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بغداد - الصباح الجديد:
القانونية في  اللجنــة  أكــدت 
األربعاء،  أمــس  النواب،  مجلس 
اجناز جميع اإلجراءات التشريعية 
مشــيرة  لالنتخابات،  واملاليــة 
إلــى أن إكمال نصــاب احملكمة 
مبرحلة  يتعلق  العليــا  االحتادية 
املصادقــة علــى النتائج، الفتة 
إلى أن إجماع سياسي على اجناز 

االقتراع املبكر.
اللجنة محمد  نائب رئيس  وقال 
"الصباح  إلى  حديث  في  الغزي، 
النواب  "مجلــس  إن  اجلديــد"، 
االنتخابية  القوانني  سلة  أكمل 
باالقتــراع وكذلــك  املتعلقــة 
تشــكيل املفوضية بشــكلها 

احلالي من القضاة".
"احلكومة  أن  الغــزي،  وأضــاف 
طالبت لتأمــني اقامة العملية 
من  الســادس  في  االنتخابيــة 
حزيــران املقبل بتشــريع قانون 

لتمويل االنتخابات".
وأشار، إلى أن "عملية التصويت 
علــى القانــون الــذي يتضمن 
رغم  قــد حصل  جديدة  قروضاً 
البرملان  لكــن  عليه  املالحظات 
أوصل رسالة بأنه ال يريد أن يقف 
حجر عثرة أمــام جهود االقتراع 

املبكر".
ونوه الغزي، إلــى أن "ما ننتظره 
حالياً هو تشــريع قانون احملكمة 
الهيئة  فهذه  العليــا،  االحتادية 
القضائيــة ال يتعلــق عملهــا 
بأصل االنتخابات لكن باملصادقة 

على نتائجها".
وزاد، أن "قانــون االنتخابــات لم 
يلزم إجــراء االقتــراع بالبطاقة 
ال  التي  القدمية  أو  البايومتريــة 
تتمتع باحلصانــة الكافية مثل 
بصمة  أو  الشــخصية  الصورة 

العني".
أن "جميــع  الغــزي،  ويواصــل 
على  متفقة  السياسية  القوى 
رغبة  املبكرة  االنتخابــات  اجراء 
لتطلعــات الشــارع العراقــي 

ومن  احلالي،  الوضع  على  الناقم 
ثم أصبحنا أمام قرار عام".

وشــّدد، علــى أن "األمم املتحدة 
جنــاح  بامكانيــة  أبلغتنــا 
االنتخابات وفــق القانون احلالي 
املالحظات على  مع وجود بعض 

نصوصه".
وأكــد الغــزي، أن "املوعد الذي 
أطلقه رئيــس الوزراء مصطفى 
االنتخابات  لتحديــد  الكاظمي 

العام، كون ليس من  هو للعرف 
صالحياتــه اتخاذ هــذا االجراء، 
كون ذلك مــن اختصاص رئيس 
اجلمهورية حصــراً بعد أن يحل 

البرملان نفسه".
ومضى الغزي، إلى أن "االنتخابات 
العامــة ذات خطــورة كبيــرة 
السيما في الظروف السياسية 
احلالية وبالتالي ينبغي أن يتعاون 

من أجل إجناحها".

مــن جانبه، ذكر عضــو اللجنة 
إلى  تصريح  في  اجلابري،  ســتار 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "جميع 
املمهدة  التشــريعية  اإلجراءات 
حسمها  قد  املبكرة  لالنتخابات 

البرملان".
وأضــاف اجلابــري، أن "ما تبقى 
لنــا هو إكمال نصــاب احملكمة 
العليا من خالل تعديل  االحتادية 
قانونها  من  امللغاة  الثالثة  املادة 

وهو احلل األقرب إلى الواقع".
ولفت، إلــى أن "مجلس النواب 
بدورته اجلديدة هو من سيتناقش 
القوانني اجلدلية، وما علينا حالياً 
هو تهيئة الظــروف لالنتخابات 
وعدم  جناحها  يضمن  مبا  املبكرة 

خضوعها للتأثير السياسي".
وانتهى اجلابري، إلى أن "موضوع 
هو  املبكرة  لالنتخابــات  املضي 
األفضل للوضع العام، الســيما 

الشــارع  غضب  اســتمرار  مع 
ونقمته من الوضع احلالي".

يشــار إلــى أن رئيــس الــوزراء 
مصطفــى الكاظمــي كان قد 
أعلن عــن حتديد الســادس من 
حزيران املقبل موعداً لالنتخابات 
مجلس  ســارع  فيما  املبكــرة، 
قوانني  ثالثــة  لتشــريع  النواب 
متتالية لالنتخابات وللمفوضية 

ولتمويل عملية االقتراع.

القانونية النيابية: مجلس النواب حسم جميع 
اإلجراءات التشريعية الممهدة لالنتخابات المبكرة

لجنة نيابية: موظفون ومسؤولون في هيئة االتصاالت 
يتالعبون بحسابات شركات النقال

محاوالت لتبرئتها من الديون من الديون السابقة االزمة االقتصادية والعنف االسري من بين االسباب

نسبة االنتحار بين الرجال في االقليم تفوق
 مثيلتها عند النساء بثالثة اضعاف

بغداد - الصباح الجديد: 
اإلعالم  جلنــة  عضــو  كشــف 
الربيعي،  عالء  النائب  واالتصاالت 
عن مخالفــات قانونية ملوظفني 
ومســؤولني في هيئة االتصاالت 
لصالح  باحلســابات  يتالعبــون 

شركات الهاتف .
 وقــال الربيعي في بيان صدر عن 
مكتبه واطلعــت عليه الصباح 
معلومات  وردتنا  امــس:"  اجلديد 
موظفني  مــن  ترتيــب  بوجــود 
االعالم  هيئــة  في  ومســؤولني 

شركات  مخولي  مع  واالتصاالت 
الهاتف النقــال تفيد بتحركات 
خالف القانون بشــأن شــركات 
الهاتف النقال  وديونها السابقة 
والفوائــد  عبر حذف  والضرائب 
املبالــغ من احلســابات  بعــض 
لتبرئتهــا من الديون الســابقة 
وبالتالي تطالب الشركات بدورها 
بتعويضــات  مادية مــن الهيئة 
نتيجة الشــكوى ما سيقلل مما 
بذمتها من مستحقات بطريقة 

) املقاصة( ".

وأضــاف:" وردتنــا معلومات عن 
فتح حســاب ثان باســم الهيأة 
في مصــرف الرافدين وليس في 
املصــرف العراقــي للتجارة كي 
يتم دفع مبلغ اخلدمة الشــاملة 
البالــغ 430 مليار دينــار عراقي  
مترتب بذمة الشركات ملدة عشر 
سنوات كي يصار إلى التصرف به 
من دون رقابــة من  الدولة وحتى 
التعــاد املبالغ إلــى وزارة املالية 
واملبلغ هذا هو ٪1،5 من من اصل 

."19،5٪

وتابع:" ازاء مــا وردنا نحذر من ان 
حسابات الهيأة والشركات كافة 
ســتخضع إلى تدقيق ومراجعة 
وســيتحمل املوظــف املقصــر 
املسؤولية القانونية مع تضمينه 
املبالــغ املهدورة من املــال العام 

ومحاسبته.
الرقابية مبسمياتها   ودعا  اجلهات 
كافة إلــى االهتمــام باملعلومات 
االحتمــاالت ألن من  قيد  وجعلها 
يتغاضــى عن هدر املــال العام بل 

ويدافع عمن هدره اليؤمن جانبه".

السليمانية - عباس كاريزي:
وفقا الحصاء اجرته املديرية العامة 
حملاربــة العنــف ضد النســاء فان 
نســبة قتلى الرجال فــي االقليم 
تفوق مثيلتها بني النســاء لالشهر 
 2020 عــام  من  االخيرة  التســعة 

احلالي.
اربعة  عن تسجيل  املديرية  واعلنت 
حاالت قتل لنساء وقيام 18 اخريات 
باالنتحــار، فيمــا ســجلت مقتل 
خمســة رجال، واقدام 53 رجل على 

االنتحار.  

ســكرتير احتاد الرجــال في االقليم 
برهان علي اشار في حديث للصباح 
اجلديــد، الى ان اوضــاع الرجال في 
االقليــم ســيئة للغاية مــا يدفع 
ببعضهــم الى التفكيــر باالنتحار 

وانهاء حياتهم.
واوضح علي، ان هنــاك العديد من 
والفعاليات  والنشــاطات  احلمالت 
التــي تعنى باحلد مــن العنف ضد 
النســاء واحلفاظ على حقوقهن، اال 
انه باملقابل ال توجد نشاطات موازية 
لتلك لضمان حقــوق الرجال، ومنع 

االسري  التعنيف  حاالت  اســتمرار 
التي يتعرضون لها باستمرار، ورغم 
قتل عــدد منهم وقيام العشــرات 
املنظمــات  ان  اال  االنتحــار  علــى 
واجلهــات املعنية ال تعيــر اهتماما 
ملــا يعانيه الرجال فــي االقليم من 

مشاكل وضغوطات نفسية.
ولفــت علي الــى، ان احتــاد الرجال 
سجل خالل االشــهر التسعة من 
العــام احلالي 519 شــكوى حلاالت 
عنف مورســت ضد الرجال من قبل 
النساء في مختلف مناطق االقليم، 

وتابع قائالً: "دون شــك االرقام اكبر 
انــه نتيجة  من ذلــك بكثيــر، اال 
االجتماعية  والتقاليــد  للعــادات 
املعنفون  الرجــال  مــن  كثير  فانه 
لتســجيل  الرجال  احتاد  اليقصدون 

شكوى ضد من يعنفهم".   
االحتاد ســجل خمس  ان  واضــاف، 
حاالت قتــل ضد الرجــال من قبل 
بالتنســيق مع اشخاص  النســاء 
اخرين، كاشــفاً عن انتحار 54 رجالً 
املعيشــية  لالوضاع  نظــرا  اخرين 

واالجتماعية السيئة.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية 
التي  “الضريبة  ان  العقابي  حســني 
فرضت على الراتب الكلي للرئاسات 
الثــالث ضمــن املوازنة والتــي تبلغ 
نسبتها %40 ستوفر اكثر من نصف 

ً تريليون دينار شهريا.
وقال  العقابي  ان هذه االموال يجب 
ان تبوب بشــكل صحيح لالستفادة 
منهــا فــي ســد العجــز باملوازنة 
“احلكومة  ان  مبينــا  التشــغيلية”، 
يقع على عاتقها  مسؤولية تضمني 
إيرادات املشتقات النفطية الداخلية 
ضمــن املوازنة كونهــا ال تذهب الى 

خزينــة الدولة وتوفــر حجما كبيرا 
من االموال. وبحســابات بســيطة، 
جند ان ما يفترض ان يســتقطع من 
الثالث خالل سنة  الرئاســات  رواتب 
يغطي صرف رواتب شهر واحد لكل 
موظفي البالد وهم باملاليني، في حال 
اســتندنا الى تصريح عضو اللجنة 
املالية جمال كوجر الذي كشف في 
بداية حزيران " عن حاجة العراق الى 
6 ترليون دينار شهريا لتغطية رواتب 

املوظفني " كما قال باحلرف الواحد.
يذكر ان املوازنــة العامة لعام 2021 
الراتب  تضمنت فرض ضريبــة على 
الكلي للرئاسات الثالث بنسبة 40%.

بغداد - الصباح الجديد:
االربعاء،  الشمري،  النائب كاظم  دعا 
احلكومــة الــى إيجاد حلــول دائمة 
ملشــكلة جتهيز احملطات الكهربائية 
بالغاز املستورد ملنع انهيار املنظومة 
الكهربائيــة في البلد، مشــيرا الى 
ان احلــل يكمن فــي تنفيــذ جولة 
املتعلقــة  اخلامســة  التراخيــص 

باستخراج الغاز من حقول ديالى.
وقال الشمري في بيان تلقت الصباح 
اجلديــد نســخة منــه: "تعرضــت 
املنظومــة الكهربائيــة فــي االيام 
الســابقة إلى انهيار كبير بســبب 
توقــف جتهيــز الغاز املســتورد إلى 
العراق ألســباب عديــدة وهنا نود ان 
نؤكد ان هذا الوضع ســيبقى قائماً 

مالم جند حالً دائماً ملشــكلة جتهيز 
التي صممت على  العراقية  احملطات 
الغاز فاســتمرار االعتماد على الغاز 
املســتورد فقط يخل باألمن الوطني 
العراقي ويعرضه إلى خطر كبير في 
حال توقفت امدادات الغاز ألي سبب 

كان".
وأضــاف الشــمري ان "العراق ميتلك 
العديد من احللــول لتقليل االعتماد 
موارده  وتعظيم  املستورد  الغاز  على 
فعالية  احللــول  واكثــر هذه  احمللية 
وجاهزية هو تنفيذ جولة التراخيص 
اخلامســة املتعلقة باستخراج الغاز 
من حقول ديالى الغازية حيث تتواجد 
كميات هائلة منــه تتجاوز اكثر من 

عشرة ترليون قدم مكعب".

بغداد - الصباح الجديد: 
أنتقــد عضو فــي اللجنــة املالية 
النيابية امس االربعاء مشروع قانون 

املوازنة املالية لعام 2021.
وقــال عضــو اللجنة أحمــد حمه 
رشــيد في بيان صدر عن مكتبه ان 
"موازنــة ٢٠٢١ من حيث الشــكل 
أرقــى موازنة منــذ ٢٠٠٦ حتى اآلن 
وحتتوي على مجموعــة من التقارير 
واملوازنة  التجارية  السياسة  املهمة 

النقدية....الخ".
وأضاف "أما من حيث املضمون فهي 
أتعــس موازنة أعدتهــا وزارة املالية 

من حيث ضخامة النفقات القتصاد 
منهار وأكبر عجز ليس باســتطاعة 
العــراق تغطيته اال مــن خالل أذية 
وصفت  الســياق،  وفي  الشــعب". 
اللجنة املالية النيابية املوازنة املالية 
2021 بانهــا "كبيرة وضخمة  لعام 
اللجنة شــيروان  وقال عضو  جداً". 
ميــرزا في تصريح تابعتــه الصباح 
اجلديد امــس األربعــاء، ان  "املوازنة 
160 ترليــون دينار  تقدر بأكثــر من 
وهذه األمــوال ضخمة وكبيرة جداً" 
مؤكداً ان "مجلس النواب ســيقوم 

بتعديل املوازنة.

الموازنة الجديدة أتعس موازنة 
جراء ضخامة النفقات القتصاد منهار

اللجنة المالية النيابية :

تعادل رواتب كل الموظفين لشهر

إكمال نصاب المحكمة االتحادية يتعلق بالمصادقة على النتائج

جلسة سابقة جمللس النواب 

الضريبة المفترضة على رواتب الرئاسات 
الثالث توفر أكثر من 6 تريليون دينار سنويًا

تحذيرات من انهيار منظومة الكهرباء

الصباح الجديد - متابعة:
بعد إعــالن املغرب إقامة عالقات 
مــع  متكاملــة  دبلوماســية 
إسرائيل، رشح مراقبون دول عدة 
ســتنظم ســتنضم الى قطار 
اإلمارات  دشــنته  الذي  التطبيع 
وتبعتهــا البحريــن ثــم انتقل 
أخيرا  اســتقراره  قبل  للسودان، 

في الرباط.
ومن ضمــن الدول التــي دخلت 
التي  قطر  الترشــيحات،  قائمة 
مع  صريحة  بعالقــات  حتتفــظ 

إسرائيل منذ التسعينات.
ومع ذلــك، رفضت الدوحة طلب 
الواليــات املتحــدة باالنضمــام 
نوفمبر  فــي  إبراهيم  ملعاهــدة 
مصدر  أفــاد  حســبما  املاضي، 
لصحيفة "جيروزاليم بوســت" 
اإلســرائيلية الذي قال إن الرفض 
القطري من احملتمل أن يتغير في 

عهد اإلدارة األميركية اجلديدة.
وكانــت الواليات املتحــدة قادت 
العربيــة  التطبيــع  صفقــات 

اجلديــدة مــع إســرائيل، حيث 
احتضــن البيت األبيــض توقيع 
صفقتي اإلمــارات والبحرين في 

منتصف ايلول املاضي.
ومعروف انه بعد صعود الشــيخ 
حمــد بــن خليفة للعــرش في 
بالغاز  الغنية  اخلليجيــة  اإلمارة 
دشــنت   ،1996 عام  الطبيعــي 
الدوحــة عالقــات جتاريــة مــع 
مكتبا  افتتحت  أن  بعد  إسرائيل 
للتمثيــل التجاري اإلســرائيلي، 
وجود  عــدم  مــن  الرغم  علــى 
بني  دبلوماســية كاملة  عالقات 
البلديــن، إال أن هذا املكتب أغلق 
من اجلانب القطري بعد 4 سنوات 

من افتتاحه.
حماس مفتاح التحول

اإلســرائيلية  الصحيفة  وقالت 
إن "العالقــات التــي تطورت بني 
إســرائيل وقطر لتوفير التمويل 
االنهيار  وجتنــب  حلماس  الكافي 
االقتصادي واحلرب في قطاع غزة، 
ميكن أن تكون محــرك التطبيع 

بني البلدين".
وأشارت إلى أن "التنسيق الوثيق 
لتســهيل  إســرائيل وقطر  بني 
لتمويــل اقتصــاد قطــاع غزة، 
مرجح أن يكــون مفتاح التحول 
لنقل الدوحة إلى اتفاق تطبيع".

الباحث واحمللل  وفي السياق، قال 
إيدي  اإلســرائيلي،  السياســي 
"هنــاك مصالــح  إن  كوهــني: 
مشــتركة بني األطراف الثالثة"، 
موضحــا أن "إعادة إعمــار غزة 
ووجود املال القطري من مصلحة 

الدولة اإلسرائيلية".
ورغــم ذلــك، اســتبعد كوهني 
وجود اتفاق تطبيــع بني البلدين 
في الوقت القريــب، قائال: "قطر 
ترغب أن تبقــي الوضع كما هو 
حاليا"، غير انه اكد أن املسؤولني 
في بــالده علــى تواصل شــبة 
يومي مــع نظرائهم في الدوحة 
"بحجة الوســاطة مــع حركة 
"جيروزاليم  تقول  فيما  حماس"، 
بوست" في تقريرها إن "االرتباط 
األميركي القطري وقدرة الدوحة 
على منع حماس من شــن حرب 
من  جعل  إسرائيل،  على  واسعة 
املوســاد مســتعد للتعامل مع 
املتعلقة  القضايا  بشأن  الدوحة 

بقطاع غزة".
وقال كوهني إن "سياســة قطر 
تأتي مــن وراء الكواليس، بحيث 
وفي  إسرائيل،  مع  عالقات  لديها 
حماس  حركة  تدعم  ذاته  الوقت 
في قطاع غــزة"، مردفا: "اللعب 
على احلبلــني كان دائما شــعار 

قطر". 
األزمة سبب التأخير

وأشــار كوهني إلى أن مســألة 
إقامة عالقات دبلوماسية كاملة 
تعد "ممكنة"  وقطر  إسرائيل  بني 
فــي عهــد الرئيــس األميركي 
املنتخــب جــو بايــدن، مضيفا: 
"إذا ما انحلــت األزمة اخلليجية 
إسرائيلية  صفقة  نشــاهد  رمبا 

قطرية".
وتســتضيف الريــاض القمــة 
اخلليجيــة في يوم 5 يناير املقبل، 
في  بانفــراج  توقعــات  وســط 
األزمــة التي شــهدت مقاطعة 
قبل  لقطر  وحلفاءها  السعودية 

3 سنوات.
وعزا كوهني أسباب عدم انضمام 
الدوحــة مــع الــدول العربيــة 
التــي اجتهــت إلقامــة عالقات 
إسرائيل،  مع  كاملة  دبلوماسية 
إلى األزمة اخلليجية التي "جعلت 
قطــر ترمتي في احلضــن اإليراني 

التركي"، على حد تعبيره. 

األزمة الخليجية هي التي اعاقتها

مراقبون يرجحون: التطبيع بين قطر وإسرائيل يمر عبر غزة

تقريـر

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتفع النفط يوم امس األربعاء، 
إذ تلقــت األســعار دفعة من 
للتخفيف  مالي  حتفيز  حزمة 
كورونا  فيــروس  تداعيات  من 
في الواليات املتحدة وانخفاض 

مخزونات النفط اخلام.
وصعدت العقــود اآلجلة خلام 
برنــت 35 ســنتا، أو ما يعادل 
%0.7 إلى 51.44 دوالر للبرميل 
 08:03 الـــ  الســاعة  بحلول 
وأضاف  غرينتــش،  بتوقيــت 
خام غرب تكســاس الوسيط 
األمريكي 30 سنتا، أو ما يعادل 
%0.6 إلى 48.30 دوالر للبرميل.

كبير  إينــس،  ســتيفن  وقال 
العاملية  السوق  إستراتيجيي 
لــدى أكســي، وهي شــركة 
زالت أســعار  سمســرة: ”ما 
الدعــم من  النفــط تلقــى 
ضعف الــدوالر األمريكي أثناء 
الليل وأخيرا وجدت صديقا في 

تقرير اخملزونــات ملعهد البترول 
األمريكي“.

البتــرول  ”معهــد  وأضــاف 
أورد ســحبا أكبر  األمريكــي 
بكثيــر مقارنة مع متوســط 
التوقعــات خملزونــات اخلام في 
األسبوع املنتهي في الـ 25 من 

كانون األول/ديسمبر“.
ونــزل الدوالر ألدنى مســتوى 
فــي بضــع ســنوات مقابل 
العديد مــن العمالت، إذ نّحى 
تأجيــال  جانبــا  املتعاملــون 
جديدا لتقدمي أموال حتفيز في 
الواليات املتحــدة، وأبقوا على 
رهاناتهم بأن تقدمي مساعدات 

مالية إضافية ما زال مرجحا.
اآلسيوية  األســهم  وارتفعت 
ملستويات قياسية مع مراهنة 
تعــاف  علــى  املســتثمرين 
اقتصادي قوي في العام املقبل، 
في الوقت الــذي ال توجد فيه 
مؤشرات تذكر على أن صانعي 

النفط يرتفع بفضل آمال 
تعافي الطلب وانخفاض 

المخزونات األمريكية

قطر واسرائيل سنوات من ود ال ينقطع

التزم 
بوسائل 
الوقاية
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البصرة - سعدي السند:
تابع مكتــب الصباح اجلديــد في البصرة 
عددا من أنشطة الكليات واملراكز العلمية 

التابعة جلامعة البصرة .

حملة لتوزيع املعقمات ووسائل الوقاية
فقد قامــت كلية الصيدلــة في جامعة 
البصــرة بإطالق حملة لتوزيــع املعقمات 
ووســائل الوقاية من جائحــة كورونا على 

مدارس البصرة.
وبني عميد كليــة الصيدلة الدكتور فالح 
حســن شــري ان هذه احلملة تأتي ضمن 
مبــادرة كليــة الصيدلة التــي اطلقتها 
خلدمة اجملتمع وللحد من انتشار وباء كورونا 
و لشعورنا باملسؤولية جتاه اجملتمع بجميع 

شرائحه في ظل االزمة . 
واضاف عميد الكلية ان زيارتنا ملتوســطة 

رحيم جاســم و اعدادية عبداجمليد املاجدي 
وتزويدهم باملعقمات وجل االيدي والكفوف 
والكمامــات هو جزء بســيط من خدمتنا 

املستمرة للمجتمع

االثار اجلانبية لألصابة بفيروس كورونا
كما نظمت كلية الصيدلة حلقة نقاشية 
عن االثــار اجلانبية لألصابة بفيروس كورونا 

مبشاركة باحثني و ومختصني.
القتها  احللقــة محاضــرة  وتضمنــت 
الدكتورة ابــرار ســلمان  بينت خاللها 
ظهــور فيــروس كورونا  فــي اول دولة 
وهي الصني ثم انتشــاره الى باقي انحاء 
العالم ، وشــرحت االعراض الســريرية 
لهــذا املرض وهي اجلفــاف، ارتفاع درجة 
احلرارة، نحول شــديد للجسم، وفقدان 
حاســة التذوق والشــم  حيث ان بعض 

املرضى املصابني بكوفيد 19 لديهم تأثير 
طويل االمد و هو تســاقط الشعر ولقد 
وجد الباحثون ان تســاقط الشعر الذي 
يحدث بسبب فيروس كورونا هو بسبب 
ارتفــاع درجة احلــرارة والتوتــر واالجهاد 
النفسي ويحدث تساقط الشعر بسبب 
كوفيد19 بعد ثالثة اشــهر من الشفاء 
التام من الفيروس ويســتمر ستة اشهر 
حيث يتســاقط %50 من الشعر و لقد 
اشــار اخلبراء ان هذا النوع من التساقط 
ســوف يتوقف تدريجيا و يعود الشــعر 
للنمــو وانه يجب التركيــز على القيام 
بالتماريــن الرياضية املنتظمــة والنوم 
والبروتينات  الفيتامينات  وتناول  الكافي 

والتقليل من التوتر.

سفرة علمية لطلبة كلية علوم 

البحار
وضمــن برامج كليــة علــوم البحار - 
املســتوى الثالث للعام الدراسي 2020-

2021 مــع اتخــاذ االجــراءت الصحية 
والتباعد االجتماعي واخذ مســتلزمات 
التعقيم أقيمت ســفرة علمية ملصنع 
والذي  البالستيكية  للصناعات  البصرة 
يضم خمســة خطــوط أنتاجية وخطا 

ألعادة تدوير اخمللفات البالستيكية.
وتهدف السفرة العلمية تعريف الطلبة 
مبراحــل إعــادة تدويــر مخلفــات املواد 
البالســتيكية وأهميــة تخليص بيئتنا 
منها واألســتفادة من هذه املواد العادة 
أخرى وكذلك تخليص  إستخدامها مرة 
البيئة من التلوث البالستيكي ومما يجدر 
األشارة ان املعمل هو من املعامل اجليدة  
وذات املواصفــات العاليــة و انه مطابق 

ملواصفات اآليزو اقيمت هذه السفرة .

التحليل اجلغرافي لبعض أمراض 
الطفل 

وناقشت دراسة في كلية اآلداب بجامعة 
البصرة التحليل اجلغرافي لبعض أمراض 
الطفل في محافظة البصرة للمدة من 
التي  الدراســة  ، وتضمنت   2018-2009
قدمها الطالب اكرم علي حســني اربعة 
فصول، تناول فــي الفصل األول املدخل 
الثاني  الفصــل  اما  للدراســة  النظري 
فتطرق الى التغيــرات الزمانية ألمراض 
الطفل وأوضح الفصــل الثالث التوزيع 
املكانــي ألمراض الطفل وبــنّي الفصل 
الرابــع االبعــاد الدميوغرافية للمصابني 

بأمراض الطفل.
وحتديد  معرفــة  الى  الدراســة  وتهدف 

األكثر  واملزمنة  االنتقالية  األمراض  أنواع 
شــيوعا بني األطفــال وإنشــاء قاعدة 
بيانات جغرافية دقيقة وشاملة تسهم 
في فهم الواقــع الصحي في محافظة 
التغيرات  البصرة، فضــال عن كشــف 
األمراض  لتلك  املكاني  والتوزيع  الزمانية 
والوقــوف على حجــم املصابني وحتديد 

املناطق األكثر احتضانا وتأثراً باملرض.
وتوصلت الدراســة الى ان االمراض قيد 
الدراســة هي عامليــة االنتشــار وأنها 
تتفاعــل على وفق العوامــل اجلغرافية، 
وان نسبة االصابات غير مستقرة بسبب 
العوامل واملتغيرات الطبيعية والبشرية.

دورة تدريبية عن السياقات االدارية 
واخلطابات الرسمية

املستمر  والتعليم  التطوير  ونظم مركز 

في جامعــة البصــرة دورة تدريبية عن 
السياقات االدارية واخلطابات الرسمية. ، 
وتهدف الدورة التي قدمتها التدريســية 
عرفــات ناصر جاســم الى رفــع كفاية 
ملمارســة  االداري  اجملال  في  املشــاركني 

املهام  والواجبات املكتبية.
وتضمنــت الدورة شــرحا ملفهوم االدارة 
والســياقات املتبعــة وطــرق التعامل 
معها وكتابة اخلطاب الرسمي والتمييز 
بني انواعــه ومعرفة اهدافــه واهميته  
ومعاجلة مشاكل الســياقات الرسمية 

واختالفها بني املؤسسات.
ودعت الدورة الى ضــرورة ترصني احملررات 
االيفاء  لضمــان  الرســمية  واخملاطبات 
الــدورات  وتكثيف  اجلــودة  مبتطلبــات 
اجملال  العاملــني في  املماثلــة ومواكبة 

االداري لنظريات علم االدارة احلديث .

الصباح الجديد تتابع عددا من أنشطة جامعة البصرة 

حمالت لتوزيع المعقمات ووسائل الوقاية 
على المدارس وندوات عن جائحة كورونا وأمراض الطفل 

بغداد - الصباح الجديد: 
أســتقبل مديــر عام الشــركة 
العامــة لتعبئة وخدمــات الغاز 
املهندس علي عبدالكرمي املوسوي 
وزارة  صباح يــوم امــس وكيــل 
االحتادي  األمن  الداخلية لشــؤون 
الفريق الركن محمد نعمة احلسن 
وبرفقة مدير شرطة نفط الوسط 
احلقوقي صباح ســهيل  العميد 
عبــد اهلل وعدد مــن كبار ضباط 
مقــر الوكالة في مقر الشــركة 
ومت مناقشــة عدد  مــن القضايا  
التي تتعلق في أمن مقر الشركة 

واملناطق اجملاورة لها . 
قدم  اللقــاء  وخــالل  املوســوي 
للحاضريــن شــرحاً مفصالً عن 
تأهيل  وكذلك عن  الشركة  عمل 
البنى التحتية لها والتي اختلفت 

جذريًا عما كانت عليه في السابق  
املنطقة  التطور شمل  أن  ، مبيناً 
تأهيل مجسر  وأخرها  لها  اجملاورة 
الشــركة والبوابــة االكترونيــة 
الرئيســة بأحدث التقنيات والتي 
من شــأنها أن تكون سداً منيعاً 
التي  اإلرهابية  اخملططــات  بوجه 
تروم اســتهداف املواقــع احليوية 
في البــالد ،مســتذكراً العملية 
اإلرهابية االخيرة التي شــهدتها 
الشــركة ،  مثمًنا  الــدور الكبير 
الــذي تبذلــه اجلهــة األمنيــة 
اخملتصة في حماية أمن الشــركة 
للوفد  شكره  مقدماً  وموظفيها 
األمنية  تقــدمي اخلطط  الزائر في 
التي تصب في مصلحة الشركة 

ومفاصلها . 
وزارة  وكيــل  اشــاد  جانبــه  من 

الداخلية  باجلهــود الكبيرة التي 
تبذلهــا االدارة العليــا في تقدمي 
افضــل اخلدمات مــن توفير مادة 
الغــاز الســائل  للمواطنني في 
ظــل الضــروف العصيبــة التي 
شــهدتها البالد ، مؤكــدا خالل 
الالزمة  احلماية  توفيــر  عن  القاء 
شرطة  قطعات  قبل  من  للموقع 
واالســتفادة من  الوســط  نفط 
قطعات قوات الشــرطة االحتادية 
لتعزيز احلماية وتأمينها بشــكل 
كامــل ملنع العابثــني واإلرهابيني  
اليهــا كونها إحدى  الوصول  من 
توفر  التــي  املنشــآت اخلدميــة 
اخلدمات  للمواطنني ويجب تظافر 
احلماية  لتوفيــر  اجلهــود  جميع 
الالزمة الســتمرار  دميومة عملها 

خدمة للصالح العام .

وكيل وزارة الداخلية يطلع على االجراءات
 االمنية في شركة تعبئة وخدمات الغاز

جانب من زيارة وكيل وزارة الداخلية لشركة تعبئة وخدمات الغاز 
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اسماعيل زاير

مــا مر علينا عام بهذا البؤس .. مع اننا في العراق 
جربنا اعواماً بائســة كثيــرة ... ولكن عام 2020 
يعد عالمة فارقـة في استمـرار كوارثـه ومآسايه 
.. فمن احلـــرب االهليـــة والتزويـــر والتدميـــر 
االقتصـادي والسياسي مررنـا الى الكوارث العامة 
كغرق الناس وقتلهم وســبي النســاء واعـــادة 
سـوق النخاسة بحق مكونات مـن الشعـب الى 
تفجيـــر الكنائس علــى رؤوس املصلني وقتلهم 

باجلملــة في العاصمــة وفي يقية املــدن  ولكن 
سنة 2020 كانت اســتزادة كفرت الناس بأديانها 

وطفرتهم الى املنافي السقيمة . 
واذا مــا وجدنا احــدا ً يريد االحتفــال ففي العام 
الكريه من يالحقه بوباء كورونا ومشــتقاته . وهو 
وباء ال متتلك البشرية اداًة لتجنبه والشفاء منه اال 
املال غير املتوفر .. ومع ما تيســر من اموال النفط 
بوسعنا ان نقول اننا محظوظون مقارنة بشعوب 

افريقيا واميركا الالتينية . 
وكنا في العراق قد اتخنا من مصطلح » اإلصالح 
» متيمة قد تستجاب نداءاتها لتحسني امور بيتنا 

واليائســني  الفقراء  ولكن  األركان.  متضعضــع 
واآلملني كانوا اقلية باملقارنة مع القطط السمان 
واالحزاب السمينة فيما اســتتب الوضع لهوالء 
في اســتصدار قوانني تناسب املستقبل وتتحايل 
علــى العملية اإلصالحيــة لتصادرهــا في اخر 
املطاف .. وهكذا حتول شعبنا الى شعب شحاذين 
ينظر بعيون متوسلة ألصحاب اللجان االقتصادية 
ومندوبيهــم عســى ان ميرروا الوقت مــن دون ان 

يحاولوا » انقاذنا«
وصرنــا ننظـر الـى النـــاس وهـي تصـدر أنـات 
تلـو اخـــرى بينمـــا تبقـى الكتـــل متنعمـة 

ومبتسمـــة وســعيدة وتتطلع الينا بســخرية 
واستهزاء. 

فــي العــام 2020 اســقط بيــد املتظاهريــن 
والتشــرينيني واســتمرت حتى اليــوم  عمليات 
اغتيال الناشــطني منهم في اكثر من محافظة 
. والواقع يشــير الى عجز فاضح او تغاض فاضح 
عن القتلة الذين ارتكبوا مئات اجلرائم . وشــهدنا 
كيف بح صوت االرامل واألمهات الثكالى بفلذات 
اكبداهن وهن يصرخن بــكل الذين حولهم ومن 

دون جدوى. 
مــاذا نقول ايضاً بحق شــعبنا األســير الذي لم 

يكتف بهذه املصائب حتــى برز الينا من يقصف 
املعسكرات والســفارات ويقطع الشوارع بإسم 
انهاء احتالل ال وجود له . وصار ناطقون بأسمائهم 
ال يفقهــون من التأريخ او اللغة او املبادئ شــيئا 
يظهرون على شاشــات فضائياتهم املمولة من 
الوطنية  بــدروس  ايضاً  اخلارج يقصفوننــا نحن 
والكفاح ضد اإلمبريالية حتى صرنا ندعو اهلل ان 
ال يستجيب لتهديداتهم سياسيو اميركا فيردوا 

على قذائفهم بحرب ضدنا . 
هل انتهت شــرور 2020؟ ان شاء اهلل ... وليحفظ 

ربنا العزيز احلكيم، شعب العراق. 

كورونا والمرض يتسببان في رحيل
إلمع نجوم الرياضة العراقية 

يوم غد اجلمعة يبدأ العام اجلديد 2021، ونكون ودعنا العام 2020، الذي 
السابقة  االعوام  بقية  عن  يختلف  فهو  احلزن،  بعام  نصفه  ان  ميكن 
نستذكر من غادرنا الى رب رؤوف رحيم من ابرز جنوم الرياضة العراقية 
وقد  العراقية  القدم  كرة  جنوم  ابرز  من  كوكبة  العام  هذا  في  ورحل 

تسبب برحيلهم فايروس كورونا اللعني الذي خطف العديد منهم.

2020 العام االكثر صخبا ورعبا
العالم،  انحاء  كل  في  احلياة  بتعطيل  تسبب  الذي  األهم  احلدث  كان 
دول  كل  الى  وصل  حيث  جائحة  الى  حتول  الذي  كورونا  فيروس  انتشار 
التاسع من كانون  العاملية في  العالم تقريبا. وأعلنت منظمة الصحة 
الصينية. في  ووهان  فيروس كورونا مميت في مدينة  يناير، ظهور  الثاني 
غضون أشهر، انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 20 

مليون شخص، ما أدى إلى وفاة ما ال يقل عن 751000.

قائمة العمليات اإلرهابية للجماعات العراق 2020
المتطرفة في أوروبا لعام 2020 في 3 يناير 2020، وفي ظل تصاعد التوترات بني الواليات املتحدة 

طيار  بدون  مسيرة  بطائرة  غارة  املتحدة  الواليات  شنت  و إيران، 
على قافلة كانت تسير بالقرب من مطار بغداد الدولي، مما أسفر 
قاسم  القدس  فيلق  وقائد  الثوري  احلرس  في  اللواء  مقتل  عن 
بينهم  من  وكان  آخرين  أشخاص  تسعة  قتل  كما  سليماني، 

نائب قائد قوات احلشد الشعبي العراقي أبو مهدي املهندس.

3 يناير 2020 :  نفذ  شخص هجوما  بسكني  في منطقة »فيلجويف« 
جنوب العاصمة باريس ، املنفذ فرنسي اجلنسية  يبلغ من العمر 56 

عاماً. كان يعانى من اضطرابات نفسية.
4 فبراير 2020 : اعتدى عسكرّي  فرنسي بالسالح األبيض على دركّي 

في شرق فرنسا يبلغ منفذ االعتداء من العمر 19 عاًما.
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متابعة ـ الصباح الجديد:

يتعــرض االقتصاد العراقــي إلى ضغوط 
كبيرة جراء هبوط أســعار النفط وارتفاع 
نفقــات القطاع العام وتفشــي فيروس 
كورونا في البالد، ممــا جعل احلكومة غير 
قادرة على تســديد رواتــب املوظفني في 

أوقاتها احملددة.
وتدفع الدولــة العراقية رواتب ملا يقارب 7 
ماليني شــخص، تتمثل برواتب املوظفني 
واملتقاعديــن والســجناء السياســيني 
والشــهداء والرعاية االجتماعية، والذين 
تبلغ رواتبهم ســنويا 62 مليار دوالر، في 
حني بلغت إيرادات العراق من النفط منذ 
بداية العام وحتى ســبتمبر/أيلول املاضي 
30.2 مليار دوالر، وتعتمــد املوازنة املالية 

على إيرادات النفط بنسبة 93%.
سياســة  إلى  العراقية  احلكومــة  جلأت 
االقتراض الداخلي لسد العجز في املوازنة 
املالية ودفع رواتب موظفي الدولة، إذ ارتفع 
32 مليارا  االقتــراض الداخلي من نحــو 
43.5 مليــار دوالر حتى أغســطس/ إلى 
االقتراض  واعتمد معظــم  املاضــي،  آب 
على البنك املركــزي واملصارف احلكومية، 
وتســعى احلكومة إلى اقتراض 34 مليار 
القادمني لتغطية  الشــهرين  دوالر خالل 

العجز خالل األشهر القادمة.
بــدوره، أبلــغ البنــك املركــزي احلكومة 
العراقية عدم قدرته علــى متويل املوازنة، 
إذ هبــط االحتياطي من العملة األجنبية 
إلــى 54 مليار دوالر بعــد أن كان نحو 65 
مليار دوالر في بداية العام، وكذلك وصلت 
ودائع املصــارف احلكومية إلى احلد األدنى 
املســموح به، وأصبحت غيــر قادرة على 

شراء السندات احلكومية.
واخلميــس املاضي، حذر املتحدث باســم 
احلكومــة أحمــد مال طالل مــن أنه في 
حال لم يوافق البرملان على قانون تغطية 
العجز املالي فإنه ال ميكن تســديد رواتب 
املوظفني، مشيرا إلى أنه ال توجد سيولة 
لــدى احلكومــة إال باالقتــراض وتغطية 
العجــز املالي، وقــد ذهبت بهــذا االجتاه 
الرواتب  مضطرة، وهي ال تستطيع تأمني 

إال إذا أقر هذا القانون.

احلكومة مفلسة
مــن جانبه، قــال عضو اللجنــة املالية 
النيابية أحمد احلاج للجزيرة نت إن حديث 
احلكومــة عن عــدم تســديد الرواتب إال 
بعد موافقة البرملان على مشــروع قانون 
االقتراض الثاني يدل على أنها مفلســة 
وغير قادرة على منــح املوظفني رواتبهم، 
مشيرا إلى أن احلكومة بحاجة إلى العمل 
على إصالحــات حقيقيــة والتوقف عن 

االقتراض.

وأضــاف أن االقتصــاد العراقي مير بظرف 
صعب جــدا، ويحتاج إلى جهــود كبيرة 
إلنقاذه مــن الوضع احلالــي، موضحا أن 
الدولة بحاجــة إلى االهتمــام بالقطاع 

اخلاص عبر تشريع قوانني تخدمه.
وكان وزير املالية علــي عبد األمير عالوي 
أقر بخطــورة الوضع االقتصادي، وأن عدم 
االنهيار، مشــيرا  إلى  ســيؤدي  إصالحه 
إلى أن تطبيق الورقة البيضاء سيســاعد 
لتحســني معيشة  االقتصاد وســيؤدي 

املواطنني.
والورقة البيضاء وثيقة اقتصادية طرحتها 
احلكومــة في وقت ســابق من الشــهر 
لإلصالح  جديدة  آليــات  وتضمنت  اجلاري 
التي  االقتصادي، وتشمل مئات اإلجراءات 
تهدف لتحسني االقتصاد واستغالل موارد 
الورقة  البالد بطرق وصفت باجملدية، وتقع 
في نحــو 100 صفحــة، علــى أن يكون 

تنفيذها بني 3 و5 سنوات.

تخبط بالقرارات
وقالــت عضــوة اللجنــة االقتصاديــة 
النيابيــة زيتون الدليمــي للجزيرة نت إن 
املوازنة بشكل  العراق بحاجة إلى توجيه 
صحيح، فهناك عدة وزارات لديها شركات 
واســتثمارات، وتقوم بأخــذ حصتها من 
املوازنة، مشيرة إلى أن هناك تخبطا كبيرا 
في قــرارات وزارة املاليــة، وبالتالي حتاول 
الوزارة جعل البرملان في مواجهة املوظفني 
بعدم إقرار مشروع قانون االقتراض الثاني.

وأشــارت إلى أن العراق بحاجة إلى إصالح 
القطاع  نحــو  والتوجه  العــام،  القطاع 
اخلاص بشكل تدريجي، ألن بقاء احلال على 

ما هو قد يؤدي إلى انهيار االقتصاد.

اللجوء للخارج
وجلأت احلكومة العراقية إلى املؤسســات 
العاملية -وحتديدا الدول الصناعية السبع 
)أميركا وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا واليابان 
وكندا وفرنســا(، باإلضافــة إلى صندوق 
للحصول على  الدوليــني-  والبنك  النقد 
استشــارات إلدارة األزمــة املالية وتنويع 
االقتصاد وإعادة هيكلة الشــركات، فتم 
إنشــاء مجموعــة االتصــال االقتصادي 
للعراق، والذي تتحمل تكاليف إنشــائها 

بريطانيا.
وقال املستشــار املالــي لرئيس احلكومة 
مظهــر محمد صالــح للجزيــرة نت إن 
العراق بسبب جائحة كورونا وأزمة موارده 
النفطيــة وانعكاســاتها الضــارة على 
االقتصاد الوطني هــو بأمس احلاجة إلى 
حتالــف دولي مالي واقتصــادي من الدول 
العظمى علــى غرار بيان قمــة طوكيو 
للدول الســبع الكبار في مايو/أيار 2016 
الــذي آزر العراق اقتصاديــا في مواجهة 
أزمته االقتصادية ومحاربة تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
وأشار إلى أن احلكومة عازمة على حتقيق 
اإلصالح من خالل الورقة البيضاء، وبالتالي 
هذا سينعكس إيجابا على االقتصاد بعد 

تطبيقها من خالل تنويع مصادره.
لكن مصطفى أكرم -وهو أستاذ االقتصاد 
في كلية بغــداد- قال في حديثه للجزيرة 
نــت إن مؤشــرات االقتصاد جيــدة جدا، 
لكن احلكومة مقبلة على فشــل مالي، 
موضحا أن العراق ميتلك موارد مالية لسد 
املصروفــات ولكن احلكومــة عاجزة عن 
العراق  إيرادات  فمثال  وضبطها،  حتصيلها 
من بيع الوقــود في الداخل قد تصل أكثر 

من 20 مليار دوالر سنويا.
وأشــار إلى أن احلكومة متتلك إيرادات من 
اجلمارك والتعليم العالي والتربية والعدل 
وضريبة العقار والنقل وغيرها، لكن هذه 
اإليرادات متقاســمة بني اجلهات املتنفذة، 
مضيفا أن حل مشكلة االقتصاد يحتاج 

إلى إرادة وطنية وليس الكالم.

في ظل أزمة الرواتب وتلكؤ البرلمان بالسماح باالقتراض
هل يعلن العراق إفالسه خالل 2020؟
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في 3 يناير 2020، وفي ظل تصاعد التوترات 
بني الواليات املتحدة و إيران، شنت الواليات 
املتحــدة غارة بطائرة مســيرة بدون طيار 
على قافلة كانت تســير بالقرب من مطار 
بغداد الدولي، مما أسفر عن مقتل اللواء في 
احلرس الثوري وقائد فيلق القدس قاســم 
سليماني، كما قتل تسعة أشخاص آخرين 
وكان من بينهم نائب قائد قوات احلشــد 

الشعبي العراقي أبو مهدي املهندس.
وقع الهجــوم خالل أزمــة اخلليج العربي 
2019–20، التي بدأت بعد انسحاب الواليات 
املتحدة من االتفاقية النووية مع إيران عام 
واتهمت  العقوبات،  وأعادت فــرض   ،2015
العناصــر اإليرانية بإثــارة حملة ملضايقة 
 27 القوات األمريكية فــي املنطقة. وفي 
اجلوية  القاعدة  تعرضت   ،2019 ديســمبر 
كيه1- في العراق، التي تســتضيف أفرادا 
عراقيني وأمريكيني، لهجوم أدى إلى مقتل 
مقاول أمريكــي. وردت الواليــات املتحدة 
بشــن ضربات جوية فــي مختلف أنحاء 
العراق وسوريا، مما أسفر عن مقتل 25 من 
ميليشــيا كتائب حزب اهلل املدعومة من 
إيران. وبعد ذلك بأيام، رد رجال امليليشيات 
الشــيعية ومؤيدوهم مبهاجمة السفارة 

األمريكية في املنطقة اخلضراء.
وقــد أدى مقتل قاســم ســليماني إلى 
تصعيد حدة التوتر بــني الواليات املتحدة 
وإيــران وإثارة اخملــاوف من نشــوب صراع. 
وتعهــد القــادة اإليرانيــون باالنتقام من 
الواليات املتحــدة بينما قال املســؤولون 
األمريكيون انهم ســيهاجمون بشــكل 
وقائــي اى مجموعات شــبه عســكرية 
تدعمها إيران في العــراق التي يعتبرونها 

تهديدا.
ورجــح مراقبون ان اســتهداف قائد فيلق 
القــدس، جــاء بســبب الهجــوم على 
31 ديســمبر  األمريكيــة في  الســفارة 
2019، فــي املنطقة اخلضــراء في بغداد، 
الشــعبي،  من بعض تنظيمات احلشــد 
أعالم  الذين يحملــون  احملتجــون  وهاجم 
احلشــد الشــعبي وحــزب اهلل العراقي 
مبنى السفارة وجنحوا في اقتحام الباحة 
اخلارجية للسفارة، واقتحموا نقطة أمنية 
عنــد مدخل مجمع الســفارة األمريكية 
وأضرمــوا فيها النار، مندديــن بالضربات 
اجلويــة األميركية التي اســتهدفت، يوم 
األحــد 29 كانون األول، قواعد عســكرية 
تابعة لكتائب حزب اهلل العراقي. وفي بيان 
للرئيس جاء: )إن محاولة اقتحام السفارة 
األميركية فــي بغداد يعد جتاوزاً لالتفاقات 

الدولية امللزمة للحكومة العراقية(.
فــي 8 يناير 2020، جاء الــرد اإليراني على 
االميــركان، اذ أطلق احلرس الثوري اإليراني، 
في عملية عســكرية ســميت باســم 
»عملية الشــهيد سليماني«، العديد من 
الصواريخ الباليســتية علــى قاعدة عني 
األســد اجلوية في محافظــة األنبار، غرب 
العراق، فضالً عن قاعــدة جوية أخرى في 

أربيــل، كردســتان العــراق. وبينما قالت 
الواليات املتحدة في البداية إنه لم يصب 
أو يُقتل أي من أفراد القوات األمريكية في 
الهجوم، اعترفــت وزارة الدفاع األمريكية 
باصابــة 109 جنديا أميركيــا بارجتاج في 

الدماغ جراء الضربات اإليرانية.
في 27 يناير أصدرت 16 دولة بيانا مشتركا، 
األحد، حول ما يشــهده الشارع العراقي 
من مظاهــرات احتجاجية والطريقة التي 
وقوات  العراقيــة  احلكومة  بهــا  تتعامل 

االمن مع هؤالء املتظاهرين.
وعبرت الدول الـ16 عن »إدانتها االستخدام 
املفــرط واملميــت للقوة من قبــل قوات 
األمن العراقية والفصائل املســلحة ضد 
املتظاهرين املساملني منذ 24 كانون الثاني، 
والناصرية  بضمنهــم متظاهري بغــداد 

والبصرة..«
وأضافت الدول في بيانها: »على الرغم من 
الضمانات التــي قدمتها احلكومة غير أن 
تواصل  املســلحة  والفصائل  األمن  قوات 
استخدام الذخيرة احلية في هذه املواقع مما 
أدى إلى مقتل وإصابة العديد من املدنيني، 

في حني يتعرض بعض احملتجون إلى الترويع 
واالختطاف..«

ووجهت الدول الـ16 ثالثة مطالب 
للحكومة العراقية واملتظاهرين أتت 

كالتالي:
1 - دعــوة احلكومة العراقيــة إلى احترام 
االحتجاج  فــي  واحلق  التجمــع  حريــات 
الســلمي كمــا هو منصــوص عليه في 

الدستور العراقي.
2 - دعت الدول املتظاهرين إلى احلفاظ على 
الطبيعة السلمية للحركة االحتجاجية.

3 - دعــوة احلكومــة إلــى ضمــان اجراء 
حتقيقات ومســاءلة موثقــة فيما يتعلق 
بأكثر من 500 حالة وفاة وآالف اجلرحى من 

احملتجني منذ 1 تشرين أول.
الدول التي صدر عنها البيان متثل بكل من 
كندا وكرواتيا والتشــيك وفنلندا وفرنسا 
وأملانيا وهنغاريا وإيطاليا وهولندا والنرويج 
وبولنــدا ورومانيــا وإســبانيا والســويد 
واململكة املتحدة باإلضافــة إلى الواليات 

املتحدة األمريكية.

في 1 فبراير الرئيــس برهم صالح يكلف 
محمد توفيق عالوي برئاسة الوزراء، لينهي 
أكثر من  أزمة سياسية اســتمرت  بذلك 
شهرين، على امل ان يدير عالوي البالد حلني 
يتســنى إجراء انتخابــات مبكرة. ويتعني 
عليه تشكيل حكومة جديدة خالل شهر، 
لكنه رفض ترشــيحه بعد اقل من شهر، 
ديوان  لرئاســة احلكومة. وعزا مصدر في 
رئاســة اجلمهورية، الســبب إلى شروط 
تعجيزية نســبت إلى كتلة »ســائرون«، 
الصــدري مقتدى  التيار  لزعيــم  التابعة 

الصدر.
فــي يــوم 16 آذار، 2020، أصــدر رئيــس 
جمهورية العراق، برهم صالح، مرســوماً 
جمهورياً بتكليف، عدنان الزرفي، رئيســاً 
للــوزراء لكنه اعتذر فيمــا بعد عن تولي 
املنصب بســبب عدم التوافق السياسي 

على توليه ومترير كابينته الوزارية.
فــي 9 ابريل، الرئيــس برهم صالح يكلف 
الكاظمي  مصطفــى  اخملابــرات  رئيــس 
بتشــكيل احلكومة، وهو ثالث شخصية 
يتم تكليفها لتشكيل حكومة حتل محل 

تلك التي ســقطت في العام املاضي بعد 
أشهر من االحتجاجات.

فــي 24 فبرايــر - بداية انتشــار جائحة 
فيروس كورونا، وكان أول ظهور للمرض في 

محافظة النجف.
في 29 آذار، العراق يعلن حظر التجوال ملدة 
أسبوع بســبب زيادة اإلصابات بكورونا ثم 
يعلن من بعده احلظر الشــامل ملدة تقارب 

الشهرين.
في 6 مايو، يغادر عادل عبد املهدي رئاســة 
احلكومة، اذ أجريت في هذا التاريخ نفسه، 
مراسم االســتالم والتسليم للمسؤولية 
واحلقائب الوزاريــة بحضور رئيس مجلس 
الــوزراء مصطفــى الكاظمــي ورئيــس 
احلكومة املســتقيلة عــادل عبداملهدي، 

والوزراء في احلكومتني.
فــي 7 مايــو، أدى مصطفــى الكاظمي، 
العراق،  رئيسا حلكومة  الدستورية  اليمني 
بعــد تصويت البرملان علــى منحه الثقة 

باإلجماع.
وحظيــت اختيــارات الكاظمي لــوزارات 
واملاليــة والكهرباء  والدفــاع  الداخليــة 

على  الرئيســية  احلقائــب  مــن  وغيرها 
موافقة البرملان خالل التصويت.

ووافق البرملان على ترشيح كل من الفريق 
عثمــان الغامني وزيــرا للداخلية، وجمعه 
عناد وزيــرا للدفاع، وخالد جنــم بتال وزيرا 
للتخطيط، وعلــي عبداألمير عالوي وزيرا 
للماليــة، ونازلني محمد وزيرا لإلســكان 

واإلعمار.
كما وافــق مجلس النواب على ترشــيح 
وزيرا للصحة، ونبيل  حسن محمد عباس 
كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وعدنان 
درجال وزيرا للرياضة والشباب، ومنهل عزيز 
محمود وزيــرا للصناعة، وأركان شــهاب 

أحمد وزيراً لالتصاالت.
ووافق مجلس النواب أيضا على ترشــيح 
مهدي رشــيد مهدي جاسم وزيراً للموارد 

املائية، وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية.
ورفض البرملان ترشيح كل من نوار نصيف 
جاســم وزيرا للتجارة، وهشام صالح داود 
وزيراً للثقافة، وإســماعيل عبدالرضا وزيراً 
للزراعــة، فيما مت تأجيــل التصويت على 

مرشحي وزارتي اخلارجية والنفط.
5 أكتوبــر، البرملــان يحــذر مــن إفالس 
البالد بعد تأخر صرف رواتب شــهر أيلول 
تقدم  بعد  واملتقاعدين، سيما  للموظفني 
احلكومة بطلب اقتراضني داخلي وخارجي 

للخروج من االزمة.
اقتراض  املوافقة على  الى  البرملان  واضطر 

احلكومة.
في 2 نوفمبر، تهم نواب عراقيون حكومة 
مصطفــى الكاظمــي بـ«الفشــل« في 
اخلروج مــن أزمة توفير رواتــب املوظفني، 
ومحاولة ما وصفوه بابتزاز البرملان بشــأن 
األزمــة، من خالل قانون االقتــراض الثاني 
لني  الذي أرسلته إلى مجلس النواب، محمِّ
إياها مســؤولية التقصير في البحث عن 
حلــول ناجحة للخروج مــن األزمة، األمر 
الذي يدفــع باجتاه خالف بني الســلطتني 

التشريعية والتنفيذية.
يأتي ذلك بعــد تصريحات جديــدة لوزير 
املاليــة، علي عبــد األمير عالوي، مســاء 
أمس األحد، حّمل فيها البرملان مسؤولية 
تأخير صرف الرواتب، مــن خالل عدم إقرار 
قانون االقتــراض، وقال في تصريح أدلى به 
إلى قناة العراقية الرســمية، إن »الرواتب 
القانون  إقرار  ســتصرف للموظفني، حال 

من قبل البرملان«.
20 ديســمبر، البنك املركزي يرفع ســعر 
الــدوالر امام الدينــار العراقي، بطلب من 
وزارة املاليــة كما ادعــى محافظ البنك 
املركزي ودخول البالد ازمة جديدة بســبب 

تراشق االتهامات ما بني األطراف املعنية.

رفع سعر الدوالر كان طالب به صندوق 
النقد الدولي وكذلك البنك الدولي

20 ديســمبر وما تــاله، ارتفــاع هائل في 
أسعار السلع والبضائع ومطالبات بإقالة 
املالية،  ووزيــر  املركــزي  البنك  محافــظ 

والبعض طالب بإقالة احلكومة كلها.

العراق 2020
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فرنسا:
3 ينايــر 2020 :  نفــذ  شــخص هجوما  
بسكني  في منطقة »فيلجويف« جنوب 
العاصمة باريس ، املنفذ فرنسي اجلنسية  
يبلغ من العمر 56 عامــاً. كان يعانى من 

اضطرابات نفسية.
4 فبراير 2020 : اعتدى عســكرّي  فرنسي 
بالســاح األبيض على دركّي في شــرق 
فرنســا يبلغ منفذ االعتداء من العمر 19 

عاًما.
4 أبريــل 2020 :  طعــن »عبد اهلل أحمد 
عثمان« عدة أشخاص بسكني في مدينة 
، »عثمــان« الجئ  ليون، شــرق فرنســا 
سوداني اجلنسية يبلغ من العمر 33 عاما.
27 إبريــل 2020 : صــدم »يوســف.ت«، 
عمداً شرطيني دراجني بسيارة في مدينة 
كولومب، »يوســف« فرنســي اجلنسية 
من أصــول عربية يبلغ من العمر 29 عاما 
يعانى من اضطرابات نفســية. ولم يكن 

معروفا لدى اجهزة االستخبارات.
16 أكتوبر 2020 : شاب من أصل شيشاني 
يبلغ من العمر 18 ســنة قام بقطع رأس 
بإحــدى ضواحي  باتي  املدرس صامويــل 
باريس قبــل أن يلقى مصرعــه برصاص 
الشــرطة. الفرنســية ، ووقــع الهجوم 
اإلرهابي بعد أن قام املدرس بعرض رســوم 

كاريكاتورية عن الرسول محمد.
29 أكتوبــر 2020 : قام تونســي مهاجر 
غير شــرعي في فرنسا بقتل 3 أشخاص 
بسكني في كنيســة مبدينة نيس جنوبي 
فرنســا ، حيث قامت الشرطة الفرنسية 

بإطاق النار عليه و اعتقاله.

بريطانيا:
2 فبراير 2020 : طعن » ســوديش أمان » 3 
أشخاص بسّكني  في شارع للتسوق في 
منطقة سكنية جنوب لندن ،«سوديش« 
بريطانى اجلنسية يبلغ من العمر 20 عاما. 

كان معروفا لدى أجهزة االستخبارات.
21 يونيو 2020 : طعن  »خيري سعداهلل«  
ثاثة أشخاص في حديقة مبدينة »ريدينغ« 
غرب لندن. »خيرى« ليبى األصل بريطانى 
اجلنســية يبلغ من العمــر 25 عاما . كان 

مدان بقضايا تتعلق باإلرهاب.

النمسا:
2 نوفمبر 2020 : هجــوم ارهابي ذو دوافع 
اســاماوية متطرفة في العاصمة فيينا 
راح ضحيتــه أربع قتلــى. الهجوم قام به 
مجموعة من األشخاص ، و أن أحد منفذي 
العمليــة هو من أصل ألبانــي، عمره 20 
عاما ويحمل جنسيتي النمسا ومقدونيا 
الشمالية. أدين في نيسان من عام 2019 
إلى ســوريا لانضمام  ألنه حاول السفر 
بالســجن  عليه  وُحكم  داعش،  لتنظيم 
22 شهرا، وحصل على إفراج مشروط في 

ديسمبر2019.

ضحايا العمليات اإلرهابية
باملقارنة مع السنة املاضية )2019( ،   لقي 
10 اشخاص مصرعهم نتيجة الهجمات 
 27 االرهابية فى االحتــاد االوروبى واصيب 

شخصا .
نتيجة  واإلصابــات كانت  الوفيات  جميع 
لهجمــات »جهادية«. وأصيب شــخص 
واحــد فقط في هجــوم إرهابــي مييني. 
وباإلضافة إلى هــذه الهجمات اإلرهابية، 
أعلنــت أملانيا عن هجومــني عنيفني من 
املتطرفني أســفرا عن مقتل 3 أشخاص 

وإصابة عدة أشخاص آخرين.
وفي عام 2019، مت اعتقال 1004 شــخص 
تتعلق  ارتكابهم جرائــم  لاشــتباه في 
باإلرهاب فــي 19 دولة عضــو في االحتاد 
اإلجمالي  العدد  انخفــض  كما  األوروبي. 
لاعتقاالت بشــكل طفيف للعام الثاني 
على التوالي في عــام 2019، لكن األرقام 
أظهرت أن اإلرهاب ال يزال منتشراً جغرافياً 
في االحتاد األوروبي، و ذلك وفق تقرير نشره 

موقع gencat.cat في 2 نوفمبر 2020.
اليمني املتطرف ـ مؤشر اإلرهاب 2020

اســتغل اليمــني املتطرف أزمــة كورونا 
خال عام 2020، وأصبــح  هناك تصاعد 
ملحوظ ألحزاب وحركات اليمني املتطرف 
والنازيــن اجلــدد في أوروبا.  بات مشــهد 
اليمني املتطرف نشط للغاية السيماعلى 
واملواقع  االجتماعــي  التواصل  منصــات 
اإللكترونية. انظــر ملف اليمني املتطرف 
   bit.ly/3ottbnf  في أوروبا ـ تقييم اخملاطر
رجاء  انظــر قائمة االحزاب السياســية 
bit.   اليمينة في أوروبا ومخاطر صعودها

ly/37ezpRX
وكشــفت االســتخبارات األوروبيــة عن 
مخططات ذات طابع مييني متطرف حترض 
أنصارها على تنفيذ اعتداءات إرهابية على 
دور العبادة، فضا عــن الترويج لنظريات 

املؤامرة، وللعنصرية وكراهية األجانب.
بريطانيا

حّذر رئيس جهاز االســتخبارات الداخلية 
البريطانية« »Mi5 من أن التطرف اليميني 
أصبح يشــّكل خطراً كبيــراً على الباد، 
خللفية ارتبــاط أكثر من )%25( الهجمات 
وهي  أُحبطت  التــي  اخلطيرة  اإلرهابيــة 
في مراحــل إعدادها األخيــرة باجلماعات 

الفاشية اجلديدة والعنصرية.
أملانيا

تزايــد عــدد املنتمــني للتيــار اليميني 
املتطــرف بأملانيا، بحســب ما كشــفت 
الهيئــة االحتاديــة حلماية الدســتور في 
أملانيا )االستخبارات الداخلية( في 4 يونيو 
2020 وفقا لـ«DW« وبحســب معلومات 

)د.ب.أ(، فإن األشــخاص الذين حتســبهم 
االســتخبارات الداخلية علــى هذا التيار 
زاد في عام 2019 إلــى أكثر من )30( ألف 

شخص
بلجيكا

بلجيكا   في  األمنية  الســلطات  أحصت 
وفقــا لـ«وكالة أكــي اإليطالية« في 30 
أكتوبــر 2020 حوالــي )700 ( شــخص 
يتبعون مجموعات   )100( متطرف منهم 
اليمــني املتطرف. وأشــار رئيســة هيئة 
التهديدات  مبعاينة  اخملتصة  اخملاطر  تقدير 
اإلرهابية فــي بلجيكا »بول فان تيغتإلى« 
وفقا لوكالة«أكي اإليطالية« في  20مايو 
2020 أن السنوات األخيرة شهدت تصاعداً 
متنامياً للخطــاب اليميني املتطرف في 
الفضاءات احلقيقيــة واالفتراضية، »هذا 
ينطبق على عمــوم دول الغرب وبلجيكا 
ليســت اســتثناًء. وحذر فان تيغت من 

خطورة األنشطة املالية لهذه اجملموعات.

العمليات اإلرهابية التي نفذها اليمني 
املتطرف في  أوروبا خالل عام 2020  

بريطانيا
يــوم 20 فبرايــر 2020 : طعــن »دانيــال 
هورتون« 29 عاما، بريطاني اجلنسية، مؤذن 
مسجد لندن املركزي » رأفت مقلد« وفقا 

BBC”. bit.ly/3MQMRHH»لـ

فرنسا
يــوم 26 يوليــو 2020 : ُشــّوهت واجهة 
مســجد مدينــة أجان في جنــوب غرب 
فرنسا برسوم مســيئة وصليب معقوف 
وفق ما أعلنت مصادر قضائية ومسؤولون 

محليون وفقا لـ«يورونيوز«.
يوم 19 أكتوبر 2020 : اعتقلت السلطات 
ثاث ناشطات نسويات بعد إلصاقهن في 
شــوارع املدينة الواقعة فــي جنوب غرب 
فرنســا رســوماً كاريكاتورية متّثل النبّي 

محمد وفقا لـ«يورونيوز«.
يوم 23 أكتوبر 2020: وّجهت الســلطات 
الفرنســية تهمتي »االعتداء« و«اإلهانات 
العنصرية« المرأتني لطعنهما ســيدتني 
محجبتني قرب برج إيفــل وفقا لـ”مونت 

كارلو«.
يــوم 25 أكتوبــر 2020: تعرضا مواطنني 
أردنَيني، العتداء يحمل طابعا عنصريا في 
أجنيه غرب فرنسا. وأعلن مدعي اجلمهورية 

فتح حتقيق وفقا لـ«مونت كارلو«.

أملانيا
يوم 3 يناير 2020 : تعرض مســجد غربي 
أملانيــا العتــداء عنصــري، حيــث أقدم 
مجهولون علــى كتابة عبــارات معادية 
للمســلمني على جدران املســجد وفقا 

لـ«روسيا اليوم«.
يــوم 17 فبراير 2020: أعلنت الســلطات 
األملانية إحباط مخطط أعدته مجموعة 
ميينية متطرفة لشــن هجمات »مرعبة« 
ضد مساجد في الباد، وأوقفت الشرطة 
12 شــخصا وفقــا  األملانيــة اجلمعــة 

لـ”فرانس 24.
يوم 19 فبرايــر 2020: هاجم » توبياس.ر« 
49 عاما، أملاني اجلنسية، مقهيني بالقرب 
من مدينة فرنكفورت، وأسفر الهجوم عن 
مقتل )9( أشخاص وإصابة )6( آخرين. كان 
دافع املهاجم هو »كراهية األجانب« وفقا 

.DW»لـ

تقييم مخاطر اليمني املتطرف
في أوروبا

– هناك تزايدا ملحوظا في  هجمات اليمني 
لتقاريراألجهزة  أوروبا وفقــا  املتطرف في 

االستخباراتية األوروبية
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية  شهدت 
وأوقيانوســيا وفًقا لنتائج مؤشر اإلرهاب 
العاملي في 26 نوفمبر 2020 أكبر زيادة في 
املتطرف  اليمني  بإرهاب  املرتبطة  الوفيات 
)89 قتيا فــي 2019 أي بزيادة)%250( في 
2014. وأوضح التقرير أن اإلرهاب اليميني 
املتطرف فــي أوروبا تزايد وســط صعود 
الشــعبوية واالضطرابات املدنية والعنف 

السياسي بشكل عام.
ســجلت أملانيــا  وفًقا إلحصــاءات وزارة 
الداخليــة األملانية في عام 2020 نقا عن  
»DW أن أكثر من )22( ألف جرمية متطرفة 
ميينيــة العام 2019 ،  متثل زيادة بنســبة 
)%10( تقريًبــا عــن عام 2018.  كشــف 
تقرير »وضــع اإلرهاب واجتاهه” الصادر عن 
»يوروبول« فــي 26 يونيو 2020 أن اململكة 
املتحدة أفادت بأنهــا تعرضت إلى العدد 
األكبر في أوروبا من الهجمات، واخملططات 

من قبل اليمني املتطرف في 2019.
– هنك نشــاط متنامي جلماعات اليمني 
املتطرف خاصة بعد الكشف عن اختراق 
أفراد ذات توجه ميينــي متطرف لألجهزة 

األمنية في أوروبا
ُكشفت الشرطة البريطانية عن اعتقال 
عنصــر فاعــل فــي شــرطة العاصمة 
لإلشــتباه بانتمائه إلى مجموعة إرهابية 
من النازيــني اجلدد في 13 مــارس 2020. 
كشــف تقرير صحفي وفقــا لـ«DW أن 
اخملابرات العسكرية األملانية جتري حتقيقات 
بحق نحــو )550( جنــدي باجليش األملاني 
على خلفية االشتباه في انتمائهم للتيار 

اليميني املتطرف في 26 يناير 2020.
– تعد تهديدات التطــرف اليميني أخطر 
من تهديدات التطرف اإلســاموى وباتت 
تشكل خطرا كبيرا في املستقبل القريب
حّذر رئيس جهاز االســتخبارات الداخلية 
البريطانية مــن أن  خطر اليمني املتطرف  
سيســتمّر في املســتقبل القريب على 
األرجح فــي 15 أكتوبــر 2020. أكد وزير 
زيهوفر« وفقا  األملاني »هورست  الداخلية 
لـ«DW في 6 مارس 2020 أن اخلطر األكبر 
حاليا فــي أملانيا يصدر من التيار اليميني 
. وأضــاف إن التطورات احلاصلة من جانب 
الشــبكة اإلرهابية اليمينية »إن إس يو« 
حتى اليوم توضــح أن »حالة التهديد من 
قبل التيار اليميني املتطرف في بلدنا تعد 
كبيــرة للغاية وال ميكن التهوين منها بأي 

شيء.

مؤشر التهديد السيبراني لعام 2020
ال توجد منظمة ، او حكومة في عاملنا اليوم، 
محصنة ضد الهجمات األلكترونية. لقد 
أصبحت الثغرات السيبرانية أكثر تعقيًدا 
وخداًعا واستهداًفا من أي وقت مضى  مع 
تقدير معدالت اجلرائــم اإللكترونية التي 
حققت 1.5 تريليون دوالر أمريكي في عام 
2018 ، لذا مشهد التهديدات السيبرانية 

اليوم  اصبحت أكثر تعقيدا

أوروبا الغربية
تقــع أوروبــا الغربيــة في فئــة اخملاطر 
اإللكترونيــة املعتدلة. يضع هذا املنطقة 

فــي تناقض مع شــمال أوروبــا وأمريكا 
الشــمالية ، التــي تعاني مــن مخاطر 
املناطــق  جميــع  العاليــة.   اإلنترنــت 
املذكورة متشــابهة جــًدا عندما يتعلق 
األمر بالتوســع احلضري وتغلغل اإلنترنت 
وكثافة شــبكات   Wifi العامة والتجارة 
اإللكترونية . لكن األوروبيني الغربيني أقل 
تعرًضــا للتهديدات عبــر اإلنترنت حيث 
يقضون خمسة ساعات فقط يومًيا عبر 
اإلنترنــت ، في حني أن املتوســط هو 6.5 

ساعة.
اإلنترنت  أقل على  األروبيون وقت  ويقضي 
يســتخدم ٪56 فقــط مــن األوروبيــني 
الغربيــني  facebook مقارنــة بـ ٪68 من 
ســكان شــمال أوروبا.  فقــط ٪30 من 
  instagRaM األوروبيني الغربيني يستخدمون
مقارنــة بـ ٪40 من شــمال أوروبا ، و 10٪ 
مــن األوروبيني الغربيــني يلعبون األلعاب 
عبر اإلنترنت.  هذا أقــل مبرتني تقريًبا من 
األمريكيني الشــماليني )٪18(.  يشــاهد 
٪30 من األوروبيــني الغربيني VoD مقارنة 
بأكثر من ٪40 من األمريكيني الشماليني.

تعتبــر شــمال أوروبا ،أخطر مــكان في 
العالم )أن تكــون متصاً باإلنترنت( أعلى 
نسبة انتشار لإلنترنت والهواتف الذكية 
لألجور  متوســط  أعلــى   ، وإنســتغرام 
الشــهرية في العالم ، األول في التجارة 
اإللكترونية.  يسافر األوروبيون الشماليون 
إلى اخلارج أكثر مــن غيرهم ، وتعتبر دول 
البلطيق )إســتونيا والتفيا وليتوانيا( هي 
الدول متيزا، في مؤشر اخملاطر اإللكترونية.  
رجاء  انظــر قائمة الهجمــات و احلروب 
bit.   الســيبرانية علــى الرابط التالــي

ly/37oiuy9
الهجمات  الــى  تعرضــا  الــدول  اكثــر 
الســيبرانية  ـ شهر اكتوبر 2020  منوذجا 
 )tHe cybeR Risk inDeX )cRi وفــق مؤئــر
هي : أمريكا 1.07 و أوروبا 0.13 ودول آسيا 

باسفك 0.02 وبقية دول العالم 0. 41

لواء أوروبي لصد الهجمات
 طالــب »مانفــرد فيبــر رئيــس الكتلة 
البرملانية للمســيحيني الدميقراطيني في 
البرملــان األوروبي في 28 ديســمبر 2019 
بتشــكيل لــواء أوروبي لــدرء الهجمات 
الدفاع  أوروبا  تستطيع  حتى  السيبرانية، 
عــن نفســها علــى نحو مشــترك في 
الشــبكة الســيبرانية ضــد الهجمات 

املتزايدة من العالم.

األنتربول
رصــد »االنتربول«من يناير إلى إبريل2020، 
وفقاً لـ »يورونيوز« 4 أغسطس 2020  نحو 
إلكترونية غير مرغوب  )907( آالف رسالة 
فيهــا و )737( حادثة ناجمــة عن برامج 
خبيثة و )48( ألف رابــط لعناوين مواقع 
إلكترونيــة ضارة، كلهــا تتعلق بفيروس 
البيانات  هــذه  اإلنتربول  وجمــع  كورونا. 
بفضل مســح أجري بني أبريل ومايو في 
)194( دولة عضوا. واســتجابت )48( دولة، 
بينها) %42( في أوروبا و) %19( في آســيا 
و) %17( فــي إفريقيــا و)%12( في أمريكا 
و)%10( في الشــرق األوسط، كما قدمت 

الشركات املتخصصة باألمن معلومات.
تشير التوقعات إلى ان احلروب اإللكترونية 
والهجمــات الســيبيرانية  باتت تطيح  
أكثر فأكثر باحلروب التقليدية العسكرية 
ومن املتوقــع أن  تندلع أكثــر فأكثر بني 

الدول. استهدفت معظم احلوادث املواقع 
اإلخباريــة فــي الواليات املتحــدة )60٪( 
باستخدام أحرف غير قابلة للطباعة في 
محاولة الســتغال نقــاط الضعف في 
التطبيقات لتنفيــذ هجمات مثل حقن 
التعليمات  وتنفيذ  املســار  واجتياز   sQl
البرمجية  + ٪30 من املتوســط الشهري. 
الهجمات بشــكل أساســي من  كانت 
الواليات املتحدة وروســيا وكندا وفرنسا ، 
ومعظمها مت بواسطة أنواع مختلفة من 
الروبوتــات وأدوات DDos وأدوات القرصنة 
األمنية ومرسلي  الثغرات  وأجهزة فحص 

التعليقات غير املرغوب فيها.
كانت إحــدى الذروات فــي األحداث نحو 
22 أكتوبــر2020 ، عندما جــرت املناظرة 
الرئاســية األخيرة في الواليــات املتحدة. 
تغــذي ثغــرة oRacle Weblogic اجلديدة 
التعليمات  تنفيذ  واســتغالها هجمات 
 Rce البرمجيــة عــن بُعد زادت حــوادث
-cVe-2020( بنسبة ٪12 بعد ثغرة أمنية
14882( فــي oRacle  Weblogic و إثبات 
مفهوم االستغال العام الذي مت نشره في 

أكتوبر2020.

تقييم االرهاب مؤشر 2020
ـ إرهاب محلــي : إن اإلرهاب فــي أوروبا، 
اصبح محليــا وغير مســتوردا، فجميع 
العمليات التي شهدتها دول أوروبا هي من 
الداخل ومن مواطني دول اوروبا او حاصلني 
على الوضع القانوني. تســتغل العناصر 
واجلماعات املتطرفة، حرية فضاء الشنغن 
للتنقل، بعض العمليات مت تنفيذها داخل 
دول أوروبــا ولكن ليس فــي دولة االقامة، 
وهي اسلوب تتبعه هذه العناصر لافات 
من الرصد واملراقبة. تورط عناصر بتنفيذ 
عمليــات إرهابيــة، رغــم وضعهم على 

قائمة املطلوبني او العناصر اخلطرة.
ـ اإلســام السياســي : تصاعد مخاطر 
جماعة اإلخوان املسلمني في أوروبا، وتقدم 
كثيرا على اجلماعات اجلهادية، وتكمن هذه 
اخملاطر، النشاط خلف واجهات : مساجد 
وجمعيات ومراكــز ثقافية  من اجل خلق 
مجتمعــات موازية وانعزالية تتعارض مع 

النظام الدميقراطي وتهدده.
ـ اليمني املتطرف : تزايد تهديدات اليمني 
املتطرف بالتوازي مع اإلســام السياسي 
وتقدمــه على اجلماعــات »اجلهادية« في 
الطابع  تاخــذ  تأخذ  وعملياتــه  أوروبــا، 
اإلنتحاري. إن تهديدات اليمني املتطرف الى 
امن أوروبا ال يكمن فقط بتنفيذ العمليات 
اإلرهابية وتهديد اجملتمــع األوروبي، ولكن 
يكن فــي احــداث خروقات فــي النظام 
السياسي لدول أوروبا من الداخل، بهدف 
إضعاف البنــى التحتية للدولة واحلصول 
على املعلومات والتدريب والســاح، ومن 
املتوقع ان يشهد توسعا اكثر، رغم جهود 

احلكومات اإلوروبية باحلد من مخاطره.
ـ اجلماعــات اجلهادية والذئــاب املنفردة : 
تراجع مخاطــر اجلماعــات اجلهادية، في 
أوروبا نسبيا، رغم تزايد اعداهم ويعود ذلك 
الى منع الســفر وااللتحاق بالتنظيمات 
لقد  امنية مشــددة.  واجراءات  املتطرفة 
خســر تنظيم القاعدة والتنظيم داعش 
واصبح  أوروبــا،  داخل  اتصاالته  شــبكة 
اإلرهاب في أوروبا »سائبا« ال مركزيا، ينفذ 
افراد عمليات إرهابيــة من وحي عمليات 
داعش والقاعدة، على غرار الذئاب املنفردة. 
بــات متوقعا ان تســتمر عمليات الذئاب 

الســابق  العام  املنفردة مثلما كانت في 
واحلالي 2020 ، والميكن منعها  او التكهن 

بها.
ـ أمن الســايبر : تصاعــد ت مخاطر أمن 
الســايبر خال عام  مع جائحــة كورونا  
داخــل دول أوروبا خال عــام 2020، ولكن 
الربع  تراجعا خــال  العمليات  شــهدت 
االخير من العام 2020، بسبب وعي املواطن 
واالجــراءات التي اتخذتها احلكومات على 
االنترنيت. لكن على مســتوى الهجمات 
قبل حكومات  املمنهجة من  االلكترونية 
سوف  املعلومات،  تســتهدف  ومنظمات 
تشهد تصاعدا ، باعتبارها اصبحت بديا 
عن احلــروب التقليدية تســتهدف البنى 

التحتية واالمن القومي.
إرهاب دولي : من املرجح ان يتراجع تنظيم 
املتطرفة  واجلماعــات  والقاعــدة  داعش 
في العراق وســوريا، ويشهد تصاعدا في 
افغانستان و دول شمال افريقيا، من خال 
الفوضى في ليبيا، وميتد الى غرب افريقيا، 
دول الساحل االفريقي. تصاعد التوتر في 
شرق املتوسط مرتبط بالتطرف واالرهاب 
واالمن في ليبيا وأفريقيا، وله انعكاسات 
ســلبية على أمن أوروبا واالمن االقليمي 

والدولي.

املعاجلات
ـ مقاربة امنية : ايجاد مقاربة امنية داخل 
دول األحتاد األوروبي فــي محاربة التطرف 
واإلرهــاب من خال املفوضيــة األوروبية، 
خاصــة مايتعلــق بتصنيــف اجلماعات 

املتطرفة.
ـ تعزيــز سياســات محاربــة التطــرف 
مجتمعيا واإلرهاب مــن داخل أوروبا : من 
اعتماد سياســات مشتركة مابني  خال 
احلكومات و البلديــات ومنظمات اجملتمع 
املدني ، االسرة واملدرســة . ومطلوب من 
دول أوروبا الفصل مابني التطرف والتعبير 
عن الراي، ومراجعــة، إزدراء االديان والرموز 
الدينية ومعادات السامية، التي تدعو الى 
الى الكراهية والعنــف. وتعزيز االجراءات 
ضــد اخلطاب املتطــرف عبــر االنترنيت، 

بالتعاون مع محركات االنترنيت.
ـ التعاون مع دول منطقة الشرق األوسط 
: تعاون دول أوروبا مع دول منطقة الشرق 
األوســط، التي شهدت جتارب في محاربة 
الســلمي  والتعايش  واإلرهاب  التطــرف 
بني مختلف االديان واالعراق، واستنســاخ 
برامــج املناصحة الفكرية، واالســتعانة 
في مءسســات دينية عريقة في محاربة 
التطــرف وفهم النصــوص الدينية وهي 
مشــيخة األزهر.تعزيز التعاون االمني مع 
دول املنطقة وتبادل املعلومات في منطقة 
الشــرق األوســط. إعتماد برامج الوقاية 
من التطرف ونــزع االيدلوجية املتطرفة ـ 

التطرف العنيف.
ـ  مراجعــة قوانــني تاســيس اجلمعيات 
ومتويلهــا : مراجعــة قوانــني تأســيس 
واملســاجد،  الدينية  واملراكز  اجلمعيــات 
ومتويلهــا من اخلارج  وفــك ارتباط اجملاس 
اإلخوان  بجماعة  واملنظمات  اإلســامية 
املسلمني والنهوض ببرنامج تدريب األئمة.

ـ  تشــديد الرقابة علــى اليمني املتطرف 
: اعتمــاد قوانــني، تشــريعات واجراءات 
ضد اليمــني املتطرف، فيمــا يتعلق في 
اتخاذ  فــي  املتطرف  اليمــني  مســاعي 
الغطاء السياسي، للصعود الى البرملانات 
والســلطة، وكذلك اعتماد اجراءات اكثر 
شــدة الى االشــخاص الذيــن يتقدمون 
بالعمل في مؤسســات االمــن والدفاع، 
للتاكد من عــدم ارتباطهم او تعاطفهم 

مع اليمني املتطرف.
ـ تعزيز نشــر مفارز شــرطة متحركة : 
تعزيز وجود مفــارز متحركة في املناطق 
املزدحمــة ، من أجل الرد الســريع ضد اي 
بهدف  منفردة«  »ذئــاب  ينفذها  عمليات 
الى  العــودة  وكذلك  اخلســائر،  تقليــل 
االجــراءات االمنيــة التقليدية في نصب 
العوازل الكونكريتيــة ونصب الكاميرات 
في مداخل املناطق املزدحمة، متنع  دخول 

العجات.
ـ انشــاء وحــدات اليكترونيــة : إعتماد 
وحــدات داخــل املؤسســات، او مجالس 
امن خاصة بالســايبر، من شأنها ان تقوم 
بتنفيذ مهــام دفاعية بحماية املعلومات 
هجمات  تنفيــذ  ورمبا  التحتيــة،  والبنى 
اليكترونيــة ضد مصــادر التهديد ضمن 

اجلهود الوقائية.
ـ تعزيز أمن دول أوروبا شرق املتوسط: تعزيز 
امن أوروبا شرق املتوسط ، وايجاد مواقف 
ومقاربــات أمنية، للحد مــن نفوذ تركيا، 
شرق املتوســط ونقل لســاح واملرتزقة 
واجلماعات االرهابية الى ليبيا ودول اخرى .

ـ تقــدمي الدعــم الــى دول أفريقيا ودول 
منطقة الشــرق االوسط : من اجل إعادة 
مبشــاريع  والنهوض  التحتية،  البنى  بناء 
التنميــة، ومعاجلات حقيقيــة الى جذور 
الهجرة غير الشــرعية في تلــك الدول، 
والتي اصبحت مصــدر تهديد امني على 

دول اوروبا.
لم تعــد اي دولــة مبأمن مــن تهديدات 
ومخاطــر هجمات الســايبر والقرصنة، 
وهــذا مايتطلب من احلكومــات، اعتماد 
أمن السايبر جزء من إستراتيجيات أمنها 
القومي، مثل انشاء مجالس ألمن السايبر 
و وحــدات اليكترونية فــي داخل اجهزة 
اإلستخبارات واملؤسسات، الغراض دفاعية 
و هجومية، في ظل تطور التهديدات، التي 
باتت تهدد امن املعلومات والبنى التحتية 
للدول في مجال االقتصاد واخلدمات وأمن 

املعلومات وكذلك في اجملال الصحي.

قائمة العمليات اإلرهابية للجماعات المتطرفة
في أوروبا لعام 2020
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تداعيات كورونا علــى العالم في 2020تداعيات 
كورونا على العالم في 2020

ما بني وفيات وخطط ملغــاة وإعالن طوارئ جاء 
عام 2020 الذي ســيطرت علــى غالبية أحداثه 

جائحة كورونا.
ومن النــادر أن يؤثر حدث واحد علــى عام واحد 
بشــكل كامل مثلما شــكلت جائحة فيروس 

كورونا عام 2020.
وهذه نظرة علــى بعض األحــداث املهمة التي 
واكبــت بدء املرض في اجتياح اجملتمع البشــري، 

وتعلم البشرية مكافحته.
31 ديسمبر 2019:

- تايــوان تبدأ فــي فحص القادمــني من مدينة 
ووهان الصينية بعد ورود تقارير خالل شهر كانون 
أول/ديســمبر حول تفشــي مرض التهاب رئوي 

مجهول.
9 يناير 2020:

- تســجيل أول حالة وفاة تعود لفيروس كورونا 
املســتجد، الذي لم يكن قد مت إطالق اســم له 
بعد، في مدينة ووهان الصينية، التي يبلغ تعداد 

سكانها 11 مليون نسمة.
21 يناير:

- تايــوان تســجل أول حالة إصابــة بالفيروس 
لشخص قادم من ووهان.

23 يناير:
- إصــدار األوامر لســكان ووهان بعــدم مغادرة 

املدينة وارتداء الكمامات.
24 يناير:

- تايوان حتظر تصدير األقنعة اجلراحية.
27 يناير:

- أملانيا تؤكد تســجيل أول حالة إصابة بفيروس 
كورونــا، عقب إصابة شــخص فــي مقر عمله 
بالفيروس، بعدما نقل العــدوى له زميل صيني 

في والية بافاريا.
30 يناير:

- منظمــة الصحــة العاملية تعلن أن تفشــي 
فيروس كورونا في الصني ميثل مســألة صحية 

عامة طارئة تثير قلقا دوليا.
31 يناير:

- إيطاليا تعلن حالة الطوارئ عقب رصد حالتي 
إصابة بالفيــروس، وتطبيق قواعد كان متوقع أن 

يستمر العمل بها ملدة نصف العام.
4 فبراير :

- ســفينة داميوند برنســيس السياحية تخضع 
للحجــر الصحي في مينــاء يوكوهاما الياباني. 
وإصابة أكثر مــن 700 راكب من بني 2660 راكب 
بالفيروس. وعدم الســماح  13 شــخصا  ووفاة 
للركاب مبغادرة السفينة حتى 19 شباط/فبراير، 
عقب ثبوت سلبية إصابتهم بالفيروس. وداميوند 
برنســيس إحدى أوائل الســفن السياحية التي 

تتعرض لهذا الوضع خالل فترة اجلائحة.
6 فبراير:

- تايوان حتظر دخــول القادمني من الصني وهوجن 
كوجن وماكاو، باإلضافة إلى الســفن السياحية 

الدولية، وبدء تقنني األقنعة الطبية.
10 فبراير :

- حصيلــة الوفيات بفيــروس كورونا في الصني 
تتجاوز ألف حالة.

11 فبراير:
- منظمة الصحة العاملية تطلق على الفيروس 
اسم سارس- كوفيد2- وتطلق على املرض الذي 
يســببه الفيــروس كوفيد19-. وبعد شــهر، مت 

رسميا إعالن أن فيروس كورونا أصبح جائحة.

12 فبراير:
- إلغاء املؤمتــر العاملي للهواتــف احملمولة، وهو 
حدث ســنوي يعقد في برشلونة، بسبب اخملاوف 
بشــأن فيروس كورونا. ويعد هذا أول الكثير من 
الفعاليات االعتياديــة التي مت إرجاؤها أو إلغاؤها 

بسبب اخملاوف الصحية.
15 فبراير:

- تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أوروبا 
في فرنسا، وتعود لسائح صيني وصل فرنسا في 

كانون ثان/يناير .
16 فبراير:

- تايوان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.
21 فبراير:

- إصابــة ماتيا مايســتري )38 عامــا( بفيروس 
كورونــا في بلدة كودوجنــو اإليطالية، أول حالة 
إصابة محلية بالفيروس في البالد التي ســرعان 

ما تصبح بؤرة لتفشي اجلائحة.
23 فبراير:

- تطويق 11 مدينة إيطالية في محاولة الحتواء 
تفشــي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 50 
ألف شخص. وإلغاء كرنفال في مدينة فينيسيا.

24 فبراير
العراق يسجل أول إصابة مؤكدة بـ«كورونا«

26 فبراير:
- البرازيل تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس 

كورونا في أمريكا الالتينية.
27 فبراير:

- اململكــة العربية الســعودية تعلــق رحالت 
العمرة.

28 فبراير:
- حظــر جميع الفعاليات العامة التي يشــارك 
بها أكثر من ألف شــخص في سويســرا حتى 

منتصف آذار/مارس. 
29 فبراير:

- وزارة الصحــة األمريكية تؤكد وفاة شــخص 
مبرض كوفيد19-، لتصبح أول حالة وفاة مؤكدة 

بالفيروس في الواليات املتحدة األمريكية.
4 مارس:

- إغالق جميع املدارس في إيطاليا بسبب فيروس 
كورونا

7 مارس:
- األرجنتــني تســجل أول حالــة وفــاة مبــرض 

كوفيد19- في أمريكا الالتينية.
10 مارس:

- إيطاليــا تصبــح أول دولة فــي الغرب تفرض 
إجراءات إغالق شاملة ملكافحة فيروس كورونا.

-النمســا تفرض حظرا على دخول املســافرين 
القادمني مــن إيطاليا، الذيــن ال يحملون وثائق 
صحية، وحتظــر جميع الفعاليــات املقامة في 
أماكن مفلقة، التي يشــارك فيها أكثر من مئة 

شخص.
11 مارس:

- الواليــات املتحــدة األمريكيــة حتظــر دخول 
األوروبيني، مع حترك إدارة الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب للســيطرة على تفشــي فيروس كورونا. 
والسماح لألمريكيني في اخلارج بالعودة ، بشرط 

أن يخضعوا الختبار فيروس كورونا.
12 مارس:

- انهيار األسواق عامليا في ظل اخملاوف من فيروس 
كورونا. وفي ظل الذعــر، عدة دول أوروبية تفرض 
حظرا على الدخــول ألراضيها وتبدأ في مطالبة 

املؤسسات مثل املدارس بإغالق أبوابها.
13 مارس:

- ترامب يعلن حالة طوارئ عامة ملواجهة فيروس 
كورونا.

- توقف جميــع الفعاليات الرياضية البريطانية، 
مبا فيهــا رابطة الــدوري االجنليزي، فــي اجنلترا 

واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.
14 مارس:

- إســبانيا تفرض قيود إغالق صارمة. ومع ذلك، 
حاالت الوفــاة بفيروس كورونــا ترتفع بأكثر من 

3400 حالة خالل عشرة أيام.
14 مارس:

- الدمنارك تغلق حدودها بسبب جائحة كورونا.
15 مارس:

- أملانيــا تغلــق حدودها مع النمســا والدمنارك 
وفرنســا ولوكسمبورج وسويســرا، حيث حتاول 

احتواء الفيروس قبل تفشيه.
17 مارس:

- أملانيا حتظر دخول األشــخاص غير املقيمني في 
دول االحتاد األوروبي.

18 مارس:
- والية تيرول النمساوية تقيم حجرا صحيا، بعد 
أن نشــر عدد من الســائحني املرض في منتجع 
باد إيشــل للتزحلق. ووالية بافاريا األملانية تغلق 

حدودها مع تيرول.
- إلغــاء مســابقة يوروفيجن األوروبية بســبب 

تفشي فيروس كورونا.

- الواليــات املتحــدة األمريكية وكنــدا تتفقان 
على إغــالق حدودهما البرية مؤقتا أمام » حركة 

التنقل غير األساسية«.
- البنك املركزي األوروبي يوافق على برنامج إغاثة 
طارئــة تبلغ قيمته 750 مليار يورو ) 7ر912 مليار 

دوالر( بهدف مكافحة تداعيات فيروس كورونا.
19 مارس:

-تايوان حتظر دخول األجانب ألراضيها.
- حصيلة ضحايــا فيروس كورونا فــي إيطاليا 
تصل إلى 3000 حالة، متجاوزة الصني. الصدمة 
تصيــب العالم جراء نشــر صــور لضحايا في 
بيرجامو يجرى نقلهم في شــاحات عســكرية 

بسبب امتالء محرقة اجلثث في املدينة.
- إغــالق جميع منافــذ الدخول إلــى العاصمة 

االردنية عمان بسبب اخملاوف من فيروس كورونا.
- أستراليا ونيوزيلندا تغلقان حدودهما أمام غير 

املقيمني.
- وزارة اخلارجيــة األمريكيــة تبلــغ املواطنــني 
األمريكيــني أنه يتعني عليهم العــودة فورا إلى 
أمريــكا أو االســتعداد للبقاء في املــكان الذي 

يتواجدون فيه.
- وزير اخلارجية األمريكي مايك بنس يعلن تقييد 
الســفر غير الضروري عبر احلدود األمريكية مع 

املكسيك.
20 مارس:

- إغالق املدارس في أنحاء بريطانيا، بعد وفاة 104 
حالة بســبب فيروس كورونا. إعادة فتح املدارس 

في األول من حزيران/يونيو.
- والية نيويورك تخضع إلجراءات االغالق بســبب 
تفشــي فيروس كورونا. ومدينــة نيويورك فقط 
تسجل 4000 حالة. في النهاية، مت إرسال سفينة 
طبية عســكرية لتقدمي املســاعدة. من ناحية 
أخرى، أصــدر جافني نيوزوم حاكــم كاليفورنيا 
أوامره ببقاء املواطنني في املنازل لكبح تفشــي 

فيروس كورونا.

22 مارس:
- بعد االعــالن عن إجراءات جديــدة صارمة ملنع 
تفشي فيروس كورونا، املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل تخضع للعزل بســبب ثبوت إصابة أحد 

أطبائها بفيروس كورونا.
23 مارس:

- مسؤولو الواليات واحلكومة االحتادية في أملانيا 
يوافقون على فرض قيود تستبعد جتمع أكثر من 

شخصني ال يقيمان سويا.
- فرض إغالق شامل في بريطانيا.

24 مارس: 
- اعترافــا مبخاطــر اجلائحة، اللجنــة األوملبية 
تأجيل  يقــرران  اليابانيون  واملســؤولون  الدولية 

أوملبياد طوكيو ملدة عام حتى عام 2021.
- الهند تعلن إغالق ملــدة 21 يوما، مما أدى لعودة 
الكثيرين مــن العاطلني فجأة إلــى ديارهم، مما 

ساهم بصورة أكبر في تفشي الفيروس.
25 مارس:

- شركة طيران اإلمارات ومقرها دبي تعلق جميع 
الرحالت اجلوية بسبب فيروس كورونا.

- النواب األملان يتجاهلون كتاب القواعد النقدية 

للموافقــة على موازنة طارئــة ملواجهة فيروس 
كورونا بقيمة 156 مليار يورو ) 1ر190 مليار دوالر( 

فيما ميثل ذلك ديونا جديدة.
27 مارس:

- الكوجنرس األمريكي يصــادق على أكبر حزمة 
إنقاذ في تاريخه ملواجهــة فيروس كورونا، حيث 

أقر بتقدمي مساعدات بقيمة 2 مليار دوالر.

-الرئيس الروســي فالدمير بوتــني يقول إنه على 
املواطنــني القيــام بعطلة مدفوعــة األجر ملدة 
أســبوع والبقاء في املنزل، على أن تســتمر في 
العمل املتاجر والصيدليات واملستشفيات فقط. 
البيانات الرســمية تظهر أنه مت تســجيل 1500 

حالة في روسيا، معظمها في موسكو.
- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن 
أنه أصيب بفيروس كورونا. ويتم نقل جونســون 

للمستشفى، ولكنه يشفى.
- جنوب أفريقيا تفرض أحد أكثر إجراءات االغالق 
صرامة في العالم ملواجهة فيروس كورونا، حيث 
تغلق احلــدود وتطبق حظر التجــوال وحتظر بيع 
إتاحة  بهدف  والســجائر،  الكحولية  املشروبات 

أسرة في املستشفيات ملرضى فيروس كورونا.
30 مارس:

البرملان اجملري ميرر قانونا طارئا مينح الرئيس فيكترو 
أوربا ن صالحيات واسعة للمساعدة في احلد من 
تفشــي فيروس كورونا. ويتم إلغاء القانون بعد 
شــهرين ونصف واحتجاجات مــن جانب الدول 

األوروبية األخرى.
2 أبريل:

- عــدد حاالت االصابــة بفيروس كورونــا عامليا 
تتجاوز مليــون إصابة، بحســب بيانات جامعة 

جونز هوبكنز األمريكية.
- إعفاء بريت كروزير ، قائد حاملة الطائرات ثيودور 
روزفيلت من منصبه، بسبب عدم كفاءته لتأدية 
عمله. املعلومات بشأن تفشــي فيروس كورونا 
على حاملة الطائــرات تظهر بصورة علنية. من 
بني طاقم مكون من 5000 فرد، ثبتت إصابة ألف 

شخص بالفيروس.
8 أبريل:

- إلغاء القيود املفروضــة الحتواء فيروس كورونا 
في مدينة ووهان الصينية.

10 أبريل:
- بابا الفاتيكان البابا فرنسيس يحتفل باجلمعة 
العظيمة وبقية عيد الفصح في عزلة نسبية . 
ويدعو النهاء السلوك األناني ويطالب بالتضامن.

11 أبريل:
- حصيلة وفيات فيروس كورونا في أمريكا تصل 
إلى 20 ألف حالة، هى أعلى حصيلة في العالم. 
وإيطاليا ثاني أكثر دولة تضررا من الفيروس على 

مستوى العالم.
14 أبريل:

- الرئيــس األمريكي دونالد ترامــب يعلق متويل 
منظمة الصحة العامليــة، ويقول إنها خاضعة 

للصني وتعاملت بصورة متأخرة مع األزمة.
16 أبريل:

- الرئيس البرازيلي جايير بولســونارو يقيل وزير 
الصحــة لويس هنريكــي مانديتــا خلالفه مع 

تقييمه بشأن مخاطر فيروس كورونا.
16 أبريل:

- اليابــان متدد حالــة الطوارئ لتشــمل الدولة 
بأكملها.

- إرجاء احتفاالت يوم النصر في روسيا لالحتفال 
بالذكرى الســنوية لنهاية احلرب العاملية الثانية 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
19 أبريل:

- املشــاهير يجمتعون افتراضيــا من أجل حفل 
على شــبكة االنترنت ملدة ثمان ساعات« عالم 
واحد: معا في املنزل« بهدف رفع املعنويات وتقدمي 
الشــكر للعاملني في مجــال الرعاية الصحية، 
في الوقت الذي كان فيه معظم ســكان العالم 

يخضعون إلجراءات إغالق.
20 أبريل:

- قبــل فترة قصيرة مــن بداية شــهر رمضان، 
اململكة السعودية تغلق أهم مساجدها.

21 أبريل:
- رئيــس وزراء بافاريــا ماركوس ســودر يعلن » 
أنباء حزينة« مفادهــا أنه لن يتم إقامة مهرجان 
»أوكتوبــر فيســت« احملبب لدى األملان بســبب 

جائحة كورونا.
23 أبريل:

- ترامب يقترح التغلــب على فيروس كورونا من 
خالل حقن اجلســم باملطهرات واألشــعة فوق 

البنفسيجية.
27 أبريل:

حصيلــة إصابــات كورونا حول العالــم تتجاوز 
3 ماليــني حالــة. بيانات جامعة جونــز هوبكنز 
األمريكية تظهر وفاة أكثر من 210 ألف شخص 

بفيروس كورونا في الواليات املتحدة األمريكية.
30 أبريل:

- إصابة رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستني 
بفيــروس كورونا، ويدخل في عــزل ذاتي مؤقت. 

وقال بعض املسؤولني املساعدين له الحقا إنهم 
أصيبوا بالفيروس.

4 مايو:
- مؤمتر جلمــع األموال من أجل اللقاحات واألدوية 
عبر شــبكة االنترنت يجمع أكثر من 4ر7 مليار 

يورو.
5 مايو:

- بريطانيا تصبح الــدول األوروبية صاحبة أكبر 
عدد من حاالت االصابة بفيروس كورونا بواقع 32 

ألف حالة، تليها إيطاليا.
8 مايو:

- تراجع الصادرات األملانية بنسبة 8ر%11 في آذار/
مارس املاضي، بحسب وكالة االحصاءات األملانية. 
أملانيا تعد ثالث أكبر مصدر على مستوى العالم 

واألكبر في أوروبا.
- معــدل البطالة في أمريــكا يصل إلى 14.7%، 
وهــو املعدل األعلــى منذ 1929، فــي ظل تأثير 

اجلائحة على االقتصاد.
16 مايو:

- الدوري األملاني لكــرة القدم أول رابطة رياضية 
رئيســية لكــرة القــدم تســتأنف اللعب بعد 
إجــراءات االغالق، بدون جمهور وفي ظل بروتوكل 

نظافة صارم.
21 مايو:

- حصيلة االصابات بفيروس كورونا على مستوى 
العالم تصل إلى 5 ماليني، بحسب بيانات جامعة 
جونز هوبكنز، والوفيات أكثر من 328 ألف حالة.

29 مايو:
- ترامــب يعلن انســحاب أمريــكا من منظمة 
الصحــة العاملية على أن يســري هذا القرار في 

متوز/يوليو 2021.
12 يونيو:

- إعادة فتــح املتاجر غير الضروريــة في إيرلندا 
الشمالية، مما يشــير إلى بداية تخفيف القيود. 
واجنلتــرا حتــذو حذوها بعــد أيام، وتليهــا ويلز 

واسكتلندا.
13 يونيو:

- توصل فرنســا وأملانيا وإيطاليا وهولندا التفاق 
مع شــركة اســترازينكا البريطانية-السويدية 
لشــراء 300 مليــون جرعــة من اللقــاح الذي 

ستنتجه الشركة، والذي مازال قيد التطوير.
15 يونيو:

- فنلندا تلغى حالة الطوارئ املفروضة منذ ثالثة 
أشــهر ملواجهة جائحة كورونا. وجرى استخدام 
الصالحيــات الطارئة التــي مت إقرارها منتصف 
آذار/مارس املاضي حلظر السفر من وإلى منطقة 
أوسيما املكتظمة بالسكان، باإلضافة إلى إغالق 

املدارس.
19 يونيو:

- البرازيل تصبح ثاني أكثر دولة تضررا من فيروس 
كورونا، حيث سجلت أكثر من مليون حالة إصابة 

و49 ألف حالة وفاة.
22 يونيو:

- اململكة العربية السعودية تعلن إقامة شعائر 
احلج، ولكن مبشــاركة عدد محدود من املسلمني 
املقيمــني في الســعودية بســبب مخاوف من 

جائحة كورونا. 
25 يونيو:

- وكالة األدوية األوروبية تسمح باستخدام عقار 
رميديسيفير كعالج للمصابني مبرض كوفيد 19-. 
املفوضية األوروبية تصدق على القرار مطلع متوز/

يوليو .
28 يونيو:

- إجمالي حاالت االصابــة بفيروس كورونا عامليا 
يصل إلى 10 ماليــني، وفقا لبيانات جامعة جونز 
هوبكنــز األمريكية، والوفيــات تتجاوز 500 ألف 

حالة.
29 يونيو:

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يعلن فرض 
إجراءات إغالق على مدينة ليستر. وتعد هذه أول 
مرة تخضع فيها منطقة في بريطانيا إلجراءات 
مشــددة بعيدا عن بقية البالد، مما مهد الطريق 

أمام فرض قيود وفقا »لنظام املستويات«.
7 يوليو:

- الرئيــس البرازيلــي جايير بولســونارو يصبح 
أول رئيس على مســتوى العالم يصاب بفيروس 

كورونا.

8 متوز/يوليو : احتجاجــات ضد القيود املفروضة 
الحتواء فيــروس كورونا تتحول ألعمال عنف في 
بلجراد ومدن أخــرى. املتظاهرون يجتاحون برملان 

صربيا لفترة قصيرة.
15 يوليو:

- مع بدء موســم الســياحة األوروبي وسائحون 
أكثر شجاعة يبدأون في السفر للخارج، االصابات 
ترتفعو. وحكومة جزيرة مايوركا اإلسبانية تغلق 
باليرمان،  أخيرا جميع املؤسســات في منطقة 
بعد تدفق املئات من الســائحني هناك فيما يعد 

انتهاكا لقواعد مكافحة فيروس كورونا.
21 يوليو:

- قادة االحتــاد األوروبي يضخون املــوارد من أجل 
موازنة وحزمــة حتفيز بقيمــة 8ر1 تريليون يورو 
ملســاعدة اقتصاد الكتلة األوروبية التعافي من 

جائحة فيروس كورونا.
24 يوليو:

- منظمة الصحة العاملية تسجل أكثر من 284 
ألف حالة إصابة جديدة بفيــروس كورونا خالل 
يوم واحد، فيما تعد حصيلة قياســية. معظم 
هذه احلاالت مت تســجيلها في البرازيل والواليات 

املتحدة األمريكية.
30 يوليو:

- أمريكا تعلن انخفاض إجمالي الناجت احمللي على 
أســاس سنوي بنســبة 9ر%32، في الوقت الذي 
يكافح فيه االقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، 
فيما تعد أكبر نسبة تراجع يتم تسجيلها منذ 

.1947
1 أغسطس:

- أملانيــا توافق علــى تقدمي اختبــارات مجانية 
لفيــروس كورونــا للمســافرين العائديــن من 
العطــالت باخلــارج. ويتم حتديث هــذه القاعدة 
ليصبح االختبار إلزامى لالشخاص العائدين من 
املناطــق اخلطرة بعد أســبوع. االختبارات تبقي 

مجانية حتى منتصف أيلول/سبتمبر.
9 أغسطس:

- بيانات جامعة جونــز هوبكنز تظهر أن أمريكا 
ســجلت ربع إجمالي حاالت االصابــة بفيروس 
كورونا ويبلــغ 5 ماليني حالة، والوفيات تبلغ 162 

ألف حالة وفاة.
11 أغسطس:

- الرئيس الروســي بوتني يعلن أن معمل روسي 
طور لقاحا مضادا لفيــروس كورونا يطلق عليه 
“سبوتنيك V »، ويقوم شخصيا بتدشينه، قائال 
إن إحــدى بناته تلقــت العقار ولــم نكن هناك 

أعراض جانبية أسوأ من حمى خفيفة ومؤقتة.
- بعد 100 يوم من عدم تسجيل أي حاالت عدوى 
محليــة، نيوزيلندا تســجل أربع حــاالت إصابة 

بفيروس كورونا.
28 أغسطس:

- اجملر تعلن عزمها إغالق حدودها ابتداء من أيلول/
سبتمبر بســبب ارتفاع حاالت االصابة بفيروس 

كورونا.
29 أغسطس:

- املئات من املتطرفني اليمنيني يقتحمون ساللم 
البرملــان األملاني على هامش مســيرة مناهضة 

لقيود مكافحة فيروس كورونا في برلني.
9 سبتمبر:

- املفوضية األوروبية تتوصل التفاق مع شــركة 
بيونتيك األملانية لتأمني احلصول على 300 مليون 
جرعة مبجرد أن يصبــح اللقاح الذي كان لم يزل 

قيد االختبارمتاحا.
18 سبتمبر:

- إسرائيل تعود إلجراءات االغالق، بعدما سجلت 
أكثر من 3800 حالة إصابة جديدة في اليوم.

19 سبتمبر:
- العاصمة اإلسبانية مدريد تعيد فرض إجراءات 
الطوارئ في قطاعها اجلنوبي، مما يدفع الســكان 
بعدم  الســلطات  متهمني  مظاهرات،  لتنظيم 

النزاهة.
22 سبتمبر:

- حصيلــة الوفيات بفيــروس كورونا في أمريكا 
تتجاوز 200 ألف حالة، بحســب بيانات جامعة 
جونز هوبكنز وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات في 
أي دولة. الواليات املتحدة األمريكية سجلت حتى 

اآلن 8ر6 مليون حالة.
- إلغــاء حفل منــح احلائزين على جائــزة نوبل 
في مجاالت الطب والفيزيــاء والكيمياء واألدب 
واالقتصاد املقررة في 10 كانون أول/ديســمبر في 
ســتوكهولم، بســبب جائحة كورونا. وكذلك 
تقييد مراســم منــح جائزة نوبل للســالم في 

أوسلو.
28 سبتمبر:

- هولندا تعيد فرض قيــود أكثر صرامة الحتواء 
فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الكثير من املواطنني 
جتاهلوا القيود املفروضة بالفعل. وتشمل القيود 
إغــالق مبكر للحانات واملطاعــم واإللزام بارتداء 

الكمامات أثناء التسوق في املدن الكبرى.
29 سبتمبر:

- حصيلة الوفيات بفيروس كورونا عاملا تصل إلى 
مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز 
األمريكية، حيث سجلت أمريكا والبرازيل والهند 

واملكسيك معظم حاالت الوفاة.
30 سبتمبر:

- إعــالن حالة الطوارئ في جمهورية التشــيك 
وسلوفاكيا.

14 أكتوبر:
- فرنسا تعيد فرض أكثر القيود صرامة بعد جتاوز 
 30 اليومية بفيــروس كورونا  حصيلة االصابات 
ألف حالة. وتشمل القيود فرض حظر جتوال ليلي 

ابتداء من 17 تشرين أول/أكتوبر. االعالن عن مزيد 
من القيود في 28 تشرين أول/أكتوبر. 

- تطبيق نظــام املســتويات املتعلــق بالقيود 
الحتواء فيــروس كورونا في اجنلتــرا، الذي يضع 
ثالثة مستويات من القيود اخملتلفة بناء على عدد 
احلاالت في كل دولة. املناطق الشمالية من اجنلترا 
تخضع لقيود أكثر صرامة من اجلنوب، مما ســبب 
اشتباكات بني الساسة في الشمال واحلكومة. 
وكل من اســكتلندا وويلز وإيرلندا الشــمالية 

تعلن عن أنظمة املستويات اخلاصة بها.
18 أكتوبر:

- الصــني تعلن منو إجمالي الناجت احمللي بنســبة 
9ر%4 خــالل الربع الثالث، مما يشــير إلى تعافي 

االقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.
19 أكتوبر:

- منظمة الصحة العاملية تســجل أكثر من 40 
مليون إصابــة بفيروس كورونــا، معظمها في 

أمريكا والهند والبرازيل.
23 أكتوبر:

- ويلــز تدخل اإلغالق ملــدة 17 يوما لوقف ارتفاع 
حاالت االصابة بفيروس كورونا.

24 أكتوبر:
- الدمنارك تغلق حدودها مع أملانيا، بسب باخملاطر 

املتعلقة بفيروس كورونا.
28 أكتوبر:

- املســؤولون األملان يوافقون على فرض إجراءات 
إغــالق جزئية في ظــل ارتفاع حــاالت االصابة 
بفيــروس كورونا، بالتركيز على إغالق املنشــآت 
مثــل احلانــات واملطاعم واحلد مــن التجمعات 
االجتماعية. ومت متديدها بعد ذلك حتى العاشــر 

من كانون ثان/يناير املقبل.
30 أكتوبر:

- بلجيكا تعيد فرض إجراءات اإلغالق.
31 أكتوبر:

- ســلوفاكيا تبدأ في اختبــارات فيروس كورونا 
بهدف فحص حالة أفراد ســكانها. في النهاية 
جرى اختبار 6ر3 مليون من بني 5ر5 مليون نسمة.

3 نوفمبر:
- إصابة الرئيس اجلزائري عبد اجمليد تبون بفيروس 
كورونا، بعد أســبوع من نقله إلى مستشــفى 

بأملانيا.
4 نوفمبر:

- احلكومة الدمناركية تعلن عن ذبح 15 مليون من 
بني 17 مليون من حيوان املنك، عقب اكتشــاف 
انتقال أشــكال متحورة من فيــروس كورونا من 

املنك للبشر.
7 نوفمبر:

- حتول تظاهرة لـ 20 ألف شخص يشككون في 
فيــروس كورونا لفوضى في اليبزيــج بأملانيا، مما 

تطلب تدخل الشرطة.
9 نوفمبر:

- شركة فايزر األمريكية وبيونيك األملانية تعلنان 
التوصل للقاح ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 
أكثر من %90، مما ميهد الطريق أمام سباق للتقدم 

للحصول على موافقة تنظيمية على اللقاح.
10 نوفمبر:

- كبير املفاوضني الفلســطنيني صائب عريقات 
يتوفى متأثرا بإصابته بفيــروس كورونا عن عمر 

يناهز 65 عاما.
16 نوفمبر:

- شركة موديرنا األمريكية تكشف عن لقاحها 
ضــد فيروس كورونــا، وتقول إنه فعال بنســبة 

5ر94%.
18 نوفمبر:

- الوفيات بفيــروس كورونا في أمريكا تصل إلى 
250 ألف حالة، بحســب بيانــات جامعة جونز 

هوبكنز.
23 نوفمبر:

- جامعة أوكسفورد وشركة استرازينكا تعلنان 
عن لقاحهما املرشــح املضاد لفيــروس كورونا، 

وتبلغ نسبته فعاليته نحو 70 %.
8 ديسمبر:

- بريطانيا تصبح أول دولة تبدأ التطعيم بلقاح 
فايزر/بيونتيك ضد فيروس كورونا.

10 ديسمبر:
- البنك املركــزي األوروبي يعزز برنامج الشــراء 
الطارئ بواقع 500 مليون يــورو ليصل إلى 85ر1 

تريليون يورو.
11 ديسمبر:

- إدارة الغذاء والدواء األمريكية متنح لقاح فايزر/ 
بيونيــك موافقــة طارئة لالســتخدام، مما ميهد 
الطريق أمام بدء التطعيم بعد أيام من املوافقة.

13 ديسمبر:
- مع اســتمرار ارتفاع حــاالت االصابة بفيروس 
كورونا، مســؤولو أملانيا يوافقون على تشــديد 
إجراءات االغالق املفروضة، مما يقضى على اآلمال 
الســابقة بتخفيف القواعد خالل عطالت عيد 
امليالد. ومن املقرر انتهــاء العمل بهذه االجراءات 
في 10 كانون ثان/يناير املقبل، ولكن املســؤولني 
قالوا إنه ميكن بسهولة متديد هذه اإلجراءات إلى 

ما بعد هذا املوعد.
17 ديسمبر:

- إصابــة الرئيس الفرنســي إميانويــل ماكرون 
بفيروس كورونا.

18 ديسمبر:
- لقاح مودرينا يحصل على املوافقة التنظيمية 

في أمريكا.
19 ديسمبر:

- بريطانيا تعــود إلجراءات االغالق في ظل تقارير 
حول انتشار ساللة متحورة لفيروس كورونا في 
البالد. عدة دول حتظر دخول املســافرين القادمني 

من بريطانيا.
21 ديسمبر:

- وكالة األدوية األوروبية توافق على اســتخدام 
لقاح فايزر/بيونيك داخل االحتاد األوروبي، مما ميهد 

الطريق أمام بدء التطعيم في نهاية عام 2020.
- إسرائيلي / 74 عاما/ يصبح أول مريض ميوت 

من فيروس كورونا بعد إصابته للمرة الثانية.
24 ديسمبر:

- أكثر من 2.7 مليون شــخص تلقوا لقاحات 
ضد كورونا في ســت دول حــول العالم حتى 

اآلن.
30 ديسمبر

اإلمــارات العربية املتحدة تكتشــف »حاالت 
محدودة« ملصابني بالساللة اجلديدة من كورونا 
املتحور، وهــي أولى حــاالت اإلصابة املؤكدة 

بالطفرة األكثر عدوى في منطقة اخلليج.

2020.. أبرز أحداث »عام كورونا« في العالم
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كان عام 2020 مليئاً باألحداث، على الرغم 
مــن أن العديــد من النــاس مغلقون في 
منازلهم معظم العام بسبب الوباء، لكن 
هذا لم يكن الشيء الغريب الوحيد الذي 
حدث هــذا العام، من الواليات املتحدة إلى 
كوريا الشمالية من جميع األماكن، يتميز 
هذا العام ببعض األحــداث غير املتوقعة 
حقاً، هنــا بعض األحــداث الغريبة التي 

غيرت العالم في عام 2020.
COVID-19 العالم في قبضة جائحة

 
ال شــيء أكثر غرابة مــن جائحة ميكن أن 
تضرب العالم، شــهد عــام 2020 ماليني 
اإلصابــات والوفيــات بســبب جائحــة 
COVID-19؛ حيث انتشــر فيروس كورونا 
اجلديــد في جميع أنحــاء العالم، فرضت 
البلدان عمليات إغالق صارمة  العديد من 
واملكاتب  والكليــات  املــدارس  وأُغلقــت 
واملؤسسات األخرى للسيطرة على الوباء، 

توقف العالم حرفياً.

Kim Jong-un وفاة مفترضة لـ

الكوري  للزعيم  املفترضة  الوفاة  انتشرت 
الشــمالي كيم جونغ أون على وســائل 
التواصل االجتماعي، مع انتشار الشائعات 
حول وفاته، بدأ مســتخدمو اإلنترنت في 
دعم شــقيقة كيم يو جونغ؛ لتولي زمام 
األمور وقيــادة الديكتاتوريــة، بينما نفى 
رئيس جمعيــة الصداقة الكورية التقارير 
اإلخباريــة املتداولة، حول وفاة زعيم كوريا 
أليخاندرو  أون، وقال  الشمالية كيم جوجن 
كاو دي بينوس، إن هذه الشائعات حول وفاة 
كيم جوجن أون »كاذبة وخبيثة«، وسبق أن 
نشرت بعض وســائل اإلعالم تقارير قالت 
فيها، إن زعيم كوريا الشمالية، الذي يبلغ، 
حســب املعلومات املتوفــرة، 36 عاماً من 
عمره، أصيب مبرض وكان »في خطر كبير«، 
وتعــرض مؤخراً لعمليــة جراحية خاصة 

بنظام القلب واألوعية الدموية.
وذكرت تقارير أن زعيم كوريا الشــمالية، 
تعرض لنكســة صحية وخضع لعملية 
جراحيــة في القلب، وتخلــف مؤخراً عن 
حضور االحتفاالت بعيد ميالد جده في 15 

أبريل.

غزو بولندا جمهورية التشيك عن طريق 
اخلطأ

 
فــي حتول غريــب لألحداث، غــزت بولندا 
جمهورية التشــيك لفتــرة وجيزة، فيما 
أطلق عليــه فيما بعد »ســوء تفاهم«؛ 
حيــث منعت القــوات البولنديــة، الزوار 
التشيكيني من زيارة كنيسة صغيرة، في 
محاولتها لفرض إجراءات مكافحة الوباء، 
الصغيرة وجدت الحقاً  الكنيســة  ولكن 

أنها موجودة في األراضي التشيكية.

صدور دليل فيديو جسم غامض

الواليــات املتحدة  البنتاغــون في   أصدر 
ثالثة مقاطع فيديو رفعت عنها الســرية، 
والتي تبني أنها دليــل على »ظاهرة جوية 
غير مبــررة«، معظم الناس لديهم عالقة 
مباشــرة مع األجســام الطائرة اجملهولة 

.)UFOs(
وأكد تقريــر الصحيفــة أن أطقم جوية 
عــّدة وصفت اجلســم، الــذي حّلق على 
ارتفاع منخفض فوق املــاء قبل أن يذهب 
بســرعة فائقة بعيداً، بأنه »على شــكل 
مســتطيل طولــه 40 قدماً«، وكشــف 
مقطع فيديو الُتقط عام 2015 تتّبع بقعة 
بيضاء صغيرة بواســطة نظام األشــعة 
حتت احلمراء؛ إذ يحّلق جسم مجهول على 
ارتفاع منخفــض فوق احمليط، فيما وصف 
طيــار آخر اجلســم بأنه »أشــبه بطائرة 

مسّيرة«.
وفي مقطــع فيديو آخر من عــام 2015، 
يظهر جســم طائر يخترق الســحب ثم 

يتباطأ ويبدأ في الدوران من وضع الثبات.

اجلراد في كل مكان
 

كمــا لو أن الوباء لم يكــن كافياً، فرضت 
أســراب من اجلــراد حصاراً علــى دلهي 
ومنطقــة العاصمة الوطنيــة في يوليو 
2020، ومن املعروف أن اجلــراد يقوم بزيارة 
موســمية إلى مناطق معينة من البالد، 
ولكن فــي بلد يعانــي من الوبــاء؛ فقد 
اســتغرق األمــر اجلميع على حــني غرة، 
تســبب هجوم مماثــل للجــراد في غرب 
أفريقيا أيضاً في حدوث ضجة هذا العام، 
ويطلق على جراد الصحــراء أحياناً: اآلفة 
األكثــر تدميراً في العالــم؛ فعندما تزيد 
أعداد اجلراد تتجمع مع بعضها وتشــكل 
أســراباً، وعندها تتحول هذه احلشرات من 
الطور االنفرادي املنعزل غير املضر نســبياً 
الــذي يعيش في  التجمعي  الطــور  إلى 
جماعات، وتتضاعف أعداد هذه احلشــرات 
في الطــور التجمعي 20 مــرة في ثالثة 
أشــهر، وقد تصل كثافتها إلى 80 مليون 

جرادة لكل كيلومتر مربع.

»تيك توك« األكثر حتميالً عام 2020
  

أصبحــت منصــة الفيديــو القصيــرة 
»TIkTOk« التطبيــق األكثــر حتميــالً في 
العالــم فــي عــام 2020. وفقــاً لتقرير 
صناعــي حول اجتاهات األجهــزة احملمولة 
 »TIkTOk«جتــاوز تطبيق الـــ ،»app annIe«
تطبيــق الـــ»FaCebOOk« للحصول على 
املركز األول، وجــاء »FaCebOOk« في املرتبة 
 »WhaTsapp« آخران تاله تطبيقان  الثانية، 
الثالثــة  املرتبتــني  فــي   »InsTagram«و

واخلامســة على التوالــي.<< بينما  احتل 
تطبيــق »ZOOm« ملؤمتــرات الفيديو املركز 

الرابع

االعتماد على الهواتف..بسبب الوباء

وكشف التقرير أنه بسبب الوباء، يقضي 
الناس معظــم وقتهم علــى هواتفهم 
الذكيــة. ليس هناك من ينكــر أنه حتى 
بالنسبة لألشــياء األساسية مثل طلب 
اخلضار أو شــراء البقالة، كان على الناس 
االعتماد علــى هواتفهم. كما أدى اإلغالق 
الناجــم عن فيــروس كورونا إلــى إعاقة 
التنقل، وبالتالي عمل غالبية السكان من 
املنزل واستخدموا تطبيق »ZOOm« للوفاء 

بالتزاماتهم املهنية.
بنسبة  األعمال منواً  وشــهدت تطبيقات 
٪200 بعدمــا أصبحت مؤمتــرات الفيديو 
شائعة على نطاق واسع في جميع أنحاء 

العالم.
وُشــوهد النمــو الرئيســي »٪40« فــي 
تطبيقــات البــث؛ حيث بــدأ الناس في 
بث املزيد من العــروض واألفالم. كما منت 
٪35؛  بنســبة  األلعاب  تطبيقات  تنزيالت 
حيث كانت هناك زيادة كبيرة في الالعبني 
أيضاً ســواء كانت ألعاباً عاديــة أو ألعاباً 
تنافســية مثل بابجي موبايل أو فورتنايت 

وغيرها.

حظر التيك توك في الهند من قبل 
احلكومة

كما منــا اإلنفاق العاملي ليصــل إلى 112 
مليار دوالر؛ أي بزيــادة قدرها ٪25 مقارنة 
بالعــام املاضــي. وتُعد اليابــان والواليات 
املتحــدة واململكة املتحدة هي األســواق 
الرئيسية لنظام »IOs«، بينما قادت كوريا 
النمو  املتحدة  والواليــات  وأملانيا  اجلنوبية 

.»gOOgle play« على متجر
مت حظــر »TIkTOk« فــي الهنــد من ِقبل 
التطبيــق أكثر من  احلكومــة. كان لدى 
200 مليون مســتخدم، لكن مت إيقافه من 
 apple app« ومتجر »gOOgle play« متجر
sTOre« في الهند؛ بسبب مخاوف تتعلق 

باألمن القومي أثارتها احلكومة.

رفاهية املوظفني..ترتبط بعودة التيك 
توك

فــي الواليات املتحدة أيضــاً، مت توقيع أمر 
تنفيذي من قبل إدارة ترامب يطالب بحظر 
ترامب شركة  البالد، وطالب  التطبيق في 
أعمالها  ببيــع  الصينيــة   »byTeDanCe«
األمريكية لشركة أمريكية، ومع ذلك ظل 
»TIkTOk« التطبيــق األكثر تنزيالً في عام 
 »TIkTOk« 2020. فــي العام املاضــي، كان
ثاني أكثر التطبيقات تنزيالً على مستوى 

العالم.
ال يزال »TIkTOk« يحاول العودة إلى الهند، 
ولم يحل مكاتبهم في الهند. أكد رئيس 
»TIkTOk - InDIa«، نيخيل غاندي، ملوظفيه 
في رســالة بريــد إلكتروني أن الشــركة 
حتاول جاهدة العودة والعمل من كثب مع 
احلكومة لالهتمــام بالقضايا التي أُثيرت:  
»نبقــى ملتزمني بالتأثيــر اإليجابي الذي 
ميكن أن حتدثه منصاتنا على اجملتمع. لقد 
كان موظفونا في صميــم عملنا، ونحن 
نولــي أهمية قصوى لرفاهيــة موظفينا 

الشخصية واملهنية«

أفضل الصور التي التقطت في عام 
2020

للتنافس لتقدمي أفضل صور يتم التقاطها 
خالل هــذا العام أعلنت ســوني العاملية 
أســماء الفائزين بجوائز حملترفي التصوير 
الفوتوغرافــي 2020. وفــاز بابلو ألبارينغا 
بلقــب مصــّور العــام عن عملــه حول 
اجملتمعات األصلية فــي أمريكا الالتينية.  
*بابلو ألبارينغا، مصور فوتوغرافيا وثائقية 
مــن األوروغواي، حصل علــى لقب مصّور 
هذا العام عن سلسلة أعمال أطلق عليها 
اسم »ســيدز أوف ريزيســتانس«، والتي 
اجملتمعات  معانــاة  على  الضوء  تســلط 

األصلية في أمريكا الالتينية.
الشعب  حياة  تستكشــف  السلســلة 
واألرض - تلك األراضي املقدسة حيث ترقد 

رفات األجداد.
وقد الُتقطت الصور مــن عٍل، وبدا أبطال 
تلــك الصور كمــا لو كانوا مســتعدين 

للتضحية بأنفسهم في سبيل أرضهم.
كما أُعلنت أســماء الفائزين في سباقات 
التصوير الفوتوغرافي: املفتوحة، والَطلبة، 
واحتفــل   TOm OlDham، والشــباب. 
السباق املفتوح بالقوة الكامنة في الصور 

الفردية.

 جائزة السباق املفتوح لهذا العام
حصد اجلائزة:

توم أولدام، عن صورة التقطها لـــفرانك 
بالك، العضو املؤســس في فرقة بيكسيز 
األمريكية ملوســيقى ما يُعــرف بـ الروك 
باألســاس  الصورة  الُتقطت  وقد  البديل. 

جمللة موغو املوسيقية.
أيوانــا ســكيالراكي، عن كليــة الفنون 
امللكية، حصدت جائزة سباق الطلبة عن 
سلســلة تقدمت بها باســم »إيفوريا«، 
والتــي تناقــش قضية االســتدامة عبر 
للوائح  امللتقطة ليالً  سلسلة من الصور 
الرياح،  وتوربينــات  الشمســية،  الطاقة 
ومزارع الطاقــة على جزيــرة تيلوس في 

hsIen-pang ،اليونان. صدر الصورة

جائزة سباق الشباب لهذا العام
 

ذهبت إلى شــاب من تايوان يُدعى شيان-
بانغ هســي ويبلغ من العمر تسعة عشر 
عاماً. واستحق هسي اجلائزة على صورته 
التي أطلق عليها اســم »هــاري«، والتي 
يــؤدي عرضاً في الشــارع،  تصور فنانــاً 
حيث يبدو وكأنــه يحّث اخلطى، لكنه في 

احلقيقة يقف ساكناً بال حراك.

 فئة العمارة

حصدت ساندرا هيربر اجلائزة عن سلسلتها 
التي أطلقت عليها اســم »آيس فيشينغ 
هاتس«. «هذه األكواخ والتي يجب أن تكون 
للنقل، حتمي قاطنيها وتهيئ لهم  قابلة 
فرصة الصيد حتت الثلوج«. *وذهبت اجلائزة 
في فئة الوثائقيات إلى تشــانغ مينغ هو، 
والذي رّكز اهتمامــه على املتظاهرين في 
سلســلة أطلق عليها اســم »ووندز أوف 

هونغ كونغ«.
«وتشــير تقاريــر إلــى أنه ومنــذ اندالع 
االكتئاب  املظاهــرات، شــهدت حــاالت 
واضطراب ما بعــد الصدمة ارتفاعاً فيما 

بني السكان«.

املركز األول في فئة البيئة .. لروبني 

هينش

وذلك عن سلسلة صور أطلق عليها اسم 
»واهاال«، والتي ترصــد آثار صناعة النفط 
على اجملتمعات والنظــم البيئية في دلتا 

النيجر.
وتبلغ مســاحة دلتا النيجر نحو 70 ألف 
ع الرواسب.  كم مربع، وقد تكونت من جتمُّ
ويعيش عليها أكثر من 30 مليون شخص 
من 40 عرقيــة مختلفة، ويكونون جميعاً 
نســبة 7.5 في املئة من إجمالي ســكان 

نيجيريا.
وكانت دلتا النيجر تزخر مبجّمع ثري للغاية 
بالتنــوع البيولوجي، وقد ظل ذلك الوضع 
قائمــاً حتــى عرفت هذه الدلتــا صناعة 

النفط.
*وحصد روني بينرت اجلائزة في فئة املناظر 
الطبيعية عن سلســلة من الصور أطلق 
عليها اســم »توري« - ويصور فيها بوابات 
يابانية تقليدية يشيع وجودها في مداخل 

املزارات املقدسة في العقيدة الشنتوية.

 صورة: حيوان البانغول في خطر
 

لفتت هذه الصوة للمصور برينت ستيرتون 
األنظار وكانت فــي فئة العالم الطبيعي 
واحلياة البريــة. وهي حليــوان البانغول أو 
آكل النمل وهو حيوان حرشفي ومن أحد 
أكثر الثدييات التي تتعرض للتهريب حول 
التقديرية  اإلحصــاءات  وتشــير  العالم. 
إلى أن الســنوات العشر املاضية شهدت 
تهريب نحــو مليون من هذه احليوانات إلى 

آسيا«.

جائزة فئة البورتريه
 

 فاز ســيزار ديزفولي في فة البورتريه عن 
صور التقطها ألشــخاص مت إنقاذهم من 
الغرق أثناء عبور البحر املتوسط على ظهر 
قــارب مطاطي. وأطلق ســيزار على هذه 

السلسلة اسم »باسنجرز«.
التقطت هاتان الصورتــان بعد دقائق من 
الغرق. وكانا قادمني  إنقاذ صاحبيهما من 
مــن الشــواطئ الليبية علــى منت قارب 

مطاطي.

 فئة الصور الرياضية
 

فاز لوبيز ســوتو باجلائزة األولى عن صورة 
التقطها ملصارعني من السنغال.

هذه املباريــات تقام فــي مالعب وجتتذب 
جمهوراً من املشاهدين يبلغ تعداده أحياناً 
50 ألــف متفرج. وينظر الكثيرون إلى هذا 
النوع من الرياضات على أنه جزء من احلياة 

والتقاليد والثقافة األفريقية

 فئة احلياة الصامتة
 

 فــاز أليســاندرو غندولفــي باجلائزة عن 
سلســلة صــور أطلــق عليهــا اســم 
»إميورتالتي إنك« والتــي تعني »هل ميكن 
َمن  أن يصبح خالــداً؟ قليلون  لإلنســان 

يصدقون ذلك«.

أبرز عطور زهرية في حصاد 2020
   

حتتل العطور الزهريــة مكانة كبيرة لدى 
كثيرات من النســاء، نظراً الــى رائحتها 
نفســه.  الوقت  في  والفواحة  الناعمــة 
وخالل عام 2020، أصــدر العديد من الدور 

العاملية عطوراً جديداً ارتكزت على رائحة 
الزهور مبختلف أنواعها.

وفي هذا املقال، حصاد ألبرز سبعة عطور 
نسائية زهرية لعام 2020.

mIss DIOr rOse n›rOses eaU De TOIleTTe

 ،DIOr إنه عطر زهري نابض باحلياة من ديور
حيث يشــتمل على باقة من أروع الزهور 
التي يعد جنوب فرنســا موطنها األصلي، 
الى جانب رائحة احلمضيات املنعشــة، مما 
يشــكل مزيجاً منعشاً يدوم طوال النهار 

ليبث رائحتك في كل مكان.
 maIsOn margIela replICa sprIngTIme In a

park eaU De TOIleTTe

إنه عطر زهري منعش يحاكي أجواء الربيع 
والصيف املليئة باملرح واحليوية، فهو مزيج 
الطازج،  والكمثــري  والعنب  الزنبــق  من 
كأنك  تســتخدمينه سيشعرك  وعندما 
تتمشني في حديقة مليئة بأجمل الزهور.

TOm FOrD rOse prICk

 TOm إنه عطر زهــري فاخر من تــوم فورد
FOrD، يتركز في تركيبته على باقة مغرية 

الــورود التركية واجملريــة، التي جتعل  من 
إطاللة املرأة فؤثــرة لدى اآلخرين، وتضفي 
عليها ملســة في غاية اجلمــال واألنوثة. 
يشكل عطر TOm FOrD rOse prICk جتربة 
مميزة، فرائحته ستأســرك من االستخدام 

األول.
gUCCI FlOra gOrgeOUs garDenIa

 ،gUCCI إنه عطر زهري فواح من قوتشــي
يعتمــد في تركيبته علــى نغمات التوت 
األحمــر والغردينيــا والباتشــولي، التي 
تشــكل في مــا بينها رائحة منعشــة 
ومركزة تدوم طويالً لتمنحك عبيراً آســراً 
إليك. باإلمكان تشبيه هذا  يلفت األنظار 

العطر بحديقة ملونة معبأة في زجاجة.
yVes saInT laUrenT lIbre eaU De parFUm

إنه أحــد أفضل وأرق العطور الفرنســية 
التــي تعتمد في تركيبتهــا على األزهار، 
فهــو يرتكز علــى نغمــات اخلزامى وزهر 
البرتقال، مع ملسة من املسك ذي الرائحة 
اآلسرة، ليشكل نوتات مختلفة من األزهار 
والفاكهة تخلق جتربة عطرية مميزة وفريدة 

من نوعها.
her blOssOm eaU De TOIleTTe

هل حتلمــني بالتنزه في حديقة غرين بارك 
في لندن، وتنّشــق رائحة الفاوانيا وأزهار 
 ،bUrberry البرقوق؟ هذا العطر من بربري 
سيحقق لك هذا احللم، فرائحته الفواحة 
ستنقلك الى تلك احلديقة الرائعة، وتدوم 
طويالً لتوفر لك شــعوراً ال مثيل له طوال 

النهار.
FlOWerbOmb DeW eaU De parFUm

يتميز هــذا العطــر من فيكتــور رولف 
VIkTOr&rOlF، برائحتــه الزهرية الفواحة 

مع ملســة رائعة من املســك تــذوب في 
بشــرتك لتجعل منك امرأة تضج جماالً 

وأنوثًة، وتوفر لك إحساساً متوهجاً.

أكثر الشخصيات املؤثرة في عام 2020
   

القائمة الســنوية التي تختار فيها أكثر 
مئة شخصية مؤثرة في العالم، مقّسمة 
إلى خمس مجموعات هي: الرواد، الفنانون، 
الزعماء، رجــال املال واألعمــال والرموز...

أبرزت »التــامي« أن القائمة تصدر ســنوياً 
منــذ 20 عامــاً، وقالت: »لــم يكن هناك 
مثيل لهــذا العام قط، عــام من األزمات 
العالم«... أنحــاء  املتعددة فــي جميــع 

وتابعــت: »قائمة هذا العام تبدو مختلفة 
كثيراً عما كان يتوقعه أي منا قبل ســتة 

أشهر. هناك األشــخاص الذين يتمتعون 
بالســلطة التقليدية من رؤســاء الدول 
واملديرين وغيرهم، لكن يوجد أيضاً العديد 
من األفراد غير العاديني األقل شهرة الذين 
انتهــزوا اللحظة إلنقــاذ األرواح، وإطالق 
حراكات، ونشر اإليجابية، وإصالح العالم«.
العاملي  االهتمام  أيضاً  القائمة  وعكســت 
الواليات  الســمراء في  البشرة  بحراك ذوي 
املتحدة األمريكية والدفاع عن حقوق أقلية 
األويغور املســلمة التي تتعرض لالضطهاد 
في الصني، عالوًة على دور األطباء في جهود 
مكافحة جائحة فيروس كورونا. واشتملت 
على عدد قياســي من األطبــاء واملمرضات 
أشــخاصاً  القائمة  تغطي  والعلماء...كما 
من مجموعة واســعة من اخللفيات ومتثل 

األشخاص الذين تركوا بصمة في اجملتمع. 

أنتوني فوسي

لقد شــكل جائحة الفيروس التاجي حتدياً 
للمجتمع الصحي في جميع أنحاء العالم. 
في الواليات املتحدة، التي ال تزال واحدة من 
أكثر الدول تضــرراً من الفيروس، لعب مدير 
واألمراض  للحساســية  الوطنــي  املعهد 

املعدية دوراً حيوياً في إرشاد البالد.
مت إدراج الدكتور أنتوني فوسي، مدير املعهد 
الوطني للحساســية واألمــراض املعدية، 
فــي قائمة هذا العام. لقد كان شــخصية 
متكاملة في جميع أنحاء اســتجابة البالد 

لوباء الفيروس التاجي.
بونغ جون هو

وصل اخملرج احلائز على جائزة األوســكار إلى 
اجلنوبية  الكورية  الســينما  القائمة جللب 

إلى العالم.
تساي إنغ ون رئيسة تايوان

رئيسة تايوان وصلت إلى القائمة لتحديها 
أهداف الصــني احلثيثة إلدخــال البالد حتت 

أراضيها.
ميكايال كويل

املمثلة البريطانية التي ابتكرت ولعبت دور 
 CheWIng البطولة في مسلسل نيتفليكس
 I may DesTrOy yOU( األصلــي hbOو gUm

2020( هــذا العام قد جلبــت نظرة دقيقة 
للغاية بشــأن التحرش اجلنســي من خالل 

عملها األخير.
كاماال هاريس: مرشــحة نائب الرئيس من 
احلــزب الدميقراطي في الواليات املتحدة هي 
أول امرأة وأول شخص من أصل هندي-أسمر 

اللون يترشح لهذا املنصب.
مؤسسو blaCk lIVes maTTer أليسيا غارزا 
اكتســب  تومتي:  وأوبال  وباتريس كولــورز 
العدالة  أهــم حــركات  إحدى  مؤسســو 
احترام اجملتمع   2020 االجتماعية في عــام 
األســود لتضخيــم أصواتهــم واملطالبة 

بتغيير حقيقي في مجتمع عنصري.
البالغة من  الهنديــة  املرأة  بلكيس: كانت 
العمر 82 عاماً من املتظاهرين النشطني في 
شاهني باغ الذي أصبح رمزاً للمقاومة ضد 

تعديل املواطنة للحكومة الهندية.
وعد اخلطيب

الصحفية والناشــطة واخملرجة الســورية 
أظهرت للعالم حقيقة بلد مزقته احلرب من 
 FOr« خالل موهبتها الفريــدة. حاز فيلمها
sama« علــى تقدير دولي لتصويره التكلفة 

البشرية للحرب السورية.
The WeeknD: املغنــي هــو واحــد من أكثر 

الفنانــني اســتماعاً على برنامــج األغاني 
املنفردة  بأغانيه  spOTIFy. مت فوزه  املشــهور 
blInDIng lIghTs كأفضل أغنية بوب منفردة 

لعام 2020.
مايكل بي جوردان

املمثل الذي لعب دور البطولة مع تشادويك 
بوســمان في فيلــم blaCk panTher يعتبر 
أن من مســؤوليته متثيل أصحاب البشــرة 

السمراء وحتطيم الصور النمطية.
مصرية،  وصحفية  عطاهلل..إعالميــة  لينا 
هي املؤسس املشارك ورئيس حترير صحيفة 
مدى مصر وهي صحيفة مصرية مستقلة 
علــى اإلنترنــت، وكانت تدير ســابقاً حترير 
إغالقها  إندبندنت« قبل  »إيجيبت  صحيفة 
في عام 2013. وهي ناشــطة في مكافحة 
تقييــد الصحافة احلــرة ووصفتها جريدة 
تامي األمريكية بأنها »قائــدة اجليل اجلديد«، 
العالم  وأطلقت عليهــا لقب »مكراكــرز 

العربي«.
يوسف العتيبة

وجاء السفير اإلماراتي في واشنطن يوسف 
العتيبــة ضمن األســماء التــي اختارتها 
اجمللة لهذا العــام، إلى جانــب العديد من 

الشخصيات املؤثرة عاملياً.
وذكرت اجمللة، عبر موقعهــا اإللكتروني، أن 
العتيبة يتمتــع بتأثير ونفــوذ كبيرين في 
واشنطن، وجنح في بلوغ هذه املكانة املؤثرة 
من خالل نشاطه الدبلوماسي واالجتماعي 
في واشــنطن، إلى جانب نشــاطه اخليري 
أيضاً، األمــر الذي مكنه من بناء شــبكة 

عالقات وصداقات متشعبة ومؤثرة.
سيلينا جوميز

أدرج اســم النجمــة األمريكية »ســيلينا 
إجنازاتها  القائمة بســبب  غوميز« ضمــن 
وأعمالها اخليرية على نطاق واسع، باإلضافة 
إلى اعتبارها شــخصية إيجابية وحقيقية 
إلى  بنظر متابعيهــا ومحبيهــا. اإلضافة 
إطالق ألبومها الثالث rare، أطلقت سيلينا 
 selena + CheF برنامج الطبــخ خاصتهــا
الذي يبث على منصة hbO max، وستقوم 
ببطولة وإنتاج سلســلة hUlU الكوميدية 

.Only mUrDers In The bUIlDIng

كما أطلقت خــط التجميل اخلــاص بها، 
والذي تعهدت من خالله بجمع 100 مليون 
دوالر على مدى 10 ســنوات لصالح خدمات 
الصحــة العقلية في اجملتمعــات احملرومة. 
لوسائل  الهائلة  منصتها  استخدمت  لقد 
التصويت  لتشــجيع  االجتماعي  التواصل 

.»blaCk lIVes maTTer« ودعم حركة

أحداث غيرت العالم في عام 2020
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بينما يواصــل العالم معركته الحتــواء جائحة 
فيروس كورونا اجلديد، من الصعب تذكر احلال قبل 
COVID-19، ومن جائحــة قاتلة إلى حركة عاملية 
من أجل العدالة العرقية، شهد عام 2020 بالفعل 

نصيبه العادل من األحداث املتغيرة للعالم.

جائحة كوفيد - 19
كان احلدث األهم الذي تســبب بتعطيل احلياة في 
كل انحاء العالم، انتشار فيروس كورونا الذي حتول 
الى جائحة حيث وصل الى كل دول العالم تقريبا. 
وأعلنت منظمة الصحة العاملية في التاســع من 
كانــون الثاني يناير، ظهور فيروس كورونا مميت في 
مدينة ووهان الصينية. في غضون أشــهر، انتشر 
الفيروس فــي جميع أنحاء العالــم إلى أكثر من 
20 مليون شــخص، ما أدى إلى وفاة ما ال يقل عن 

.751000

ثورة تشرين
في العراق كانت ثورة تشــرين التي بدأت في عام 
2019 اهم حدث عاشــه العراقيــون بترقب وقلق 
حيث ووجهت الثورة بعنف كبير من القوات االمنية 
وقوات مكافحة الشــغب، وأدان األمني العام لألمم 
املتحدة )أنطونيو غوتيريش( »االنتهاكات الكبيرة« 
من قوات األمن حلقوق اإلنســان خالل التظاهرات 
في العراق، من دون حتديد كيفية معاقبتها. كذلك 
قالت هيومن رايتس ووتــش أن احلكومة العراقية 
وعدت بإيقاف مسؤولني أمنيني كبار عن عملهم، 
وإجراءات إضافية محتملة بســبب ردهم الدموي 
علــى االحتجاجات، وانتقدت عدم تنــاول التقرير 
لبعض من أخطر االنتهــاكات التي ارتُكبت أثناء 

االحتجاجات.
ومن ضمن االحــداث املهمة التي حصلت في عام 

: 2020

استقالة األمير هاري وميغان ماركل من العائلة 
امللكية

صدم دوق ودوقة ساســكس هاري وميغان ماركل 
العائلة امللكيــة في الثامن من كانون الثاني يناير 
عندما أعلنا أنهما ســيتنحيان عــن منصبهما 

بصفتهما »كبار« العائلة املالكة.

وفاة كوبي براينت
ُقتل العب لوس أجنلوس ليكرز األسطوري مع ابنته 
جيانا وســبعة آخرين عندما حتطمت مروحيتهم 

في كاالباساس، كاليفورنيا، في 26 يناير.

Bong Joon Ho يكتسح حفل توزيع جوائز 

األوسكار
حصــل فيلم BOng JOOn HO علــى أكبر عدد من 
اجلوائز حيــث حصل علــى جائزة أفضــل فيلم 
وأفضل مخــرج وأفضل ســيناريو أصلي وأفضل 
فيلم روائي دولي في التاســع من شــباط  فبراير. 
وكانت هذه املرة األولى التي يفوز فيها فيلم بلغة 

غير اإلجنليزية بجائزة أفضل فيلم.

حكم هارفي وينشتاين
أدين صانع الشهرة في هوليوود في 24 من شباط 
فبراير باغتصاب ممثلة طموحة واالعتداء اجلنسي 
على مســاعد إنتــاج تلفزيوني وأفــالم. واحتفل 
العشرات من متهميه وأنصارهم باحلكم بوصفه 

.MeTOO# حلظة فاصلة بالنسبة حلركة

انهيار سوق األسهم 2020
تســبب جائحة الفيروس التاجي في ركود عاملي، 
حيث دخلت العديد من البلــدان في حالة إغالق. 
عانى مؤشر داو جونز الصناعي من أسوأ انخفاض 
في يوم واحد علــى اإلطالق في التاســع من اذار 

مارس.

احتجاجات على حياة السود
أشــعلت عمليات قتل جورج فلويد وأحمد أربري 
وبريونا تايلــور التي نفذتها الشــرطة هذا العام 
موجة من املظاهرات السلمية - والعنيفة أحياناً - 
وأعمال الشغب في جميع أنحاء العالم للمطالبة 

بإنهاء وحشية الشرطة والظلم العنصري.

تظاهرات هونغ كونغ 
فــي الثاني من كانون الثاني يناير، شــهدت هونغ 
كونغ مظاهرات حاشــدة شــارك فيهــا اآلالف، 
للمطالبة بسحب مشروع قانون تسليم اجملرمني 
الهاربني الذي اقترحته حكومة هونغ كونغ، خوفاً 
من أن يؤدي مشــروع القانون إلى السماح لبكني 

بالتدخل في ؤونها الداخلية.
وبعد ظهــور الفيروس في الصــني، توقفت هذه 
املظاهرات بسبب سياسة إجراءات اإلغالق والعزل 

التي فرضتها احلكومة.

حرائق أستراليا
اندلعت حرائق شــديدة في أســتراليا استمرت 
ألكثر من ثالثة أشهر، وأسفرت عن تدمير أكثر من 
18 مليون هكتار من الغابات، وتركت 34 قتيالً في 
األقل، إضافة إلى مقتل عشــرات احليوانات. وفي 
31 اذار مارس أعلنت احلكومة األســترالية انتهاء 

موسم احلرائق بعد سقوط أمطار غزيرة.

اغتيال اجلنرال االيراني قاسم سليماني
فــي الثالث من كانون الثاني يناير، أعلنت الواليات 
املتحدة األميركية مقتل قائد فيلق القدس اجلنرال 
قاسم ســليماني، ونائب قائد احلشد الشعبي أبو 
مهــدي املهندس، في غارة جوية قرب مطار بغداد. 
وأدت هــذه العمليــة إلى توتر العالقات بشــكل 
كبير بني الدولتني، وبعدها بأربعــة أيام ردت إيران 
باستهداف قاعدة عني األســد بالقرب من األنبار 
والتي تضم قوات أميركية، ما أســفر عن إصابة 

نحو100 مجند أميركي بارجتاج في الدماغ.

سقوط الطائرة االوكرانية
وفــي الثامن مــن يناير، أســقطت إيــران طائرة 
أوكرانية فوق طهــران بعد إقالعهــا بدقائق عن 
طريــق صاروخني للحــرس الثوري، ما أســفر عن 
مقتــل جميع ركاب الطائــرة البالغ عددهم نحو 
176 راكبا. وظلت إيران تنكر احلادث لعدة أسابيع، 
حتى اضطــرت إلــى االعتراف مبســؤوليتها عن 

سقوط الطائرة.
اتفاقية التجارة

وفــي 15 مــن كانون الثانــي يناير، وقــع الرئيس 
األميركي دونالد ترامب واملفاوض الصيني ليو هي، 
املرحلة األولى من االتفاق التجاري بني واشــنطن 
املفاوضات. وبحســب  وبكني، بعد أشــهر مــن 
االتفاقية، تعهدت بكني بشــراء بضائع أميركية 
بنحو 200 مليار دوالر، وتوقع املراقبون حتســن في 
العالقــات بني الدولتني، إال أن اخلــالف بني البلدين 

تفاقم بعد تفشي فيروس كورونا.

محاكمة ترامب
وفي 16 مــن كانون الثاني ينايــر، بدأت محاكمة 
الرئيــس األميركي بتهمة اســتغالل ســلطاته 
للضغط علــى الرئيس األوكرانــي للتضيق على 
منافســه احملتمل في االنتخابــات األميركية عن 
احلــزب الدميقراطــي جو بايدن. وفــي اخلامس من 
شــباط فبراير، أسدل الســتار على احملاكمة بعد 

اربعة أشهر من التحقيقات بتبرئة ترامب.

البريكست
وفي يــوم 31 من كانــون الثاني يناير انســحبت 
بريطانيا رســميا من االحتاد األوروبي بعد 47 عاماً 

على عضويتها.

كورونا يضرب الصناعة العاملية
تكبد االقتصاد العاملي خالل تســعة أشهر منذ 
تفشي جائحة كورونا املستجد، نحو 8.8 تريليون 
دوالر، مــا يعادل %10 من الناجت اإلجمالي لالقتصاد 
العاملي، بحســب تقرير بنك التنمية اآلســيوي، 
وبرغم حــزم التحفيــز العاملية فإن 20 شــركة 
عمالقة أصابهــا الفيروس باإلفالس أو اخلســائر 

الفادحة. 
وتســبب االنهيار االقتصادي الناجم عن تفشــي 
فيروس كورونا في زيادة كبيرة في خسائر القروض 
بالبنوك األوروبيــة، إذ تقدر اخلســائر في األعوام 
الثالثة املقبلة بأكثر من 400 مليار يورو )458 مليار 

دوالر(، بحسب تقريرين بحثيني.
خسائر القروض تهدد »إتش إس بي سي«

حذر إتش.إس.بي.سي مطلع أغسطس/آب املاضي 
من أن تكاليــف الديون الرديئة لديــه قد تتجاوز 
تقديرا سابقا لتصل إلى 13 مليار دوالر هذا العام.

وقال أكبــر بنك أوروبي إن األرباح تراجعت أكثر من 
النصف، إذ عصفت جائحة فيروس كورونا بعمالء 

البنك من األفراد والشركات في أنحاء العالم.
وقــال البنــك إن احتياطياتــه الرأســمالية قد 
تتدهور، في حني قد تتعرض إيراداته لضغوط وإنه 
يواجه مخاطر جيوسياســية محتدمة، في نظرة 
مستقبلية أشد قتامة من املتوقع للنصف الثاني 

من العام من أكبر بنوك أوروبا.

»بي بي« تكشف عن خسائرها
ســّجلت شــركة »بي بي« خســارة صافية تبلغ 
قيمتها نحو 16,85 مليار دوالر في الربع الثاني من 
العــام، على وفق ما أعلنت الشــركة البريطانية 
العمالقة للنفط في أغسطس/آب املاضي، بعدما 
سدد كوفيد19- ضربة للطلب على اخلام وتسبب 

بهبوط أسعاره.
وأفــادت »بي بــي« في بيــان بشــأن إيراداتها أن 
»التداعيات الشديدة املســتمرة لوباء كوفيد19- 

تواصل خلق بيئة جتارية متقّلبة وصعبة«.

شيفرون.. اخلسائر تقيد عمالق النفط
أعلن عمــالق الطاقة األمريكي شــيفرون، نهاية 
يوليو/متوز املاضي، عن تكبد خســارة قيمتها 8.3 
مليــار دوالر في الربع الثاني من العام اجلاري بفعل 
شطب قيمة أصول ناجم عن تهاوي أسعار الوقود، 
وتخــارج اضطراري مــن فنزويال ونفقــات ترتبط 

بخفض آالف الوظائف.

دويتشه بنك يكشف عن خسائره
حتول دويتشــه بنك للخســارة في الربع األول من 
العام، حيث يخضــع البنك لعملية إعادة هيكلة 
التعامل مــع الضغط على  مكلفــة، ويحــاول 
العاملي بفعل  اإليرادات بعدمــا تضرر االقتصــاد 

تفشي فيروس كورونا.
وأعلــن البنك األملاني، الذي نشــر بعــض نتائج 
أعماله في أبريل/نيسان املاضي، أنه تكبد خسارة 
عائدة للمســاهمني بلغت 43 مليون يورو )46.64 
مليون دوالر( في هــذا الربع مقارنة بأرباح قيمتها 

97 مليون يورو قبل عام.

»مترو« العاملية تصاب بنزيف اخلسائر
أعلنت مجموعة »متــرو إيه جي« األملانية لتجارة 
اجلملة ســحب دليــل األرباح واملبيعــات اخلاص 
بها للعام املالــي 2020/2019 في ظل التداعيات 
احملتملة جلائحة كورونا خــالل النصف الثاني من 

العام.
وحتى نهايــة شــهر فبراير/شــباط املاضي، لم 
تتأثر أعمال »مترو« بشــكل كبير جراء تفشــي 
اجلائحة، بل منت بشكل قوي باجتاه حتقيق األهداف 
االسترشادية التي وضعتها اجملموعة. ولكن االجتاه 
العام للمبيعات واألرباح صار سلبيا منذ منتصف 

مارس/آذار املاضي.
وتتوقع »مترو« خســارة نحــو 500 مليون يورو، أو 
ما بني %1.5 و%2 نقطة من النمو املســتهدف في 
املبيعات شــهريا، في ظل استمرار جائحة كورونا 

املستجد.

إيرادات أوبر »ترجع للخلف«
هبطت أرباح شــركة أوبر خلدمات تأجير السيارات 
%29 خالل الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من 
العام املاضي، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا 

عامليا.
وأعلنت UBeR عن خسارة صافية قدرها 1.8 مليار 
دوالر للربــع املنتهي فــي 30 يونيو/حزيران، مقابل 
خســائر قدرها 5.2 مليار دوالر في الربع نفسه من 
العام املاضي، حيث تكبدت الشــركة حينها 3.9 
مليــار دوالر قيمة تكاليف تعويضــات في هيئة 

أسهم.

ماذا ينتظرنا في 2021؟.. توقعات »مخيفة« من 
العرافة الشهيرة

برغم مرور 24 عاما علــى وفاتها، ما تزال توقعات 
العرافة البلغارية الكفيفة الشــهيرة بابا فاجنا، 
تثيــر اجلدل بــني مؤيديــن يعتقــدون بصحتها، 

ومعارضني يكذبونها.
وكشف تقرير لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية، 
عــن أبرز توقعات العرافــة البلغارية للعام 2021، 
حيث تنبأت مبعانــاة العالم بســبب العديد من 
الكوارث في السنة املقبلة، الفتة إلى »تنني قوي« 
سيســتولي على األرض، حيث فّسر كثيرون ذلك 

بالهيمنة املتزايدة للصني في العالم.
ومــن أبرز توقعــات بابا فاجنا للعــام 2021، والتي 
أعلنت عنها قبل وفاتها فــي العام 1996، توصل 
العالم إلى عــالج ملرض الســرطان، حيث قالت: 
»سيأتي اليوم الذي يربط فيه السرطان بسالسل 

حديدية«.
وزعمت العرافــة أن الرئيس األميركــي املنتهية 
واليتــه فــي 2021 )دونالد ترامب( ســيعاني من 
الصمــم ومــن مرض خطير هــذا العــام، بينما 
ســيتعرض الرئيس الروســي فالدميير بوتن حملاولة 
اغتيال، وســتواجه أوروبا هجوما كيماويا يشــنه 

متشددون عليها.
وإلى جانب محاولــة اغتيال بوتن، توقعت العرافة 

أن تشهد سماء روسيا ظهور نيزك عمالق.
وحظيــت بابا فاجنــا التي توفيت فــي 1996 عن 
عمر ناهز 85 عاما، بشــعبية جارفة بعدما عدها 
كثيرون أنها جنحت في توقع الهجوم على أميركا 
ســنة 2001، وانتخاب باراك أوباما رئيسا للواليات 

املتحدة في عام 2008.
ويلف الغموض شخصية العرافة البلغارية، حيث 
تتحدث بعض املصادر عــن فقدانها لبصرها في 
ســن الـ12، واختفائها لفترة أثناء هبوب عاصفة 
قوية، حيث أصبحت بعــد ظهورها مجددا قادرة 

على توقع املستقبل.
ومن أشــهر توقعات بابا فاجنا للســنوات املقبلة، 
القضاء على اجلوع فــي العالم بحلول عام 2028، 
وحتّول األرض لكوكب غير صالح للســكن بحلول 

عام 2341.

google 2020: ما هو السؤال األكثر بحثاً خالل 
العام؟

يقال أنه في أوقــات عدم اليقني يبحث الناس عن 
املعنى. في هذا العام، بينمــا كان العالم يكافح 
جائحة فيــروس كورونا رمبا ليس مــن املفاجئ أن 
يبحث الناس أكثر مــن أي وقت مضى عن إجابات 
متعددة غلب عليها ملاذا ســمي فيــروس كورونا 

بهذا االسم؟
أعلنــت gOOgle إصــدار هذا العام مــن البحث 
الســنوي والــذي يلقي نظرة علــى مصطلحات 
البحــث األكثر شــيوًعا واألســئلة التي طرحها 
األشخاص على محرك البحث في األشهر الـ 12 
املاضية ويقدم gOOgle YeaR In SeaRCH 2020 حملة 
عن األسئلة واخملاوف التي كانت لدى الناس في عام 

شهد انتشار جائحة فيروس كورونا.
في عام حدده الوباء ليس من املســتغرب أن تكون 
عمليــات البحــث املتعلقة بـــ COVID في مركز 
 :gOOgle الصدارة، أحد األســئلة األكثر بحًثا على

ملاذا يسمى COVID-19؟
أسئلة أخرى مثل »ملاذا حياة السود مهمة« و »ملاذا 
حتترق أســتراليا؟ سلط الضوء أيًضا على األحداث 

والتحركات املهمة التي رأيناها في عام 2020«.
فــي الهند جتاوز عدد عمليــات البحث عن الدوري 
الهندي املمتاز تلك املتعلقة بفيروس كورونا، كان 
أحــد أهم االجتاهات في الهنــد هو »كيفية صنع 

بانير« - ويفترض أنه بفضل اإلغالق.
على الصعيد العاملــي ظهر مصطلح بحث مثير 
للقلق، بحث العالم عن »كيفية املساعدة« أكثر 
من أي وقت مضى إلى جانب ذلك وصلت عمليات 
البحث عــن قناع الرمــوز التعبيريــة إلى أعلى 
مســتوياتها على اإلطالق  كما حدث في عمليات 
البحث عــن »مقالب على اآلبــاء« وينتهي فيديو 
البحث هذا العام من gOOgle مبالحظة تبعث على 
األمــل حيث يذّكر عمالق اإلنترنــت الناس باحللم 

الكبير والبقاء فضوليني.

أكثر األلعاب مشاهدة على اليوتيوب في 2020
أعلــن موقــع الفيديوهــات الشــهير اليوتيوب 
احصائياته عن كل ما يخص األلعاب على موقعه 

لهذا العام 2020 .
وذكــر في بيانه الصحافــي ان 2020 العام األكبر 
على اإلطالق من حيث املشــاهدات واالستخدام، 
فقد بلغ وقت املشــاهدة 100 مليار ســاعة وهو 
الرقم االعلى في تاريخــه و 40 مليون قناة ألعاب 

نشطة.
وحتول الكثير من االشــخاص إلــى األلعاب على 
YOUTUBe كوسيلة للعثور على التواصل والترفيه 

األوقات  واألحبة خالل  واملشــاركات مع األصدقاء 
العصيبــة التي مر بها العالم اجمع بعد اجراءات 

العزل وفرض حظر التجول بسبب فيروس كورونا.
وشــهدت عدة قنــوات وانشــاء احملتــوى اخلاص 
باأللعاب طفرة كبيــرة 2020 وفقا لالرقام التالية 

التي مت الكشف عنها:

Minecraft

إجمالى املشاهدات 201 مليار، وكل ما عليك فعله 

تشغيل اللعبة في جهازك، ثم قم بتحميل إحدى 
اخلرائط التي قمت بتنزيلها أو إنشــائها، وسيتم 
تشغيل ميزة تتبع األشعة افتراضًيا، ولكن ميكنك 

تبديل التأثيرات أو إيقاف تشغيلها في أي وقت.

roBlox

إجمالي املشــاهدات 75 مليار، هــي لعبة أونالين 
متوافرة على أجهزة أندرويد وآي أو إس واحلاســب 
اآللــي واألكــس بوكــس ون مصممــة لألطفال 
واملراهقــني مــن عمــر 8-18، حيــث ينشــئون 

شخصيتهم الرقمية وتزيينها وتلبيسها.

garena free fire

إجمالي املشــاهدات 72 مليــار، مت إصدارها في 4 
ديســمبر 2017، أصبحت اللعبــة األكثر حتمياًل 
للجّوال لعــام 2019، نظرًا لشــعبيتها، حصلت 
اللعبــة على جائــزة أفضل لعبة شــعبية  في 

تصويت من متجر جوجل بالي في عام 2019.

 grand tHeft auto V
إجمالــي املشــاهدات 70 مليار، صــدرت في 17 
سبتمبر 2013 لالكس بوكس 360 والباليستيشن 
3. ومت اإلعــالن عن موعد صدورها ملايكروســوفت 

ويندوز في 14 أبريل 2015

 fortnite

إجمالي املشــاهدات 62 مليار، هــي لعبة فيديو 
إلكترونية مــن نوع البقاء، صدرت يــوم 27 يوليو 
2017م، وحصــدت شــعبية عاليــة، وهي تعمل 
علــى نظام تشــغيل بــالي ستيشــن 4 وإكس 
بوكس ون ومايكروســوفت ويندوز وماك أو إسوآي 
أو إس واألندرويــد ونينتندو ســويتش، وقد وصل 
عدد مســتخدميها إلى 250 مليون شخص حول 

العالم.

أغرب احليوانات في 2020.. الكاميرات سجلت 
هذه الصور ألول مرة

ميكن وصف عــام 2020 بعام املفاجــآت الغريبة 
والصادمة في عالم احليــوان، ملا مت رصده من صور 
ألغرب احليوانات التي مت رصدها حول العالم وكانت 

كالتالي:

الكلب األخضر
 تفاجأ مزارع إيطالي في ســردينيا بسرور عندما 
أجنب كلبه اخملتلط الساللة خمسة كالب، أحدهم 
أخضر اللــون، و ذكــرت وكالة رويتــرز أن الكلب 
الصغير ولد ألم مختلطة مع أربعة إخوة وأخوات 

جميعهم لديهم فراء أبيض. 

الثعبان ذو الرأسني
فــي فلوريدا، قدمت قطة منزليــة هدية ملالكها 
وكانــت  ثعبان غير اعتيادي برأســني، حيث يوجد 
ثعبان املتســابق األسود بشكل شائع في فلوريدا 

وهو ليس ساًما. 

السلحفاة البيضاء
مت رصدها على شــاطئ ســاوث كارورلينا، وتداول 
الكثير عبر منصات السوشــيال ميديا صوراً لها، 

معبرين عن دهشتهم لغرابة السلحفاة.

النمر األسود 
 انتظر مصور هندي للحياة البرية ملدة ســتة أيام 
اللتقاط هذا املنظر املذهل للنمر األسود سايا مع 
رفيقتــه كليوباترا، ومت التقــاط الصورة في يوليو 

املاضي.

احلوت األزرق
الصورة املذهلة التقطها املصور ســيمون لورينز، 
البالغ من العمر 42 عاما، من نيو تريتوريز في هونغ 
كونغ، خالل رحلة غوص، واستعمل كاميرا نيكون 
D850 مع عدســة ســيجما 15 ملم ومجموعة 
»إســوتا إيســوتا« لتصوير احلوت قبالة الساحل 

الشرقي لسريالنكا.

السلحفاة الصفراء
 مت القبض على سلحفاة صفراء ذهبية في شبكة 
صيادين في غرب البنغال بالهنــد، عادة ما تكون 
السلحفاة الهندية ذات لون أخضر، وعدها الكثير 

إنها مقدسة.

أبوسوم أصلع
حصل حيوان أبوســوم يعاني من حالة صلع نادرة، 
على خزانة مالبس كاملة مليئة بالقطع الشتوية، 
في شكل تبرعات انهالت عليه فور إعالن وصوله 

ملركز تأهيل احليوانات البرية في والية تكساس.

التمساح الوحش
التماســيح شــائعة في فلوريدا ، وغالباً ما يتم 
رصدهم وهم يســتحمون أو يهرولون ، وقد اعتاد 
الســكان عليهم، لكن التمســاح الوحشي هذا 
ألهم جنونًا على وســائل التواصــل االجتماعي 

بسبب ضخامته.

النمر الذهبي
مت رصــد هذا النمر في أحد حدائق احليوان بالصني، 
وتعــد هذه واقعة نادرة حتدث هنــاك، ما اثار حيرة 

الكثير بسبب تغيير لون النمر.

الضفدع األصفر
التقــط عامل في حديقة بالهنــد صورا لظاهرة 
غريبة حيث حتــول لون جيش مــن الضفادع إلى 
األصفر الزاهي بينما كانــت تتجول وتتنقل حول 

حقل غمرته املياه.

أغلى خمس سيارات في عام 2020
شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات 
الفارهة، واملوديالت فائقة السرعة التي كانت على 
قوائم ترقب الطرح لعشاق السيارات حول العالم.
وقــام موقع »هــوت كارز«، بالكشــف عن أغلى 
الســيارات اجلديدة التي طرحت منــذ بداية عام 
2020 اجلــاري، وجاء على رأس قائمــة األغلى بني 
 ValkYRIe موديالت العــام، طراز أســتون مارتــن

الرياضي اخلارق.
ValkYRIe 1. أستون مارتن

وقال املوقع األميركي أن طراز أســتون مارتن، طرح 
مبحرك رياضي فائق الســرعة ينتــج قوة تصل لـ 
 ،V12 1130 ألف حصان، بســعة 6.5 لتر، من فئة

وتصل سرعته القصوى لـ 250 ميل في الساعة.
وطرحت شــركة أســتون مارتن البريطانية طراز 

ValkYRIe للبيع بسعر يبدأ من 3.2 مليون دوالر.

kOenIgSegg JeSkO 2. سيارة
وفي املركز الثاني، جاء طراز kOenIgSegg JeSkO من 
ماركة kOenIgSegg السويدية املصنعة للسيارات 
 V8 اخلارقة. ويعمــل هذا الطراز مبحــرك من فئة
يتنــج قوة تصل لـ 1600 حصان، وتصل ســرعته 
القصوى ألكثر من 300 ميل في الســاعة، وتصل 

تكلفته لثالثة ماليني دوالر.
aMg One 3. مرسيدس

ومــن بعده جــاء بالقائمة طــراز aMg One، من 
مرسيدس، والذي يعمل مبحرك من فئة V6 بسعة 
1.6 لتر، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 
124 ميل في الســاعة خالل ســت ثواني، وتصل 
سرعته القصوى لـ 217 ميل في الساعة، ويتوفر 

هذا الطراز بسعر 2.72 مليون دوالر.
C2 4. سيارة رمياك

وفي املركــز الرابع جــاء طراز »رميــاك C2«، الذي 
طرح مبحرك خــارق ينتج قوة 1985 حصان، وتصل 

تكلفته في األسواق لـ 2.1 مليون دوالر.
aVenTaDOR SVJ 5. المبورجيني

وكانت خامس أغلى سيارة طرحت في 2020 طراز 
المبورجينــي aVenTaDOR SVJ، الذي طرح مبحرك 
من فئــة V12 بســعة 6.5 لتر، وينتــج قوة 759 
حصان، وتصل ســرعته القصوى لـ 217 ميل في 

الساعة، ويتوفر بسعر 520,000 ألف دوالر.

أموال وهواتف داخل أجسام املرضى
أغرب العمليات اجلراحية في 2020 

2020 عام مختلــف بداية من فيروس كورونا الذي 
ضرب العالم وصوالً إلى رصد العديد من العمليات 
اجلراحية الغريبــة والصادمة التي قام بها األطباء 

ليس في الوطن العربي فقط، بل حول العالم.
تفاجأ فريق طبي في اململكة العربية الســعودية 
بأجســام غريبة في معدة مريــض يعاني من آالم 
وانتفاخ في البطــن، قبل أن يتضح لهم أنه ابتلع 
مئات املســامير وقطع الزجاج، فــي حادثة نادرة 

تسبب بها مرض نفسي يعاني منه.
واضطر الفريــق الطبي إلجراء عمل جراحي طارئ 
للمريض، الستخراج تلك املسامير وقطع الزجاج 
حتت تخدير عام، وهو مــا مت بنجاح، ومبجموع 230 

مسماراً وقطعا من الزجاج.
من مصــر، أنقذت العناية اإللهيــة صيادا قفزت 
الهوائيــة وكادت تقتله  داخل قصبته  ســمكة 

ومتكن األطباء من استخراجها على الفور.
ووفقاً لعدد من التقارير الصحافية، تبني أن املريض 
يعمــل صيادا، وخــالل عمله متكن مــن اصطياد 
ســمكة واكتشف وجود ســمكة أخرى، فتأهب 
الصطيادها واضعا األولى في فمه، إال أنها متكنت 
من القفــز لداخل فمه وحشــرت علــى مدخل 

القصبة الهوائية.
وقد أقــام أطباء صينيون جراحة لطفل ابتلع 123 
حبة مغناطيســية ابتلعها في أثناء مشــاهدة 
التليفزيون، بينما كان فــي املنزل مبفرده مع أخته 
البالغة من العمــر 12 عاًما، بينما أصيب األطباء 
بالصدمة الكتشــاف اخلــرزات الصغيرة اجملمعة 
داخل جســده بعدما علم والــداه باحلادث وأخذاه 

للفحص.
ومــن الصني أيضاً، اســتخرج  اجلراحون ســلًكا 
كهربائًيا يبلغ طوله قدمني من مثانة لطفل بعد 

أن ظل عالًقا داخل جسده ملدة ثالثة أشهر.
وفي اململكة العربية الســعودية، استطاع فريق 
طبي مبستشفى النور التخصصي مبكة املكرمة، 
من استخراج فرشــاة أسنان من معدة عشرينية 

باملنظار من دون تدخل جراحي.
ومن الصني أيضاً،  كان رجل ستيني، يشعر بوجود 
شــيء ما في عينــه، وبعد أن ســاءت حالته قرر 
التوجه إلى األطباء، مت التعرف على الســبب وهو 

وجود 20 دودة حية في عينه.
وقد متكن الفريــق الطبي من اســتخراج هاتف 
محمول ايضا ووالعــة وعمالت معدنية، من بطن 
املريض، وعقــب العملية اجلراحية، مت وضع املريض 

حتت املالحظة الطبية.
واضطر األطبــاء في الســعودية إلخضاع  طفل 
لعملية جراحية عاجلة إلســتخراج جسم غريب 

ظهر في املريء وكان جسما مطاطيا .
في مصــر، متكن فريق طبي من اســتخراج مبلغ 
6500 جنيــه من بطن رجل مصــري خالل عملية 

جراحية، استغرقت أربع ساعات متتالية.
وفي الهند اســتخرج فريق من األطباء كتلة من 
الشــعر يُقدر وزنها بحوالي سبعة كيلو جرامات 
من معدة مراهقة هندية في الســابعة عشر من 
عمرهــا، بعد ان اعتادت مضغ خصل شــعرها بال 

هوادة منذ طفولتها.
الكشــف علــى الفتاة فــي مستشــفى امللك 
عبدالعزيــز التخصصي في الطائــف أثبت أنها 
تعاني من حالة طبية نادرة تؤدي إلى منو الشــعر 
في معدتها ما يتســبب لها في األلم، منو الشعر 
في املعدة كان آخر سبب قد يفكر به األطباء أللم 

الفتاة.
وفي اجلزائــر أظهر فيديــو متــداول كيف أجرى 
الطاقم الطبي العملية اجلراحية وإســتخراج 10 
قطع من أحجار الدومينو كانــت متواجدة داخل 

بطن شخص.

ابرز وفيات 2020
رحــل هذا العــام عدد من املشــاهير فــي عالم 
الرياضة والفن السباب عدة ابرزها فيروس كورونا، 
وقد فجعت االوساط الرياضية والفنية برحيلهم، 
وكان عدد منهم توفي اثر اصابته بفيروس كورونا.

الشاعر عادل محسن بعد صراع مع املرض
توفي الشــاعر الغنائــي العراقي البــارز  ومقدم 
البرامج عادل محســن، بتاريخ 17 ســبتمبر عن 
عمر ناهز الـ60 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعالم 
عراقية. وعانى من صــراع طويل مع املرض، حيث 
ظــل راقدا لعدة أشــهر في أحد مستشــفيات 

العاصمة العراقية.

الشاعر صباح الهاللي 
أعلنت نقابــة الفنانني العراقيني، عــن وفاة كل 
مــن الفنان الكوميدي خلف ضيدان، الذي ســبق 
أن أعلن عــن إصابته بفيروس كورونا، والشــاعر 
صباح الهاللي بعد صراع مع املرض يوم الســابع 

والعشرين من متوز.

اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي
وودع الفنانون العراقيون زميلهم الكبير، والقدير، 
مناف طالب، الذي توفي عن عمر ناهز الـ80 عاماً، 
يوم 26 حزيران/يونيو املاضي، إثر مضاعفات إصابته 
فيروس كورونا، في املستشــفى نفسه الذي ودع 
فيه الالعب الدولي األســطورة أحمد راضي الذي 

رحل بسبب الفيروس أيضا  في الشهر نفسه.

»شيخ املذيعني« نهاد جنيب
توفــي االعالمي اخملضــرم نهاد جنيــب الذي عرف 
برخامة وقوة صوته، يوم االول من تشرين االول في 

تركيا بعد صراع مع املرض

الفنان نزار السامرائي اثر ازمة قلبية
توفي الفنان العراقي الكبير نزار السامرائي، صباح 
يوم الثالث من أكتوبر، عن عمر يناهز 69 عاًما، في 

أحد املستشفيات، إثر إصابته بأزمة قلبية.

فاليري جيسكار ديستان
توفي فاليري جيسكار ديســتان )94 عاما(، رئيس 
فرنســا بني العامــني 1974 و1981 يوم الثاني من 
ديسمبر. شــهد عهده محطات بارزة في التاريخ 
الفرنسي احلديث بينها تشريع اإلجهاض وتدشني 

أولى خطوط القطارات السريعة.

كوبي براينت
وفــي نهاية شــهر يناير، توفي جنم كرة الســلة 
األميركي كوبي براينت وابنته جيانا و7 آخرين من 

أصدقاءه في حادث حتطم طائرته اخلاصة.
روث بادر جينسبيرغ

تُوفيــت قاضية احملكمة العليــا والرائدة من أجل 
املســاواة بني اجلنسني في 18 ســبتمبر عن عمر 
يناهز 87 عاماً. وكانت ثاني امرأة يتم تعيينها في 

احملكمة العليا.

إيدي فان هالني
توفي أسطورة موسيقى الروك إيدي فان هالني، 65 
عاماً، بعد معركة اســتمرت عقوداً مع السرطان 
في 6 أكتوبر. مت تشــخيص عازف اجليتار الشهير، 
 ،»HOT fOR TeaCHeR«و »JUMp« املعروف بأغاني مثل

ألول مرة بسرطان الفم في عام 2000.
الوفاة األكثــر تأثيرا في الوســط الفني املصري 
والعالــم العربي كان للراحلة رجــاء اجلداوي التي 
شــغلت اجلميــع بصراعها الطويل مــع فيروس 
كورونــا، واستســلمت بالنهايــة بعد تســبب 
الفيروس في مضاعفة تأثيــر أمراض أخرى كانت 
تعاني منهــا، ومت دفــن الفقيدة بجــوار خالتها 

النجمة الراحلة حتية كاريوكا.

محمود ياسني بعد اصابته بالزهامير
خســائر الفن املصري كانت مؤملة وصادمة، فقد 
ودع الوســط الفني جنم السينما محمود ياسني 
بعد ســنوات مــن املعاناة مع مــرض الزهامير، ومت 
تأجيل الدفــن ليوم واحد انتظــارا لقدوم عائلته 
من داخل مصر وخارجهــا وترتيب املدفن املهجور، 
وتلقت األسرة العزاء في حديقة مفتوحة تنفيذا 

للتعليمات الوقائية.

شويكار ونادية لطفي
 كمــا فقد الوســط الفني املصــري النجمة 
شويكار وتردد وقتها أنها أصيبت بفيروس كورونا 
ولكــن تبني الحقا أن الشــائعة غير صحيحة، 
والتزمت األســرة بعدم إقامة جنازة كبيرة ولم 
تقبل العزاء لظروف حظــر التجمعات، وكانت 
اخلســارة الثالثــة مؤملة برحيــل الفنانة نادية 
لطفــي بعد أســابيع قليلة مــن تكرميها في 

مهرجان اإلسكندرية.

رحيل عدد من جنوم الكوميديا
كما توفى النجم الكوميدي حســن حســني 
لتتحقــق نبوءته فــي أثناء تكرميه فــي الدورة 
املاضية من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث 
قال وقتها احلمد هلل إنكم حلقتوا تكرموني قبل 

ما أموت.
كما ودعت مصــر النجم محمــود القلعاوي، 
والفنان املنتصر باهلل، والنجم جورج ســيدهم 
بعــد صراع طويل مــع جلطات املــخ، واملمثل 
إبراهيم نصر صاحب برنامج »الكاميرا اخلفية«.
كما رحل الفنان اللبناني ســمير حنا وهو أحد 
عمالقة الفن اللبناني منــذ أكثر من 35 عاماً، 
بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 75 عاًما.

االعالمية جنوى قاسم
صدمة أخرى تعرض لها الوسط الفني العربي 
بعد إعالن وفاة اإلعالمية جنوى قاسم، التي عثر 
عليها ميتــة في منزلهــا، ومت ترجيح اصابتها 

بهبوط حاد في الدورة الدموية.

2020 العام االكثر صخبا ورعبا
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محمد صادق السامرائي:

يوم غد اجلمعة يبــدأ العام اجلديد 2021، 
ونكون ودعنا العــام 2020، الذي ميكن ان 
نصفه بعام احلزن، فهو يختلف عن بقية 
االعوام الســابقة نستذكر من غادرنا الى 
رب رؤوف رحيــم مــن ابرز جنــوم الرياضة 
العراقية ورحل في هذا العام كوكبة من 
ابرز جنوم كرة القدم العراقية وقد تسبب 
برحيلهــم فايروس كورونــا اللعني الذي 
خطف العديد منهم وهذا الفايروس الذي 
ضــرب العالم جميعاً .وفي هــذا التقرير 
استذكر للقراء االعزاء ابرز النجوم اخلالدة 
في كــرة القــدم العراقية فــي عصرها 
الذهبي التي ستبقى اسمائهم في ذاكرة 

االجيال على مر السنني.
ففي يــوم 31/اذار / رحــل الالعب واملدرب 
العراقي باسل مهدي مواليد 1943م .عن 
عمر 77 عامــاً، وترك الراحل ارثا كبيرا في 
اللعب والتدريــب واإلدارة، حيث عمل في 
العديد من احملطات التدريبية وكان انسانا 

خلوقا وهادئا.
وفي يوم 12/حزيران/ رحيل الالعب واملدرب 
القدير علي هادي بســبب فايروس كورونا 
.مواليــد 1967م عن عمر ناهــز 53 عاماً، 
اذ كان الراحــل صوتا مدويــا للدفاع عن 
الفقراء قبل ان يكــون جنما المعا بزغ في 
نادي الزوراء ثــم املنتخبات الوطنية، قبل 
ان يتوجه إلى التدريب وميلك سجال حافال 
في جتارب مع أنديــة متقدمة وأخرى في 
أندية  الوســط، وكانت رحالته تتوزع بني 

بغداد واحملافظات.
وفي 21/حزيران / ودعت اجلماهير جنم الكرة 
العراقية واالسطورة اخلالدة احمد راضي، 
بســبب فايروس كورونــا ..مواليد 1964م 
عــن عمر ناهز 56 عاما، نورس اســيا كان 
الزوراء انطلق  باربعا، ففــي  العبا وهدافا 
مع الكرة ثم لعــب للمنتخبات الوطنية 
وهو صاحب الهــدف العراقي الوحيد في 

مونديــال كأس العالــم 1986 في مرمى 
حارس بلجيكا جان ماري بفاف، له رحالت 
احترافية وجتاربة تدريبية وايضا جتربة في 
البرملان اذا كان رئيســا للجنة الشــباب 

والرياضة.

وفي يوم 22/حزيران/ رحيل الالعب العراقي 
السابق نوري ذياب مواليد 1943م عن عمر 
ناهز 77 عامــاً.. وهو العب دولي ســابق، 
مثل املنتخبات الوطنية واألندية، وبرز في 

املالعب اخلضراء بشكل كبير.

اما يــوم 24/حزيران / فقد شــهد رحيل 
الرياضي رافع االثقال محمد ياسني محمد 
بسبب فايروس كورونا مواليد 1963م عن 
عمــر 57 عاماً، وهو ربــاع عراقي ترك اثرا 

واضحا في املنافسات احمللية واخلارجية.

وفي يوم 10/متــوز / غادرنا الالعب العراقي 
كــرار ابراهيــم مواليــد 1993م عثــرت 
الشرطة احمللية على جثته داخل سيارته 
حســب وســائل اعالم محلية عن عمر 
27 عاما، وهــو حارس مرمــى املنتخبات 

الوطنيــة واألنديــة البصريــة، وقع على 
وميلك ســيرة  الطلبة،  فريق  كشــوفات 
وامكانات متميزة بني اخلشبات  حســنة 

الثالث.
وفي يــوم 11/ايلول/ ودعنا النجم العراقي 
والالعب الســابق واملدرب ناظم شــاكر 
مواليد 1958م بشبب فايروس كورونا عن 
عمر 62 عاماً، وكان ابــو »غزالة« مدافعا 
صلبــا برز في فريق القــوة اجلوية ثم كان 
احد فرسان العراق في مونديال املكسيك 
1986، وخــاض العديــد مــن التجــارب 
التدريبية في أندية بغــداد اجلماهيرية او 

احملافظات.
اما يــوم 26/ايلول / فشــهد وفاة الالعب 
واملدرب العراقي عبد املهدي هادي مواليد 
1946م بســبب فايــروس كورونا عن عمر 
ناهز 74 عاماً، ويعد الراحل من االســماء 
التي تركت ارثا رياضيا يشهد له بالكثير 

من العطاء.
اما 18/تشــرين االول / فكان موعدا لوداع 
احلكم الدولي الســابق طارق احمد رئيس 
جلنة احلكام الســابق، طارق احمد احلكم 
الدولي السابق ورئيس جلنة احلكام وعضو 
احتــاد الكرة وعضو جلــان بطوالت اخلليج 
العربي، متيــز بالعطاء الفني في املباريات، 
وفــي اجلانــب اإلداري كان متميــزا ترك 
صفارته لنجله محمد الذي يقود مباريات 

في دوري الدرجة املمتازة.
هذا وتأجلت أنشطة الرياضة في العراق، 
كمــا فــي باقي بلــدان العالم بســبب 
تفشي الفايروس اللعني، لهذا فقد كانت 
تدريبــات األندية او الرياضيــني جتري في 
املنازل مراعــاة للجانب الصحي، في حني 
اقتصرت املشــاركات في البطوالت على 
اقامة انشــطة عبر االنترنت قبل ان تعود 
احلياة تدريجيا اثر رفـع احلظـر عـن احليـاة 
العامة مشروطـــة بالوقايـــة كارتـداء 
االجتماعــي  والتباعــد  الكمـامـــات  
والتعفيـــر والتعقيم للمرافق احلياتية او 

املنشـات الرياضيـة.

العواصم ـ وكاالت:

لــم يــِف عــام 2020 بجميع وعــوده في 
املالعــب العاملية، فمثــل مختلف مناحي 
احلياة األخرى، ألقــى فيروس كورونا بظالله 
العالم،  الرياضية حــول  املســابقات  على 
متعددة،  رياضية  أحداث  بتأجيل  متســببا 
وأودى بحياة بعض الرياضيني. كما شــهد 
العام وفاة عدد من أكبر األســماء في عالم 
الرياضية  الفرق  الرياضة، وســجلت بعض 
إجنــازات كبرى، وأخرى تعرضت لســقطات 
كبرى. فيما يلي أبرز األحداث الرياضية التي 

شهدها العالم في 2020.
كان العام 2020 عاما مرتقبا على املستوى 
الرياضي لكثرة األحداث الرياضية التي كان 
من املقرر إقامتها خالله، من أوملبياد طوكيو، 
إلى نهائيات كأس األمم األفريقية، ونظيرتها 
األوروبية. ولكن ظهــور وباء كوفيد19- أدى 
الضطرابات واســعة في األجندة الرياضية 
العامليــة، وتســبب بتأجيــل الكثيــر من 

البطوالت التي كانت مرتقبة.
بــدأ العام بطريقة طبيعية، إذ اســتأنفت 
العالم  املسابقات الكروية في معظم دول 
مبارياتها بعد فترة توقف قصيرة خالل فترة 

أعياد نهاية العام.
وكان أول حــدث رياضي بــارز نهائي كأس 
الذي  القــدم  الســوبر اإلســباني لكــرة 
اســتضافته مدينة جدة السعودية في 12 
كانون الثاني وجمع بــني قطبي العاصمة 
مدريد، ريال وأتلتيكو. وبعد انتهاء أشــواط 
املباراة األصلية واإلضافية بالتعادل السلبي، 
متكن النادي امللكي من خطف اللقب بفوزه 

بركالت الترجيح بسهولة بنتيجة 1-4.
وشهد الشهر األول من العام أيضا نهائيات 
كأس آســيا لكرة القدم للشــباب حتت 23 
عامــا والتي أقيمــت في تايالنــد، وفاز بها 
الــذي تغلب في  منتخب كوريــا اجلنوبية 
املبــاراة النهائيــة على نظيره الســعودي 

بهدف من دون رد.
وخالل هــذا الشــهر أيضــا انطلقت أول 
البطــوالت األربــع الكبرى لكــرة املضرب، 
وشــهدت أول مفاجآت عالم الرياضة خالل 
هذا العــام، بفوز األمريكيــة صوفيا كنني 
الشابة الصاعدة البالغة من العمر 21 عاما، 
باللقب بعد تغلبها على اإلسبانية اخلبيرة 
غاربينيي موغوروســا التي حتمل لقبني في 
بطوالت الغراند ســالم في املباراة النهائية. 
وفي منافســات الرجال عزز الصربي نوفاك 
التنس  جوكوفيتش سيطرته على مشهد 
العاملي خالل األعوام األخيرة بحصوله على 
اللقب بعد فوزه في املبــاراة النهائية أمام 

النمساوي دومينيك تييم.
ولكن كانــون الثاني شــهد أيضا فاجعة 
مبقتل  العاملية  الرياضية  األوســاط  ضربت 
لكرة  للمحترفني  األمريكــي  الــدوري  جنم 
الســلة، واملنتخب األمريكــي، وفريق لوس 
أجنلس ليكرز، كوبي براينت، الذي لقي حتفه 
عن 41 عاما في حادث حتطم مروحية كانت 
تقله مع ابنتــه جوانا.كذلك توفي في هذا 

الشــهر الالعب الدولي السعودي السابق 
خميس العويران بعد صراع طويل مع املرض.
وفي شــباط انطلقت بطولة كأس العرب 
لكــرة القدم للشــباب حتــت 20 عاما في 
الســعودية، والتي اعتــذرت عنها كل من 
قطر وجزر القمــر في وقت متأخر، فوجهت 
دعوة ملنتخبي الســنغال ومدغشقر للعب 
مكانهما. وتوج املنتخب السنغالي الضيف 
باللقب بفوزه فــي املبــاراة النهائية على 

نظيره التونسي بهدف من دون رد.
كذلــك اســتضافت العاصمــة القطرية 
نهائي كأس الســوبر األفريقي بني الترجي 
والزمالك  األبطــال،  دوري  بطل  التونســي 
املصري بطل كأس االحتــاد، والذي متكن من 
الفوز باملبــاراة 3-1 محققا لقبه الرابع في 

البطولة.
في هذا الشهر أيضا انطلقت مرحلة خروج 
املغلوب من دوري أبطال أوروبا بإقامة مباريات 
الدور ثمــن النهائي، ولم يســتكمل منها 
أربع مباريات قبل توقف املسابقات  ســوى 
بســبب فيروس كورونا مبنتصف شهر آذار، 

الذي لم يشهد أحداثا رياضية تذكر.
وأدى توقــف األحداث الرياضية حول العالم 
إلى إعــادة النظر في مواعيــد الكثير من 
املســابقات، إذ قــررت اللجنــة األوملبيــة 
الدوليــة تأجيل أوملبياد طوكيو لصيف عام 
2021، كذلــك تأجلت بطولــة أمم أفريقيا 
في الكاميرون إلــى 2021، وأيضا قرر االحتاد 
األوروبي لكرة القــدم تأجيل كأس أمم أوروبا 
إلى صيف 2021. فيما ألغيت نسخة 2020 
من بطولة وميبلدون لكرة املضرب، ومت تأجيل 
بطولة فرنسا املفتوحة إلى موعد الحق من 
العام. وقررت بعض بطــوالت الدوري إيقاف 
نشــاطها وتوزيع اجلوائز بنــاء على الوضع 
الذي كانــت عليه عند توقف املنافســات، 

كما هــو احلال في فرنســا، حيث أعلن فوز 
باريس ســان جرمان باللقب قبل 15 جولة 

من النهاية الطبيعية للموسم.
وفي نيسان ، فارق احلياة ثالثة من جنوم الكرة 
العاملية، أولهم مايكل روبنسون العب نادي 
ليفربول الســابق، والذي توفــي بعد صراع 
مع مرض الســرطان عن 61 عامــا. وبعده 
رحل حارس املرمى السابق لنادي تشيلسي 
ومنتخب إنكلتــرا بيتر بونيتي إثر صراع مع 
املرض، وتبعهم غويو بينيتو أســطورة ريال 
مدريد، الذي توفــي متأثرا بإصابته بفيروس 

كورونا.
في أيار ، بــدأت بعض البطــوالت الكروية 
األوروبيــة باســتئناف نشــاطها بغيــاب 
اجلمهور. وفي حزيران ، عادت باقي البطوالت 
األوروبية احمللية الكبرى للعبة ما عدا الدوري 

الفرنسي.
وودعت األوســاط الرياضية في حزيران جنم 
الكرة العراقية الســابق أحمد راضي، الذي 
سجل هدف منتخب أسود الرافدين الوحيد 
في كأس العالم خالل مشــاركته اليتيمة 
بالبطولــة عام 1986، والذي رحل بســبب 

إصابته بفيروس كورونا.
فــي متــوز اختتمــت منافســات معظم 
البطوالت الكرويــة احمللية في أوروبا، إذ توج 
يوفنتــوس بطال للــدوري اإليطالــي للمرة 
التاســعة على التوالي، وكذلك حقق بايرن 
ميونيخ األملاني لقبــه الثامن على التوالي، 
ومتكن ريال مدريد من استعادة لقب الدوري 
الدوري  بلقــب  ليفربول  وفــاز  اإلســباني، 

اإلنكليزي بعد غياب طويل دام ثالثني عاما.
وفــي هــذا الشــهر اســتؤنفت مباريات 
مســابقة دوري أبطال أوروبا، إذ استكملت 
مباريــات الــدور ثمن النهائي الذي شــهد 
اإليطالي  يوفنتوس  بخروج  متثلتا  مفاجأتني 

وريال مدريد اإلسباني  الفرنسي،  أمام ليون 
أمام مانشستر سيتي اإلنكليزي.وفيه أيضا 
ودعت إنكلترا جنمها السابق جاك تشارلتون 
الذي توج مع منتخب األسود الثالثة بكأس 
العالم لكرة القــدم عام 1966 والذي توفي 

عن عمر ناهز 85 عاما.
في آب اســتضافت العاصمــة البرتغالية 
لشــبونة بطولــة مصغرة بنظــام خروج 
املغلوب من مباراة واحدة الستكمال بطولة 
دوري أبطــال أوروبــا بدءا من ربــع النهائي، 
وكذلك اســتضافت أملانيا بطولة مصغرة 
مشابهة الستكمال الدوري األوروبي »أوروبا 

ليغ«.
ففي أوروبا ليغ متكن إشبيليا اإلسباني من 
تعزيز رقمه القياســي في املسابقة وحقق 
لقبه الســادس بعد فوزه علــى إنتر ميالن 
اإليطالــي 3-2.أما دوري األبطال فاســتمر 
بتقدمي املفاجآت التي كان أبرزها الســقوط 
املدوي لفريق برشــلونة بنتيجــة 8-2 أمام 
بايرن ميونيخ األملاني في الدور ربع النهائي,.

احرز بايرن ميونيخ لقــب دوري ابطال اوروبا 
على حســاب باريس ســان جرمان في 23 
اب.كذلك تابع ليون الفرنســي مسلســل 
الذي  مفاجآته وأقصى مانشســتر سيتي 
على  تقدمه كمنافس  الترشــيحات  بدأت 
للريال، ولكن  اللقب خصوصا بعد إقصائه 

ليون متكن من الفوز عليه 1-3.
وباحملصلــة متكن بايرن ميونيخ من حســم 
اللقــب ملصلحته بعــد فوزه فــي املباراة 
النهائية بهــدف دون رد على باريس ســان 
جرمان الذي كان ميني النفس بأن يكون ثاني 
فريق فرنســي يتوج بالبطولة بعد مواطنه 
مرســيليا، خصوصا بعد متكنــه من بلوغ 

املباراة النهائية للمرة األولى في تاريخه.
وفي هذا الشهر فقدت كرة القدم العربية 

جنما آخر هو التونسي حمادي العقربي، أحد 
أبرز جنوم اجليل الذهبي لنسور قرطاج، والذي 
شــارك مع منتخب بالده في أول وصول له 
إلى كأس العالــم عام 1978 وكان جزءا من 
الكتيبة التي حققــت أول انتصار ملنتخب 

عربي وأفريقي في املونديال.
ولم تكد البطــوالت األوروبية تنتهي حتى 
عادت املنافســات احمللية لتطلق موسمها 
اجلديد بعــد أيام قليلة. وكان العالم يترقب 
خالل فتــرة التوقــف مصيــر األرجنتيني 
ليونيل ميســي مع فريقه برشلونة، إذ بعد 
هزمية النادي الكاتالوني املذلة أمام العمالق 
البافاري، أعلن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 
ست مرات رغبته في الرحيل من برشلونة، 
وكثــرت العــروض والتكهنــات بخصوص 
وجهته احملتملــة، ولكنه فــي النهاية قرر 

البقاء حتى نهاية عقده في حزيران 2021.
ولعــل أبــرز ما شــهده ســوق االنتقاالت 
الصيفــي فــي 2020 رحيل جنمــي هجوم 
منتخب األورغواي عن كل من باريس ســان 
جرمان وبرشلونة، إذ انتقل إدينسون كافاني 
من العاصمة الفرنســية إلى مانشســتر 
يونايتــد اإلنكليــزي، ولويس ســواريز من 
برشــلونة إلى أتلتيكو مدريــد، بعد تقارير 
رجحت انتقاله ليوفنتوس اإليطالي، ما أدى 
لفتــح حتقيق اتهم خاللــه الالعب والنادي 
شرعية  غير  وســائل  اســتخدام  مبحاولة 
بهدف حصول ســواريز على شــهادة في 
اللغــة اإليطالية بهدف تســهيل حيازته 
اللعب  من  ليتمكن  اإليطالية  للجنســية 

ملصلحة فريق السيدة العجوز.
لعبت بطولة أمريكا املفتوحة لكرة املضرب 
من 31 آب إلى 13 أيلــول ومتكنت اليابانية 
ناعومي أوســاكا من الفوز بلقب السيدات 
بعد تغلبهــا على البيالروســية فيكتوريا 

أزارينكا، أما في منافســات الرجال فتغلب 
األملاني دومينيم تييم على األملاني ألكسندر 

زفيريف ليفوز باللقب.
أما بطولة فرنســا املفتوحة فلعبت بني 27 
أيلول و11 تشرين األول ، ومتكنت البولندية 
إيغا شــفيونتيك ذات الـ19 عاما من إحراز 
اللقب بعــد فوزها في املباراة النهائية على 
بطلة أستراليا املفتوحة صوفيا كينن. وفي 
منافسات الرجال عزز اإلسباني رافايل نادال 
ســيطرته على البطولة وأحرز لقبه الـ13 
فيها بعــد فوزه في املبــاراة النهائية على 

الصربي املصنف أوال نوفاك جوكوفيتش.
وفي تشــرين األول متكن لوس أجنلس ليكرز 
بقيــادة جنمه ليبــرون جيمس مــن إحراز 
بطولة الــدوري األمريكي للمحترفني لكرة 
السلة للمرة الـ17 في تاريخه معادال الرقم 
التاريخي  غرميــه  يحمله  الذي  القياســي 

بوسطن سلتيكس.
وفي تشــرين الثاني عادت الوفيات لتتصدر 
املشــهد الرياضي العاملــي، إذ رحل حارس 
املرمــى الدولــي اإلنكليــزي الســابق راي 
كليمنس الذي ســبق لــه اللعب لكل من 
ليفربــول وتوتنهام هوتســبر عن 72 عاما. 
كذلــك رحل جنم املنتخب الســنغالي بابا 
ديوب بعد معاناة طويلة مع املرض، وديوب هو 
الذي سجل الهدف الوحيد ألسود التيرانغا 
في مرمى أبطال العالــم وقتذاك املنتخب 
الفرنسي في مونديال 2002 ليفوز املنتخب 
الســنغالي باملباراة ويبدأ مشوارا رائعا في 
البطولــة، بينما ودع الديــوك البطولة من 

دورها األول.
فــي كانــون األول تــوج البولنــدي روبرت 
ليفاندوفســكي بجائزة أفضــل العب في 
العالم، بعــد إحرازه لقب الــدوري األملاني 
ودوري األبطال مع فريقه بايرن ميونيخ.ولكن 
الوفيــات بقيت في واجهــة عالم الرياضة 
في الشــهر األخير من العــام، إذ توفي فيه 
املهاجم اإليطالي باولو روســي هداف كأس 
العالم عام 1982، والــذي قاد األزوري إلحراز 
اللقب الثالث في تاريخــه، واألول منذ عام 
1938.كمــا توفي أســطورة كرة الســلة 
األمريكية كي ســي جونز، الذي فاز بلقب 
الدوري األمريكــي للمحترفني ثماني مرات 

كالعب وأربع مرات كمدرب، عن 88 عاما.
ولكــن احلدث األبرز في أواخر العام كان وفاة 
دييغو  األرجنتينية  القــدم  أســطورة كرة 
أرماندو مارادونا الذي رحل في تشرين الثاني 
عن 60 عاما. وهزت وفاة مارادونا األوســاط 
الكروية والرياضية العامليــة، إذ إن متابعي 
كرة القــدم يجمعون على أنــه من أفضل 
املســتديرة،  الســاحرة  تاريخ  الالعبني في 
إن لم يكن األفضل علــى اإلطالق، كما أنه 
كان طيلة حياته، في امللعب وبعد االعتزال، 
أحد أكثر الشــخصيات الرياضية تأثيرا في 
العالم. قــاد مارادونا منتخب التانغو للفوز 
ببطولــة كأس العالــم عــام 1986، كما 
ســاهم في حتويل نابولي اإليطالي من أحد 
الفرق املغمورة أوروبيا، إلــى بطولة الدوري 
اإليطالــي، وأحد الفــرق احلاضرة بقوة على 

الساحة األوروبية.

كورونا والمرض يتسببان في رحيل
إلمع نجوم الرياضة العراقية 

2020 عام األحداث الرياضية المؤجلة
شهد وفاة العديد من النجوم 

2020 عام الحزن

احمد راضي وناظم شاكر
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اعالم عاملية  افادت وسائل 
ان النجمــة العامليــة إميا 
الفنانة  اخت  ابنة  روبرتس 
قد  روبرتس  العاملية جوليا 
أجنبت مولودهــا األول من 
زوجها جاريت هيدلوند، اال 
انه لم يُكشــف بعد عن 
اسم املولود أو أي صورة له.
روبرتس  وكانــت ظهــرت 
مؤخرا بصور خطفت فيها 
األنظــار، إذ ظهرت مبرحلة 
متقدمــة مــن احلمل في 
شوارع  في  ســيرها  أثناء 
وبــدت  اجنلــوس.  لــوس 
تتجول  وهــي  بالصــورة 
بفســتان أســود اللــون 
وكمامة ذات لون متناسق 

وتسريحة  فســتانها  مع 
وعفوية.  ناعمــة  شــعر 
يذكر أن إميــا كانت تألقت 
عبر  حسابها الرسمي في 
موقع التواصل اإلجتماعي، 
جمهورهــا  شــاركت  اذ 
ومعجبيها صورا لها خالل 
لطفلها  إنتظارهــا  فترة 

األول مبالبس أنيقة.

عايــدت املمثلة املصرية 
نقيب  زوجهــا  روجينــا 
الدكتور  التمثيلية  املهن 
مبناســبة  زكي  أشــرف 
عيد ميــالده الـ60 وذلك 
اخلاص  علــى حســابها 
التواصل  موقــع  علــى 
االجتماعي عبر مجموعة 
وعبرت  لهما.  الصور  من 
روجينا عن حبها لزوجها 
مبجموعة من الصور التي 
ظهرت فيها معه اضافة 
الى ابنتيهما "مايا ومرمي" 
طريقة  علــى  وعلقــت 
"فدوى" الشخصية التي 
جســدتها في مسلسل 
"البرنس" وحققت شهرة 
كبيرة خصوصاً مع عبارة 

كانت  التي  عمــري"  "يا 
ترددها في العمل وكتبت: 
"كل ســنة وإنت بصحة 
وسعادة يعمري كل سنة 
رفيق  العمر  حبيب  وإنت 
الرحلــة الســند األمان 
البنات،  أبو  العائلة  كبير 
حبيبي  وإنت  ســنة  كل 
كل ســنة وإنت دامياً في 

قلبي".

وّدع االعالمــي اللبنانــي 
قنــاة  خليفــة  طونــي 
"اجلديد" بعد انتهاء عقده 
وانتقاله الى منصة وقناة 
"بعد  قائــالً:   ،LBCI الـــ 
13 ســنة على شاشــة 
اجلديد، وبعــد عدة برامج 
و"دوالرات  "للنشر"  منها 
وسيارات"، "العني بالعني" 
و "طونــي خليفة"، اليوم 
رمبا حــان الوقــت ملغادرة 
هذه الشاشــة الى مكان 
آخــر، اغادرها بكل محبة 
ووفــاق واتفــاق مــع من 
فتحــوا ابوابهم لي، وهم 
آل خياط الكرام". وأضاف 
:“نتيجــة عــرض منصة 

انترناشونال،  بيروت  صوت 
وقناة الـ LBCI بيتي االول 
الى  منه  انطلقــت  الذي 
كل العالم العربي واحمللي، 
ســأعود الى هــذا البيت 
ابتــداء من اليوم االول من 
 2021 الثاني  كانون  شهر 
من خالل برنامج "ســؤال 

محرج".

إيما روبرتس

طوني خليفة

روجينا

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكــرت إدارة الطيران الفيدرالية األميركية أن ســانتا كلوس 
حصل على ترخيــص ميّكنه من إيصــال الهدايا إلى محطة 

الفضاء الدولية قبل انقضاء عام 2020.
وأوضحت إدارة الطيران األميركيــة على موقعها اإللكتروني 
أن الوثيقــة منحت للمركبة الفضائية "Star sleigh 1" التي 

سينقلها إلى محطة الفضاء الدولية الصاروخ "رودولف".
وفي تصريح تلفزيوني قال ستيف ديكسون املسؤول عن إدارة 
الطيران األميركيــة: "فلنكن صريحني، كان عام 2020 صعبا، 
وميكننا أن نســتمتع مبــزاج احتفالي ال يســتطيع تأمينه إال 

سانتا كلوس" املعروف في بعض الدول باسم بابا نويل.
وأفادت اإلدارة األميركية اخملتصة بأن ســانتا كلوس حمل معه 
فــي عام 2020، إضافة إلــى الهدايا لقاحــات فيروس كورونا 
فــي مركبة تزلج لتوصيلها إلى أصحابها، مشــيرة إلى أنها 
سعيدة مبساعدة ســانتا كلوس على التحرك في املنظومة 

اجلوية الوطنية بطريقة آمنة.
وكان أفيد في 24 ديســمبر بأن ســانتا كلوس توقف في إطار 
رحلته العاملية 65 بأولى محطاته في روســيا. ولتتبع وتعقب 
سانتا كلوس يجري استخدام الوسائط ذاتها املستعملة في 

رحالت املركبات الفضائية.

سانتا كلوس يحصل على ترخيص 
للسفر إلى محطة الفضاء الدولية

الصباح الجديد - وكاالت:
ليس كل شــيء بشــعا ومؤملا في 2020، فثمة فسحة أمل 
متثلــت في أخبار اللقاحات، وفســحة جمــال متثلت بالصور 
املذهلة التي متكن تلسكوب "هابل" من التقاطها خالل العام 

الذي سيغادرنا غدا.
ونشــرت مجلة "فوربس" تقريرا استعرضت فيه الصور التي 
جمعها التلســكوب، وحمل التقرير عنــوان "قل وداعا لعام 

2020 مع أفضل 10 صور من هابل".
وشملت الصور العشرة التي نشرتها وكالة "ناسا" مجموعة 
واسعة من الظواهر الفلكية، من حلقات آينشتاين إلى سدمي 

الفراشة، ومن كوكب املشتري إلى اجملرة احللزونية.
ولــم يغفل التلســكوب تصوير آثار اإلنســان فــي الفضاء، 
فقــد رصد مرور قمر اصطناعي بقربــه، وحتديدا على بعد 12 

كيلومترا.
وكان التلســكوب أعلن في وقت سابق من العام اجلاري 2020 
أنه التقط واحدة من أعظم الصور على اإلطالق، مشــيرا إلى 

اجملرة  "NGC 2275"، التي تضم عددا من النجوم "الفتية".
واحتفل املشــرفون على املرصد، هذا العــام، مبرور ثالثني عاما، 

على بداية عمله في الفضاء.
يذكر أن "هابل" يلتقط الصور على مدار 24 ســاعة، وسبعة 

أيام في األسبوع، منذ إطالقه إلى الفضاء.

أفضل صور الفضاء في 2020 
بعدسة تلسكوب هابل

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
كي نبــدأ عامنا اجلديــد بتميز، آثرنا 
ان نزيــن الصفحة االخيــرة من هذا 
العدد بتهاني وامنيات وايضا التعرف 
على اخر املشاريع جملموعة من أدبائنا 

وفنانينا.
اخملرج املســرحي قاســم زيدان متنى 
لكل عراقي ولكل زميل له "السكن 
في بيــت فــاره وان ميتلك ســيارات 
فخمــة وان يتعلــم اوالده في ارقى 
املــدارس واجلامعــات التــي هي في 
االجنليزية،  واجلامعات  املدارس  مصاف 
وان يتعالج في ارقى واجمل املشافي 
واملنتجعات" ألنه يجد ان ثروات العراق 
تتناســب مع حالــة الرفاهية وليس 

العوز.
وتابع: " امنيتي وان تكون لدى اجلميع 
مــزارع كبيرة تضــم كل االنواع كما 
فيتنام واســتراليا، ومصانع عمالقة 
لكل شــيء كما الصــني، ومحطات 
فضاء كما روســيا، ومســارح عالية 
التقنية كما ايطاليا، ودور سينما في 
اميركا، وقانون ودستور  كل حي كما 
قوي كما الفرنســيني، وبرملان محترم 
العموم  مجلس  يشــبه  ونزيه  وقوي 
البريطاني، وحكومة تؤمن انها تخدم 
الشعب وليس العكس، وجيش والءه 
للعراق، وشرطة تنحاز للمظلوم ضد 
الظالــم، ومحاكم ال تنطق إال باحلق، 
وقنــوات فضائية مهنيــة ال جتامل 
وال تتملق، ال ســالح منفلت، ال أرتال 
ســيارات ســود، ال خطوط حمراء، ال 
والءات خارجية، ال عبيد، ال مرتزقة، ال 
رؤساء وزراء فاشلني، ال وزراء جهلة، ال 
فساد، ال تطرف، ال تخوين، ال تغييب، 
ال قتل، ال تكميم. ونعم للثورة والثوار 

فقط .
ووصــف الكاتب واالعالمي يوســف 
أبــو الفوز عام 2020 بانــه عام ثقيل 
علــى الصعيد الشــخصي والعام، 
"مــررت بأزمة صحيــة توافقت مع 
فاختلطت  كورونــا،  فيــروس  ظهور 
وشوشت  والتشــخيصات  االعراض 
على االطباء، واســتمرت عدة شهور، 
وجتاوزتهــا بحبــي وتعلقــي باحلياة، 

ووجود حبيبتي وزوجتي الى جانبي". 

وتابــع: "جائحة كورونــا غيرت حياة 
الناس وحددتها، وبعد ان كانت القبلة 
عالمة للود واحلب، صارت دعوة للمرض 
ورمبا املــوت. ومع التوصــل للقاحات 
متعــددة للفايروس اللعني، نتمنى ان 
يشــهد عام 2021 تراجعــا بفعالية 
الفيروس وان تعاود احلياة مســيرتها 
شيئا فشــيئا. أمتنى ان العام املقبل 
يكون اقل معاناة وحزنا للناس في كل 
بالتخلص  مكان، وألبناء وطني االمل 
وتستعيد  الفســاد  فيروســات  من 
الدولــة عافيتهــا ليشــعر املواطن 
التي ضاعت على  بشيء من كرامته 
يد حكومــات احملاصصــة الطائفية 
واالثنية واملتاجرين بالدين زورا وبهتانا.

على صعيد مشــاريعه املقبلة قال: 
"انتظر صدور بعــض اعمالي األدبية 
التي دفعتها للنشــر، وهــي روايتني 
ومجموعتــني قصصيــة وكتاب عن 
السينما، وحتت اليد اعمال أدبية قيد 
اإلجنــاز، أمتنى ان ال يخذلني اجلســد 
الوقت إلجنازها.  ومينحني فسحة من 

وبرغــم عدم اميانــي باألبــراج، لكن 
األبراج الصينية تقول ان العام املقبل، 
الثور، وهو حيوان قوي ومجتهد،  عام 
وهذا مبعنــى ما، دعوة لإلنســان الن 
علــى طاقته  للتركيز  يبذل جهــدا 
وعــدم تبديدها جزافا، واســتثمارها 
إيجابية  بشــكل معقول في اعمال 
ومنتجة، ولنتفــاءل الن األبراج أيضا 

تختار األبيض لونا للعام اجلديد.
ومتنى القــاص جيكور صالح الصحة 
الطيبني  العراقيني  لكل  والســالمة 
ولــكل العالم اخليــر وان يكون "عام 
أمن، خال من األوبئة واحلروب والدمار، 
ولشــعبنا العراقي وطن بال فســاد 
وفاسدين. بالنسبة ملشاريعي املقبلة 
فقد شرعت قبل مدة طويلة بكتابة 
بإمتامها  نفســي  أُمني  وكنت  رواية، 
مطلع كل عام جديد، وســأعيد ذات 
األمنية بان أمتهــا هذا العام، محبتي 

للجميع.
بالتاريخ  واخملتــص  الروائــي  ووجــد 
االندلســي جابر خليفة جابر ان عام 

٢٠٢٠ ترك بصمة قاسية على العالم 
وندوبــاً وجروحــاً ســيطول وجعها، 
وأخذت مــن أدباء العــراق ومثقفيه 
أسماء مضيئة في عالم األدب والفن 
واملعرفة، وها هو عام ٢٠٢١ يوشــك 
أن يطل علينا وال أتوقع شخصيا من 
اهتمام  أي  الســلطة  القائمني على 
بفتح ملــف الثقافــة واالهتمام به 
كمــا يجري االهتمام مبلــف األمن أو 
االقتصاد، لكني أتطلع إلى أن تنظم 
املؤسسات الثقافية النقابية نفسها 
بالثقافة  االهتمــام  لفرض  وتضغط 
كفعاليات تعزز املناعة املعرفية وتقي 
من اجلهل والتعصب والتشرذم املتزايد 
بني أبناء اجملتمع العراقي الطيب. أرجو 
أن تتطور الصناعة العراقية والزراعة 
وتوضع سياسات واقعية لألمن املائي 
والغذائي والتخطيط االســتراتيجي 
وقبــل كل هذا وبعــده أرجو لوطني 
العــراق حكومــة منتخبــة وقيادة 
مســتقلة وقوية وإال فــكل أحالمنا 

ستكون قبض ريح ال أكثر .

الصباح الجديد - وكاالت:
Google قوائمهما  و   Apple أصدرت 
ألفضل التطبيقات لعام 2020 وهما 
تذكيــر بالدور احلاســم الذي لعبته 
التكنولوجيــا في مســاعدتنا على 
التكيف مع احلياة والعمل واالحتفال 
والتمرين والقيام بكل شــيء تقريًبا 

آخر من املنزل هذا العام.

علــى قائمــة Google كان تطبيق 
على  يســاعدك  الذي   Calmaria

الهــدوء من خــالل تقنيات 
املنســقة.  التنفــس 

وأفضل تطبيق للمتعة، 
لتعديــل   Bazaart
الصــور، ويتيــح لــك 
خلفيــة  اســتبدال 

وملصقــات  بخلفيــات  صــورك 
تتمكن  حتــى  مخصصــة 
من التظاهــر بأنك في 
الفضاء أو تطفو في 

احمليط.
حصلــت  و
 SpongeBob:"
Krusty Cook-

off"، علــى لقب أفضــل لعبة لعام 
.Play متجر Google 2020 على

، فإن   Apple بالنسبة لشــركة  أما 
Zoom ZM كان علــى نحــو غيــر 
مفاجــئ يطلق عليــه لقب أفضل 
تطبيــق iPad لهذا العــام، وحصل 
Disney علــى لقــب أفضل تطبيق 

.Apple TV

أفضل تطبيقات عام 2020

تمنيات االدباء والفنانين للعام الجديد 

الصباح الجديد - وكاالت:
اللوزي على  ردت املمثلة املصرية يسرا 
الطرشــة"،  "أم  بأنها  وصفها  متابع 
بعد أن كشفت خالل حلولها ضيفة 
على برنامج "معكم" مع اإلعالمية 
منى الشــاذلي، أنهــا أم لطفلة 
صماء وهي فخــورة بها، وقدمت 
توعية بخصوص  احللقــة  خالل 

مصطلح "الطرش".
لــذوق  "شــكرا  وكتبــت: 
حضرتــك، قررت ان اســتغل 
اللطيــف القــدم  كالمــك 
توعية بشأن هذا املصطلح، 
أوال املصطلــح الصحيــح 
واملقبول هو الصم وضعاف 
الســمع وليس الطرش أو 
البكم، ثانيا أحب أعبر عن 
فخري بكوني والدة طفلة 
علمتني  ألنهــا  صمــاء، 
وصرت  كثيرة جدا  اشياء 
أحسن  وأم  اكثر  انسانة 
متأكدة  وأنا  بســببها، 
إنسانة  ســتكون  إنها 
مثقفــة ومتفوقة ولن 

تكون محتاجة ملساعدة من احد لتحقق 
أحالمها".

وتابعــت : "البنــت الصمــاء هــي التي 
البرامج  للتحدث عبر  والهمتني  علمتني 
عن ضــرورة الفحص املبكــر للمواليد ما 
يســهم ايجابا بحياة العائالت ويســمح 
للمصابني بالصم او ضعف الســمع بان 
يالقوا الدعــم من اهاليهم مــن البداية 
ويتعلمون بنحــو افضل ولن يكونوا عبء 
علــى احــد ويســتطيعون االندماج مع 

االخرين".
وختمــت: "البنــت الصماء هــذه لديها 
اجنــازات اثرت على شــعب بأكمله برغم 
انها تبلغ الست ســنني فأمتنى ان توضح 
لي، هل اجنزت انت أي شيء مؤثر في خالل 

مراحل عمرك؟
ودعمتها املمثلة زينــة وهاجمت صاحب 
التعليــق : "عارفني يعني ايــه ام؟ يعني 
حــب وتضحيــة ومعاناة وعطــاء وتعب 
ومسؤولية وحاجات كتير مالهاش وصف. 
عارفــني يعني ايه طفــل او طفلة؟ يعني 
مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب. 
عارف يعنــي ايه تعاير طفلــة؟ يعني ان 

الشيطان نفسه افضل منك".

يسرا اللوزي ترد بقوة على 
متابع وصفها بـ"أم الطرشة" 

الصباح الجديد - وكاالت:
امس  املصرية  الســلطات  أعلنــت 
االول الثالثــاء وفــاة اخملرج 
السوري البارز حامت 
"ألسباب  علي 
 " طبيعيــة
عن عمر 58 
داخل  عاما 
فتــه  غر
حــد  بأ
ق  د فنــا
القاهرة، 

بعد رحلة في عالم الدراما استمرت أكثر 
من ثالثة عقود. 

وللراحل أعمــال تلفزيونيــة كثيرة من 
أبرزها "الفصول األربعة" و"الزير سالم" 
جانب  إلى  الفلســطينية"،  و"التغريبة 
أعمال مسرحية وســينمائية. وقد نعاه 
والكتاب  واخملرجــني  املمثلني  مــن  كثير 

السوريني والعرب.
أخرجهــا علي  أعمال كثيــرة  ومتيــزت 
مسلســالت  بينها  اإلنتــاج،  بضخامة 
تاريخية تــروي حقبا هامة فــي التاريخ 
أبرزها "صالح  ومن  واإلســالمي.  العربي 

 2001 ُعــرض في  الذي  األيوبــي"  الدين 
وتخطت شــهرته حدود العالم العربي. 
كذلك األمر مع مسلسلي "امللك فاروق" 
اللذين استحوذا   )2012( و"عمر"   )2007(
على اهتمــام كبير في وســائل اإلعالم 

وشبكات التواصل االجتماعي.
وكان مسلســل "كأنه امبارح" املصري 
في 2018 آخر أعمال اخملرج السوري التي 

عرضت على الشاشة الصغيرة.
وقد نعــت نقابتا املهــن التمثيلية في 
مصر وسوريا عبر فيس بوك اخملرج الراحل، 

شأنهما في ذلك شأن فنانني عرب كثر. الصباح الجديد - وكاالت:
أجرى اخلبراء في املركز الروســي لدراسة 
الــرأي العــام اســتطالع رأي املواطنني 

الروس بشأن أبطال العام املنصرم.
وقال %13 من املشــاركني في استطالع 
الرأي إن الشــخص الذي يستحق لقب 
بطل عــام 2020 يجــب أن يكون صادقا 
وعادال. ويرى %8 من املشــاركني أنه يجب 
أن يكون نشــيطا وذا قــدرة على املبادرة 

والتواصل مع اآلخرين.

وهناك فئة من املشــاركني تشــكل 8% 
أيضا ترى أنــه يجب أن يكون شــجاعا 

وجريئا وقويا.
فيمــا يــرى %55 مــن املشــاركني في 
االســتطالع أن األطباء هــم أبطال عام 
أن  %31 مــن املشــاركني  2020. ويــرى 
األبطــال، رجال الطــوارئ الذين ينقذون 
%22 فيعــدون أن علماء  البشــر. أمــا 
الفيروسات الذين يصنعون لقاحات هم 

أبطال العام املنصرم.

ووجد %44 من الروس أن املضاربني الذين 
يرفعون أسعار األدوية ويشكلون  نقصها 
األبطال.  عكــس  على  هم  االصطناعي 
باإلضافــة إلى املقلقــني الذين يصورون 
الوضع أســوأ مما هو عليــه )30 %(. وإلى 

جانبهم "حسب %30 من املشاركني" 
ينتقدون  الذين  السياسيون 

ضــد  االجــراءات  
 "19  – "كوفيــد 

لرفع شعبيتهم، 
والذين يرفضون 

ة  ر خطــو
فيــد  كو "
 "19  –
واملسؤولون 
ال  الذيــن 
ن  و يتخــذ
إجــراءات 

ضــد 
ر  نتشــا ا
 – "كوفيد 

."19

وفاة مخرج مسلسل "الزير سالم" 
السوري حاتم علي في مصر

أطباء الفيروسات ورجال الطوارئ.. أبطال عام 2020

الصباح الجديد - وكاالت:
عثــر علماء آثار قبــل أيام من أعيــاد امليالد، على 
رســالة ما تزال مختومة، كتبها طفل إلى سانتا 
كلوز "بابا نويل" في ثالثينيات القرن املاضي، لكنه 
لم يرســلها. وذكرت هيئة عامــة لعلم اآلثار في 
منطقة األلزاس الفرنســية عبــر صفحتها على 

"فيس بوك"، "يا لها من مصادفة مذهلة أن 
تُكتشف هذه الرســالة التي لم تصل إلى 

وجهتها، قبل يومني من عيد امليالد".
وعثر علماء اآلثار على الرسالة خالل أعمال 
نبش أثرية األســبوع املاضي في مطاحن 
فــي ستراســبورغ ومدينــة إيلكيرش-
غرافنستادن اجملاورة. وقد عثروا أيضا على 
محفوظــات عدة من ثالثينيــات القرن 
املاضي"، لكنها كلها "في وضع ســيء 
بسبب التعفن والقوارض". وتضم هذه 
القطع صورا عائليــة وبطاقات بريدية 
وبالغــات وفيات وبطاقات شــخصية 

ودعوات إلى الغداء وقوائم طعام.
وأكد الطفــل صاحب الرســالة أنه 
"يحبــه "بابا نويل" مــن كل قلبه" 
مشــددا علــى رغبته فــي اعتماد 
"سلوك حســن إلرضاء أمي وأبي". 
كما طلب "دراجة هوائية" و"دوامة 

خيل صغيرة" )لعبة مائدة(.

رسالة مختومة من 100 عام 
موجهة من طفل الى بابا نويل؟
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