.»2020
متجها  أمس  األمريكي  الدوالر  وارتفع 
صــوب أعلى مســتوى في شــهرين 
ونصــف، حيث أثــار ارتفــاع عائدات 
ســندات اخلزانــة األمريكيــة قلــق 

املستثمرين في أسواق األسهم.
ونزلت العملــة األمريكية 4 في املائة 
فــي الربع األخيــر مــن 2020 لكنها 
ارتفعــت أكثر من 2.4 فــي املائة منذ 
يتوقع  إذ  أمام منافسيها،  العام  بداية 
املســتثمرون أن يضغط ارتفاع عوائد 
الســندات األمريكية علــى تقييمات 

األســهم املرتفعــة ويزيد مــن إغراء 
العملة.

وقــال احملللــون لدى »يو.بــي.إس« في 
العائدات  »ارتفــاع  يوميــة  مذكــرة 
األمريكيــة يزيد من اضطراب ســوق 
األمريكي.. ما  الدوالر  ويعزز  األســهم 
زال مجلس االحتياطي يتبنى التيسير 
النقدي، لكن رئيسه جيروم باول قرر أال 
ينتقد في تصريحاتــه ارتفاع العوائد، 
مــا يعطي الدوالر دعمــا إضافيا على 

املدى القصير«.
الســندات  عوائد  زادت  حــني  ففــي 
األمريكية عشر نقاط أساس األسبوع 
أملانيا  العائدات في  املاضي، انخفضت 
نحو خمس نقاط أساس، لينزل اليورو 
مقتربا من أقل مســتوى له في أربعة 

أشهر دون 1.19 دوالر.
األمريكي خطة  الشيوخ  وأقر مجلس 
إنقاذ بقيمــة 1.9 تريليــون دوالر بعد 
يوم مــن تقرير للوظائــف األمريكية 
رفع الدوالر إلى أعلى مســتوياته منذ 

تشرين الثاني 2020.

وسجل مؤشــر الدوالر 92.186 مقابل 
سلة من ست عمالت، مرتفعا 0.3 في 
أواخر تشــرين  ذروة  املائة ومقتربا من 
الثاني البالغة 92.201 املســجلة يوم 

اجلمعة املاضي.
وارتفع الدوالر األسترالي 0.2 في املائة 
إلى 0.76996 دوالر أمريكي لكنه يظل 
أقل كثيــرا عن ذروتــه 0.77230 دوالر. 
وهبــط الدوالر النيوزيلنــدي نحو 0.1 
في املائة بعدمــا زاد 0.4 في املائة إلي 
0.719 دوالر أمريكي. واســتقر الدوالر 
قرب أعلى مستوى في عام أمام اجلنيه 
االسترليني عند 1.3819 دوالر، واستقر 
مقابــل الــني منخفــض العائد عند 
108.46 ين بعدما سجل أعلى مستوى 
108.645 يوم  في تسعة أشــهر عند 
اجلمعــة. وقال متعاملون في أســواق 
املســتثمرين  »إن  آســيا  في  الصرف 
األجانــب يبيعــون الــدوالر التايواني 
بكميات كبيرة فــي ظل ارتفاع قيمة 
الــدوالر األمريكــي وعمليــات البيع 

الكثيفة لألسهم التايوانية«.

تقـرير
»مورجان ستانلي« يخفض التوقعات

أكبر تراجع يومي لعمالت األسواق الناشئة منذ عام 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة املوارد املائية، امــس الثالثاء، عن 
اســتضافة العاصمــة بغداد املؤمتــر الدولي 
األول للمياه، مبينة أن املؤمتر يهدف الى تذليل 
دميومة  تواجه  التــي  املســتقبلية  التحديات 

توفير املياه
وقال املتحدث باســم الــوزارة علي راضي في 
بيان اطلعــت عليه »الصباح اجلديد«، إن »وزارة 
املوارد املائية ستستضيف مومتر بغداد الدولي 
األول للميــاه برعاية رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي، ومبشــاركة جهــات حكوميــة 
ودولية ومنظمــات األمم املتحدة املعنية باملياه 
إضافة الى منظمات اجملتمــع املدني وجامعة 
الدول العربية مع دعــوة دول اجلوار مثل تركيا 
وايران وســوريا وغيرها من الدول، حتت شــعار 
التخطيط واالدارة الرشيدة ملوارد املياه لتحقيق 

استدامتها«.
وأوضح راضي، أن »هذا املؤمتر يهدف الى تذليل 
التحديات املستقبلية التي تواجه دميومة توفير 
املياه، مبا يتالءم مع املتطلبات الوطنية واحلشد 
الدولي ملوقف العراق من أجل املياه املشــتركة 
مع دول اجلوار واالستفادة من اخلبرات العلمية 
لتنمية مواردنــا املائية وتطوير البنى التحتية، 
التــي عانت مــن التدهور بســبب داعش في 
الفترة املاضية، وكذلك لزيادة الوعي واملستوى 
للمحافظة على  العاملــي  واالقليمي  الوطني 

املياه«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت الليــرة التركية 0.8 باملئة أمام الدوالر 
امس الثالثاء، بعد تســجيل أضعف سعر لها 
منــذ منتصف كانــون الثاني خالل اجللســة 
الســابقة، في انحدار أثار توقعــات بأن يرفع 
البنك املركزي أســعار الفائدة من مســتواها 

احلالي البالغ 17 باملئة األسبوع القادم.
وبلغ ســعر الليــرة 7.68 مقابل الــدوالر في 
الســاعة 06:08 بتوقيت غرينتش، من 7.7440 
في إغالق أمــس االول االثنــني. كانت العملة 
ســجلت 7.7840 ليرة في اجللســة السابقة، 
17 ديسمبر مواصلة  أضعف مستوياتها منذ 

خسائر امتدت على مدار أكثر من أسبوعني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن املستشار املالي لرئيس احلكومة، الدكتور 
مظهر محمد صالح، ان الدين االيراني املتراكم 
علــى العراق هو من شــراء الغــاز والكهرباء، 
مضيفا أن الرصيد متغير وقد يزيد باستهالك 

الغاز والكهرباء يوميا وينقص عند التسديد.
وقــال صالح في حديث صحفي  »، إن املتراكم 
مــن أمــوال للشــركات اإليرانية هــي قيمة 
مشــتريات العراق مــن الغاز اجملهــز حملطات 
كهرباء العراق، وكذلك ثمــن جتهيز الكهرباء 
احلي إلى بعض احملافظات، وهي حقوق تتراكم 

يوميا مع قيمة التجهيز.
وأوضح صالح أن هناك حظرا تاما من الواليات 
املتحدة علــى أي تعامل بالــدوالر أو العمالت 
األجنبيــة بصــورة حتويالت بنكية مــع إيران، 
مشــيرا إلى أن هناك اســتثناءات إنســانية 
تتمثل بإمكانية تسديد تلك احلقوق املتراكمة 
نقدا ملصلحة طهــران الحتياجات مثل الغذاء 
والدواء وبعــض مصاريف الســياح القادمني 
إلى العراق، وتســدد من املتراكم لتلك املبالغ 
وتلك املستحقات وتخضع ملعايير مقبولة من 

األطراف كافة.

بغداد تستضيف 
مؤتمرًا دوليا للمياه

الليرة التركية 
ترتفع بنسبة 0.8 % 

أمام الدوالر 

مستشار حكومي: الدين 
اإليراني على العراق يزيد 
باستهالك الغاز والكهرباء

الصباح الجديد ـ متابعة :

املالية  اللجنــة  رجحــت عضــو 
امس  التميمي،  ماجــدة  النيابية، 
الثالثــاء، إدراج مشــروع املوازنــة 
في   2021 املالية  للســنة  العامة 

اجللسة املقبلة جمللس النواب.
قالــت النائبة ماجــدة التميمي، 
النيابية  املاليــة  اللجنــة  عضوة 
إن »جلنتهــا بذلت جهــودا كبيرة 
فــي تعديــل ومراجعة مشــروع 
قانــون املوازنة االحتادية لعام 2021 
قرابة  مناقشــاتها  ،واســتغرقت 
تقريبا، موزعة  الشــهرين ونصف 
على ثمانيــة واربعني اجتماعا كل 
اجتمــاع يصل لنحو اربع عشــرة 

ساعة«.
البدء  وتضيــف ان جلنتها »منــذ 
بعمليــة تعديــل ومراجعة قانون 
املوازنة شكلت جلانا فرعية مصغرة 
من اعضائها، متكنت من تخفيض 
حجم املوازنة من 164 تريليون دينار 
ان  دينار«، مؤكدة  تريليون   129 الى 
»اللجنة التقت أثناء مناقشــاتها 
الطويلــة واملفصلــة مــع اغلب 
الوزراء، والــوكالء، واملدراء العامني، 
مكنتها  بتفاصيل  معهم  ودخلت 
مــن تخفيــض حجــم املوازنــة 

العامة«.
»بعد  إنه  بالقــول  حديثها  وتتابع 
التعديالت  هــذه  مــن  االنتهــاء 
ســلمنا  والتغييرات  واالضافــات 
املوازنــة االحتادية  مشــروع قانون 
النواب  رئاســة مجلس  إلى هيئة 
بإقليم  دون حسم للفقرة اخلاصة 
بامللــف  واملتعلقــة  كردســتان 
التصدير  كميات  وتثبيت  النفطي 

في املوازنة العامة«.

ومن اجل حسم هذا اخلالف املتعلق 
في  كردســتان  إقليــم  بحصــة 
اللجنة  املوازنة، شــكلت  مشروع 
املالية النيابية جلنة فرعية برئاسة 
التميمــي للتحقق مــن البيانات 
كردســتان،  إقليم  قدمهــا  التي 
ردا على اســئلتها املتعلقة مبلف 
العقــود النفطية، أقيــام النفط 
إقليم كردســتان،  مــن  املصــدر 

ومعرفة رواتب موظفيه.
الفرعية  اللجنة  رئيســة  وتوضح 

النيابيــة ان جلنتهــا »طلبت من 
حكومة إقليم كردستان ان يقدموا 
لنا جزءا كبيرا من البيانات«، الفتة 
الفترة احلالية  ان »اإلقليم في  إلى 
كان أكثــر تعاونــا من الســنوات 
الســابقة معنا مــن حيث تقدمي 

البيانات«.
وتشير الى ان »هذا احلراك افرز عن 
مجيء وفد من ديوان الرقابة املالية 
في إقليم كردستان وللمرة األولى 
إلى بغداد واللقاء مع ديوان الرقابة 

املالــي االحتادي، بحضــور اللجنة 
النيابيــة الفرعية«، مضيفة »إننا 
اجل  من  النهائية  الصيغة  ننتظر 
وضعها كمادة أو نص في مسودة 

مشروع قانون املوازنة االحتادية«.
 وتؤكد النائب عن محافظة بغداد 
ان »هنــاك تفاهمات بني الطرفني، 
واصبحت اخلطوط العامة واضحة 
»خالل  انــه  معتقدة  للجميــع«، 
الســاعات القليلــة املقبلــة رمبا 
قانون  الإدراج  جاهزيــن  ســنكون 

جدول  علــى  االحتاديــة  املوازنــة 
األعمال«.

وتبني التميمــي ان »البيانات التي 
بعثتها حكومة إقليم كردســتان 
تشــمل امللف النفطي، واملديونية 
ونبــذة عــن  بذمتهــا،  املترتبــة 
كميات النفــط املصدرة واملنتجة، 
مع  املوقــع  والعقــد  وكلفتهــا، 
النفطية،  شركات االستكشــاف 
رواتب  وكذلــك  النقــل،  وكلــف 
بالقول  مســتدركة  املوظفــني«، 

لكننــا »طلبنا أعداد املوظفني في 
كل وزارة ومؤسسة وان تكون لهم 
بصمة الكترونية وكذلك املوازنات 

واحلسابات اخلتامية«.
وتنوه إلى انه »من ضمن ما طالبت 
الفرعيــة من حكومة  اللجنة  به 
باخلريطة  تزويدها  اقليم كردستان 
النفطيــة وغيرها مــن امللفات«، 
الفتــة إلــى ان »حكومــة إقليم 
كردستان ســلمت جلنتها الكثير 
البيانات بعد نقاشات مكثفة  من 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلــن احتــادات مصــدري البحر 
األبيض املتوســط، امس الثالثاء، 
ان العــراق احتل املرتبــة االولى 
في صادرات تركيا لشــهر شباط 

املاضي.
وقالت منســق رئيــس االحتادات 
هوريي مياني يلمــاز في بيان لها 
البحر  مصــدري  »جمعيــات  ان 
األبيض املتوسط جمعت صادرات 
بلغت 997 مليون دوالر في شباط 
املاضي«، مبينــة أن »5 من أصل 
8 جمعيــات داخل االحتاد حققت 
زيــادة فــي مبيعاتهــا اخلارجية 

ودعمــت صادرات البالد بنســبة 
٪6.9 في شباط«.  

واشــارت الــى ان »قطــاع املواد 
واملنتجــات الكيماويــة جاء اوال 
وبواقع  تصديرا  القطاعات  باكثر 
236.4 مليــون دوالر، تــاله قطاع 
الطازجة  واخلضــروات  الفاكهة 
وزاد  دوالر،  مليــون   120.7 بقيمة 
مبقدار  لدينا  املنســوجات  قطاع 

120.7 مليون دوالر«.  
لدينا  األثاث  »قطــاع  أن  وتابعت 
ارتفع بنسبة ٪15 إلى 87.6 مليون 
دوالر، كما زاد قطاع األثاث بنسبة 
٪12 ليصل إلى 84.3 مليون دوالر، 

إلى  لدينا  اجلاهزة  املالبس  وقطاع 
24.3 مليــون دوالر، وقطاع الثروة 
احليوانية  واملنتجات  الســمكية 

لدينا إلى 23 مليون دوالر«.  
واوضحت أنهم »حققوا أكبر قدر 
 77.4 من الصادرات إلى العراق بـ 
مليــون دوالر في شــباط، تليها 
روسيا بـ 53.2 مليون دوالر وأملانيا 

ب 48.1 مليون دوالر«.
بشــكل  يعتمد  العراق  ان  يذكر 
والبضائع  السلع  توفير  كبير في 
االستيرادات  من  احمللية  السواقه 
وخاصــة دول اجلــوار مــن تركيا 

وايران.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشفت وزارة الزراعة امس الثالثاء، 
عــن زيــادة اإلنتاج احمللــي لقطاع 
الدواجن لشــهر شباط املاضي من 
حلوم الدواجن وبيض املائدة الى أكثر 
من 251 مليون نحو 10 االف طن من 

حلوم الدواجن.
الوزارة في بيــان »إن تنفيذ  وقالت 
توجيهــات الــوزارة كان لهــا وقع 
إنتاج  إرتفــاع معدالت  إيجابي في 
بيض املائدة وحلــوم الدواجن، حيث 
ومن  احليوانية  الثروة  دائرة  أشــرت 
الواردة  الشــهرية  التقارير  خــالل 
احملافظات  في  الزراعة  مديريات  من 

إنتاج  إقليم كردســتان  عدا  كافة 
( ٢٥١٧٣١٦٧٩( بيضــة مائــدة من 
املشــاريع العاملة اجملــازة و البالغ 
عددها )١٦٨( مشــروعا ، و )٩٦٣٧) 
طن حلم صافــي من حلوم الدواجن، 
في املشاريع العاملة اجملازة والبالغة 

(٦٤١( مشروع«.
وأشــارت بأن »عدد الدجاج املسوق 
وعدد  دجاجــة   )٦٢٦١١٣٠( منهــا 
املفاقــس العاملــة بواقــع ) ٧٠) 
مفقس حيث مت إنتاج ) ١٩٦٤٣٩٢٨) 
فرخة ،فيما بلغ عدد اجملازر العاملة ) 
٦( مجازر ومت جزر ) ٢١١٣٢٠٠( فرخة 

وإنتاج )٣١٧٠( طن حلم صافي«.

وتابعــت أن »عــدد معامل العلف 
علف  معمل   )٦٣( بلــغ  العاملــة 
حيث مت إنتاج) ١٣١٩٨١( طن علف ، 
وفيما يتعلق بتجديد ومنح إجازات 
رخصة ممارسة مهنة فقد مت تاشير 
(٦( مشاريع دواجن ومنحها رخصة 
ممارســة املهنة، )٤( مشاريع دواجن 
نقــل ملكية، )٥( توســعة وجتديد 
مشاريع دواجن وذلم ضمن اخلدمات 
املقدمة من قبل قســم مشــاريع 
الدواجن في الدائرة للمساهمة في 
إلى  باإلضافة  اإلنتاج  وزيادة  حتسني 
سير  ملتابعة  بالكشــوفات  القيام 

العمل في املشاريع واحلقول«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذر خبراء من عاصفة شمســية 
كبــرى حتمية، مشــيرين إلى أن 
العالــم غيــر مســتعد لطقس 
الفضاء القاســي الــذي ميكن أن 
يشل تكنولوجيا الكوكب ويعطل 
االقتصاد مبا يصــل إلى تريليونات 

الدوالرات.
وفــي كثير مــن األحيــان، تطلق 
الشــمس توهجا شمسيا يطلق 
بــدوره الطاقة في الفضاء. وميكن 

لبعض هذه التوهجات الشمسية 
أن تضرب األرض، وفي الغالب تكون 
غير ضارة لكوكبنا. ومع ذلك، ميكن 
للشــمس أيضا إطــالق توهجات 
شمسية قوية جدا بحيث ميكنها 

شّل تكنولوجيا األرض.
وكشفت الدراســات السابقة أن 
الشــمس تطلق شعلة شمسية 
شديدة كل 25 عاما في املتوسط، 
وكان آخرها، التــي ضربت األرض، 

في عام 1989.

وشــهدت هذه العاصفة انقطاع 
التيار الكهربائي في كيبيك بكندا، 
حيث ميكن للصخور املوصلة على 
األرض أن حتمل الطاقة الزائدة من 
إلى  وجترفها  املغناطيســي  الدرع 

الشبكة الوطنية.
وعالوة على ذلــك، ميكن لعاصفة 
شمســية شــديدة أن تســقط 
الصناعيــة،  األقمــار  أنظمــة 
حيــث ميكن لقصف اجلســيمات 
الشمســية أن يوســع الغــالف 

املغناطيســي لألرض، ما يصعب 
على إشــارات األقمــار الصناعية 

اختراقه.
وفي حني أنه من املستحيل التنبؤ 
مبوعــد ومــكان حــدوث عاصفة 
شمسية ضخمة، إال أنه من احملتم 
أن تضــرب عاصفــة الكوكب في 

املستقبل.
وعلى هذا النحو، أعرب اخلبراء عن 
أسفهم لعدم االســتعداد حلدث 
طقس فضائي شديد، محذرين من 

الدوالرات  تريليونات  يكلف  قد  أنه 
ويسبب حالة من الذعر على نطاق 

واسع.
وقالت شــركة استشارات اخملاطر 
Drayton Tyler إن السؤال املتعلق 
اخلارقة  الشمســية  بالعاصفــة 
هو »متى ســتحدث؟« وليس »هل 

ستحدث بالفعل؟«.
وأضافــت الشــركة: »في أســوأ 
تصل  أن  املرجــح  مــن  احلــاالت، 
املباشرة  وغير  املباشرة  التكاليف 

إلى تريليونات الــدوالرات مع فترة 
استرداد تصل إلى سنوات بدال من 
امللكية  األكادميية  وتقدر  شــهور. 
املتحدة  اململكة  في  للهندســة 
احتمال وقوع حــدث بهذا احلجم 
بواقع واحد من كل عشــرة في أي 

عقد«.
ودعــت Drayton Tyler احلكومات 
إلى وضع  العالم  أنحاء  في جميع 
خطــط عندما يحــدث مثل هذا 

احلدث الذي ال مفر منه. 

العراق يحتل المرتبة االولى
 في صادرات تركيا لشهر شباط

الزراعة: زيادة االنتاج المحلي 
من لحوم الدواجن وبيض المائدة

تحذيرات من عاصفة شمسية قد تكّبد العالم خسائر بتريليونات الدوالرات

التميمي تتحدث عن »خطوة« أقدم عليها 
كردستان ستعجل من حسم الموازنة 

تكشف آخر تطوراتها

استغرقت 
مناقشاتها قرابة 
الشهرين ونصف 
تقريبا، موزعة على 
ثمانية واربعين 
اجتماعا كل اجتماع 
يصل لنحو اربع 
عشرة ساعة

النائبة ماجدة التميمي
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التطور الجيني لفايروس كورونا، 
وتأثيره على اإلنتاج السينمائي 

والمهرجانات السينمائي في 2021
صناع الســينما ومحبيها في كل العالم كانوا 
فــي انتظار ان تنتهــي ســنة 2020 ، وينتهي 
معها انتشــار فايروس كورونا الذي اثر ويشكل 
كبير على صناع الســينما، لكن التطور اجليني 
للفايــروس ، وإعالن منظمــة الصحة العاملية 
عن سرعة انتشــار الفايروس بصيغته اجلديدة 
، قــد يحد من هذا التفاؤل الــذي قاله البعض، 
وبالتالي ستبقى املشــكلة قائمة، وسيصيب 
الضرر العاملني في احلقل الســينمائي وكذلك 

التعطيل شبه التام لدور العرض.
وقد ال يتضرر جنوم الســينما الكبــار، وكذلك 
مخرجيها البارزين من تعطيل انتشــار فايروس 
كورنا املســتجد لإلنتــاج الســينمائي، وغلق 
عشرات االالف من دور الســينما، مثلما تتضرر 
الشــريحة األكبــر مــن العاملني فــي حقل 
الســينما، فهناك مئات االالف مــن العاملني 
في الشــركات الســينمائية الكبرى، فوحدها 
هوليوود عاصمة السينما العاملية، يعمل فيها 
اعداد هائلة من العاملني، في التصوير، الديكور، 
اإلنتاج، ســائقي عربات، امليك أب،  كذلك  االف 
العاملــني في صاالت الســينما فــي مختلف 
دول العالم ،وغيرها من املهن الســاندة لإلنتاج 

السينمائي.
فــي بوليوود، التي تضاهي النتاج الســينمائي 
الهوليــودي، من حيث كمية اإلنتاج، هي األخرى 
يعمــل فيها مئات االالف مــن العمال، وكذلك 
احلال لباقي شركات اإلنتاج السينمائي في دول 

العالم األخرى.
معظم هؤالء العاملني، قد يفقدون وظائفهم، 
اذا لــم يكونــوا قــد فقدوها فعــال، خصوصا 
وان معظم شــركات اإلنتــاج ال تعطي ضمان 
للعاملني فيها، الذيــن يعمل معظمهم بأجور 

يومية، او بوظيفة دون ضمان .
حلــد االن لم يتبني مصير هــؤالء العاملني، ولم 
تتحــرك شــركات اإلنتاج لطمأنتهــم، وبدأت 
أصــوات بعض العاملني والنقابــات التي تهتم 
بأمرهم تتســأل عن مصيرهــم، خصوصا وان 
شــركات اإلنتاج تتذرع بتوقف اإلنتاج وبالتالي 
عدم جني أموال تبعا لذلك، وان األزمة تشــمل 

اجلميع، ممثلني ومخرجني، وفنيني أخرين.
ويبدو ان توقف اإلنتــاج ، وغلق صاالت العرض ، 
سيســتمر لفترة طويلة، بعــد التطور اجليني 
انتشــار الفايروس، والســبب هــو التوصيات 
الطبيــة بعدم التواجد فــي األماكن املزدحمة، 
ومنها صاالت الســينما، فهل سنشهد نهاية 
اإلنتاج الســينمائي، او على األقل تراجعه ألدنى 
املســتويات، فحتى لو اســتمر اإلنتــاج ، فاين 
ســيكون العرض، رمبا يقول البعض ان العرض 
سيكون عبر املنصات السينمائية، مقابل ثمن 
لالشــتراك فيها وبالتالي سيكون هناك مردود 
مــادي ميكن ان يغطــي كلفة اإلنتــاج وحتقيق 
هامش ربح كبيرن من املمكن ان يوفر للعاملني 
اجورهم، ولكن هل يســتطيع اجلميع االشتراك 
ودفــع أجور هذا االشــتراك، وهــل تعوض هذه 
املنصــات دور صاالت العرض، وماذا عن العاملني 

في هذه الصاالت .
ويبدو ان املعضلة كبيــرة، وحلولها صعبة، قد 

حتتاج لفترة ليست بالقصيرة ملعاجلتها.

التوالي،  على  الســابعة  للسنة 
العربية  الســينما  مركز  ينطلق 
فــي مهرجان برلني الســينمائي 
الدولي الذي تُقام نســخته الـ71 
هذا العام عبر اإلنترنت في الفترة 
من 1 إلــى 5 مــارس/ آذار، وحتت 
العربية،  الســينما  مركز  مظلة 
يشــارك في املهرجان 9 شــركاء 
والشركات  املؤسسات  بني  تتنوع 

واملهرجانات السينمائية.
العربية  الســينما  مركز  شركاء 
في مهرجان برلني حسب الترتيب 
األردنية  امللكية  الهيئة  األبجدي: 
)السعودية  روتانا  )األردن(،  لألفالم 
ومصــر(، فيلم كلينــك )مصر(، 
مهرجان اجلونة السينمائي )مصر( 
الســينمائي  القاهرة  مهرجــان 
 Greener Screen )مصر(،  الدولي 
 LaGoonie FiLm شركة  )اإلمارات(، 
 maD ProDuction )مصر(، شركة 

واإلمــارات(،  )مصــر   SoLutionS

املتحدة  )الواليات   teLeScoPe FiLm

األميركية(.
برلني  مهرجان  نســخة  وتشهد 
هذا العام تواجداً ملحوظاً لألفالم 
العربيــة، التي تنافــس بـ7 أفالم 
في أقســام املهرجان، كما يتولى 
مجدي  باســم  املصري  الفنــان 
عضويــة جلنة حتكيم مســابقة 

األفالم القصيرة.
الرسمية  املســابقة  في  ينافس 
اللبنانــي  الفيلــم  للمهرجــان 
الفرنســي دفاتر مايا للمخرجني 
وخليل جريج،  تومــا  دوانا حاجي 
من  يشارك  بانوراما  قســم  وفي 
أعنف  فيلمــان، هما  أيضاً  لبنان 
حب للمخرجــة إليان الراهب، وع 
بيتر  للمخــرج جورج  تيجي  أمل 
بربري، باإلضافة إلى املصري سعاد 

للمخرجة أينت أمني، وفي قســم 
الفيلــم  يشــارك   encounterS

املصــري الفلســطيني زي ما أنا 
عايزة للمخرجة سماهر القاضي.

 Forum exPanDeD قســم  ويضم 
exhibition فيلمــان، هما املصري 

ســبع ســنوات حول دلتا النيل 
للمخرج شريف الزهيري واللبناني 
التــراب على  كل جنومــك تضع 

حذائي من إخراج هايج ايفازيان.
مركز السينما العربية مؤسسة 
فــي  مســجلة  ربحيــة  غيــر 

أمســتردام تأسســت في 2015 
على يــد maD SoLutionS بهدف 
العربيــة،  للســينما  الترويــج 
العربية  ويوفر مركــز الســينما 
لصناع الســينما العربية، نافذة 
صناعة  مع  للتواصــل  احترافية 
الســينما في أنحاء العالم، عبر 
يقيمها  التي  الفاعليات  من  عدد 
األعمال  شــبكات  تكوين  وتتيح 
مع ممثلي الشــركات واملؤسسات 
املشــترك،  اإلنتاج  في مجــاالت 
التوزيع اخلارجــي وغيرها، وتتنوع 

أنشــطة مركز السينما العربية 
األســواق  في  أجنحــة  بــني  ما 
الرئيســية، جلســات تعارف بني 
الســينمائيني العــرب واألجانب، 
مع  اجتماعات  استقبال،  حفالت 
وشركات  ومهرجانات  مؤسسات 
دوليــة، وإصدار مجلة الســينما 
العربية ليتــم توزيعها على رواد 
أســواق املهرجانــات، كمــا أتاح 
مركز السينما العربية التسجيل 
عبر موقعه في خدمة الرســائل 
البريدية، وعبــر هذه اخلدمة يتاح 
على  احلصــول  للمســتخدمني 
السينما  رقمية من مجلة  نسخ 
مركز  أنشطة  عن  أخبار  العربية، 
الســينما  العربيــة، إشــعارات 
املنح  لبرامــج  التقدم  مبواعيــد 
واملهرجانات وعروض مؤسســات 
حتديثــات  والتدريــب،  التعليــم 
املشــاركة  العربية  األفــالم  عن 
باملهرجانــات، وإلقاء الضوء على 
مركز  شــركاء  أنشطة  حتديثات 
ومشاريعهم  العربية  الســينما 

السينمائية.
وقــد أطلــق مركــز الســينما 
العربية، دليل الســينما العربية 
باللغة  اإلنترنت  عبر موقعه على 
اإلنكليزية، وهو دليل ســينمائي 
شــامل وخدمــي يعتمــد على 
تقدميها  يتــم  أدوات  مجموعــة 
مجتمعــة ألول مرة، بهدف توفير 
املعلومــات املرتبطة بالســينما 
العربيــة لُصنَّــاع األفــالم داخل 
وخــارج العالم العربي، وتيســر 
والســينمائيني  األفــالم  لصناع 
العاملية،  لألسواق  الوصول  العرب 
صناعة  ممثلــي  تســاعد  كمــا 
الســينما العاملية فــي التعّرف 
بســهولة على إنتاجات السينما 

العربية.

اعلن مهرجان اجلونة الســينمائي 
ان ال١٤ من أكتوبر /تشــرين األول 
/٢٠٢١ ســيكون موعــدا إلنطالق 
فعاليات دورته اخلامســة وتستمر 

لغاية ال٢٢ منه.
يقام االفتتاح على الصرح املعماري 
للمؤمترات  اجلونــة  الكبيــر مركز 
والثقافــة الذي شــيد وفق احدث 
التصاميــم والذي شــهد انطالق 
فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان 
وعرضــت عليــه مجموعــة من 

األفالم اخملتلفة
اعالن موعــد االفتتاح يؤكد الثقة 
التي يتوفر عليهــا القائمون على 
املهرجان، إذ أبدى املهندس سميح 
ساويرس، مؤســس اجلونة، ورئيس 
مجلس إدارة أوراســكوم للتنمية 
القابضة، ســعادته بالنجاح الذي 
األعوام  املهرجان طــوال  حققــه 
املاضية× خصوصاً عام 2020، الذي 
للمهرجان  أول اســتضافة  شهد 
فــي مركــز اجلونــة للمؤمتــرات 
والثقافة. وأضاف :«كان عاماً مليًئا 
ألننا  ســعيٌد  لكنني  بالتحديات، 

رغم كل املعوقات متكنا من الوفاء 
الرابعة  الدورة  باستضافة  بوعدنا 
مــن املهرجــان فــي مركزاجلونة 
للمؤمترات والثقافة.و وال أستطيع 
أن أصدق أننا نحتفل مبرور خمسة 
اعــوام علــى انطــالق مهرجاننا. 
لذا أنــا فخور جــًدا بالتطور الذي 
افتتاح  منــذ  اجلونــة،  شــهدته 
املهرجــان، لتصبح وجهة ومنصة 
رائــدة للفنــون ومركــزًا للتبادل 

الثقافي في الشرق األوسط«.
التميمي،  انتشــال  أعــرب  بدوره 
اجلادة  رغبته  عــن  املهرجان،  مدير 
جهد  تطوير  نحــو  في«الســعي 
املهرجــان التنظيمي، وتعزيز فريق 
العمل لالرتقاء بنشاطه، والتوجه 
التنظيمية  التجربة  تكثيف  نحو 
للمهرجان، والعمل على توســيع 
فعالياته، وتعميق جناحاته، وتهيئة 
واألفكار  املبــادرات  األجواء إلطالق 
اجلديدة«، وأضــاف : »بينما نتطلع 
إلى دورتنا اخلامســة، نعدكم بأننا 
نعمل بجد الستكمال مجهوداتنا 
الســينما  لتطوير  وإســهاماتها 

إقليمًيا وعاملًيا«.

اعلن القائمون علــى مهرجان البحر االحمر الســينمائي 
الدولي ، ان فعاليات املهرجان ستنطلق في ال11 من نوفمير 
2021 الى ال 20 منه ، مبشــاركة العديد من صناع السينما 
العربية والعاملية ، حيث سيتضمن املهرجان عروض العديد 
من االفالم املهمة ، كما سيشــهد املهرجان انعقاد العديد 

من الندوات والورش الفنية السينمائية
ويتألف الفريق االداري للمهرجان من :-

مركز السينما العربية يشارك في مهرجان 
برلين السينمائي الدولي للسنة السابعة

مهرجان الجونة السينمائي يعلن موعد 
انطالق فعاليات دورته الخامسة

واالنســان  الناقد  رمزي،  كمال 
الرائع، التقيته في ابو ظبي عام 
٢٠١٢، اهديته كتابي ســينما 
التقيته  الواقــع، بعد يومــني 
على الغــداء، قال لي جملة لن 
انســاها، جملة مشــجعة، ال 
يقولها إال صاحــب قلب وروح 
وثقافة كببــرة، قال« أيه ياعم 
كازم انــت عــاوز تقعدنه في 
انها  معرفتــي  رغم  بيوتنــا« 
جملة للمجاملة اال انها تركت 

في نفسي أثراً كبيرا.
بعد تكرميي في افتتاح مهرجان 
وهــران، كان معي ناقد ومخرج 
عراقيان، لم يستطع اي منهما 

ان يقول لي مبروك.
تذكرت كل ذلك وانا اقرأ وعلى 
صفحة الناقــد الكبير مجدي 
الطيب خبــر تولي كمال رمزي 
القومي  املهرجان  مســؤولية 
للســينما املصريــة، وانا على 
ثقة بنجاحه في مهمته، فمن 
يحمــل هكذا أخــالق وهكذا 
روح سمحة ال يكتب له سوى 

النجاح
 كمال رمزي يُباشر مسئولياته 
في املهرجان القومى للسينما 

املصرية 
االســتعدادات  أوشــكت     
الثالثة  الدورة  إلطالق  النهائية 
القومي  للمهرجان  والعشرين، 
علــى  املصريــة،  للســينما 
االنتهــاء؛ حيث يضــع الناقد 
الكبيــر كمال رمــزي، الرتوش 

يترأســها،  دورة  األخيــرة ألول 
الدامي،  عبد  د.إينــاس  قرار  بعد 
وزيــر الثقافة، بتوليه رئاســة 
املهرجان خلفاً للمخرج الكبير 
الراحل د.ســمير سيف، وإلغاء 
أول دورة كان مــن املفترض أن 
فى  مســئولياته،  فيها  مُيارس 
الفتــرة مــن 2 إلــى 10 يونيو 
2020، وجرى تأجيلها إلى شهر 
مارس 2021 ، بســبب تداعيات 

وباء كورونا . 
  كان صندوق التنمية الثقافية، 
الذي ينظم ويرعى املهرجان، قد 
أعلن عن إقامــة الدورة الثالث 
والعشــرين، ملســابقة األفالم 
والتسجيلية  الطويلة  الروائية 
والقصيــرة والتحريــك، والتي 
عامي  املنتجة  األفالم  تتضمن 
2018 و 2019 داخــل جمهورية 
والســابق  العربيــة،  مصــر 
تقدميها للمهرجان للمشاركة 
قرار  وعقب  العــام،  هذا  بدورة 
إليها  انضمت  املهرجان  تأجيل 
واملعروضة  املنتجــة  األفــالم 
العربية  مصر  جمهورية  داخل 
فــي دور العــرض أو عبر إحدى 

املنصات عام 2021 .
متنــح جوائز مســابقة األفالم 
فروع  فــى  الطويلة  الروائيــة 
الفني،  التصميــم  اإلنتــاج،   :
التصوير، اإلخراج ، الســيناريو 
املوسيقى،  املونتاج،  التمثيل،   ،
اإلخــراج  الصــوت،  املالبــس، 
عمــل أول أو ثانى، وجائزة جلنة 

التحكيم اخلاصة .

بينمــا مُتنح جوائز مســابقة 
األفالم التســجيلية )حتى 15 
دقيقــة وأكثر مــن 15 دقيقة( 
)أقل  القصيرة  الروائية  واألفالم 
من 60 دقيقة( وأفالم التحريك 
)أقل من 60 دقيقة( على الوجه 
اآلتــي :  جائزة أفضــل فيلم، 
جائزة  التحكيــم،  جلنة  جائزة 
مخــرج العمــل األول في كل 

قسم.
  رئيــس املهرجــان القومــي 
رمزي،  املصرية كمال  للسينما 
الســينما  نقاد  أهم  واحد من 
العربي،  والعالــم  مصــر  في 
العالي  املعهــد  تخــرج فــي 
للفنون املســرحية عام 1968، 
ولــه العديــد مــن الكتابات 
واإلســهامات النقديــة فــي 
مجال السينما، منها »اإلنسان 
املصري على الشاشــة، سعد 
ندمي رائد السينما التسجيلية، 
الفن بــني العمامــة والدولة، 
صالح التهامي ..عصر التفاؤل، 
محمود مرســي عصفور اجلنة 
الكتابات  مــن  وغيرها  والنار«، 
التــي  النقديــة  واملقــاالت 
ســاهمت في تشــكيل وعي، 
وثقافــة، أجيال مــن املهتمني 
شــارك  كما  الســابع.  بالفن 
في جلــان حتكيــم العديد من 
املصرية  الســينما  مهرجانات 
جلنة  رئاســة  آخرها  والعربية، 
حتكيــم الــدورة 46 ملهرجــان 
الســنوي للســينما املصرية، 

الذي تقيمه جمعية الفيلم.

كمال رمزي رئيسا للمهرجان القومي للسينما المصرية
محرر الصفحة: كاظم مرشد السلوم
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منذ االســبوع األول من فبراير، 
أي فــي يــوم 6 فبرايــر 2021، 
عرض اخملرجــان العامليان ريدلي 

سكوت، وكيفن ماكدونالد،
 riDLey Scott anD Kevin  

macDonaLD

 فيلمهمــا الوثائقــي الرائــع 
»LiFe in a Day 2020« علــى 
منصــة اليوتيوب )مــن انتاج 
youtube.(، واحتــوى الفيلــم 

على مشــاهد التقطها مئات 
حول  االشــخاص  مــن  االالف 
عادي  صيفي  يوم  خالل  العالم 
وليس عادي، يوم 25 يوليو 2020 
الذي اجتاح  الوبــاء  في غميم 
العالــم مــرورًا بالتظاهــرات 
في  العنصرية  الغاضبة ضــد 

أميركا.
فيلــم وثائقي فريــد من نوعه 
يعتمد على مشاركات اجلمهور 
التــي تظهر احليــاة كما هي.. 
ليســت مثالية دائما وليست 
سيئة باملطلق، إنها احلياة بكل 

ما فيها من سعادة ومعاناة. 
تصور  وفكرية.  بصريــة  متعة 

معاناة االنسان. فرحه . أمله
احلب. الطبيعــة. املوت. الزواج. 
الصالة. الطفولة. الشيخوخة. 
فاجعة كرونا... قصص وقصص، 
ومقتطفات  تلميحات  بعضها 
وبعضهــا  مكتملــة  غيــر 
مكتملة كقصــة قصيرة من 
حياة قائمة ومعظمها قصص 
بخياله  املشــاهد  سيكملها 
وتأمله. ســينما ذكية يبدعها 

اخملرجان العظيمان.

حياة غنية باألحداث
 بطبيعة احلال، مع كل ما كان 
يحصل في يوليو: مقتل »جورج 
فلوريــد«، وتظاهرات الســود ، 
وخزي الرئيس األمريكي السابق 
ومســتجدات  ترمب،  دونالــد 
كوفيد19-، كان أشــبه بفيلم 
ســينمائي، فعــال كان صيفاً 
كارثياً غنــي باألحداث الطيبة 

والقبيحة والشرسة.
ً 324 ألف مقطع من 192 بلدا

تضافر  الفيلــم  إجنــاز  تطلب 
جهود فريق ضخم من املؤلفني 
واملمنتجني، باالعتماد على 324 
ألــف مقطع مصور، أرســلها 

من  العمل  فــي  مســاهمون 
مختلف أنحاء العالم.

يقدم الفيلم شهادة فريدة عن 
2020 من طرق  الفائتة  السنة 

اإلغالق  مهجورة خالل فتــرات 
باملتظاهرين  مكتظة  أو  العام، 
عناصر  مبواجهــة  الغاضبــني 
الشــغب.  مكافحة  قوات  في 

تناقضــات صادمــة حتدث في 
وفي  والدة طفل  اليــوم،  نفس 

املقابل دفن جثة.

طابع حميم
على  احلميمي  الطابــع  يغلب 
السياسي في أكثرية املشاهد، 
كيفن  لدى  املفضــل  واملقطع 
ماكدونالــد هو لرجل أشــبه 
العصــر  كــروزو  بروبنســون 
احلديث، يسجل نفسه متحدثًا 
وجايكوب،  سامي،  عناكبه  مع 
وكريســتال في عز احلجر، وهو 
بأنه  يشــعر خالل هذه الفترة 

»آخر الرجال على األرض«.

مشاهد غير مسبوقة
الســحر في املونتــاج وتوليف 
اللقطــات واملشــاهد وتلــك 
وذلك  املصاحبــة  املوســيقى 
االيقاع اآلســر  للمشاهد غير 
املسبوقة، هو درس في تقنيات 
االفالم  املتعــة على صانعــي 

تعلمه.
الفيلم عبارة عن تتمة لوثائقي 
سكوت  ريدلي  أخرجه  ســابق 
وكيفــن ماكدونالــد في عام 

2011. مت اختيار مشــاهده من 
إرســاله  مت  مقطــع   80.000
من قبــل اجلمهور إلــى موقع 
مقاطــع  وهــي   ،youtube

تصورأحداث مــن جميع أنحاء 
العالم في يوم واحد ، 24 يوليو 

.2010
10 ســنوات  واليوم وبعد مرور 
األصلي  الفيلم  على  بالضبط 
ســيجتمع العالم مــرة أخرى 
إلنشــاء فيلم وثائقــي طويل 
علــى طريقــة الفيديوهــات 
القصيرة ليروي قصة يوم واحد 

على األرض.
املقاطــع  اختيــار  اســتغرق 
192 بلداً،  املصورة الواردة مــن 
حوالى  وعايــن  شــهرين  مدة 
املشــاهد  ســينمائياً  أربعني 
بلغتها األصلية ثم قّســموها 
بحســب درجات أعطوها إياها 
من واحد إلى خمسة، للسماح 
لكيفــن ماكدونالــد وعاملي 
التوليف باختيــار الفيديوهات 

األفضل.
وادناه رابط الفلم

httPS ://www.youtube.com/
watch?v=vcSSc2iKSc0&vL=ar

فيلم آسر عن يوم في الحياة على كوكبنا

كمال رمزي

مهرجان البحر األحمر السينمائي 
الدولي يعلن عن انطالق فعاليات في 

الـ11 من نوفمبر الى الـ 20 منه
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ملونشريط

Xiaomi من Note أحدث هواتف
 Redmi رسميا مواصفات أجهزة Xiaomi كشفت شــركة
Note 10 التي صممتها لتكون مــن بني الهواتف الذكية 

األكثر تطورا لهذا العام.
ومن بني أبرز النمــاذج لهــا Pro 10 Redmi Note بهيكل 
مصنوع من املعدن والبالستيك والزجاج املضاد للصدمات 
واخلدوش، وجهز بشاشــة AMOLED مبقــاس 6.67 بوصة 

ترددها يعادل 120 هيرتزا.
 Snapdragon ويضمن األداء املمتاز لهذا اجلهــاز معاجلات
732G، وذواكــر تخزيــن داخليــة 128/64 غيغابايت قابلة 
للتوســيع عبــر بطاقات ذاكــرة خارجيــة، وذواكر وصول 

عشوائي ستة أو ثمانية غيغابايت.
وجهزته الشــركة مبنفذين لشــرائح االتصــال، وبطارية 
بسعة 5020 ميلي أمبير ميكن شحنها بسرعة عبر شاحن 
باســتطاعة 33 واطا، إضافة إلى ماسح لبصمات األصابع، 

وأنظمة لتحديد املواقع عبر األقمار الصناعية.
الكاميرا األساســية رباعية العدســة بدقة )2+5+8+108( 
ميغابيكســل، والكاميرا األمامية بدقة 16 ميغابيكسل 

تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وســيطرح الهاتف في أسواق العالم بأسعار تتراوح ما بني 

279 و299 دوالرا.

ديك رومي يحطم نافذة بسبب صورته
أصيبت موظفة في مكتب طبيب أســنان في كاليفورنيا 
بالذعــر نتيجة حتطيم ديك رومي كبير زجاج النافذة والذي 
أتضح فيما بعــد أنه فعل ذلك ألنه ملح صورته في النافذة 

فظن انها ديك رومي اخر.
 Gregory Hailey DDS وقالت دونا ماكدونالد، مديرة مكتب
فــي Fair Oaks، »إنها كانت الشــخص الوحيد في املبنى 
عندما سمعت صوت االنهيار الذي اعتقدت في البداية أنه 
قد يكون زلزااًل« وأوضحــت ماكدونالد إنها ُصدمت عندما 
علمت أن ســبب الصوت كان في الواقع ديــًكا رومًيا قاما 
بتحطيم نافذة غرفة انتظار املرضى الفارغة وكان يخدش 
اجلــدران. وجلأت املوظفة إلــى اإلتصال مبســؤولي مراقبة 
احليوانــات فــي Gold Country Wildlife Rescue فقاموا 
بإرســال شــخص إلى مكان احلادث لطــرد الديك الرومي. 
وقال جريج جرمي، أمــني الصندوق إن »الديك الرومي رمبا رأى 
انعكاســه اخلاص في النافذة وهاجمه علــى أنه منافس 

رومانسي وسط موسم التزاوج للطيور«.

الثوم والعسل للتنحيف
استعملت احلضارات القدمية الثوم مع العسل كعالج طبي 
منذ آالف السنني مثل الســومريني، خلصائص هذا اخلليط 
سواء على الصعيد العالجي أو من خالل قيمته الغذائية. 

من فوائد الثوم مع العســل أنه خليــط لديه العديد من 
االســتعماالت، وقد درس العلماء هذا اخلليط بسبب آثاره 
املضــادة للميكروبات، ومــع ذلك مت إجراء قــدر ضئيل من 
األبحاث بشأن فوائد الثوم مع العسل للتنحيف، وحتى اآلن 

لم يعثر البحث على دليل يدعم هذه االدعاء.
ويعــّرف العلماء أن كاًل من الثوم والعســل غنّيان مبركبات 
تعزز الصحة، لذلك من املمكن أن يدعم االثنان بشكل غير 
مباشــر فقدان الوزن واملساهمة في الصحة املثلى بشكل 

عام.

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
بدائل. تساءل أيًضا إلى أي درجة ستأثر تلك 

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج اجلوزاء،يتبني حالًيا أن جميع أشكال 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

عزيزي برج القــوس، العمــل اآلن في غاية 
الســهولة بالنســبة لك، ولذلــك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية، ولكن 

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

عزيــزي برج احلوت،ســوف يتعــرض عملك 
لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت 
قادرًا على إظهار املعرفة السليمة. سُتختبر 
أيًضا في حياتك اخلاصــة، وفي هذه احلالة، 

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر سالًما داخلًيا واضًحا، 
كما أنك مفعًما باحليوية واحلماس، ونتيجة 
لهدوئك اخلارجي، يشــعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك. 

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

عزيزي بــرج العقرب، تتزايد املشــاكل التي 
تصادفها في مســارك، ولذلك احرص على 
عدم نفــاذ مواردك البدنية والنفســية. تأَن 
في حتديد املشاكل التي متثل حًقا إعاقة في 

مسارك. 

عزيزي برج اجلدي، لقد وصلت إلى حائط سد 
في الوقــت احلالي، ويبدو أن ال شــيء يحرز 
تقدًما وأنت على وشــك االستسالم. اعتبر 

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفعــم باحليوية، 
واألنشــطة الرياضيــة هي طريقــة ممتازة 
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة. حيث أنك الئق 
بدنًيا، ميكنك أيًضا االشــتراك في تدريبات 

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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 »عدسة: زياد متي«

الكثير منا يعاني من خيانة او غدر من نحســبهم 
اصدقاء لنا. والكثير منا ال يغفر لصديق له هفوة، 
ورمبا يقطع عالقة دامت سنوات عدة بلحظة تهور 

وبسبب فعل غير مقصود.
الصداقة عالقة سامية، مثلها مثل االخوة واكثر، 
فهل ميكن ان اقطع صلتي بأخي بســبب موقف؟ 
ان كنت اعرف معنى الصداقــة واقدرها. ان كنت 
اختار اصدقائي بعناية وال اتخذ من أي عابر سبيل 
او زميل لي بالعمل صديقا لي، اال بعد مواقف عدة 
اختبر بها معدن هذا الشــخص وان كان يستحق 
ثقتــي ومحبتي. القصة التاليــة حتكي عن حالة 
الصداقة احلقيقية التي ال تشــوبها شائبة والتي 

تقول احداثها:
ســار صديقان يدعوان احمد وســمير في صحراء 
قاحلة ملدة يومني الى ان نال منهما التعب واحرقت 
وجوههما الشــمس بســياطها الناريــة وبدأت 
تكوي قدميهما رمال البيداء القاســية حتى بلغ 
بالصديقــني العطش واالرهاق واليأس، فاقترح كل 
منهمــا طريقة افضل للوصول الــى املكان اآلمن 
واملاء فتجادل الصديقان فقام احمد بصفع سمير، 
الذي لم يفعل شــيء باملقابل واكتفى  بالكتابة 
على الرمــل: »جتادلت اليوم مع صديقي فصفعني 

على وجهي«.

 تابعا احمد وســمير السير حتى وصال الى بحيرة 
صافية فشــرب الصديقــان حتى ارتويــا ثم نزال 

الســباحة للسباحة، ولكن سمير  يعرف  يكن  لم 
فتمــادى بحركته داخل البحيرة حتى كاد ان يغرق، 
فاسرع اليه احمد إلنفاذه. وبعد جناته اخرج سمير 
من جيبه ســكني صغيرة وقام باحلفر على الصخر 
»اليــوم كدت ان اغرق واموت، لكــن صديقي انقذ 
حياتــي« فتعجب احمد وقال له: ملــاذا كتبت عن 
صفي لك على الرمــل؟ وكتبت عن إنقاذي حلياتك 
علــى الصخر ؟ فأجابه: ألننــي رأيت في الصفعة 

حدثاً عابراً, فكتبتها علــى الرمل لتأخذها الرياح 
بسرعة ولن يبقى من اثرها شيء، فأما إنقاذك لي 
من الغرق فهذ عمل كبيــر وأصيل, فكتبته على 
الصخر ليظل الى االبد، فخير االصدقاء من نسي 

ذنبك وذكر اجمل صفاتك.
من بني كل األصدقاء هناك صديٌق يُشــبُه البحر، 
تزورُه كلما ضاق باآلالم صــدرُك، وال تُغادرُه إال وقد 
ــك، فتمضي مبتســماً راضياً حتى وان لم  زال همُّ
ينصحك او يهون عليك لكن مبجــرد انه كان اذانا 

صاغية فهذا كفيل إلزاحة همك.

خير االصدقاء من نسي ذنبك وذكر خيرك

لقطة

باسكال صوما 

ملاذا يوم عاملّي للنساء؟ ببساطة، 
حتى ال ينســى العالــم أنه ما 
زال مكانــاً غيــر آمن للنســاء، 
الــذي كان مطلوباً  العمل  وألن 

إلنصاف النساء، لم يُنجز...
قد يبدو حتديد يوم عاملي للنساء 
غير خــاٍل من »الكليشــيه« أو 
املعاني،  أو تســطيح  السذاجة 
إذ إننا نكــرر كل عام التبريكات 
واألماني  ذاتهــا  واجلمــل  ذاتها 
ذاتهــا. قد يبــدو مريبــاً أننا ما 
زلنا نحتاج إلــى االحتفال بهذه 
املناســبة، علمــاً أّن تاريخهــا 
يعود إلى عقــد أول مؤمتر لالحتاد 
العاملي  الدميوقراطي  النســائي 
فــي باريس عــام 1945، قبل أن 
توافق األمم املتحدة على إقرار هذا 

اليوم عام 1977.
لكّن املريب حقاً أن تكون أسباب 
إقرار هذا اليوم ودوافعه، ما زالت 
كثيرة،  في مجتمعــات  حاضرة 
حتى تلك املتقدمة، التي ال ميكن 
القول إنها متنح النســاء كامل 

حقوقهّن.
التــي  احلاشــدة  فالتظاهــرة 
خرجــت عام 1856 في شــوارع 
نيويورك، احتجاجاً على الظروف 
الالإنسانية التي تعمل نساء في 
ظلها، ما زالت مشــهداً حاضراً 
جداً. إذ ما برحــت قوانني كثيرة 
التمييز  مــن  النســاء  ال حتمي 
في أماكن العمــل، إن كان عبر 
إلى  إضافة  املناصــب،  أو  األجور 
لالنتهــاك  يتعّرضــن  تركهــّن 
والتحّرش داخــل أماكن عملهّن 

ال  زمالئهّن.  أو  مرؤوســيهن  من 
بل تتم مواجهة ذلك برمي تهم 
على  و«الفجور«  احلشمة«  »قلة 

النساء، بدل معاقبة املعتدين.
ثم كانت تظاهــرة »خبز وورود« 
الشهيرة في 8 آذار/ مارس 1908، 
النســيج  عامالت  خرجت  حني 

فــي نيويورك أيضــاً للمطالبة 
بتخفيض ساعات العمل ووقف 
تشــغيل األطفال ومنح النساء 
حــق االقتــراع. وهــي مطالب 
لألســف ما زالــت غيــر مقّرة 
في بلــدان عربية وغيــر عربية. 
فيما متنح بعض الدول النســاء 

حقوقاً مجتزأة وقوانني ملغومة 
حلمايتهّن من العنف اجلســدي 
واالقتصــادي  واالجتماعــي 
والسياسي، ما يشّرع في أحيان 
كثيرة صعوبــات في توفير املرأة 
االقتصادي  وأمنها  استقالليتها 
واجلسدي واالجتماعي، وحقوقها 

السياسية.
املريب أّن نســاء كثيرات ما زلن 
يُقتلن في جرائم مشــينة، تتم 
تســميتها »جرائم شرف«، وهو 
تعبير مــا زال وارداً فــي قوانني 
وتشــريعات عدة. فوفــق تقرير 
لــألمم املتحدة، أكثــر من نصف 

ضحايا جرائم القتل لعام 2018 
ُقتلن  العالم  أنحــاء  جميع  في 
على يد شركاء حياتهن أو أقارب 
لهــن، معظمهن فــي أفريقيا، 
تليهــا األميركيتان، ثــم أوروبا. 
بالطبع لم يقتلن جميعاً »دفاعاً 
األرقام تشير  لكن  الشرف«،  عن 
»قتل  إلى فشل جهود مواجهة 

الشرف« بحسب التقرير.
ومريب أيضاً أن تزويج القاصرات 
ولم  للنقاش،  موضوعــاً  زال  ما 
يحسم متاماً، استناداً إلى أفكار 
دينية وأخرى ثقافية واجتماعية. 
وحتى اللحظة متوت طفالت أثناء 
أخريات،  أرحــام  وتتمزق  الوضع، 
مشــكالت  من  كثيرات  وتعاني 
املبكرة،  الزيجات  صحية بسبب 
وما يرافقها من عنف جنســي 
وجســدي وقلــة وعــي. فوفق 
منظمة اليونيسيف، 12  مليون 
فتاة فــي جميع أنحــاء العالم 
يتزوجن قبل عيد ميالدهن الثامن 
عشر كل عام، برغم تراجع الرقم 
من واحدة من بني كل أربع فتيات 
تزوجــن قبل عقد من الزمن، إلى 
حوالــى واحدة مــن كل خمس 

فتيات في يومنا.
ملاذا يوم عاملّي للنساء؟ ببساطة، 
حتى ال ينســى العالــم أنه ما 
زال مكانــاً غيــر آمن للنســاء، 
الــذي كان مطلوباً  العمل  وألن 
إلنصاف النســاء، لم يُنجز، وألن 
احلــركات النســوية حتى اليوم 
ما زالــت تقابَل أحيانــاً باالزدراء 
والتســخيف، ثــّم ألننــا، نحن 

النساء، لسنا بخير.

عن موقع درج

الصباح الجديد-وكاالت:
يابانية للطباعة  توصلت شركة 
مصرفية  بطاقــات  صنــع  إلى 
بالستيكية مضادة للفيروسات، 
ميكن استعمالها بأمان في عدة 

مجاالت.
وكان وباء عــدوى فيروس كورونا 
املستمر قد تســبب في  إدخال 
تغيرات ليــس فقط في العادات 
الســلوكية للناس، ولكنه أجبر 
العديد من الشركات على  أيضا 

تسهل  أن  ميكن  منتجات  تطوير 
بشكل كبير حياة الشخص في 
الواقــع اجلديد، وكان هذا التطور 
على شــكل بطاقــة مصنوعة 
مــن بالســتيك خــاص مضاد 
للفيروسات، والتي سيكون ممكنا 
في املســتقبل أن تستخدم من 

قبل املؤسسات املصرفية.
بـ  يســمى  ما  تطويــر  وجــرى 
للفيروسات«  املضادة  »البطاقة 
 Toppan« اليابانية  الشركة  من 

»املكون  بأن  وتتميــز   .»Printing
املضــاد للفيروســات، قادر على 
تقليل تركيز اجلزيئات الفيروسية 
على الســطح بنســبة ٪99 أو 
أكثر خالل 24 ســاعة«، وال يتم 
وضعــه على ســطح البطاقة 
البالستيكية، بل يتم إدخاله في 

أثناء تصنيع املادة ذاتها.
قال أتسوشي كوسانو، املتحدث 
العامة  العالقــات  إدارة  باســم 
بهذه الشــركة: »يستمر التأثير 

املضاد للفيروسات لفترة طويلة 
جــدا، حيــث أن املكــون املضاد 
هذا يدخل ضمــن مادة البطاقة 

نفسها«.
فــإن  الشــركة،  وبحســب 
»البطاقات املضادة للفيروسات« 
الصــادرة عنها في املســتقبل 
إلى شــتى  تدخــل  أن  »ميكــن 

مجاالت احلياة«.
ولفــت املســؤول فــي شــركة 
اليابانية إلى أن عملهم   الطباعة 

اخلصوص،  وجــه  »على  يشــمل 
بطاقــات الواجهــة املزدوجة مع 
ووظيفة  االتصال  وظائف  من  كل 
عدم التالمس، مبا في ذلك بطاقات 
االئتمان الذكيــة. ونعتزم طرحها 
في السوق الستخدامها من قبل 
املؤسســات املالية واملؤسســات 
األغذية  الطبية وشركات صناعة 

وغيرها في اليابان وفي اخلارج«.
إلى  أتسوشي كوســانو  وأشــار 
أن »الشــركة ليــس لديها حتى 

اآلن اتفاقــات أوليــة محددة« مع 
»تخطط  لكنها  مؤسســات،  أي 
فــي  املنتــج  نطــاق  لتوســيع 
املســتقبل«، مع بدء اإلنتاج على 

نطاق واسع.
إضافــة إلى اخلدمــات املصرفية، 
»البطاقات  أن  الشــركة  تتوقــع 
ميكــن  للفيروســات«  املضــادة 
اســتعمالها في إعــداد بطاقات 
وفــي  الشــخصية،  الهويــة 

املؤسسات احلكومية.

بطاقات مصرفية مضادة للفيروسات«

يوم عالمّي.. ألننا لسنا بخير
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام اليوم االربعاء بقية مباريات 
والعشــرين  الثالثــة  اجلولــة 
لــدوري الكــرة املمتــاز، اجلوية 
املتصدر يقابــل الزوراء الوصيف 
فــي الســاعة الرابعــة عصرا 
الدولي،  الشــعب  ملعــب  في 
فــي مباراة كالســيكو جترى بال 
تعليمات  اثــر  حضور جماهيري 
جلنــة الصالمة العليا بســبب 
تفشــي فايروس كورونا املتحور، 
في  والنجف  امليناء  مباراة  وجترى 
ملعب الفيحاء في الســاعة 6 
مســاء، تســبقها في الساعة 
الرابعــة عصــرا مبــاراة نفط 
البصــرة والكهربــاء، وتقام في 
القاســم  مباراة  الكفل  ملعب 
ظهرا،   2 الساعة  في  والشرطة 
التوقيت ذاتــه تقام مباراة  وفي 
الكهربائية  والصناعــات  احلدود 
ويضيف  التاجــي،  ملعــب  في 
الديوانية فريق اربيل في الساعة 

2 ظهرا.
ويقف اجلويــة متصدرا للترتيب 
برصيــد 47 نقطة، تــاله الزوراء 
وله 41 نقطة، ثم الشــرطة بـ 
40 نقطة متفوقا بفارق االهداف 
الترتيب  صاحــب  النجــف  عن 
خامسا  الوســط  ونفط  الرابع. 

برصيد 35 نقطة.
املشــرف  أوضح  اخر،  جانب  من 
ناديه  أن  زاخولي،  زاخو، طه  على 
ينتظــر نتائج جلنــة االنضباط، 
بعد االعتراض املقدم ضد نظيره 
الشــرطة، الذي خالف الالئحة.
وقال زاخولــي »إدارة زاخو قدمت 

اعتراًضا رســمًيا بعــد اخملالفة 
بإجراء  ارتكبها الشــرطة،  التي 
تبديالت على 4 فترات مختلفة«.
املسابقات  لوائح  »تنص  وأضاف 
بأنــه يحــق ألي فريــق، إجراء 5 
تكون  أن  بشــرط  لكن  تبديالت 

علــى 3 فتــرات، وبالتالــي هذا 
اخلــرق يجــب البــت فيه«.ونوه 
»انتشــرت أنباء عــن عدم وجود 
فقرة في لوائح املسابقة، يندرج 
حتتهــا هــذا البند، وهنــا على 
الفيفا  لوائح  يعتمــد  أن  االحتاد 

في تقريــر العقوبة وجتنب وجود 
شخصية«.وأشــار  اجتهــادات 
»ننتظر قــرار جلنــة االنضباط، 
التحكيم  محكمة  إلى  سنلجأ 
الرياضي )كاس( السترجاع حقنا 
إذا لــم نحصــل عليــه، وقتها 

ستكون الشــكوى ضد اللجنة 
التطبيعيــة ألنها لم تســتند 
دولًيا«.  املعتمــدة  اللوائح  على 
 1-2 أن الشــرطة فاز  إلى  يشار 
علــى زاخو، في مباراة شــهدت 
4 فترات  التغييــرات على  إجراء 

متفاوتة.
وأرســلت جلنة املســابقات في 
تقريــر  التطبيعيــة،  الهيئــة 
وزاخو  الشــرطة  مباراة  مشرف 
ضمن منافســات اجلولة الثانية 
والعشــرين لدوري الكرة املمتاز 
إلى جلنــة االنضباط.وقال رئيس 
جلنة املســابقات، الدكتور حيدر 
عوفي في بيان رســمي نشــره 
موقع االحتاد: »إن تقرير مشــرف 
مبــاراة فريقي الشــرطة وزاخو 
التــي أقيمت ضمــن اجلولة 22 
فــي دوري الكــرة املمتــاز التي 
الشــعب  ملعــب  احتضنهــا 
الدولي، قد مت إرســاله إلى جلنة 
القــرارات  التخــاذ  االنضبــاط 

املناسبة بحقها«.
وأضاَف عوفي أن جلنة املسابقات، 
التطبيعية، تســعى  بدعٍم من 
جاهــدة إلــى إظهــار املباريات 
بصــورة تليق بســمعة الدوري 
وتقليــل  العراقيــة،  والكــرة 
الســلبيات التــي رافقت بعض 
املباريات، وتتطلع اللجنة لتعاون 
بطريقة  املباريات  إلقامة  األندية 

منظمة.
املســابقات  جلنة  رئيس  واختتَم 
أرسلت  »اللجنة  بالقول:  حديثه 
تقرير مباراة الشــرطة وزاخو إلى 
جلنة االنضباط من أجل البت في 
جميع املالبسات التي حصلت في 
الالزمة  القــرارات  واتخاذ  املباراة، 
مباراة  أن  إلــى  بشأنها«.يشــار 
الشــرطة وزاخو شهدت الكثير 
مــن األحــداث منها انســحاب 
هدف  على  اعتراضــا  زاخو  فريق 
للمباراة  وعودته  الثاني  الشرطة 

ضمن املدة الزمنية املتاحة.

زاخو ينتظر قرار االنضباط قبل اللجوء لمحكمة كاس

اليوم.. كالسيكو بال جمهور بين الزوراء والجوية 

العواصم ـ وكاالت:

يُدير احلكم اإلجنليــزي أنتوني تايلور، 
مواجهــة باريــس ســان جيرمــان 
وبرشــلونة، املقرر لها مســاء اليوم 
األربعاء ، على ملعب حديقة األمراء، 
في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بفوز 
الفريق الباريســي بنتيجة )4-1( في 
تيلور،  نو.وســيعاون  كامــب  ملعب 
الدولــي منــذ عــام 2013، من على 
اخلطــوط، كل من مواطنيــه جاري 

بيسويك وآدم نان. 
علــى جانب آخــر، يُدير الفرنســي 
ليفربول  مواجهــة  توربــن،  كليمو 
واليبزيج.وسيعاون كليمو توربن، من 
على اخلطوط، نيكوال دانوس وسيريل 

جراجنور من فرنسا أيًضا.
نيمــار جونيور،  احتفل  من جانبــه، 
بذكرى  باريس ســان جيرمــان،  جنم 
استثنائية في مســيرته، قبل 3 أيام 
من اللقاء املرتقب مع برشلونة، املقرر 
اليوم في إياب دور الـ16 لدوري أبطال 
على  عبر حسابه  نيمار،  أوروبا.وكتب 

»تويتر«: »قبــل 12 عاما أدركت حلم 
القدم«.ونشر  كرة  أعشق  الطفولة.. 
الالعــب البرازيلي صورة، تشــير إلى 
مرور 12 عاًما على مباراته األولى مع 
فريقــه القدمي، ســانتوس، في 7 آذار 
2009.ورحل نيمار عن ســانتوس في 
برشلونة،  إلى  متوجها   ،2013 صيف 
حيث قضى 4 مواســم بن جدرانه، 
قبل انضمامه إلى بي إس جي مقابل 
222 مليــون يورو، عــام 2017.ويأمل 
جنم ســان جيرمان، أن يكــون جاهزا 
ملواجهة فريقه السابق، حيث تعافى 
مؤخرا من إصابة عضلية، أبعدته عن 

املالعب ملدة 4 أسابيع.
من جانب اخر، ذكــر تقرير إخباري، أن 
اليبزيج ســيدفع غرامة تفوق مليون 
يورو، بســبب تغيير ملعــب مباراته 
أمــام ليفربول، املقررة مســاء اليوم 
االربعاء فــي إياب ثمــن نهائي دوري 
الســفر  لقيود  أوروبا.ونظرا  أبطــال 
املفروضة فــي أملانيا في ظل جائحة 
إقامة  تقرر  املستجد،  كورونا  فيروس 
مباراة اإليــاب التي كانت مقررة على 
اجملرية  العاصمة  إلى  ليفربول  ملعب 

بودابست.
وبالتالــي ســيحصل ليفربول على 
تعويض من نــادي اليبزج، يعادل 10% 

للوائح  الدخول، طبقــا  من رســوم 
)يويفا(..وذكرت  للعبة  األوروبي  االحتاد 

رســوم  أن  األملانية،  »بيلد«  صحيفة 
الدخول لــم حتدد بدقة مــن جانب 

اليويفا، ولكن نظــرا ألنها كانت قد 
)10ر18  يــورو  مليون  25ر15  بلغــت 
مليون دوالر( في املوسم املاضي، ميكن 
افتــراض أن اليبزج ســيضطر لدفع 

52ر1 مليون يورو على األقل.
وســيجرى االحتفــاظ بقيمة املبلغ 
وحتويله إلى ليفربول عند دفع اجلوائز 
املاليــة للبطولة.باإلضافة إلى ذلك، 
ســيكون اليبزيج ملزما بدفع نصف 
بودابست. في  املباراة  إقامة  تكاليف 
وأوضحــت بيلد أن اليبزيــج كان قد 
حتمل تكاليــف إضافية قيمتها 300 
ألف يــورو في مبــاراة الذهاب، التي 
جرى نقلها أيضا إلى العاصمة اجملرية 
بسبب قيود السفر.وتشكل بريطانيا 
منطقة خطر فيما يتعلق بالنسخة 
األكثــر عدوى مــن فيــروس كورونا 
إلى  الســفر  حالة  وفي  املســتجد، 
ليفربول كان ســيتعن على اليبزيج 
الصحي لدى عودته  اخلضوع للحجر 

إلى أملانيا.
تاريخيــاً، لم يلتقي فريــق ليفربول 
مبنافسه اليبزيج من قبل في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون املرة 
األولى.ولكــن فريــق ليفربول خاض 

العديــد مــن املباريات أمــام الفرق 
األملانية في دوري األبطال، حيث لعب 
أمامهم عشر مرات، منهم مرتن في 
اجملموعات  لــدور  املؤهلة  التصفيات 
هوفنهامي،  أمــام  األوروبية  بالبطولة 
وجنح الريدز في الفوز بلقائي الذهاب 
واإليــاب وقتها.كما ذكرنــا، ليفربول 
الفرق األملانية  10 مباريات أمام  لعب 
فــي دوري األبطــال، فاز في ســبعة 
لقاءات، وتعادل في اثنن، وخسرة مرة 

فقط أمام باير ليفركوزين.
ليفربــول لعب أمام “بايــرن ميونخ، 
وباير ليفركوزين، وبوروســيا دورمتوند، 
التفوق  فــي  وجنــح  وهوفينهــامي”، 
عليهم، باســتثناء موســم 2001 / 
ليفركوزين في  واجــه  2002، عندما 
ربع نهائي دوري األبطال، ووقتها خسر 
لهدفن،  أهــداف  بأربعة  اإلياب  لقاء 
بعد انتصاره في مباراة الذهاب بهدٍف 
نظيف.وكانــت آخر مــرة لعب فيها 
ليفربــول أمام أحد األنديــة األملانية 
في موســم 2018 / 2019 أمام بايرن 
ميونخ فــي دور ثمن النهائي، ووقتها 
تفوق الريــدز وتأهل ليتــوج باللقب 

فيما بعد.

تقـرير

تايلور يقود مواجهة سان جيرمان وبرشلونة بدوري االبطال 
تغريم اليبزيج بعد تغيير ملعب اإلياب أمام ليفربول

شــق  فريق كرة النجف طريقــه بصعوبة 
بالغــة  في هــذا املوســم صــوب املراكز 
املتقدمة مبنافســات الدوري الكروي بالعزف 
على وتر االنتصــارات املتتالية التي حققها 
غزالن البادية ال ســيما فــي املرحلة الثانية 
التي شــهدات نقلــة نوعية لهــذا الفريق 
الذي صار قاب قوســن أو أدنى من الصدارة 
و يحتاج لتحقيق هذا اإلجناز فقط مضاعفة 
املقبلة يساعده على  النجاحات في جوالت 
ذلك فارق النقاط الضئيل الواضح بن الفرق 

املتقدمة.
وفي تقديري ان املدرب هاتف شــمران، أهل 
لهــذه املهمة، اذ ســيعمل على مضاعفة 
الضغط داخــل املربع الذهبــي وصوال إلى 
موقــع افضــل، باالضافة الــى قدرته على 
التحدي ومهنيته احلاضــرة التي عبر عنها 
بنتائجــه املتفوقة منذ مســك دفة قيادة 
الغزالن الفنية وتلك عوامل من شــأنها أن 
تساهم في اصابة الهدف الذي تريده وترغب 

به جماهير النجف برفع كأس الدوري .
املؤكد ان انتداب نــادي النجف لهذا املدرب 
اجلسور لم يكن صدفة او عشوائيا  بقدر ما 
هو نابع من دراية ومعرفــة تامة بإمكانيات 
شمران مع وجود كتيبة الغزالن ذات املستوى 
البــارز واملوهبــة العالية بكافــة اخلطوط 
بدءا من اخلط الدفاعــي مرورا وانتهاء بخط 
املقدمة مع  االنســجام الواضح بن اإلدارة 
الــذي خلــق حالة من  والالعبن  واملــدرب 
االســتقرار ســتزيد من منســوب العطاء 
لبسط هذا الفريق سيطرته على املواجهات 
املقبلــة، وإذا حتقق ذلك فإنــه يثبت أن إدارة 
النجف قادرة على مد اجلســور الوثيقة مع 
جماهيرها وانها تفوقــت بدرجة كبيرة من 
خــالل توجهاتها واألهداف التــي ترمي الى 

إصابتها .
ختامــا  ان ترجمة هــذا املســعى يعتمد 
باألساس على حتقيق اإلجناز  االغلى في هذا  
املوسم كي تكون منصة انطالق باجتاه افاق 

واسعة ورحبة.

اإلنجاز االغلى

عمار عبد الواحد  

ميونيخ ـ وكاالت:
األملاني  فرانكفــورت  آينتراخت  نــادي  أعلن 
متديد عقد مدافعه الياباني اخملضرم ماكوتو 
2022.ووصف  حتــى  واحد  لعام  هاســيبي 
لفرانكفورت،  الرياضي  املدير  بوبيتش  فريدي 
هاســيبي )37 عاما( بأنه »منوذج لالحتراف« 

بعد متديد بقاءه مع الفريق لعام سابع.
وقال بوبيتش »إنه يجري تدريبات بدنية قوية 
للغاية ويضع كرة القدم االحترافية في املقام 
األول«.وأضاف »هو قائد مثالي ويقدم أقصى 
ما في وسعه معنا داخل وخارج امللعب، لهذا 
فإن الكل مقتنع بأنه سيجلب السعادة إلى 

آينتراخت مجددا في املوسم املقبل«.
مبــاراة   331 فــي  هاســيبي  وشــارك 
بالبوندسليجا من بينها 228 مباراة بقميص 
فرانكفــورت بعــد أن ســاهم فــي تتويج 
فولفسبورج بلقب الدوري األملاني في 2009، 
كما فاز مع فرانكفورت بلقب كأس أملانيا في 
2018 .ويعتبر هاسيبي الذي شارك في 114 
مباراة مع املنتخب الياباني، رابع أكثر الالعبن 
مشــاركة في املوســم احلالي بإجمالي 20 
مباراة )1695 دقيقة( مــع فريق فرانكفورت 
والذي  بالبوندســليجا  الرابع  املركز  صاحب 

يسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

للمرأة،  العاملــي  اليوم  مبناســبة 
والتبريكات  التهانــي  بأحر  أتقدم 
للنســاء العراقيات في مواقعهن 
تضحياتهــن  واكبــر  اخملتلفــة، 
الريادي  بدورهن  ونشيد  اجلسيمة، 
وأجدد  والتنمية  البناء  في معركة 
متكينهن  مســيرة  بدعم  التزامنا 
تدبير  في  الفاعلة  ومشــاركتهن 
احلاضر، وصنع املســتقبل املشرق 

بإذن اهلل.
فاليوم العاملي للمرأة يجب أن يكون 
يومــاً إلبراز النجاحــات والطاقات 
التــي تتمتع بها املــرأة العراقية، 
وإبراز املنجزات التي حققتها على 
مــدى التأريخ، وتقدميهــا كإمنوذج 
حقيقي يتصدر نســاء العالم، إذ 
والتقدم في  باتت صانعًة لإلجنــاز 

اجملاالت كافة.

 

إن دعم املرأة يجعلها تتبوأ مقاعد 
مهمة في الدولــة ، وما حتقق لها 
على الرغم من كونه ليس مبستوى 
مــا نطمح إليه، إال أنــه إنعكاس 
الذي  الكبيــر  للتغيير  ملمــوس 

يشــهده العراق اجلديد في جميع 
القطاعــات ســواء السياســية 
أو  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  أم 
الرياضيــة والتنمويــة، والتي كان 
للمــرأة نصيب وافر للمشــاركة 
فيها إلى جانــب الرجل مبا يحقق 
الشراكة املتكافئة في بناء الوطن 

ونهضته. 
حتيــة إكبــار وإجــالل الــى املرأة 
العاملة في وزارة الشباب والرياضة 
وجميع مؤسساتنا الرياضية، والى 
مزيٍد مــن التألق واالبداع في احلياة 
العراق  اإلنسانية.حفظ اهلل نساء 
بلدنا  أحفظ  اللهــم  بُِهًن..  وبارك 

وأنعم عليه باألمن واإلستقرار.

/ وزير الشــباب  عدنــان درجــال 
والرياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
توج فريق نادي اجليش بكرة اليد، 
اول امــس، بلقب الدوري املمتاز 
بعد فوزه على نادي الشــرطة 

في املباراة النهائية.
شــفق  وكالة  مراســل  وذكر 
نيـــوز، أن منافسات الـــدوري 
للموســم  اليد  لكرة  العراقي 
اليوم  اختتمــت   ،2020-2021
فـــي محافظة الســليمانية 
بإقليــم كوردستـــان، بعد ان 

حســم نادي اجليـــش لقـــاء 
اخلتـام لصاحله امـام الشرطـة 
بفـــارق اربعة اهــداف 24-28، 
ثانياً،  ليحـــل نادي الشــرطة 
فيمـا متكـن كربالء من حسم 
بعد  لصاحله  الثالـــث  املركـز 
فوزه على نادي الفتوة املوصلي 
بفــارق هــدف واحــد 23-24.

وجمــع اجليــش 30 نقطة اوالً، 
وفريق الشــرطة ثانيــاً برصيد 
24 نقطة، وفريــق كربالء ثالثاً 

برصيد 12 نقاط.
الشـــباب  وزيــر  ممثــل  ووَزَع 
والـــرياضة مديــر عــام دائرة 
والرياضــة  البدنيــة  التربيــة 
أحمد عــودة امليداليات واجلوائز 
بن  التقديريــة  والشــهادات 
في  األولى  باملراكــز  الفائزيــن 
التجمــع  منافســات  ختــام 
بكـرة  املمتـاز  للـدوري  األخـير 
قاعـة  احتضنتـه  الـذي  اليـد 

نـادي السليمانيـة الرياضـي.

بلجيكا ـ أحمد حميد عوفي*
هنــاك اســتياء كبير مــن بعض 
بكرة  اخملتصــن  أو من  اجلماهيــر 
القــدم علــى الفرق التــي تلعب 
بتنظيم دفاعي بحت ويطالبونهم 
وتسجيل  واملهاجمة  اللعب  بفتح 
األهداف، واحلقيقــة أن كرة القدم 
احلديثة تعتمد بالدرجة األولى على 
األســاليب الدفاعية التي تضمن 
لها شــباك خالية مــن األهداف، 
وهذه األنظمة الدفاعية تعتمدها 
العاملية وهو  الفــرق  الكثير مــن 
نهج ظهر واضحاً في بطولة كأس 

العالم األخيرة 2018 في روسيا.
فلو عدنــا ألول مباراة فــي تاريخ 
كــرة القــدم كانت بــن انكلترا 
واســكتلندا عــام 1872، ولعــب 
بخطة  االســكتلندي  املنتخــب 
2-2-6 بتواجــد 6 العبــن بخــط 
االنكليزي  املنتخب  ولعب  الهجوم 
بخطــة 1-2-7 بتواجــد 7 العبن 
-2-2 خطة  وكانت  الهجوم  بخط 

6 محــط إعجــاب الفــرق ومنها 
فريق ريكســهام الويلزي ولكنهم 

أحد  بتراجع  عليهــا  تعديل  أجروا 
اللعب  أي  الوسط  املهاجمن خلط 
بخطــة 2-3-5  بـــ 5 مهاجمــن 
مبا يســمى الهرم املقلــوب ولكن 
تقليص  بــدأت عمليــة  بعدهــا 
إلــى أن وصل الى  عدد املهاجمن 
مهاجــم صريــح واحــد وأنظمة 
تعتمد  دفاعيــة  لعب  وأســاليب 
الدفاع  على مســميات أســلوب 

العميق أو املنخفض أو املتوســط 
األســاليب  هــذه  فكل  وهكــذا 
الدفاعية هي إلخــراج الفريق في 
كل مباراة بشــباك نظيفة ولهذا 
أصبح تسجيل األهداف صعب في 
الظروف املباريات الطبيعية إلتقان 

الفرق تطبيق األساليب الدفاعية.
الهجومي  املســتوى  أمــا علــى 
فقد تعتمد الفــرق على الهجمة 
النقالت  من  عدد  بأقل  الســريعة 
وهــذا ال يحصل كثيــراً في أوقات 
أســلوب  على  وكذلــك  املبــاراة 
الهجموم املرتد أو أسلوب االنتقال 
املضمون وكل هذا يواجه ردة فعل 
املنافس بأساليب دفاعية منظمة 
الهجمات  قللــت مــن خطــورة 
خاصة تلك األساليب التي ذكرتها 
وهي أســلوب الدفــاع العميق أو 
ساهمت  املتوســط  أو  املنخفض 
بشــكل كبير علــى تقليص عدد 
األهداف فــي جميع دوريات العالم 

بالتدريج وبنسب متفاوتة.

* مدرب عراقي محترف

متابعة ـ الصباح الجديد:
أحــرز العراقــي عبد الســجاد 
بطولــة  فضيــة  ســعدون 
اسطنبول الدولية أللعاب القوى 
للصــاالت بفعالية الســباعي.
مدرب  ناصــر  ســعدون  وقــال 
الســجاد  عبد  العراقي  الالعب 
ســعدون الذي مثــل العراق في 

البطولة ان الالعب ســجاد أحرز 
امليداليــة الفضيــة بفــارق 65 
نقطة عن بطل تركيا، مبينا انه 
الزانة بقدم  لوال سقوط عارضة 
عبد الســجاد بعد أن أمت عبورها 

لتحصل على الذهبية.
النتائج  عــن  ناصــر  وكشــف 
التي ســجلها ســجاد  امللفتة 

في الفعاليات الســباعية: رمي 
الثقــل 12.25م ، القفــز العالي 
1.92م ، القفز بالزانة 4.20م ، وثب 
 ، 60م  7.45ثا  60م  679م  الطويل 
1000م  8.53ثــا  ركــض احلواجز 
1.36.97دقيقــة وهــذا الوقــت 
يعتبر ثاني أحسن رقم عاملي في 

فعالية الف متر سباعي .

عبد السجاد سعدون يحرز فضية اسطنبول بالسباعي

الوزير درجال يهنئ المرأة العراقية 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الجيش يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد

كرة القدم والتنظيم الدفاعي

فرانكفورت يمدد
 عقد هاسيبي



--1
لقد لقــي االئمة الهــداة من اهــل البيت 
عليهم ألوانا من اجلور واالضطهاد من احلُّكام، 
ولكّن األمر لــم يكن يقتصر على ذلك ، فقد 
الرجال يتعمدون  كان بعض معاصريهم من 
االســاءة اليهم باالفعال واالقوال ، إّما تقربا 
حلــّكام عصرهم، واّمــا َعْن حقــٍد وضغائَن 
الشديدة  وعداوتهم  نُْصِبهم  عن  تكشــف 

للعترة الطاهرة من اهل بيت النبوة .
--2

ومما جاء في ســيرة االمام الكاظم )ع( - وهي 
ســيرة موّشــاة بالروائع من مكارم االخالق، 
وناصع املواقف، وعظيم املعارف والعلوم - انه 
تّوجه يوما راكبا حماره الى الرشيد ،ولم تكن 
الزيارة االّ محاولــًة منه – روحي فداه – للحد 
من غلوائه املعلوم – فتلقاه حاجب الرشــيد 

باالكرام ،
وعّجل له باألذن ، 

وكان قد حضر في باب الرشيد رجل يُقال له 
) نفيع االنصاري( – فسأل نفيُع :

من هذا الشيخ ؟
فقيل له :

انه شيُخ آل ابي طالب ،
شيُخ آل محمد 

هذا موسى بن جعفر 
فقال نفيُع :

ما رأيُت أعجز من هؤالء القوم ،
يفعلون هذا برجُل يقدر ان يزيلُهم عن السرير 

 .
أما إْن خرج ألسوّنه .

لقد استكثر هذا الغبّي على االمام الكاظم 
)ع( أْن يُســتقبل بحفاوة بالغة وتقدير كبير، 
فقال ما قال انتصاراً للســلطة العباســية 

التي تعاديه 
ولكّن املهم :

انه كان يرى أْن االمــام الكاظم )ع( قادرٌ على 
االطاحة بعروش الطغاة 

وهذه شــهادة مــن العدو بعظيــم املكانة 
االجتماعية التــي يتمتع بها االمام الكاظم 

)ع( في االمة .
وقدميا قيل : ) والفضُل ما شهدْت به األعداُء (

َفُنِصح االنصاري وقيل له :
ال تَْفَعْل ، 

فاّن هؤالء أهل بيت َقــلَّ ما تَعّرَض لهم احٌد 
في اخلطاب االّ وسموه في اجلواب سمًة يبقى 

عارُها عليه مدى الدهر .
ولكنه أصّر على االساءة 

وما إْن خرج االمام الكاظم )ع( االّ وأخذ نُفيع 

االنصاري بِلَِجام ِحَمارِِه وقال :
من أنَت يا هذا ؟
قال االمام )ع( :

أنا ابن محمد حبيب اهلل، ابن اسماعيل ذبيح 
اهلل ، ابن ابراهيم خليل اهلل .

وان كنت تريد البلد :
فهو الذي فرض اهلل على املسلمني ، وعليك 
ان كنــَت منهم ، احلج اليــه. وان كنت تريد 

املفاخرة :
فواهلل ما رضي مشــركو قومي مســلمي 

قومك أكفاًء لهم حتى قالوا :
يا محمد أخرج ايضاً أكفاءنا من قريش .

وان كنَت تُريد الصيت واالسم :
فنحــن الذين أمــر اهلل بالصــالة علينا في 

الصلوات املفروضة تقول :
اللهم صل على محمد وآل محمد ،

فنحن آل محمد ،
َخلِّ عن احلمار 

فخلى عنه ويده ترعد وانصرف مخزيا 
راجع امالي املرتضى الغــرر والدرر ج1 ص 
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ما أروع هــذا اجلواب الوافي الذي وضع فيه 
االمــام الكاظم )ع( النقــاط على احلروف 
)نَُفعْيــاً( بحقيقة األبعــاد التي  وعــّرف 

انطوت عليها شخصيته العظيمة 
ويالحظ :

ان االمام الكاظم )ع( َعرََّض ِضْمنا بالهوية 
العقائديــة لُنفيع االنصــاري بقوله ) إْن 
كنَت منهــم ( ذلك انَّ املبغض آلل محمد 

ال يصح منه االدعاء باالسالم ،
وكيــف يكون مســلماً َمْن يعــادي أبناء 

الرسول )ص( وأوصياءه ؟!

بالغة االمام الكاظم )ع(

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

عدســات  التقطــت 
الباباراتــزي  كاميــرات 
العاملي  للنجــم  صــوراً 
في  بانديــراس  أنطونيو 
امــس  ماربيال-إســبانيا 
النجــم  االثنــني.  االول 
البالغ من العمر ســتني 
برفقة حبيبته  كان  عاماً 
اإلستثمار  استشــارية 
الهولندية نيكول كيمبل 
البالغــة مــن العمر 39 
أنطونيو  أن  عاماً. يذكــر 
منذ  يتواعــدان  ونيكول 
زوجته  عــن  انفصالــه 
الثانيــة النجمة ميالني 
 .2014 عــام  غريفيــث 
وقتهما  الثنائي  ويقضي 
في فترة احلجر في مدريد 
فــي ظــل انتشــار وباء 

كورونا. وبرغم الشائعات 
الشأن  بهذا  تطاله  التي 
اال انــه لم يــرد على أي 
منها ألنه يجد ان عالقاته 
الشــخصية  وحياتــه 
ليســت مــادة اعالمية. 
تعافى  قد  أنطونيو  وكان 
في  كورونا  فيــروس  من 
 ،2020 عام  آب/أغسطس 
وظــل في احلجــر طوال 

فترة إصابته بالفيروس.

واخملرج  الفنــان  أطلــق 
شــويري  جاد  اللبنانــي 
 Mom Name" حتــدي 
والــذي   ،"Challenge
يتضمــن إضافة إســم 
على  األمهــات  عائلــة 
أسماء عائلة األشخاص، 
الفنانني  ودعا عدداً مــن 
منهــم راغــب عالمــة 
عطيةومايــا  وجوزيــف 
ريــاض  ورحمــة  ديــاب 
وحــامت عمــور وغيرهم، 
ونشر  فيه.  للمشــاركة 
صفحتــه  عبــر  جــاد 
اخلاصــة علــى موقــع 

التواصــل اإلجتماعــي، 
مقطع فيديو يشرح فيه 
التحدي،  هــذا  تفاصيل 
إســم  إضافة  وأظهــر 
إسم  على  والدته  عائلة 
عائلتــه، ليصبــح "جاد 

شويري إسبر". 

العاملية  النجمــة  فاجأت 
ســيلينا غوميــز البالغة 
عامــاً،   28 العمــر  مــن 
ومحبيهــا  عشــاقها 
بنشــر صورة ظهرت فيها 
مبالمــح مختلفــة عمــا 
في  عليها،  اجلمهور  إعتاد 
صفحتهــا اخلاصــة على 
موقع التواصل اإلجتماعي 
مــن  العديــد  والحــظ 
الواضح  التغيير  محببيها 
في وجهها. وكانت غوميز 
إعــالن  مؤخــراً  نشــرت 
األول  اإلســباني  ألبومها 
والــذي   ،"Revelación"
 " تســجيله عن طريق  مت 
ZOOM "، بســبب انتشار 
الذي  اخلبر  كورونا،  فيروس 

تصــدر املواقــع اإلخبارية 
وأشارت  الشهيرة.  الفنية 
أن  إلى  غوميــز  ســيلينا 
ألبــوم  بتقــدمي  القيــام 
فكرة،  مجرد  كان  إسباني 
ثم بدأت في سير املشروع 
طبيعي.  وبشكل  بسرعة 
وبأن تســجيله عن طريق 
زووم امــر طبيعي في ظل 

االوضاع الصحية احلالية.

أنطونيو 

سيلينا غوميز

جاد شويري

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد-وكاالت:
وجدت سلســلة مطاعم الوجبات الســريعة "برغر كينغ" 
نفسها وســط عاصفة من االنتقادات، بعد أن غردت الشركة 
على إحــدى صفحاتها في تويتــر، أن "النســاء ينتمني إلى 

املطبخ"، ما اضطرها بعد ساعات إلى حذفه وتقدمي االعتذار.
لكن تغريدات الحقة بشــأن املوضوع، قدَّمت صياغة للعبارة 
مــع حتديد أوضح، فقالــت: "إذا كنَّ يردن ذلــك، بالطبع"، مع 
اإلعالن عن برنامج للمنح الدراســية على مستوى الشركة 
"ملســاعدة موظفات برغر كينغ علــى متابعة أحالمهن في 

الطهي" االحترافي الذي يهيمن عليه الذكور.
ونشــرت الشــركة أيضا إعالنها، على صفحــة كاملة في 
النســخة املطبوعة مــن صحيفة نيويورك تاميــز، وتضمنت 
العبارة بنص كبير ملفت للنظر، بينما تبعها تفسير الشركة 

بصورة أقل بروزا.
وعد النشطاء ان الشركة غير جادة بتبريرها للمنشور املعيب 
الذي يحجم دور املرأة وينسف نشاطاتها التي امتدت الى كل 
زاويــة من زوايا احلياة العملية خاصــة بعد ان حرصت على ان 
يكون التبريــر بجملة بحجم صغير جدا مقارنة بجملة انهن 

ينتمني الى املطبخ.

"برغر كينغ" تعتذر 
وتحذف إعالنا عن المرأة

الصباح الجديد-وكاالت:
في الثاني من أبريل املقبل، سيتوجه عدد من محبي الفنان 
الراحل عبد احلليم حافظ إلى قصر البارون وسط القاهرة، 
حلضور حفل غنائي لـ"العندليب األســمر"، برغم أنه فارق 

احلياة منذ قرابة 44 عاما.
ال يعد هذا احلفل األول من نوعه عربيا، الذي يحييه مطرب 
راحل، خاصة أن "العندليب" شارك املطربة اللبنانية كارول 
ســماحة في حفل غنائي بالقاهرة عام 2019، الذي شهد 
بداية استعمال تقنية "الهولوغرام" مبصر، لبث الروح من 

جديد في عظماء الغناء العربي.
جدير بالذكر، أن هناك شــركة إنتاج مشهورة متلك حقوق 
اســتغالل املصنفات الفنية للفنان الراحــل عبد احلليم 
حافظ، وتتوجه إليها أي شــركة منظمــة للحفالت تريد 

استعمال أغاني "العندليب" في حفل هولوغرامي.
وبرغم التجارب الســابقة حلفالت "الهولوغرام" عربيا، ما 
زال هناك قطاع كبير من اجلمهور، يجد صعوبة في تقبلها، 
خاصة مع ارتفاع أســعار التذاكر اخلاصــة بها، التي متنع 
الكثيرين من حضورها، وتكوين رأي عنها، ليبقى الســؤال 
األهم، هل ســتفرض تلك احلفالت نفســها على الساحة 

الفنية العربية خالل الفترة املقبلة؟

حفل عبد الحليم 
حافظ.. الهولوغرام 

يعيد زمن الفن الجميل

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
يعاني الكثير من االهالي من اطفالهم 
املشاكســني والذيــن ال ميتثلون الى 
اوامــر االب واالم ويعاندونهما بصورة 

مستمرة.
غالبا ما ميتلك الطفــل االول صفات 
العناد واملشاكســة ألنه غالبا يعامل 
بدالل مبالغ به. هناك اطفال لو ُخيروا 
بني طرفــني، يختار الطرف الذي يعلم 
انه يغيــض امه او ابوه، جملــرد العاند 

وألنه يريد ان يثبت شخصيته.
كيف ميكن ان نتعامــل مع مثل هذا 
الطفل؟ وهل هو امــر يحتاج اللجوء 
الى طبيب نفســي كي يرشد االهل 
الــى الطريقة املثلــى للتعامل معه، 
ام هي صفات مؤقتة تنتهي مبجرد ان 

يكبر ؟
الدكتور بالطب النفســي عبد االله 
عزيز اكــد في بداية حديثه ان الطفل 
املطيع هو من يجــب ان نخاف عليه! 
اذ قال: "الطفل املشاكس والذي يعاند 
ويختار عكس  االهل بصورة مستمرة 
ما يريده االهل، قــد يكون متعبا وقد 
مستقبله،  على  باخلوف  االهل  يشعر 
لكن الطب النفســي احلديث اثبت ان 
هــذا الطفل ميتلك شــخصية قوية 
علينا ان نعززها بداخله لكن بطريقة 

ذكية".
وتابع: "الطفل املطيــع هو من يجب 
ان يقلق االهل عليــه، فالطفل الذي 
يســتجيب لكل رغبات االهل ويعمل 
مبا ميلــون عليه به، لديه شــخصية 
ضعيفة، وســيكبر عليهــا طاملا ان 
االهل يهللون لطاعته ويشــيدون به 
امام االخرين. نعم هو مريح بطفولته 
لكنه متعب عنــد الكبر، وقد تتحول 
الى حالــة خطرة فيما بعــد، فمثل 
هؤالء ســهل جــدا ممارســة عملية 

غسيل الدماغ معهم".
وعــن الطريقة االمثــل للتعامل مع 
هذه النماذج يقول: "يجب على االهل 
ان يستشــيرونه باألشياء البسيطة 
التي يفهمها ويستوعبها، مثال ترتدي 
االم فستانا وتسأله عن رأيه، او تطلب 
منه ان يقترح لبسا معينا له، عندما 
يزورون االســواق تســأله عن االشياء 
املفضلــة لديــه، او حتــى االشــياء 

تشــتريها  ان  يجب  التي  الضروريــة 
بالتدريب ومبرور الوقت سيكون له رأيه 

اخلاص".
وعن الطفل العنيد وطريقة التعامل 
معه يقــول: "النقطة األهــم، ان ال 
تصرخ االم بوجه الطفل، الن الصراخ 
ميكن ان يغرس صفــة اخلوف بداخله، 
مــا يجعله شــخصا متــرددا ازاء أي 
موضوع او قرار. على االهل ان يفهموا 
ان الطفــل ال يرى نفســه طفال، بل 
يتصور انــه بعمرهم، لــذا يجب مع 
كل مشــكلة عناد او مشاكســة او 
مشكلة يتسبب بها، ان نتحدث معه 
وكأنه بعمرنا ويفهم أي كلمة نقولها 
له، ونشــعره باملسؤولية جتاه أي فعل 

يقوم به".
وتابع: "احــذروا متاما من ترويع الطفل 
يتم  وكائنات مخيفة، كأن  بأشخاص 
تهديده اذا اراد ان يقوم بفعل ما، بلص 
)الطنطل  شرير  عفريت  او  يختطفه، 
او السعلوة( يأخذه الى مكان اظلم او 
يأكله، ألنه سيفعله فيما بعد فقط 

للتأكد مــن انك تكملت بصدق معه، 
فان كان كذلك ووجــد ان االمر مجرد 
تخويف فسيتسبب االهل بأزمة ثقة 
معهم، ميكن ان تؤدي الى مشــكالت 

اكبر فيما بعد".
واكد الدكتور عبــد االله عزيز اهمية 
احلوار الواعي من حيث اختيار االلفاظ 
املناســبة ونبرة الصوت التي يجب ان 
يتحدث بها االهل، وقال: "عندما يقوم 
يتسبب  او  بفعل مشــاكس  الطفل 
مبشكلة ما يجب ان نتحدث معه بنبرة 
جادة، ونراعي ان ال يشــعر بإهانة ألننا 
يجب ان نعزز بداخله االعتزاز بالنفس 
والكرامة، لذا فأول امر ان ال نؤنبه امام 
احد، حتى لو كان اخيه او احد االبوين، 
نختار غرفة نكون بها لوحدنا ونعاتبه 
عليه  نعــول  بأننا  تشــعره  بطريقة 
وعلى كونه طفال مميزا وباننا نفخر به 
امام االخرين فنريــد لهذه الصورة ان 
تظل زاهية ونحدثه باحترام والتأكيد 
على اهمية استماعه ملا نتحدث عنه، 

بصفتنا االبوية".

وان ظل الطفل على ما هو عليه ولم 
يفد التأنيب بهدوء معه؟

ميكن ان جنرب العقاب، مثال جنلسه على 
كرسي ومننعه من مغادرة مكانه اال اذا 
اعترف باخلطأ ويجب ان نضع كرســي 
العقاب بالغرفة نفســها التي نكون 
متواجدين بهــا، ألننا ال نريد تخويفه،  
او ان نحرمه مــن اللعبة التي يحبها، 
فان التزم واعتــذر علينا ان نحتضنه 
ونسامحه اما اذا عاند وغادر الكرسي 
فيجب ان نرجعه اليه، ونخبره بان املدة 
زادت وستزيد بعد كل مغادرة له. وهنا 
يجــب ان نحرص على عدم تدخل احد 

افراد االسرة باملوضوع".
وختم بالقول: "يجــب على االهل ان 
وليس  مجدية  عقــاب  بطرق  يفكروا 
عيبــا ان استشــاروا طبيبا نفســيا 
او باحثــا اجتماعيــا ملعرفــة الطرق 
الصحيحــة والتــي جتــدي نفعا مع 
الطفل، وايضــا طرق مكافأة في حال 
قــام الطفــل بعمل جيد يســتحق 

الثناء".

الصباح الجديد-وكاالت:
متخصص  تونــس  في  مطعــم  قدم 
بالطعــام اإليطالــي أغلــى بيتزا في 
إفريقيــا يبلغ ثمنهــا 999 دينارا )360 
دوالرا أميركيــا(. الحتوائهــا على أوراق 

الذهب الصاحلة لألكل.
ومؤســس مطعم "دابييترو" اإليطالي 
أحمد هرقــال، رغــب بتحطيم الرقم 
القياســي ألغلــى بيتزا فــي إفريقيا، 
وللوصــول إلى هدفه لــم يقم فقط 

بأوراق من الذهب عيار  البيتزا  بتغطية 
24 قيراط، بــل أدخل في مكوناتها زبد 
الكمأة )الترافل( وجنب املوتزاريال، وصدور 
البط املدخن، ويلمع فوقها الذهب في 
شــكل رقائق ذهبيــة أو رذاذ مع زهرة 
صاحلــة لألكل فــوق عجينــة البيتزا 

الشهيرة.
وعلق على االنتقادات بشــأن الســعر 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعي، 
مبينا أن "هناك العديد من األشخاص 

الذيــن فهموا املبــادرة بطريقة غريبة 
ويتساءلون باســتنار عن السبب الذي 
دعانا لصنعها فــي بلد مير بأزمة، هذه 
البيتزا ليســت للجميع. إنها موجهة 
في الغالب لألشخاص الذين يأتون من 
اخلارج أو للتونسيني الذين يريدون ذلك، 
حيث يوجد أشــخاص يسافرون لشراء 
أغذية باهظــة الثمن، فنحن نحضرها 
لهم هنــا ألنهم اآلن ال يســتطيعون 

السفر بسبب وضع كورونا".

الصباح الجديد-وكاالت:
روجــت املمثلة الهنديــة بريانكا 
شــوبرا لكتابهــا الــذي طرحته 
مسبقاً باللغة اإلجنليزية، ويحمل 
على غالفه صورتها، ومتت ترجمته 
حالياً مــن اإلجنليزية إلى الهندية 
بحســب ما ذكــرت شــوبرا في 
موقع  علــى  اخلاصة  صفحتهــا 
ونشــرت  اإلجتماعي،  التواصــل 

فيديو للكتاب اخلاص بها.
وكشــفت النجمة بريانكا شوبرا 
طرحته  الــذي  اخلاص،  بكتابهــا 
تفاصيل   "unfinished" بعنــوان 

وعن  اخلاصة،  كثيرة عن حياتهــا 
التجــارب الصعبة التي مرت بها، 
وســببت لها العديد من املتاعب، 
لها  منها عملية جتميل خضعت 
ألســباب صحية، إال أنها شّوهت 
مســيرتها  على  وأثــرت  وجهها 
الفنية، ال بل دمرتها في فترة من 
الفتــرات، وأبعدتها عــن األعمال 
الســينمائية، علــى الرغــم من 

شهرتها الكبيرة.
وكانــت بريانكا تصــدرت مؤخراً، 
بعد إطالقها عالمة جتارية خاصة 
للعنايــة بالشــعر وأعلنت اخلبر 

صفحتهــا  علــى 
موقع  علــى  اخلاصة 
التواصــل االجتماعي 

مشــيرة الــى إطالقها 
 ،"Anomaly" عالمــة 
غيرها  عن  تتميــز  التي 
كونهــا نباتية بالكامل 
أمر مميز مشــيرة الى ان 
املنتــج صديــق للبيئة 

وســعره زهيــد ميكن ألي 
شــخص ان يشــتريه ويبلغ 
حوالــي 5,99 دوالرا أميركياً 

فقط.

الصباح الجديد-وكاالت:
تخطــط الصــني إلــى إضافــة مــادة 
"الرجولــة" في املناهج املدرســية، بعد 
أن الحظ املســؤولون أن ذكور هذا اجليل 
أصبحوا خجولني و"أنثويني وحساســني 
أكثــر مــن املطلــوب"، وفقا لشــبكة 

."nbcnews"
"تشــجيع  وخطة  اجلديد  الطــرح  وأثار 
الرجولة" لدى الطالب نقاشــا حادا لدى 
الذكور بشأن أدوار اجلنسني احلديثة، حيث 
تؤكد احلكومة الصينية بشــكل متزايد 
على مــا يعده الكثيــرون قوالب منطية 

قدمية ومدمرة للرجال والفتيان.
وفي يناير املاضي، نشــرت وزارة التعليم 
الرجولة"  "لتنميــة  خططــا  الصينية 
لدى الطالب الذكور مــن رياض األطفال 
وحتى املدرسة الثانوية. وتتضمن املبادرة 
معلمي  مــن  املزيد  وتدريــب  توظيــف 
الصــاالت الرياضيــة، واختبــار الطالب 
بشكل أكثر شمولية في التربية البدنية، 
وجعل التثقيف الصحــي إلزاميا، ودعم 
البحث فــي قضايا مثــل "تأثير ظاهرة 

مشاهير اإلنترنت على قيم املراهقني".
وتأتــي اخلطة في أعقــاب حتذير من أحد 

كبار املستشارين السياسيني في الصني 
من أن األمــة تعاني مــن "أزمة رجولة" 

وطنية.
وفــي مقترح آخر للمستشــار الصيني 
ســي زيفو، طرحه في مايو املاضي، قال: 
"لقد أفســدت ربات البيــوت واملعلمات 

الصبية الصينيــني". وقال إن األوالد 
"حساســني  قريبــا  ســيصبحون 
وخجولني ومخنثني" ما لم يتم اتخاذ 

إجراء.
واعتبــر أن معاجلــة هــذه القضية 

مســألة تتعلــق باألمــن القومــي 
الصيني، ومحذرا من أن "تأنيث" األوالد 

"يهدد  الصينيــني 
الصــني  بقــاء 

وتنميتها".

خطة إلداراج مادة "الرجولة" 
إلى المناهج الدراسية في الصين

بريانكا شوبرا تروج 
لكتابها باللغة الهندية 

مطعم تونسي يصنع بيتزا من الذهب

"الطنطل" و"السعلوة" ال يجديان نفعا مع الطفل
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