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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حــذر مبعــوث منظمــة الصحة 
العامليــة اخلاص بفيــروس كورونا، 
ديفيد نابــارو امس األحد من موجة 
ثالثة من جائحــة كورونا في أوروبا 
بدايــة العام 2021، فــي وقت نفت 
انها مصدر هــذا الفيروس،  الصني 

متهمة إيطاليا به.
موجة  احتمالية  إلى  نابارو  وأشــار 
ثالثة من جائحــة كورونا في الدول 
األوروبيــة، إذا ما كــررت احلكومات 
"تقاعســها عن القيام مبا يلزم ملنع 

املوجة الثانية".
وقــال فــي مقابلــة مــع صحف 
احلكومات  تعمل  "لم  سويســرية: 
الالزمة  التحتية  البنية  إقامة  على 
خالل أشهر الصيف، بعد السيطرة 

على املوجة األولى".
"اآلن  البريطاني:  الطبيــب  وأضاف 
لم  وإذا  الثانيــة،  املوجــة  نواجــه 
البنية  تعمل احلكومات على جتهيز 
لدينا  فســتكون  الالزمة،  التحتية 

موجة ثالثة في أوائل العام املقبل".
جديــر بالذكــر أن أوروبا شــهدت 
انخفاضا لفترة وجيزة في معدالت 
اإلصابة ب فيروس كورونا، التي عاودت 

االرتفــاع مــرة أخرى حاليــا، حيث 
ســجلت أملانيا وفرنســا معا، يوم 
أمس السبت، ارتفاعا بواقع 33 ألف 
إصابة كورونا، كما تشهد سويسرا 

اإلصابــة  حــاالت  آالف  والنمســا 
بالفيــروس يوميا، بينما ســجلت 
تركيا رقما قياسيا بلغ 5532 إصابة 

جديدة.

العالم  فيــه  يحــارب  وقــت  وفي 
لقاح  أو  عــالج  إليجاد  مســتميتاً 
ينهي أزمته املســتمرة منذ أشهر 
بسبب انتشار فيروس كورونا، تعود 
أن أصل  للتأكيــد  الصني مجــدداً 

املرض لم يأت من أرضها أبداً.
وعلى الرغم من أن أغلب الدراسات 
أن ووهــان الصينيــة هي  أكــدت 
مسقط رأس الوباء، قال كبير علماء 
الصيني  باملركــز  الســابق  األوبئة 
والوقاية  األمراض  على  للســيطرة 
منها في مؤمتر أكادميي عبر اإلنترنت 
أيام  )CDC( تســنغ جــواجن، قبــل 
أن ووهــان هي املكان الــذي مت فيه 
اكتشاف الفيروس التاجي ألول مرة، 
لكنها لم تكن املكان الذي نشأ فيه 

املرض.
وأوضــح أنــه مت اكتشــاف فيروس 
كورونا ألول مرة فــي ووهان بفضل 
أعقاب  فــي  أنشــئ  مراقبة  نظام 
تفشــي مرض االلتهاب الرئوي احلاد 
املعروف بـ "السارس" قبل 17 عاماً.

كما لفت إلى أن بــالده متلك نظام 
مراقبة رائداً على مســتوى العالم، 
وأنهــا كانت دوما فــي حالة تأهب 
قصوى منذ تفشــي السارس، وهو 
مــا مكنها مــن أن تكــون أول من 

اكتشف كوفيد 19 في العالم.
ونــّوه الباحث الصينــي بأن باحثني 
إيطاليني كانوا اكتشــفوا عالمات 
على املرض املنتشر في بالدهم قبل 

أشهر من التقاطه في الصني.
وفي حديثه في املؤمتر الذي نظمته 
جلنة العلــوم والتكنولوجيا لبلدية 
بكني، قال تسنغ إن دراسة إيطالية 
أشــارت إلى أن كورونا كان منتشراً 
بني أفــراد دون أعراض، قبل أشــهر 
مــن اإلبالغ عن أول حالة بووهان في 
ديســمبر 2019، مؤكداً أن الدراسة 
وجدت أنه مت اكتشــاف األجســام 
املضادة اخلاصــة باملرض في عينات 
الدم التــي مت جمعها أثنــاء جتربة 
فحص ســرطان الرئة بني سبتمبر/

أيلول 2019 ومارس/آذار من 2020.

الصين تتبرأ من الفيروس وتتهم إيطاليا به

الصحة العالمية تحذر من موجة ثالثة لكورونا
في اوربا بداية العام المقبل

السليمانية ـ عباس اركوازي:
قدم 32 عضو فــي برملان االقليم 
طلبا لفتح ملف االتفاق النفطي 
طويل االجل الذي وقعته حكومة 
تركيا،  مــع   2014 عــام  االقليم 
والذي ســمح النقــرة بالتحكم 
بنفط االقليم وغازه ملدة 50 عاماً.
وقال عضو جلنة الطاقة في برملان 
االقليم كاروان كزنيي في حديث 
32 عضوا  للصبــاح اجلديــد، ان 
من مختلــف الكتل فــي برملان 

عدا احلــزب الدميقراطــي وجهوا 
كردستان  برملان  رئاسة  الى  طلباً 
بحكومة  املعنيــني  الســتدعاء 
عــن  ومســاءلتهم  االقليــم، 
تفاصيل العقــد النفطي املوقع 

مع تركيا. 
واشــار كزنيــي الــى ان العقود 
او  التي وقعتها حكومة االقليم، 
جهة واحدة من حكومة االقليم 
مــع تركيا مــا زالــت مجهولة 
التفاصيــل ولم يســمح لبرملان 

االقليم او حتى االحزاب املشاركة 
في حكومــة االقليــم باالطالع 

عليها.
واكد ان هــذه العقود حتولت الى 
اقتصاديــة ومالية على  كارثــة 
حكومــة االقليــم واملواطنــني 
وحملــت االقليــم اعبــاء ديون 
وقروض مبليارات الدوالرات، معتبراً 
امام  االبرز  العقبــة  العقود  تلك 
مع  اتفاق  الــى  االقليــم  توصل 

احلكومة االحتادية. 

في  الشفافية  انعدام  ان  واوضح 
ملف النفط والعقود التي وقعت 
وســطوة املافيات تتجه باالقليم 
الى مصيــر مجهول، وهو ما دفع 
بنا كاعضاء في برملان االقليم الى 
رئاســة  الى  عاجل  توجيه طلب 
البرملان الستقدام املعنيني ولعقد 
جلسة خاصة لتوضيح تفاصيل 
ملــف االتفــاق النفطــي الذي 
وقعته حكومة االقليم مع تركيا 

وميتد ملدة 50 عاماً.   

عدوه العقبة االبرز امام االتفاق مع بغداد 

32 نائبا في برلمان االقليم يطالبون بالكشف عن 
تفاصيل االتفاق النفطي مع تركيا

بغداد - وعد الشمري:
في مجلس  املالية  اللجنة  حملت 
النــواب، أمــس األحــد، احلكومة 
مسؤولية أي تأخير قد يحصل في 
إقــرار املوازنة نتيجة عدم ارســال 
مشــروعها لغاية األن، متوقعة أن 
يكون سعر برميل النفط 45 دوالراً، 
مشــيرة إلى أن االيرادات احلالية ما 

زالت غير كافية لتسديد الرواتب.
أحمد  النائب  اللجنــة  مقّرر  وقال 
الصفار في حديــث إلى "الصباح 

 2021 موازنة  إن "مشروع  اجلديد"، 
ما زال في عهدة احلكومة ولم يتم 
ارســاله إلى مجلس النواب لغاية 

االن".
وتابع الصفار، أن "التوقعات األولية 
تشــير إلــى ان املوازنة ســتكون 
تقشفية، وحتتوي على عجز كبير".

لم  االيرادات  "مصــادر  أن  وأوضح، 
تشــهد تغييــراً كبيراً ومــا زالت 
منخفضــة، وأن حصــل بعــض 
الذي  باملستوى  االرتفاع لكن ليس 

يخرجنا من العجز الكبير".
ونــّوه الصفار، إلــى أن "احلكومة 
ارســال  بتســريع  اليوم  مطالبة 
املوازنة إلى البرملان لضمان إقرارها 
قبــل نهايــة 2020، لكــي ندخل 
الســنة املقبلة من دون تكرار أزمة 

في تأخير الرواتب".
ولفــت، إلى أن "االيــرادات احلالية 
خلزينــة الدولة ال تكفي لســداد 
الرواتب، وبالتالي نعول على املوازنة 
في ايجاد مســارات من املمكن ان 

توفر للعراق احتياجاته الضرورية".
وأستطرد، ان "سعر برميل النفط 
لم يجر حتديده لغاية األن في قانون 
املوازنة، لكننا نرجح أن يكون بنحو 

45 دوالر".
امكانية  عــن  الصفــار،  وحتــدث 
"حتســن اســواق النفط العاملية 
اكتشاف  عن  احلديث  مع  بالتزامن 
لقاح كورونا من شأنه ان يعيد جزء 
كبير مــن احليــاة االقتصادية إلى 

طبيعتها".

إيرادات الدولة ما زالت منخفضة وال تسد الرواتب

المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية
أي تأخير بإقرار موازنة 2021

تركيا تتجاهل تلويحًا أوروبيًا بالعقوبات 
مساٍع صينية النتزاع حصة إكسون 3وتمدد التنقيب شرق المتوسط

6االميركية في حقل نفط بالعراق

بغداد - الصباح الجديد:
أفادت النائب عن حراك اجليل اجلديد 
يسرى رجب امس األحد، بعدم وجود 
ضمانــة حقيقية تنفذ بها حكومة 
اإلقليــم أي اتفاقيــة توقعهــا مع 
بغــداد. وقالــت رجب فــي تصريح 
إن "حكومة  اجلديد،  الصباح  تابعته 
اإلقليم متاطل من أجل عدم تسليم 
إلى  احلدودية  املنافذ  وإيرادات  النفط 
احلكومة االحتادية، والتوجد ضمانات 
اتفاق موازنة  بأنها ســتنفذ فحوى 

."2021
اتفاق بــني بغداد  أن "أي  وأضافــت 

وأربيل يجــب أن يثبــت برعاية من 
األمم املتحدة، كــي تلتزم به حكومة 
اإلقليم، ألنهــا في وضعها احلالي ال 
تريد تسليم برميل واحد من النفط 
وال عائــدات املنافــذ احلدودية”.وكان 
القيادي فــي حركة التغيير الكردية 
تصريح  في  كشــف  فائق  بيستون 
سابق عن جمع اكثر من 100 توقيع 
ربــط موظفي  لطلــب مناقشــة 
اإلقليم باملركز مباشرة اسوة بباقي 
موظفي العراق , مؤكدا وجود اعداد 
كبيرة مــن املوظفني الفضائيني في 

مؤسسات اإلقليم.

نائب من حراك الجيل الجديد:
ال ضمانة حقيقية بالتزام حكومة 

اإلقليم أي اتفاق مع بغداد

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وكالة االســتخبارات امس 
األحد، تفكيك "شــبكة تزوير" في 
هيئة التقاعــد تكلف الدولة أكثر 

من 30 مليار دينار شهرياً.
وقالــت الوكالــة في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، إنها 
"متكنــت ومبوافقــات ومتابعــات 
قضائيــة، مــن اختــراق وتفكيك 
شــبكة تزوير في هيئــة التقاعد 
مؤلفــة من 29 متهمــاً )موظفني 
ومعقبــني( فــي الهيئــة العامة 
تزوير  بعمليات  يقومــون  للتقاعد 
تتلخص  القانــون  علــى  وحتايــل 

بإصدار هويات تقاعدية للمواطنني 
ومنحهم رواتب تصل إلى ) 8 ماليني 
دينار عراقي( وفروقات مالية كبيرة 
تصل في حدها املتوسط إلى) 260 
مليون دينار عراقي ( دون استحقاق 
في  الوكالة  وأضافــت  قانونــي". 
بيانها، أنه "على إثر ذلك، مت تشكيل 
فريق عمل في وكالة االستخبارات 
الــذي متكن مــن اختراق شــبكة 
اإلجرامية  وتوثيق عملياتها  التزوير 
والشــخصيات  والصورة  بالصوت 
التي تدير هذه العمليات، وســيتم 
إلى  اإلجرامية  الشــبكة  إحالــة 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف النائب عن حتالف سائرون 
األحد،  امــس  املســعودي  ريــاض 
رئيس  يعتزم اســتضافة  البرملــان 
احلكومة مصطفى الكاظمي وعدد 
من الوزراء في غضون األســبوعني 
املقبلني بهدف االطالع على تطورات 

الوضع االقتصادي واملوازنة العامة.
وقال املسعودي في تصريح اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديــد، ان "هيئة 
رئاسة البرملان وعدت أعضاء مجلس 
احلكومة  رئيس  باستضافة  النواب 
املاليــة والتخطيط والنفط  ووزراء 

والكهرباء في غضون األســبوعني 
املقبلني".

وأضــاف أن "البرملان ســيركز على 
اســتضافة  خالل  مهمة  مواضيع 
أبرزها  البرملان  قبة  داخل  الكاظمي 
موضوعة االقتصــاد واألزمة املالية 
وجدولة انسحاب القوات االمريكية 

من العراق".
"هيئة  أن  إلى  املســعودي  وأشــار 
رئاسة مجلس النواب هي املسؤولة 
عن ملف اســتضافة واســتجواب 
السادة الوزراء وهي من حتدد املوعد 

املناسب".

مجلس النواب يعتزم استضافة
رئيس الحكومة وأربعة وزراء في 

األسبوعين المقبلين

االستخبارات تفكك شبكة تزوير
في هيئة التقاعد تكلف الدولة 

اكثر من 30 مليار دينار شهريا

بغداد - الصباح الجديد:
نفت جلنة مراقبة البرنامج احلكومي 
امس االحد، عزم احلكومة تخفيض 
مخصصات املوظفني، فيما اوردت ان 
جلســة اليوم ستشهد استضافة 
رئيــس وأعضــاء مجلــس اخلدمة 
االحتــادي ملناقشــة توطــني رواتب 

جميع املوظفني.
وقــال نائب رئيــس اللجنة محمد 
البلــداوي في تصريح اطلعت عليه 
الصبــاح اجلديــد، إن “احلكومة لم 
املقبل  العام  موازنة  للحظه  ترسل 
واملعلومــات  البرملــان  الــى   2021
املتوفــرة لــدي ان احلكومة حلد االن 
قد أجنزت املوازنة االستثمارية فقط 
"، نافيــا "وجود أي نيــة للحكومة 
املوظفني  مخصصــات  بتخفيض 
واذا ما فكرت بذلك فانها ستشمل 
للدرجات  الضيافــة  مخصصــات 

اخلاصة".
"مجلــس  ان  البلــداوي،  وأضــاف 
جلســته  في  يســتضيف  النواب 
اليــوم االثنــني، رئيــس وأعضــاء 
للمناقشة  االحتادي  اخلدمة  مجلس 
في موضــوع توطني جميــع رواتب 
املوظفني مبا فيهم موظفي اإلقليم 
لكل موظف  وظيفــي  رقم  وجعل 
لغرض فــرز الفضائيــني ومتعددي 
توحيــد قاعدة  الرواتب مــن خالل 

البيانات”.
وأشــار إلى ان “القــوى الكردية في 
مجلــس النــواب جمعــت تواقيع 
وباكثر من 112 توقيع لربط موظفي 

اإلقليم بتلك القاعدة”.
يذكر ان عضو اللجنة املالية النيابية 
جمــال كوجر قال امــس األحد، ان 
تخفيض  الــى  ســتلجأ  احلكومة 
مخصصــات رواتــب املوظفني، في 
ظل اســتمرار االزمــة املالية، كما 

ستلجأ احلكومة الى تفعيل اجلباية 
املباشر من  والضرائب واالستقطاع 

مزاد العملة.
وكانت الصباح اجلديد نشــرت في 
األمس تقريرا خاصا أوردت فيه ان ما 
يربو على 100 عضو مبجلس النواب، 
وقعوا على مشروع قانون يدعو الى 
ان تقوم احلكومــة االحتادية بصرف 
رواتــب موظفي االقليم مباشــرة 

حكومة  الــى  تســليمها  وعــدم 
اإلقليم، بعد ان اتخــذ اعضاء كرد 
فــي اجمللس خطــوات عملية باجتاه 
اقليم  رواتب موظفي حكومة  نقل 
كردســتان علــى مــالك احلكومة 
االحتادية، بعد فشل األولى في تأمني 
رواتب موظفيها املتأخرة منذ أشهر.
وجاء فــي التقرير أيضــا، ان عضو 
مجلس النواب عــن املكون الكردي 

ريبوار كرمي، قدم مشروع القانون الى 
احلكومة االحتادية، وانه اكد ان هناك 
النواب  في مجلس  حراكا محموماَ 
بهــدف العمل بنحو رســمي على 
تشــريع قانون جديد لتحويل رواتب 
وتوزيعها  االقليم  حكومة  موظفي 
من قبل وزارة املاليــة في احلكومة 

االحتادية.
النواب  واكد، ان اعضاء في مجلس 

قدموا مسودة املشروع وجمعوا له 
التواقيع الالزمة لتقدميه الى رئاسة 
اللجان  الى  بدورها  لتقدمه  البرملان 
مناقشــته  على  للعمل  املعنيــة 

واملصادقة عليه..
واوضح ان القانــون يدعو الى فتح 
على  موظف  لكل  بنكية  حسابات 
ارسال  ليتم  االقليم  مالك حكومة 
راتبه مباشــرة كل شــهر من قبل 

وزارة املالية في احلكومة االحتادية.
وفي السياق، قالت مصادر للصباح 
اجلديد، ان هناك دعما واسعا للقانون 
من قبــل اعضاء مجلس النواب من 
الذين  والســنية،  الشيعية  الكتل 
وقعوا على مسودة مشروعه الفتة 
الى ان هناك ايضاَ مســؤولني كبار 
في احلكومــة االحتاديــة عبروا عن 

تأييدهم للمشروع.

البرلمان يناقش اليوم توطين وتولي
حكومة البالد صرف رواتب موظفي اإلقليـم 

مجلس النواب "ارشيف"

باستضافة رئيس وأعضاء مجلس الخدمة االتحادي..

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
محافظ  مستشــار  اكــد 
عزيز  الطاقة  لشؤون  االنبار 
االحد،  امس  الطرموز  خلف 
ان فرقــة زلزاليــة اكــدت 
وجود حقــول للنفط والغاز 
على مســاحة تصل تقريبا 
اولـى  فـي  كـم   2500 نحو 
مهـــام عملها في مناطق 
غرب  راوه  جنــوب قضـــاء 

االنبار .
وقال الطرمــوز في تصريح 
تابعته الصبــاح اجلديد، إن 
باشــرت  الزلزالية  “الفرقة 
املســح  عمليات  اجراء  اول 
والتنقيــب علــى حقــول 
علـــى  والغـــاز  النفــط 
منطقــة تبلغ مســاحتها 
نحــو 2500 كــم جنــوب 
قضــاء راوه غــرب االنبــار، 
علــى خلفيـــة ان املناطق 
على  حتـــوي  املســتهدفة 
حقـــول للنفـــط والغـاز 

وهي ضمــن املناطق التي مت 
بعد  حديثا  استكشــافها 
وجــود حقول  التأكــد من 
مماثلــة في صحــراء قضاء 

الرطبة غربي االنبار”.
واضــاف ان” اجــراء عملية 
الفرقة  قبــل  من  املســح 
يتيــح  ســوف  الزلزاليــة 
تشــغيل العشــرات مــن 
عن  العاطلني  املهندســني 
االختصاصات  العمل ضمن 
تلــك  ضمــن  املطلوبــة 

الفرقة”.
وأوضح الطرموز، أن “الفرقة 
دون  عملهــا  مبهــام  تقوم 
تســجيل اي حالــة اعاقة 
البالــغ  الفرقــة  لكــوادر 
300 موظف  عددهم نحــو 
مشــيرا  النفط”،  وزارة  في 
الى ان” الفرقة اعدت خطة 
تضمــن اجــراءات عمليات 
احلفر  ثــم  ومــن  املســح 

ومراحل اخرى “.

فرقة زلزالية تكشف ان 2500 
كم من أراضي جنوب راوه تضم 

حقوال للنفط والغاز
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بغداد - الصباح الجديد :
اعلنــت دائرة اصــاح االحداث 
التابعــة الــى وزارة العدل عن 
خال  حدثاً   )56( اطاق  ســراح 

شهر تشرين األول املاضي . 
وقال مدير عام الدائرة االســتاذ 
كامــل امني هاشــم ان الدائرة 
 اطلقت ســراح )56( حدثاً خال 
شــهر تشــرين األول  وبواقــع 
)31( حدثــاً موقوفا لعدم ثبوت 
االدلــة و) 14( حدثــاً  بالتخلية 
بعــد انقضاء مــدة احملكومية 
و )4( حدثاً بالعفــو العام و )7( 
 حدثاً باإلفراج الشــرطي حلسن 
الدورات  واجتيازهم  سلوكهم  
توصيــة  حســب   التأهيليــة 

البحــث االجتماعي و مصادقة 
اجلهات  القضائية بهذا الشأن . 

إن  العــام   املديــر  واضــاف 
الدائرة اتخــذت جميع التدابير 
شــأنها  من  واإلجــراءات  التي 
التسفير  وتيرة حركة  تســريع 
إمام  النزالء  االحــداث  وتأمــني 

احملاكم. 
دائرة  على صعيد اخــر نظمت 
لوزارة  التابعة  االنســان  حقوق 
التدريبيــة  العــدل  الورشــة 
الثالثــة للمــاكات احلكومية 
املعنية  باعــداد وكتابة التقارير 
الدولية اخلاصة باتفاقية  حقوق 
) اعداد  بـــ  الطفــل واملتمثلة 
االنسان  الوطنية  حلقوق  اخلطة 

 ) الطفل  وضمان حماية حقوق 
اليونسيف   وبدعم من منظمة 
ومنظمــة حمورابــي  حلقــوق 

االنسان . 
التدريبية  الورشــة  وتخللــت 
احملاضــرات  مــن  مجموعــة 
العلمية مبشــاركة   والتدريبات 
موظفي الوزارة  والوزارات املعنية 
ومناقشــة  اعداد  فــي  االخرى 
 التقاريــر اخلاصــة باتفاقيــات 
وتاتي  هذه   ، االنســان  حقــوق 
الورشة ضمن مشروع املدافعة 
وبناء القــدرات  لدعم احلكومة 
التزاماتها بشــأن  في حتقيــق 
تنفيــذ  االتفاقيــات الدوليــة 

اخلاصة بحقوق االنسان.  

بغداد - الصباح الجديد :
العامــة  الشــركة  بحثـــت 
لكبريت املشراق إحدى شركات 
التعاون  واملعادن  الصناعة  وزارة 
املشترك مع عدد من مؤسسات 

الدولة في محافظة البصرة . 
أجرى مدير عام الشركة الدكتور 
اجلبـوري  نائـف  املنعـــم  عبـد 
زيــارة الــى الشــركة العامة 
البتروكيمياويــة  للصناعــات 
املهندس  العام  مديرها  والتقى 
واملاك  الزهـــرة   عبـد  عقيـل 
من  عدد  ملناقشة  فيها  املتقدم 
املواضيــع املشــتركة واإلتفاق 
املمنوح  القرض  تســديد  على 
شــركة  من  للبتروكيمياويات 

كبريت املشــراق والبالــغ ) ٦ ( 
مليارات دينار خال العام املقبل 

 .
كمـــا زار املدير العام الشركة 
العامــة ملوانئ العــراق والتقى 
للشــؤون  العام  املدير  مبعــاون 
الفنيــة الكابنت سعـــود عبد 
الســام  واملــاك املتقدم في 
الشــركة للتباحــث حول عدد 
على  واإلتفــاق  امللفــات  مــن 
تشــكيل فريق مشترك لغرض 
تخصيص أرصفة ملادة الكبريت 
فــي ميناء أم قصــر اجلنوبي أو 
بدالً  الكبيــر  الفاو  في مينــاء 
عن أرصفة الشــركة السابقة 
الى  الكبريت  لتصدير  للتهيئة 

العاملية عند إستئناف  األسواق 
عمليــات اإلنتاج في الشــركة 
العامة لكبريت املشراق وكذلك 
بتســديد  اإللتزام  على  اإلتفاق 
املبلــغ املترتب بذمة الشــركة 
العامة ملوانئ العراق والبالغ ) ٤ 
( مليارات دينار كتعويض نتيجة 
إزالة املشيدات التابعة لشركة 
كبريت املشــراق علــى أرصفة 

املينـاء . 
الى ذلك أطلع مدير عام الشركة 
العامة لكبريت املشــراق على 
الســكراب التابع للشركة في 
مينــاء ام قصــر واإلتفاق على 
ضرورة احملافظة عليه حلني إتخاذ 

قرار مناسب بشأنـه .

ابتهل االهل واالحبة واالصدقاء الى الباري عز وجل 
بالشفاء العاجل لـ) بيدر ابو احلسن ابراهيم ( من 
اصابة املت به نتيجة تعرضه حلادث دهس سيارة 
مؤسف ، متمنني له دوام الصحة والعافية والعمر 
املديد وان يعود الى سابق عهده انه سميع مجيب .

اطالق سراح )56( حدثًا خالل شهر  تشرين 
االول لعام ٢٠٢٠ 

كبريـت المشـراق تبحـث سبل حسم  
متعلقـاتها الماليـة مع الشركات

)) سالمات ((

البصرة - سعدي السند :

تابــع مكتــب الصبــاح اجلديــد 
في البصــرة عددا من األنشــطة 
التخصصيــة فــي دائــرة صحة 

البصرة وكلية الطب .

رفع زائدة حلمية  كبيرة من 
القولون

فقد جنح فريق طبي في مركز اجلهاز 
مبستشــفى  والكبد  الهضمــي 
زائدة  برفــع  التعليمي  الفيحــاء 
حلمية كبيرة مــن القولون ملريض 

شاب .
ان  البصرة  صحــة  دائــرة  وذكرت 
املريــض كان يعاني من نزف متكرر 
زائدة  وجود  تبني  الفحوصات  وبعد 
حلمية كبيرة احلجــم في القولون 
واملســببة بالنزيف عنــد املريض، 
اجريت لــه العملية باســتخدام 
االندولوب قبل رفــع الورم ناظوريا 
 polypectomy by endolooping
 and  snaring without bleeding
دون حدوث اي نــزف في اثناء الرفع 
وتكللت العملية بالنجاح من قبل 
الدكتور  املكون من  الطبي  الفريق 
حميــد لفتــة ونــوس اختصاص 
دقيــق امــراض اجلهــاز الهضمي 
والكبد واملمرض فني احمد البراك 
ســعدون  حســام  فني  واملمرض 

والفريق الطبي املرافق له.

عملية رفع ورم ليفي متعدد 
ملريضة تبلغ ٤٩ سنة

البصرة  صحــة  دائــرة  واعلنــت 
عن قيــام فريق طبــي متخصص 
للنســائية  البصرة  مبستشــفى 
باجراء عملية  التعليمي  واالطفال 
رفع ورم ليفي بقطر ١٨ × ١٦ســم 
ملريضة تبلغ من العمر ٤٩ ســنة 
تعاني من آالم في منطقة البطن .
وذكر اعــام دائرة صحة البصرة ان 
الدكتورة  العملية اجريت من قبل 
ساجدة الربيعي اختصاص نسائية 
وتوليد حتــت التخدير النصفي من 
قبــل اخصائي التخديــر الدكتور 
عبــد اخلالق اســتغرقت العملية 

ساعتني،
حيث اكــدت الربيعي على اكمال 
املطلوبــة  الفحوصــات  جميــع 

في املستشــفى وهــي فحوصات 
مجانيــة ومن خــال النتائج تقرر 
اجــراء العملية كحالة طارئة وقد 

تكللت بالنجاح التام.

عملية نوعية فوق الكبرى 
الستئصال الطحال باملنظار 

لطفلة تبلغ ٧ سنوات

اعلنت دائرة صحة البصرة ايضاعن 
قيــام فريق طبــي متخصص في 
مبستشفى  االطفال  جراحة  مركز 
لاطفال  التخصصــي  البصــرة 
التعليمي باجراء عملية نوعية فوق 
الكبرى الول مرة في الســتئصال 
تبلغ من  باملنظار لطفلة  الطحال 

العمر ٧ سنوات.
وذكر اعــام دائرة صحة البصرة ان 
اعتال  الطفلة كانت تعانــي من 
الهيموغلوبــني في الــدم أجريت 
لها عملية رفــع الطحال باملنظار 
مرتضى  امجد  الدكتــور  قبل  من 
املوسوي اختصاص جراحة االطفال 
والدكتورة  هبة محمود  والدكتورة 

ســارة عبد الكرمي م.قدمى جراحة 
اطفال و د.احمد هاشــم و د. ندى 
فاضل اختصــاص تخدير و م.طبي 
و  راضي  وزمن  الزهــرة  حميد عبد 

م.تخدير نور الدين.

ندوة علمية عن الوقاية 
من العدوى في املؤسسات 

التعليمية

واقامت كلية الطــب في جامعة 
البصرة وبرعاية عميد كلية الطب 
الدكتور خليل اســماعيل احلمدي 
للشؤون  العميد  معاون  بحضور  و 
اإلداريــة الدكتور قيس كاظم باقر 
العلمية  الفروع  ومقرري  ورؤســاء 
ومســؤولة شــعبة ضمان اجلودة 
وعدد من التدريســيني وملا تفرضه 
جائحة كورونا مــن احلاجة لتوفير 
الناحية  من  آمنــة  تعليمية  بيئة 
 (  : الصحية ندوة علميــة بعنوان 
الوقاية من العدوى في املؤسسات 

التعليمية ( . 
وتهدف الندوة الى استعراض االراء 

العلميــة املتناقضــة عن كيفية 
انتشــار مرض كورونا واستعراض 
اجــراءات بعض الــدول عند اعادة 
املدارس  فــي  احلضوري  التعليــم 
مراجعــة  وكذلــك  واجلامعــات 
بعــض البحــوث العلميــة التي 
تتعلق بالوقاية مــن مرض كورونا 
أضافة الى املقترحــات التي ميكن 
تنفيذها فــي كلية الطب جامعة 
البصــرة حيــث كانــت املقدمة 
حــول الوقاية من عــدوى فايروس 
كورونا في املؤسســات التعليمية 
القاهــا الدكتور رافــد عبد اجلبار 
محمد ومت اعطاء نبــذة عن عمل 
شــعبة  العدوى/  مكافحة  وحدة 
الســيطرة على التلــوث في دائرة 
صحة البصرة القاها مدير شعبة 
الســيطرة على التلــوث في دائرة 
صحة البصــرة منير ناصــر فارس 
باألضافة الــى برنامج الوقاية من 
التعليمية  املؤسسات  العدوى في 
وحدة  مســؤول  االســتاذ  القاها 
مكافحة العــدوى في دائرة صحة 
البصرة عبــد اللطيف عبد العزيز 

سعيد.

وندوة اخرى عن االنفلونزا 
الوبائية وجائحة كورونا

واقامــت كليــة الطــب جامعة 
االنفلونزا  ندوة علمية عن  البصرة 
خطر  كورونا  وجائحــة  الوبائيــة 

مزدوج في خريف 2020 
اقــام فــرع االحيــاء اجملهرية في 
كليــة الطــب جامعــة البصرة 
البصرة  جامعــة  رئيس  وبرعايــة 
حمادي  شــاهني  ســعد  الدكتور 
الطب  واشراف عميد كلية  احملترم 
الدكتور خليل اســماعيل احلمدي 
االنفلونزا  بعنــوان  علميــة  ندوة 
خطر  كورونا  وجائحــة  الوبائيــة 

مزدوج في خريف 2020  .
كان الهدف مــن الندوة هو اعطاء 
فكرة موجزة عن انواع فيروســات 
كورونــا  وفيروســات  االنفلونــزا 
والفيروســات االخرى املرتبطة بها 
وتســليط الضــوء على اســباب 
التطــور اجلينــي املســتمر لهذه 

الفيروســات، اضافة الى ذلك فقد 
مت اســتعراض االســباب العلمية 
الدقيقــة الحتمالية حدوث خطر 
وجائحة  الوبائية  لانفلونزا  مزدوج 
كورونا وفيروســات تنفسية اخرى 
في خريــف 2020 مــع احتمالية 
امتداد هذا اخلطر على املدى البعيد.  
محاضرتــني  النــدوة  وتضمنــت 
الدكتور  القاهــا  االولى  احملاضــرة 
فراس طه منصــور وكانت بعنوان 
اخر مســتجدات التطــور اجليني 
واالنفلونزا  كورونا  فيروســات  في 
وتأثيرها على استمرار اجلائحة. اما 
الدكتورة  فألقتها  الثانية  احملاضرة 
وجــدان نزار ابراهيــم حيث كانت 
اوجه   : بعنوان كورونــا واالنفلونزا 
االمراضية  في  واالختاف  التشابه 
الوقاية   ، واملضاعفــات  االعراض   ،

والعاج.  
حضــر النــدوة عــدد كبيــر من 
االســاتذة وطلبة الدراسات العليا 
فــي الكلية واســاتذة من كليات 
مختلفة من اجلامعة ومنتســبني 

لدى دائرة البصرة

إجراء عمليات جراحية دقيقة وعقد ندوات تخصصية 
عن الوقاية من العدوى

نجح فريق طبي 
في مركز الجهاز 
الهضمي والكبد 

بمستشفى الفيحاء 
التعليمي برفع زائدة 

لحمية كبيرة من 
القولون لمريض شاب 

باستخدام االندولوب 
قبل رفع الورم 

ناظوريا
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تابعتها الصباح الجديد في دائرة صحة البصرة وكلية الطب

عملية نوعية فوق الكبرى الستئصال الطحال باملنظار لطفلة تبلغ ٧ سنوات

للمحافظة على سالمة خزين الحنطة  

عامر عبدالعزيز 

اكدت وزارة التجارة ان الشركة العامة 
موجة  تصاعد  ومــع  احلبوب  لتجارة 
محافظات  تشــهدها  التي  االمطار 
الباد كافة وجهت ماكاتها العاملة 
في الفــروع واملواقع لتشــكيل فرق 

ميدانية ملتابعة سامة اخلزين .
واوضح املهنــدس عبدالرحمن عجي 
طوفــان مدير عام الشــركة  وجهنا 
بالتواجد  واملواقــع  الفــروع  مــدراء 
امليداني في مواقع اخلزن ملتابعة اخلزن 
وتامني سامته والتحقق من انسيابة 
تصريف مياة االمطار وعدم تواجد اي 
جتمع للمياة والتاكد من سامة عمل 
الغطاسات ومطاورات تصريف املياه . 
واضــاف املدير العام شــكلنا  غرفة  
للمتابعة  التنفيذية  االدارة  عمل في 
والتواصل مع املواقع كافة بغية اخذ 
للمحافظة على  املطلوبــة  التدابير 
سامة اخلزين والتاكد من التغطبة . 
العامة  واختتم مدير عام الشــركة 
لتجارة احلبوب ان اجلهود االستثنائية 

التي تبذل من قبل ماكاتنا العاملة 
من خال اخذ احليطة واحلذر بعملهم 
خال اوقات جتهيــز املطاحن للوجبة 
التاســعة التي تتواصــل في املواقع 

كافة .
من جانب اخر اطلع املدير العام على 
سير العمل في مجمع حبوب الرياض 
التابع لفرع الشــركة في محافظة 
كركوك مبناقلة احلنطة احمللية ملواقع 
الشــركة في بغــداد لتعزيز كميات 
احلنطة في سايلوات خان بني سعد 
وخان ضاري و الدورة .، مبينا ان مجمع 
تــازة واصل جتهيــز املطاحن  حبوب 
املقررة   التاسعة من احلنطة  باحلصة 
، مؤكدا على ضرورة استمرار  مواقع 
الشــلبية  احملافظات  في  الشــركة 
تسلم الشلب من الفاحني وبلغ مامت 
تسلمه 13 الف طن شلب بانواعه . 

على صعيــد اخر علنت وزارة التجارة 
النوعية  الســيطرة  عن رصد قسم 
في الشركة العامة لتصنيع احلبوب 
)24( مخالفــة نوعيــة للمطاحــن 
العاملة خال النصف األول من شهر 

تشرين الثاني.
وقــال مدير عام الشــركة املهندس 

خطاب علي القيســي ان مختبرات 
قســم الســيطرة النوعيــة فــي 
الشركة رصدت )24( مخالفة نوعية 
للمطاحــن خــال الفتــرة املاضية 
اجراء  الثاني بعد  من شهر تشــرين 
النماذج  على  اخملتبريــة  الفحوصات 
اخملتبر  املســحوبة من قبل فاحصي 
املعتمديــن ضمن اللجــان الرقابية 
والنوعية التي تتابــع عمل املطاحن 

والوكاء.
واشار املدير العام إلى أن جلان املتابعة 
والتفتيــش تنفــذ زيــارات يوميــة 
ملتابعة عملية  والــوكاء  للمطاحن 
انتــاج وتوزيــع الطحني فــي عموم 
الباد حيث جتري مشــاهدات وتدقيق 
للكميات املنتجة واجملهزة لدى الوكاء 
لنماذج  الزيارات سحب  تلك  ويتخلل 
من الطحني املنتج ألغراض الفحص 
بصاحية  الشهادات  واصدار  اخملتبري 
ومدى  واالســتهاك  للخبازة  االنتاج 
مطابقتــه للمواصفات القياســية 

املعتمدة. 
التجارة  وزيــر  من جانب اخــر بحث 
الدكتــور عــاء احمد اجلبــوري في 
لدى  التركي  الســفير  مــع  مكتبه 

العراق فــاحت يلديز تطويــر العاقات 
واالستثمارية  والتجارية  االقتصادية 
وســبل تنميتهــا فــي ظــل رغبة 
البلدين االستفادة من جميع الفرص 
االنتاجية  املشــاريع  إلقامة  املتوفرة 
واالستثمارية املشتركة  وزيادة حجم 

التبادل التجاري بني البلدين .
واكد الوزير اجلبوري خال اللقاء رغبة 
احلكومة العراقية في تطوير وتنمية 
العاقات مع جميع الدول وعلى كافة 
االصعدة فضاً عن فتح قنوات اتصال 
جديدة تخدم الشعبني وان تركيا لها 
شأن مميز في العراق وخاصة انها من 
دول اجلــوار املهمة التــي تربطها مع 

العراق عاقات تاريخية وجتارية .
من جانبه اشار السفير التركي قائاً” 
نحن فخورين بالعاقات التي تربطنا 
مع العــراق ونقيمها بشــكل كبير 
وهذا طبيعــي كوننا من الدول اجلوار 
وتطوير التجارة بني البلدين يســهم 

بتطوير العاقات في جميع اجلوانب 
كما تطرق السفير  الى عدة مواضيع 
اهمهــا تفعيل االتفاقيــة العراقية 
التركية لعــام ٢٠٠٩ وزيــادة حجم 

التبادل التجاري بني البلدين.

تقرير

تجارة الحبوب تستنفر مالكاتها لمتابعة  وتغطية الخزين

محليات

واسط - الغانم 
حسب توجيهات مدير بلدية الكوت املهندس حيدر جسام 
حمود يتواصــل العمل مــن دون توقف وجلميــع  قواطع 
األقسام البلدية وحســب اخلطة املوضوعة فيما يتواصل 
العمــل من قبل ماكات قســم حي اجلهــاد بحملة رفع 

النفايات ضمن قاطع حي اجلهاد.
استمرار  اجلهد اآللي ملاكات املديرية في قسم املركز برفع 
النفايات وتنظيف الكيترات فــي مناطق متفرقة لقاطع 
املركز اضافة الى تواصل قسم داموك والزهراء بحملة رفع 

النفايات ضمن قاطع داموك والزهراء.
وكذلك مواصلة القســم اآللي في العزة وحي احلوراء برفع 
النفايــات وقص وتعديل بعض الشــوارع والســاحات في 
مناطق متفرقة لقاطع العزة ، اضافة الى اســتمرار اجلهد 
اآللي والبشــري ملاكات قسم الكرامة والفاحية بالعمل 
برفع النفايــات ضمن قاطع الكرامة  ورفــع النفايات في 
مناطق متفرقة لقاطع اخلاجية والعمل مســتمر من أجل 

تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني ومن اهلل التوفيق.

بغداد - الصباح الجديد :
شــرعت الشــركة العامة لســكك حديد العراق احدى 
تشــكيات وزارة النقل بحملة موســعة الزالة التجاوزات 
على احملرمات لقطاعات منطقة الرمادي بفرض قوة القانون 
وتأهيل محطة قطار الفلوجة والقطاعات االخرى املتضررة  

لرفع كفاءة خطوط السكك في املنطقة الغربية .
وقال مدير عام السكك طالب جواد كاظم احلسيني باشرت 
اللجنة اخملتصة في الشركة وبحضور ممثل الدائرة القانونية 
في مقر الوزارة، بحمات موسعة لتقليص مساحة حجم 
االضرار والتجاوزات على اراضي واماك ومحرمات السكك 
من قبل االهالي حمليط قطاعات منطقة الرمادي ابتداًء من 
محطات ) الكرمة - الفلوجة - الرمادي شرق والرمادي غرب 

وصوالً الى محطة قطار هيت(. 
وشــدد احلســيني على فرض قوة القانون وتقدمي االنذارات 
والدعاوي القضائية في احملاكم اخملتصة مع فرض الغرامات 
على املتجاوزين بالتنســيق مع مديرية شــرطة السكك 
في املنطقة، واملتابعة الدقيقة واملســتمرة للمراســات 
القضائية على املتجاوزين من قبل املنطقة للحد من هذه 

االنتهاكات على االراضي احلكومية. 

بغداد - الصباح الجديد :
بحث وزير التخطيط الدكتــور خالد بتال النجم مع نائب 
املمثل اخلــاص لامني العام لألمم املتحدة، املنســق املقيم 
للشــؤون اإلنســانية في العراق ايرينا ســولورانو  والوفد 
املرافق لها عددا من القضايا ذات االهتمام املشــترك، في 
إطار التعاون بــني العراق، ومنظمات االمم املتحدة، املتعلقة 

بالشؤون اإلنسانية والغذائية والتنموية.
ورّكز الطرفان في اللقاء على مناقشة استراتيجية حتقيق 
االمن الغذائي في العراق، وآليــات تنفيذها، من خال ادارة 
املوارد املائية، والعمل على دعم القطاع الزراعي، وتنشيط 

القطاعات األخرى الداعمة لهذا القطاع. 

مالكات بلدية الكوت 
تواصل العمل برفع النفايات 

وتنظيف الشوارع

النقل تواصل ازالة 
التجاوزات على محرمات 

السكك في الرمادي  

العراق واالمم المتحدة 
يستعرضان استراتيجية 

تحقيق االمن الغذائي في البالد
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
قتل عشــرة مدنيني على األقل وأصيــب 51 آخرون 
بجروح في الهجوم الذي وقع امس األول السبت في 
كابول، وفــق حصيلة جديدة نقلها امس األحد نائب 
الرئيس األفغاني الذي وعــد بالعثور على املهاجمني 

ومحاسبتهم.
وقال أمــر اهلل صالح على صفحته في فيســبوك 
“ســنجد الشــبكات التي ســاعدت في نقل املواد 
)الصواريخ( املســتخدمة في الهجــوم” الذي أعلن 

تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عنه.
وأعلن تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عن دفعة 
الصواريخ هذه البالغ عددها 23 والتي طالت مناطق 
متفرقة من وسط كابول وشمالها ومحيط املنطقة 
اخلضراء التي تضم ســفارات ومقار شركات دولية، 

قبيل الساعة التاسعة )04,30 ت غ(.
لكن املدنيني األفغان هم الذين دفعوا الثمن، كالعادة، 
إذ وقعت التفجيرات في مناطق مكتظة بالســكان، 

مبا في ذلك مستشفى.
وأكد تنظيم الدولة اإلســالمية امس االول السبت 
في بيان على قنواته عبر منصة تيلغرام اســتهداف 
“جنــود اخلالفة )املنطقة اخلضراء( فــي مدينة كابل 
والتي تضم مبنى الرئاسة األفغاني وسفارات الدول 
الصليبية ومقرات للقــوات األفغانية” بـ 28 صاروخ 

كاتيوشا.
وكان هجومــان فــي الفتــرة األخيــرة اســتهدفا 
األفغانية وتسببا  العاصمة  تربوية في  مؤسســات 

بسقوط 50 قتيال تقريبا.
ويحمل مســؤولو احلكومــة األفغانية باســتمرار 
حركة طالبان وحلفاءها مســؤولية هذه الهجمات، 
وقد فعلوا الشيء نفســه عقب الهجوم الذي وقع 

السبت.
وقال الناطق باســم وزارة الداخلية طارق عريان هذا 
األســبوع إن حركة طالبان نفذت في األشهر الستة 
املاضية 53 هجوما انتحاريــا و1250 تفجيرا خلفت 

1210 قتيال و2500 جريح بني صفوف املدنيني.
وال تــزال أعمال العنــف جتتاح البالد رغــم احملادثات 

اجلارية بني احلكومة وطالبان منذ 12 أيلول.
وأتى الهجوم قبل ســاعات من لقــاء مقرر بني وزير 
اخلارجية األميركي مايك بومبيو ومفاوضي احلكومة 
األفغانية وحركة طالبان في الدوحة في ظل مؤشرات 
إلى حدوث تقدم في مفاوضات السالم بني الطرفني.

وحاول بومبيو دفع اجلانبني إلى تســريع احملادثات مع 
استمرار واشنطن في سحب قواتها من البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلــن اجليش التابع جلبهــة البوليســاريو، أمس األول 
الســبت، عن شن هجمات جديدة اســتهدفت مواقع 

متركز للقوات املغربية خلف “جدار العار”.
وحســب بيان لوزارة الدفاع التابعة جلبهة البوليساريو، 
فقد ضربــت قواتها مواقع متركــز للجيش املغربي في 

قطاع آمغاال ليومني متتالني.
وأضاف البيان، أن قوات اجليش الصحراوي نفذت هجمات 
مركزة علــى قواعد اجليــش املغربي مبنطقــة أغزالة 
خلشيبي بقطاع السمارة، إضافة إلى قصف على موقع 
للقــوات املغربية في منطقة فــدرة أبروك وفدرة املرس 

بقطاع حوزة.
وتابع البيــان أن الهجمات ال تزال مســتمرة، “مخلفة 
أضرارا مادية وبشــرية على طول جدار العار”، في إشارة 
إلى جــدار رملي أمت املغرب إنشــاءه مؤخرا في منطقة 

عازلة تراقبها األمم املتحدة في الصحراء الغربية.
وأعلنت السلطات املغربية أنها قررت التحرك عسكريا 
ملواجهة ما قالت إنه “استفزازات ميليشيا البوليساريو 
اخلطيرة”، وهو ما اعتبرته “البوليســايو” خرقا “ينسف 

نهائيا اتفاق وقف النار” املوقع في العام 1991.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اعتقل مئة شــخص امس األول 
السبت في وسط ساحل العاج 
في إطار حتقيق فــي مقتل أحد 
االضطرابات  أثنــاء  الدرك  رجال 
االنتخابات، حســبما  تلت  التي 
أعلن املدعــي العام في أبيدجان 

ونائب في البرملان.
وقال املدعي العــام في أبيدجان 
ريتشــارد أدو فــي بيــان إنه “مت 
بعــد  شــخصا”   98 توقيــف 
“قد  شــخص  جثة  على  العثور 
يكــون” دركيــا مفقــودا دفنت 
فــي “قبر حفــر بســرعة” بني 
قريتــي أبواكواســيكرو وبونزي 
اإلدارية  العاصمــة  من  )بالقرب 

ياموسوكرو(.
من جهته، صرح النائب املعارض 
الــذي ميثل مدينة  إدوار كواميه 
بونــزي، لوكالة فرانــس برس أن 
“98 شــخصا اعتقلــوا امــس 
األول الســبت في بلــدة بونزي 
ومحيطهــا”، مدينا مــا اعتبره 

“وضع ترهيب”.
وأعلن رئيس جلنة ترقية املعلمني 
املتدربني فــي بونزي روفيا نغوران 
أن ثمانيــة من زمالئــه اعتقلوا. 
وقال إن “زمالءنا وعددهم ثمانية 

أوقفوا .
وقــال املدعي العــام إنه في 31 
االنتخابات  يــوم  األول  تشــرين 
الرئاسية في ساحل العاج التي 

تلتها أعمال عنف ســقط فيها 
قتلى، ال ســيما في وسط البالد 
دركي  فقد  للمعارضــة،  املوالي 
مكلــف أمن وزيــر امليزانية بعد 
إصابته بجروح خطيرة برصاصة 
فــي الرأس فــي قريــة زاتا، في 
املنطقــة نفســها بالقرب من 

ياموسوكرو.
املكتشــفة  “اجلثة  أن  وأضــاف 
نُقلت إلى أبيدجان لتشــريحها 
وحتديد أســباب الوفاة”، موضحا 
للذين  االســتماع”  “جلسات  أن 
التعرف  أوقفوا “ستســاعد في 
علــى مرتكبــي هــذا العمــل 
الهمجــي واملتواطئــني معهم 

ورعاتهم”.

وتفيد حصيلة رسمية أن أعمال 
والطائفية  السياســية  العنف 
املرتبطة باالنتخابات الرئاســية 
التي جرت في 31 تشــرين األول 
خلفت 85 قتيالً على األقل ونحو 

500 جريح منذ آب املاضي.
ومع ذلك، انخفض التوتر بشكل 
الرئيس  بني  اجتمــاع  منذ  كبير 
احلسن واتارا، الذي أعيد انتخابه 
لواليــة ثالثــة مثيــرة للجدل، 
واملعارض الرئيسي رئيس الدولة 
السابق هنري كونان بيدييه، في 

11 تشرين الثاني.
داوكرو  وفــي  أخــرى،  جهة  من 
املعارضــة، حتولت جنازة  معقل 
الذي  توســان نغيســان كوفي 

العنف  أعمال  رأسه خالل  ُقطع 
املرتبطة باالنتخابات الرئاســية 

إلى منبر ملهاجمة واتارا.
الذين  الشــباب  واقتحــم آالف 
تعبيرا  حمــراء  عصائب  وضعوا 
عن حزنهم وغضبهم الســبت 
النعش  لنقل  املدينة  مشــرحة 
في اجلنــازة. ووضع ملصق ملون 
لصورة الضحية على نعشه أمام 
مئات األشخاص مبن شخصيات 
من احلزب الدميوقراطي لســاحل 
األســبق  الرئيس  العاج، حــزب 

كونان بيدييه.
ورفع شــبان الفتات كتب عليها 
أو  الدميقراطية”  “قتل من أجــل 
“قطع رأســة بســبب مخالفة 

دستورية لوالية ثالثة”.
وهتفت مجموعة من الشــباب 
للتنديد  اخلارج”  إلى  “الشــرطة 
قائــد  آكا  ســوالجن  بحضــور 
الشــرطة الــذي ميثــل برأيهم 

“سلطة احلسن واتارا”، اجلنازة.
ومع عودة الهــدوء، تابع املوكب 
مســيرته بني املشــيعني الذين 
الطريق  جانبــي  على  اصطفوا 
املــؤدي إلــى املقبرة علــى بعد 
عشــرة كيلومترات عند املدخل 

اجلنوبي للمدينة.
ودفن توسان نغيسان كوفي في 
الوقت نفســه مع جان كواسي 
يــاو )18 عامــا(، الــذي قتل في 

أعمال العنف أيضا.

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم 
كابول السبت إلى عشرة 

قتلى

“الجيش الصحراوي” يواصل 
هجماته على القوات 

المغربية

توقيف نحو مائة شخص بعد مقتل دركي في ساحل العاج

 متابعة ـ الصباح الجديد :

علــى الرغم من أن املســؤولني 
املركزية  احلكومة  في  اإلثيوبيني 
أبابا، زعموا  أديس  العاصمة  في 
مرارًا وتكرارًا أنــه مت تأمني املدن 
الرئيســية في إقليــم تيغراي، 
أن تقييم سري لألمم املتحدة  إال 
اإلثيوبية  القــوات  أن  كشــف 
تواجه مقاومة شديدة  املركزية 
و”حــرب اســتنزاف” طويلة في 
تيغراي،  من  الشمالية  املنطقة 

وفقا لصحيفة الغارديان.
املتحدة  األمم  وثيقــة  وأعطــت 
وأكثر من اثنتي عشــرة مقابلة 
إغاثــة من منظمات  مع عمال 
دولية أخرى نظرة عامة شاملة 
والتي  القتــال،  عــن  اآلن  حتى 
أن  الدولية من  اخملــاوف  عمقت 
أسبوعني  منذ  املستمر  الصراع 
يهدد بأن يصبح معركة طويلة 
لالستقرار  مزعزعة  ووحشــية، 
اإلفريقية  الــدول  أكثــر  فــي 

هشاشة.
كان رئيس الــوزراء اإلثيوبي، آبي 
أحمــد، احلائز علــى جائزة نوبل 
للســالم العــام املاضي، شــن 
حملة عســكرية على منطقة 
تيغراي الشــمالية فــي الرابع 
لإلطاحة  احلالــي  نوفمبــر  من 
باحلزب احلاكم فيها الذي يتهمه 
والســعي  حكومته  بتحــدي 

لزعزعة استقرارها.
وقتــل مئــات األشــخاص في 
الصراع الدائر في ثاني أكبر دولة 
إفريقيا جلهة عدد السكان،  في 
مذبحة  فــي  قتل  وبعضهــم 
مروعة وثقتهــا منظمة العفو 
الدولية، على مــا ذكرت تقارير، 
وفر عشرات آالف اإلثيوبيني عبر 
احلــدود إلى الســودان هربا من 

املعارك والضربات اجلوية.
املتحدة  األمم  تقييمات  وتشــير 
األخرى  والتحليالت  واملقابــالت 

ملنظمات اإلغاثة الدولية إلى أن 
أي توقع بانتصار سريع وحاسم 
هو أمــر متفائل، ومن املرجح أن 
تشــتد املقاومة مع عودة قوات 

املتمردين إلى جبال ميكيلي.
استمرار القتال

الرغم  “علــى  مراقبــون:  وقال 
من أن قوات تيغــراي اإلقليمية 
رمبا تكون قــد تأثرت في البداية 
بســبب التقدم السريع لقوات 
الدفــاع اإللكترونية، فإن الدفاع 
عن التضاريس في شرق تيغراي 
، وإذا اتخذوا موقًفا، فإن  أسهل 

تقدم  وقف  على  القدرة  لديهم 
قوات الدفاع الذاتي سيؤدي هذا 
بعد ذلك إلى تغيير بُعد الصراع 
من بُعد احلركة الســريعة إلى 

بُعد االستنزاف”.
املتحدة،  األمم  أمــني عــام  ودعا 
أنطونيو غوتيريش، اجلمعة، إلى 
“فتح ممرات إنسانية” في إثيوبيا 
املســاعدات للســكان  لتوفير 
في  الدائر  النــزاع  في  العالقني 
إقليم تيغراي، معربا عن أسفه 

لرفض السلطات أي وساطة.
وقال لوسائل إعالم في نيويورك 

الوضع  حيال  بالغ  بقلق  “نشعر 
و”األثر اإلنســاني  إثيوبيــا”  في 
املأسوي” الذي ميتد إلى السودان. 
موافقة  ال  اآلن،  “حتــى  وأضاف 
على  اإلثيوبية  الســلطات  من 

وساطة خارجية”.
السري عن  التقرير  كما كشف 
استمرار القتال في املناطق التي 
تزعم أديس أبابا أنها تخضع اآلن 
لسيطرة القوات احلكومية، كما 
تتوقع الوثيقة أنه إذا اســتمرت 
القــوات اإلثيوبية فــي التقدم، 
فإن خطوط إمدادها ومناطقها 

اخللفية ســتصبح أكثر عرضة 
وســيزداد  العصابات  لهجمات 

عدد الضحايا.
وأكد التقريــر أن الصراع معقد 
وديناميكي عبر معظم مناطق 
اإلقليم، مع اشــتباكات كبيرة 
املنطقة، حيث سعت  غرب  في 
للتقدم نحو  اإلثيوبيــة  القوات 
االســتراتيجية،  حميــرة  بلدة 
وفي اجلنــوب الغربي، على طول 
الطريق الرئيسي، كما مت اإلبالغ 
عــن قتــال عنيف حــول بلدة 
أالماتــا، على بعد ســتة أميال 

من احلــدود مع محافظة أمهرة 
اجملاورة املوالية بشدة للحكومة 

املركزية.
ويحــذر تقييــم األمم املتحــدة 
مــن أنه “حتى لــو جنحت قوات 
الدفــاع واألمن في مهمتها في 
االســتيالء على منطقة جبال 
ينهي  لــن  فــإن هذا  ميكيلي، 
الصراع بالضرورة. من احملتمل أن 
يســتمر الصراع غير املتكافئ” 
وأضــاف “من منظور إنســاني، 
كلما طال أمد النزاع، زادت حدة 

األزمة”.

“صراع معقد”

تقرير سري لألمم المتحدة: القوات اإلثيوبية تواجه 
“حرب استنزاف طويلة في تيغراي

كررت استعدادها للتفاوض مع اليونان

متابعة ـ الصباح الجديد :

مــددت تركيا مجددا مهام املســح 
السيزمي والبحث عن النفط والغاز 
الطبيعــي التي تقوم بها ســفينة 
“أوروتــش رئيــس” في شــرق البحر 
بالقرب  املتوســط في منطقة تقع 
متجاهلة  اليونــان  ســواحل  مــن 
حتذيــرات االحتاد األوروبــي من فرض 
عقوبــات عليها خالل قمة قادته في 

10 كانون األول املقبل. 
التركيــة،  الســلطات  وأصــدرت 
أمس األول الســبت إخطــارا بحريا 
جديدا نافتكــس تضمن متديد عمل 
ســفينتها من 23 إلى 29 تشــرين 
السادسة  للمرة  اجلاري، وذلك  الثاني 
منــذ عودتها إلى املنطقــة املتنازع 
عليهــا مع اليونان في 12 )تشــرين 
األول( املاضي. وســتواصل السفينة 
مهامها في شــرق املتوسط، مبا في 
ذلــك جنوب جزيــرة كاســتيلوريزو 
اليونانية، رفقة ســفينتي “أطامان” 

و”جنكيزخان”. 
“أوروتش  تركيــا ســفينة  وأعــادت 
رئيس” إلى املنطقــة في 12 أكتوبر، 
بعــد أن ســحبتها فــي 13 )أيلول( 
إلفساح اجملال للجهود الدبلوماسية 
االستكشافية  احملادثات  الســتئناف 
حــول القضايا العالقــة مع اليونان 
إال أن اجلهــود التي بذلت ســواء من 
جانب حلف شمال األطلسي )ناتو( أو 
أملانيا، الرئيس احلالي لالحتاد األوروبي، 

في هذا الصدد باءت بالفشل.

االســتفزازات  بوقف  أملانيا  وطالبت 
التركية شرق املتوسط حتى تتجنب 
العقوبات األوروبية املتوقعة في قمة 
ديسمبر املقبل. وقال وزير خارجيتها، 
هايكو ماس، إنه يتعــني على تركيا 
وقف االستفزازات في منطقة شرق 
البحر املتوســط إذا كانت ترغب في 
جتنــب التطرق مجــددا إلى عقوبات 
االحتاد األوروبي خالل قمة ديســمبر. 
وأضاف ماس، قبل اجتماع مع نظرائه 
األوروبيني، أنه “إذا لم نر أي إشــارات 
إيجابية من تركيا بحلول ديســمبر، 
ولــم يكن هنــاك ســوى املزيد من 
إردوغان  اخلطوات االستفزازية كزيارة 
إلى شــمال قبرص، األسبوع املاضي، 
نقــاش صعب  أمامنــا  فســيكون 
وستطرح قضية فرض عقوبات على 

تركيا مجددا”. 
وكانــت املستشــارة األملانية أجنيال 
ميركل قالت، عقب اجتماع افتراضي 
مع قادة دول االحتاد اخلميس، إن القادة 
األوروبيــني ســيبحثون مســتقبل 
العالقات بني تركيــا واالحتاد األوروبي 

في قمتهم املقررة في 10 ديسمبر. 
وأضافت ميركل: “القــادة األوروبيون 
التطــورات في  رؤيــة  يرغبــون في 
األسبوعني املقبلني قبل مناقشة أي 
عقوبات محتملة... اتفقنا مســبقا 
تركيا في  على مناقشــة مســألة 
قمتنا املقبلة... ال ميكن للمرء أن يقول 
أي شــيء في هــذه املرحلة، معظم 
لم  املنطقة  فــي  األخيرة  التطورات 
تكن بالشكل الذي كانوا يرغبون في 

رؤيته”. 
وسبق لالحتاد األوروبي أن فرض العام 

تركيا  على  رمزيــة  عقوبات  املاضي، 
القانونية”  “غير  أنشــطتها  بسبب 
اليونان  في شرق املتوسط. وتضغط 
وقبــرص )العضــوان فــي التكتل( 
غالبية  لكن  أشــد،  لفرض عقوبات 
مترددون حتى  األوروبي  االحتاد  أعضاء 

اآلن في اتخاذ مثل هذا اإلجراء. 
اليونانــي،  الــوزراء  رئيــس  وعبــر 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن التزام 
أثينا بإجراء حوار مخلص بحسن نية 

مع تركيا في ســياق املعاملة باملثل، 
وقال، في كلمة أمام الدورة السنوية 
66 للجمعيــة البرملانية حللف الناتو 
التي تعقــد عبر اإلنترنــت في املدة 
مــن 18 إلى 23 نوفمبــر  اجلاري، إنه 
كان ينتظر بعض الوقت لكي تظهر 
تركيــا روح املعاملة باملثــل، محذرا 
من أنه إذا ظلــت دعواتنا للحوار دون 
على  احملتم  مــن  فســيكون  إجابة، 
االحتاد األوروبي اتخاذ خطوات حلماية 

مصاحلــه االســتراتيجية ومصالح 
دوله. وأضاف: “كما قلت، مرات عديدة 
هذا العام، يتعني على اليونان وتركيا 
إجراء محادثات، وإذا لم نتفق، فعلينا 
تسوية نزاعاتنا من خالل االستئناف 
أمــام محكمة العــدل الدولية في 

الهاي، والسماح بسيادة القانون”.
في الســياق ذاته، قال وزيــر الدفاع 
الســفن  إن  أكار  التركــي خلوصي 
العلمية  أعمالهــا  تواصل  التركية 

الطاقة  التنقيــب عن  والتقنية في 
في شرق املتوسط، معتبرا أن احلديث 
عن هذه األعمال على أنها “استفزاز” 
أو ســبب لتصعيد التوتر، ال يتوافق 

مع القيم األخالقية متاما.
وأضــاف أكار، فــي تصريحات خالل 
زيارة ألحد مرافق التصنيع العسكري 
رفقة قادة اجليش التركي، أن “اجلانب 
اليوناني يقوم بتسليح اجلزر في بحر 
إيجــة مخالفا القانــون الدولي، ألن 
ســيادة تلك اجلزر لم متنــح له، يتم 
جتاهل أفعالهم فــي تلك اجلزر متاما، 
في حني يظهــرون األعمال العلمية 
والتقنيــة التي نقوم بها في شــرق 
املتوســط علــى أنها اســتفزازية، 
هذا موقف خاطــئ بالفعل وال يليق 
يتصرفون  إنهــم  اجلــوار،  بحســن 
بأســلوب خاطــئ جــدا حيــال يد 

الصداقة التي مندها إليهم”.
 وتابع: “نؤيد احلل السياســي واحلوار 
وعالقات حسن اجلوار، وأظهرنا حسن 
نيتنــا بالفعــل في هــذا املوضوع، 

وننتظر أن يتم فهم ذلك”.
وحول التطورات في قبرص، قال أكار 
إن هناك وجودا تركيا في اجلزيرة قائما 
منذ مئات الســنني، ويجب االعتراف 
بحقــوق القبارصة األتــراك، وتركيا 
ستواصل القيام باملسؤوليات امللقاة 
على عاتقهــا بصفتها دولة ضامنة 
التركي  الشــطرين  النــزاع بني  في 

والرومي )اليوناني(.
مــن جانبه، قــال املتحدث باســم 
إنه  كالني،  إبراهيم  التركية  الرئاسة 
مت اتخاذ خطوات ملموسة في ملفات 
عديــدة مثــل حتديث اتفــاق االحتاد 

اجلمركــي املوقع بني تركيــا واالحتاد 
األوروبي عام 1995، واتفاقية الهجرة 
وإعفاء   ،2018 عــام  املوقعة  اللجوء 
األتراك من شــرط تأشيرة دخول دول 

االحتاد )شنغن(، واحلوار السياسي.
وأكد كالني، خالل لقاءات مع كل من 
كبير مستشاري السياسة اخلارجية 
لرئيــس اجمللس األوروبــي ماريام فان 
ديــن هيوفل ورئيس مكتب رئيســة 
املفوضية األوروبية بيجورن ســيبرت 
اخلارجية  العالقات  دائــرة  عام  وأمني 
في االحتاد األوروبي هيلجا شميد في 
بروكسل، ضرورة ابتكار أفكار جديدة 
من أجل حل عــادل ودائم في قبرص، 
معربــا عن اســتعداد تركيــا لبدء 
االستكشافية  للمفاوضات  لقاءات 
مــع اليونان حــول القضايا العالقة 
فــي بحر إيجة وشــرق املتوســط. 
وشدد كالني على استمرار تركيا في 
احملافظة  البناء” في سبيل  “موقفها 
على الســالم واالستقرار في قبرص. 
وأكــد أن بالده تعتبــر عضويتها في 
االحتاد األوروبي، أولوية اســتراتيجية، 
داعيــا قادة أوروبــا إلــى النظر إلى 
العالقــات مــع بــالده مــن منظور 
استراتيجي. وبحث كالني أمس وأول 
من أمــس مع املســؤولني األوروبيني 
وتطورات  األوروبية  التركية  العالقات 
شرق املتوســط وليبيا وسوريا وقره 

باغ.
وقال إنه يجب علــى االحتاد األوروبي 
القيــام مبســؤولياته إزاء القضايــا 
اإلقليميــة، مؤكــدا علــى أن احلوار 
والتعاون في هذا الشــأن يصب في 

مصلحة اجلميع.

تقرير

تركيا تتجاهل تلويحًا أوروبيًا بالعقوبات وتمدد التنقيب شرق المتوسط

اثيوبيا تتجة نحو حرب استنزاف طويلة

احدى السفن  التركية

أعطت وثيقة األمم 
المتحدة وأكثر من اثنتي 
عشرة مقابلة مع عمال 

إغاثة من منظمات دولية 
أخرى نظرة عامة شاملة 
حتى اآلن عن القتال في 

تيغراي، عمقت المخاوف 
الدولية من أن الصراع 

المستمر منذ أسبوعين 
يهدد بأن يصير معركة 

طويلة ووحشية
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حذر رئيــس البنك الدولي ديفيد مالباس 
قــادة دول مجموعــة العشــرين من أن 
اإلخفــاق في تخفيف أعبــاء الديون عن 
بعض الــدول، قد يؤدي إلــى زيادة الفقر 

فيها.
وأضــاف مالبــاس أن هذا اإلخفــاق، قد 
يتسبب بتكرار التخلف عن السداد، الذي 
حدث بشكل فوضوي في الثمانينات من 
القرن املاضي وقال إنه ســعيد بالتقدم 
الذي مت حتقيقه في مســألتي الشفافية 

وتخفيف الدين، لكنه طالب باملزيد.
وأضــاف: »حتديات الديــون باتت متكررة 
بدرجة أكبر، كما في تشاد وأنغوال وإثيوبيا 
وزامبيا، حيث تظل النظرة املســتقبلية 
ملستويات الفقر قامتة، في غياب تخفيف 

أعباء الديون بشكل دائم«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــال محافــظ النجف لؤي الياســري، إن 
الســياحة الدينية في احملافظة لم حتقق 
عوائد اقتصادية خالل الســنوات املاضية 
رغم اعــداد الزائرين الكبيــرة التي تدخل 

احملافظة سنوياً.
وأضاف الياسري في تصريح أورده التلفزيون 
الرسمي واطلعت عليه »الصباح اجلديد«، 
أن قبل تفشــي جائحة كورونا في العراق 
كان يدخل الى محافظة النجف 25 مليون 

سائح سنوياً.
واشار الى أن رغم االعداد الكبير للسائحني 
اال ان احملافظــة لــم حتقق عوائــد مالية 
تذكر، بالعكس »الســياحة الدينية أضرت 

باحملافظة«.
وأكد احملافظ »عدم وجــود قوانني وخطط 
لدعم وتنشــيط قطــاع الســياحة في 

العراق«.
وبعد تفشــي جائحة »كورونا« في العراق 
وتعطل احلركة السياحية فيه، توقف 350 

فندقاً عن العمل في محافظة النجف.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــفت اللجنة املاليــة النيابية، امس 
االحد، عن أن موازنة العام املقبل مختصرة 
جدا وتقشــفية، وقد تلجأ احلكومة فيها 
الى تخفيض مخصصات املوظفني لسد 

العجز احلاصل في اإليرادات.
وقال عضــو اللجنة، جمــال كوجر، في 
تصريح اطلعــت عليه الصباح اجلديد، إن 
»املوازنة ستخلو من التعيينات واملشاريع، 
وباملقابل تتضمن االصالحات ضمن الورقة 

البيضاء«.
الــى تخفيض  وتوقــع كوجــر »اللجوء 
املوظفــني، في ظل  رواتب  مخصصــات 
اســتمرار االزمــة املالية، كما ســتلجأ 
احلكومة الى تفعيل اجلباية والضرائب..«.

من جانبها، اوضحت عضو اللجنة املالية 
»احلكومة  أن  النيابية محاســن حمدون 
ووزارة املاليــة لم جند لديهما اي تخطيط 
لتجاوز االزمة واقتصرت احللول املطروحة 
منهما علــى االقتراض فقط، وفشــلت 
احلكومــة فــي تعظيــم االيــرادات غير 
النفطية بغية توفير مــا حتتاج اليه من 
ســيولة مالية لتســديد الرواتب وباقي 

االمور االساسية في العام املقبل«.
واشــارت إلى ان »احلكومــة غير جادة في 
تقدمي املعاجلات وبدأت بشــكل استباقي 
في اثارة ذعر املواطن بان الشهر االول من 
العام املقبل قد ال يشهد وجود رواتب من 

دون اقتراض«.

البنك الدولي يحذر من 
تجاهل مشكالت الديون

محافظ النجف: السياحة 
الدينية اضرت بالمحافظة

توجهات حكومية لتخفيض 
مخصصات الموظفين في 

موازنة 2021

اقتصاد6

 
متابعة ـ الصباح الجديد:

النفــط  عمالقتــا  تــدرس 
البترول  شــركة  الصينيتــان 
 CNOOC الوطنيــة الصينية و
احملدودة االستحواذ على احلصة 
 Exxon Mobil املتبقية لشركة
Corp في حقل نفط في العراق.
بلومبيــرغ  وكالــة  وذكــرت 
انــه »من شــأن  االمريكيــة، 
االتفاق أن ميثل خروج إكســون 
شركات  وتراجع  املشــروع  من 
النفــط العامليــة الكبرى عن 
 Royal مغــادرة  بعــد  العراق 
Dutch Shell Plc حقل مجنون 

قبل ثالث سنوات«.
التعاقديــة  الشــروط  وأدت 
الصعبة والتأخير في الســداد 
وعدم االســتقرار السياســي 
إلى إضعاف جاذبية ما كان في 
املتأللئة  النفط  جائزة  السابق 

في الشرق األوسط«.
وقال ريتشــارد برونز ، الشريك 
استشاري  لشــركة  املؤسس 
إنرجي أســبكتس ليمتد: »لم 
يثبت العراق جاذبيته كما كان 
يأمــل أن يكون قبــل عقد من 
الزمان، مزيد من خطط التوسع 
فــي العــراق. علــى النقيض 
من ذلــك ، ال تزال الشــركات 

الصينية مهتمة«.  
CNPC و CNOOC ، وكالهمــا 
مملوك للدولــة ، تدرس صفقة 
 Exxon محتملة لشراء حصة 
البالغــة ٪32.7 في حقل غرب 
القرنــة 1 بالعــراق ، كما قال 
الذين طلبوا عدم  األشــخاص 
الكشف عن هويتهم ألن األمر 

يتعلق باخلصوصية.
واضافــوا انه »لم يتــم اتخاذ 

قــرارات نهائية وليس هناك ما 
يضمن أن املداوالت ستؤدي إلى 
ةاخملاطر  أن  موضحــني  اتفاق«، 
قد  العراق  في  اجليوسياســية 
اتفاق  تثير الشــكوك حول أي 

محتمل«.
إن مغــادرة إكســون للحقل ، 
حيث كانت في يــوم من األيام 
الالعب املهيمن وال تزال املقاول 
الرئيســي ، من شأنه أن يلقي 
بظالل من الشك على مشروع 
إليه  امليــاه يُنظر  ضخم حلقن 
الطاقة  لزيادة  أنه حاسم  على 

اإلنتاجية للعراق.
األمريكيــة  الشــركة  جتــري 
محادثات بشــأن مشروع إمداد 
ميــاه البحر املشــترك حلقول 
النفط اجلنوبيــة ، والذي واجه 

عدة تأخيرات.
بينمــا حققــت احلكومة في 
بغــداد تقدًما هائــالً في إعادة 
بناء صناعة النفط التي دمرتها 
احلرب في العقد املاضي ، حيث 
بني  فعلًيا  اإلنتــاج  ضاعفــت 
عامي 2010 و 2015 على الرغم 
من التمرد اإلسالمي والتحديات 

األخــرى - فقد اضطــرت مرارًا 
وتكــرارًا إلى تأجيــل أهدافها 

اإلنتاجية األعلى .
كانت البالد تضــخ حوالي 4.8 
مليون برميل يومًيا في سبتمبر 
، قبل جولة جديدة من  املاضي 
املتفق  اإلمــدادات  تخفيضات 
عليهــا مــع الــدول األعضاء 
املصدرة  البلــدان  منظمة  في 

للبترول )أوبك(.
وقال وزير النفط إحســان عبد 
اجلبــار الشــهر املاضــي إنها 
سبعة  إلى  الوصول  تستهدف 

ماليني برميل يوميا بحلول عام 
2027. في عــام 2010 ، وقعت 
إكســون اتفاقية مع شــركة 
نفط اجلنوب العراقية اململوكة 
للدولــة إلعادة تأهيــل وإعادة 
تطوير حقل نفط غرب القرنة.

بعــد ثالث ســنوات ، خفضت 
بيع  إكسون حصتها من خالل 
حصة إلى بتروتشاينا ، الوحدة 
املدرجة في ســي إن بي سي ، 

وإلى بي تي بيرتامينا.
منح العراق عقًدا لتطوير حقل 
غرب القرنة النفطي لشــركة 

Exxon و Shell في عام 2009.
ويعــد حقــل النفــط أحــد 
أكبــر احلقول فــي العالم مع 
لالســترداد  قابلة  احتياطيات 

تزيد عن 20 مليار برميل.
في العام املاضي ، غادر موظفو 
بعد  العراقي  امليدان  إكســون 
أن ســحبت الواليــات املتحدة 
املوظفني غير األساســيني من 
ســفارتها في بغداد ، متذرعة 
بتهديد من إيــران اجملاورة ، عاد 
املوظفون بعد أســبوعني بعد 

تعزيز أمن الشركة.

مساٍع صينية النتزاع حصة إكسون االميركية
في حقل نفط بالعراق

بعد تراجع شركات النفط العالمية الكبرى العاملة في البالد 

أدت الشروط 
التعاقدية الصعبة 
والتأخير في السداد 
وعدم االستقرار 
السياسي إلى إضعاف 
جاذبية ما كان في 
السابق جائزة النفط 
المتأللئة في الشرق 
األوسط

جانب من حقل نفطي في العراق 

متابعة ـ الصباح الجديد:

اإلدارة  أن  أكدت منظمة »بالتــس« 
املنتخب  للرئيس  املقبلة  األميركية 
التكســير  بايدن قــد ال حتظر  جو 
الهيدروليكــي آلبــار النفط والغاز 
متامــا ، كما كان يخشــى البعض 
خــالل احلملــة - لكنها قــد جتري 
تغييــرات تنظيمية صغيرة قد تؤثر 
في عمليات مثل الضرائب والوصول 
إلــى رأس املــال والوقــت الالزمني 

للموافقة على املشروع.
وذكر التقريــر أن موقف إدارة بايدن 
املقبلــة مــا زال بشــأن تفاصيل 
التصاريــح  بحظــر  اقتراحــه 
والتكسير في اآلبار اجلديدة املوجودة 
على األراضي األمريكية حيث يحذر 
معهــد البتــرول مــن أن القضايا 
اإلنتاج  فقدان  تكون  قد  الرئيســة 

والوظائف.
ونقــل التقرير عــن محللني دوليني 

توقعهــم أن اإلنتــاج األمريكي قد 
يفقــد بضعة ماليــني برميل نفط 
يوميا مــن اإلنتــاج ونتيجة لذلك 
تخســر البالد 700 مليــار دوالر من 
الناجت احمللــي اإلجمالــي حتى عام 
2023، الفتــا إلــى توقع اســتمرار 
تسجيل خسائر كبيرة في الوظائف 
وهو ما يقرب من مليون وظيفة في 

جميع االقتصاد بحلول عام 2022.
ودعا إلــى مزيد من االســتثمارات 
في الطاقــة النظيفة على أراضي 
حتديد  إلى  الفتــا  املتحدة،  الواليات 
أولويات  اجلديــدة  األمريكية  اإلدارة 
موجهة نحو املناخ تشــمل اعتماد 
ومعايير  النظيفــة  الطاقة  معيار 
جودة الهواء احمليط ومعايير الكفاءة 

في استهالك وقود املركبات.
ولفت إلى تشــكيك شركات دولية 
في توجــه إدارة بايــدن نحو فرض 
حظر كامل على عمليات التكسير 
السياســات  إقرار  أو  الهيدروليكي 
التي مــن احملتمل أن تضــرب بقوة 

وعمق لهــذه الصناعــة في املدى 
القريب مشــيرا إلى أنه خالل جعل 
التنظيمية  واألعبــاء  العمليــات 
التأثير في  األكثر صعوبــة ميكــن 
الغاز  وإمــدادات  التحتية  البنيــة 

الطبيعي والنفط اخلام.
ونقــل التقرير عــن محللني دوليني 
تأكيدهــم أنه بحلول عام 2023 قد 
نرى إمدادات أقل مــن النفط اخلام 
مبقدار مليون برميــل يوميا مقارنة 
بـــاحلال إذا كان قد مت إعادة انتخاب 

إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وفي هــذا اإلطــار، أكــدت وكالة 
للمعلومــات  الدوليــة  »بالتــس« 
النفطية أن ارتفاع أســعار النفط 
اخلام فــي نهاية األســبوع املاضي 
أنبــاء عن إمكانية  جاءت بعد ورود 
توفــر جرعات لقــاح كورونا األولى 
بحلــول نهاية العام اجلــاري، لكن 
ارتفاع  الفعــل تضاءل بســبب  رد 
حاالت اإلصابــة بفيروس كورونا في 
أمريــكا الشــمالية وأوروبا وتنامي 

اخلوف من التجمعات العائلية خالل 
أن عطلة  إلى  املقبلة، الفتة  الفترة 
العيد في الواليات املتحدة أدت إلى 

تصعيد أزمة الوباء.
وقال أحدث تقارير الوكالة أن أسعار 
النفــط اخلــام حققت مكاســب 
التوالي  على  الثالثة  هي  أسبوعية 
بســبب التفاؤل بشــأن اللقاحات، 
لكن التوقعات علــى املدى القريب 
ســتمنع على األرجــح أي حتركات 
كبيرة إلى أعلى مــع تزايد احتمال 

حدوث مزيد من اإلغالق.
وذكــر أن أنظار الســوق تتجه إلى 
منظمة أوبك حيث إن هناك تفاؤال 
مســتمرا فــي أن مجموعة »أوبك 
تخفيضــات  متديــد  ســتختار   »+
اإلنتــاج احلاليــة حتى عــام 2021 
ومع ذلــك ال تزال »أوبك« تشــهد 
ارتفاعا فــي أحجام اإلنتاج مع زيادة 
ليبيــا لإلمــدادات النفطيــة بعد 
اتفاق الســالم األخير بني الفصائل 

املتحاربة.

تقـرير

اإلنتاج األمريكي مهدد بفقدان ماليين البراميل
جراء تغيير استراتيجيات الطاقة 

700 مليار دوالر الخسائر حتى 2023
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
التسويق في غرفة  قامت جلنة 
جتــارة بغداد بجولــة لعدد من 
واالســتماع لطلباتهم  التجار 
، للوقــوف عــل  ومعاناتهــم 
املشــكالت التــي تواجههم ، 
ونقلها لرئيس وادارة غرفة جتارة 

بغداد .
التسويق  جلنة  مســؤول  وقال 
اللجنــة  ان   ، حســن  فــالح 
اســتمعت ملعاناة جتار شــارع 
مكائن  جتارة  ســوق  الرشــيد 
اخلياطة واألدوات االحتياطي ، ومت 
ذات  اجلهات  الى  رفع معاناتهم 
العالقة ، اليجاد حل ملشاكلهم 
إرتفاع  بشــأن  بغداد  أمانة  مع 
واالسم  املهنة  رســوم  ضريبة 
، وعــدم وجود تعــاون من قبل 
األنقاض  رفع  بخصوص  األمانة 
، في حني تأخذ األمانة رســوم 
ان الرصيف  ، اضافــة  مرتفعة 
امــام محالتهم غيــر نظامي 

واملنظر غير الئق .
زيارة  اللجنــة  واشــار اجــرت 
روز  عمارة  الشــورجة  ملنطقة 
للعطــور ، لتذليل قســم من 

مشــاكل ومعوقــات التجــار 
ألعمالهــم التجاريــة ، وأبدى 
شــكرهم  التجــار  الســادة 
وامتنانهم لغرفــة جتارة بغداد 
ورئيــس مجلــس ادارة الغرفة 

على التعاون معهم .
وتابع سجل نشاط اللجنة زيارة 
منطقة الشورجة عمارة راميتا 
للتعرف على معوقات  للعطور 
العمل التجــاري للتجار  ، ومد 
التواصــل والتعاون مع مجلس 

ادارة غرفة جتارة بغداد .
ولفــت ان زيــارة شــارع النهر 
لتجار األلبسة النسائية وايضا 

مجمــع اخلضيــري ، حســب 
اإلطالع  لغرض  اليومي  املنهاج 
على مشاكل ومعوقات األعمال 
التجاريــة لدى اإلخــوة التجار 
البيانات  اســتمارة  وكتابــة   ،
اخلاصة بهم وقــد رحب بعمل 
الغرفة ملــا تقدمه من اهتمام ، 
ومت االتفاق معهــم على حتديد 
موعــد لغرض لقــاء مع رئيس 

الغرفة لطرح مشاكلهم .
واضاف ان الزيارات متت من قبل 
كادر الغرفــة الزمالء بناز ضياء 
وعلي حيــدر و مصطفى عبد 

الكرمي وعلي طالب . 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكــد نائب مدير عــام منظمة 
التجــارة العاملية آالن وولف أنه 
على مجموعة العشرين توفير 
تريليونات الدوالرات من التمويل 
التجاري للدول النامية، لضمان 
تعافــي االقتصــاد العاملي من 

جائحة كورونا
وقال وولــف لزعماء مجموعة 
العشرين: »من املهم االستفادة 

من التجــارة للمســاعدة في 
ضمــان االقتصــاد وتســهيل 
التجارة فــي اإلمدادات الطبية 
األساســية وإصــالح اإلطــار 

املؤسسي للتجارة العاملية«.
وأضــاف: »عندمــا ال تتحــرك 
احملاصيــل وتتعطل املصانع في 
جميــع أنحاء العالــم النامي 
العاملي«،  التعافــي  ســيتأخر 
مشــيرا إلى أنه ال بد من النظر 

إلى مبــادرة متويل التجارة على 
أنها جزء أساســي من حتسني 

آفاق التعافي االقتصادي.
التعاون  أن  على  وولف  وشــدد 
املالية  املؤسســات  بني  الوثيق 
الدوليــة ومنظمــة التجــارة 
العامليــة والبنــوك التجاريــة 
الكبيرة سيكون ضروريا لتوفير 
تريليونات الدوالرات من التمويل 

املطلوب.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
لدعم  األملانيــة  اللجنة  أعلنــت 
وســط  مع  االقتصادية  العالقات 
ألية  رفضهــا  وشــرقها،  أوروبــا 
تهديدات جديــدة بفرض عقوبات 
مــن الواليات املتحــدة األمريكية 
ضد الشــركات األملانية املشاركة 
فــي خــط أنابيــب الغــاز »نورد 

سترمي2«.
وقال رئيس اللجنة أوليفر هرمس 

»بني  األملانيــة:  األنبــاء  لوكالــة 
هذا  مثل  يعد  التحالف  شــركاء 
اإلجــراء غير وارد«، الفتــا إلى أنه 
يتم منذ الصيف رصد أن احلكومة 
األمريكية حتاول عن طريق رسائلها 
في االحتاد األوروبي ممارسة الضغط 
وتهديدها  أوروبية  شــركات  على 

بعقوبات.
وتابــع هرمــس قائــال: » تعتبــر 
احلدود  خارج  األمريكية  العقوبات 

أوروبيني  مشاركني  ضد  اإلقليمية 
في املشــروع تدخالً غيــر مقبول 
في القانــون الدولــي«، الفتا إلى 
أن احلكومــة االحتادية واملفوضية 
من  أكثر  ذلــك  أعلنتا  األوروبيــة 
مرة، وقال: »نناشد اإلدارة املنتهية 
واليتهــا فــي واشــنطن احترام 
السيادة األوروبية والتعاون بشكل 
شــامل مجــددا مع الســلطات 

األملانية واألوروبية«. 

لجنة تسويق غرفة تجارة بغداد
تطلع على االعمال في السوق المحلية 

التجارة العالمية تطالب مجموعة 
العشرين توفير التمويل للدول النامية

أوساط اقتصادية ألمانية ترفض تهديدات 
أمريكا بفرض عقوبات على »نورد ستريم2«



يبدو أن التنظيمات املتطرفة باتت تتجه 
وتنشــط أكثر فأكثر في آسيا الوسطى 
عبر استقطاب الشــبان من خالل مئات 
شــبكات مواقع التواصــل. وقد وجدت 
بحســب تقرير جمللــة فورين بوليســي 

»وكرها« في تلك املنطقة.
الوسطى منطقة  آســيا  ولطاملا كانت 
راكدة »رقمياً«. لكن خالل العقد املاضي، 
خضعت جمهوريــات املنطقة اخلمس - 
كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان 
وتركمانستان وأوزبكستان - لتحول رقمي 
 fiber( ســريع. فبدأت اتصاالت األليــاف
connections( عالية السرعة والهواتف 
احملمولة والوســائط االجتماعية تنتشر 
على نطاق واسع، باإلضافة إلى اخلدمات 

عبر اإلنترنت ومراكز التكنولوجيا.
غير أن اإلنترنت، كما هو معلوم ســالح 
ذو حدين: فمــع دخول املزيد من مواطني 
آســيا الوســطى إلى اإلنترنت، أصبحوا 
يتعرضــون حملتــوى متطــرف متطــور 
بلغاتهم األصليــة - ويواجهون مخاطر 
التطــرف. وقد أنشــأت  جســيمة من 
التنظيمــات اإلرهابيــة العاملية موطئ 
قدم لها في املنطقة، وراحت تنشط عبر 

اإلنترنت.
وفــي حــن أفــادت بعــض املعلومات 
والتقارير ســابقاً إلى أن اخلاليا اإلرهابية 
التي لها صالت بآســيا الوسطى كانت 
وراء الهجمــات فــي نيويورك وســانت 
عام  وستوكهولم   ،2017 عام  بطرسبرغ 
2018، وإســطنبول عــام 2019، عمدت 
حكومــات آســيا الوســطى الحتــواء 
األنشطة اإلرهابية املنظمة، خاصة بعد 
عودة عــدة آالف من املقاتلــن األجانب 
الذين مت اختبارهم في املعارك من حمالت 

في أفغانستان والعراق وسوريا.
لكن جزءاً من ســبب صعوبة السيطرة 
عليها هو أن العديــد من املتطرفن في 

آسيا الوسطى نشطوا عبر اإلنترنت.

جيل جديد من املتطرفني الرقميني
إلى ذلك يعمل اجليل اجلديد من املتطرفن 
بحسب  الوسطى،  آســيا  في  الرقمين 
اجمللــة األميركية، فوق تربــة خصبة، إذ 
ميكنهــم اســتهداف أعــداد كبيرة من 
يواجهون مســتقبالً  الذيــن  الشــباب 
كئيباً بفرص تعليمية قامتة وفرص عمل 

محدودة وحراك اجتماعي ضئيل.
ويبلغ متوسط العمر في تلك املناطق 27 
عاماً فقط مقارنة بـ38 عاماً في الواليات 

املتحدة و 44 عاماً في أوروبا الغربية.

»طعم« مواقع التواصل
إلسماع شكاويهم، يتجه الشباب احملبط 
متزايد،  بشكل  الراديكالية  احلركات  إلى 
العثور عليها بســهولة  والتي ميكنهم 
أكبر عبر وســائل التواصل االجتماعي أو 

غيرها من املنصات عبر اإلنترنت.
وفــي حــن أن العديــد مــن املتطرفن 
العنيفــن في آســيا الوســطى غالباً 
ما ينشــأون محليــاً، إال أنهم مرتبطون 
بشــبكات القاعــدة وداعــش وطالبان. 
وغالبــاً ما تكون حتالفاتهــم مرنة وذات 

دوافع واسعة النطاق.
وبحســب »فورين بوليســي«، فإنهم ال 
يكتفــون بالبحــث عــن مجندين جدد 
في دول آســيا الوســطى على اإلنترنت 
فحســب، بل يلجأون أيضاً إلى الشتات 
املتزايد حيث يســعى الشباب العاطلون 
عــن العمل للحصول علــى ثروتهم في 
أماكــن أخرى من املنطقــة، مبا في ذلك 

روسيا اجملاورة.
ففي ســوريا، على ســبيل املثال، يعمل 
معظم مقاتلي آســيا الوســطى حتت 
مظلة هيئة حترير الشام )النصرة سابقاً 
وذراع القاعــدة في ســوريا(، وهي تضم 
مجموعتن أوزبكيتن بشــكل أساسي، 
أفغانستان، حيث  في  أيضاً  والتي تعمل 
تتعــاون مع طالبان. كما تنشــط هيئة 
حترير الشــام أيضاً في منطقة شــمال 
القوقاز في روســيا وتضــم مجموعات 
أمــا هدفها األساســي فهو  متطرفة. 
حترير الشيشان وداغستان وإنغوشيا من 

احلكم الروسي وهي منشغلة في جتنيد 
مجموعة كبيرة مــن العمال املهاجرين 

من آسيا الوسطى في روسيا.

داعش خراسان
إلــى ذلك، هنــاك أيضاً عــدد قليل من 
لتنظيم  التابعــة  اإلرهابية  اجلماعــات 
داعش، والتي ال تزال نشــطة في آســيا 
الوســطى نفسها. على ســبيل املثال، 
يقــول تنظيم داعــش خراســان، وهي 
جماعة أخذت اسمها من املنطقة التي 
تشــمل إيران احلالية وأفغانستان وآسيا 
الوســطى، إنها متثل الشبكة اإلرهابية 
 SecDev في تلك البلدان. ووفقاً لبحوث
Group عبر اإلنترنــت، تدعي املنظمة أن 
لديها عمالء في أفغانســتان وباكستان 

وطاجيكستان.
كمــا أضافت اجمللــة أن مــا يوحد هذه 
اجلماعات املتطرفة وغيرها من اجلماعات 
املتطرفــة أيديولوجياً هو اعتمادها على 
وسائل التواصل االجتماعي للوصول إلى 

أتباعها واملتعاطفن معها.

500 قناة منفصلة
وحــدد SecDev ما يقرب مــن 500 قناة 
املنظمــات  تســتخدمها  منفصلــة 

املتطرفة في آسيا الوسطى على تليغرام، 
باإلضافة إلى فيسبوك وإنستغرام وتويتر 
ويوتيوب واملنصات الروســية الشــهيرة 
حيــث   -  Odnoklassnikiو  VKontakte
يســتخدم الكثير منها اللغة الروسية، 
التي ال تزال لغة مشــتركة في املنطقة، 
ولكــن أيضــاً األوزبكيــة والطاجيكية 
 174000 أكثر من  والقيرغيزية. وهنــاك 
اشتراك في هذه القنوات ويقدر إجمالي 

اجلمهور باملالين.
رقمياً  نشطة  املتطرفة  اجلماعات  بعض 
أكثر مــن غيرهــا. على ســبيل املثال، 
متتلــك مجموعــات داعش مبــا في ذلك 
داعش خراسان أكبر بصمة على وسائل 
التواصــل االجتماعي فــي املنطقة، مع 
أكثــر مــن 174 قناة وأكثر مــن 66000 
اخملتلفة من  اشــتراك فــي منصاتهــا 
يوليو 2020. وهيئة حترير الشــام ليست 
ببعيــدة، مع 119 قنــاة وحوالي 50000 
اشتراك. وســجلت اجملموعات األخرى ما 
بــن 1000 و16,000 اشــتراك. لكن من 
الصعب معرفة عدد املتطرفن النشطن 
بالضبط - وهنــاك فرصة جيدة ألن يتم 
التقليل من عددهم ألنهم يستخدمون 
املشفرة  املراسلة  متزايد منصة  بشكل 

من تليغرام للتواصل.

إلى ذلك تــروج العديد من املنشــورات 
مــن هذه اجملموعــات املتباينة بنشــاط 
غايات  لتحقيــق  العنــف  الســتخدام 
سياســية. ومتيل القنوات أيضاً إلى ربط 
قضاياها احملليــة بالصراعات في أماكن 
أخرى مــن العالم. ومــع تصاعد القتال 
فــي ناغورنو كاراباخ على ســبيل املثال، 
اكتشف األمن القومي الدميقراطي زيادة 
في األحاديث مــن قبل اجلماعات التابعة 
لهيئــة حترير الشــام في ســوريا والتي 
»فورين  بحسب  وتركيا،  أذربيجان  دعمت 
التوترات  أن  إلى  التي لفتت  بوليســي«، 
بن روســيا وتركيا هي موضوع بارز آخر، 
مــا يقترن بدعوة حلمل الســالح  غالباً 
لدعم أنقــرة. ويســتهدف معظم هذا 
احملتوى بشكل مباشر مستخدمي آسيا 

الوسطى.
خدمات  ومقدمــو  احلكومات  وتكافــح 
اإلنترنــت وشــركات وســائل التواصل 
االجتماعــي الحتــواء هذا الســيل من 
احملتــوى العنيف. وبحســب اجمللة اللغز 
مألوف: حاملا يتم حظر قناة أو حســاب 
االجتماعي،  التواصــل  وســائل  علــى 
تظهر قنوات جديدة مرة أخرى. وكلما مت 
تكثيف هذه اجلهود للتحكم في احملتوى، 
اكتشــفت اجلماعات املتطرفــة األكثر 

عنفاً طرقاً مبتكــرة لتجاوزها والتحايل 
عليها.

قنوات وهمية
كما حترص معظــم اجلماعات املتطرفة 
عبر  صارمة  مبجهوليــة  االحتفاظ  على 
شــبكاتها، وتســتخدم بانتظام قنوات 
وهميــة للتخلص من »رائحــة« أجهزة 
اخملابرات الروسية وغيرها، وفق اجمللة. ومن 
أجل جتنب أن تصبح أهدافاً، متزج القنوات 
املتطرفة بن احملتوى الديني والسياســي 
العادي مع املنشــورات األكثر تطرفاً. في 
الواقــع، غالبــاً ما يتم تضمــن احملتوى 
املتطــرف العنيــف في مقاطــع فيديو 
وصوت ونصوص مسيئة. باختصار، غالباً 
ما يكون من الصعب للغاية حتديد ذلك. 
اآلن، تعرف هــذه اجملموعات أيضاً كيفية 
االحتياطية  التشعبية  االرتباطات  توزيع 
وقنــوات اجلهات اخلارجية بســرعة عند 
إزالــة مواقع الويب اخلاصــة بها. وغالباً 
ما ينشــر مســؤولو القنوات الروبوتات 
وجهات االتصال الشخصية اخلاصة بهم 
إلغراق حســابات املشتركن باالرتباطات 
التشــعبية قبل إغالق قنواتهم. ويقوم 
املتطرفون العنيفــون عبر اإلنترنت أيضاً 
بإزالة احملتوى مبهارة ملنع الســلطات من 

تتبعه مرة أخرى إلى املصدر.
 SecDev على ســبيل املثال، اكتشــف
انخفاضاً حاداً في قنــوات تليغرام التي 
نشــرت احملتوى املتطرف في وقت سابق 
من هذا العام. في األشــهر األخيرة، كان 
هناك انخفاض متواضــع لكن ملموس 
في عدد القنــوات املتطرفة عبر معظم 
املنصات، مما أدى إلــى انخفاض كبير في 
االشــتراكات بشــكل عام. هذا ال يعني 
بالضــرورة أن اجملموعــات تتقلــص، في 
الواقع هناك عالمات على جلوء اجملموعات 
واالتصاالت  االحتياطيــة  القنــوات  إلى 

املشفرة لسد الفجوة، وفق اجمللة.

نوع جديد من الصراع الهجني
إلــى هذه التحديــات، ال ميكن  وبالنظر 
مــن خالل  الرقمي  التطــرف  معاجلــة 
العمليــات عبر اإلنترنــت وحدها. تعتبر 
االستثمارات امليدانية من قبل احلكومات 
وأحد  أساسية.  املدني  اجملتمع  وجماعات 
اســتراتيجية  ذلــك هو  األمثلــة على 
التنمية الشاملة التي أطلقتها الواليات 
املتحــدة عــام 2019 ملعاجلــة التطرف 
املنطقة.  ومخاطــره األساســية فــي 
وتهدف االســتراتيجية إلى حتفيز النمو 
االقتصادي من خــالل خلق فرص العمل، 
وتوســيع الفرص املدرســية للشــباب، 
وتقوية قدرة احلكومة على تقدمي اخلدمات 
األساســية، وحتســن ســيادة القانون 
واحترام حقوق اإلنسان، وتقدمي املساعدة 
إلى البلدان اجملاورة مثل أفغانستان التي 
تعتبر مناطــق جذب للمقاتلن األجانب. 
غير أنه احلقيقة هي مجرد قطرة في بحر 
بالنظر إلى احلجم الهائل للتحديات على 
األرض. واألكثــر من ذلــك، حتى البرامج 
األكثــر جناحاً تتعرض خلطــر اخلروج عن 
مســارها من قبل موســكو أو بكن أو 

طهران أو أنقرة.
وختمت اجمللة قائلة إن آسيا الوسطى 
تقع فــي قلب نوع جديــد من الصراع 
الهجــن حيــث هنــاك ضبابية في 
العاملن املادي والرقمي. وفي هذا النوع 
مــن الصراع، ال يقــل تعطيل محتوى 
املتطرف العنيف على اإلنترنت أهمية 
القانون  وإنفاذ  اإلرهــاب  عن مكافحة 
وتدابيــر التنميــة التــي تســتهدف 
املتطرفــن والظــروف اجملتمعية التي 
تــؤدي إلى التطــرف. فــي الواقع، فإن 
عمليــة التطــرف جتمــع عــن قصد 
واملادية  االفتراضيــة  التفاعــالت  بن 
باســتخدام أدوات جديــدة لتحديــد 
اجملندين وتدريبهم ونشــرهم. في هذا، 
التواصل  وشــركات  احلكومات  تواجه 
االجتماعــي واجملتمعــات املدنية حتدياً 
رهيباً. وســيكون العمل معــاً حملاربة 
املشكلة أمراً صعباً، لكن البديل أسوأ.

*عن فورين بوليسي

سالفومير سيراكوفسكي

وارســو- ان انتخاب جو بايدن كرئيس 
للواليات املتحدة االمريكية قد أضعف 
بشــكل كبير احلكومات الســلطوية 
والشــعبوية حول العالم وبالنســبة 
للقوى العاملية املســتقلة مثل روسيا 
والبرازيل وتركيا فإن خروج دونالد ترامب 
من الســلطة ال يعتبر مأساة كاملة 
ولكن بالنسبة للحكومات احلالية في 
بولندا وهنغاريا وصربيــا -ورمبا بوريس 
جونسون في اململكة املتحدة كذلك- 
فإن خروج ترامب من الســلطة يعتبر 

كارثة حقيقية.
وعليه لــم يكن من املفاجــئ ان كل 
الالعبــن الصغار قد  العب من هوالء 
رحبــوا بانتخــاب بايدن مبشــاعر من 
اخلــوف والبغض«. ولقــد عّبر الرئيس 
الصربي ألكسندر فوتشيتش عن ذلك 
بصراحــة متناهية حيث قال شــاكيا 
» انا لم أنســجم مع بايدن عندما زار 
صربيا )كنائب للرئيس باراك أوباما( وانا 
ال أســتطيع ان انسجم معه االن. لقد 
تقدمــت بالتهنئة له وهذا يكفي«. ان 
مــن الواضح ان روســيا وليس أمريكا 
ستبقى املرشد بالنسبة لفوتشيتش.

بالنســبة لرئيــس الــوزراء الهنغاري 
فيكتور اوربان فلقد كان قد أوضح منذ 
فترة طويلة ان »اخلطة أ« بالنســبة له 
هو انتصار ترامب ممــا يعكس العالقة 
الوثيقــة بينهما وكما هــو احلال مع 
فوتشــيتش فإن احلكومــة الهنغارية 
تشــعر باالزدراء لإلشــياء التي ذكرها 
بايدن آبــان حقبة أوبامــا حيث طبقا 
لوزير اخلارجية الهنغاري بيتر ســيارتو 
كانــت هنغاريا تتعرض » لسلســلة 
ال تنتهــي من االتهامــات والهجمات 

باإلضافة الى احملاضرات ».
في واقع االمــر كان اوربان قبل وصول 
ترامب للســلطة عمليا شخصا غير 
مرغوب فيه فــي العاصمة االمريكية 
واشنطن ولقد كان آخر رئيس امريكي 
يزور هنغاريا هو جورج بوش االبن سنة 
2006 حيث لم يكن اوربان في السلطة 
في ذلــك الوقت وبعــد ان تولى اوربان 
الســلطة ســنة 2010 ، كان يتعرض 
النتقــادات متكــررة مــن إدارة أوباما 
وقمعه  الســلطوية  توجهاته  بسبب 
للصحافــة العامة واخلاصة وفســاد 

ادارتــه وفــي املقابل فرضــت هنغاريا 
عقوبات على بعض من كبار املسؤولن 
األمريكين وبعــد وصول ترامب للبيت 
األبيض قامت هنغاريــا بطرد جامعة 
من  أمريكيا  املعتمــدة  أوروبا  وســط 

البالد.
لكــن اوربــان كان يحــاول منــذ زمن 
بعيد ان يتالعــب بالعديد من القضايا 
اجليوسياســية فبينمــا كان يحتفظ 
بعالقــات وثيقة مع روســيا وحتى مع 
الصن، كان يتمتع بحماية السياسين 
االملان-وخاصــة البافاريــن- والذين ال 
يخفون تعاطفهم معه وهذا ســاعده 
على اإلفالت وعلى الرغم من هجماته 
املتكررة على املبادئ األوروبية األساسية 
مثل حكم القانــون وحتى أنه انخرط 
مبعاداة الســامية بشكل علني ولكن 

وحتــى يومنا هذا ما يــزال حزب اوربان 
فيديســز ضمن حزب الشعب األوروبي 
والذي يعتبر حزب يجمع احملافظن في 

البرملان األوروبي.
ان احلكومــة البولنديــة هي احلكومة 
التي لديها أقوى األســباب إلن تشعر 
بالقلــق فعندما تولى حكــم القانون 
والعدالة الســلطة سنة 2015، اختار 
في البداية اململكة املتحدة كحليفته 
الرئيســية ضمن االحتاد األوروبي ولكن 
 2016 االمريكية سنة  االنتخابات  منذ 
)والتي جاءت في أعقاب استفتاء خروج 
اململكة املتحدة من االحتــاد األوروبي(، 
بشــكل  والعدالة  القانون  حزب  راهن 
كامل على عالقته الوثيقة بترامب وهو 
زعيم امريكي لم يبــد اهتماما يذكر 
باملبادىء الدميقراطية أو حكم القانون. 

ان ترامــب االن فــي طريقــة للخروج 
)الذي أطلق  من السلطة وجونســون 
عليــه الرئيس األمريكــي لقب يخلو 
من الكياســة وهو »ترامب بريطانيا«( 
يسارع حاليا الى إرضاء بايدن، مما يعني 
ان احلكومة البولندية جتد نفسها بدون 
أصدقاء أقوياء علــى الصعيد العاملي 
ونظرا إلن بولندا خصم عنيد لروســيا 
كذلــك، فإنها جتــد نفســها وحيدة 
متاما. ان هــذا التطور ميثــل خرق آخر 
الدبلوماسية لبولندا  لالســتراتيجية 
في حقبة ما بعد الشــيوعية علما ان 
مبدأين من مبادئ تلك االســتراتيجية 
واحد  بلد  االعتماد علــى  هما جتنــب 

وجتنب العزلة بأي ثمن.
القانون  بالطبع، ال يســتطيع حــزب 
والعدالة ان يقول انه لم يعرف مخاطر 

خســارة حليفه األخير علمــا انه في 
يوليو املاضي عّبر بايدن عن عدم رضاه 
عــن حكومة حزب القانــون والعدالة 
الــى بولنــدا وهنغاريا  عندما أشــار 
وبيالروســيا كمثــال علــى » صعود 
األنظمــة الســلطوية فــي العالم » 
وبينما بالغ الرئيس البولندي اندريه دودا 
في تهنئته لترامب على انتصاره سنة 
2016، اكتفى هذه املرة بتهنئة بايدن » 

على حملته الرئاسية الناجحة«.
بالنســبة لترامب فإن بولندا هي دليل 
علــى أن السياســة اخلارجية ميكن ان 
تبنــى على أســاس عقــد الصفقات 
فحكومــة حــزب القانــون والعدالة 
وقعــت عــدة عقــود لألســلحة مع 
االمريكية في مقابل  املتحدة  الواليات 
إشــارات رمزية مثل دعوة ترامب لدودا 

حملته  خــالل  األبيض  البيــت  لزيارة 
الرئاســية في يونيو وفي التاســع من 
نوفمبــر وقــع دودا اتفاقيــة التعاون 
واملليئة  البولندية-االمريكية  الدفاعي 
بالدالالت الترامبيــة. ان اتفاقية مماثلة 
أبرمتها احلكومة البولندية الســابقة 
جعلــت الواليات املتحــدة االمريكية 
مســؤولة عن تكاليف البناء وأعطت 
بولندا الوالية القضائية على العاملن 
األمريكين والقواعــد االمريكية على 
أراضيها بينما مبوجــب االتفاق اجلديد، 
ســوف تتلقى بولندا متويــل امريكي 
بينما ســوف حتتفظ الواليات املتحدة 

االمريكية بالوالية القضائية.
لقد كان مــن املفتــرض ان العالقات 
املمتازة مع ترامب ســوف متّكن بولندا 
مــن رفض انتقــادات االحتــاد األوروبي 

واالحتفــاظ بعالقات جيــدة مع املانيا 
بينمــا تقــوم حكومة حــزب القانون 
البولندي  القضــاء  بإخضاع  والعدالة 
واالن خسارة ترامب االنتخابية تأتي مع 

اخبار كارثية أخرى.
في وقت ســابق من هــذا العام، وافق 
اجمللس األوروبــي والبرملان األوروبي على 
جعــل متويل االحتاد األوروبي مشــروط 
بالتقيــد بحكم القانــون والذي كان 
يعمل حــزب القانــون والعدالة على 
تقويضه منذ توليه الســلطة. ان من 
املفترض االن ان يقــوم اجمللس األوروبي 
بتبني هذا الشــرط املتعلق بتصويت 
األغلبيــة املؤهلة مما يعنــي ان بولندا 
ليس لديهــا حق النقــض الفيتو. ان 
من املمكــن بالطبع ان حتــاول بولندا 
العملية  آخــر مــن  تعطيــل عنصر 
أي  األوروبي-  االحتــاد  مبيزانية  املتعلقة 
مــا يطلق عليه قــرار املــوارد اخلاصة 
)الذي يحــدد املبلغ الذي يدفعه بلد ما 
لالحتاد األوروبي(- ولكن فقط في حالة 
ان بولندا راغبة في خســارة آخر دعم 
متبقي لهــا في املانيــا وعندئذ حتى 
اوربان نفسه من غير املرجح ان يخاطر 

بإن يتعرض للعزلة من أجل بولندا.
باإلضافة الى ذلــك فإن االحتاد األوروبي 
ميلــك خيار يعتبر اخليار األكثر قســوة 
ودراماتيكية وهو خيار يتمثل في قبول 
تبلغ  الــذي  اجلديد  التعافــي  صندوق 
قيمته 750 مليار يورو ) 884 مليار دوالر 
امريكي ( كاتفاقية 25+2 بن احلكومات 
وهذا سيناسب العديد من الدول التي 
تقوم بصافي الدفــع بينما بولندا هي 
واحدة من اكبر املستفيدين وهنا أيضا 
فإن اوربان ليس لديــه حافز إلن يذهب 
بعيدا في دعمه حلزب القانون والعدلة 
الوزراء  رئيس  اوربان ترشيح  وكما دعم 
البولندي الســابق دونالد تاسك والذي 
يعتبر بعبــع حزب القانــون والعدالة 
لوالية ثانية كرئيس للمجلس األوروبي 
، فإن اوربــان لن يتردد في ترك احلكومة 

البولندية لتواجه العزلة.

هــو  سيراكوفيســكي  ســافومير 
مؤسس حركة كرايتايكا بوليتسزنا 
املتقدمة  الدراســات  معهــد  ومدير 
في وارســو وزميل تنفيذي في اجمللس 

األملاني للعاقات اخلارجية.
حقوق النشــر:بروجيكت سنديكت 
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ثقافة 8
محمد زكي إبراهيم

شكيب كاظم

اعتـرف ابتـداء، أنـه مـا أن أعارنيـه أو 
قيـس  الدكتـور  صديقـي  أهدانيـه، 
كاظـم اجلنابـي، هـذا الكتـاب الـذي 
أّلفـه الدكتـور عبد الواسـع احلميري 
ووسـمه بـ )في آفـاق الـكالم وتكلم 
النـص(، وتولـت دار الزمـان للطباعة 
والنشر بدمشق نشـر طبعته األولى 
عـام 2009، اعتـرف بأنـي لـم أسـمع 
بهـذا الباحـث اليمني الرصـن، على 
الرغـم من كثـرة قراءاتـي ومتابعاتي، 
ممـا يؤكـد عسـر وصعوبـة متابعـة 
هـذا السـيل املنهمر مـن املطبوعات 
النشـر،  دور  بهـا  تنفحنـا  التـي 
وهالنـي ان هـذا الباحث اجلـاد، أصدر 
قبـل كتابـه هـذا سـتة مـن الكتاب 
علـى مـدى نحو عقد مـن الزمـان، إذ 
أصـدر كتابه األول املوسـوم بـ )الذات 
الشـاعرة في شـعر احلداثـة العربية( 
عـن املؤسسـة اجلامعية للدراسـات 
والنشـر ببيـروت عـام 1999 وأصـدر 
)خطـاب  وعنوانـه  السـادس  كتابـه 
الضـد: مفهومـه- نشـأته- آلياتـه- 
مجـاالت عملـه( وصـدر فـي طبعته 
عـام  ذاتهـا  الزمـان  دار  عـن  األولـى 
2008 وبـن هذيـن التاريخـن أصـدر 

األخرى. األربعـة  كتبـه 
الدكتـور  الباحـث  كشـف  ولقـد 
عبـد الواسـع احلميـري، أن لـم يكـن 
الدراسـة  هـذه  فـي  األول  همـه 
الكشـف عـن أدبيـة الـكالم، األدبـي 
عمومـاً  األدبيـة  حقـل  ألن  عمومـاً، 
يعـد حقـاًل محـدود املـدى، محصـور 
األهميـة والفاعليـة كمـا لـم يكـن 
هدفـه الكشـف عن شـعرية الكالم 
إال  ليسـت  الشـعرية  ألن  الشـعري 
سـمة نوعيـة متحققـة أيضـاً فـي 
وهـو  الـكالم،  مـن  خـاص  جنـس 
تسـربت  وإن  الشـعري،  الـكالم 
هـذه السـمة الـى بعـض األجنـاس 
نسـمع  فصرنـا  األخـرى،  القوليـة 
وشـعرية  القصـة  بشـعرية  اليـوم 

السـرد. وشـعرية  الروايـة 
الواسـع  عبـد  الباحـث  آثـر  فلقـد 
احلميـري فـي كتابـه املهـم هـذا ان 
يسـلط الضـوء علـى ظاهـرة تكلم 
الـكالم احلـي، ومـا بـه تكـون حياتـه 
الكيفيـة  علـى  فضـاًل  وحيويتـه، 

احلـي  الـكالم  بهـا  يتكلـم  التـي 
كالمـه اخلاص عمومـًا، ألن من شـأن 
تسـليط الضـوء علـى مـا نسـميه 
بــ )تكلـم الـكالم احلـي( عمومـاً أنه 
يفضـي بنـا فـي نهايـة املطـاف، الى 
الـكالم  يكـون  بـه  عمـا  الكشـف 
يكـون  بـه  عمـا  أو  سـواه،  ال  ذاتـه 
هـو هـو ال غيـره، أي عمـا بـه يتكون 
الـكالم أو عما به يتشـكل ويُشـكل 
ليفضـي مـن ثـم الـى الكشـف عن 
اخلـاص،  وجـوده  تكلمـه/  أشـكال 
وهـذا يقتضـي البحـث فـي أخـص 
خصوصيـات نصوص الـكالم عموماً 
مـا هيـة  أسـاس  فـي  فيمـا هـو  أو 
يشـكل  عمـا  أو  النصـوص،  تلـك 
وذلـك ألن  النصيـة،  جوهـر هويتهـا 
األصـل فـي نصـوص الكالم أنهـا إمنا 
تسـتمد وجودهـا/ قيمتهـا... فقـط 
مـن شـكل تكلمهـا أو مـن طريقـة 

عمومـاً. اخلـاص  تكلمهـا 
الواسـع  عبـد  األكادميـي  الباحـث 
احلميـري، وهـو يبحـر بنـا فـي هـذا 
األفـكار  مـن  املتالطـم  العبـاب 
علـى  األمـور  وتقليـب  واملناقشـات 
أوجههـا املتعـددة، إمنا اسـعفته في 
اجتيـاز هـذا العبـاب، ثقافة واسـعة 
تـراث  فـي  مسـتفيضة  وقـراءات 
احملدثـة،  وكتاباتهـم  القـدمي،  العـرب 
املناهـج  مـن  اسـتفادة  عـن  فضـاًل 
النقديـة احلديثـة، فتـراه ينتقـل بك 
مـن أبـي متـام ومقولتـه املدويـة فـي 
مـن عـاب عليـه قولـه مـا ال يُفَهـم، 
أو  يقـال،  مـا  تفهـم  ال  ملـاذا  وأنـت 
عـاب  مـن  فـي  األخـرى،  مقولتـه 
عليـه، والنـاس غالبـاً عيابـون ذامون، 
توجهـه بقصائـده املدحيـة الى أكثر 
مـن ممـدوح فأجابـه هـن )أي قصائـد 
مـن  أُنِكحُهـن  بَُنيَّاتـي  تلـك(  املـدح 
شـئت، ومـن ثـم ما يذكـره أبـو علي 
احلسـن بـن رشـيق القيروانـي االزدي 
)390- 456هــ(، فـي كتابـه النقـدي 
محاسـن  فـي  )العمـدة.  الرصـن 
الشـعر وآدابـه ونقده( مـا نصه )ومن 
الشـعراء مـن ينقـل املديح مـن رجل 
الـى رجـل وكان ذلـك دأب البحتـري 
وفعلـه أبـو متام فـي قصائـد معدودة 

ومنهـا:
قدك أتئب أربيت في الغلواء

الـى  ثابـت  بـن  يحيـى  عـن  نقلهـا 
محمـد بـن حسـان، فأمـا الـذي قال: 

شـئت  مـن  أنكحهـن  بنياتـي  )هـن 
إن  فأمـا  يَُثـب  لـم  ان  معـذور  فهـو 
أثيـب فذلـك منـه قلـة وفـاء، وفرط 
اجلـزء  مـن  ص143،  تراجـع  خيانـة(، 
بيـروت-  اجليـل  دار  طبعـة  الثانـي 

.1972 الرابعـة  الطبعـة 
ولقـد حذا حـذو أبـي متـام والبحتري 
العـرب  شـاعر  هـذا،  عصرنـا  فـي 
أنـه  إذ  اجلواهـري،  األكبـر  والعـراق 
مـدح حكمة سـليمان رئيـس الوزراء 
العراقي األسـبق الـذي نصبه الفريق 
بكـر صدقـي، قائـد أول انقـالب فتح 
السـلطة  نحـو  العسـكر  شـهية 

وضـد الشـرعية الدسـتورية في 26/ 
بـه  بلـغ  الـذي  األول/ 1936،  تشـرين 
األمـر حداً كبيـراً في تأييـد االنقالب، 
أن أصـدر جريـدة سـماها )االنقـالب( 
نشـر فيهـا قصيـدة مدويـة عنوانها 
)حتـرك اللحـد( خاطـب فيهـا رئيـس 

الـوزراء حكمـة سـليمان قائالً:
أكان للرفـق ذكـر فـي معاجمهم- أم 

عـن حكمـة أو أصحابه خبر
حـق إذا أديـل احلكـم امللكـي، ألقـى 
فـي  هـذه  القصيـدة  اجلواهـري 
جتمـع جماهيـري واسـع فـي سـاحة 
الكشـافة اسـتجابة لدعـوة جبهـة 

تأسسـت  التـي  الوطنـي،  االحتـاد 
عـام 1957 حتـى إذا حصلـت أحـداث 
لتنـازع  عقدهـا  انفـرط   1958 متـوز 
وخاصـة  فيهـا،  املؤتلفـة  األحـزاب 
البعـث والشـيوعي أقـول اسـتجابة 
بذكـرى  لالحتفـال  اجلبهـة  لدعـوة 
فـي  اندلعـت  التـي  التظاهـرات 
كانـون الثانـي 1948 احتجاجـاً علـى 
التـي  بورتسـموث  معاهـدة  عقـد 
وقعهـا رئيس الـوزراء صالـح جبر مع 
رئيـس وزراء بريطانيـا بيفـن، وكانـت 
اسـتباقاً ذكيـاً ملا سـيحصل إذ أقيم 
الكيـان الصهيونـي بعـد أشـهر من 
هـذه التظاهـرات العاطفيـة بعيـداً 
املعاهـدة  وأدت  التـي  العقـل  عـن 
االسـتعدادية التي كانـت تهدف الى 
تسـليح اجليـش العراقي باألسـلحة 
ووأد  فلسـطن  عـن  دفاعـاً  احلديثـة 

فيهـا. الصهيونيـة  األطمـاع 
أقـول وإذ أطـل اجلواهـري الكبير على 
علـى  ألقـى  حتـى  النـاس  حشـود 
مسـامعهم القصيـدة ذاتهـا لكـن 

بتغييـر طفيـف.
ليكون البيت املشار إليه آنفاً:

أكان للرفـق ذكـر فـي معاجمهم- أم 
عـن كـرمي أو أصحابه خبر

ولقـد صحـح لـي مـا وقعـت فيـه 
مـن وهـم صديقـي الباحـث الرصن 
مبقالتـه  العبيـدي  شـاكر  مهـدي 
)الزمـان(  جريـدة  فـي  املنشـورة 
 2004/4/28 األربعـاء  يـوم  اللندنيـة 
مقـال  علـى  تعقيبـاً  )العـدد1791( 
لـي منشـور فـي اجلريـدة ذاتهـا فـي 

.2004 /3 /8
هـذا  عـن  للقـراء  اعتـذر  إذ  إنـي 
بعـض  ان  ألقـول  فإمنـا  االسـتطراد 
عنهـا  احلديـث  يصعـب  الكتـب 
سـبكاً  مسـبوكة،  كونهـا  باجتـزاء 
رصينـاً يصعـب عليك مغـادرة بعض 
فصولهـا مـن دون اإلشـارة إليه، ومن 
هـذا اللـون كتـاب )فـي آفـاق الكالم 
وتكلـم النص( لألسـتاذ الدكتور عبد 
اليمنـي  الباحـث  احلميـري  الواسـع 
الرصـن، وهادفـاً الـى توجيـه أنظـار 
الدارسـن والقـراء الى منجـزات هذا 
الباحـث الـذي أرى انـه لم ينـل حقه 

والتثمـن. والتنويـه  الدراسـة  مـن 

مهند الخيكاني

بعـد يومـن مـن مشـهد اجلسـر ، ذلـك 
طفلـن  األم  فيـه  رمـت  الـذي  املشـهد 
بأعصـاب بـاردة كما وصفتهـا الكاميرات 
دون  املهتاجـة  النـاس  وكالم  واألخبـار 
النهـر  جـّف   ، باخلبايـا  جيـدة  معرفـة 
للحظـات بعـد انتصـاف الليـل بقليـل ، 
وشـاهد سـّفاٌن طفلـن يعبـران طريقـا 
صغيـر  جسـر  كمـا  ارتفعـت  ترابيـة 
طفلـن  النهـر،  باطـن  مـن  للمشـاة 
أحدهمـا يبتسـم واآلخـر يبكـي وينـوح ، 
وعندمـا وصـال الى الشـاطئ ، توّجها الى 
الرجـل وسـأاله عـن الـذي حصـل ، وملـاذا 
هما وحيـدان ومبتـالن وممتلئـان بالطن ؟ 
، ارتبـك الرجـل وارتعدت عظامه ، وشـك 
مـن هـول الصدمـة أنـه خسـر منطقـه 
نـواح  أن  اال   ، واخلـوف  الوهـم  وتلبسـه 
الطفلـة كان شـديدا ، لـم يكـن بتلـك 
الشـدة فـي احلقيقـة ، إمنـا الليـل قـرب 

األنهـار ليـل مختلـف ، غيـر الليـل فـي 
، وبينمـا األكبـر سـنًّا ظـل  مـكان آخـر 
يتسـاءل ويقلـب عينيـه بفضـول الـذي 
 ، املوقـف  غرابـة  تدريجيـا  يـدرك  أخـذ 
ظلـت الصغيـرة تنـادي : اريد مامـا .. وين 
مامـا . وكانـت فـي كل مـرة تقـول ذلك ، 
يكبـر الصبي عشـر سـنن ، بينمـا كلما 
عواطفـه  بـكل  وأنصـت  الرجـل  سـمع 
لذلـك السـؤال ، بكـى وظهـرت شـيبٌة 
فـي رأسـه ، حـاول الرجـل تدارك نفسـه 
، فسـأل الطفـل الفضولـي املرجتـف : ما 
اسـمك ؟ .. فلـم يجبـه وكان يبـدو عليه 
الضيـاع واالنغمـاس في ترقـب الظلمة ، 
ثم سـأله عـن مـكان سـكنه ، لكنه لم 
يسـتجب للسـؤال أيضـا . ومـا أن التفت 
الرجـل قليـال وهـو يقـرأ اآليـات القصـار 
والطـوال واألدعيـة دون أن يغـادره االرجتاف 

، حتـى اختفيـا مـن أمـام عينيـه. 
حكـى الرجـل مـا رآه بالتفصيـل لزوجته 
واحـد منهـم  ، وكل  وعيالـه وأصدقائـه 
 ، االخـر  عـن  يختلـف  تفسـيرا  منحـه 

مـن  الرجـل  أن  علـى  أجمعـوا  لكنهـم 
وعطـوف   ، السـريرة  ونظيـف  اهلل  أهـل 
رقيـق  حقيقـي  ملؤمـن  ينبغـي  كمـا 
القلـب ولذلـك تأثـر مبـا رأى ، وقـد اقتنـع 
بذلـك . مضـى أسـبوع تقريبـا ملـا حصل 
الفجـر  يقـرب  وفـي وقـت   ، الرجـل  مـع 
كيـف  السـّفان  شـاهد   ، األذان  قبيـل 
واقًفـا   ، سـباته  مـن  النهـر  اسـتيقظ 
علـى عموديـن أو ثالثـة مـن املـاء ، حامال 
ُمحكمـٍة  موجـٍة  علـى  مراهقـًة  فتـاًة 
وشـابًّا علـى موجتـن ممتلئتن تسـندانه 
، فيمـا بقي الرجل متيبًسـا فـي مكانه ، 
وعينـاه شـاخصتان الى االعلى وشـفتاه 
تتمتمـان باآليـات دون احتسـاب لبداية أو 
نهايـة ، إذ اختلطـت الكلمـات ببعضهـا 
حيـث  الرجـل  مـن  قريبـا  فأنزلهمـا   ،
يرقـد علـى مسـافة مـن مـكان الصيـد 
والقـارب . ألقيـا التحيـة عليـه ، وسـأاله 
مـع بعضهمـا : مـاذا حصـل لنا يـا عم ؟ 
وملـاذا ال نسـتطيع مغادرة النهـر ؟ ، وبقيا 
ينتظـران جوابا شـافًيا بعينـن مغرِقتن 

معرفـة  علـى  والتصميـم  االصـرار  فـي 
احلقيقـة ، لكـّن الرجـل بارتباكه نفسـه 
وخشـيته من املسِّ أو أن يكون الشـيطان 
يلهـو  وأخـذ  وعقلـه  قلبـه  اختـرق  قـد 
بهمـا ، صـار يشـيح بوجهـه الـى حيـث 
توجـد الظلمـة الداكنـة ، ومـن ثـم هـو 

هـروب مـن اإلجابـة أيضـا . 
واجلسـدية  النفسـية  احلـال  تأزمـت 
للرجـل ولـم يعـد يقـوى على حتمـل هذه 
املفاجـآت التـي تركـت أثرهـا يومـا بعـد 
يـوم علـى صحتـه ، وحـاول إخفـاء املرات 
املتتاليـة التـي يظهـر بهـا الولـدان عـن 
أهلـه وأصدقائـه ، خصوصـا بعـد أن قـرأ 
اللماحـة  الشـك  نظـرات  أعينهـم  فـي 
الـى جنـون أو خلل في رأسـه ، وهـذا غير 
أن بعـض رفقائه صاروا يخشـون االقتراب 
منـه واخلـوض في عاملـه اجملهـول الهزيل . 
وفـي أحـد األيـام نصحـه أحـُد الشـيوخ 
رجـل  وهـو  احلـّي  فـي  معارفـه  مـن 
محسـوب علـى التقـاة الصادقـّن الذين 
نقـرأ عنهـم وال نراهم اال نـادرا ، بأن يقول 

لهمـا مـا يريـدان إذا مـا ظهـرا فـي املـرة 
القادمـة ، اال أن الرجـل لـم يهتـم لتلـك 
النصيحـة وجتاهلهـا في حلظتهـا ، وأخذ 
عهـًدا علـى نفسـه بـأن يكتـم االمـر وال 
يقول شـيئا حتى وإن كان مجـرد تلميح . 
وكان   ، يحتضـر  وهـو  فراشـه  علـى 
احتضـاره مبكـرا وغيـر متوقـع للقريبن 
منه ، سـأله أحد أصدقـاء عمره اخمللصن 
: يـا أخـي حيرتنـا ، ملـاذا لم تقـل لهما ما 
حصـل ؟ نريـد أن نفهـم ، رمبـا لـم تصـل 
بـك احلـال الـى هـذا املـآل لـو فعلـت مـا 

عليـك فعلـه منـذ سـنن ؟ . 
تبللـت عينـاه قليـال ، وارتسـمت دمعـٌة 
الـى  ، سـارحًة  ـا علـى خـّده  جـّرت خطًّ
جانـب الوجـه ، وقـال لصديقـه املوجـوع 
بصوت تتدفـق عبره الكلمـات بصعوبة : 
لـو أننـي قلـت لهمـا مـا جـرى التهماني 
بالكـذب . ال يوجـد ولـٌد فـي كل العالـم 
إذا  ، حتـى  ذلـك  تفعـل  أّمـه  أن  يصـدق 
شـاهدها بعينيـه ، هـذه أشـياء ال حُتكى 

يـا صاحبـي ال حُتكـى .

فـي زمـن مـا كنـا مأخوذيـن بقصـص وأفالم 
اخليـال العلمي، التـي صدرت إلينا مـن اخلارج. 
التـي  احلـوادث  أن  يؤمـن  منـا  الكثيـر  وكان 
يقرأهـا، أو يشـاهدها، سـتقع ال محالة. ذلك 
أن الصياغـة الفنيـة جعلتهـا أقـرب ما تكون 

 . للحقيقة
لم تـأت هذه األفـكار من فراغ، ولـم يخترعها 
املؤلفـون من عـدم. كانـت هناك ثـورة علمية 
واسـعة النطـاق قلبـت املوازيـن فجـأة. فقـد 
ظهـر فـي أواخر القـرن التاسـع عشـر وأوائل 
أن  برهنـوا  كبـار  علمـاء  العشـرين.  القـرن 
وأن جميـع  العالـم.  هـذا  فـي  ال مسـتحيل 
قابلـة  البشـرية  تكابدهـا  التـي  املشـاكل 
للحـل. وكانـت فاحتة هـذه املوجة مـن اخليال 
العلمـي روايـة هربرت جـورج ويلز )آلـة الزمن( 
الروايـة  حـوادث  تبـدو   .1895 عـام  الصـادرة 
غيـر  النسـبية.  النظريـة  مـن  مسـتوحاة 
أنهـا صـدرت قبـل أن يطـرح آينشـتن أفكاره 
بخصوص )النسـبية اخلاصة( بسـبع سـنوات 
في األقـل. لقد كانـت فكرتها غير مسـبوقة 
اجتماعيـة  قضايـا  إلـى  تطرقـت  وممتعـة، 
مختلفـة. ولـم يكتـف ويلـز بهـذه الروايـة – 
الثـورة بـل كتـب فـي مـا بعـد أعمـاالً كثيرة 
فكوفـئ  القمـر(،  علـى  األول  )الرجـل  منهـا 
بذلـك فـي ما بعد بإطالق اسـمه علـى إحدى 

فوهـات القمـر غيـر املرئيـة. 
فـي مـا عـدا ويلـز ظهـر عـدد مـن الكتـاب 
املهتمـن باخليـال العلمـي، مثـل السـير آرثر 
شـرلوك  شـخصية  )مختـرع  دويـل  كونـان 
عمـل  وقـد  وآخريـن.  سـاغان،  وكارل  هوملـز(، 
اجتماعيـة  قضايـا  معاجلـة  علـى  هـؤالء 
بعـض  فأطلـق  رواياتهـم،   فـي  وإنسـانية 
النقـاد عليها تسـمية )رومانسـيات علمية(!
وقـد انتقـل االهتمام بهـذا الفن إلـى الكتاب 
حينمـا  السـتينات،  منتصـف  فـي  العـرب 
نشـر مصطفى محمـود، وهو طبيـب وباحث 
ورجـل   )1965( العنكبـوت  روايتيـه  شـاب، 
حتـت الصفـر )1966(. تنـاول فيهمـا مواضيع 
مهمـة مثل االستنسـاخ )ولم تكـن األبحاث 
اخلاصـة بهـذه الفكـرة قـد انطلقـت بعـد(، 
واملـواد املشـعة، والسـفر عبـر الزمـن، وكانت 
مواضيـع رائجـة ومفضلة. لكنـه توقف بعد 
ذلـك بعـد أن عانى حتـوالت فكريـة وعقائدية. 
ينالـوا  لـم  كتـاب  النهـج  ذات  علـى  وسـار 
شـهرة كشـهرته مثـل نهـاد شـريف ونبيـل 

فـاروق وغيرهمـا. 
مـا يهمنـي فـي هـذه العجالـة اإلشـارة إلى 
أن روايـات اخليـال العلمـي أسـهمت بشـكل 
وطلبـة  الصغـار  الشـبان  بتحفيـز  بآخـر  أو 
احلديثـة،  بالعلـوم  االهتمـام  علـى  املـدارس 
وترسـيخ االعتقـاد بضـرورة التغييـر. واإلميـان 
بـأن احليـاة في املسـتقبل سـتكون خالية من 
اآلالم. على أن القاسـم املشـترك فـي كتابات 
الشـغل  وكان  اخللـود.  هـو  جميعـاً  هـؤالء 
حتـى  جلجامـش  منـذ  لإلنسـان  الشـاغل 
يومنـا هـذا. فحـاول فـك شـفرته مبختلـف 

دون جـدوى. واألسـاليب،  الطـرق 
اللحظـة  هـذه  حتـى  مازالـوا  العـرب  وألن 
اخلبـز،  مثـل  وجوديـة  بقضايـا  مشـغولن 
فإنهـم لـم يتمكنـوا من مغـادرة هـذا الهم. 
املسـتقبل.  أغـوار  سـبر  يسـتطيعوا  ولـم 
معاناتهـم  حـول  تـدور  كتاباتهـم  وبقيـت 
اليوميـة. ورمبـا سـيأتي اليـوم الـذي تتصـدر 
فيـه واجهـات املكتبات عندنـا، روايـات عربية 
الهـوة  بـردم  تتحـدث عـن الطـرق الكفيلـة 
العلمـي  فاخليـال  العالـم.  دول  وبـن  بيننـا 
هو أحـد الوسـائل املهمـة للتغييـر. وأبطاله 
بالعلـم.  مهوسـون  أشـخاص  األصـل  فـي 
شـغوفون مبـا يتحقق فيـه من معجـزات. وما 

أعظـم حاجتنـا ملثـل هـؤالء هـذه األيـام!

رومانسيات علمية

اته في آفاق الكالم وتكلم النص أبو تمام وُبَنيَّ

استيقاظ النهر 

دراسة

قصة قصيرة

متابعة الصباح الجديد:
                       

 صـدر عن منشـورات املتوسـط في 
سلسـلة  كُتـب  خامـس  إيطاليـا، 
األمريكـي«،  الشـعر  »مختـارات 
ـْعرِيِّْن لوالت  ألحـد أبـرزِ األبنـاِء الشِّ
ـعب«  ب بشـاعر »الشَّ ويتمـان، امللقَّ
األميركـي كارل سـاندبرغ؛ بعنـوان: 
اختيـار  ـر«،  يتذكَّ رائـع  »كصديـق 
وترجمـة الشـاعر واملترجـم سـامر 

أبـو هـوَّاش.
وكانت املتوّسـط قد أصـدرت أربعة 
»مختـارات  سلسـلة  مـن  كتـب 
بإشـراف  األمريكـي«  الشـعر 
وترجمـة سـامر أبـو هـواش، وهـي: 
»احليـاة ساكسـفون في فـِم املوت« 
لبـوب كوفمان، »خريـٌف يقُف خلف 
النَّافـذة« لريتشـارد رايـت، »شـمٌس 
تدخـُل مـن النافـذِة، وتُوِقـُظ رجـاًل 
رأِسـِه«  علـى  القهـوَة  يسـكُب 
لرَاِسـْل إدُْسـن، و«النوم بعن واحدة 

سـتراند. ملـارك  مفتوحـة« 
فـي  سـاندبرغ  كارل  ينطلـُق  ال 
ـل سـامر أبـو هـوَّاش  ِشـْعرِِه، يُفصِّ
ٍة  فـي مقدمـة الكتـاب، مـن نظريَـّ
ـْعرِيَّة،  الشِّ الكتابـِة  حـوَل  جاهـزٍة 

تقاليـَد  نفَسـُه سـليَل  يفتـرُض  ال 
ِشـْعرِيٍَّة راسـخٍة، وال ثائـراً عليهـا، 
يبـدو  وقـد  جديـدًة،  دروٍب  فـاحتَ  وال 
ـيِء،  الشَّ بعـَض  ُمسـتغرَباً  هـذا 
ِتـِه، قبـَل  فـي وقـٍت كان الغـرُب بُرمَّ
وخاللهـا  األولـى  العامليَّـِة  احلـرِب 
األدبيَّـِة  بالتَّيَّـاراِت  يغلـي  وبعدهـا، 
والفنِّيَّـِة،  والفلسـفيَِّة  ِة  والفكريَـّ
تعريـِف  إعـادِة  إلـى  َسـَعْت  التـي 
وطـأِة  حتـتَ   ، اإلنسـانيِّ ـرِط  الشَّ
ناعيَّـِة، ومـا أحدثْتُه من  الثَّـورِة الصِّ
 ، الٍت هائلـٍة فـي الَوعـِي اجلَْمِعيِّ حتـوُّ
وفـي  االجتماعيَّـِة،  العالقـاِت  وفـي 
ينيَِّة  ِة والدِّ ياسـيَّ بنيِة السلطِة السِّ
يبـدو  ال  سـاندبرغ  أنَّ  إالَّ  ِة،  واألبويَـّ
االنشـغاالِت،  بـكلِّ هـذه  مشـغوالً 
)أو  احلداثـِة  ذِْكـرِ  علـى  يأتـي  ال  إذ 
التقليـد( إالَّ َعرََضـًا، متوقِّفـًا فقـط 
ـْكلِيَِّة التـي  عنـد االشـتراطاِت الشَّ
ـْعرِ،  الشِّ علـى  القافيـُة  تفرُضهـا 
مـن  واضحـاً  موقفـاً  دَ  يُحـدِّ أْن  دون 
أْن  ودون  الكالسـيكيَِّة،  القصيـدِة 
، أيَّ  يتبنَّـى، علـى نحـٍو أيديولوجـيٍّ
مَنَـطٍ مـن أمنـاِط احلداثِة، مبـا في ذلك 

احلُـّر.  ـْعُر  الشِّ
ويضيف أبـو هوَّاش: قارُئ سـاندبرغ، 
ـا  وليـس، فقـط، ديوانَـُه األشـهرَ رمبَّ

سـيلمُس  شـيكاغو«،  »قصائـد 
إنَّ  إذ  باملدينـِة،  الكبيـرَ  َشـَغَفُه 
مـن  بـه  حتفـُل  مـا  بـكلِّ  املدينـَة، 
تناُقضاٍت ومشـهديَّاٍت، هي املسـرُح 
ـُف مـن خاللِـِه ُفُصوُل  الـذي تتكشَّ
ِة اجلديدِة التي يريُد أن يُْسـِمَع  القصَّ
ليسـت  وهـي  ويُوِصلَـُه،  صوتَهـا، 
ـَة األُنـاِس الكادحـن فحسـب،  قصَّ
 ، العـاديِّ الفـردِ  ـَة  قصَّ أيضـاً،  بـل، 
وَضَجـرِِه  وصراعاتِـِه،  بتقلُّباتِـِه، 
، وبَْحِثِه عن معنـًى حلياتِِه،  الُوُجـوديِّ
شـهَد  جيـٍل  ـُة  قصَّ أيضـاً،  وهـي، 
َر  وتأثَـّ وشـارَك   ، عامليََّتـنْ حربَـْن 
بهمـا. ولعـلَّ هـذا اجلانَب فـي جتربِة 
خلفيَِّتـِه  إلـى  إضافـًة  سـاندبرغ، 
وجتربِتـِه  االشـتراكيَِّة،  ِة  ياسـيَّ السِّ
املَِهِنيَّـِة فـي عالَـِم الّصحافـِة التي 
مارَسـها لُعُقودٍ، هـي التـي َجَعلَْتُه 
يكتـُب باكـراً، ودون َقْصِديٍَّة واضحٍة، 
قصيـدَة النَّْثـرِ، وَمَنَحـْت صوتَُه تلك 
َة اللََّتـنْ َجَعلََتاُه  اخلُُصوصيَّـَة والقـوَّ
مـن  حقـِة  الالَّ األجيـاِل  فـي  ر  يُؤثِـّ
فيهـم  مبَـْن   ، األمريكيِّـنْ ـعراِء  الشُّ
البيـت«  »جيـل  شـعراَء  ُخُصوصـاً 
من أمثـال ألن غينسـبرغ وغريغوري 

وغيرهمـا. كورسـو، 
أخيـراً جاء الكتـاُب فـي 80 صفحة 

مـن القطع الوسـط.
من الكتاب

هـذا أسـوأُ مـا قـد تُوصِفـن بـه، يا 
مدينتـي:

أنـَك تأخذيَن ِصغـارَ األطفـاِل بعيداً 
ـمِس والنََّدى، عـن الشَّ

العشـبِ  فـوَق  املتأللئـَة  َة  واألشـعَّ
واملطـَر  اسـعِة  الشَّ ـماِء  السَّ حتـتَ 

رَ،  املُتهـوِّ
ن بهم بن اجلُدراِن وتَُزجِّ

مـن ُمنَطِفِئن،  لكي يعملُوا، ُمحطَّ
مـن أجِل ُقـْوِت يوِمهم،

لكـي يأكلُوا التُّـراَب، وميُوتُـوا بُقلُوٍب 
رغٍة فا

مـن أجـِل حفنـِة ُقـُروٍش فـي ليلـِة 
سـبت. 

عن الشاعر
شـاعر  سـاندبرغ،  أوغسـت  كارل 
ولـد  أمريكـي،  وصحفـي  ومحـرِّر 
فـي 6 ينايـر 1878 فـي غالسـبورغ، 
مـن  لوالَديْـن  إلينـوي،  بواليـة 
التقيـا  ـويديِّْن،  السُّ املهاجريـن 
فـي  انتسـَب  أمريـكا.  فـي  وتزوَّجـا 
عشـرينيَّاته إلى »احلزِب االشـتراكيِّ 
«، ونََشـطَ فـي ُصُفوِف  ميقراطـيِّ الدِّ
ـُخ  احلـزِب، فـي الوقـِت الذي بدأ يُرسِّ
ُحُضـورَُه شـاعراً، عبرَ نَْشـرِ ُكتيِّباٍت 

 ،1907 العـام  مـن  ابتـداًء  صغيـرٍة 
وذلـك بتشـجيٍع مـن أسـتاذِِه فـي 
غريـن  فيليـب  جامعـِة غالسـبورغ 
ـْخ ُحُضـورَُه  ُه لم يُرسِّ رايـت. غيـر أنَـّ
كصـوٍت ِشـْعرِيٍّ ُمتفـرِّدٍ حتَّـى عـام 
األشـهرَ  ديوانَـُه  نََشـرَ  حـن   1916
َن  »قصائـد شـيكاغو«، والـذي تضمَّ
كلَّ مـا كان قـد َكَتَبُه ونََشـرَُه حتَّى 
جائـزِة  علـى  َحَصـَل  احلـن.  ذلـك 
مـرَّات،  ثـالَث  املرموقـِة  »بوليتـزر« 
مرَّتَـنْ عن ِشـْعرِِه، ومرًَّة عن سـيرتِِه 
ُعـرَِف  لنكلـن.  إلبراهـام  ة  الَغْيرِيَـّ
نظـراً  ـعب«  الشَّ »شـاعر  بلََقـِب 
إلـى أنَّ الكثيـرَ مـن ِشـْعرِِه يتنـاوُل 
بقِة  ْن مـن الطَّ قصـَص أفـرادٍ عاديِـّ
العاملـِة والُوسـطى األمريكيَِّة. من 
»قصائـد شـيكاغو«  أعمالِـِه:  أبـرزِ 
 ،)1918( الـّذرة«  ـرو  »ُمقشِّ  ،)1916(
»األلـواح   ،)1920( وفـوالذ«  »دخـان 
ـمس«  بالشَّ املَسـفوع  والغـرب 
)1922(، »صبـاح اخليـر، يـا أمريـكا« 
 ،)1930( ـر«  مبكِّ »َقَمـر   ،)1928(
»صخـرة   ،)1936( أجـل«  »النـاس، 
»دائمـاً،   ،)1948 )روايـة،  الذكـرى« 
ذاتيَّـة،  )سـيرة  اليافعـون«  الغربـاء 
 ،)1960( الريـح«  »قصائـد   ،)1953

.)1963( وملـح«  »عسـل 

» كصديق رائع يتذكر« لـ كارل ساندبرغ
اصدار
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علماء فنلنديون يعتزمون إنتاج طعام من 
الهواء والكهرباء والماء

أعلــن علماء فنلنديون أنه من املمكن إنتــاج الطعام من الهواء 
واملاء والكهرباء حيث سيتم ذلك في مختبرات خاصة.

ويعتــزم العلماء إنتاج بروتني صناعي، بحيث ســيكون شــديد 
التركيــز وميكن أن يكفي كيغراما منــه إلطعام ما يصل إلى 10 
أشــخاص. ووفقا للعلماء، فإن البروتني، وخالل فترة 10 سنوات، 
ســينافس فول الصويا من حيث السعر، مشيرين إلى أنه يتكون 
من بكتيريا التربة التي تتغذى على الهيدروجني، والذي بدوره يتم 
 ToDay News“ فصله عن املاء باســتخدام الكهرباء، وفق موقع
Ufa”. وفي الوقت نفسه، أكد العلماء أن عملية اإلنتاج ستكون 
صديقة للبيئة، حيث ســتكون انبعاثات غازات االحتباس احلراري 

من العملية في الغالف اجلوي منخفضة للغاية.

سبع ساعات او ثمان من النوم ضرورية للوقاية 
من اإلنفلونزا

تؤثر قلة النوم ســلبا على صحة اإلنسان وجتعل اجلسم أضعف 
وأكثر عرضة للعدوى خصيصا في موسم اإلنفلونزا

وأوضحت أخصائيــة التنظير الداخلي، ليديا غولوبينكو، إذا كان 
الشــخص ينام أقل من ســبع ســاعات في اليوم كل ليلة، فإن 
مخاطــر اإلصابة باملرض تزداد مبقدار ثالثة أضعاف.، بحســب ما 

نقلته “كومسومولسكايا برافدا”.
وقالت غولوبينكو: “هذا يعود إلى أن جســمك يستخدم الوقت 

أثناء النوم، الستعادة فعالية جميع األنظمة واحلفاظ عليها”.
لهذا الســبب على الشــخص محاولة النوم ســبع إلى ثماني 
ســاعات في اليوم من أجل التمتع بصحــة جيدة ومناعة قوية. 
وإذا كان الشخص يشعر بالضعف، فعليه أن يجعل النوم أولوية 
فــي جدوله الزمني: فكلما زاد وقت الراحة، زادت ســرعة تعافي 

اجلسم.

جامعة أميركية تمنح ضحايا طبيبها 
المتحرش 73 مليون دوالر

توصلت جامعة كاليفورنيا األميركية إلى تسوية، تقوم مبوجبها 
بدفع مبلغ 73 مليون دوالر، لنساء تعرضن للتحرش اجلنسي على 
يد طبيــب يعمل مع اجلامعة. وتنتظر اجلامعة اآلن موافقة قاض 
فيدرالي على التسوية بني اجلامعة، واحملامني الذين ميثلون 6 آالف 
امرأة كن مريضات لدى الطبيب جيمس هيبس، وفقا ألسوشيتد 
برس. وعمل هيبس في املركــز الطبي للجامعة بني عامي 1983 
و2018، اتهم خاللها بالتحــرش بأكثر من 200 امرأة عاينها حتت 
مظلة العمــل الطبي. وبدأت القصة في صيــف 2019، عندما 
أدين هيبس بالضرب واالعتداء اجلنســي علــى مريضة، لتتقدم 
بعدهــا 200 امراة ويبلغن اجلامعة بأنهــن تعرضوا حلاالت مماثلة 
خالل جتاربهن معه. وتشمل االتهامات تعليقات غير الئقة، وملس 
النساء جنســيا أثناء الفحوصات دون ارتداء قفازات، واستخدام 
جهاز املوجات فوق الصوتية بطريقة جنســية. وتعتبر تســوية 
اجلامعة للنساء قضية منفصلة عن محاكمة هيبس، التي من 

املقرر أن تستكمل في ديسمبر املقبل.
11 تريليون عملية في الثانية.. أبل تطلق حاسوبها »اخلارق«

أطلقت شــركة »أبل« األميركية رســميا حاسوبها »ماك بوك« 
احلديث املعتمد على شــريحة »إم 1« القوية، وذلك خالل حدثها 
االفتراضــي »One More Thing«. وقالــت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانيــة إن شــريحة »إم 1« تعــد أقوى شــريحة صنعتها 
»أبل« على اإلطالق، حيث توفر أداء أســرع مبا يصل إلى 3.5 مرات 
لوحــدة املعاجلة املركزية، وأداء يصل إلــى 6 مرات لوحدة معاجلة 

الرسومات، وقدرات تعلم آلي تصل إلى 15 مرة.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:

يخلط الكثيرون بني حساســية 
القمــح ومــرض االضطرابــات 
الهضمية، أو كمــا يعرف بالداء 

البطني، مع انهما يختلفان.
وتعرف حساســية القمح بأنها 
رد فعل حتسســي جتاه األطعمة 
التي حتتوي علــى القمح. وميكن 
أن حتــدث ردود الفعــل عن طريق 
تناول الطعام أو استنشاق دقيق 
حساســية  وتختلف  القمــح. 
القمح عن حساســية الغلوتني، 

لكنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا.
وميكن شــراء عدد ال يحصى من 
املنتجــات اخلالية مــن الغلوتني 
هذه األيام ألن النــاس أكثر وعيا 
مبــرض االضطرابات الهضمية أو 

الداء البطني.
والــداء البطني هو حالة يهاجم 
فيهــا اجلهاز املناعي األنســجة 
والغلوتني  الغلوتــني.  تناول  عند 
هــو بروتني غذائي ميكــن العثور 
عليه فــي ثالثة أنواع من احلبوب: 

القمح، والشعير واجلاودار.
وال يوجد شيء اسمه حساسية 
تكون  أن  ميكــن  ولكن  الغلوتني، 
االضطرابــات  مبــرض  مصابــا 
الهضمية أو عدم حتمل الغلوتني.

مبــرض  مصابــا  كنــت  وإذا 
االضطرابــات الهضميــة، فــال 
وكذلك  القمــح  تنــاول  ميكنك 

الشعير وحبوب اجلاودار.
ومع ذلــك، إذا كنــت تعاني من 
ميكنك  فقط،  القمح  حساسية 
اجلاودار.  وحبوب  الشــعير  تناول 
ومن غير احملتمــل أن تكون لديك 
حساســية من القمــح لم يتم 

اكتشافها لفترة طويلة.

وغالبا ما يكون شخص ما عرضة 
لهــذا اخلطر بشــكل متزايد إذا 
كان والداه يعانيان من حساسية 
جتــاه الطعام أو أنــواع أخرى من 
احلساسية مثل الربو، ولكن ميكن 

ألي شخص أن يصاب بها.
وحساســية القمــح شــائعة 
عنــد الرضع واألطفــال الصغار 

ولكنهــم مييلون إلــى التخلص 
منها في سن 16 عاما.

ومع ذلك، ما يزال بإمكان البالغني 
وغالبا  القمح،  حساسية  تطوير 
بســبب احلساســية املتصالبة 

حلبوب اللقاح العشبية.
ووفقا ملؤسســة “مايو كلينك”، 
سيظهر الطفل أو البالغ املصاب 

بحساســية القمح عالمات في 
غضــون دقائق إلى ســاعات من 

تناول شيء يحتوي على القمح.
لديــك  إذا كان  مــا  وســتعرف 
ألنه  القمــح  مــن  حساســية 
عندما تتعرض لبروتينات القمح 
مثل اخلبز واخملبــوزات واملعكرونة 
الســلطة  وتوابــل  واحلبــوب 

والشوربات والصلصات، ستواجه 
عواقب تتراوح بــني اخلفيفة إلى 

املهددة للحياة.

أعراض حساسية القمح:
انتفاخ أو حكة أو تهيج في الفم 

أو احللق
طفح جلدي وحكــة أو تورم في 

اجللد
إحتقان باألنف

صداع الرأس
صعوبة في التنفس

تقلصات، غثيان أو قيء
إسهال

احلساسية املفرطة
واحلساسية املفرطة هي رد فعل 
يهدد احليــاة وميكن أن تســببه 
حساسية القمح. وتسبب تورما 
أو ضيقا في احللق وأملا في الصدر 
وصعوبة شــديدة فــي التنفس 

وصعوبة في البلع.
كما ميكن أن يتحول لون بشرتك 
إلــى اللــون األزرق الباهــت وقد 

تشعر بالدوار أو اإلغماء.
األعــراض عن  وتختلــف هــذه 
الــداء البطنــي، لكن  أعــراض 
املشترك  العارض  يظل  اإلسهال 

بني احلالتني.
مبــرض  املصابــون  ويعانــي 
االضطرابــات الهضميــة )الداء 
البطني( أيضا من آالم في البطن 
وانتفاخ البطن وعســر الهضم 
والتعــب  والقــيء  واإلمســاك 
وفقــدان الــوزن والطفح اجللدي 

وأعراض أخرى.
وإذا كنت تعاني من أعراض تعتقد 
أنها قد تكون ناجتة عن حساسية 
من القمــح أو أي نــوع آخر من 
عدم حتمل الطعــام، فإن أفضل 
ما  تفعله هــو تدوين األطعمة 
تعاني  أعراض  وأي  تتناولها،  التي 
منهــا بعد تناولهــا، واملدة التي 
تلي ظهور هــذه األعراض. وميكن 
الطبيب  استشــارة  ذلــك  بعد 
لتشــخيص  تغذية  أخصائي  أو 
حالتك ومعرفــة ما يجب عليك 

فعله.

ديوانية - ايمان كاظم:
نظم قصــر الثقافــة والفنون في 
منظمة  مــع  بالتعاون  الديوانيــة 
الواحــة اخلضــراء دورة تنموية عن 
القيادة يــوم اخلميس  االدارة وفــن 
املاضى  في قاعــة القصر الثقافي 
الديواني حاضر فيها املدرب االستاذ 
حيدر زويني تناولــت الدورة تعريف 
االدارة وانواعها واهميتها مبينا ا ن 

اإلدارة قد بــرزت بعد احلرب العاملية 
الثانية حيث كان هناك توســع فى 
انشــاء املصانع  وضخامة االعمال 
االستثمارية مما احدث  نقلة كبيرة  

فى تطوير علم اإلدارة .
 وان هذا العلم )اإلدارة ( يعمل على 
حتديد األهداف والسعي لتحقيقها 
، وبالتالــي طاملا أن هنــاك أهداف 
مطلوب حتقيقها فــإن وجود اإلدارة 

يصبح ضرورة  حتمية ملحة .
الثقافة  فيمــا اكد مديــر قصــر 
الفنان صادق  الديوانية  والفنون في 
مرزوق على ضــرورة تنظيم الكثير 
التنموية ســواء في  الــدورات  من 
اجملاالت االدارية او القيادية التي ميكن 
من خاللها ان نصنع طاقات ابداعية 
تقــود اجملتمع نحــو االفضل معربا 
عن شــكره لرئيس منظمة الواحة 

اخلضراء الســيدة  كرميــة الطائي 
وللمدرب حيــدر زويني وللحاضرين 
في هذه الدورة التــي كانت تهدف 
الى تطوير االفراد وتنمية قابلياتهم 
في فن االدارة والقيادة مشــيرا الى 
ضــرورة االلتزام بشــروط الصحة 
والتباعد  الكمامات  وارتداء  العامة 
االجتماعي حرصا منه على سالمة 

اجلميع .

االدارة وفن القيادة في قصر الثقافة الديواني

حساسية القمح وعالقتها بالداء البطني

أسد بابل »عدسة: زياد متي«

الصباح الجديد- وكاالت:
اكتشــف علماء اآلثار قناًعا من عصور ما 
قبل التاريخ يجمع بني ســمات اإلنســان 
واحليوان فــي بلغاريا، أثنــاء التنقيب في 
موقــع مســتوطنة قدمية، وهو مشــابه 
بشــكل مدهش لصــورة ابتكرها اخليال 

العلمي.
وفًقا لعلم اآلثار في بلغاريــا، يعود تاريخ 

قنــاع الطــني الــذي يصور وجــه بعض 
اخمللوقــات األســطورية مــن دون فم إلى 
األلفية اخلامســة قبل امليالد، بحسب ما 

.”archaeologyinbulgaria“ ذكر موقع
مت العثــور عليها من قبل فريق أثري بقيادة 
حفرة  في  نيكولوف  فاسيلي  البروفيسور 
ملــح بالقرب مــن محميــة بروفاديا في 

شمال شرقي بلغاريا.

وسائل اإلعالم احمللية التي حتدثت عن هذا 
القطعة  املذهل، قارنت هذه  االكتشــاف 
يرتــدي بدلة  بـــ “كائــن فضائي  األثرية 

فضائية”.
في الواقع، يبدو هــذا القناع الغريب الذي 
يعود إلى مــا قبل التاريــخ، والذي يجمع 
بني ميزات البشــر واحليوانات، وكأنه كائن 

فضائي من فيلم خيال علمي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل، محدثة مصطفى/ مواليد 2009، 
تدرس في الصف اخلامس ضمن مدرسة 
بغداد للفنون املوســيقية »املوســيقى 
والباليــه«، اختارت االنضمــام إلى هذه 
الباليه  باســتعراضات  حبــا  املدرســة 
واملوسيقى وتوجهت نحو العزف على آلة 
الكمان، تصف اهتمام مدير مدرســتها 
االســتاذ عدنان نزار بجميع طلبة املعهد 
باملثالي اذ يحرص على تشــجيعهم من 

أجــل الوصول إلى االفضــل في اجلانبني 
التربوي والفني.

العامليني  العازفني  أمهــر  محدثة،  تتابع، 
إلــى ان تكــون جنمــة فــي  وتطمــح 
مرتضى  ان عمهــا  تقول  اختصاصهــا، 
علــي، كان يشــجعها كونه مــن هواة 
العــزف على آلة الكمان، وتشــير إلى ان 
اجلوهري حترص  الصحفية سعاد  والدتها 
على دعمـــها مـن أجـــل النجـاح فـي 

اختيارهـا.

علماء اآلثار يعثرون على قناع أثري عمره 6000 عام

محدثة .. موهوبة في العزف على آلة الكمان

لقطة

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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لندن ـ وكاالت:
قــاد احلــارس الدولي الســنغالي إدوارد مينــدي، فريقه 
تشيلســي للفوز على مضيفه نيوكاســل يونايتد 0-2 
مســاء اول أمس، بافتتاح منافسات اجلولة التاسعة من 
الــدوري اإلجنليزي املمتاز. وقدم مينــدي أداء مميزا وتصدى 
لبعض الهجمات التي شنها العبو نيوكاسل، ليساهم 
في الفوز الذي صعد بتشيلســي إلى صــدارة الترتيب 
مؤقتا. ووفقا ملا ذكرته شــبكة إحصائيــات »أوبتا«، فإن 
ميندي حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات من أصل 
9 لعبها مع تشليسي بكافة املسابقات، و4 مباريات من 

أصل 5 في البرميير ليج.
 يذكر أن تشيلســي اســتقدم ميندي من رين في فترة 
االنتقــاالت الصيفية املاضية، لتعويــض األداء املتذبذب 

للحارس اإلسباني كيبا أريزاباالجا.

مدريد ـ وكاالت:
جّرد اإلســباني رافايــل نــادال املصنف ثانيــا اليوناني 
ســتيفانوس تسيتسيباس الســادس من لقب بطولة 
املاســترز اخلتامية عندما تغلب عليه 6-4 و4-6 و6-2 في 
اجلولــة الثالثة األخيرة من منافســات مجموعة »لندن 

2020«، وبلغ نصف النهائي.
وهو الفوز الثاني بعد األول على الروسي اندري روبليف في 
اجلولة األولى، فعّوض خســارته أمام النمسوي دومينيك 
تييم الثالــث وأول املتأهلني الــى دور األربعة، فيما مني 
تسيتســيباس بخســارته الثانية بعد األولى أمام تييم 
مقابل فوز واحد على روبليف.ويلتقي نادال في دور األربعة 
مع الروسي دانييل مدفيديف متصدر مجموعة »طوكيو 
1970«. وقال املاتادور بعد الفوز »بشكل عام كانت مباراة 
إيجابية بالنســبة لي أنا ســعيد بتواجــدي في نصف 
النهائي في آخر بطولة من العام، إنه أمر مهم. أنا سعيد 

وأتطلع الى نصف النهائي ضد مدفيديف«.
وتابع »من الصعب دائًما اللعــب هنا أمام أفضل العبي 
العالم وال ســيما فــي نهاية املوســم عندمــا نكون 
مرهقــني قليال«.واحتاج نادال الــى 124 دقيقة لتحقيق 
الفوز السادس على تسيتســيباس في سبع مواجهات 
جمعت بينهما، والثاني علــى التوالي في دور اجملموعات 
فــي البطولة اخلتاميــة بعدما كان تغلــب عليه العام 
املاضي لكــن اليوناني جنح بعد ذلك في التتويج باللقب.
وكسر نادال إرسال تسيتسيباس في الشوط التاسع من 

اجملموعة األولى 5-4 ثم حسمها 6-4 في 41 دقيقة.
وفرض التعادل نفسه في اجملموعة الثانية حتى الشوط 
الثامن 4-4، قبل أن يكســب اليوناني إرساله في الشوط 
التاسع ويكسر ارسال االسباني في العاشر ليحسمها 

في صاحله 4-6.

المنامة ـ وكاالت:
خصص االحتاد البحريني لكرة 
ونادي  االحتاد  الســلة، صالتي 
املنتخبات  لتدريبــات  املنامة، 
فــي  املشــاركة  الســبعة 
.2021 آســيا  تصفيات كأس 
وتقــام اجلولــة الثانيــة من 

 ،2021 آســيا  كأس  تصفيات 
في البحرين، خالل املدة من 27 

وحتى 30 كانون أول املقبل.
وأكد أحمد يوسف، أمني السر 
العام لالحتــاد البحريني لكرة 
الســلة، بأنه مت تزويد صالتي 
بجميع  املنامة  ونــادي  االحتاد 

مستلزمات التدريب وجتهيزات 
اللعبــة مثل الكــرات ومياه 
الشرب وكافة املعدات األخرى، 
باإلضافة لتخصيص عدد من 
املتطوعني خلدمــة املنتخبات 
والوقــوف علــى  املشــاركة 
احتياجاتهــم فــي الصاالت.

وقال يوســف إن احتاد السلة 
مواصالت  شــبكة  ســيوفر 
فندق  من  للمنتخبات  خاصة 
إلى جميــع صاالت  اإلقامــة 

التدريب.
املنظمة،  اللجنة  »أعدت  ونوه 
جــدواًل متكامــاًل للحصص 

املنتخبات  جلميــع  التدريبية 
منــذ وصولهــا وحتــى أثناء 
املواجهــات، إذ يحتوي اجلدول 
على أوقــات تدريب املنتخبات 
يومي  بشكل  ســتبدأ  والتي 

منذ الصباح«.
الســلة عكف  »احتاد  وأضاف 

على تهيئــة مالعب البطولة 
جميــع  وتوفيــر  والتدريــب 
البحريني  االحتاد  احتياجاتها، 
يُطبــق متطلبــات وقوانــني 
االحتــاد الدولي لكرة الســلة 
في تنظيم البطوالت العاملية 

بكل دقة واحترافية«.

تألق متواصل لميندي
 مع تشيلسي

نادال يجرد تسيتسيباس من 
اللقب ويبلغ نصف نهائي 

الماستر

تخصيص صالتين لتدريبات منتخبات تصفيات كأس آسيا

العواصم ـ وكاالت:

األرجنتيني  النجــم  يتمكن  لم 
ليونيل ميســي، قائد برشلونة، 
الـ800  مبباراتــه  االحتفــال  من 
بقميص الفريق الكتالوني، سواء 
رسمية أو ودية، حيث شارك في 
خســارة فريقه على يد أتلتيكو 
مدريد بهــدف نظيف في اللقاء 
الذي أقيم اول أمس على ملعب 

)واندا ميتروبوليتانو(.
وتأتي هذه اخلســارة بعد أيام من 
للعاصمة  البرســا  قائد  وصول 
الكتالونيــة عقــب املشــاركة 
مع منتخب بــالده في تصفيات 
أمريكا اجلنوبيــة املؤهلة لكأس 
العالم 2022، حيث شاب وصوله 
بعض التساؤالت من الصحفيني 
حــول تصريحات وكيــل أعمال 
أنطــوان جريزمان، حــول تدخل 
 »10« رقــم  القميص  صاحــب 
في شــؤون النــادي، ومعارضته 
النضمــام الالعــب الفرنســي 
لصفوف الفريــق، حيث رد قائال 
بأنه »ســئم من اتهامه بتصدير 

األمور السلبية في النادي«.
ووصل »ليــو« ملباراته الـ800 مع 
ال  تهديفي  ســجل  برشــلونة، 
تغيب عنه الشــمس والذي بلغ 
677 هدفــا، مبعــدل 0.85 هدف 
مباراة   742 خالل  و640  للمباراة، 
رســمية، ليتقرب أكثر من رقم 
أسطورة النادي تشافي هرنانديز، 
ارتــدى القميــص  أكثــر مــن 

الكتالوني برصيد 767 مباراة.
األول مليســي مع  الظهور  وكان 
الفريق األول في 16 تشرين الثاني 
2003 فــي مباراة ودية أمام بورتو 
البرتغالي مبناسبة افتتاح ملعب 
)الدراجاو(، حيث كان عمره آنذاك 
16 عاما و4 أشهر و24 يوما، بينما 
وصل صاحــب الكرة الذهبية )6 
مرات( فــي مباراته الـ800 لعمر 

ناهز 33 عاما و4 اشهر و26 يوما.
مــع  عامــا   16 مــدار  وعلــى 
األول، حصد األســطورة  الفريق 
األرجنتينــي 34 لقبــا بواقع 10 
في الليجا و8 في كأس الســوبر 
اإلســباني و6 فــي كأس ملــك 
إســبانيا و4 في دوري األبطال و3 
في كأس السوبر األوروبي و3 في 

مونديال األندية.

أمــا عن ظهوره الرســمي األول 
في  فكان  البالوجرانــا،  بقميص 
مواجهة »الدربي« أمام إسبانيول 
في 16 تشــرين أول 2004، حيث 
كان عمــره حينهــا 17 عاما و3 

أشهر و22 يوما.
تقرير  اخر، كشــف  من جانــب 
غياب  مدة  عن  إسباني،  صحفي 
جيرارد بيكيه مدافع برشــلونة، 

بعــد اإلصابة التــي تعرض لها 
خــالل اخلســارة ضــد أتلتيكو 
مدريد بهدف من دون رد،وبحسب 
صحيفة »ســبورت«، فإن هناك 
قلق بالغ داخل برشــلونة بشأن 
إصابة بيكيه، حيث أفاد الفحص 
يُعاني  بأنه  النــادي  األول ألطباء 
مــن إصابة خطيرة فــي الركبة 
اليمنى، والتــي قد يترتب عليها 

غيابــه مــا بــني 4 و6 أشــهر.
وأضافت: »سيتم إجراء املزيد من 
الفحوصــات حــني الوصول إلى 
برشــلونة، لكن مشاعر الالعب 
واألطباء والطريقة التي ســقط 
التشاؤم«.وسقط  إلى  تدعو  بها 
بيكيــه علــى أرض امللعب أثناء 
أحد االلتحامات مع أنخيل كوريا، 
وخــرج باكًيا مــن أرض امللعب، 
فورًا. املالبس  غرفــة  إلى  وتوجه 

الطبي  للفحص  »وفًقا  وتابعت: 
بيكيه مبجرد وصوله  فإن  األولي، 
إلى برشــلونة، قــد يحتاج إلى 
عملية جراحية، حيث تســببت 
اإلصابة في التــواء غير طبيعي 
فــي مفصــل الركبة بالســاق 

اليمنى«.
يُذكر أن بيكيه لم يكن اخلسارة 
املباراة،  فــي  للبارســا  الوحيدة 
حيــث أصيــب أيًضا ســيرجي 
في  عضلية  بإصابــة  روبيرتــو، 

الدقائق األخيرة من املباراة.
من جانبه، حقــق يوفنتوس فوزًا 
ســهالً علــى ضيفــه كالياري، 
بهدفــني مــن دون مقابــل، في 
مبلعب  جمعتهما  التــي  املباراة 
إطــار  فــي  أليانــز ســتاديوم، 
منافســات اجلولــة الثامنة من 
الدوري اإليطالي.أحرز كريستيانو 
في  يوفنتوس  هدفــي  رونالــدو 

الدقيقتني 38 و42.
وبهــذا الفــوز، رفــع يوفنتوس 
رصيده إلــى 16 نقطة في املركز 
الثاني، فيما جتمد رصيد كالياري 

عند 10 نقاط باملركز العاشر.

أتلتيكو مدريد يفسد ليلة ميسي التاريخية.. 
وبيكيه ُمهدد بالغياب 6 أشهرش

أتليتكو مدريد يعبر برشلونة بهدف ثمني

ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس لفوز سهل على كالياري



رياضة

 
محمد صادق السامرائي:

من  الرابعــة  اجلولــة  ضمــن 
املرحلــة االولى لــدوري الكرة 
 2021/2020 للموســم  املمتاز 
واجلوية  الــزوراء  اليــوم  يلعب 
فــي مباراة كالســيكو العراق 
يضيفها ملعب كربالء الدولي، 
وبهــذه املناســبة ارتأينــا ان 
نسلط االضواء على بعض من 
االرقام عبر مواجهات الفريقني، 

فكان االتي:
كالســيكو  يشــاهد  الــكل 
الوطــن الذي يجمع بني قطبي 
الكــرة العراقية نــادي الزوراء 
القوة  ونادي  بالنــوارس  امللقب 
اجلوية امللقــب بالصقور وهما 
من اشــهر االنديــة العراقية 
ولهما قاعدة جماهيرية غفيرة 
اجلماهير تشاهد املباراة وكانها 
مبــاراة نهائية.. تأســس نادي 
الزوراء فــي 29 متوز عام 1969م 
.. وتأســس نادي القوة اجلوية ) 
الطيران ( ســابقاً في 4 حزيران 

في عام 1931م .
اول مبــاراة بني الفريقني كانت 
1976-م   1975 موســم  فــي 
لدوري  الــزوراء  نادي  تأهل  بعد 
الكبــار وانتهــت بفــوز نادي 
الطيران على نــادي الزوراء  -1 
لنادي  الفوز  صفر سجل هدف 
وعل  كاظم  الالعــب  الطيران 
اقيمت املباراة على ارض ملعب 
الشــعب الدولي يوم اخلميس 
1975م وحكمها   / ايلــول   /11
السادة سامي ناجي وبدر نعمة 
ورحيم ناصر وتوفيق السامرائي 
. أما اكبر فوز لنادي الزوراء على 

القوة اجلوية كان بسبعة  نادي 
اهداف مقابل هدفني في املباراة 
التي اقيمــت على ارض ملعب 
الشعب الدولي يوم الثالثاء 28/ 
املرحلة  1987م ضمن   / نيسان 
الرابعة ملوسم 1986 1987-م .

واكبر فوز لنــادي القوة اجلوية 
باربعة  كان  الــزوراء  نادي  على 
اهــداف مقابــل الشــيء في 
املباراة التــي اقيمت على ارض 
ملعــب الشــعب الدولي يوم 
اجلمعــة 12/ شــباط / 1999م 
ضمن اجلولة الثالثة من املرحلة 

الثانية ملوسم 1998 - 1999م .
واول هــدف لنادي الــزوراء في 
مرمى نادي القوة اجلوية سجله 
الالعب ســعد عبد احلميد في 
مبــاراة الفريقــني ضمن الدور 
االول من املرحلة الثانية ملوسم 
1975 - 1976م والتــي اقيمت 
علــى ارض ملعــب الشــعب 
الدولي يوم السبت 14/ شباط 
بالتعــادل  وانتهــت  1976م   /

بهدف واحد لكل منهما .
امــا اول هــدف لنــادي القوة 
الزوراء  نــادي  اجلوية في مرمى 

سجله الالعب كاظم وعل في 
الدقيقة 77 من مباراة الفريقني 
في افتتاح دوري موســم 1975 
- 1976م والتــي اقيمــت على 
الدولي  الشــعب  ملعب  ارض 
يوم اخلميس 11/ايلول / 1975م 
 1 الطيران  وانتهــت لصالــح 

-صفر .
مباريات  في  الوحيد  والهاتريك 
الفريقني ســجله مؤيد جودي 
اهداف  ثالثــة  الــذي ســجل 
اجلوية  القوة  مرمى  في  للزوراء 
ضمن  الفريقــني  مبــاراة  في 

 1996 ملوســم  الثانية  املرحلة 
1997-م وانتهت لصالح الزوراء 

بخمسة اهداف مقابل ثالثة .
نادي  مرمى  فــي  الزوراء  هداف 
القوة اجلوية هو الالعب حسام 
فوزي الذي سجل ثمانية اهداف 
في مرمى نــادي القوة اجلوية.. 
القوة اجلوية في مرمى  وهداف 
نادي الزوراء هــو املرحوم ناطق 
هاشــم الذي ســجل ثمانية 

اهداف في مرمى نادي الزوراء.
التطبيعية  الهيئــة  ووضعت 
القدم،  بكــرة  العراقي  لالحتاد 

حداً للجدل القائم بشأن انباء 
تأجيل كالسيكو الزوراء والقوة 
القوة  فريق  اجلوية.اكد مشرف 
اجلوية مهدي جاســم في بيان 
على »اقامة مباراة الكالسيكو 
في موعدها املقرر في الساعة 
اخلامســة والنصف من مساء 
اليوم االثنني على ملعب كربالء 
انــه  الدولي«.وذكــر جاســم 
»اتصل برئيس جلنة املسابقات 
الدكتــور حيدر عوفــي وامني 
سر الهيئة التطبيعية محمد 
فرحان لالستفســار عن موعد 
املباراة بعد ورود انباء عن تغيير 
وقتهــا اال ان عوفي اكد اقامة 
اخلامسة  الســاعة  في  املبارة 
والنصف مســاء يــوم االثنني 
القــادم علــى ملعــب كربالء 

الدولي وبدون جمهور«.
الهيئــة  اعلنــت  ذك،  إلــى 
التطبيعيــة لالحتــاد العراقي 
بكــرة القــدم، عــن موعــد 
جديــد ملبــاراة الكــرخ ونفط 
املمتاز. الكرة  بدوري  الوســط 
وذكــرت الهيئــة في بيــان ان 
»جلنُة املســابقات فــي الهيأة 
تقــدميَ  قــررت  التطبيعيــة، 
نفط  أمام  الكرخ  مباراة  موعد 
الوســط ضمن اجلولة الرابعة 
لدوري الكرة املمتاز للموســم 
إقامتهــا  املقــرر   ٢٠٢٠-٢٠٢١
على ملعب األول، من يوم أمس 

األحد إلى غد الثالثاء ».
واضافــت ان »هــذا القرار جاء 
األمطار،  مبيــاه  امللعــب  لتأثر 
وإقامــة مباراتــني عليه ضمن 
للدوري«.يذكر  الرابعــة  اجلولة 
تأثرت بغرق  ان العاصمة بغداد 
تساقط  بســبب  شــوارعها 

االمطار الغزيرة.

اليوم.. ملعب كربالء يضيف قمة الزوراء والجوية

رحيم حميد: معسكر منتخب العراق 
بدبي ناجح بامتياز

نفط ذي قار يخطف لقب كأس المثابرة 
للشركات العراقية بكرة الصاالت

دبي - علي شدهان:
وصــف رحيــم حميــد املدرب 
الفني  اجلهــاز  فــي  املســاعد 
ملنتخب العراق األول لكرة القدم، 
معسكر اســود الرافدين، والذي 
أقيم في دبي طوال أســبوع، بـ 
ذلك  معلال  بامتيــاز،  »الناجح« 
بتوفر كل ما يحتاجه أي منتخب 
من جتهيزات ومالعب وســهولة 
تنقل وسالسة مواصالت وجودة 
الطقس،  ومالئمــة  اتصــاالت، 
الضرورية  املتطلبات  من  وغيرها 
املعســكرات،  إقامة  مجال  في 
مبديا ارتياحــه للمحصلة التي 
الرافدين من  بهــا اســود  خرج 

معسكر دبي.
بني  من  رحيم حميــد  ويعتبــر 

أشهر جنوم كرة القدم العراقية، 
التي  الكوكبــة  خصوصا مــن 
شاركت في »مونديال« املكسيك 
1986 في الظهور األول الســود 
الرافديــن في نهائيــات بطولة 
كأس العالم، قبل أن يتحول في 
التسعينيات من  منتصف عقد 
التدريب  القرن املاضي إلى عالم 
على صعيــد األندية واملنتخبات 

العراقية.
وأشــار حميــد الــى أن بعثــة 
العراق، ســوف تغادر  منتخــب 
دبــي في الثالثة مــن بعد ظهر 
اليوم األربعــاء، في طريقها إلى 
في  بغداد  العراقيــة  العاصمة 
ختام معســكر خارجي استمر 
أن منتخب  الى  أسبوعا، مشيرا 

العراق خاض خالل معسكر دبي 
12 اجلاري  مباراتني وديتني، األولى 
وانتهت  األردنــي،  املنتخب  أمام 
بالتعادل الســلبي، والثانية مع 
وحسمها  أوزبكستان،  منتخب 
ملصلحتــه  العــراق  منتخــب 

بهدفني لهدف.
وتوقــع رحيــم حميــد عــودة 
منتخب العراق إلى دبي في يناير 
من العــام املقبل، للمشــاركة 
في بطولة دولية تشــارك فيها 
منهــا،  معروفــة،  منتخبــات 
الفترة  والكونغو، خالل  ايسلندا 
من 9 حتى 12 يناير 2021، معتبرا 
الرافدين في  مشــاركة اســود 
مميزة  فرصة  الدوليــة،  البطولة 
الستكمال برنامج اعداده خلوض 
املرحلة احلاسمة من التصفيات 
لـــ »مونديال«  املؤهلة  املزدوجة 

2022، وكأس آسيا 2023.
وحول سلســلة االصابات بوباء 
التــي ضربت عدد من  »كورونا« 
أشــار  العراق،  العبــي منتخب 
رحيم حميد إلــى بقاء عدد من 
املصابــني بالوباء في دبي لغرض 
اكمال مدة احلجر الصحي، قبل 
كاشــفا  بغداد،  إلــى  عودتهم 
النقــاب عــن أن اإلصابــة بـــ 
»كورونا« سواء في فترة التجمع 
في بغداد، أو في معســكر دبي، 
شــملت عالء عبدالزهرة واحمد 
وحســني  رضا  ومحمد  إبراهيم 

علي وجالل حسن.

ذي قار ـ هادي الجابري:
خطف فريق شــركة نفط ذي 
قار لقب بطولــة كأس املثابرة 
للشــركات العراقيــة بكــرة 
، بعــد تغلبه على  الصــاالت 
فريق شــركة احلفر بخمســة 
أهــداف مقابل هــدف واحد ، 
في املبــاراة التــي أحتضنتها 
الرياضي  الكــرخ  نــادي  قاعة 
فــي بغــداد .وفــرض نفط ذي 

باألداء  املطلقة  ســيطرته  قار 
والنتيجة وتســّيد على مجرى 
املباراة التي انهى شوطها األول 
بتقدمه بهدفــني لهدف واحد 
، ولم يختلــف النصف الثاني 
عن ســابقه إذ عزز نفط ذي قار 
ليكمل  أهــداف  بثالثة  تفوقه 
اخلماســية ويثبت أحقيته في 
حصــد الــكأس الــذي يدخل 
.وهنأ  مرة  ألول  الشركة  خزائن 

مدير عام نفط ذي قار املهندس 
علي خضير ، اجلماهير الرياضية 
باحملافظة مبناسبة الفوز ، مثنياً 
الرياضية  الشعبة  جهود  على 
والعبي الفريق ، واعداً مبواصلة 
توفيــر مســتلزمات النجــاح 
للفريق الذي دّون اسم الشركة 
بحــروف مــن ذهب ســجالت 
اإلجناز الرياضي بني الشــركات 

العراقية ذات الباع الطويل .
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ســمت الهيئة االداريــة لنادي اجلامعــة الرياضي 
الالعب الدولي السابق صباح جعير مشرفاً لفريق 
الكــرة بالنادي .وقــال رئيس نــادي اجلامعة يونس 
محمود في بيــان ان »الهيئة االدارية للنادي اختارت 
الكابنت صباح جعير ليكون مشــرفاً لفريق الكرة 
االول في النادي« .واشار الى ان »اختيار جعير جاء ملا 
ميتلكه من تاريخ كروي مميز ســواء عندما كان العباً 

مميزاً او خالل عمله كمدرب كروي لعدة فرق«.
يشار الى ان فريق اجلامعة من املقرر ان أولى مبارياته 
الرسمية ضمن الدور التأهيلي االول لدوري الدرجة 
االولى ضد فريق الوديع يوم أمس االحد، لكن املباراة 

تأجلت بسبب غزارة االمطار إلى اشعار أخر.

قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي
استقبل وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال، في 
مكتبــِه ُمدير املصرف الزراعي رشــاد خضير وحيد 
للبحث في املواضيع التي تخدم قطاعي الشــباب 

والرياضة.
وقال الوزير درجال، إن الظــروف االقتصادية واألزمة 
املالية دفعت الوزارة إلــى البحث عن حلول لتجاوز 
هذه املصاعب، لذا ركزنا على االســتعانة بالقطاع 
اخلاص واملصارف واملؤسســات األخــرى التي مُيكن 
من خاللها دعم الشــباب وتقدمي الفرص التي توفر 
العمل والعيش الرغيد للشــريحة التي مُتثل أكثر 

من 65 % من الشعب العراقي.
من جانبِه قدم ُمدير املصرف الزراعي رشــاد خضير 
الزراعية للشباب  وحيد، استعدادُه لدعم املشاريع 
التــي تخدم البــالد بالتعــاوِن مع وزارة الشــباب 
والرياضة، مشيًدا بخطوات الوزير درجال في تهيئة 

األرضية املُناسبة لدعِم الشباب العراقي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت منافســات بطولة منطقــة اندية املنطقى 
التي احتضنتها مدينة  واملتقدمني  الوسطى للشباب 
كربالء مقدسة والتي استمرت للمدة من 18 ولغاية 21 
من الشهر احلالي وبحضور رئيس مجلس اندية العراق 
علي احلارثي ورئيس مجلس اندية كربالء سعد الياسري 
ومدير عام دائرة األســتثمار في وزارة الشباب والرياضة 
علي الشهرســتاني ومعاون مدير عام دائــرة التربية 
البدنية في وزارة الشــباب وصفي الكناني وعدد كبير 

من وسائل األعالم وجماهير غفيرة.
وقــال رئيس األحتاد العراقي املركــزي للمواي تاي عضو 
املكتــب التنفيذي للجنــة األوملبيــة مصطفى جبار 
علك في بيان ان »منافســات البطولة أسفرت عن فوز 
نادي امــام املتقني لفئة املتقدمــني، فيما حصل نادي 
الهاشــمية على املركز الثاني ونادي العراق على املركز 
الثالث«. واضاف علك ان »منافسات فئة الشباب حصل 
نادي الهاشــمية على املركز األول ونــادي العراق على 
املركز الثانــي ونادي الطف الرياضي«.وتابع رئيس األحتاد 
حديثــه بالقول »هناك طاقات شــبابية واعدة ظهرت 
في البطولة ومت اختيار عــدد منهم عن طريق اللجنة 
الفنية العليا احلاضرة في البطولة«، مشيرا الى انه »مت 
دعوة عدد من الالعبني حلضور املعســكر التدريبي الذي 
ســيقام خالل األيام املقبلة ألختيار األفضل منهم في 

صفوف املنتخبات الوطنية«.
وختم عضو املكتــب التنفيذي للجنة األوملبية حديثه 
بالقــول: »كل الشــكر والتقديــر لوزيــر النفط على 
دعمه للبطولة كذلك شــكرنا وتقديرنا لوزير الشباب 
والرياضة الذي احتضن منافســات بطولة اندية بغداد 
والشكر والتقدير للجنة الشــباب والرياضة البرملانية 
ممثلة برئيســها عباس عليوي ونائبه ديار برواري وبقية 
اعضاء اللجنــة على دعمهم ومتابعتهم ألنشــطة 
األحتاد، كما نقدم شــكرنا وتقديرنا للجنة احلكام على 
دورها في اجنــاح البطولة مبشــاركة نخبة من احلكام 
الدوليــني والوطنيني.يذكر ان احتاد املواي تاي ســيقيم 
منافســات بطولــة انديــة العــراق للمتقدمني في 

العاصمة بغداد خالل األيام القليلة املقبلة«.

جعير مشرفًا لفريق 
الجامعة

درجال وخضير يبحثان دعم 
الشباب الرياضي

اختتام بطولة المنطقة 
الوسطى بالمواي تاي

تتويح  فريق شركة ذي قار بطال

رحيم حميد

فاضل كرمي ثالث الواقفني يسار الصورة مع وفد مركز املوهبة الرياضية

مدرب مركز الموهبة الرياضية لكرة اليد فاضل كريم:

بغداد ـ حسام عبد الرضا*

ان الغاية من عمل املراكز الوطنية 
لرعاية املوهبــة الرياضية التابعة 
خلق  هو  والرياضة  الشباب  لوزارة 
جيل جديد مــن الالعبني املميزين 
ولرفد األندية واملنتخبات الوطنية 
األندية  بعــد هجــرة  العراقيــة 
واعتمادها  اجلماعيــة  لاللعــاب 
الكلــي علــى لعبة كــرة القدم 
الشــباب  وزارة  انتدبــت  ولهــذا 
تكون  املدربني  والرياضة نخبة من 

على عاتقهم تخريج الالعبني. 
وضيفنــا لهــذا اليــوم املــدرب 
فاضل  الســابق  الدولي  والالعب 
1961 وكانت  كرمي مــن مواليــد 
بدايته مع اللعــب عام 1976 من 
خالل بطوالت املدارس ومثل أندية 
الطلبة واجليش والشــرطة، تدرج 
املنتخبات  ليمثل  بشكل صحيح 
اجرينا معه  العراقيــة..  الوطنية 

احلوار األتي:

*  كيــف تــرى مســتوى الدعم 
املقدم للمركز الوطني؟ .

ـ ارى ان الدعــم املقدم إلى املركز 
الوطني يقل من ســنة إلى سنة 
أخرى حيــث أصبح املركز الوطني 
لرعايــة املوهبــة الرياضية إدارية 
والســبب هو  رياضية  أكثر مــن 
واملديرين  للوزارة  املستمر  التغيير 
العاملني مما أدى إلى تراجع الدعم .
*هل اختيــار الالعبني يكون وفق 

مواصفات خاصة ؟.
ـ كان هناك بعض العشوائية في 
اختيار الالعبــني حيث كنا والزلنا 
الالعب  جللــب  صعوبات  نواجــه 
املوهوب أهمها عدم التعاون اجلدي 
بــني وزارة الشــباب والرياضة مع 

إدارة املدرسة.
* كيف هو تعاون وزارة الشــباب 

ووزارة التربية واحتاد اليد؟. 
ـ  ال ســابقا وال حاليــا اي تعاون 
موجود بني وزارة الشباب والرياضة 
لكرة  العراقي  واالحتــاد  والتعليم 
اليــد حيــث كل منهــم يعمل 
ملصلحتــه اخلاصة حيــث كانت 

املدرســة تعانــي من هــذا األمر 
.ويوجــد االن في األفق مشــروع 
للتعــاون بــني الوزارتــني واالحتاد 

ان  والذي نأمل  اليد  العراقي لكرة 
يرى النور على يــد اإلدارة اجلديدة 
املوهبة  لرعاية  الوطنــي  للمركز 

الرياضية املتمثلة بالكابنت قتيبة 
احمد.

ذات  العبــني  أخرجــت  هــل   *

مواصفــات اخــذت فرصتها مع 
األندية واملنتخبات ؟.

ـ نعم مت تخريج عدد من الالعبني 
الذين االن تعتمــد عليهم بعض 
األندية ان لم نقل جميعهم امثال 
والقاسم  والشرطة  اجليش  ناديي 
حيث ان هــذه الفرق اســتعانت 
الوطني  املركــز  العبــي  بحميع 
للمشــاركة في دوري الناشــئني 
وايضــا كان لهــم نصيــب من 
الناشــئني  منتخبات  متثيل  خالل 

والشباب في اخر بطولتني.
* ماهي الســبل للنهوض بلعبة 

كرة اليد؟.
ـ يجــب أوال دعــم وإقامــة دوري 
للفئــات العمريــة وعلــى مدار 
الســنة حتى وان كان على شكل 
جتمعــات والتي أعتبرهــا العمود 
الفقــري لللعبــة وكذلك زجهم 
الكتساب  اخلارجية  البطوالت  في 
الالزمــة وكذلــك يجب  اخلبــرة 
تســهيل عملية نقلهــم وتوفير 
جميع التجهيــزات واحلوافز التي 

جتعل الالعب يتمسك بلعبته.

* لم نشــاهد ملدربي املدرسة اي 
تواجــد فــي تدريــب املنتخبات 

الفئات العمرية ؟.
ـ لعدم دعم الوزارة وإدارة املدرسة 
ملدربيها وقلة ثقــة االحتاد مبدربني 
العراقي  املدرسة حيث يرى االحتاد 
لكرة اليــد مدربــي األندية لهم 
األحقيــة  في تدريــب املنتخبات 
وهذا ما حرم مدربي املركز الوطني 

من قيادة املنتخبات الوطنية.
* بــني قتيبة أحمد وبــني وظافر 
مســتوى  تــرى  كيف  صاحــب 
عملهمــا بصفتك مــن املدربني 
األوائل في املركز الوطني لرعاية 

املوهبة الرياضية ؟
ـ لكل إدارة أســلوبها اخلاص في 
العمــل ومثلما هنــاك إيجابيات 
تكن  لــم  وان  هنــاك ســلبيات 
مقصــودة من قبلهــم إلى أنهم 
عملوا مبا متوفر من دعم من قبل 
وزارة الشباب والرياضة ونأمل خيرا 
بعد عودة الكابنت قتيبة احمد إلى 

إدارة املدرسة.
* الناطق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

تقرير

صعوبات كبيرة تحول دون تقدم العمل والجانب اإلداري في المقدمة
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أّن هناك  من املفارقــات امللحوظــة 
}قصائد { رّنانــة ال حتظى عند الناس 
مبوقــع متمّيــز ، وبالتالــي فهم ال 
يحفظونها وال يكتبون عنها ، بينما 
يحظى } بيــٌت { مفرد من الشــعر 
باهتمــام ثلة من الشــعراء واألدباء 
ويقبلــون عليــه إنشاداًوتشــطيراً 

وتخميسا 
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التشطير باختصار : هو جعل البيت 
الشــعري الواحد ببيتــْن وذلك بأْن 
يعمد الشاعر الذي يريد تشطيره الى 
كتابة ) عجز ( للبيت األول ، ثم يبقى 
عجز البيت األول عجزاً للبيت الثاني 

ويأتي له )بصدر( مناسب .
وأمــا التخميس : فهو إعــداد ثالثة 
أشطر تســبق البيت اخملمس فيكون 

مجموع الشطور خمسة .
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وكنُت قد نظمت بيتاً مفرداً يقول :

ال يَُغرَّنَْك مظهٌر مستعارٌ
فكثيٌر ِمَن األصّحاِء َمرْضى

فما كان من صديقي املرحوم الدكتور 
الســيد جودت القزوينــي االّ أن بادر 

لتشطيره .
فقال :

)ال يغّرنك منظر مستعارٌ (
ايها املستريُب فالداُء أمضى 

ال تظنَّ ما رأيت صحيحاً
)فكثيٌر من االصّحاء مرضى (

ويالحظ هنــا ان ابــدل ) املظهر( بـ 
) املنظر ( ثم طلب مني أْن أشــطره 
وأخّمسه فشطرته أربعة تشطيرات 

فقلت :
التشطير االول 

)ال يغرنك مظهٌر مستعارٌ (
ا  رُبَّ فجٍّ يبدو لعينيك َغضَّ

ال تَخْل ُكلَّ َمْن تراُه صحيحاً 
اِء مرضى ( ) فكثيٌر من األصحَّ

التشطير الثاني 
)ال يغرنَّك مظهٌر مستعارُ (
فلقد يُحسُن املراؤوَن َعرَْضا 

وحترَّ الوجَه األصيَل بعمٍق 
) فكثيٌر ِمَن االصّحاِء مرضى (

التشطير الثالث 
) ال يُغرَّنَْك مظهٌر ُمستعارٌ (

وانفض الكفَّ ِمْن بني اخلتل نَْفضا 
وتأمْل فيمن تراُه ُملّياً 

اء مرضى ( ) فكثيٌر من االصحَّ
التشطير الرابع 

ال يغرَّنَك مظهٌر مستعارٌ 
واطّرْح زُخرَف املظاهر أرضا 

واسبرِ الغورَ في أمورَك ُطرَّاً 
) فكثيٌر من االصحاِء مرضى (

ثم خمسته فقلُت :
) مسرحياُت ( دهرنا ) أدوارُ( 
لم تُزَْح َعْن َخفيِّها األستارُ

وبتعليِل ما أراُه أحارُ 
) ال يغّرنََك مظهٌر مستعارُ

فكثيٌر من األصحاء مرضى (

- 4 -
وهناك تشــطيرات كثيــرة للعديد 
من الشــعراء ضمن جتدها فيالروض 
اخلميــل للدكتــور املرحوم الســيد 

جودت القزويني .
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ان التعويل علــى )املظهر( بعيداً عن 
االحاطة مبــا تنطوي عليــه النفس 
من خبابــا يُوقع الكثيرين ممن غّرتْهم 

املظاهر بافدح الصدمات واخلسائر .

البيُت المثير 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

األزياء  مصممــة  أكدت 
املغربية بســمة بوسيل 
مصاحلتهــا مــع زوجها 
الفنــان املصــري تامــر 
حفله  فحضرت  حسني 
مصر  فــي  أمس  ليلــة 
ونشــرت على صفحتها 
فيديوهــات  اخلاصــة 
لزوجها الــذي كان يقدم 
باقة من اجمــل اغنياته 
علــى املســرح. وبــدت 
مستمتعة  وهي  بسمة 
جداً باحلفل بصحبة عدد 
مــن صديقاتهــا وغنت 
ورقصت نافيــة ان يكون 
هنــاك اي توتــر بينهــا 

أن  يذكر  زوجهــا.  وبــن 
بسمة كانت قد اعتذرت 
تامر  الفنــان  زوجها  من 
كشفت  ان  بعد  حسني 
عن وجود خالفات بينهما 
وانهمــا منفصــالن عن 
بعضهما ويحضران اوراق 

الطالق. 

احتلــت الفنانة اللبنانية 
إليســا املرتبــة 45 فــي 
شخصية   50 أكثر  قائمة 
مؤثرة علــى "تويتر" لعام 
2020. وأعلنت مؤسســة 
املعنيــة   ”brandwatch“
بتحليــل البيانــات، على 
موقعها الرســمي الئحة 
جنوم العالــم الذين كانوا 
او  كتبــوه  مبــا  مؤثريــن 
نشــروه على حساباتهم 
على تويتر وضمت اشــهر 
العديــد  فــي  االســماء 
كرة  كالعب  اجملــاالت  من 
رونالدو  كريستيانو  القدم 
واملمثل العاملي ليوناردو دي 
والفنانة شــاكيرا  كابريو 
واحتــل الرئيس األميركي 

دونالد ترامب املركز األول.
عــن  إليســا  وعبــرت 
االجناز  بهــذا  ســعادتها 
وسعيدة  "فخورة  وكتبت: 
بهذا الشــرف إنــي اكون 
الفنانــة العربية الوحيدة 
املؤثرين  أكتر  قائمة  ضمن 
أهم  مــع  تويتــر،  علــى 
األسماء بالعالم وأكترهم 

تأثيرا".

اعتبر املمثل اللبناني بديع 
أبو شــقرا ان اإلستقالل 
احلقيقــي يتمثل مبحاربة 
الفساد والتطور والتمدن 
وليس فقط طرد اجليوش 
وكتب  الوطن.  من  احملتلة 
على حسابه  أبو شــقرا 
موقــع  علــى  اخلــاص 
االجتماعــي:  التواصــل 
"اإلســتقالل ليس فقط 
طرد جيوش محتّلة او دُوَل 
او  ُمنَتِدبة  او  ُمســيِطرة 
دوَل وِصاية... االســتقالل 
احلقيقــي يتمثل مبا بعد 
ذلــك، إّنُه االســتمرارّية 
فــي التحــرر والتمــّدن 
والتطّور وُمحاربة الفساد 
ليس  احلــرب،  وُمخلِّفات 

فقــط فــي اخلطابــات، 
الوصول  اجــل  من  وذلك 
الى وطن". وقد القى هذا 
املنشور اعجاب عدد كبير 
مــن املتابعــن. يذكر ان 
عدد من الفنانن يتناولون 
قضايــا الفســاد التــي 
السياســيون  بها  يتهم 
فــي لبنان منهــم راغب 

عالمة واليسا.

بسمة بوسيل

بديع أبو شقرا

إليسا

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
يصعب للغاية مواجهة تســاقط الشعر ألنه غالبا ما يكون 
نتيجة عمليات طبيعية في اجلســم، مثــل الصلع الوراثي، 

املعروف أيضا باسم الصلع الذكوري عند الرجال.
وقــرر الباحثــون أن هذا النوع من تســاقط الشــعر مرتبط 

بهرمونات تسمى األندروجينات.
هــو  الرئيــس  اجلانــي  إن  هيلــث،  هارفــارد  وتقــول 
"ديهدروتستوســتيرون" )DHT(، الــذي يعمل على اجللد، وفي 
بعض األحيان ينتج حب الشــباب، وعلى بصيالت الشعر، ما 
 d يؤدي إلى انتشار الشــعر على الصدر. ويسهل إنزمي يسمى

alpha reductase-5 هذه العملية.
وحلســن احلظ، حدد الباحثون عددا من العالجات التي تعطل 
هذه السلسلة من األحداث، ما يعوق تساقط الشعر في هذه 

العملية.
وثبت أن اجلينسنغ - وهو عالج عشبي شائع ينمو في أجزاء من 
آسيا وأميركا الشمالية- يعزز منو الشعر عن طريق تثبيط إنزمي 

.d 5-alpha reductase
وتعد اجلينسنوسيدات مكونات نشطة للجينسنغ، ويعتقد 

أنها مسؤولة عن تأثيرها اإليجابي على الشعر.

عالج عشبي شائع يوقف السبب 
الرئيس للصلع الذكوري 

الصباح الجديد - وكاالت:
يترقب عشــاق الفــأر الذكي جيــري والقط املشــاكس توم 
عودتهما في فيلم سينمائي بعد غياب طويل، وذلك حسبما 

ما ذكرت شركة "شركة "وارنر براذر" لإلنتاج السينمائي.
وقالت الشــركة أن  الفيلم ســيكون جاهــز للعرض في دور 
السينما للعرض في اخلامس من مارس من العام املقبل، علما 

أن آخر فيلم أنتج عن توم وجيري كان في العام 1993.
الفيلم بطولة كلوي غرايــس موريتز، والنجم الكوميدي روب 
ديالني، وتدور أحداثه بشــأن موظفة تعمــل في فندق فخم، 
يطلب منها االستعانة بقط يكون قادر على التخلص من فأر 

يهدد بإفساد حفل زفاف أحد األثرياء.
ولكن ســرعان ما تشكل تلك املوظفة احلسناء مع القط توم 
والفأر جيري حتالفا ملواجهة مدير الفندق الشرير والعمل على 
إيقاف مخططاته اخلبيثة. جتدر اإلشارة إلى أن شخصيتي توم 
وجيري قد ظهرتا في سلسلة رسوم متحركة على مدى 161 
حلقة، بداية من العام 1940 إلى غاية العام1967، وحازت على 
عدة جوائز أوســكار  وابتكر تلك الشخصيتن جوزيف باربيرا 

بالتعاون مع ويليام هانا الذي كان شريكا له. 
توفي جوزيف باربيرا في 18 ديســمبر 2006 في لوس أجنليس 
عن عمر ناهز 95 عاما، بينما مــات وليام هانا في العام 2001 

بعد أن بلغ من العمر 90 عاماً.

توم وجيري يعودان بأحداث 
مثيرة في فيلم سينمائي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم 
التي  والنشاطات  الفعاليات  تستمر 
لتسليط  بغداد،  يوم  ملناســبة  تقام 
وحاضرها  تاريخهــا  الضــوء علــى 
والبحث عن طرق لضمان مســتقبل 

افضل. 
وكان مــن بن الفعاليــات، املهرجان 
الثقافــي االول الــذي اقامــه االحتاد 
وحقوق  األقليــات  الدولــي ألعــالم 
االنسان في العراق حتت شعار )بألوان 
بغداد يبنــى العراق( على قاعة مبنى 
اذ  باملناســبة،  املندائين،  الصابئــة 
حضر االحتفالية عــدد من االطياف 
والقوميات واملكونات من جميع مدن 
العراق وممثلن عن الديانة الزرادشتية 
والصابئة  واملســيحية  وااليزيديــة 

املندائين ومن االكراد والتركمان.  
تضمن احلفل فعاليات ثقافية وفنية 
وشــعرية وقدمت فرقة )شناشــيل 
العراقي  املقــام  مــن  أغان  بغــداد( 

ومعزوفات من التراث العراقي.
 وقال رئيس االحتــاد الدولي لألقليات 
في العــراق )محمود منديــل(: "هذا 
املهرجــان األول لالحتاد وقد مت اختياره 
في هذا الوقت ليتزامن مع يوم بغداد، 
املدينــة العريقة التــي عرفت بأنها 
ام احلضــارات، واحتضنت بن ازقتها 
ومحالتهــا كل األديــان والطوائــف 
العراقية وعرفــت بأنها مدينة احلب 
واالدباء،  الشــعراء  وملهمة  واجلمال 
ومــن خــالل هــذا التجمــع امللون 
نرسل  واألديان  والقوميات  بالطوائف 
رســالة للعالم بأن بغداد ســتبقى 
ملونة بالوان الوفاء والقوة والشموخ 
ألنها متتلــك كل عناصر اجلمال والن 
كل األديان متعايشة على ارض العراق 
منــذ االف الســنن لذا فرســالتنا، 

رسالة محبة وسالم".
اما ســكرتير مجلس عموم طائفة 
يوســف  داخل  املندائين  الصابئــة 
عمارة فقــال: "احتفال االحتاد الدولي 
إلعالم األقليات بيــوم بغداد ميثل اول 

نشاط فني وثقافي وادبي يجمع كل 
األقليات والطوائف واألديان التي تعد 
العراقي،  للشــعب  احلقيقي  املكون 
وهذا هو لــون العراق املتنوع واملتعدد 
اال انــه يحمل صفة واحــدة تتمثل 
بحبــه للعــراق، ارض الرافدين التي 
تعد من اهم احلضارات التي صنعها 
االنسان، وقد عاشت على ارضه اقوام 
تأزرت مــن اجل إقامة حضارة عراقية 
ملونة تبدأ من شــمال العراق وحتى 
اخر مدينــة تاريخية اثرية في اقصى 

جنوبه". 
)فاضل خلــف( من الطائفة اليزيدية 
ذكــر ان "هذا املؤمتر دعــوة لالهتمام 
بالطائفــة االيزيدية ونؤمن بأن الدين 
هلل والوطن للجميع ألننا عشنا على 

ارض العراق منذ االف الســنن ونحن 
وكيان، شــعب  ولغة  ودين  كطائفة 
عراقي يدين بالــوالء للوطن ويحرص 
ارضه وشــعبه ألننــا عراقين  على 

وطنين".
ومــن الطائفــة الزرداشــتية حيدر 
عصفور الذي اكد ان "االحتفال بيوم 
بغداد احتفال لنا أيضا ألننا عشــنا 

على ارض العراق منذ 1753 عاما 
 يذكر ان االحتاد الدولي يضم مجموعة 
من الشــخصيات متثل جميع أطياف 
الشــعب العراقي  منهــم الصابئة 
االيزيدين  واملســيحين  املندائيــن 
والزرادشــتية والتي كانت تبحث عن 
صوت واحد او جتمع رســمي  يظهر 
نشــاطاتها وفعالياتهــا باألخــص 

الدينية  املناســبات  تقام فــي  التي 
والتاريخية او التراثية، وينادي ويطالب 
بحقوقهــا املشــروعة  االجتماعية 

والتاريخية والسياسية.
باشــر االحتاد بعمله عــام 2016 واخذ 
مركــزه اإلعالمي وصــارت له اتصاالت 
واســعة مــع كل اطيــاف الشــعب 
العراقــي، وصــار يتابــع النشــاطات 
واليوم  واملهرجات،  االحتفاالت  ويحضر 
توج عمله باحتفال بيوم بغداد حاضرة 
الدنيا في بيت املعرفة املندائي كدليل 
على ان مكونات العراق تعيش وحتتفل 
في حضن العراق النهم ميثلون اللحمة 
الوطنية لهذا الوطــن العريق وال فرق 
بن مكون واخــر او قومية وأخرى الكل 

يصدح ويغني للعراق.

الصباح الجديد - وكاالت:
جيمي  البريطاني  الرحالــة  انطلــق 
كورنيل في رحلة بحرية من إشبيلية 
بإسبانيا في ذكرى مرور خمسة قرون 
على أول رحلة بحرية قام بها إنســان 

حول العالم.
وســتخلو رحلــة كورنيــل متاما من 
االنبعاثات الكربونية باستعماله زورق 

يعمل بالكهرباء.
ويخطط كورنيل للســير على املسار 
نفســه الذي ســلكه املستكشفان 
فرديناند ماجالن وخوان سيباســتيان 

إلكانو.
وقال كورنيــل للصحفين إن الرحلة 

"لها بعــدان، أولهمــا تاريخي، ألنني 
أرغب فــي الســفر بالطريق األصلي 
التاريخي، والثاني مهم جدا بالنسبة 
لي يتمثــل بحمايــة البيئــة. لهذا 
السبب أستعمل قاربا يعتمد بشكل 
كامــل علــى الكهرباء مــن دون أي 

انبعاثات".
وكان كورنيــل أمت رحلتــه األولى حول 

العالم بن عامي 1975 و1981.
وبعد عودته إلــى بعض األماكن التي 
زارهــا خالل الرحلة، قــال كورنيل إنه 
أصيب بالذهــول بعــد أن رأى الدمار 
الناجم عــن تغير املنــاخ، األمر الذي 

دفعه للتحدي والقيام بالرحلة.

بريطاني يطوف العالم بقارب كهربائي

شناشيل بغداد تعزف وتغني اللوان بغداد

الصباح الجديد - وكاالت:
برغم نفــي عدد كبيــر من جنوم 
الغنــاء مــن حقيقــة أن بعض 
أغانيهــم تعبر عن مواقفهم في 
احلياة، وتصف بكلماتها ومعانيها 
بعض صفاتهم ومشــاعرهم، إال 
أن البعــض منهــم يتمتع بقدر 
بذلك  ويعترف  الصــدق  أكبر من 
تايلور  األميركيــة  املغنيــة  مثل 

سويفت.
وبحسب موقع "بازفيد" ،اعترفت 
العمر"30  من  البالغة  ســويفت 
ألبومها  عامــاً" والتــي تصــّدر 
الغنائي الثامن "فولكلور" بورصة 
املتحدة  الواليــات  في  األلبومات 
والكثيــر مــن دول العالــم في 
مقابلة حديثة لها مع أســطورة 
املوسيقى بول مكارتني في مجلة 
"رولنغ ستون"، بأن أغنياتها تعبر 
عن حياتها ومشاعرها، وباألخص 

Peace" من  أغنيتهــا " ســالم 
"فولكلــور"  الثامــن  ألبومهــا 
فتاة  تتحــدث عن معانــاة  التي 
وشخصية عامة يتملكها الرعب 
من الوقوع في احلب، كما اعترفت 
بأن أغنيتها "ســالم" مستلهمة 
واقع وتفاصيــل عالقتها مع  من 
خطيبهــا املمثل جــو ألوين "29 

عاماً".
وكشفت ســويفت أهمية وتأثير 
وجود خطيبها في حياتها فقالت 
إن خطيبهــا "جــو ألوين" جعل 
حياتهــا أجمــل وأفضــل، وأنها 
تعيش معــه قصة حــب رائعة، 
وحتاول أن تعيــش حياتها بصورة 
الباباراتزي  برغم طوفان  طبيعية، 
الذيــن يحاصرونها طــوال اليوم 

ويرصدون كل حركتها وإمياءاتها.
وأضافت أن خطيبها جو ال يستاء 
الناس عنه  أو يعارض ما يقولــه 

وعنها من أخبار مزيفة، ألنه يعرف 
وقالت  بينهما.  هو حقيقــي  ما 

إنها تتمنى أن يتفهم خطيبها 
ومعاناتها  تفكيرهــا  طريقة 
ويتكيف معها لكي يؤسسا 
ما  اجلديدة،  حياتهمــا  معاً 
تالحظه فعال في خطيبها 
الذي جنح في أن يشــعرها 
اعتياديــة  فتــاة  أنهــا 
وجتد من  أن حتب  تستحق 

يحبها لذاتها اجملردة.
وذكــرت تايلور ســويفت 
كانــت  بإنهــا  أيضــاً 
تــدرك أهميــة موهبتها 
منذ  وأهميتهــا كمغنية 
بدايــة مســيرتها الفنية 
املبكــرة حــن كانت في 
الـ16 مــن عمرها، اذ بدأت 
منذ هــذا الســن بإصدار 

ألبوماتها واحداً تلو اآلخر.

تايلور سويفت تعترف ان 
اغنياتها تعبر عن حياتها الخاصة

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفــت مواقع التواصــل االجتماعي امس 
االول بعيد ميــالد املطربــة اللبنانية فيروز 
الـ85، اذ أطلق جمهورها العريض في الوطن 

العربي تغريدات منسوجة بأجمل األمنيات.
وتعد نهــاد رزق وديع حداد، املعروفة باســم 
فيــروز، من أشــهر املطربــات العربيات في 
العالــم، ولها جمهور واســع فــي العالم 
العربي واألجنبي على حد ســواء، فهي متثل 

األيقونة الفنية اللبنانية.
وبدأت فيروز مســيرتها الفنيــة في نهاية 
املؤلف  اكتشــفها  بعدمــا  األربعينيــات، 
املوسيقى محمد فيلفل، حينما كان يبحث 
عن أصــوات جديــدة لضمها إلــى اإلذاعة 

اللبنانية.
إلــى "الكونســرفاتوار"، لتتعلم  وانضمت 
أصول املوســيقى والغنــاء، فأعجب حليم 
حينذاك،  لإلذاعة  املوســيقى  املدير  الرومي، 
الفني  اســمها  عليها  واقتــرح  بصوتهــا 

"فيروز".
وتعرفت فيــروز على املؤلفن املوســيقين 
املشــهورين، عاصي ومنصور الرحباني، في 
اإلذاعة، وتعاونــت مع "األخوين رحباني" في 
مجموعة  وقدمــت  اخلمســينيات،  مطلع 

كبيرة من األعمال الغنائية واملســرحية 
واألفالم الســينمائية، التي جمعت بن 
األحلان الشــرقية، والفولكلور اللبناني، 
معهما  فشــكلت  الغربية،  واألنغــام 
عالمــة فارقة في مهرجانــات بعلبك 
بعلبك  بـ"عمــود  ولقبت  الشــهيرة، 

السابع".
كما غنت فيروز لكبار الشعراء، أمثال 
جبران خليل جبران، واألخطل الصغير، 
وســعيد عقل، الذي لقبها بـ"سفيرة 
لبنان إلــى النجــوم." وكان آخر ألبوم 

لفيروز صدر فــي  العام 2017، من أحلان 
ابنتها رميــا الرحبانــي، أما آخر 

ظهــور علنــي لهــا فكان 
2011  حن  نهاية العــام 
حفالت  مجموعة  أحيت 
علــى مســرح البالتيا 
في جونية على ساحل 

كسروان بلبنان.

مواقع التواصل تحتفي بميالد فيروز
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