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عدد اإلصابات بكورونا يعاود االرتفاع وحظر 
التجوال مرتبط بالموقف الوبائي

القبض على 13 مديرا ومسؤوال في شركة
توزيع المنتجات النفطية

وزير الصحة: لسرقتهم كميات كبيرة من النفط والبنزين وزيت الغاز

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكــد وزيــر الصحــة والبيئــة 
حســن التميمي امس األربعاء، 
ان اإلصابــات بفيــروس كورونا،  
االرتفاع خالل األسبوعني  عاودت 
األخيريــن، وفيما أشــار الى ان 
إعــادة العمل بحظــر التجوال 
يعتمد على املوقف الوبائي، اكد 
ان طائرات جاهــزة جللب اللقاح 
املضاد للفيروس نهاية الشــهر 

اجلاري.
وقال التميمي في مؤمتر صحفي 
عقــده في مبنــى الــوزارة، إن 
بفيــروس كورونــا  "اإلصابــات 
بدأت االرتفاع خالل األســبوعني 
األخيريــن، حيــث وصلــت اول 
أمس إلــى نســبة 2.5 من عدد 

الفحوص".
وأضاف الوزيــر : "نحذر من ازدياد 
والوفيــات  اإلصابــات  حــاالت 

بسبب عدم اإللتزام بالتعليمات 
أن "هناك  إلــى  الوقائية"، الفتاً 
إمكانيــة إلعــادة فــرض حظر 
التجوال واحلجر الصحي في حال 

استمرار ارتفاع اإلصابات".
وأشــار وزيــر الصحة إلــى، أنه 
"مت التوجيــه باتخــاذ اإلجراءات 
القانونيــة بحــق املؤسســات 
التــي  والتعليميــة  التربويــة 
ال تلتــزم بالــدوام يومــاً واحداً 

للمدارس ويومني للجامعات".
بـ"اتخــاذ  التميمــي  وتوعــد 
إجــراءات قانونية ضــد كل من 
ويخالــف  التجمعــات  يقيــم 
شروط الوقاية من فيروس كورونا 

في عموم البالد".
وبشأن استيراد اللقاح، أكد وزير 
الصحــة، أن "الطائرات اخلاصة 
باستيراد اللقاحات جاهزة جللبه 
نهاية الشهر اجلاري إلى العراق".

بغداد - الصباح الجديد:
ذت هيئة النزاهة االحتاديَّة أوامر  نفَّ
القبــض والتحّري الصــادرة بحق 
فني في  عددٍ من املســؤولني واملُوظَّ
النفطيَّة  املُنتجات  توزيع  شــركة 
في محافظة واســط؛ وذلك على 
خلفيَّة شــبهادت اختالس كمياٍت 
كبيرٍة من مواّد زيت الغاز والبانزين 

والنفط.
التحقيقــات في  دائــرة  وذكــرت 
الهيئــة، في بيان تلقــت الصباح 

اجلديد نســخة منــه، ان “عمليَّة 
تنفيذ أوامر القبــض الصادرة عن 
ـت بإشــراف جهات  القضــاء ومتّـَ
أفادت  بامُلافظــة،  القانــون  إنفاذ 
حتقيق  مكتــب  مــالكات  ن  بتمكُّ
الهيئة بامُلافظــة من تنفيذ أوامر 
القبض والتحّري الصادرة بحّق )١٣( 
توزيع  فاً في شركة  وُموظَّ مسؤوالً 

املُنتجات النفطيَّة في املافظة.|
القبض  أوامر   ” إنَّ الدائــرة  وتابعت 
اســتناداً  جاءت  الصادرة  والتحّري 

إلى أحكام املــادة )٣١6( من قانون 
على  وذلك  العراقــي؛  العقوبــات 
خلفيَّــة الدعــوى التــي تتعلــق 
باختــالس )٣٦١٦٣٠( ألــف لتر من 
زيــت الغــاز، و )٩٩٧٥٠( لتــر من 
البنزيــن، و )٧٣٩٤٨( ألــف لتر من 

النفط”.
وكشــفت أن ” أوامر القبض التي 
مت تنفيذهــا شــملت مســؤولني 
وموظفني في الشركة، من بينهم 
مديرون وعدد من مديري األقســام 

والشعب ورؤســاء اللجان احلاليني 
والسابقني وعدد آخر من املوظفني، 
إذ مت تســييرهم إلى السيد قاضي 
التحقيــق اخملتــص؛ الــذي قــرَّر 
مقدارها  ماليٍَّة  بكفالٍة  تكفيلهم 
)25( مليون دينار لكل واحد منهم”.
أعلنت مطلع  الهيئة قــد  وكانت 
الشــهر اجلــاري عــن متكنها من 
ضبط )5( مســؤولني في شــركة 
توزيع املنتجات النفطيَّة بكركوك؛ 
لتسبُّبهم بهدر )2.5( ملياري دينار.

بغداد - وعد الشمري:
املالية في مجلس  اللجنة  أكدت 
النــواب، أمــس األربعــاء، عرض 
األســبوع  للتصويــت  املوازنــة 
إقرارها  أن  توقعــت  فيما  املقبل، 
سيكون باألغلبية، بعد أن لوحت 
إلــى إمكانية فشــل املفاوضات 
إقليم كردســتان بشأن  وفد  مع 
وكميــات  املالــي  التخصيــص 
النفط املســلمة إلــى احلكومة 

االحتادية.
أحمد  النائب  اللجنة  عضو  وقال 
حمــه رشــيد، في حديــث إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "املناقشــة 
الكاملة ملشروع املوازنة بشكلها 
املرسل من احلكومة على 58 مادة 

قد انتهت".
وتابع رشــيد، أن "أغلب الفقرات 
فيهــا،  النظــر  ‘عــادة  مت  قــد 
لعلنا  مســتمرة  واالجتماعــات 
ننتهــي خالل اليومــني املقبلني، 
ونحتــاج بعدها إلــى تواصل مع 

الكتل السياسية".
وأشار، إلى أن "اللقاءات مستمرة، 
وقــد نصل إلى اجللســة رقم 40 
االنتهاء  اللجنــة، حلــني  داخــل 
من املناقشــة اخلتامية ملشــروع 

القانون".
وتوقــع رشــيد، "طــرح القانون 
للتصويت خالل األســبوع املقبل 
للتصويت داخل مجلس النواب"، 
لكنه شدد على أن "الوفد الكردي 
لبحث  بغداد  إلــى  زيارته  يواصل 
من  لإلقليم  املالــي  التخصيص 
اســتحقاقه  ضوء  فــي  املوازنة 
وآليات تصديــر النفط واحلصول 

على عائدات املنافذ احلدودية".
وأوضــح، أن "متغيــرات حصلت 
داخــل اللجنة املاليــة قد تعّدل 
املشروع بشأن  املوجود في  النص 

حصــة اإلقليم ومقــدار التزامه 
النفطي جتاه احلكومة االحتادية".

ومضى رشــيد، إلى أن "تســوية 
املــادة 11 من املشــروع املتعلقة 
متروكــة  كردســتان  بإقليــم 
الكتل  بني  والنقاشات  للحوارات 
الكــردي،  الوفــد  السياســية 
ونتمنى أن يتــم التوصل إلى حل 
توافقي واالبتعاد عن مترير املوازنة 

باألغلبية".
من جانبــه، ذكر عضــو اللجنة 
الســعداوي،  الهادي  عبد  النائب 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
بإقليــم  املتعلقــة  "املــادة  أن 
نقاش  زالت محل  ما  كردســتان 

ولم يتم حسمها لغاية اآلن".
وتابــع الســعداوي، أن "عدداً من 
املقترحــات مت طرحها على الوفد 

الكردي أهمها بــأن تتحمل وزارة 
اإلنتاج  االحتادية كلــف  النفــط 
والنقل والتصدير مقابل أن يقوم 

اإلقليم بتسليم كامل نفطه".
وبني، أن "حكومة إقليم كردستان 
تبدو غير جادة من خالل احلوارات، 
وال تريد التوصل إلى اتفاق يتعلق 
بالثروات النفطيــة وفق ما ذهب 

إليه الدستور".

وأكد السعداوي، أن "اغلب الكتل 
داخــل مجلــس النــواب ترفض 
إقليم كردستان  تسليم  موضوع 
250 ألــف برميــل فقــط إلــى 

احلكومة االحتادية".
ولفــت، إلــى أن "إصــرار الوفد 
رؤيتــه في موضوع  الكردي على 
تصدير النفــط، يعني أن مجلس 
النواب سوف ميضي إلقرار املوازنة 

باألغلبيــة ووفــق مــا تقتضيه 
املصلحــة العامة وبنحو مطابق 

للدستور".
وانتهــى الســعداوي، إلى "عدم 
إمكانيــة بقاء احلــوارات من دون 
يقبل  لن  النواب  حسم، ومجلس 
باملماطلة أو فرض الشروط، فنحن 
لدينا نصوص دستورية نلتزم بها 

ونعمل ضمن أحكامها".

أكدت عرض المشروع للتصويت األسبوع المقبل

المالية النيابية تتوقع انهيار المفاوضات
مع الكرد وتمرير موازنة هذا العام باألغلبية

تراجع شحنات النفط من منتجي أوبك
6في الخليج العربي الشهر الماضي مجموعة األزمات الدولية: أحداث طرابلس

3مؤشر جديد على بوادر انهيار لبنان 

الصباح الجديد - متابعة:
 " روك  ذي  اون  وار   " موقــع  توقــع 
األميركي فــي تقرير نشــره امس 
االربعاء، ان حتتل البــالد حيزا كبيرا 
من اعمــال ادارة الرئيس اجلديد جو 

بايدن.
وجاء في التقرير أن " منطقة الشرق 
األوســط تبقــى منطقــة مهمة 
واألمنية  االقتصاديــة  للمصالــح 
للواليــات املتحدة، ويحتــل العراق 
مكانة إســتراتيجية رئيســية في 
املنطقة ، حيث انه ميتد عبر خطوط 
الصدع املهمــة ، مبا في ذلك عالقة 
الواليات املتحــدة املتوترة مع إيران ، 
والتي ستكون أولوية قصوى لفريق 
بايدن ؛ كما ان العراق ميثل استقرارا 

في  أسواق الطاقة العاملية”.
واضــاف أن ”  مــن املتــم أن تؤدي 
الفوضى أو االنهيار فــي البالد إلى 
جر جيرانها إلى الصراع ، وستشعر 
املليون  وحلفاؤها  املتحدة  الواليات 
باآلثــار املتتاليــة على املســتويني 

األمني واالقتصادي”.
وتابع أن ” إرث سياســة إدارة ترامب 
املتمحورة حول إيــران جتاه العراق ، 
املتحدة  الواليات  مصداقية  قوضت 
الوقت  وفــي  بغداد،  فــي  ونفوذها 
احلاضر ، يكافح صانعو السياســة 
األمريكيون بشكل متزايد للحصول 
على جلســة اســتماع جــادة في 
مناقشــات السياســة  االمريكية 

جتاه العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
صعدت أســعار النفط أكثر من 2 
باملئة امس االربعاء وســجلت أعلى 
أن  12 شــهرا بعد  مستوياتها في 
أظهــر كبــار منتجي اخلــام أنهم 
تقريبا  يتماشي  مبا  اإلنتاج  يكبحون 
مــع تعهداتهــم. وارتفــع اخلامان 
القياسيان العاملي واألمريكي بدعم 
من أجواء تفاؤل بشأن حزمة جديدة 
الواليات  فــي  االقتصادي  للتحفيز 
التفاؤل في  أجــواء  زادت  املتحــدة 
تخفيضات  أثارتهــا  التي  الســوق 
برنت  خام  عقــود  وأنهت  املعروض. 
التداول  جلسة  العاملي  القياســي 

مرتفعة 1.11 دوالر، أو ما يعادل 1.97 
باملئة، لتسجل عند التسوية 57.46 
دوالر للبرميــل في ثالث يوم لها من 
املكاســب. وفي وقت سابق المس 
برنــت 58.05 دوالر للبرميــل وهــو 
أعلى مســتوى له منذ يناير كانون 
الثاني من العــام املاضي. وصعدت 
عقود خام القيــاس األمريكي غرب 
تكســاس الوســيط 1.21 دوالر، أو 
ما يعــادل 2.26 باملئــة، لتبلغ عند 
للبرميــل  دوالر   54.76 التســوية 
بعد أن ســجلت في وقت ســابق 
من اجللســة 55.26 دوالر وهو أعلى 

مستوى في عام.

بغداد - الصباح الجديد:
نبيــل  االقتصــادي  اخلبيــر  اكــد 
شــركات  ان  االربعاء،  املرســومي، 
البالد  التراخيص كلفــت  جــوالت 
اكثــر مــن 159 مليــار دوالر مــن 
إيراداتهــا النفطيــة خالل عشــر 
انتاج  الى ان كلفة  سنوات، مشيرا 
برميل النفط، زادت 10 اضعاف عن 
ما كانــت عليه قبــل اعتماد هذه 

الشركات.
تابعته  تصريح  في  املرسومي  وقال 
جــوالت   " ان  اجلديــد،  الصبــاح 
 2010 العراق من  التراخيص كلفت 
الــى 2020  اكثــر مــن 195 مليار 
دوالر  وهو رقم مهول  والشــركات 

العراقية قادرة على االنتاج وبكلفة 
اقــل ". واضــاف ان " كلفــة انتاج 
النفط بشــركات عراقية  برميــل 
اقل من دوالر واحد قبل 2009 وبعد 
جوالت التراخيص باتت كلفة انتاج 
برميــل النفط اكثر مــن 9 دوالرات 
ونصــف "، مبينــا ان " الكلفــة 
زادت بنحــو 10 اضعــاف ". واوضح 
املرســومي ان “معدل زيــادة انتاج 
مليون برميل عامليا تكلف 15 مليون 
دوالر، وفــي العــراق مــن املفترض 
ان تكلــف 13 مليــون دوالر بجهود 
الشركات العراقية، االن ان شركات 
جــوالت التراخيص كلفــت العراق 
زيادة املليون برميل 46 مليون دوالر”.

شركات جوالت التراخيص كلفت البالد 
اكثر من 159 دوالر خالل عشر سنوات

مجلس النواب "ارشيف"

تقرير أميركي: العراق سوف يحتل 
حيزا كبيرا من اعمال إدارة بايدن

أسعار النفط تقفز الى أعلى مستوى 
خالل سنة بعد ارتفاعها امس بنسبة 2 % 

الصباح الجديدـ  متابعة: 
الصحة  وصل خبراء منظمة 
األربعــاء  امــس  العامليــة 
إلــى معهــد ووهــان لعلوم 
الفيروســات، في زيارة تندرج 
فــي إطــار حتقيــق يجرونه 
لتحديد منشأ فيروس كورونا 
في هــذه املدينة الواقعة في 

وسط الصني.
ويحتــوي هــذا املعهد على 
مختبــرات عديــدة محاطة 
مشــددة،  أمنية  بإجــراءات 
الباحثــون  فيهــا  ويجــري 
اختبارات على فيروســات من 
ســاللة كورونا، وفقا لوكالة 

فرانس برس.
وقال العضو في بعثة اخلبراء، 
بيتر داشاك، للصحافيني لدى 
مدخل  إلى  بالسيارة  وصوله 
املكونة  "البعثة  إن  املعهــد، 
10 باحثــني، تتوقع نهارا  من 
مثمرا للغايــة وأن تطرح كل 
األسئلة التي يجب أن تطرح".

وظهر فيــروس كورونا للمرة 
األولى فــي العالم في مدينة 
ووهــان في ديســمبر/ كانون 

األول 2019.
ويقول فريق منظمة الصحة 
العامليــة فــي ووهــان الذي 

يحقق في نشــأة كوفيد19-، 
بيانات  على  "يحصلون  إنهم 
قبل(  مــن  أحــد  يرها  )لــم 
و)يصلــون إلــى نتيجــة ما 
حقا(، ولم يستبعدوا احتمال 
هروب الفيــروس من اخملتبر"، 

وفقا لشــبكة "سكاي نيوز" 
البريطانية.

وأفاد بيتر داشــاك في حديث 
البريطانية،  الشــبكة  مــع 
معلومــات  نشــهد  "أننــا 
جديــدة وجيدة، إنها أشــياء 

قيمة للغاية.. بدأت تساعدنا 
علــى النظر إلــى االجتاهات 

الصحيحة لهذا الفيروس".
وأضــاف، "نحن في الســوق 
ونطرح  مبفردنا  حولنــا  ننظر 
األســئلة، ونحــن جنتمع مع 
مديري الســوق، مع البائعني 
والناس  هنــاك  عملوا  الذين 
من اجملتمع ونطرح األســئلة 

عليهم".
إلى  نتحــدث  "نحن  وتابــع، 
جمعوا  الذيــن  األشــخاص 
عينــات من أرضية الســوق 
االختبار  نتيجــة  ثم جــاءت 
إيجابيــة.. هــذا هــو نــوع 
املعلومات التي نحصل عليها 

مع الناس املعنيني حقا".
"هنــاك  داشــاك،  وأوضــح 
القليــل مــن القرائــن التي 
جندهــا هنا وهنــاك في ثروة 
الصني  أن  أعتقــد  البيانات.. 
منفتحة ومســتعدة للعمل 
معنا ونحن نشــهد ذلك كل 

يوم".
واختتم داشــاك، "ســنصل 
إلــى هنــاك وســنصدر في 
تقريرا  املهمــة  هــذه  نهاية 
املؤشرات  بعض  على  يحتوي 
األكثر  الســيناريوهات  على 
ترجيحــا.. ولكــن حتــى إذا 
فــإن  األصــل،  اكتشــاف  مت 
املتغيرات اجلديــدة للفيروس 
تعني أننا سنعيش مع كورونا 
إلى األبد.. لكننا ســنتصالح 
مع ذلك.. سيكون لدينا لقاح 
فعــال ونحصل علــى بديل 
للهــروب وســنقوم بتعديل 
لشــبكة  وفقــا  اللقــاح"، 

"سكاي نيوز" البريطانية.
وانتظرت الصني أكثر من عام 
قبل أن تأذن ل منظمة الصحة 
العاملية بإرســال هذه البعثة 
التي اضطر أفرادها للخضوع 
حلجر صحي ملدة 14 يوما، قبل 
األسبوع  عملهم  يباشروا  أن 

املاضي.

لم تستبعد احتمال هروب الفيروس من المختبر 

الصحة العالمية تتوصل الى "ثروة بيانات" تتعلق بأصل كورونا

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
عن  املتحدة  الواليــات  أفرجــت 
وثائق ســرية تتعلق بوزير الدفاع 
دونالــد  األســبق،  األميركــي 
التي  املعلومات  وعن  رامسفيلد، 
كانت تصــل إليه حول احلرب في 

العراق وأفغانستان.
وهــذه الوثائق ضمن سلســلة 
أطلــق عليهــا اســم "رقاقات 
الثلج" )ســنو فليكــس( والتي 
خــالل  منهــا  أجــزاء  نشــرت 
السنوات املاضية، وهي عبارة عن 
وإرشادات  وأوراق  ووثائق  مذكرات 
كتبها رامسفليد ، خالل تسلمه 
للبنتاغــون ما بــني 2001 وحتى 

.2006
وهــذه املذكرات التي ينشــرها 
أرشــيف األمن القومي بالتعاون 
مع قاعدة بيانات "بروكويســت" 
سنوات  تغطي  مبراسالت  تتعلق 
2001 وحتــى 2003، وتكشــف 
مرحلــة للسياســة اخلارجيــة 
عهد  خــالل  املتحدة  للواليــات 
األميركي األسبق، جورج  الرئيس 

دبليو بوش.

وبلغ عدد الوثائق في هذه احلزمة 
نحــو 6272 وثيقة تضم نحو 21 
ألف صفحة، فيما ســيتم نشر 
الفتــرة التي تغطي 2004 وحتى 
2006 خالل وقت الحق في 2021.

وعلــى ســبيل املثــال، أظهرت 
الوثائــق، طلبا من  إحدى هــذه 
رامســفيلد يتعلق بتقرير يومي 
حول حتديد مكان، أسامة بن الدن، 
وفــي مذكرة أخرى يشــكو من 
عدم تعاون وكالة االســتخبارات 

املركزية معه.
وفي رسالة بعث بها رامسفيلد 
في ســبتمبر أيلــول 2003 إلى 
وزارة  وكيــل  كامبون،  ســتيف 
الدفاع لشــؤون االســتخبارات، 
وضــوح  عــدم  فيهــا  انتقــد 
االســتخباراتية  املعلومــات 

املتعلقة بأفغانستان والعراق.
وفي مــارس آذار مــن 2003 أراد 
املعلومات حول  معرفة مصــدر 
وعالقته  خالد شــيخ محمــد، 
بأحداث 11 سبتمبر أيلول، وإذا ما 
كان مــن أحد محتجزي غوانتمو 

أم ال؟ 

"رقاقات الثلج" ترفع بعض السرية 
عن وثائق تتعلق بحرب البالد

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2
العمل تعلن إطالق 
اإلعانة االجتماعية 
لشهر شباط 2021

الجامعة العراقية تنظم 
ورشة عن المدن الذكية 

وامكانية تطبيقها في العراق

وزير الزراعة يؤكد رفع مستوى 
اإلنتاج الزراعي في ذي قار 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلـن وزير العمل رئيس هيئة احلماية االجتماعية 
الدكتــور عــادل الركابــي اطالق رواتــب االعانة 
االجتماعيــة ألكثر من مليون و)300( الف اســرة 
في بغداد واحملافظات مببلغ اجمالي يصل الى اكثر 
من )203( مليارات دينار، داعيا االســر املشــمولة 
الــى مراجعة منافــذ الصرف الســتالم االعانة 
االجتماعية.  ويبلغ عدد االســر التي يعيلها رجال 
)973103( اســرة مببلغ يصل الــى اكثر من )154( 
مليار دينار، فيما بلغ عدد االسر التي تعيلها نساء 
)424706( اسرة مببلغ يصل الى اكثر من )49( مليار 
دينار.  يذكــر ان االعانة االجتماعية اصبحت توزع 

كل شهر بدال من شهرين.
على صعيد متصل اعلن وزير العمل الدكتور عادل 
الركابــي صرف راتب املعني املتفرغ للمســتلمني 
ســابقا في بغداد واحملافظات لشهر كانون الثاني 

الدفعة األولى لعام ٢٠٢١.
وبني الوزير ان هيئة رعاية ذوي االعاقة استكملت 
راتب املعني  املتعلقة باطــالق  جميع االجــراءات 
املتفرغ للمستلمني ســابقا الدفعة األولى لعام 
٢٠٢١ داعيــاً اياهــم الى التوجــه ملنافذ الصرف 
الستالم مستحقاتهم املالية. وفي ذات السياق بني 
رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة عصام عبداللطيف 
ان إشــعارات الصرف االلكترونــي حلاملي بطاقة 
املاســتر كارد للمصارف أشور والرشيد والرافدين 
ستصل للمســتفيدين بالتتابع مساء هذا اليوم 
بعد إجناز إجــراءات الدفــع االلكتروني على وفق 

التوقيتات احملددة لكل مصرف .

 بغداد - الصباح الجديد:
نظمــت كليــة اإلدارة واالقتصاد فــي اجلامعة 
العراقية ورشة عمل عن املدن الذكية وامكانية 

تطبيقها في العراق مبشاركة عدد من الباحثني.
وتناولت الورشة التي حاضر فيها الدكتور محمد 
عبــد الرضا صالــح بيان مفهوم املــدن الذكية 
وتأثيرها على الدول بســبب اخملاوف املتزايدة من 
التغير املناخــي والتحديات الصحية اضافة الى 
املشــكالت البيئية املهددة وكيفية التعامل مع 

الطبيعة واإلفادة من املوارد الطبيعية.
وتهدف الورشــة الــى التعرف علــى خصائص 
اآلليات  اخملتلفة وحتديد  الذكية وقطاعاتها  املدن 
الواجب اتباعهــا وصوال الى املدن الذكية ، فضال 
عن محاولة وضع األسس إلمكانية تطبيق املدن 

الذكية في العراق.
العامة  السياســات  بوضــع  الورشــة  واوصت 
الوطنية للتحول الى املدن الذكية واستراتيجيات 
لتحويل 5 مدن عراقية على األقل الى مدن ذكية 
اضافــة الى بناء منوذج للشــراكة مــع القطاع 
اخلاص لتنفيذ مشــاريع وتطبيقات املدن الذكية 
مع  لتتناســب  والتشــريعات  األنظمة  وتطوير 

مكونات املدن الذكية.

بغداد - الصباح الجديد: 
قام وزيــر الزراعة املهندس محمد كــرمي اخلفاجي، 
بدعم محافظة ذي قــار، بعدد من اآلليات واملعدات 
الزراعية، من خالل فرع الشركة العامة للتجهيزات 
الزراعية هناك بهدف رفع مســتوى االنتاج الزراعي 

في احملافظة .
فيما شــملت املعــدات محالب مفــرده ومزدوجه 
ومرشات سعة )100( لتر عدد )2( وساحبة بستنية 
واحــدة، ومضخات ميــاه عــدد ) 2 ( لدعم مديرية 
الزراعة في األعمال اإلرشادية الزراعية في احملافظة.
 كمــا أثنى مديــر الزراعة والقائمني علــى الواقع 
الزراعي فيها على دعم الوزير لهذه احملافظة لألخذ 
بيد الفالحــني واملزارعني ورفع مســتوى األداء لدى 
العاملني بالقطاع الزراعي فضال عن تنمية اجملتمع 
الريفي وزيادة اإلنتاج احمللي ودعم االقتصاد الوطني. 

اخلميس 4 شباط 2021 العدد )4590(

البصرة - سعدي السند:

وقَّعت شــركة غاز البصــرة )آلية 
تعاون علمي( مــع جامعة البصرة 
مــن أجل توطيــد العالقــات بني 
الطرفــني. ويهدف هذا التعاون إلى 
فــي مجالي  إضافي  دعــم  تقدمي 
مختلف  على  والتدريــب  التعليم 
والفنية  العلميــة منها  األصعدة 

واإلدارية لتطوير مهارات الطلبة

خطوة أساسية لبناء شراكة 
مستقبلية مع مؤسسة 

أكادميية عريقة
مالكوم  حتــدث  املناســبة  وبهذه 
مايــس مديــر عــام شــركة غاز 
البصرة قائال ، اليوم نسجل خطوة 
أساسية لبناء شراكة مستقبلية 
عريقة.  أكادمييــة  مؤسســة  مع 
إنني ســعيد بتوقيع آلية التعاون 
البصرة.  جامعة  مع  هذه  املشترك 
يأتي هذا احلدث إميانا منا بالتدريب 
والتطوير اللذين يقعان في صميم 

مبادئ شركتنا وقيمها.

نسعى في شركة غاز البصرة 
إلى رفد مشاريعنا بطاقات شابة

ويأتي هذا التوجه في إطار السعي 
إلى منح فرص مستقبلية لطلبتنا 
مــن الشــباب البصــري لتنمية 
ومهاراتهم  التعلم  في  قابلياتهم 
الذي  التدريب املناســب  ومنحهم 
يحتاجونه ، ســتفتح شراكتنا مع 
للطلبة  رحبا  أفقا  البصرة  جامعة 
لدعــم ِســَيرهم الذاتيــة وتتيح 
أوســع  إلى مجاالت  الدخول  لهم 
عنــد البحث عن عمــل للتخلص 
مــن البطالة التي تعــد من أهم 
األغلبية  تواجهها  التي  املشكالت 
في بلدنا العــراق العزيز ، كما أننا 
البصرة  نســعى في شــركة غاز 
إلى رفد مشــاريعنا بطاقات شابة 
ماهرة لتلعــب دورا مهما في إدارة 
قطاع النفــط والغاز فــي العراق 

مستقبال.

التعاون سيعود باملنفعة الكبيرة 
على الطرفني

وعلــى الصعيــد ذاته قــال رئيس 

الدكتور ســعد  البصرة  جامعــة 
شــاهني حمــادي إنه ملــن دواعي 
ســرورنا أن يتم توقيع آلية التعاون 
العلمي بني جامعة البصرة وشركة 
غاز البصــرة الذي بدوره ســيعود 
باملنفعــة الكبيرة علــى الطرفني 
وعلى أبناء البصرة بشكل عام وان 
التعاون املثمر بني اجلانبني من شأنه 
أن يكون رافدا مهما لتالقح اخلبرات 
وتعزيــز دور اجلامعــة وحضورهــا 
الداعم للمؤسسات ، كما يشكل 
املتفوقني  حافزاً مهما الستقطاب 
من اخلريجني لالنخراط في ســوق 
العمــل واملســاعدة فــي ترصني 
املســتوى العلمي« وسيتعني على 
جامعــة البصــرة من خــالل هذا 
التعــاون تقدمي املشــورة العلمية 
لشــركة غــاز البصــرة وتوظيف 
والتدريبية  البحثيــة  مراكزها  دور 

الورش  وإقامة  البشــرية  ومواردها 
األبحــاث  ألغــراض  الهندســية 

العلمية عند احلاجة إليها.

توفير فرص عمل لألوائل من 
خريجي اجلامعة

كمــا ســتمنح جامعــة البصرة 
للمتدربــني  رســمية  شــهادات 
الفنيني من شــركة غــاز البصرة 
طبقا للبنود املتفق عليها من قبل 
، كما  أوقاتها احملددة  الطرفني وفي 
ستقوم شــركة غاز البصرة بفتح 
باب التقدمي على التدريب الصيفي 
لطلبة اجلامعة ســنويا وحســب 
االتفاق الذي ســيجري بني اللجان 
ذات العالقة إضافة إلى توفير فرص 
عمل لألوائل مــن خريجي اجلامعة 

لرفد الشركة باملالكات املتميزة .

معلومات عن شركة غاز البصرة
شــركة غــاز البصــرة مشــروع 
مشترك مدته 25 عاما بني شركة 
غــاز اجلنوب العراقيــة التي متتلك 
أســهما بنسبة 51% وشركة شل 
 ، 44% من األســهم  التي متتلــك 
إضافة إلى شــركة ميستوبيشي 
والتي لديها أســهم بنســبة %5. 
إنَّ معــدالت اإلنتاج لشــركة غاز 
900 مليون  البصرة تصل إلى نحو 
قدم مكعب قياســي فــي اليوم, 
وتعــد كميــة الغاز هــذه كافية 
إلنتاج 3.4 كيــكا واط من الطاقة 
لتجهيز  تكفي  التــي  الكهربائية 
ماليني املنــازل واملصانع في العراق 
، وتقوم الشــركة حاليا بجمع ما 
يقارب 60% مــن الغاز املنبعث من 
ثالثة حقــول نفطية فــي مدينة 
الرميلة وحقل  البصرة وهي: حقل 

غرب القرنة 1 وكذلك حقل الزبير. 
وتعد شــركة غاز البصــرة املركز 
الرئيــس جلمع ومعاجلــة الغاز في 
الشركة  مما يجعلها  العراق  جنوب 
العراقيــة الرئيســة ملعاجلة الغاز 
األساســي  واملصــدر  املصاحــب 
املســتخدمة  للهيدروكربونــات 
لتوليد الطاقة ، وتوفر شــركة غاز 
البصرة نحو 80% من حاجة السوق 
احمللية من الغاز املسال )غاز الطبخ( 
، إضافــة إلــى التطوير املســتمر 
بذلك  داعمة  التصديرية  لقدراتها 
العــراق من خــالل تنويــع مصادر 
التمويــل وحتويله إلــى بلد مصدر 
بشــكل تام للغاز املســال والغاز 

املضغوط . 
ومنــذ انطالق فعالياتهــا في عام 
 ،  2019 2013 لغايــة نهاية عــام 
لعبت شركة غاز البصرة دورا مهما 

في تقليل انبعاثات الغازات امللوثة 
التي حتترق جراء إنتاج النفط، حيث 
منعت 107 مليون طن من انبعاثات 
الكربون من  أوكســيد  ثانــي  غاز 
دخول الغالف اجلوي ، وهذا ما يعادل 
الكربون  أوكسيد  ثاني  غاز  انبعاث 
مــن 4,5 محطة تعمــل بالفحم 
بشكل مستمر في الفترة ذاتها، أو 
ما يعادل إزالة 3,5 مليون سيارة من 

السير في الشارع ملدة 6 سنوات. 
وفي عام 2019 , أطلقت شركة غاز 
البصرة تنصيب أول محطة ملعاجلة 
الغــاز الطبيعي فــي البصرة وهو 
واعد يتكون من وحدتني  مشــروع 
منوذجيتــني حيث ســيضيف 400 
)مليون قدم مكعب قياســي( على 
مجموع إنتاج الشــركة وسيصل 
معدل اإلنتــاج بذلك إلى 1,4 مليار 

قدم مكعب قياسي في اليوم.

من أجل توطيد العالقات بين الطرفين لخدمة المجتمع

شركُة غاز البصرة توّقُع آلية
 تعاون علمي مع جامعة البصرة

يأتي هذا التوجه 
في إطار السعي إلى 
منح فرص مستقبلية 

لطلبتنا من الشباب 
البصري لتنمية 

قابلياتهم في التعلم 
ومهاراتهم ومنحهم 
التدريب المناسب الذي 

يحتاجونه

آلية تعاون علمي مع بني شركة غاز البصرة جامعة البصرة 
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بغداد - الصباح الجديد: 
بحث وزيــر الصحة والبيئــة الدكتور 
التميمي مع ســفير  حســن محمد 
جمهوريــة اليابان في العــراق كوتارو 
ســوزوكي والوفد املرافــق له في مقر 
الوزارة تعزيز وتطوير العالقات في اجملال 

الصحي .
ورحب الوزير بالسفير وقدم له التهنئة 
العراق  في  أعماله كســفير  باستالم 
، كمــا مت خالل اللقاء مناقشــة تعزيز 
العالقات بني البلدين في اجملال الصحي 
وكذلك املوقف الوبائي لفيروس كورونا 

للبلدين.
التعاون والتنسيق  ونوقش ايضا تعزيز 
للتعــاون  اليابانيــة  الوكالــة  مــع 
التدريب  مجــال  في  الدولي)جايــكا( 
والتطوير والبنى التحتية للمؤسسات 

الصحية.
واثنى الســفير الياباني على دور وزارة 
الوباء  علــى  الســيطرة  في  الصحة 

ودورهــا الكبيــر في الســيطرة على 
املنحنى الوبائي للجائحة في العراق. 

على صعيــد متصل بحث وزير النفط 
مع  اســماعيل  عبداجلبــار  احســان 
في   )FCC( مشــروع  الياباني  السفير 
شــركة مصافي اجلنــوب ، الذي متوله 
املتعلقة  والقضايــا   )JICA( شــركة 
باجلانب القانونــي واالداري  ، فضال عن 
مناقشة خطط شركة ميتسوبيشي 

في العراق .
واكد الوزير اهمية التعاون مع  الشركات 
اليابانية ومنها )ايتوشو وجابكس( في 
تطوير املشاريع االستثمارية في قطاع 
االستخراج معبراً عن امله في توسيع 

افاق التعاون الى اكثر من ذلك  .
من جانبه عبر السفير الياباني عن رغبة 
شركات بالده بتعزيز العالقات مع العراق  
، وخصوصا في قطــاع النفط والطاقة 
، مؤكداً حرص بــالده على تقدمي الدعم 

والتمويل للقطاع النفطي في العراق .

وزير الصحة والبيئة يستقبل 
السفير الياباني في العراق

بغداد - الصباح الجديد:
واملعادن  الصناعــة  وزيــر  افتتح 
منهل عزيز اخلبــاز معرضا للبيع 
العامة  الشركة  ملنتجات  املباشر 
والذي  واجللود  النسيج  لصناعات 
اقامته الشــركة في مقر الوزارة 

ويستمر ملدة اسبوعني .
واجــرى الوزيــر جولة فــي قاعة 
املعروضات  علــى  واطلع  املعرض 
من املنتجــات اجللدية والصوفية 
املتنوعــة التي تنتجهــا املعامل 
للشــركة  التابعــة  واملصانــع 
اغلب  فــي  واملتواجدة  املذكــورة 
احملافظات ، وابدى بعض املالحظات 
والتوصيات الظهار املنتج الوطني 
وللفت  يستحقها  التي  بالصورة 

االنظار وحتقيق الغاية املرجوة من 
اقامة مثل هذه املعارض .

علــى  التأكيــد  الوزيــر  وجــدد 
اكبر  بشــكل  االهتمام  ضــرورة 
والتســويقي  االعالمي  باجلانــب 
للتعريــف  احملليــة  للمنتجــات 
بقدرات وإمكانيات شركات الوزارة 
املتخصصــة في شــتى اجملاالت 
الصناعيــة والترويــج ملنتجاتها 
احمللية بهدف تشــجيع الصناعة 
العراقية واعادة ثقة مؤسســات 

الدولة واملواطنني باملنتج احمللي .
املعرض  هــذا  اقامة  وتأتــي  هذا 
اســتكماال ملعارض البيع املباشر 
التــي اقامتهــا الشــركة خالل 
السنوات والفترات املاضية بهدف 

التســويقية  منافذها  توســيع 
شرائح  جلميع  منتجاتها  وايصال 
وتأكيد  امكانياتها  اجملتمع وعرض 
قدراتهــا علــى ســد احتياجات 
املؤسسات احلكومية من مختلف 
املواصفــات  ضمــن  املنتجــات 
املعتمدة حيــث يتضمن املعرض 
جميــع منتجــات الشــركة من 
املالبس املتنوعــة وخملتلف الفئات 
الرجاليــة  والبــدالت  العمريــة 
والسجاد واملفروشات والبطانيات 
بانواعهــا  اجللديــة  واملنتجــات 
اخملتلفــة واالحذيــة واملنتجــات 
الطبية وغيرها مع فتح باب البيع 
ملوظفي  وبالتقســيط  املباشــر 

الوزارة.

وزير الصناعة يفتتح 
معرض البيع المباشر 

لمنتجات النسيج والجلود

كاظم العبيدي
وّجه محافظ ذي قار القاضي ناظم 
حميد الوائلي بتشكيل جلنة عليا 
من إدارة احملافظة وعدد من الدوائر 
حتضير  لبــدء  واخلدمية  األمنيــة 
الفاتيكان،  بابا  استقبال  فعاليات 
الى  فرنســيس  البابــا  قداســة 

احملافظة . 

فقد مت تشكيل جلنة عليا لإلشراف 
ومتابعــة هــذا احلــدث التاريخي 
البابا  البارز، ومن املؤمــل ان يصل 
الى مدينــة أور األثرية ، موطن ابو 
)ع( خالل  اخلليل  أبراهيــم  األنبياء 
شــهر اذار املقبل ، فــي إطار زيارة 
تاريخيــة يجريهــا قداســته الى 

العراق. 

محافظ ذي قار يشكل لجنة عليا 
استعدادا الستقبال بابا الفاتيكان 

بغداد - خاص: 
أعلنت شــركة »كرمي« العراق عن 
توفيــر باقات الرحــالت التوفيرية 
مســبقة الدفــع والتــي متنــح 
»كــرمي«  تطبيــق  ملســتخدمي 
إمكانية الدفع لرحلتهم بشــكل 
مســبق والتوفير من خالل شــراء 
التــي تســمح  باقــة الرحــالت 
لهم باالســتفادة مــن عدد معني 
مع  يتناســب  مبــا  الرحالت  مــن 

احتياجهم.
وتتنوع الباقات اجلديدة ما بني باقة 
24,900 دينــار التي متنح 6  رحالت 
، وباقــة 48,300 دينــار التي تقدم 
12  رحلــة، بحّد أقصى 4500 دينار 
محددة  وبصالحية  للرحلة  عراقي 

لكل باقة.
وفي تعليق لــه على هذه اخلطوة، 
قال مدير عام شــركة »كرمي« في 

العــراق، محمد حســن محمد  » 
التميز  نحرص فــي كــرمي علــى 
فــي تلبيــة احتياجــات عمالئنا 

واالســتمرار في تسهيل حياتهم، 
من خــالل مزايا ذات قيمة مضافة 
تندرج ضمن منوذج عمل الشــركة 
الذي جعــل من خدماتهــا خياراً 
مفضــالً للكثيرين يوّفر وســيلة 
تنقل آمنة وموثوقــة في أي وقت 

وضمن أسعار وخدمة تنافسية«.
التوفيرية  وتأتي باقــات الرحــالت 
لتنضم جملموعة من امليزات العديدة 
التــي تقدمهــا »كــرمي« لقاعدة 
عمالئها حللــول الدفع االلكترونية 
خاصة وأن العراق بحاجة الى تطوير 
حلــول الدفع االلكتروني بشــكل 
أكبر لتوفر لعمالئها شــراء باقات 
توفيرية والدفع بشــكل مســبق 

بتجربة أكثر مرونة وسالسة. 

صالح الدين - الصباح الجديد:
تكريت  رئيــس جامعــة  برعايــة 
رؤوف  محمــود  وعــد  الدكتــور 
وبإشراف لدكتور بشار صادق نومي 
عميد كلية الطــب البيطري اقام 

الدواجن  وامــراض  االمــراض  فرع 
علمية  دورة  الكلية  في  واالسماك 
حــول ) اعطــاء العالج، ســحب 
اخملتبرية(  االصابــة  احــداث  الدم، 

للحيوانات.

وقدم الدكتور ســهام عجمي وادي 
واملدرس حسان هادي خورشيد في 
اليوم االول من الدورة التي استمرت 
يومني شرحا حول طبيعة التعامل 
اثناء  اخملتبرية فــي  احليوانــات  مع 

من  والبحوث  العلميــة  احملاضرات 
حيث طرق ســحب الــدم واعطاء 
اخملتبرية  االصابــة  واحداث  االدوية 
بشــكل يضمن التعامل السليم 

وعدم التسبب باالذى للحيوان. 

كريم« العراق تعلن عن توفير باقات الرحالت مسبقة الدفع

دورة علمية بجامعة تكريت عن االصابة المختبرية للحيوانات



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال رئيس القيادة االســتراتيجية األمريكية 
األدميرال تشــارلز ريتشــارد، إنه ال يستبعد 
احتمال نشــوب حــرب نووية مع روســيا أو 

الصني.
وأشــار األدميــرال، في مقالة جمللــة املعهد 
البحري األمريكي، إلى أن البنتاغون لم ينظر 
منــذ انهيار االحتاد الســوفيتي، في إمكانية 
مواجهة عسكرية مباشــرة مع قوة نووية، 

لكن الوضع تغير اآلن.
وأضاف ريتشارد: »هناك احتمال حقيقي، بأن 
تتصاعد أزمة إقليمية مع روســيا أو الصني 
بســرعة وتتحول إلــى نزاع مع اســتخدام 
األســلحة النووية، إذا اعتقدوا أنه في حالة 
التقليدية،  األســلحة  باســتخدام  الهزمية 
هنــاك تهديد للنظام السياســي القائم أو 

للدولة«.
ويــرى األدميــرال، أنــه من اخلطأ اســتبعاد 
احتمال استخدام أعداء واشنطن املفترضني، 

لألسلحة النووية خالل ذلك.
ويعتقد هذا الضابط، أنــه »في الوقت الذي 
ركــزت فيــه وزارة الدفــاع األمريكية على 
مكافحة اإلرهاب، باشــرت روســيا والصني 
بتنفيذ سياســات عدوانية، مع حتدي املعايير 
الدولية بوســائل قوة لم نشهدها منذ ذروة 

احلرب الباردة«.
ووفقا له، ال يجوز أن تبقــى هذه التصرفات، 
دون رد فعل من جانب واشــنطن. وشدد على 
»ضــرورة كبــح عدوانيتهم. ألن عــدم الرد 
ســيعزز اعتقادهم، بأن الواليات املتحدة غير 
راغبة أو غير قادرة علــى الرد، مما قد يزيد من 

استفزازهم«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت الواليات املتحــدة، الثالثاء، أن حاملة 
غادرة منطقة عملياتها  »نيميتز«  الطائرات 
في الشرق األوســط، بعد ما يقترب من 10 

أشهر من بقائها هناك.
وجاء إرســال احلاملــة العمالقــة إلى مياه 
الشرق األوسط في نهاية فترة رئاسة دونالد 
ترامب، وسط تصاعد التوترات مع إيران الذي 
واشــنطن  توجيه  بإمكانية  التكهنات  رفع 

ضربة عسكرية لطهران.
وأصــدر املســؤول اإلعالمي لــوزارة الدفاع 
األميركية )بنتاغون( جــون كيربي، بيانا قال 
فيه: »حاملة الطائــرات )نيميتز( غادرت بحر 
العرب واألسطول اخلامس بعد نشرها ألكثر 

من 270 يوما وسط توترات مع إيران«.
وتابــع أن حاملة الطائرات التي يعمل عليها 
حوالــي 5 آالف عســكري، هــي »حاليا بني 

احمليطني الهندي والهادي«.
وكانت صحيفة »نيويــورك تاميز« األميركية 
قالــت االثنني املاضــي، إن »نيميتــز« تلقت 
األوامــر أخيرا بالعــودة إلــى قاعدتها على 

الساحل الغربي للواليات املتحدة.
وأشــارت الصحيفة إلى تطلعــات الرئيس 
األميركي جــو بايدن إلى جتديــد املفاوضات 
مع إيران بشــأن االتفاق النووي، ونقلت عن 3 
مســؤولني بوزارة الدفاع قولهم إن »نيميتز 
وطاقمها تلقت أوامر يوم األحد بالعودة إلى 
ميناء برمييرتون الرئيســي للســفينة، بعد 

إبقائها لفترة أطول من املعتاد«.
وتشــير هذه اخلطوة إلى أن تراجع نسبي في 
التوتر بني واشنطن وطهران، في أعقاب تولي 
الواليات املتحدة، مع تلميحات  رئاسة  بايدن 
إلى احتمال العــودة إلى االتفاق النووي الذي 
وقع عام 2015، قبل أن ينسحب منه ترامب.

وفي الوقت احلالي، تطلــب الواليات املتحدة 
من إيران إعادة تخصيــب اليورانيوم في ظل 
احلدود القصوى التي حددهــا االتفاق، بينما 
تقول طهران إن على واشــنطن أن تســقط 

العقوبات أوال.

بعد مهمة الـ 10 أشهر.. 
»نيميتز« تغادر الشرق 

األوسط أخيرا

البنتاغون ال يستبعد 
حربا نووية مع روسيا

أو الصين

متابعة ـ الصباح الجديد:

اعتبرت مجموعة األزمات الدولية 
أن أعمال الشــغب األخيرة التي 
وقعت في مدينة طرابلس شمال 
لبنان، هي مؤشر جديد على بوادر 

انهيار الدولة.
وبحســب تقديرات لألمم املتحدة 
عام 2015، يعاني 26 في املئة من 
ســكان طرابلس وحدها من فقر 
مدقع، ويعيــش 57 في املئة عند 
خــط الفقر أو دونــه. إال أن هذه 
النسب ارتفعت على األرجح مع 
فقدان كثيرين وظائفهم أو جزءا 
من مدخولهم على وقع االنهيار 
تاريخ  فــي  األســوأ  االقتصادي، 

لبنان.
وشهد الشــارع اللبناني في 25 
يناير احتجاجات في مناطق عدة 
اعتراضاً علــى متديد قرار اإلغالق 
احلكومة  أعلنتــه  الــذي  العام 
رغم  فبرايــر،  من  الثامــن  حتى 
وعود احلكومــة بالتعويض على 
اليوميــني« ودعــم  »العاملــني 
العائالت األكثر فقراً مبخصصات 

مالية. 
وتخلل االحتجاجات في طرابلس 
مواجهات عنيفة بني املتظاهرين 
من جهة والقوى األمنية واجليش 

اللبناني من جهة أخرى.
وأضــرم بعض احملتجــني النيران 
فــي مقر البلديــة وخربوا مبنى 
احملكمة الدينية ومباني حكومية 
ورمــوا قنابل يدويــة على قوات 

األمن.
يناير كانت احلصيلة   31 وبحلول 
400 جريح من  قتيل وأكثر مــن 
املتظاهريــن و40 جريحــا مــن 
الشــرطة واجليــش. واعتقلــت 
وحدات اجليش واخملابرات اللبنانية 
25 شــابا على األقل لدورهم في 

األحداث.
إنه  األزمــات  مجموعة  وتقــول 
»يجب على شركاء لبنان الدوليني 
نخبته  على  الضغــط  مواصلة 
األزمات، ومضاعفة  احلاكمة حلل 
املساعدات اإلنســانية للسكان 

اليائسني بشكل متزايد«.
املباشــر  الســبب  وكان 
لالحتجاجات في طرابلس اإلغالق 
الــذي فرضته احلكومــة املؤقتة 
في لبنان بســبب ارتفاع إصابات 

كورونا.
وبسبب قيود اإلغالق هذه أصبح 
العديــد من الناس غيــر قادرين 
وعائالتهم،  أنفسهم  إعالة  على 
وهذه اإلجراءات ليست إال حلقة 
جديدة من سلســلة مشــاكل 

تواجه لبنان.

ومنذ 2019 فقــد نحو 500 ألف 
ووظائفهم،  أعمالهم  شــخص 
وانخفضت  للمجموعــة،  وفقا 
قيمة العملة احمللية بأكثر من 80 
في املئة بالسوق السوداء، مما أدى 

إلى زيادة التضخم.
وفقــد النــاس املليــارات مــن 
الدولي  للبنك  ووفقــا  املدخرات، 
فــإن أكثر من نصــف اللبنانيني 
أصبحوا حتت خط الفقر بالفعل 

في مايو 2020.
ويقدر املســؤولون احلكوميون أن 
حوالي 75 في املئة من املواطنني 
املساعدة،  إلى  بحاجة  اللبنانيني 
إضافة إلى أكثر من مليون الجئ 
سوري يعيشون في البالد، يحتاج 
ما يصل إلــى 90 في املئة منهم 
ونقدية،  إنسانية  إلى مساعدات 
وفقا للمفوضية الســامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني.
وتقــول اجملموعــة إن طرابلــس 
املناطق  أفقــر  مــن  ومحيطها 
فــي لبنان، لكــن املعانــاة تزداد 
ســوءا في جميع أنحــاء البالد، 
قدم  رمبا  وردودهم،  أفعالهم  وفي 
املتظاهرون ومثيرو الشــغب في 
املدينة »صورة ملا ينتظر لبنان في 

األشهر املقبلة«.
اجملموعة  أجرتها  مقابالت  وخالل 
خالل األشــهر الثالثــة املاضية، 
لبنانيــون  مســؤولون  أعــرب 
ونشطاء أحزاب سياسية وضباط 

أمنيون وممثلون عن منظمات غير 
حكومية عن مخاوف مماثلة.

»إذا  أنــه  من  اجملموعة  وحــذرت 
اســتمر االنحــدار االقتصــادي 
بالهبوط، أو أدت تدابير تقشــف 
الدعم  جديــدة مثــل خفــض 
الضغوط  زيادة  إلى  الســلع  عن 
يتزعــزع  فقــد  االجتماعيــة، 
االســتقرار فــي البالد بشــكل 

خطير«.
ومن بني التحديات التي يواجهها 
لبنان، الضغط على مؤسســات 
الدولــة وتآكلهــا، حيــث يقلل 
رواتب  قيمــة  مــن  التضخــم 
القطاع العام و«تختفي اخلدمات 

الروتينية« متاما.
يبلغ  التي  األمــن  قوات  وتكافح 
تعدادهــا أكثــر مــن 130 ألف 
عنصــر للحفاظ علــى النظام 
ومنع العنف وحماية املمتلكات، 
وقــد يجدون أنفســهم يوما ما 
وفقا  الدولة،  فشل  مواجهة  في 

للمجموعة.
وأوضحــت أن »عناصــر األمن ال 
يعوضون غياب الساسة واحلكام 
من خالل ضبط األشخاص الذين 
أصال«،  مظاملهم  يشــاركونهم 
وملنــع تدهــور الوضــع األمني، 
يجب على األحزاب السياســية 
رجال  وكبــار  النفوذ  وأصحــاب 

األعمال سد هذه الفجوة.
أن »اجليش  وتضيــف اجملموعــة 

اللبناني حتت الضغط، وقد يفقد 
أكثر  مــن  بريقــه كواحد  قريبا 
وأقل  حيادية  العامة  املؤسسات 

حزبية في لبنان«.
ودعــت منظمة هيومــن رايتس 
ووتش إلــى فتح حتقيق في حالة 
طرابلس  ســجلتها  التي  الوفاة 
وقالت  االحتجاجــات،  بســبب 
آية مجذوب  باملنظمــة  الباحثة 
احتياجات  أهملــت  »احلكومــة 
أهل طرابلس واستخدمت القوة 
الغاشــمة  عندما طالبوا بحياة 

أفضل«.
وحثت منظمــة العفو الدولية، 
األســبوع الفائــت، باريس على 
تعليــق تصدير أســلحة حفظ 
النظــام إلى بيروت ما لم تتعهد 
باســتخدامها مبا يتماشــى مع 
القانون الدولي، مؤكدة أن أجهزة 
األمــن اللبنانيــة اســتخدمت 
أسلحة فرنســية الصنع لقمع 

متظاهرين سلميني.
ومثــل موظفي اخلدمــة املدنية 
الشــرطة،  وعناصر  واملعلمــني 
يتقاضــى اجلنــود اليــوم رواتب 
عما  متدنية  قيمتهــا  أصبحت 
قبل عام بســبب  كانت عليــه 
انهيــار ســعر صــرف العملة، 
وأصبحــت رواتبهــم تعادل 150 

دوالرا شهريا، وفقا للمجموعة.

الضباط قلقون

قلقهم  عن  الضباط  كبار  ويعبر 
بشأن مســتقبلهم الشخصي 
أحدهــم  وقــال  واملؤسســي، 
للمجموعــة »ســيلتزم اجليش 
مبهامه، لكن فــي نهاية املطاف 
هؤالء اجلنود هم أبناء مجتمعهم 

وبيئتهم«.
وبنات  »أبناء  الضابــط  ويضيف 
الكثير من الضباط يدرسون في 
اخلــارج ونحن ال نســتطيع دفع 

الرسوم الدراسية بعد اآلن«.
وتؤكــد اجملموعة أنــه »ال ينبغي 
توقع أي راحة من السياســيني«. 
فبعد ستة أشــهر من االنفجار 
الكارثــي في مينــاء بيروت الذي 
أسقط احلكومة السابقة، ما زال 
يتعني عليهم تشــكيل حكومة 

جديدة.
هنــاك  أن  اجملموعــة  وتوضــح 
»إصالحــات أساســية مطلوبة 
إلطــالق العنــان للمســاعدات 
الدوليــة خللق فرص  واملبــادرات 

للتنمية واالستثمار في لبنان«.
ومن املرجــح أن تتصرف النخب 
في  فعلت  »كمــا  السياســية 
املاضي«، تقــول اجملموعة، وتتابع: 
»سيقومون بشراء الوقت بأموال 
وســيوزعون  ملكهم،  ليســت 
املنافــع بشــكل ضيــق علــى 
أنصارهم ومؤيديهم، وسيعملون 
يبقيهم  الذي  النظام  إنقاذ  على 

في السلطة«.

وتتوقــع اجملموعة أنــه »من غير 
احملتمل أن يعود القادة اللبنانيون 
أن تكون هناك  أو  إلى رشــدهم 
حكومــة فاعلة، وســتقف في 
اخلاصــة  املصالــح  طريقهــم 

واحملاصصات«.
يــزال  ال  ذلــك  غضــون  وفــي 
الشركاء اخلارجيون مثل الواليات 
املتحدة والــدول األوروبية والدول 
العربية مصممــون على حجب 
املساعدات غير اإلنسانية، ما لم 
خطوات  اللبنانيون  القادة  يتخذ 
وفقا  والفســاد  الهدر  ملكافحة 

للمجموعة.
وتقول اجملموعــة »إنهم محقون 
في فعل ذلك، ولــن ينجو لبنان 
مــن مأزقه إال إذا غيــرت نخبته 

السياسية سلوكها«.
وحتــى ذلــك احلني يجــب على 
شركاء لبنان اخلارجيني مضاعفة 
الدولة،  انهيــار  ملنــع  جهودهم 
ويجــب إعــالن حالــة طــوارئ 

إنسانية.
ويجــب على املانحــني الدوليني 
زيادة التمويل لألغراض اإلنسانية 
وأن يهدفوا للوصول إلى أكبر عدد 
ممكن من املســتفيدين بشــكل 
مباشــر. ويجــب على شــركاء 
التفكير  أيضــا  اخلارجيني  لبنان 
في تعميق تعاونهم مع األجهزة 
االســتقرار،  لتعزيــز  األمنيــة 

بحسب مجموعة األزمات.

مجموعة األزمات الدولية: أحداث طرابلس
مؤشر جديد على بوادر انهيار لبنان 

تمثل صورة أولية لما ينتظر الدولة في األشهر المقبلة

يعاني 26 في المئة 
من سكان طرابلس 

وحدها من فقر 
مدقع، ويعيش 57 
في المئة عند خط 

الفقر أو دونه

لبنان من ازمة الى ازمات

متابعة ـ الصباح الجديد:

وقع الرئيس األمريكــي جو بايدن ليلة 
امس األربعاء ثالثة مراســيم في إطار 
سياسته بخصوص ملف الهجرة، تغير 
من القوانني التي جاء بها سلفه دونالد 
ترامب في العمق. وترمي هذه املراسيم 
جلمع شــمل عائالت، حيــث أن »اإلدارة 
احضان  أطفاال من  انتزعت  الســابقة 
عائالتهم« وفــق بايدن. كما تهدف إلى 
إعادة فتح القنــوات القانونية للهجرة 
وتســهيل التجنيــس. وقــال الرئيس 
األمريكي: »أنا ال أســن قانونا جديدا بل 

ألغي سياسات خاطئة«.
وينص أحد املراسيم على تشكيل فريق 
عمل مكلف حتديد مــكان تواجد 600 
طفــل تقريبا ال يزالــون منفصلني عن 

عائالتهم.
األولى  باألحرف  يوقــع  بايدن وهو  وقال 
هذه املراسيم في املكتب البيضوي: »أنا 
ال أسن قانونا جديدا بل ألغي سياسات 
خاطئة«، مؤكدا »اإلدارة األخيرة انتزعت 
أطفاال من حضــن عائالتهم ، من دون 

وجود أي خطة للم شملهم« الحقا.
أكثر  املتحدة  »الواليــات  يقول  ومضى 
أمنا وقوة وازدهارا مع نظام هجرة سليم 

تعليمات  وأصدر  وإنســاني«.  وعقالني 
ملراجعة كل العوائــق  املوضوعة أمام 
القانونيــة واالندماج من قبل  الهجرة 
األربع  السنوات  اجلمهورية خالل  اإلدارة 

األخيرة.
مايوركاس  أليخانــدرو  إلى  وســيعود 
الذي ثبته مجلس الشــيوخ ليلة امس 
األربعــاء وزيرا لألمــن الداخلي تطبيق 

هذه التعليمات.
)61 عاما( من عائلة  ويتحدر مايوركس 
مهاجرين مــن كوبا وهو ولد في هافانا 
ووصــل طفال إلــى الواليــات املتحدة. 
أصول  مــن  أول شــخص  ومايوركاس 
أمريكية التينية يتولى وزارة بهذا الكبر 
تشرف أيضا على سياسة الهجرة في 

الواليات املتحدة.
وســتكون مهمتــه األولــى تصحيح 
شــوائب سياســة »عدم التســامح 
حكومة  اعتمدتهــا  التي  بالكامــل« 
دونالد ترامب عند احلدود في ربيع العام 
2018. وأمام اإلدانــات التي أثارتها هذه 
السياســية حتى في صفــوف احلزب 
اجلمهوري تخلى ترامب سريعا عنها إال 
أن مئات األطفال لم يجتمعوا بعد مع 

ذويهم.
وســيكلف فريق العمل حتت إشــراف 
مايوركاس حتديد العائالت واقتراح حلول 

للم شملها قد تتضمن أذونات لدخول 
الواليــات املتحدة لألهــل املطرودين أو 
إصدار إجــازات إقامة للذيــن يقيمون 
على األراضــي األمريكية بطريقة غير 

قانونية.

إعادة فتح قنوات الهجرة القانونية
ووقع بايــدن أيضا مرســوما حول بلد 
املهاجريــن األصلــي. فباإلضافــة إلى 
إعادة تفعيل املســاعدات االقتصادية، 
يهدف املرســوم إلى إعادة فتح قنوات 
الهجرة القانونية من خالل حتسني منح 

ملواطنني  خصوصا  الدخول  تأشــيرات 
من أمريكا الوسطى وتغيير جذري في 

نظام اللجوء.
وقال وزيــر اخلارجيــة األمريكي أنتوني 
بلينكــن في بيــان: »التعــاون الدولي 
آمنة  هجرة  عملية  لضمان  أساســي 

ومضبوطــة وإنســانية«، مؤكــدا أن 
الواليــات املتحــدة ســتعمل مع دول 
أمريكيــا الوســطى »لضمــان وحدة 

العائالت«.

تسهيل التجنيس
أما املرســوم الثالث فيهدف إلى تعزيز 
بشــكل  املقيمني  املهاجرين  اندمــاج 
قانوني في الواليات املتحدة. وينص على 
»جعل التجنيس أكثر سهولة لتسعة 
ماليني شخص مؤهلني للحصول على 
اجلنســية األمريكية« بحسب ما قال 

مسؤولون أمريكيون كبار.
ويتضمن هذا الهدف مراجعة القاعدة 
التي  املســماة »الكلفة على اجملتمع« 
وضعتهــا اإلدارة اجلمهوريــة فــي آب 
2019 لرفــض منح البطاقة اخلضراء أو 
اجلنســية األمريكية ملهاجرين يتلقون 
مســاعدة اجتماعيــة، مثــل الرعاية 

الصحية أو بدل السكن.
وفــور وصولــه إلــى البيــت األبيض، 
وجه بايدن رســائل طمأنــة إلى اجلناح 
الذي  الدميقراطــي  للحزب  اليســاري 
يتوقع حتوال كامال فــي مجال الهجرة، 
بعد أربع ســنوات أغلقت خاللها حدود 

الواليات املتحدة.
فقد عمد خصوصــا إلى إلغاء إجراءين 

بارزين لســلفه أولهما بناء جدار عند 
احلدود مع املكسيك قرر جو بايدن وقفه، 
كما رفع حظر دخول مواطني الدول ذات 
الغالبية املسلمة إلى الواليات املتحدة.
وأحــال أيضــا مشــروع قانــون على 
الكونغرس ميكن أن يؤدي إلى تســوية 
أوضاع ماليني املهاجرين غير الشرعيني 
إقراره  لكــن  املتحــدة.  الواليــات  في 
سيتطلب إقناع الكثير من اجلمهوريني 

وهو ما يبدو أمرا صعبا.

»وصفة كارثية«
وفي مؤشــر إلى املواجهات املقبلة في 
هذا اإلطار، أســف السناتور اجلمهوري 
يبذلها  التي  للجهود  غراهام  ليندسي 
بايدن »إللغاء جزء من التقدم الذي أحرزه 
دونالد ترامب في مكافحة الهجرة غير 
القانونيــة«. وأكد أن اإلجراءات املتخذة 
»وصفــة كارثية ســتؤدي إلــى تدفق 

)مهاجرين( إلى حدودنا«.
إال أن الناطقة باسم البيت األبيض جني 
ســاكي توجهت إلى الراغبني بالهجرة 
إلى الواليات املتحــدة بالقول: »الوقت 
غير مناســب اآلن للمجيء. الطريق ال 
يزال خطرا ونحتاج إلــى وقت العتماد 
إجراءات هجرة تعامــل الناس معاملة 

إنسانية«.

تقـرير

بايدن يوقع ثالثة مراسيم حول الهجرة إللغاء »السياسات الخاطئة« لترامب
الواليات المتحدة:

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حّذر املدير العام ملنظمة الصحة 
أدهانــوم  تيــدروس  العامليــة، 
غيبريسوس، أمس األول  الثالثاء، 
من أّن النزعة القومية في توزيع 
كوفيد  من  للوقايــة  اللقاحات 
ضعف  وأن  باجلميــع،  تضر   -19
التعاون بني الدول يشكل عائقا 
رئيســيا أمام حتقيق االنتشــار 
الضروري  للتطعيــم  العاملــي 

إلنهاء الوباء.
وقال غيبريســوس، جمللة »فورين 
املتزايد  العدد  »برغم  بوليسي«: 
خليــارات اللقــاح،  ال تلبي قدرة 

التصنيع احلالية ســوى القليل 
مــن املطلــوب على مســتوى 

العالم«.
لغالبية  السماح  »عدم  وأضاف 
بالتطعيــم  العالــم  ســكان 
لن يــؤدي إلى اســتمرار املرض 
والوفيــات التــي ال داعــي لها 
فحسب، بل ســيؤدي أيضا إلى 
فيروسية جديدة  ظهور طفرات 
مع اســتمرار انتشار كوفيد19- 

وسط السكان غير احملميني«.
أعرب  اخلصــوص،  هــذا  وفــي 
غيبريســوس عن تخوفه من أّن 
اللقاح،  اجلديدة  الطفرات  تقاوم 

إلى أّن »بعض اللقاحات  مشيراً 
فعاليتها ضد  أظهرت ضعــف 
ألول  رصدها  مت  التــي  املتغيرات 
مرة في البرازيل وجنوب أفريقيا«.
وتابــع: »اللقاحــات اســتندت 
إلى اإلصــدار 1.0 من الفيروس، 
لكن الفيروســات اجلديدة، مثل 

البرامج، تتطور باستمرار.
وعن مدى توفر اللقاح، قال مدير 
املنظمــة: »في الوقــت احلالي، 
البلــدان الغنية التي  اشــترت 
تضــم 16 في املائــة فقط من 
ســكان العالم 60 في املائة من 

إمدادات اللقاحات في العالم«.

واعتبــر  أّن »التعاون الدولي بني 
لتطوير  ضــروري  أمر  العلمــاء 
التعاون  ضعف  لكن  اللقاحات، 
عقبة  ميثــل  اآلن  الــدول  بــني 
رئيسية أمام حتقيق التلقيح في 
جميع أنحاء العالم على النطاق 

املطلوب إلنهاء الوباء«.
ولفــت إلى أّنــه »فــي الوقت 
احلالــي،  ال توجد جرعات كافية 
من اللقاح في أي بلد، داعياً إلى 
املســاواة في توزيــع اللقاحات 
األنســب  األســلوب  باعتبارها 
لتعزيز قدرة اجملتمع الدولي على 

اجلائحة«.

واعتبر أّن »احلل الدائم للسيطرة 
علــى الوباء هــو تطعيم أكبر 
فــي جميع  النــاس  عدد مــن 
العالم بأســرع ما ميكن،  أنحاء 
اإلنتاج بشكل  زيادة  يعني  وهذا 
جذري«، مشــدداً علــى ضرورة 
العلنية لتكنولوجيا  »املشاركة 
اللقاحــات والتنــازل  تصنيــع 
املؤقــت عــن حواجــز امللكية 
الفكرية وتوســيع نطاق العمل 

التطوعي«.
تقــوده  محققــني  فريــق  وزار 
اليوم  العاملية  الصحة  منظمة 
األربعاء مختبــرا كبيرا ألبحاث 

ووهان  مدينة  في  الفيروســات 
أدلة  عن  للبحث  الصني  بوسط 

على منشأ جائحة كوفيد19-.
من  لعدد  محــورا  املعهد  وكان 
في  تســربا  أن  تزعم  نظريــات 
اخملتبر تســبب في أول انتشــار 
باملدينة في  لفيــروس كورونــا 

نهاية عام 2019.
بفيروس  املصابــني  عــدد  وبلغ 
العالم،  مستوى  على  »كورونا« 
حوالى 103.19 مليون شــخص، 
في حني وصــل إجمالي الوفيات 
الناجتة عن الوبــاء إلى أكثر من 

مليونني و233 ألفاً.

مدير الصحة العالمية يحذر من »النزعة القومية« في توزيع اللقاحات
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت احلكومــة احمللية في محافظة املثنى، أن 
9 ابار نفطية حفرتها شركة لوك أويل الروسية 
في الرقعة النفطية العاشرة املشتركة مع ذي 

قار.
معاون احملافظ لشــؤون الطاقة حامد احلساني 
قال، إن »8 آبار في الرقعة العاشــرة تقع ضمن 
حدود محافظة املثنى فيما مت حتى اآلن حفر بئر 

واحد داخل حدود محافظة ذي قار«.
وبني  أن »الشركة الروســية املستثمرة أبلغت 
وزارة النفــط واحلكومة احملليــة إن االحتياطي 
النفطي في تلك الرقعة يقدر بـ 8 مليار برميل«.

وأضاف احلســاني أن »مرحلة االســتخراج التي 
تعتبر مكملــة ملرحلتي االستكشــاف واحلفر 
حتتــاج إلى املزيد مــن الوقت وإكمال مشــروع 
املســتودع اخلاص بتصفية وضــخ النفط إلى 

اخلطوط اإلستراتيجية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الســليمانية، محطة  أفتتحــت محافظــة 
شمسية لتوليد الكهرباء بسعة 200 كيلوواط 

لشركة )أال - ماء السليمانية(.
وحضــر االفتتاح محافظ الســليمانية ومدير 
كهرباء الســليمانية وذلك في بادرة لتشجيع 

إنشاء الطاقة البديلة في املدينة.
وقال مدير اعالم شركة ماء السليمانية بيشني 
ناصح في بيان صحفي اطلعت عليه »االقتصاد 
نيوز«، »قامت شركة )أال- ماء السليمانية( بفتح 
محطة شمسية لتوليد الكهرباء بطاقة 200 
كيلو واط لهدف احلفاظ على البيئة واستخدام 
أشــعة الشــمس إلنتاج الطاقــة النظيفة، 
وسيقلل الضغط على الطاقة الكهربائية في 
مدينة الســليمانية، اخلطة هي املرحلة االولى 
للمشروع الذي سيكون مبراحل اكثر لنصل الى 

االكتفاء الذاتي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اســتقرت أســعار صرف الدوالر فــي البورصة 
الرئيســية في بغداد فيما انخفضت في اقليم 

كردستان امس األربعاء.
وقال مصدر صحفي ، إن بورصة الكفاح واحلارثية 
املركزية في بغداد ســجلت اليوم، 145200 دينار 

عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وهي نفس االسعار التي سجلت في بغداد خالل 

افتتاحها صباح امس الثالثاء.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشــراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية في 
بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً عراقياً، 
بينما بلغت اسعار الشــراء 144750 دينارا لكل 

100 دوالر امريكي.

المثنى تكشف عن حفر 9 
آبار نفطية داخل حدودها

إفتتاح أول محطة كهرباء 
بالطاقة الشمسية في 

السليمانية

إستقرار أسعار الدوالر في 
السوق المحلية 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن األمني العام جمللس التعاون اخلليجي ، نايف 
احلجرف، أن ملف ربط العراق مبنظومة الكهرباء 

اخلليجية وصل إلى مراحل متقدمة.
وقال احلجــرف خالل لقائــه الكاظمي »ملف 
الربط الكهربائي قد وصل إلى مراحل متقدمة 
، وأن دول اجمللس جادة في مواصلة عقد اللقاءات 

الثنائية من أجل املضي به قدما«.
من جهة أخرى دعــا رئيس احلكومة مصطفي 
الكاظمــي، إلى »ضرورة اإلســراع مبلف الربط 

الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري«.
امللف االستثماري  وشدد على »أهمية متابعة 
وتعهدات مؤمتر املانحني الذي عقد في الكويت، 
ملا لها من أثر في حتقيق االســتقرار االقتصادي 
واالجتماعــي واألمني في العــراق، ما ينعكس 

على أمن املنطقة بشكل عام«.

التعاون الخليجي: مراحل 
متقدمة لربط العراق 

بمنظومة الكهرباء الخليجية

 
متابعةـ  الصباح الجديد:

النفــط  شــحنات  تراجعــت 
مــن منتجي أوبك فــي اخلليج 
، حتى  املاضي  الشــهر  العربي 
وزيادة  اإلنتاج  قيود  تخفيف  مع 
أحجــام اإلنتــاج ، فيمــا كان 
العــراق االقــل تخفيضــا من 
الذين خفضوا  املنتجــني  بقية 

صادراتهم النفطية.
وانخفضت الشــحنات اجملمعة 
من اخلام واملكثفات ،وهو شكل 
خفيف من النفط املســتخرج 
من حقول الغــاز ، من اململكة 
والعراق  الســعودية  العربيــة 
 430 والكويت واالمــارات بنحو 
ألــف برميل يومًيا فــي كانون 
الثانــي مقارنة بشــهر كانون 

االول.
الســفن  تتبع  بيانات  وأظهرت 
أن  بلومبــرج  التــي رصدتهــا 
بني  الوحيدة من  اإلمارات كانت 
الشحنات  عززت  التي  اجملموعة 

الشهر املاضي.
وشــحنت دول اخلليــج العربي 
األربع ما مجموعه 13.59 مليون 
اخلام  النفط  يومًيا مــن  برميل 

واملكثفات الشهر املاضي.
وجاء أكبر انخفاض من اململكة 
حيــث  الســعودية،  العربيــة 
انخفضــت الشــحنات مبقدار 
688 ألــف برميل يومًيا ، أو 10٪ 
، إلــى أدنى مســتوى لها منذ 
الكويت  أن  البيانات  اب، وتظهر 
خفضت صادراتها بنســبة 9٪ 
يكون  قــد  الثاني،  كانــون  في 
بتشــغيل  مرتبًطا  االنخفاض 
البالد  في  اجلديدة  الزور  مصفاة 
، والتي تســلمت أول دفعة من 

النفط اخلام في كانون االول.
كما تراجعت صادرات العراق من 
متواضعة  بنسبة  اخلام  النفط 
برميــل   24000 أو   ،  1٪ تبلــغ 
يومًيا ، وهو مــا يقل كثيرًا عن 
االنخفاض الذي كان سيحتاجه 
البلد لتحقيــق هدفه بخفض 
مستوى  أدنى  إلى  النفط  إنتاج 
له في ست سنوات والتعويض 

عن خرقه في حصة األوبك.
التدفقات  ارتفعت   ، املقابل  في 
مــن اإلمارات مبقــدار 440 ألف 

برميل يومًيــا ، أو ٪20 ، لتصل 
إلــى أعلــى مســتوى لها في 

خمسة أشهر.
وانخفضت الشــحنات من دول 
بناًء  الصني،  إلــى  األربع  اخلليج 
على إشارات الوجهة األولية من 
الناقالت ، مبقدار 350 ألف برميل 
يومًيا ، أو ٪9 ، عاكســًة نصف 
الزيادة املسجلة في كانون االول 
الدولة  الكويت  كانــت  تقريًبا. 
زيادة في  التي شهدت  الوحيدة 
مستورد  أكبر  إلى  الشــحنات 

 ، للنفــط اخلــام فــي العالم 
علــى الرغم مــن أن التدفقات 
مــن البلــدان األخرى قــد يتم 
تعديلها أعلى مع توفر املزيد من 

معلومات وجهة السفن.
وشحنت الســعودية واإلمارات 
والعراق كميات أقل إلى الصني 

في يناير كانون الثاني.
اآلسيوية  الوجهة  الهند  كانت 
أوبك  خلام  الوحيدة  الرئيســية 
من اخلليج العربي التي شهدت 
التدفقات في  زيادة شهرية في 

الشحنات  قفزت  الثاني.  كانون 
إلى أقــرب عميل رئيســي في 
املنطقة مبقدار 290 ألف برميل 
يومًيا ، أو ٪12 ، لتصل إلى أعلى 
مســتوى لها منــذ اذار وكانت 
 2019 أعلى من متوسطها في 
للمرة األولــى منذ أبريل ، حيث 
بــدأ الوباء في تقليــص واردات 

البالد.
انخفضت تدفقات النفط اخلام 
واملكثفات إلــى كوريا اجلنوبية 
فــي كانــون الثاني إلــى أدنى 

أربع سنوات  في  لها  مســتوى 
علــى األقــل. يواجــه مصدرو 
اخلليج العربي منافسة متزايدة 
من شركات الشحن األمريكية 
التــي أرســلت مــا ال يقل عن 
12 مليــون برميل مــن النفط 
اجلنوبية  كوريا  موانئ  إلى  اخلام 
الشــهر املاضي ، ارتفاعا من 5 
ماليني برميل فــي كانون االول، 
لكــن العــراق رفع شــحناته 
بنسبة ٪25 إلى 156000 برميل 

يومًيا الى كوريا اجلنوبية.

العراق االقل تخفيضا من بقية المنتجين 

تراجع شحنات النفط من منتجي أوبك
في الخليج العربي الشهر الماضي

 أظهرت بيانات 
تتبع السفن التي 
رصدتها بلومبرج 
أن اإلمارات كانت 
الوحيدة من بين 
المجموعة التي 
عززت الشحنات 
الشهر الماضي

أوبك

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن املصرف الدولي اإلســالمي 
انضمامــه إلــى منصــة بنــى 
يشرف  التي  العربية  للمدفوعات 

عليها صندوق النقد العربي.
وقــال املصــرف، علــى صفحته 
واطلعت عليه  الفيســبوك،  في 
»الصباح اجلديد«، »يعلن املصرف 
كافة  إمتــام  اإلســالمي  الدولي 
اخلاصة  التشــغيلية  املتطلبات 
باالرتباط مبنصة بُنى للمدفوعات 
العربيــة ، التابعة للمؤسســة 
وتســوية  ملقاصــة  اإلقليميــة 
املدفوعــات العربية اململوكة من 

قبل صندوق النقد العربي«.
»بُنى هي   أن  املصــرف،  وأضــاف 
منصة تعمل على توفير خدمات 
املقاصة والتســوية فــي الوقت 
املاليــة  للتحويــالت  الفعلــي 
العربية  الــدول  احلــدود بني  عبر 

وبالعمالت العربية والدولية«.
واشــار املصرف إلــى أن اهم ما 
مييــز هــذه املنصة هــو الُكلف 
التنافســية  لقاء التحويل املالي 
مما سيســهم باختصــار الوقت 
واجلهــد للزبــون ، مشــيرا إلى 
أن بعــض من املميــزات اخلاصة 
باملنصــة تتضمن التحويل املالي 
والتحويل  مخفضــة،  بتكاليف 
الدرهم  العربيــة مثل  بالعمالت 
والدينار  املصري  واجلنيه  االماراتي 
الكويتــي  والدينار االردني والريال 
الدوالر  والدولية منها  السعودي  
االمريكــي واليــورو ، مؤكدا أنه 
العاشر  سيتم اطالق اخلدمة في 

من الشهر اجلاري .
وكان البنــك املركــزي اعلن في 
4 كانــون الثانــي 2021 االنطالق 
الفعلي العتمــاد الدينار العراقي 
فــي منصــة بُنــى للمدفوعات 

العربية البينية .
البنك املركــزي إن »املنصة  وقال 
تعمل على توفير خدمات املقاصة 
والتســوية في الوقــت الفعلي 
احلدود  عبــر  املالية  للتحويــالت 
وبالعمالت  العربيــة  الــدول  بني 
العربية والدولية » مشــيراً إلى ، 
أنه »قد مت تنفيــذ أول حركة من 
خالل املصارف بــني دولة اإلمارات 
وجمهورية مصر العربية وبعملة 

الدرهم االمارتي ».
واضــاف ، أن » البنــك املركــزي 
العراقي ســبق لــه أن قام وعدد 
بتوقيع  احملليــة  املصــارف  مــن 
اتفاقية واكمال املتطلبات الفنية 
للمشاركة في املشروع بالتنسيق 
مع صندوق النقد العربي« مؤكداً 
، أن » العمــل جارٍ العتماد الدينار 
العراقــي في النظــام للمرحلة 

املقبلة  ».

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد البنك املركــزي العراقي، امس 
االربعــاء، أن آليــة منــح القروض 

للمشاريع يتم عبر جلنة حكومية.
دائرة احملاســبة في  وقال مدير عام 
البنــك املركزي احســان شــمران 
الياسري، بحسب الوكالة الرسمية، 
إن »هناك جلنة يرأسها األمني العام 
جمللس الوزراء وجلنة فرعية يرأســها 
في  املستشــارين  هيئــة  رئيــس 
الوزراء، تدرس  العامة جمللس  األمانة 
املعامــالت أو قضايــا الصرف التي 
تأتي مــن املصــارف االختصاصية 
بشأن مبادرة قرض خمسة ترليونات 
تنظر  اللجان  ان  الى  دينار،باالضافة 

مبدى ستراتيجية هذه املشاريع«.
تفعيــل  أن«  الياســري  وأضــاف 
املشــاريع الســتراتيجية ال يرتبط 
مببلغ القــرض وقد يكــون القرض 
يــؤدي الى  او صغيــراً  متوســطاً 

أو خلق مشروع ستراتيجي  تفعيل 
مبوجب املعايير املوضوعة للمفهوم 
عدد  أكبر  بتشــغيل  الستراتيجي 
من العاملني واستخدام مواد اولية 

محلية«.
وأشــار الياســري إلــى أن »قروض 
املشاريع يفضل أن تكون ذات أولوية 
تخلــق وتعزز االســتثمار وتضيف 
قيمة لالقتصاد الوطني وتســهم 
العاملني حيث ال مبرر  في تشغيل 
في منافســة صناعــات محلية ال 
تســهم في رفع قيمــة االقتصاد 

الوطني ».
وأوضــح أن »منح القروض ال يرتبط 
بنافــذة املصــرف فهنــاك بعض 
املصارف تدخل مبوضــوع االقتراض 
وفي تعزيــز التنمية فــي مواردها 
اخلاصة«، مؤكدا ان »املوارد التنموية 
هي االمــوال التي خصصها البنك 
املركــزي من خــالل املبــادرة التي 

اطلقهــا ســوى كانت مبــادرة 5 
ترليونات دينار التي متنح للمصارف 
الصناعي  املصــرف  االختصاصية، 
العقاري  اوقطاع االسكان  والزراعي 

وصندوق االسكان«.
وتابع الياســري ان »هنــاك مبادرة  
ترليون واحــد دينار  متنح للمصارف 
اخلاصة وايضا املشــاريع املتوسطة 
والصغيــرة حيــث مت تفعيــل هذا 
القــروض من خالل هــذا املبادرة او 
تصل  مبالغ  تشــمل  التي  النافذة 

الى مليار دينار«.
فوائد  »ارتفاع نســبة  ان  واضــاف 
مبواردها  يرتبــط  املصــارف  قروض 
اخلاصــة ومخاطر عدم التســديد 
حيث تكون نسبة الفوائد املمنوحة 
على القروض التي متنحها املصارف 
مــن مواردهــا للمواطنــني عالية 
بنســب،ة تصـــل إلى %6 أو %8 أو 

.« 10%

انضمام المصرف الدولي اإلسالمي لمنصة 
بنى للمدفوعات العربية

"سوني " : مبيعات األلعاب خالل الجائحة ترفع االرباح إلى 9 مليارات دوالر 

»المركزي« منح القروض للمشاريع
يتم عبر لجنة حكومية 

 
متابعة ـ الصباح الجديد:

ســجل االقتصاد األوروبي الذي كان 
ضحيــة وبــاء كوفيــد - 19 العام 
تراجع  تاريخيا مع  انكماشا  املاضي 
في   6.8 الداخلــي  النــاجت  إجمالي 
املائة في الدول التي تعتمد العملة 
املوحــدة، فيمــا أثار بــطء حمالت 
التلقيــح مخــاوف مــن أن يكون 

تعافيه شاقا.
وبحسب »الفرنســية«، مع املوجة 
الثانية من اإلصابات املنتشــرة منذ 
اخلريف، عاود إجمالي الناجت الداخلي 
في  الهبوط  اليــورو  في منطقــة 
الفصل األخير من العام، مســجال 
تراجعــا 0.7 في املائة، على ما أعلن 

مكتب اإلحصاءات يوروستات.
وهذه النسبة أدنى بقليل مما كانت 
تخشــاه بروكســل إذ توقعت في 
تشــرين الثاني انخفاضــا 7.8 في 

املائة على مدار العام.
غير أن األزمة الصحية التي تنعكس 

بشــدة على املواصالت والسياحة، 
قــد تغــرق القــارة األوروبيــة في 
انكماش جديد مــع تراجع إجمالي 
مطلع  في  مجــددا  الداخلي  الناجت 

العام، بحسب توقعات محللني.
وكان االنكماش أقل وطأة بقليل في 
دول االحتاد األوروبي الـ27 مجتمعة، 
إذ بلــغ 6.4- فــي املائــة جململ عام 
2020 و0.5- في املائة للفصل األخير 
املمتد من تشــرين األول إلى كانون 

األول 
وعلى الرغــم من مقاومة االقتصاد 
بشــكل أفضل مما كان منتظرا في 
القطاع  العام بفضل صمود  نهاية 
الصناعي األملانــي، إال أن أداء أوروبا 
كان أدنــى بكثيــر مــن عديد من 
منافســيها. فبلغ تراجــع إجمالي 
الناجت الداخلي العام املاضي 3.5 في 
املائة فــي الواليات املتحدة و3.1 في 
املائة في روسيا، في حني سجل منوا 
2.3 في املائة في الصني التي انطلق 

منها فيروس كورونا.
كمــا أن اآلفاق لعام 2021 ليســت 

أفضــل ألوروبا، إذ يتوقــع أن يكون 
االنتعاش أقوى في الواليات املتحدة 
)8.1+ في  )5.1+ في املائــة( والصني 
املائة( منه في منطقة اليورو )4.2+ 
في املائة(، بحســب آخــر توقعات 

صندوق النقد الدولي.
وقــال اخلبير في شــركة »كابيتال 
رينولدز  آلــن  جاك  إيكونوميكس« 
»مع القيود الصارمــة التي ال تزال 
ضرورية للســيطرة على الفيروس، 
وحمالت التلقيح التي تتقدم ببطء، 
أوروبا ضعيفا  سيبقى النشاط في 

جدا لبعض الوقت«.
وأشــار كذلك إلى اخملاطر الناجمة 
عن النســخ املتحورة من الفيروس 
التي تتفشى بسرعة أكبر، متوقعا 
الداخلي  النــاجت  تراجــع إجمالــي 
ملنطقــة اليــورو 0.5 فــي املائــة 
بني كانــون الثانــي وآذار ،ما يعني 
انكماشــا اقتصاديا، وهو من حيث 
تعريفه التقني فصالن متتاليان من 

النمو السلبي.
وحذر اخلبيــر االقتصادي من التباين 

ودول  الشــمال  دول  بني  املســجل 
أن  الصدد  بهــذا  وأوضح  اجلنــوب. 
إرجاء رفع القيود إلى الفصل الثاني 
مــن العام ورمبــا بعد ذلــك حتى، 
»ســيكون أشــد وطأة بكثير على 
اقتصادات دول املتوسط التي تعول 
أكثر على السياحة«، مشيرا إلى أن 
اخملاطر »أشد على دول مثل إسبانيا 
أو اليونــان منها علــى أملانيا« التي 

تستفيد من انتعاش الصناعة.
وتراجــع إجمالــي النــاجت الداخلي 
ملنطقة اليورو في الفصل األول 3.7 
في املائة مع بدء تفشــي الفيروس، 
قبل أن تصل النســبة في الفصل 
الثانــي إلــى 11.7 في املائــة، وهو 
مســتوى غير مســبوق منذ احلرب 
العاملية الثانيــة، في خضم املوجة 
األولى عندما أرغمت أغلبية مصانع 

القارة على التوقف عن العمل.
انتعاشا  الثالث فشــهد  الربع  أما 
تاريخيا بلــغ 12.4 في املائة بفضل 
رفع القيود لكــن تراجعا كبيرا تاله 

مجددا في نهاية العام.

تقـرير

انكماش تاريخي لالقتصاد األوروبي في 2020 
آفاق قاتمة في عام  2021
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
"ســوني"  شــركة  أعلنــت 
تعديل  األربعاء  امــس  اليابانية  
توقعاتهــا لألرباح التشــغيلية 
940 مليار ين  %34 إلى  بنســبة 

)9 مليارات دوالر( للســنة املالية 
وذلك  مــارس  تنتهــي في  التي 
في  القوية  املبيعــات  من  بدعم 
وحــدات األلعــاب واملوســيقى 
وسط جائحة كورونا. كما رفعت 

إلى  الصافية  لألربــاح  توقعاتها 
1.08 تريليون ين مقابل 800 مليار 
ين في التقديرات قبل 3 أشــهر. 
بينما ارتفعت توقعات مبيعاتها 
إلــى 8.8 تريليون يــن مقابل 8.5 

تريليون ين بحسب "د ب ا".
في  التشغيلية  األرباح  وارتفعت 
الربع مــن أكتوبر إلى ديســمبر 
بنسبة %19.7 عن العام السابق 
إلــى 359.2 مليار ين وقفز صافي 

 371.9 إلى   62% األرباح بنســبة 
إن  الشــركة  وقالت  يــن.  مليار 
املبيعات سجلت منوا بنسبة 9.5% 
2.7 تريليون ين. وأوضحت أن  إلى 
األلعاب  مبيعات قطاع "خدمات 

 40% بنحو  قفزت  والشــبكات" 
883.2 مليار ين في  لتصل إلــى 
هذا الربع بينما ارتفعت مبيعات 
وحدة املوســيقى بنسبة 21.9% 

إلى 264.5 مليار ين.
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كتابة

مجالت

نص

والرشاقة، تقع في غرامه، وتقوم مبراقبة 
أوقــات دخوله وخروجــه، وتنصت لكل 
ســكنة تصدر منه، فيما يظهر لها من 
ثقب مفتاح الباب، وتخّيلها ملا ميكن أن 
يكــون منه حني يختفي عــن ناظريها. 
كل هذا وهو ال يشعر بها وال يفطن إلى 
وجودهــا، وال يراها أكثــر من طفلة من 
أطفال اجليران، ومن ثــم  تنتقل الفتاة 
إلى مدينة ثانية بعــد زواج والدتها من 
أحد األقارب، ويبــدو أن مقولة »البعيد 
عن العني بعيــٌد عن القلب« لم تنطبق 
على هذه العاشــقة، فلم تخفت حرارة 

هذا احلــب في قلب هــذه الفتاة طوال 
التــي قضتهما بعيــداً عن  العامــني 
الكاتــب، فتعود إلى فينــا مدينة احلب 
بعد أن بلغت الثامنة عشــر من عمرها 
فتستقل بنفسها، وتظل تراقبه وتتّبعه 
وترصد جدولــه اليومي، حتى ينتبه إلى 
وجودها أخيراً ويدعوها إلى العشاء، ومن 
ثــم يطلب منها مرافقتُه إلى شــقته 
حيث يقضي معها ثالث لياٍل متتاليات، 
فتكــون ثمرة هذا اللقــاء أن حتمل منه 

جنيناً في أحشائها. 
لكنه ســرعان مــا ينســاها فتكتب 
هنــا »أحبك كما أنت: متأجج وســريع 
النسيان، سخي وخائن؛ أحبك هكذا، ال 
شيء إال هكذا، كما كنت دائماً وكما أنت 
اآلن«، لكنها ال تخبره بقصة حملها وال 
حتى تذكره بنفســها. »ثم إني أعرفك؛ 
معرفــة ال تــكاد تضاهيهــا معرفتك 
بنفسك: أعرف أن ذلك سيضنيك، أنت 
الذي يؤثر في احلــب والعبث، والطيش، 
أباً ومســؤوالً فجأة عن  واللهو، تصبح 
حياة شخص آخر. أنت الذي ال يستطيع 

أن يتنفس إال وهو حر«. 
جند هنــا أن البطلة قد أعفته من حتمل 
مســؤولية الطفل معه إلدراكها أنه ال 
يحب أن يكون مرتبطاً بأحد أو مســؤوالً 
عن أحــد، وبعــد والدة الطفــل تعمل 
»بائعة هوى« يحوم حولها طالبو اللذة. 
تتقبل املعانــاة لكي يحيا الطفل حياة 
الفقيــر في هذا  أن  ميســورة »عرفت 
العالم هــو الضحية دائمــاً، هو الذي 
نحط منه، وندوســه باألرجل ولم أشأ 
مهما كان الثمن، أن يكبر ابنك املشــرق 

اجلميل في القاع«. 

العاشقة امليتة
»كان ذلــك يــا حبيبــي، هو الســبب، 
الســبب الوحيد الــذي دفعني إلى بيع 
نفســي. وفي نظري، لم يكن في األمر 
أي تضحية، ألن ما نسميه عادًة شرفاً أو 
عاراً لم يعد يعني لي أي شــيء. أنت لم 

حتبني، لكنك كنت الوحيد الذي امتلك 
جسدي بحق«. 

ومتر األيام وتلتقي به وتسلم له نفسها 
الرابعة لعلــه يتذكرها لكنه ال  للمرة 

يتذكرها »والحظت أن اندفاعك الشبقي 
ال يفرق بني واحدة حتبها حقاً وامرأة تبيع 
نفســها«. فلم يعرف هــذا الرجل من 
العالقات العاطفية غير حدود اجلســد 

ويوجه لها إهانــة غير مقصودة عندما 
يضــع لها نقــوداً في كــم معطفها، 
فتغادره حزينة يائســة وقد أيقنت إنها 
لم تؤثر فيه أبداً »لم أكن بالنسبة إليك 
سوى مغامرة من الشغف احلميم تذوب 
في دخــان النســيان، دون أن تترك أثراً«. 
العجــوز يوهان  النقــود خلادمه  وتترك 
الــذي يتعرف عليها من نظــرة واحدة، 
وتتحاشى هي نظراته، فتستأجر شقة 
فــي ضاحية فقيــرة وتزهد فــي احلياة 
ذلك  في  اإلســبانية  األنفلونزا  وتنتشر 
الوقت فتحصد آالف األرواح، ومن بينها 
روح ابنهــا ثمرة احلب مــن طرف واحد 
»كان ابننا، يا حبيبــي، ابن حبي النقي 

وإهمالك ومرورك العابر«. 
وبعــد أن ميــوت طفلها وتشــعر أنها 
مصابة باملــرض وبقــرب أجلها تكتب 
الطويلة كاشــفًة عن  الرســالة  هذه 
سرها الذي احتفظت به لسنوات وتبدأ 
يا  »إليك  الرســالة بجملــة  افتتاحية 
من لم يعرفني يومــاً«. وتبلغه أنها إن 
عاشت ستمزق الرسالة، وأنها لن تصل 
إليه إال بعد وفاتها، وأنها هي التي كانت 
ترسل له الورود البيضاء في يوم مولده 
وتنهي الرسالة بشــكرها له على كل 
شيء رغم عدم معرفته بها، وحتى بعد 
أن ينهي الرســالة ميرر يده على جبهته 
في محاولة ألن يتذكرها لكنه لم يتذكر 
إال ذكرى باهتة عن ابنة اجليران الصغيرة 
وعن فتاة قضى ثالث ليــاٍل معها وعن 
امــرأة التقاهــا ذات يوم فــي مرقص. 
ظالل، مجرد ظالل فينظر باجتاه املزهرية 
الزرقاء، فيجدهــا فارغة، ألول مرة تكون 
خاليــة من ورود بيضاء فــي يوم مولده 
فينتفض مذعوراً كأنه أحس أخيراً بروح 

هذه العاشقة امليتة.

رندا علي

يقول األديــب الهندي فــاراز كازي »هل 
تســاءلت يوماً عن الطريقة التي تقتل 
بها نفســك دون أن متوت؟ األمر بسيط؛ 

أَِحبَّ شخصا ال يحبك«. 
دائماً في قصص احلب العاطفية عندما 
يكون احلب من طرف واحد جند أن  الطرف 
الثانــي يشــعر بوجود )احملــب( لكن رمبا 
ال يكــّن له نفــس املشــاعر العاطفية 
املقابل،  الطــرف  قلــب  املتأججــة في 
والالفت في رواية »رسالة من مجهولة« 
للكاتب النمساوي الكبير ستيفان زفايغ 
، جند أن بطلة الرواية لم تُشــعر حبيبها 
بوجودها نهائياً، حتى بعد أن متوت عندما 
يحاول أن يتذكرها فتترآى له ذكرى باهته 
عنها عندما كانت طفلة في اجلوار وفتاة 
شــابة وامرأة صادفها فــي مرقص ذات 
ليلة، وكأن الفتاة قد أدركت أن الشخص 
الذي شــغفت به لم يكن يتذكرها ولم 
يشــعر حتى بوجودها، فإنها تكتب له: 
»أنــا ال أؤمن إال بك، وال أحب ســواك، وال 

أريد أن أستمر في العيش إال بك«.
صدرت رواية رســالة مــن مجهولة عام 
1922 وهي واحدة من األعمال التي جعلت 
هذا الكاتب النمســاوي يحظى بشهرة 
واسعة في الوسط األدبي باعتبارها رواية 

نفسية تغوص في أعماق اإلنسان.
الرواية عبارة عن رسالة طويلة أرسلتها 
عاشقة إلى كاتب أعجبت به وأحبته منذ 
إن كانت ذات الثالثة عشــر ربيعاً، وبنت 
حياة كاملة على هذا احلب واحتفظت به 

لنفسها دون أن تبوح به.
تبدأ القصة حني انتقل الكاتب املشهور 
كمستأِجر شــقة في نفس البناية التي 
تقيم فيهــا البطلة مع أمها، في مدينة 
أن هذا  الفتاة  فيينا، وعندما تكتشــف 
الكاتب املشهور الذي كانت تتوقعه رجالً 
عجوزاً، فإذ بها جتده شاباً يبلغ من العمر 
خمسة وعشرين عاماً، ويتمتُع بالوسامة 

رسالة امرأة مخلصة لرجل ال يعرفها

متابعة الصباح الجديد:

صدر العدد اجلديد من مجلة » الشــارقة 
الثقافية« التــي تصدر عن دائرة الثقافة 
االفتتاحية  جــاءت  حيــث  بالشــارقة، 
بعنــوان »بيــت احلكمة في الشــارقة 
والبعــد الثقافي العاملي« محتفية بهذا 
الشارقة  يعّبر عن مواصلة  الذي  الصرح 
مشــروعها الثقافي ورسالتها احلضارية 
واإلنسانية في نقل املعرفة والعلم، كما 
كان بيت احلكمة في بغداد مبثابة خزانة 
للتراث واألدب واملعارف، وملتقى لصناعة 
الثقافــة وإثــراء الكتاب وتعزيــز احلوار 

والتفاهم. 
وأكدت أن بيــت احلكمة في الشــارقة 
يعّد منارة مــن منارات العلــم واإلبداع 
والبناء التي تشّع أنوراها مّرة جديدة في 
سماء شــارقة الثقافة، في أبهى صورة 
من صور تشــييد املعنى وتخليد الهوية، 
وفــي أعظم قــراءة من قــراءات الوعي 
للمســتقبل واللحظة التاريخية، منارة 
جتّســد مكانة الكتاب واملعرفة وشغف 
وشواهده  التاريخ  وتســتحضر  القراءة، 
لتطــّل علــى الــذات العربيــة بكامل 
شــموخها، وتؤكد عراقتها وعمقها في 

اللغة وفي الشعر وفي الهوية.
أّما مدير التحرير نواف يونس فأشــار في 
»القصة  التــي حملت عنــوان  مقالته 
ونقدية«  أدبية  إشكالية  جداً..  القصيرة 
إلى أّن الصراع شــرط أساسي في األدب، 
ومن دونــه لن نتمكن من إبقــاء القارئ 
املتلقي مهتماً مبا نقدمــه له، ألّن األدب 
يتمحور حول الصــراع كمحور جوهري. 
وقــال: هكذا ســارت األمــور منذ »فن 
الشــعر« ألرســطو، مروراً بأدبــاء ونقاد 
العصور الوســطى واملتنورة، وصوالً إلى 
منه،  وانطالقــاً  نعيشــه،  الذي  عصرنا 
»البرقية«  أو  الومضــة«،  »القصة  تظل 
حالة اســتثنائية كنوع جديد في جنس 
القصــة، في املشــهد األدبــي العربي، 
والدراســات  والقراءات  املداخالت  تنتظر 
من  واالجتهادات  النقــاد،  من  واملعاجلات 
الكتاب، إلرساء مبرراتها ومعاييرها  قبل 
الفنية لتنضم إلى جنس القصة، وحتى 

يتسنى للمتلقي والرأي العام، أن يتذوق 
هذا النوع من القص، ويتقبل أن ينضم 

أدبياً إلى عائلة القصة القصيرة.
وتعلــن اجمللة في هــذا العــدد إطالق 
تطبيقها اخلاص للهواتف الذكية ابتداء 
من شــهر فبراير/شــباط، وذلك لتوفر 
للقراء فــي كل مكان فرصــة االطالع 
أبرز  على أعداد اجمللة كاملــة، ومتابعة 
املوضوعات واملقــاالت الفكرية واألدبية 

والفنية. 
وفي تفاصيل العــدد )52(: تابع يقظان 
مصطفى إلقــاء الضوء علــى إجنازات 
العربية، متنــاوالً علم األثقال  احلضارة 
واملوازين عند العرب، وتوقف وليد رمضان 
عند اللغة العربية فــي نيجيريا، والتي 

راجت دينياً وأدبياً مع دخول اإلسالم. 
وفــي بــاب )أمكنــة وشــواهد( كتب 
عدنان حســني عن مدينــة دمياط في 
مصــر، ووصفها بأنها إشــعاع ثقافي 
تاريخي، وبحثــت غنوة عباس في  فني 
تاريــخ مدينة مروي األثرية التي تقع في 
السودان،  شــمالي  )شــندي(  منطقة 
تاريخياً لم  وقالت إنها متتلك أرشــيفاً 
تكتمل مفاتيحه، ونقل لنا أشرف املالح 
جوانب من مدينة باجة التونسية التي 

تزهو بسنابلها الذهبية وطائر احللم.
أّما في بــاب )أدب وأدباء( فتحتفي اجمللة 
بعامها اخلامس من خالل عيون املبدعني 
العرب، الذين أكدوا أنها رســالة ثقافية 
إلى مدن وعواصم الوطن العربي، وأنها 
تنحــاز للثقافة اجلادة واإلبــداع الراقي، 
فيما تناول د. محمــد خليل أحد أعالم 
الفكر العربي اإلســالمي هو الشــاعر 
اجملــدد وأمير البيان شــكيب أرســالن، 
إبراهيم  الروائي  وحاور األمير كمال فرج 
عبداجمليد الذي أكد أن الرواية ال تعكس 
الواقع بل تبني عاملاً، وكتبت عزة أحمد 
حامد عن سيرة اإلذاعي الشهير صاحب 
صوت )قول على قول( حســن الكرمي 
الذي أحب اللغة العربية فأكرمته، فيما 
حاور أحمد الالوندي الشاعر عيد صالح 
الذي أكد تداخل النصوص وإزالة احلواجز 
بني األجناس األدبية، ورصد محمد طلبي 
والنقدية  والفكرية  العلمية  املســيرة 
للعالمــة عمر الدقاق الــذي عمل على 

إبراز جواهر األدب العربي، وكتب محمد 
هجــرس عــن الروائي والسيناريســت 
يوســف جوهر الــذي جّســر العالقة 
بينما نقل عبده  والســينما،  األدب  بني 
وازن احتفال األوســاط األدبية بالذكرى 
اخلامســة والعشــرين لرحيل الروائية 
مارغريت دوراس التي تعّد من مؤسسي 
أجرى أشــرف  اجلديدة، كذلك  الروايــة 

قاســم حواراً مع الشاعر محمد الدش 
الذي أكد أّن الشــعر العربــي في أوج 

ازدهاره.
وتتبع محمد محمد مستجاب الطريق 
الســّري بني قريتي )ديروط الشــريف(، 
و)شاندونغ( مبّيناً أّن هناك متاهياً فكرياً 
وفنيــاً بني مويان ومســتجاب، وتناولت 
سوســن محمد كامل أحد أشهر رواد 

نبيل  العلمي  واخليــال  املغامــرات  أدب 
فاروق الذي يعــّد عالمة بارزة في الرواية 
البوليسية، وتوقف د. هانئ محمد عند 
يحيى  األديب  الواقعيــة  القصة  كاتب 
الطاهر عبداهلل الذي صّور عالم القرية 
بفرادة، وقــدم د. محمــد صبيح قراءة 
)الفراشة( لبروين حبيب التي  في ديوان 
تالحق الضــوء ال لتحترق بل لتزيد عمق 
نصهــا بدالالت االنبعــاث واحلياة، فيما 
قدمت نوال يتيم مداخلة حول إشكالية 
االنشــطار ومنفى اللغة عنــد الروائي 
اجلزائــري )مالك حــداد(، وكتب إبراهيم 
إستنبولي عن شاعر األلم الروحي عمر 
دانيليبكوفيتش الذي سحقته )مدحلة( 
احلياة فصورها شعراً، وتناولت د. بهيجة 
واملترجم شــوقي جالل  األديــب  إدلبي 
الذي تفرد بأســلوبه لغة وخطاباً ورؤية، 
بينما رصد عزت عمــر االرحتال الثقافي 
واملفارقات السردية في رواية »خفافيش 

بيكاسو« للروائية آمال بشيري.
في باب )فن. وتر. ريشة( نقرأ املوضوعات 
التالية: فيلم )خورفكان(، إضافة جديدة 
للسينما اإلماراتية – بقلم د. أمل اجلمل، 
جهاد العامري يرســم غرناطة احللم – 
بقلم يوســف عبدالعزيز، وليد نظامي 
ميحو الغربة بالرســم واأللــوان – بقلم 
عبدالعزيز  ســميرة  العامــري،  محمد 
)مازال املســرح في قمــة تألقه( – حوار 
وثنائية  نعمــات مدحت، حــامت علــي 
الصراع بني الذاتــي واملوضوعي – بقلم 

أنور محمد.
من جهة ثانية، تضّمن العدد مجموعة 
مــن املقــاالت الثابتة، وهــي: عبداهلل 
الندمي.. املثقــف الثائر – بقلم د. محمد 
صابر عرب، )أرض مصــر وأهلها( كتاب 
مجهول لـ زكي جنيــب محمود – بقلم 
د. اعتدال عثمان، احتفاالت قصر احلمراء 
– بقلم خوســيه ميغيل بويرتا، مجلة 
عاصمة  ورهــان  الثقافية(  )الشــارقة 
الثقافة العربية – بقلم واسيني األعرج، 
أكادميياً لــم يرض بالظــل.. علي جواد 
الطاهر – بقلم د. حامت الصكر، حمزاتوف 
و)داغســتان بلدي(– بقلم د. عبدالعزيز 
املقالح، املنتديات واملقاهي األدبية منابر 
للثقافة والفكر – بقلم ســلوى عباس، 

القصري وترجمة شــعراء  مصطفــى 
احلداثة األدبيــة الفرنســية – بقلم د. 
يحيى عمارة، حديث املدفأة عن ســهير 
القلمــاوي– بقلــم مصطفى عبداهلل، 
جــدل اجلمالــي والثقافــي فــي رواية 
)احلكاية األخيرة(– بقلم د. هويدا صالح، 
والثقافات اخملتلطة–  ميلتون حاطــوم.. 
بقلــم جنــوى بــركات، األديــب واملهن 
العلمية واإلبداع– بقلم غســان كامل 
ونــوس، املترجمون العــرب املعاصرون– 
بقلم خلف أحمد أبوزيــد، علم اجلمال 
ما بني املعرفة العليــا والدنيا– بقلم د. 
حامت الفطناسي، فن القصة القصيرة– 
بقلــم عبدالهادي شــعالن، لغة الفن 
تترجم حيرة اإلنسان– بقلم طالل معال، 
منحوتات احلركــة وتواتر الفكرة اجملردة– 

بقلم جنوى املغربي.
وفــي باب )حتــت دائرة الضــوء( قراءات 
وإصــدارات: صدور روايــة )أالعيب خالد 
مــع كورونا( حملمد ولد محمد ســالم– 
بقلم زمزم السيد، هيرودوت كتب تاريخ 
بالده والعالم– بقلم ناديا عمر، د. سعد 
النقد اجلمالي  )في  الدين كليب وكتاب 
شــعراء وجتارب(– بقلــم انتصار عباس، 
املســرح  في  والســينوغرافيا  اإلخراج 
املعاصر– بقلم أبــرار اآلغا، العالقة بني 
اللغة والسرد.. قراءة في أساليب اإلبداع 
العربي– بقلم سعاد سعيد نوح، مجدي 
مرعي في أحدث إصــدارات أدب الطفل 
العربي– محمــود كحيلة، )تاريخ العرب 
املســلمني في إســبانيا(– بقلم ضياء 
حامد، طرائق فنيــة ومعاجلات عصرية 
للتراث فــي )ليالي شــهرزيزي(– بقلم 

مصطفى غنامي.
وأفرد العدد مساحة للقصص القصيرة 
والترجمات لكوكبة من األدباء واملبدعني 
)إعجام(  باسم ســليمان  وهي:  العرب، 
والتخييل  املفارقــة  قصيــرة،  قصــة 
الشــائق / نقد- بقلم عدنان كزارة، بالل 
املصــري )قصتــان قصيرتــان(، محمد 
رفاعي )الضحــى( قصة قصيرة، رفعت 
عطفــة )قصة مــن طفولتــي( قصة 
إعداد  )أدبيات( من  إلى  مترجمة، إضافة 

فواز الشعار.

عدد جديد من » الشارقة الثقافية«

موجز تاريخ لألسماك*

نجد هنا أن البطلة قد أعفته 
من تحمل مسؤولية الطفل 

معه إلدراكها أنه ال يحب 
أن يكون مرتبطًا بأحد أو 

مسؤواًل عن أحد، وبعد والدة 
الطفل تعمل »بائعة هوى« 

يحوم حولها طالبو اللذة. 
تتقبل المعاناة لكي يحيا 

الطفل حياة ميسورة »عرفت 
أن الفقير في هذا العالم 

هو الضحية دائمًا، هو الذي 
نحط منه، وندوسه باألرجل 
ولم أشأ مهما كان الثمن، 

أن يكبر ابنك المشرق الجميل 
في القاع

مصطفى النفيسي
1

صياد سمك فاشل
ماذا لو كنت مجرد صياد أسماك؟

صياد ســمك يقف كل صباح أمام البحر 
وهو يلــوح بقصبته الســيئة التعديل، إذ 
غالًبا ما ينسى تثبيت الشص. لذلك فهو 
ال يصطاد سوى الرياح التي تعلق بقصبته. 

وفجأة يسعى الى تدارك خطئه، معتقًدا 
أنه بّدد فرًصا كثيرة. لكنه لم يبدد ســوى 
فرصة أن يرى الغيوم التي تعبر فوق رأسه، 
مثلما فوت ســماع أصوات النوارس التي 
صدحت بأصواتها فجملت لون الســماء، 
وحجبت األلــوان الرمادية املقيتة. ولكن ال 
بأس، ها هو من جديد يجرب رمي الشــص 
في جلة البحر، لكن األســماك ستسخر 
منه ألنه نســي من جديد تثبيت الطعم. 
فــال طعم فــي صنارته. هــذا يعني أن ال 

خدعة في جعبته. لذلك فهو غفل أن يعد 
جيًدا الطعم قبل الصيد. أقصد أنه أغفل 
أن يعــد اخلدع اجليدة. فكــي تكون صيادًا 

جيًدا يا عزيزي يجب أن تعد خدًعا جيدة.
2

التأريخ لألسماك بدل صيدها
إذا كنت سأكتب تاريًخا ما فإنني سأكتب 
تاريخ األسماك. فاألســماك تنسى دوًما، 
لذلك فهي لن تتذكر أي شيء من حروبها 
الكثيــرة وورطاتها التي ســقطت فيها. 

بينما نحن البشر شــاهدون على حلظات 
ضعف الســمكة. نحن من دفع بالشص 
إلــى فمها لنجعلها تعتقــد بأنه يحمل 
هدية مــا بعد الزوال. نحن من اســتطاع 
التخلص من الضجر والقلق باالصطفاف 
على ذلك اجلرف العالي ورميهما بفضاضة 
إلى جلــة البحر، لنقايضهمــا بانتصارات 
وهمية ال تليق بإنسان. فعلى من انتصرنا 

إذًا؟
هل انتصرنا على قلقنا؟ هل انتصرنا على 

سوء حيلتنا في البر باالستعانة على ذلك 
بكشــوفاتنا البحرية التي ستبدو مثيرة 
للغثيان حينما ســيطلع عليها قارئ ذات 

بحث جامعي؟
ســأحاول أن أكون نزيًها وأنــا أكتب تاريخ 
األســماك ألنني سأســتنير بنصائح ابن 
خلــدون الداعيــة الى احلكمــة والتبصر 
والتمييز بني الغث والسمني في األحداث. 
لذلك ســأقول إننا قد ظلمنا األســماك 
كثيرًا. كما ســأعتبر أن ضعف السمكة 

هو في عمقه يشــير إلى جنب اإلنســان 
وجشــعه الغزير الذي ال ميكن أن نحجبه 

بغربال.
سأقول بأن اإلنسان كان يعتقد بأنه يخرب 
حياة األسماك ويصلح حياته. لكنه خرب 

تاريخه وأفسد قيلولة األسماك.
من انتصر؟ ومن انهزم؟ هل الســمكة أم 

اإلنسان؟

* عن ألترا صوت

غالف الكتاب
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رقاقات دماغية للتحكم بالمزاج
 LED طور عدد من العلماء الكوريني غرســة دماغيــة مبصابيح
بحجم حبة امللح والتي ميكن أن تتحكم في مزاجنا عبر الهاتف 

الذكي.
وتوصل العلماء في املعهد الكوري املتقدم للعلوم والتكنولوجيا 

)KAIST( إلى طريقة لشحن اجلهاز من خارج اجلسم.
وتســتعمل الرقائق النانويــة، املزودة بتقنيــة البلوتوث، الضوء 
إلرسال رســائل إلى اخلاليا العصبية في الدماغ، ويعتقد العلماء 
أنه ميكن اســتعمالها في النهاية في عالج األمراض التنكسية 

العصبية، مثل مرض باركنسون واالكتئاب.
وقــال العلماء الرائــدون في املعهــد الكوري املتقــدم للعلوم 
والتكنولوجيــا إن الغرســات الدماغية أظهــرت كيف ميكنها 

التالعب بالدماغ في جتربة مع الفئران احملقونة بالكوكايني.
وجنحت عمليــات الزرع في قمع »الســلوكيات التي يســببها 
الكوكايني«، وفقا جلونغ هون كيم، أســتاذ علم وظائف األعضاء 

في كلية الطب بجامعة يونسي.
ويتم تثبيت اجلهاز النانوي فــي الدماغ مع مصابيح LED مثبتة 
على مجســات بعرض شــعرة اإلنســان ويقــع التحكم فيها 

السلكيا بواسطة هاتف ذكي.

الموسيقى لتقليل االم ما بعد العملية
قد يعني االستماع إلى املوسيقى والكلمات الهادئة عندما تكون 
فاقدا للوعي على طاولة العمليات أنك تستيقظ بألم أقل، وفقا 

.The BMJ لبحث جديد نشر في مجلة
ونظر البحث فيما إذا كان تشغيل املوسيقى الهادئة وتسجيالت 
التعليقات اإليجابيــة، مثل »أنت بأمان اآلن وفــي رعاية جيدة« 
للمرضى حتت التخديــر العام، كان له أي تأثير على شــفائهم، 

وبشكل مذهل، فعلت ذلك.
وأظهرت النتائج أن املرضى الذين اســتمعوا للموســيقى عبر 
ســماعات الرأس أبلغوا عن ألم أقل بنسبة %25 من أولئك الذين 

خضعوا لعملية جراحية بصمت. 
وتســتند الدراســة إلى النظرية القائلة بينما يبدو أننا فاقدون 
للوعي، فإننا فــي الواقع في حالة »وعي متصل«. وهذا يعني أنه 
على الرغم من أننا لســنا مســتيقظني في أثناء التخدير العام 
فإن املســارات املؤدية إلى الدماغ تظل تعمل، لذلك يظل بإمكان 

اجلسم سماع املعلومات ومعاجلتها.

االخوان يهاجمون احمد مكي
شــن تنظيم اإلخوان عبر جلانه اإللكترونية، هجوما شرسا على 
النجم أحمد مكي، بعد تسريب صورة له من كواليس مسلسل 
»االختيار 2«. وشــهدت وســائل التواصــل االجتماعي تغريدات 
ووســوم تهاجم النجم، صاحب اجلماهيرية الواســعة، بسبب 

مشاركته في املسلسل الذي سيعرض في رمضان املقبل.
وكان اجلزء األول من املسلسل عرض في رمضان املاضي، واستطاع 
العمل الدرامي الذي يوثق بطــوالت ضابط مصري في مواجهة 

اجلماعات اإلرهابية في سيناء شعبية واسعة.
وقال مخرج »االختيار 2«، بيتر ميمي، إن رمضان املقبل سيشهد 
بث اجلزء الثاني من املسلسل، وسيتحدث عن تضحيات الشرطة 

املصرية منذ عام 2013، وحتى عام 2020. 
ويؤكد الباحث املصري في شؤون اجلماعات املتطرفة، عمرو فاروق 
أن هذا اخلطاب يهدف في األساس إلى »تدمير الوالء للدولة مقابل 
الوالء للفكرة الدولية التي متثلها اجلماعة بفروعها املنتشرة عبر 
التنظيم الدولي في أكثر مــن 80 دولة عربية وأوروبية، ملتحفة 
بعباءة الديــن زورًا وبهتانًا، ولهذا فإن أي عمل يواجه مخططهم 

يسبب لهم حالة احتقان شديد«.
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كلنا نعلم ما هي العجائب السبع 
فــي الدنيا والتــي تتضمن عجائب 
الدنيــا القدمية: حدائــق بابل وهرم 
خوفو في مصر املعلقة ومتثال زيوس 
في اليونان وهيكل او متحف آرمتيس 
في اليونان وضريح موســولوس في 
تركيا ومتثال رودس في اليونان ومنارة 
اإلســكندرية وايضا عجائب الدنيا 
تشيتشــن  هرم  اجلديدة:  الســبع 
إيتزا في املكســيك ومتثال املسيح 
الفادي في البرازيل والكولوســيوم 
في ايطاليا وســور الّصني العظيم 
وماتشو بيتشــو في البيرو والبتراء 

في االردن وتاج محل في الهند.
وللطبيعــة ايضا عجائب أي اماكن 
من صنع اخلالق وال دخل لإلنســان 
في  املؤثــرة  العوامل  مــن  فيهــا، 
وندرة  اجلغرافــي،  املوقع  االختيــار، 
املوقع،  بــه  يتمتع  الــذي  اجلمــال 
واألهميــة البيئيــة والتاريخية من 
حيــث األنظمة الداعمــة للبيئة، 
البشــرية،  تأثيره على احلياة  ومدى 
إضافــة لتاريخ اإلنســان على هذه 
املواقــع، وهــي األخــدود العظيم 
وبركان باريكوتني والشفق القطبي 
وشــالالت فيكتوريا ومرفــأ ريو دي 
العظيم  املرجاني  واحلاجــز  جانيرو 

وجبل إيفرست.
لكــن هنــاك عجائــب للطبيعة 
املســافرين من  اختارها ماليني من 
جميــع دول العالم لتصبح األجمل 

على اإلطالق.
أميركا  فــي  ويقع  األمــازون  نهــر 
اجلنوبيــة، ويعــد النهــر األول في 
العالم مــن حيث معــدل التدفق 
ويلي نهــر النيل في الطول واحلجم 
والعمق. من الســماء يبدو األمازون 
ثعبان وسط  متدفًقا على شــكل 

الغابات املطيــرة حيث يغطي 40% 
مارًا  اجلنوبية  أميركا  من مســاحة 
ببوليفيا والبرازيل والبيرو وكولومبيا 

ودول أخرى. 
نهر  احليــاة على ضفــاف  تتميــز 
األمازون بالتنــوع حيث يعيش ثلث 
في  العالم  فــي  البرية  احليوانــات 
غابات األمازون االستوائية التي متتد 
ماليني  تفوق خمسة  على مساحة 
كيلــو متر مربع. إضافــًة إلى ذلك، 
فاحلياة حتــت املاء تتمتــع بالتعدد 
الواســع من حيث آالف األنواع من 
منط  تختلف حسب  التي  األسماك 

معيشتها ومدى شراستها.
خليــج ها لــوجن.. فيتنــام: تتجاوز 
مســاحة خليج ها لوجن في فيتنام 
1550 كيلــو متر مربع ويضم 2000 
جزيــرة تتميز باحلجارة الكلســية 
الشــامخة وســط هــذا احمليــط 
املائــي الهادئ. ميثــل خليج ها لوجن 
مزارًا ســياحًيا مرغوبًا لدى محبي 
الســفر إلى آســيا وحتديًدا شمال 
شــرق فيتنام حيث مناطق الصيد 
واستكشــاف الكهوف والشواطئ 

والرحالت البحرية. 
باألطعمة  اخلليــج  جزر  وتشــتهر 

تتوفــر  اللذيــذة كمــا  البحريــة 
الدراجات النارية للتجول على اجلزر. 
واألرجنتني:  البرازيل  إجوازو،  شالالت 
تتكون شالالت إجوازو العجيبة من 
255 شــالل صغير و20 شالل كبير 
يتفــاوت ارتفاعها بــني 64 إلى 82 
متر. يقع جزء من الشالالت في دولة 
األرجنتني واجلزء اآلخــر في البرازيل 
محاطني باملســاحات اخلضراء التي 
متتد بارتفاع الشالالت وحتى األرض. 
إجوازو هي أضخم شالالت  شالالت 
في العالم ويبلغ طولها 2700 متر. 

إلى جانــب اختيارها كأحد عجائب 

إجوازو  شــالالت  السبع،  الطبيعة 
هي أحــد مواقــع التــراث العاملي 
وإحــدى أجمل املزارات الســياحية 
في األرجنتــني والبرازيل حيث تقوم 
كل منهما باالســتعدادات الالزمة 
التمتع  على  الســائحني  ملساعدة 

بجمال الشالالت.
جزيرة كومودو.. إندونيســيا: إحدى 
البالــغ عددها  اإلندونيســية  اجلزر 
17508 جزيــرة. مت اختيــار جزيــرة 
كومودو لتصبح واحدة من عجائب 
الطبيعــة الســبع بنــاًء للمناظر 
احليوانية  احلياة  ومظاهر  الطبيعية 

حتولت  اجلمــال.  نادرة  والشــواطئ 
إلــى حديقــة وطنية في  كومودو 
ثمانينيــات القــرن املاضي ويعيش 
عليهــا تنني كومــودو أحد أضخم 
فصائل الســحالي املفترســة ذات 
اخملالب القويــة والذيل الطويل ووزن 

يتجاوز 70 كيلو جرام. 
اجلوفي..  برنسيســا  بورتــو  نهــر 
الفلبني: نهر جوفي يقع حتت األرض 
اخلصائص  مــن  مبجموعة  يتمتــع 
البيئيــة التي أهلتــه ليصبح أحد 
مواقع التــراث العاملي وعجيبة من 
عجائــب الطبيعة الســبع. يرجع 
عهد نهــر بورتو برنسيســا البالغ 
طوله 8.2 كيلــو متر إلى 30 مليون 
عام وُملحق به حديقة وطنية تسر 
الناظريــن.  جزيــرة جيجــو، كوريا 
اجلنوبيــة: متتد جزيــرة جيجو على 
230 كيلو متر على الساحل اجلنوبي 
للبالد. هي جزيرة بركانية تضم 361 
بركان أكبرهم جبل بركاني يُسمى 
اجلزيرة  تُعد   .)Hallasan( هاالســان 
املنطقــة املســتقلة األوحــد في 
التي يزورهــا كل من احملليني  كوريا 
والسائحني على حٍد سواء إذ تتمتع 
بطقٍس معتدل طوال العام عدا في 

فصل الشتاء.
يتميز  أفريقيا:  تيبل.. جنــوب  جبل 
مبظهره الفريد وقمته املســطحة، 
في  اســتراتيجًيا  موقًعا  متوسًطا 
مدينة كيب تاون. أصبح جبل تيبل 
أحــد عجائــب الطبيعــة ملكانته 
البيئيــة إذ صمد ضــد التآكل ملدة 
ستة ماليني سنة، كما يشكل أكبر 
مملكة للزهــور في العالم يبلغ عدد 

أنواعها 1470 نوع. 
إلــى جانــب موقعه علــى البحر 
ومكانته البيئيــة، صوت له املاليني 
من شــتى أنحاء العالــم ليصبح 
عجيبــة مــن عجائــب الطبيعة 

الصامدة حتى وقتنا هذا.

الصباح الجديد - وكاالت:
اشــترطت فتاة في السعودية في 
الرقم  إعطائها  قرانهــا  عقد  أثناء 
الســري لهاتف خطيبهــا أو وضع 
جهازه مــن دون رقــم لتتمكن من 
فتحــه، وعندمــا أخذ املــأذون رأي 
خطيبها قبل تســجيل الشــرط، 

رفض اخلطيب ذلك.
واعتبر الشــاب أن هذا الشرط تعد 
يجر  ولم  الشــخصية  على حريته 

عقد الزواج بسبب إصرار الفتاة.
وأكد املأذون أن »الشروط مهما تكن 
والتي تعلنها الفتــاة تتم كتابتها 
بعد أخــذ رأي اخلاطــب، وفي حالة 

املوافقة على الشروط يتم تدوينها 
في العقد إلكترونيا«، مشــيرا إلى 
الفتيات  أن هناك طلبات من بعض 
وصفها بالغريبة ومع ذلك جند قبوال 
بالفعل  ويتــم  األزواج،  بعــض  من 

الزواج وفقا لصحيفة »الوطن«.
وتابــع: »مــن أكثر الشــروط التي 

والعمل  الدراســة  إكمــال  تطلب 
للزوجة،  املستقل  الشرعي  والبيت 
ومن أغربها شــراء ســيارات مببالغ 
طائلة، وتوفير خادمة، وعدم منعها 
من القيادة، وهذه من أكثر الطلبات 
التــي أصبحت في اآلونــة األخيرة 
تشــرط من بعض الفتيات، كذلك 

اشتراط الفتاة بعدم الزواج عليها«.
وأشــار املستشــار االجتماعي في 
اململكة الســعودية علي الغامدي، 
إلى أن طلبات بعــض الفتيات قبل 
الزواج وبعده وخاصــة فيما يتعلق 
لها  يتاح  الشــخصية كأن  باألمور 
تفتيش جهاز الهاتف اخلاص بالزوج 

تعد تعديا على حرية الزوج وبالتالي 
ال يحــق للزوجني القيــام بذلك إال 
برضــى فيما بينهما، مشــيرا إلى 
أن االحترام املتبادل والثقة، أســاس 
الناجحة فان  الزوجيــة  العالقــات 
افتقرت اليهما ســيكون الفشــل 

النتيجة احلتمية.

شاب يلغي زواجه بعد اشتراط خطيبته معرفة رقم هاتفه السري

العجائب السبع للطبيعة التي صوت لها المسافرون

عــادة النســاء معروفات برقتهــن وتعاطفهن 
مع احمليط، لذا فقــد اطلق عليهن صفة اجلنس 
اللطيف او اجلنــس الناعم، لكن هناك نســاء 
وصفن على انهن االكثر شــرا علــى مر التاريخ 
فقد ارتكنب جرائم مرعبة ال يصدقها العقل من 

ضمن هؤالء النساء:
الطفلة ماري الدموية

هي أبنة هنــري الثامن وكاتريــن أراغون وكانت 
الطفلة الوحيدة لهم، ولكن عندما توفى أدوارد 
الســادس ومت إزاحة امللكة جني جــراي، مت تتويج 
مــاري الدموية والتي كانت تهــدف إلى أن تعود 
أجنلتــرا إلــى الكاثوليكية بشــكل عنيف، من 
خالل إعدام البروتســتانت جملرد االختالف معهم 
في وجهات النظر، وهــذه الطريقة التي أتبعت 
مع من يتعارض مع رأيها به كانت ســبب في أن 
يطلق عليها إسم ماري الدموية، ونتج عن ذلك 
أيًضا هرب ما يصل إلى 800 شخص بروتستانتي 

ولم يتمكنوا من العودة سوى بعد وفاتها. 
ميرا هندلي وقتل األطفال

تعد من أكثر النســاء شــرًا في بريطانيا، كان 
لديها شــريك يدعى إيان بــرادي، وقاموا بتنفيذ 
جرائم بشــعة بخمسة أطفال ومراهقني قاموا 
بخطفهم وتعذيبهم وقتلهــم، وكان ذلك في 
عــام 1960، والغريب في األمــر أنه عند القبض 

عليها لم تعترف بالذنب فظلت عشــرون عاما 
تصــرخ انها بريئــة لكنها اعترفــت فيما بعد 
بجرائم القتل، وبقيت في السجن حتى توفيت 

في عام 2002.
كارال هومولكا وقتل النساء

تعــد واحدة من أخطر القتلة املتسلســلة في 
كندا بل في العالم أجمع، حيث كانت تســاعد 
زوجهــا بخطف النســاء فيســرق مــا لديهن 
ثم يقــوم بقتلهن، وقام بالشــيء نفســه مع 

شقيقتها الصغرى.
وعلى الرغم من كل مــا قامت به من جرائم إال 
أنها لم حتصل سوى على عقوبة 12 سنة فقط، 
ولعل الســبب في ذلك أنها أدعت أن زوجها كان 

يجبرها على القيام بذلك.
 400 تقتل  داير  طفلأميليا 

تعد واحــدة من أكثر الســفاحني خطورة على 
مر التاريخ، حيــث قامت بقتل ما يزيد على 400 
طفل خــالل 20 عاًمــا، وكان ذلك فــي العصر 
الفيكتوري، وكانت تعمل مربية أطفال ولكنها 
في احلقيقة كانت تأخذ املال من النساء ومن ثم 
تقوم بقتل هؤالء األطفال والتخلص منهم عن 
طريق القائهم في نهــر التاميز، وعند مت القبض 
عليها متت محاسبتها على جرمية واحدة من كل 
هذه اجلرائم التي قامــت بها، ولكن في النهاية 

حكم عليها باإلعدام.
إليزابيث باثوري

لقد قامت هذه الســيدة بالعديــد من اجلرائم 
التي ال ميكن أن يتوقعها عقل، وذكرت موسوعة 
غينيس أنها أكثر قاتلة متسلسلة خطورة على 
اإلطالق، ألنها كانت تقوم بتعذيب وتشــويه ما 
وصل إلى 650 امــرأة وكان ذلك بني عامني 1585 
إلى عــام 1610، ونظرًا ملكانــة العائلة لم يتم 
محاســبتها على ذلك. ولقــد أتضح بعد ذلك 
أن الغرض من قتل هؤالء الفتيات، أن تســتحم 
بدمائهم حتى تصبح شــابه دائًما، كان لديها 
اعتقاد خاطئ بذلك، ولقــد ذكر أن لديها ميول 

تشبه مصاصني الدماء. 
بيال جينيز التي قتلت عائلتها

قاتلــة ذات أصول نرويجيــة وتعيش في أميركا، 
ضخمة للغايــة طولها يصل إلى 1.83 م ووزنها 
91 كجم، قتلت العديد من االشخاص ويقال أن 
مــن ضمنهم أطفالها وزوجهــا ولكن هذا غير 
مؤكد، حيث أن ما مت تأكيده انها قتلت صديقتها 
وخطيبها وأبنتيها لوسي وميرتل. والسبب كان 
وثائق التأمني على احلياة التي وجدت بها مصدر 
دخــل. وعندما مت تقدير عــدد القتلى وجد أنهم 
وصلوا إلى عشــرين قتيل، ولكن البعض ذكر أن 

العدد جتاوز الـ 100.

اكثر النساء شرا على مر التاريخ

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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العواصم ـ وكاالت:

ســاعات قليلة تفصل عشــاق 
كــرة القــدم عــن منافســات 
كأس العالــم لألنديــة، التــي 
تستضيفها العاصمة القطرية 
الدوحة خــال املدةة بني يوم غد 
اجلمعة املوافق 4 شــباط اجلاري 
ولغايــة 11 منه.وتخوض األندية 
املتّوجة بدوري األبطال في 5 من 
إلى جانب  الـ6،  القارية  االحتادات 
الدحيــل، ممثل البلــد املضيف، 
بلقب  الفائز  7 مباريات حلســم 
النســخة 17 من البطولة التي 
تأجلت عن موعدها في ديسمبر/

بســبب  املاضــي؛  أول  كانــون 
جائحة  فرضتها  التي  التحديات 

كورونا.
احلاليــة  النســخة  وتشــهد 
)ممثل  الدحيل  من:  مشاركة كل 
واألهلي  املســتضيفة(،  الدولة 
املصــري )بطل أفريقيــا(، وبايرن 
وأولســان  أوروبا(،  )بطل  ميونخ 
هيونداي )بطل آسيا(، وتيجريس 
كونــكاكاف(،  )بطــل  أونــال 
بطل  بامليــراس  إلى  باإلضافــة 
اجلنوبية.ويســتعرض  أمريــكا 
التقرير التالي كيف اســتفادت 
امليركاتو  مــن  املونديــال  فــرق 

الشتوي املنصرم:
تعاقــد الدحيل القطــري مع 4 
العبني خال امليركاتو الشــتوي، 
الكيني  املهاجم  رأســهم  على 
مايــكل أولوجنــا من كاشــيوا 
ريســول نظيــر 6 مايــني يورو.

واملهاجم اإليراني علي كرميي من 
قطر على سبيل اإلعارة، وصاح 
الوكرة  زكريا وعلي مال اهلل من 

على سبيل اإلعارة أيضا.
وتعاقــد األهلي بقيــادة مديره 

الفنــي اجلنوب أفريقي بيتســو 
موســيماني، مع صفقة وحيدة 
املهاجم  امليركاتــو، هــي  فــي 
والتــر بواليــا من اجلونــة نظير 
مليونــي دوالر.. فــي حني تعاقد 
7 صفقات  مع  هيونداي  أولسان 
فــي الشــتاء، وهــي: املهاجم 
هينترسير  لوكاس  النمســاوي 
من هامبــورج نظيــر 300 ألف 

يورو، والعب الوسط املهاجم يون 
جــو كاجن من نادي جــول مجانًا، 
والعب الوسط املدافع هو لي من 

أيوتهايا يونايتد مجانًا.
كما تعاقد مــع املدافع دوجن هي 
لي من هونــام مجانًا، واملهاجم 
جي هيون كيم من نادي جاجنوون، 
والعب الوســط املدافــع هيوجن 
مني شــني من جونبك هيونداي 

موتورز، واجلنــاح األمين دوجن جون 
لي من بوسان آيبارك.

مع  أونــال  تيجريــس  وتعاقــد 
املهاجــم  وهــي:  صفقــات،   3
جونزاليس  كارلوس  الباراجوائي 
مــن فريق بومــاس نظيــر 4.5 
املكسيكي  واحلارس  يورو،  مليون 
خوان شــافيز مجانًــا، والظهير 
األيسر املكسيكي ألدو كروز من 

تيخوانا.
ولم يتعاقد بامليراس بطل أمريكا 
اجلنوبية، وبايرن ميونخ بطل دوري 
أبطال أوروبــا، مع أي صفقة في 

امليركاتو الشتوي املنصرم.
من جانبه، أكد كيفني جونسون، 
املــدرب العام لألهلــي املصري، 
أن ناديه بــدأ التحضير ملواجهة 
األندية  مونديــال  فــي  الدحيل 

منذ فترة تقترب من شــهر.وقال 
ملوقع  تصريحات  في  جونســون 
األهلي: »التحضير لكأس العالم 
لألندية بــدأ قبل شــهر، حيث 
نفســيا  الاعبني  بتهئية  قمنا 
لهذه املنافسات مبكرا من أجل 
الوصول بهم إلى أعلى معدالت 

التركيز في البطولة«.
وأضــاف: »نحن هنــا في كأس 
قارة  لتمثيــل  لألندية  العالــم 
إفريقيــا وليس الكــرة املصرية 
إلــى هنا  لــم نحضر  فقــط.. 
ببطولة  بتتويجنــا  لاحتفــال 
إفريقيــا، لكننــا هنــا من أجل 
حتقيق أفضــل النتائج والوصول 
إلى أبعد نقطة في املنافسات«.

جاهزون  األهلي  »العبو  وأشــار: 
العالم،  كأس  ملنافســات  بدنيا 
ولديهــم رغبة قويــة في تقدمي 
هذه  فــي  كبيــرة  مســتويات 
اجلميــع  الكبيــرة..  البطولــة 
والــكل  للبطولــة  متحمــس 
يترقــب مباراة الدحيل بشــكل 
حالة  هنــاك  أن  خاصــة  كبير، 
تركيز شديدة وإصرارا على الفوز 

باملباراة«.
الاعبني عدم  »طالبنــا  وواصل: 
ميونخ،  بايرن  مبباراة  االنشــغال 
وأكدنــا أننا لــن نواجه العماق 
الدحيل،  تخطــي  قبل  البافاري 
ومن ثم علينا عدم التفكير متاما 

في مواجهة بطل أوروبا«.
بقوة  يدعمنــا  »اجلمهــور  وأمت: 
ووجوده معنا فــي بطولة كأس 
دوافع  لألندية مينحنــا  العالــم 
كبيرة مــن أجل القتال لتحقيق 
أن مشــهد  نتائج مبهرة.. كما 
لاعبني  والهتــاف  اســتقبالنا 
ومحمود اخلطيــب رئيس النادي 
أن  ويعبــر عن  للغايــة  مبهــر 

اخلطيب أسطورة«.

زيوريخ ـ وكاالت:
 سيعود السويسري روجيه فيدرر 
إلى ماعب كــرة املضرب في دورة 
الدوحة التي تقــام بني 8 و13 آذار 
املقبل، وذلك بعد أكثر من عام عن 
الغياب بسبب خضوعه لعمليتني 
جراحتــني فــي ركبتــه اليمنى.

وكشف املصنف اول عامليا سابقا 

عن تاريخ عودته في حديث لراديو 
قائــا  السويســري  أف«  ار  »أس 
ركبتي  أن  اشــعر  األولى،  »للمرة 

جاهزة مرة اخرى للمنافسات«.
أعلــن  )39 عامــا(  فيــدرر  وكان 
فــي كانــون األول املاضــي عدم 
استراليا  بطولة  في  مشــاركته 
األربع  البطوالت  أولــى  املفتوحة، 

االســبوع  تنطلق  والتي  الكبرى، 
االولى في  املقبل وذلــك للمــرة 

مسيرته.
التي  القطرية  الدورة  وســتكون 
الدوحة  العاصمــة  فــي  تقــام 
محطتــه االولى ومبثابــة اختبار 
على طريق تعافيه الكامل متهيدا 
ملشــاركته في بطولــة وميبلدون 

االلعاب  ثــم  ومــن  االنكليزيــة 
األوملبية في طوكيو.

ولم يخض »امللــك روجيه« العام 
املاضي ســوى بطولة اســتراليا 
املفتوحة فــي كانون الثاني حيث 
خســر في الدور نصــف النهائي 
ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  امام 

في طريق االخير الحراز اللقب.

وتابع فيدرر »هي محاولتي االولى 
للعــودة واملشــاركة فــي احدى 
الدورات. لذا من املهم بالنســبة 
لــي وللفريــق ان تكــون الدورة 
صغيرة وليســت كبيرة، مع كل 
الضغوطات التي تتطلبها«.وأردف 
قائا »يجــب أن أكون حاضراً، من 
وأن  الذهنية واجلسدية  الناحيتني 

أمتكن من خــوض خمس مباريات 
في غضون خمسة أيام«.

وما زال ســجل فيــدرر، املصنف 
خامســا عامليا وصاحب 20 لقبا 
كبيرا، يخلو مــن ميدالية أوملبية 
ذهبية في فٔية الفردي حيث طّوق 
أوملبياد  عنقه مبيدالية فضية في 

لندن 2012.

عودة فيدرر إلى مالعب كرة المضرب في دورة الدوحة

باريس ـ وكاالت:
حترك نادي باريس ســان جيرمان 
الفرنســي، خطوة جادة للغاية 
نحو االحتفاظ بنجمه البرازيلي، 

نيمار دا سيلفا.
وكشفت شــبكة »راديو مونت 
كارلو«، أن إدارة النادي الباريسي 
توصلت التفاق مــع نيمار على 

متديد التعاقد لـ4 سنوات.
الشــبكة  مراســل  وأشــار 
اإلعــان  أن  إلــى  الفرنســية، 
الرســمي عــن هــذه اخلطوة 
على  أســبوع  خال  ســيكون 
الاعب  تعاقد  األكثر.وينتهــي 

البرازيلــي مع بــي إس جي في 
صيــف 2022، علما بأنه انضم 
قادما من برشــلونة في صيف 

.2017
 »TF1« وأعلــن نيمار عبر قنــاة
في  صريــح  بشــكل  رغبتــه 
الفريق  داخل صفوف  االستمرار 
بتمديد  وترحيبــه  الباريســي، 

التعاقد.
البرازيلي »أحب  وقال املهاجــم 
األوضاع  تغيــرت  لقــد  باريس، 
متامــا، وأصبحت أكثــر هدوًءا، 
وأريــد مواصلة اإلجنازات مـــع 

النـادي«.

لندن - وكاالت:
فوز  يونايتــد،  مانشســتر  أعلــن 
الفرنسي بول بوجبا، بجائزة أفضل 
العب في الفريق، عن شــهر كانون 
الثانــي املاضي.وأصدر مانشســتر 

على  عبر حســابه  بيانًا  يونايتــد، 
تويتر،  االجتماعي  التواصــل  موقع 
يعلــن مــن خالــه، أن بوجبا توج 
بجائزة أفضل العب في الفريق عن 
الشــهر املاضي، متفوًقا على هاري 

ماجواير ولوك شاو.
وتعد هذه املرة، هي اخلامســة التي 
يحصــل خالها بــول بوجبا على 
مانشستر  في  الشهر  جائزة العب 
إلى  انتقاله  منــذ  وذلك  يونايتــد، 

الفريق في صيــف 2016، قادًما من 
يوفنتوس وحصل بوجبا على اجلائزة، 
بعدمــا حصــد %55 مــن أصوات 
املشجعني، في حني حصد ماجواير 

وشاو، على النسبة املتبقية.

سان جيرمان يربط نيمار حتى صيف 2026

جائزة جديدة لبوجبا في مانشستر يونايتد

تنطلق يوم غد في مالعب قطر 

فرق مونديال األندية تشعل الميركاتو الشتوي بـ15 صفقة

لقطة ارشيفية ملباريات دوري ابطال آسيا

القاهرة ـ وكاالت:
فاز الاعب القطري فرانكيس مارزو بلقب هداف 
بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي أقيمت 
في مصر.وســجل مارزو ظهير أمين منتخب قطر 
58 هدفا فــي 7 مباريات خاضها فريقه واحتفظ 
بصدارة ترتيب هدافي البطولة حتى النهاية.وحل 
في املركز الثاني النرويجي ســاندر ساجوســني 
برصيد 54 هدفا.ويعد فرانكيس مارزو ثاني العب 
عربــي يفوز بلقب هــداف مونديــال اليد بعدما 
حققه التونسي وســام حمام في نسخة 2005 
بتســجيل 81 هدفا.وميلك مــارزو صاحب الـ33 
عاما اجلنسية القطرية وهو من أصل كوبي.وتوج 
منتخب الدمنارك بلقــب كأس العالم لكرة اليد 
بعد فوزه على السويد بنتيجة 26-24 في نهائي 

البطولة.

لندن ـ وكاالت:
أكد نادي ليفربــول نهاية موســم مدافعِه جويل 
ماتيب، بسبب إصابٍة في أربطِة الكاحل.وذكر النادي 
أن املدافع الكاميروني خضــع لفحوصاٍت إضافية، 
عقب تعُرضِه لإلصابة خــال مواجهِة الفريق أمام 
»توتنهام« يــوَم اخلميس املاضي، وأثبتت وجودَ قطع 
في األربطة، وعليِه لن يستطيع العودة إلى املاعب 

مرة أخرى قبل نهايِة املوسم اجلاري.
وبذلك أنهت اإلصابة التي تعــرضَّ لها ماتيب بعد 
احتكاك مع مهاجــم توتنهام ســون هيونغ مني، 
موسَم جميع املُدافعني الكبار في الريدز، إذ سبقه 
في اإلصابــِة فيرجيل فان دايك، وجــو غوميز، فيما 
ســيعّوُل الفريُق بشــكل ٍ كبير ٍ على الثنائي الذي 
م إلــى ليفربول في اليوم األخير من موســم  انضَّ
االنتقــاالت، أوزان كابْــاك، وبني ديفيــس لتغطيِة 

النقص.

مدريد ـ وكاالت:
أعلن نادي الس باملاس تعاقده مع خيســي رودريغيز 
حتــى نهاية املوســم.وعاد خيســي إلــى النادي 
»الكناري« املنتمــي للدرجة الثانية، بعد جتربة أولى 
أمضاها في صفوفه معاراً عام ألفني وسبعة عشر.
وفشل خيســي البالغ سبعة وعشــريَن عاماً في 
فرض نفســه أساســياً، ســواء في ناديه األم ريال 
مدريد أو في باريس سان جيرمان، حيث أعاره األخير 
إلى أندية عديدة، قبل أن يقرر فسخ عقده بالتراضي 

في كانون االول املاضي.

القطري فرانكيس مارزو 
هدافا لمونديال اليد

ماتيب يغيب عن ليفربول 
حتى نهاية الموسم

الس بالماس يعلن 
التعاقد مع خيسي

نيويورك ـ وكاالت:

سجل إيريك جوردون 25 نقطة ليقود 
هيوســتون روكتــس إلــى حصيلة 
الثاثية  قياســية من التصويبــات 
136-106 علــى أوكاهوما  والفــوز 
ســيتي ثاندر في دوري كرة الســلة 
األمريكي للمحترفني الليلة املاضية.
وأحــرز روكتس 28 تصويبــة ثاثية، 
وهو رقم قياســي للفريق، من بينها 
وحقق  جوردون.  ســجلها  ثاثيات   5
هيوســتون )10-9( انتصاره السادس 
هيوســتون  رقم  التوالي.وكان  على 
القياسي الســابق في الثاثيات 27 
وحققــه املوســم املاضــي، وهو ما 
كان رقما قياســيا في الــدوري في 
ذلك الوقت.وكســر ميلووكي باكس 
هذا الرقم في بداية املوســم احلالي 
ثاثية.وســجل   29 ســجل  عندما 
هيوســتون  العب  كازينز  دمياركوس 
5 ثاثيات أيضــا وأنهى املباراة محرزا 
17 نقطة.وأضــاف كل من جون وول 

وكريســتيان وود 18 نقطة، في حني 
سجل فيكتور أوالديبو 15 نقطة مع 
روكتس. واســتحوذ وود على 11 كرة 

مرتدة.
وخســر ثانــدر )8-11( مباراتني على 
التوالي وسقط في 5 مباريات من آخر 
جيلجوس- شــاي  لقاءات.وتصدر   7

ألكســندر العبي ثاندر وســجل 19 
نقطة بينما أضــاف كل من داريوس 
بازلي وحميدو ديالو 15 نقطة. وغاب 
جورج هيل العب ثاندر عن رابع مباراة 

على التوالي بسبب اإلصابة.
 21 من جانبه، أحرز ليبــرون جيمس 
نقطة، من بينها آخر تسع نقاط في 
املباراة، وقــدم أداء دفاعيا رائعا ليقود 
 99-107 للفوز  ليكــرز  اجنليس  لوس 
أتانتا  وقلص  هوكــس..  أتانتا  على 
تأخره بفارق عشــر نقاط إلى نقطة 
واحدة عندما سجل جيمس تصويبة 
ثاثية قبل دقيقــة واحدة و12 ثانية 
على النهاية ليعيد الزخم إلى فريقه.

وتدخــل جيمــس بعد ذلــك ليمنع 
ثم  التســجيل  من  كابيــا  كلينت 

ليوســع  األخرى  اجلهة  في  ســجل 
الفارق إلى ست نقاط لصالح ليكرز 
حامل اللقب.وتصــدر أنطوني ديفيز 
العبــي ليكــرز وســجل 25 نقطة 
وأضاف دينيس شرودر 16 نقطة أمام 

فريقه السابق.
وأحرز تــراي ياجن 25 نقطــة ومرر 16 
كرة حاســمة مع هوكس، في حني، 
سجل جون كولينز 22 نقطة وكابيا 
16 نقطة واســتحوذ علــى 13 كرة 
مرتدة.ولعب هوكس بــدون دياندريه 
هنتر بسبب شعوره بآالم في الركبة 
يلعب  املقبلة  مباراتــه  اليمنى.وفي 
هوكس أمــام داالس مافريكس امس 
األربعاء، في حني يعود ليكرز إلى دياره 
ملواجهة دنفر ناجتس اليوم اخلميس.

وفي مباريات أخرى، أحرز جرو هوليداي 
22 نقطة واســتحوذ علــى 7 كرات 
مرتدة ومرر 6 كرات حاســمة ليفوز 
ميلووكــي باكــس 134-106 علــى 
البديل  بليزرز.وســجل  تريل  بورتاند 
مالــك مونك 36 نقطــة، وهي أعلى 
حصيلة نقاط في مسيرته، ليساعد 

ميامي  جتاوز  تشارلوت هورنتس على 
هيــت بنتيجــة 129-121 بعد وقت 

إضافي.
وفاز ســكرامنتو كينجــز 109-118 
على نيو أورليانــز بليكانز بفضل 38 
نقطة مــن ديارون فوكس و24 نقطة 
كولن  بارنز.وأحــرز  هاريســون  مــن 
سيكســتون 26 نقطة وجاريت آلني 
23 نقطة واســتحوذ علــى 18 كرة 
كافاليرز  كليفانــد  ليقــودا  مرتدة 
مينيســوتا  علــى   98-100 للفــوز 
بولز  شــيكاجو  تيمبروولفز.واحتاج 
إلى 30 نقطة من الوري ماركانن و21 
نقطة من زاك الفني ليهزم نيوريورك 

نيكس 102-110.
وســجل 9 من العبي ممفيس جريزليز 
 102-133 10 نقاط على األقل ليفوز 
أنطونيو ســبيرز محققا  على سان 
التوالي.وأنزل  انتصاره الســابع على 
فينكس صنــز ســادس هزمية على 
التوالي بداالس مافريكس بعد أن فاز 
عليــه 109-108 بفضل ثاثية ديفني 

بوكر قبل 1.6 ثانية على النهاية.

ثالثيات روكتس تسحق ثاندر في دوري المحترفين لكرة السلة
ليبرون جيمس يقود ليكرز لعبور هوكس
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رياضة

إعالم اتحاد الكرة: 

يتطلــع فريق القــوة اجلوية يوم 
تعزيز صدارته  إلــى  اجلمعة  غد 
لالئحة ترتيب فرق الدوري املمتاز 
عندما يالقي غــد اجلمعة فريق 
الثالثة  الســاعة  فــي  الطلبة 
والربع عصرا في ملعب الشعب 
الدولي، وميلــك اجلوية 23 نقطة 
بفــارق نقطة واحــدة عن اقرب 
مطارديه الزوراء والشرطة، وذلك 
ضمن بدء اجلولة السابعة عشرة 
من املرحلة االولــى لدوري الكرة 

املمتاز.
وفي اليوم ذاته تقام مباراة اخرى 
في الساعة الثامنة االربع مساء 
في ملعب الشــعب الدولي بني 
الشــرطة والكهربــاء، في حني 
يضيف الكــرخ فريق الصناعات 
الكهربائية في الساعة الواحدة 
احمد  الشــاحر  مبلعــب  ظهرا 
راضــي في نــادي الكــرخ، وفي 
ملعــب الفيحــاء تقــام مباراة 
الســاعة  في  والديوانية  امليناء 
مســاء،  والنصــف  اخلامســة 
ويتواجــه في ملعب فرانســوا 
حريري في الساعة 2 ظهرا فريقا 

اربيل ونفط البصرة.
في  اجلولة  لقاءات  وتســتكمل 
اليــوم التالــي، اذ يلعــب زاخو 
والســماوة في ملعب االول في 
الســاعة الواحدة ظهــرا، وفي 
ملعــب التاجي وعند الســاعة 
2 ظهرا يلتقــي النفط واحلدود، 
بغداد  امانة  وفي ملعبه يضيف 
فريق النجف في الساعة الثالث 
والربع عصرا، فيمــا تقام مباراة 
في  والقاســم  الوســط  نفط 
ربع مساء  اال  الثامنة  الســاعة 
في ملعــب النجف الدولي، وفي 
عند  الدولــي  الشــعب  ملعب 
الساعة اخلامسة والنصف تقام 

مباراة الزوراء ونفط ميسان.

جلنة  اصــدرت  اخر،  جانــب  من 
االنضابــط في احتــاد الكرة، اول 
امــس، جملــة مــن العقوبات.

وذكــر احتــاد الكرة فــي بيان ان 
»جلنــة االنضبــاط فــي الهيأة 
امــس  اول  التطبيعية،عقــدت 
اجتماعا ملناقشة تقارير مشرفي 
اعتراضات  فــي  للنظر  املباريات 
األنديــة، إضافة الى مناقشــة 
التــي  واإلســاءات  التجــاوزات 

حصلت في املباريات. 
وبني انه »تقــررَ، خالل االجتماع، 
اعتبار فريق احلســنني خاســرا 
-0( بنتيجة  التاجــي  أمام فريق 

اللجنة  اطــالع  بعد  وذلــك   ،)3

على إفادة الالعب )علي باســم 
والتي تضمنت عدم  النبي(  عبد 
مشــاركته في املباراة املذكورة، 
وإشــراك العب آخر يحمل رقم 
الفانيلة، وعليه تقرر اعتبار فريق 
العبا  إلشراكه  خاسرا  احلسنني 
كشــوفاته،  في  مســجل  غير 
اســتنادا للمــادة الثامنة / أوال 
مســابقات، على أن يكون القرار 
املدة  لالســتئناف ضمــن  قابال 
مــدرب  ومعاقبــة  القانونيــة، 
فريق احلســنني )فــراس جعفر( 
باحلرمان لثالث مباريات إلشراكه 
الالعب املذكور، والقرار غير قابل 
ويُرد مبلغ االعتراض  لالستئناف، 

الى نادي التاجي بعد مرور سبعة 
أيام أو في حالــة مصادقة جلنة 

االستئناف عليه. 
ولدى االطالع على أوليات مباراة 
تقررَ  واالنتفاضــة(،  )الشــامية 
االنتفاضة خاســرا  فريق  اعتبار 
اســتنادا  الشــامية  فريق  أمام 
أ،  اوال  الثامنــة/  املــادة  ألحكام 
قرارا قابال لالســتئناف، وحرمان 
الالعبــني )حيــدر قيــس عويد 
ومصطفــى جليــل مــال اهلل 
وعلي عبــد الرحمن( مــن نادي 
األثير  ألربــع مباريات اســتنادا 
ألحــكام املادة الثامنــة/ أوال ب، 
والقــرار غير قابل لالســتئناف، 

وحرمان مــدرب االنتفاضة )أنوار 
ناصر( من مرافقــة فريقه ألربع 
مباريات استنادا الى أحكام املادة 
52 / انضبــاط، وذلــك خملالفته 
القوانني واللوائح، قرارا غير قابل 
لالســتئناف، علــى أن يُرد مبلغ 
االعتــراض الى نادي الشــامية 
بعد مرور ســبعة أيام، عند عدم 
الطعن بالقرار او املصادقة عليه 

من قبل جلنة االستئناف .
واضاف ان »بعــد اطالع اللجنة 
اإلســكان  نادي  اعتــراض  على 
واســتدعاء  البياع  فريــق  على 
الالعبــني، تبنَي ان فريــق البياع 
أشرك العبني غير مسجلني في 

إفادة  أثبتته  ما  وهذا  كشوفاته، 
احلارس )سجاد علي جنم( املرافقة 
بالقــرار، وعليه تقرر اعتبار فريق 
فريق  أمام   )3-0( البياع خاســرا 
املادة  ألحكام  استنادا  االسكان، 
قابل  والقــرار  اوال/ مســابقات، 
لالســتئناف، علــى أن يُرد مبلغ 
االعتراض الى فريق اإلسكان بعد 
مرور سبعة أيام، أو بعد تصديق 

جلنة االستئناف على القرار.
انه »لدى مناقشــة تقرير  وتابع 
مشرف مباراة )الشعلة والعني(، 
الذي  واالعتداء  لإلســاءة  ونظرا 
تعرض له الطاقــم التحكيمي 
ومشــرف املباراة مــن قبل نادي 
الشــعلة، قررت اللجنة معاقبة 
مدرب فريق الشعلة )عامر ناجي( 
الفريق  مرافقــة  مــن  باحلرمان 
ألحكام  استنادا  مباريات،  لست 
املــادة 52 انضبــاط، والقرار غير 
نادي  ومعاقبة  لالستئناف،  قابل 
الشــعلة باللعب خــارج أرضه 
للمادة  اســتنادا  مباريات  لست 
الثامنــة / أوال- ثانيــا أ، والقرار 
قابل لالستئناف، مع دفع غرامة 
مالية قدرها مليون دينار استنادا 
ألحــكام املــادة الثامنــة / اوال، 

والقرار غير قابل لالستئناف. 
ان »نظرا ملناقشــة  واســتدرك 
تقريــر حكــم مباراة )شــباب 
العراق والسياحة(، تقرر معاقبة 
العبي فريق شباب العراق )حيدر 
عبد نعمة( الــذي يحمل الرقم 
)35(، و)علــي داخل( الذي يحمل 
الرقــم )8( باحلرمــان ملباراتــني 
لســوء ســلوكهما جتاه حكم 
املباراة، اســتنادا ألحــكام املادة 
51 /1 انضباط، والقرار غير قابل 
لالســتئناف مبوجب املادة )128( 

انضباط . 
وختم انه »تقرر اعتبار فريق البياع 
خاســرا أمام فريــق الزعفرانية 
)0-3(، وذلك إلشــراكه العبا غير 

مسجل في كشوفاته«.

الجوية يتطلع لتعزيز صدارة
 ممتاز الكرة بلقاء الطلبة غدا 

السبت .. تأبين لجنة االنضباط تصدر جملة من العقوبات
البطل الهنداوي

الجوية يرمم دفاعه 
بصفقة أردنية

حصني يرتدي 
قميص القيثارة

فوفونا ينتقل إلى 
الصناعات الكهربائية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقام في الســاعة 3 من عصر يوم الســبت 
املقبــل فــي مؤسســة االعــالم العراقي، 
احتفالية تأبني الراحــل البطل العاملي ببناء 
وتقع مؤسسة  الهنداوي،  االجســام عباس 
االعــالم العراقي في البــاب املعظم مقابل 
مستشــفى الدولي االهلي، وقررت إدارتها ان 
تخصص كل يوم ســبت القامة استذكارات 
لنجــوم الرياضــة الذين غيبهــم املوت عن 
املشــهد الرياضي. في خطوة مهمة تسهم 
في ايالء االهتمام بالراحلني وتقدمي منجزاتهم 

للجيل اجلديد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع املدافع األردني إحســان حداد، مساء اول 
امس، بشكل رســمي على عقد انضمامه 
للقوة اجلوية العراقي، على هامش معسكر 
النشــامى في األردن.. وتعــد صفقة انتقال 
إحســان حداد صاحب الـ26 عاما، هي األولى 
لفريق القــوة اجلوية باالنتقاالت الشــتوية.
وأتت رغبة القوة اجلوية بالتعاقد مع الالعب 
األردني، بعد انتقال املدافع حســني محسن 

إلى الديوانية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن الالعب علي حصني عن انتقاله رسمياً 
إلى نادي الشرطة، بعد أن تلقى عرضاً رسميا 
من النادي لضمه.وقــال حصني، إنه »أكمل 
إجراءات التوقيع مع نادي الشــرطة بشكل 
كامل ومت الترحيب مــن قبل االدارة وامتنى ان 
اكون اضافــة جيدة للفريــق لتكون عودتي 
للمنتخــب الوطنــي عبر بوابــة القيثارة«.
واضاف »ســاكون موجودا مع فريق الشرطة 
خالل مباريات اجلولــة املقبلة 17 من الدوري 
العراقي املمتــاز وامتنى تقدمي االفضل«.وكان 
علــي حصني قد تعرض الصابــة مع فريقه 
الســابق فريق القــوة اجلوية اثنــاء مباريات 
الدوري بعــد التواء في مفصل الركبة ابتعد 

فيها لفترة طويلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتقل احملترف الســيراليوني شيكا فوفونا من 
نفط الوسط إلى الصناعات الكهربائية بفترة 
االنتقاالت الشتوية احلالية.وقال مصدر من داخل 
نادي الصناعات الكهربائية إن اإلدارة حســمت 
الســيراليوني شــيكا فوفونا  الالعب  صفقة 
قادما من نفط الوســط ليكــون أول اإلضافات 
التي يعول عليها اجلهاز الفني بفترة االنتقاالت 
الشــتوية.وبني: »تواجد الالعب الســيراليوني 
بالعراق ســهل علينــا مهمــة التعاقد معه 
واالنخراط سريعا بتدريبات الفريق حتت إشراف 
املــدرب عباس عبيد، دون الدخول مبتاهة البحث 
عن العب جديد األمر الذي يستغرق وقتا طويال«.
وأشــار إلــى أن هنــاك مفاوضات مــع العبني 
عرب من املمكن أن حتســم خالل األيام املقبلة 
ليشــكلوا إضافة مهمة للفريق الذي يسعى 
لالبتعاد عن شــبح الهبوط إلى الدرجة األولى.
يذكــر أن الصناعات الكهربائيــة يتذيل الئحة 

ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.
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بغداد ـ فالح الناصر:

في العام 2000 شكل نادي احلسني 
املالكمة،  برياضة  فريقــا  الرياضي 
ومنذ ذلك الوقت كان يقوده الكابنت 
عبــد الرضا علــي، الفريــق قدم 
العديد مــن الالعبني املتميزين في 
يعتلي منصات  وكان  النبيل،  الفن 
التتويــج في بطــوالت عدة، حيث 
عالية  فنية  بامكانــات  برز العبوه 
وشجاعة فوق احللبات ليكون لهم 
نصيــب وفير من أوســمة التفوق 
وكؤوس البطوالت التي يشــاركون 
فيها، فبعد سلســلة مشــاركة 
ايجابيــة كان الفريــق يقــف في 
مواقع متقدمــة ضمن ابرز االندية 
التي تهتــم بتأهيل وتطوير العبي 
املالكمة، املدرب عبد الرضا، تسنم 
فيما بعــد مهمة االشــراف على 
الفريــق في هذه اللعبــة، بفضل 
إداريا  ثــم  املتواصل مدربا  عملــه 
وامينا لســر احتــاد اللعبة املركزي 

لفترة. 
املالكمة عبد  رياضة  يقول مشرف 
الرضا علي : لقد مرت ظروف عديد 
في النادي أولها الوضع املالي الذي 

اســهم في تراجعت نتائج الفريق 
الذاتــي وجهود  االعتماد  بســبب 
الهيئة اإلدارية بقيادة السيد كامل 
زغيــر كان كبيرا فــي العمل على 
استعادة رياضة املالكمة في النادي 
الذهبي مبحــاوالت مهمة  عهدها 
الشــبابية  الطاقات  تأهيل  ابرزها 
وبناء قاعدة واســعة من املالكمني 

في شتى الفئات العمرية.
وخالل املشــاركات فــي البطوالت 
اثبــت رياضيو املالكمــة في نادي 
مؤهالت  ميلكــون  انهم  احلســني 
فنية عالي برهنوها في املنافسات 
الرســمية وكانوا بحق ابطاال فوق 
احللبات مما أســهم فــي تفوقهم 
باألوســمة  وفوزهــم  الكبيــر 
والكؤوس وبالتالي بات الفريق يقف 
في مقدمــة االندية التــي تهتم 
برياضة الفن النبيل، اذ كان التفوق 
النزاالت  فــي  للمالكمني  مالزمــا 
وكان النجــاح حليــف العبينا في 
بروزهم  في  أســهم  مما  البطوالت 
وبالتالي كانوا محط انظار األندية 
االخرى، ســيما نــادي اجليش الذي 
تعاقد مع مجموعــة متميزة من 

العبي النادي.
ويشــير إلى ان نادي احلســني قام 

الالعبني  مــن  العديــد  بترحيــل 
املتميزين فــي رياضة املالكمة إلى 
نادي اجليش الرياضي بينهم جعفر 

عبد الرضا وأبرار عبد الرضا ومؤمن 
واخرين،  قــادر  وحيدر  العــال  عبد 
املنتخبات  ميثلــون  حاليــا  وهؤالء 

الوطنية بجدارة وكانوا خير سفراء 
للعراق في االستحقاقات اخلارجية، 
وهنالك تعاونا مثمرا مع إدارة نادي 

اجليش التي حســنا فعلت عندما 
اســتقطبت العبي نادي احلســني 
باملالكمة ليكونوا خير عون للنادي 
املؤؤساتي في احلصول على إجنازات 

المعة في املالكمة.
ويواصل حديثه بالقول: في بطولة 
شباب األندية االخيرة التي اقيمت 
فــي محافظة البصــرة، مت حرمان 
القرار  فريقنا من املشاركة بسبب 
الــذي يعد ظاملــا، فاحتــاد اللعبة 
وحرم  املهنيــة  الضوابط  خالــف 
ناديا مــن ضمن الهيئة العامة من 
املشاركة في املنافسات، واحلقيقة 
علــى االحتاد ان يراجع قــراره جيدا 
املنافســة  فرصة  االنديــة  ومينح 
بالتساوي وان االختالف في وجهات 
النظر ال ميكن ان تدخل ضمن لوائح 
ان يتقبله  االحتاد، فاالنتقاد يجــب 
اي مســؤول وان ال يتم محاربة اي 
االحتاد  مع  االختــالف  بذريعة  نادي 
في وجهات النظــر او انتقاد االحتاد 
يكــون فرصــة لالنتقــام وحرمان 
بصراحة  املشــاركة،  من  الالعبني 
هذا ظلم تعرض لــه فريقنا برغم 
جاهزية الفريق وكان مرشحا للفوز 

بأوسمة التفوق والنجاحات.
واوضح ان نادي احلسني الرياضي قام 

بزيارة املركز الوطني لرعاية  مؤخرا 
املوهبــة الرياضية واجــرى لقاءات 
ودية مشــتركة مع املوهوبني، فقد 
مت حضور نحو 30 مالكما من فئتي 
املالك  باشراف  والناشئني  االشبال 
التدريبي امير مبارك ومســاعديه 
حيدر قادر وابرار عبد الرضا، واسفرت 
النزاالت عن فائدة فنية مشــتركة 
للجانبني، وهذه هــي الزيارة االولى 
التي يجريها نادي احلسني الرياضي 
باملالكمــة إلــى املركــز الوطني، 
ووجدنا ترحيبا كبيرا من إدارة املركز 
الفائدة  زيارتنا  وحققــت  واملدربني 

الفنية.
وذكر ان العبي فريق نادي احلســني 
جاهــزون  باملالكمــة  الرياضــي 
للمشــاركة في اية بطولة، بهدف 
الفــوز والنجــاح واثبــات احلضور 
االفضل، اذ تثــق إدارة النادي بعمل 
وتثمــن جهود مشــرف  الفريــق 
اللعبة واملدربني وحتث الالعبني على 
التفوق واملضي بالتدريبات وااللتزام 
من  التدريبي  املــالك  بتوجيهــات 
البطوالت  في  األلقاب  أجل كسب 
الرســمية، ليكــون النجــاح بابا 
املنتخبات  إلى تشكيلة  لالنضمام 

الوطنية.

نملك قاعدة واسعة وقدمنا ابطال في رياضة النبيل 
عبد الرضا علي.. مشرف المالكمة في نادي الحسين:

عبد الرضا علي

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
ارســل االحتاد الدولي كتاب باسم 
عدنان  والرياضــة  الشــباب  وزير 
درجــال يؤكد فيه شــكره للوزير 
الشبابي الهتمامه مبالعب التنس 
وتطويرها لتصبح مالعب متميزة 
تضاهي املالعب العاملية اكد ذلك 
رئيس االحتاد العربي للرواد العراقي 

خالد سعيد.
واضاف ان الكتاب قد تسلمه من 
قبل رئيس تطوير الناشئني والرواد 
في االحتــاد الدولــي للتنس )مات 
ان االحتاد  بافورد( والذي اكــد فيه 
الدولي يثمن عمل الســيد الوزير 
وتهئيتها  التنس  ساحات  بتطوير 

الستقبال البطوالت التي ينظمها 
االحتاد الدولي للعبة.

يذكر ان وزارة الشباب اخذت على 
التنس  مالعــب  تطوير  عاتقهــا 
التابعــة لالحتــاد العراقي املركزي 
للتنس وقد قامت بتطوير مالعب 
الستة التي يحويها اجملمع اضافة 
الى امللعب الرئيسي املدرج وتبليط 
االرصفة ومن ثــم تطوير احلدائق 
اجملمع  جلعــل  الصحية  واملرافــق 
مركز عائلي جميــل يرتاده جميع 
العبي التنــس وعوائلهم يضاهي 
كبرى مشاريع التنس العاملية ومن 
املؤكــد ان اخلطوة هذه ســتكون 
كان  ان  بعــد  اللعبــة  لصالــح 

الالعبني يعانون من نوعية املالعب 
في العــراق والتي تختلف اختالف 
كبير عــن نظيرتها فــي مالعب 
العالم حيــث ان املالعب العراقية 
في السابق نوعها )التارتان ( والذي 
منع في مباريــات التنس لكن في 
العراق مالعبنا اغلبها تارتان لذلك 
لم يكــن هنالك مالعــب صاحلة 
للعب في العراق والالعب العراقي 
عن مالعب  تختلف  مبالعب  يلعب 
ترتيبه  علــى  يؤثر  ممــا  البطوالت 
وقيادتــه للمباريــات االمــر الذي 

يبعده عن االداء اجليد واملتميز .

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
بالتعــاون مع وزارة الصحــة و فريق ) 
مدينة االحالم بســماية ( الشــبابي 
رعاية  مديريــة  ترعــى   ، التطوعــي 
املوهبة الرياضية في بسماية ، مبادرة 

تعليمية للطلبة من شــباب املدينة 
، من خالل تقــدمي محاضرات مجانية 
في عدد من املواد الدراســية العلمية 
و االنســانية للصفــوف املنتهيــة ) 
الســادس االبتدائي والثالث املتوسط 

والسادس االعدادي ( ، استعدادا خلوض 
االمتحانات نصف السنوية ، وبحسب 
ماذكره مدير املديرية محمد امير ، فإن 
مجموعة من احملاضرين املعروفني تقوم 
بإعطاء الدروس وبأســتخدام وسائل 

قاعة  املتوفــرة في  احلديثــة  العرض 
االجتماعات باملديرية والتي تقام فيها 
املبــادرة ، وعلى وفق جدول اســبوعي 
يحقق ميــدأ التباعــد الوقائي الذي 

تنتهجه وزارة التربية في املدارس.

مــن جانب اخــر، تفقد مديــر املركز 
الرياضية  املوهبــة  لرعايــة  الوطني 
للمصارعــة فــي بغــداد ، د. حمدان 
رحيــم ، قاعة مركز موهبــة اللعبة 
في مديرية موهبة بســماية ، وحضر 

وحدة تدريبية للمركــز لالطالع على 
ولقاء  الصغــار  الالعبني  مســتويات 
املالك التدريبي هناك ، هذا وقد رافق د. 
رحيم فــي زيارته مدير مديرية موهبة 

بسماية محمد امير.

مديرية الموهبة الرياضية في بسماية ترعى مبادرة تعليمية للشباب 

متابعة ـ الصباح الجديد:
عقَد ممثلو احتاد غربي آســيا اجتماعا 
تنســيقيا عبر املنصــة االلكترونية 
اهمها  القضايا،  من  العديد  ملناقشة 
وتوقيتاتها  املقــررة  البطوالت  جدول 
سواء على مستوى الرجال او حتت 23 
عاما، كذلك مواعيد بطوالت السيدات 
للمالعــب  والناشــئات  والشــابات 
املكشــوفة والصاالت والشــاطئية. 
وشارك ممثالن عن العراق في االجتماع 
والتطوير  التعليم  هما مدير قســم 
الدكتور وســام جنيب، ورئيســة جلنة 
الكرة النسوية الدكتورة ازهار محمد، 
وتناول االجتمــاع  التوقيتات اجلديدة 
لبطولــة كأس العالــم والتصفيات 

االوملبية، والدوريات النســوية املقامة 
حتت  املنضوية  البلــدان  مختلف  في 
يافطــة احتاد غربــي آســيا، على أن 
ال تتضــارب التوقيتــات اجلديدة  مع 

البطوالت آنفة الذكر.
التطبيعية،  الهيأة  واســتعرَض ممثل 
االجتماع،  خالل  جنيب،  وسام  الدكتور 
االســتعدادات اجلارية على قدٍم وساق 
بغية إســتضافة بطولة خليجي 25، 
وذلك عبر استقبال املنتخب الكويتي 
مبلعب البصرة الدولي وما متخض من 
رســائل إيجابية اكدت قــدرة العراق 
الدولية،  البطــوالت  تضييــف  على 
ومت تقدمي شــرٍح موجز عن نشــاطات 
التطبيعية بشــأن منافسات الدوري 

املمتــاز والدرجة االولى، ومســابقات 
ودوري  والشــاطئية  الصــاالت  دوري 
الكرة النســوية. وشملت رزنامة عام 
2021، بطولة الرجــال من ٢٣ حزيران 
لغايــة ٢٠ آب ٢٠٢١   أو ٢٤ كانــون 
األول ولغاية ٧ كانــون الثاني ٢٠٢٢ ، 
وبطولة ٢٣ ســنة خالل أيام  الفيفا 
فــي حزيــران أو متــوز أو اب ، وبطولة 
الشباب  وبطولة  الثامنة  الناشــئني 
الثانية في اما أيلول أو تشرين األول أو 
تشرين الثاني  من عام ٢٠٢١ ، وبطولة 
الســيدات السابعة شــهر حزيران ، 
وبطولة الناشــئات والشابات الثالثة 
اما في حزيران أو متــوز، وبطولة أندية 
السيدات الثانية في شهر أيار باالردن.

االتحاد الدولي يثمن جهود 
درجال في تطويره مالعب التنس

العراق يشارك في اجتماع ممثلي
 اتحاد غربي آسيا لكرة القدم 



أمــس  يــوم  عرضــت 
كاملــة  حلقــة  أول 
للممثلــة  املشــاهد 
بويوكســتون  توبــا 
"إبنة  مسلســل  ضمن 
جتسد  الذي  الســفير" 
فيــه دور البطولــة الى 
إجنــن  املمثــل  جانــب 
بعد  وذلــك  أكيوريــك، 
انســحاب بطلة العمل 
األساســية نســليهان 
أتاغــول من املسلســل 
صحية.  ظروف  بســبب 
عــرض  بدايــة  وقبــل 
احللقــة، الحظ متابعون 
صفحة توبا انها تنشــر 
باستمرار اعالنات دعائية 

تصوير  خالل  لها  وصوراً 
مبالغ  املسلسل بشكل 
فيه، حتى ان البعض رأى 
ان توبا حتاول ان تشــجع 
اجلمهور على مشــاهدة 
العمل بعــد انضمامها 
الفشــل  من  إليه خوفاً 
التي  التغييــرات  بعــد 

حصلت فيه. 

ردت املمثلــة اللبنانيــة 
جيسي عبدو على بعض 
صفحتها  في  متابعيها 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
الذيــن إنتقدوا نشــرها 
صورهــا وعودتها حلياتها 
وفاة  بعــد  الطبيعيــة 
والدها قبل أشــهر وكان 
إذ  الذعاً،  رد عبدو عليهم 
أشــارت الى أنها تتعرض 
ملثل  مســتمر  بشــكل 
هذه اإلنتقــادات، وقالت: 
"هيدا منــوذج صغير من 
شــو عــم بتعرضلو من 
ما  أنا  ثمانيــة شــهور! 

بحب إنشر طاقة سلبية 
وال بحب إبكي كل النهار 
مواقع  علــى  وخصوصاً 
التواصــل اإلجتماعي أنا 
ما نســيت وال حلظة بس 
ما  بالقلب  بيبقى  الزعل 
ضروري كل النهار إحكي 

عنو".

السوري  املمثل  إستذكر 
باسل خياط والده الراحل 
نشــرها  مؤثرة  بصــورة 
عبــر صفحتــه اخلاصة 
التواصل  موقــع  علــى 
خياط  ظهر  اإلجتماعي. 
في الصورة وهو يحتضن 
عليه  بــدا  الذي  والــده 
التأثر الشــديد. وأرفقها 
"هكذا  فيه:  قال  بتعليق 
أبو باسل يحب مثل هذه 
الصورة اشتقت لك بابا.. 
الفاحتــة والدعاء لروحك 
عدد  وتفاعل  الطيبــة". 
النجــوم مع  مــن  كبير 
بينهم  من  كان  الصورة، 
املمثــل الســوري طالل 
السوري  واملمثل  مارديني 
مكســيم خليــل. ومن 

كشف  كان  أخرى  ناحية 
احد املواقع الفنية خروج 
الذي  "ظل"  مسلســل 
يقــوم ببطولتــه خياط 
اللبنانين  املمثلــن  مع 
ويوسف  عبدو  جيســي 
املوســم  مــن  اخلــال 
بسبب  املقبل  الرمضاني 
من  اإلنتهــاء  صعوبــة 
التصوير في ظل جائحة 

فيروس كورونا.

توبا بويوكستون

باسل خياط

جيسي عبدو

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
صدمــت أم بريطانية بعد والدة طفليهــا التوأم "مختلطي 
العرق" بلوني بشرة مختلفن، حيث ُولد أحد طفليها ببشرة 
فاحتة وشــعر أملس في حن تتمتع شقيقته ببشرة سمراء 

وشعر مجعد.
ووفًقــا لصحيفــة "ديلي ميــل" البريطانية، فــإن "كايلي 
أوكوتي" وضعت مولوديها ولم تالحظ هي أو والدهما أنهما 

يبدوان مختلفن حتى اليوم التالي للوالدة.
وأشارت إلى أنها لم تكن تتوقع إطالًقا أن تنجب طفلن توأم 
بلوني بشــرة مختلفن، مضيفة أن والديها في األساس من 

أصول إجنليزية ونيجيرية.
وقالت إن رؤية مدى اختــالف طفليها عن بعضهما البعض 
كان أمرًا صادًما بالنسبة إليها، لكن املمرضات باملستشفى 
وصفن الطفلن بكونهما "مميزين" خاصة وأنه لم يسبق ألي 

منهن رؤية مثل هذه احلالة من قبل.
وأضافت بأن طفليها يتمتعان بشــخصيات مختلفة متاًما، 
مضيفة أن اختالف الطباع والشخصية امللحوظ أمر مذهل 

خاصة في مثل هذه السن املبكرة.

الصباح الجديد - وكاالت:
توحي عالجات تســاقط الشعر دائما بقدر كبير من الثقة ألن 
أسباب التساقط مستعصية على احلل. لكن دراسات حديثة 
اشارت إلى بعض احللول املدهشة، مثل تطبيق عصير البصل.

وسعت دراسة نشــرت في مجلة األمراض اجللدية إلى تقييم 
فعالية عصيــر البصل اخلام املوضعي في عــالج داء الثعلبة 

البقعي، مقارنة مباء الصنبور.
وتعد الثعلبة البقعية حالة تؤدي إلى تســاقط الشعر على 

شكل بقع صغيرة قد تكون غير ملحوظة.
وجرى تقسيم املرضى إلى مجموعتن: اجملموعة األولى )عصير 
البصل املعالج( تتكون من 23 مريضا، 16 ذكور و ســبع إناث. 

وتراوحت أعمارهم ما بن خمس إلى 42 سنة.
وتتكــون اجملموعة الثانية من 15 مريضا، ثمانية ذكور وســبع 

إناث. تراوحت أعمارهم بن ثالث سنوات و35 سنة.
ونصحت اجملموعتان بتطبيق العالج مرتن يوميا ملدة شهرين. 
وبدأ منو الشعر بعد أسبوعن من العالج بعصير البصل اخلام. 
وخالل أربعة أســابيع، لوحظ منو الشعر لدى 17 مريضا، وفي 
ســتة أسابيع، لوحظ منو الشــعر لدى 20 مريضا وكان أعلى 

بشكل ملحوظ بن الذكور مقارنة باإلناث.
وفي املقابل، ظهر منو الشــعر لدى مريضن فقط في ثمانية 

أسابيع من العالج في اجملموعة املعاجلة مباء الصنبور.

"عصير طبيعي" يحفز 
نمو الشعر خالل أسبوعين 

أم تنجب طفلين توأم 
بلوني بشرة مختلفين

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم  
  يســتعد الفنــان التشــكيلي اياد 
الزبيدي. إلقامة معرضه الرابع عشــر، 

بعد انقطاع أربع سنوات.
وقــال الزبيدي عن املعرض: "ســأقيم 
معرضي الشــخصي الرابع عشر على 
قاعــة )دكانة رؤيا( في شــارع املتنبي 
واملكان معــروف كونــه نقطة جذب 
التشكيلي،  بالفن  املهتمن  لشريحة 
وعلى الرغم من صغره إال أنه سيكون 

واسًعا ورحًبا". 
وتابع: "سأقدم أعماالً جديدة رسمتها 
خالل العامن )2019-2020 (، واملعارض 
أو  شــعرية،  حكايــة  الشــخصية 
مجموعــة قصائــد لشــعراء، أو رمبا 
عمــل روائي أقدمــه مبجموعة أعمال 
فنية، ألنــي أحب أن يكون للعمل أكثر 
من مشــهد، ليتفاعل معــه املتلقي 
أو  احلكايــة  يكمــل  أن  ويســتطيع 
القصيدة الشعرية، والعمل يأخذ مدة 
طويلة لإلجنــاز، لينتج مقترًحا جمالًيا 
يعتمد جناحه على مدى تأثيره باملتلقي 
باإليجاب أو الســلب، وأقصد الناقد أو 
وإن كانت  ، حتى  بالتشــكيل،  املهتم 
شــريحة صغيرة من اجملتمــع، وليس 
من الضروري أن يوضــح صانع العمل 
فحواه، إذ إن بقاء العمل أطول من بقاء 
الفنان وطرحه للمتلقي ليس متالزًما 
مع وجود الفنــان، ليبقى األمر متروًكا 
لثقافة املتلقي، ومــدى تذوقه للعمل 
الفنــي، فهناك بعض األعمــال التي 
القت حضورًا واسًعا وكبيرًا حتى بعد 
ســنوات من عرضها، باألخص االعمال 
التي تتحدث عن املالحم أو األســاطير 
والقصــص املأخــوذة مــن تاريخ األمم 

والشعوب".
عن فكرة املعرض قال: "معرضي املقبل 
يحمل اسم )اســود وابيض ٦٠ لعبة(، 

يتحدث عن خطوط بال نهايات، فقدت 
استقامتها، متقاطعة تارة وتارة اخرى 
مغلقة، وما بينهما ٦٠ عاًما من رحلة 
حياة لم نخَترها، ُوجدنا فيها، وبدأناها 
األلــم، ومن  بصرخة ليســمع صوت 
حينها إلى اآلن ونحن نتألم ونتوجع من 

ذاك األلم".
املعــارض  مــع  "تواصلــت  واضــاف: 
الشــخصية واجلماعية برغم الظروف 
الصعبة التي مرت علينا بسبب جائحة 
كورونا وتوقف احلركة الفنية بشــكل 

عام، إال أن مالمــح فنية كانت تنهض 
فــي داخلي وتعــزز مفــردات اللوحة، 
فأشــاهد العمل بعد أن يكتمل، وكأن 
أنامل نزلت معي ترسم لتلون وتخطط 
وتشــكل وتعلن والدة عمــل فني فيه 
الكثير من العناصر، وأكثر من خطاب، 
وصور حقيقية وأخرى من رسم خيالي، 
متتزج بقصة أبطالها أحيانًا شــخوص 

ومعهم الديك والطيور والثور اجملنح". 
يذكــر ان للفنان ايــاد الزبيــدي عدة 
معارض فنية القت استحســان النقاد 

واملهتمــن بالفــن التشــكيلي منذ 
الفنون  األول على قاعة كلية  معرضه 
في بابل عام 2000 مرورًا مبعرض )محاور 
في بغداد( عــام 2001، ومن ثم )قراءات 
بابلية(، ليدخل منطقة الشعر رساًما 
يرســم قــراءات شــعرية للكثير من 
الشــعراء والكتاب، ومنهم بدر شاكر 
الســياب، وموفق محمــد، ورعد كرمي، 
وامجــد توفيق(، إضافــة الى  معارض 
أطلــق عليها )بوابــات للحب( اقيمت 

خالل األعوام من 2014-2011.

الصباح الجديد - وكاالت:
على مر الســنوات العشــر املاضية كانت 
Octavia من بن أشــهر سيارات السيدان 
لعمليتها وتصاميمهــا األنيقة، لذا قررت 
ســكودا طــرح نســخ معدلة مــن هذه 
املركبات، مخصصة حملبي املركبات الكبيرة.

النســخ  فإن  املتوفرة  للمعلومات  وتبعا 
املقبلة من املركبات، والتي ســتطرحها 
ســكودا العــام اجلاري ســتحصل على 
اســم  Octavia Pro، وستكون بهياكل 
أمتار و75 سنتيمترا،  اربعة  كبيرة بطول 
واملسافة بن محوري العجالت فيها 273 

سنتيمترا.
كما تتميز هذه الســيارات عــن مركبات 
للواجهة  بتصميم جديد  احلالية   Octavia
األماميــة وممتصات الصدمــات، وبفتحات 
هوائية مميزة على الواجهة، وبســقف أكثر 

انسيابية، أما غطاء صندوق األمتعة فيها 
فصمم بجعل قسمه اخللفي يبدو كجنح 
هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية.
وستزود ســكودا Octavia اجلديدة بأنظمة 
أمان تتحكم بأنظمة الفرامل أوتوماتيكيا 

لتفادي احلــوادث في احلــاالت الطارئة، 
وكاميرات  مســافة  وبحساسات 

ونظــام  وخلفيــة،  أماميــة 
على  املســار  على  للحفاظ 

الطرقات السريعة.
السيارة  هذه  وستعمل 

TSI توربينية  مبحركات 
ليتــر   1,4 بســعة 
حصانا،   150 وعــزم 
ســرعة  وعلــب 
أوتوماتيكية   DSG

بسبع سرعات.

سيارة Octavia من سكودا 
أكبر وأكثر عصرية

 الصباح الجديد - وكاالت:
حظرت شركة "فيس بوك" صفحة 
للجيش  تابعة  تلفزيونية  شــبكة 
في ميامنــار بعد انقالب يوم االثنن، 
لعمالق  أحدث خطوة  في 
التواصل  وســائل 
عــي  جتما ال ا
بلــد  فــي 
ارتبطــت 
منصته 

فيــه 
لعنف  با

اجلسدي خالل السنوات املاضية.
وأزالــت "فيــس بــوك" شــبكة 
"ميــاوادي" التلفزيونيــة ألول مرة 
في عــام 2018 كجزء مــن حملة 
على مئــات الصفحات واجملموعات 
واحلسابات "بعضها مرتبط بجيش 
ميامنــار" والتي قالت إنها أســاءت 
اســتعمال خدماتها، ولكن ظهرت 
وقت  في  للمحطــة  تروج  صفحة 

الحق.
لــم يتم حظر صفحــة منفصلة 
على "فيس بوك" لإلعالنات الصادرة 
عن اجليش فــي عام 2018 وما زالت 
بالفعــل. ونقلــت وكالة  تعمــل 
أخبار  أحــدث  إعالمية  وشــبكات 

اجليش بعد االنقالب على املنصة.

"فيس بوك" تعاقب 
"االنقالبيين" في ميانمار

اياد الزبيدي في )دكانة رؤيا(: معارضي 

أحد أعماله اياد الزبيدي

الصباح الجديد - وكاالت:
إعادة عرض مسلسل  مبناسبة 
عــالم"  عدلــي  "عفاريــت 
للنجم عادل إمــام على احدى 
قامت  املصريــة،  الفضائيــات 
النجمة هالة صدقي بإعادة نشر 
مشاركتها  كواليس  من  صورة 
فــي املسلســل، وطالبت من 
العمل من  متابعيها مشاهدة 
جديــد مؤكــدة أن الكوميديا 
أفضل عالج للضغط العصبي.
عن  األولى  للمــرة  وكشــفت 
تقدمي  أجــل  من  مســاعديها 
عبــر  وقالــت  الشــخصية، 
إنســتغرام،  مبوقع  حســابها 
املسؤولن عن شكل شخصية 
عفاريــت عدلي عــالم.. )عزيز( 

حبيبي و)حسن( عشرة عمري.
اعمــال  "شــاهدوا  وأضافــت: 
افضل  انها  كوميدية، صدقونــي 
واالحزان  العصبي  للضغط  عالج 
احمليطة بنا والتي ترفض ان تتركنا، 
واالحبة الذين يغادرونا.. الكوميديا 

هي احلل للخروج منها ساملن".
وسبق أن كشــفت الفنانة هالة 
صدقي خضوعهــا جلراحة جتميل 
لتكبير حجم "اخلــدود" من أجل 
بدور "حياة" في مسلسل  القيام 
عفاريــت عدلــي عــالم، مؤكدة 
أنهــا أول ممثلة مصريــة تخضع 
جلراحة حقيقية من أجل "تشويه 
جمالهــا"، ووصفــت العمل مع 
بانه فرصة تستحق أن  عادل أمام 

تفعل املستحيل القتناصها.

وأكدت أنها ســافرت إلى عدة دول 
منها الصن وفرنسا وإجنلترا ولبنان 
شخصيتها  مستلزمات  لتجهيز 
في مسلســل "عفاريــت عدلي 
عــرض  وقــت  وأكــدت  عــالم"، 
أنها خضعت جلراحة  املسلســل 
شــكلها  لتشــويه  اخلدود  نفخ 
حتى يصبح مناســبا لشخصية 

"حياة".
وقالــت أنهــا انضمــت ألســرة 
املسلســل بترشــيح من الفنان 
عــادل أمــام، وان الزعيــم اضاف 
ملساته على مظهرها لتزداد قبحا، 
ومع هذا القت الشــخصية قبول 
لدى املشــاهدين، كما أكدت أنها 
وخرجت  املكتوب،  بالنص  التزمت 

من التصوير سعيدة.

هالة صدقي: الكوميديا أفضل
 عالج للضغط العصبي واألحزان

الصباح الجديد - وكاالت:
في واقعة غريبة وأثارت الدهشة 
عبر منصات السوشــيال ميديا 
في مصر، ابتلع شــاب ســكيناً 
طوله 27 سنتيمتراً إال أن األطباء 
جنحوا في إخراجــه وإنقاذ حياة 

املريض.
وقــال وكيــل وزارة الصحة 
أن املريــض حضــر إلــى 
في  الدولي  املستشفى 
آالما  يعاني  املنصــورة 
البطن،  في  شــديدة 
األشــعات  وبعمــل 
وجود  تبن  والفحوص 
داخله،  غريب  جســم 
ومتكــن الفريق الطبي 
عمليــة  إجــراء  مــن 
الســتخراج  جراحيــة 
الغريــب  اجلســم 
وتكللــت  "الســكن" 
العمليــة بالنجــاح وخرج 

املريض بحالة مستقرة.
فيما قــال مدير املستشــفى أحمد 
حشــيش في تصريحات تلفزيونية أن 
السكن له مقبض بالستيكي ونصل 
حديدي حاد، كان من املمكن أن يحدث 

ثقبا في معدة املريض.
وقال إنه مــن املمكن أن يكون املريض 
أدخله خطأ باالجتاه املعاكس إلى فمه، 
أي من املقبــض وليس مــن النصل، 
خاصة أنه ال يعاني أي مشــكالت في 

عملية التنفس .

الدســوقي،  إيهاب  الدكتــور  وقــال 
استشــاري اجلراحة العامة، والذي قاد 
فريق اإلنقــاذ إلجراء جراحــة عاجلة 
للشــاب: "تعجبنا من كالم الشــاب 
أنه ابتلع ســكن مطبخ، وكان املهم 
املريض،  إنقاذ حيــاة  الينا  بالنســبة 
ودخلنا غرفة العمليات وفتحنا معدة 
املريــض، وفوجئنــا بوجود ســكينة 
مطبــخ ذات مقبض ونصــل حديدي 
حاد طولها 27 سنتيمتراً داخل املعدة، 
فاستخرجناها وسط تعجب اجلميع".

الصباح الجديد - وكاالت:
البريطانية  األزيــاء  عارضــة  أثــارت 
الشــهيرة ناعومي كامبل، جدال على 
بعد  االجتماعــي،  التواصل  مواقــع 
نشرها مقطعا مصورا لها وهي تقفز 
أمام األهرامات املصرية في محافظة 

اجليزة.
وشــاركت كامبــل الفيديــو عبــر 
حســابها الرســمي علــى موقــع 
مصر  فيه  وصفت  الذي  "إنستغرام"، 
خالله  من  وأشــارت  "جميلة"،  بأنها 
إلــى أنها حتتفل على أرضها بشــهر 

التاريخ األسود.
وقالــت ناعومي كامبــل: "القفز إلى 
شــهر التاريخ األســود، حيث بدأ كل 
شيء، إن ثقافتنا لها احلق أكثر من أي 
وقت مضى في معرفة تاريخ أسالفنا، 
فهم يشــيرون إلى السود في أميركا 
على أنهم أميركيون من أصل أفريقي، 
ولكن هــل يثقفونكم عن هذه القارة 
اجلميلــة". وتابعت: "يجــب أن تكون 
ثقافــة أفريقيــا إلزاميــة وأن يجري 
وضعها فــي مناهــج التعليم، لقد 
تغيرت األزمان، ال ميكننا كبح عقولنا، 

لذا ميكننا أن نتحد على نطاق 
عاملي لالحتفال بهذا التاريخ 

األسود".
احتفال  األسود"  و"التاريخ 
يقام فــي الواليات املتحدة 
ويُعــرف أيضــا بـ"شــهر 
األميركــي  التاريــخ 

األفريقي"، ويلقى اعترافا 
رســميا من احلكومات 

املتحدة  الواليات  في 
وكندا، كما اعترفت 

به أيرلندا وهولندا 
ململكــة  ا و

املتحدة.
احتفال  ويدعو 
يــخ  ر لتا ا "
األســود" إلى 
في  التفكير 
املهمة  األدوار 
التــي لعبها 
األميركيــون 
مــن أصــول 
يقيــة  فر أ
تشــكيل  في 

الواليات  تاريــخ 
املتحدة.

الصباح الجديد - وكاالت:
أوقفــت الشــرطة األميركية ســتة 
أشــخاص بعدمــا تالعبــوا بالالفتة 
الشهيرة في هوليوود من خالل تغيير 

حرفن، منها لتصبح "هوليبوب".
وبحســب وكالــة "فرانــس بــرس"، 
أن اخلطــوة ترمــي إلــى التوعية من 
ســرطان الثــدي. وقد انتشــرت في 
الساعات األخيرة عبر وسائل التواصل 
الالفتة  تظهــر  صــورة  االجتماعــي 
الشــهيرة في التلة املطلة على لوس 
أجنلــوس، لكن مع حرفــن معّدلن مبا 
يظهــر كلمــة "هوليبــوب" )"بوب" 

باإلجنليزية تعني "ثدي"(.
وأفادت قناة "إن بي سي لوس أجنلوس" 
بــأن هــذا العمــل يحمــل بصمات 

التوعية من سرطان  أرادوا  ناشــطن 
الثدي. واســتعملوا أغطية مشّمعة 
بشــكلها  األحرف  إلظهــار  ضخمة 
لوسائل  الشــرطة  وأوضحت  اجلديد. 

هــذه  أن  محليــة  إعــالم 
اخلطوة لم تلحق أي ضرر دائم 

بالالفتة.
وقال قائد شرطة لوس أجنلوس 

العمل  إن هــذا  لوري  ســتيف 
التخريبي "ليــس طريفا البتة"، 

مؤكــدا عبر تويتر أن "شــعارات 
لوس أجنلوس ثمينة".

وهــذه ليســت املرة األولــى التي 
حتــّور فيها أحرف الفتــة هوليوود، 
ناشــطون  عــّدل  أن  ســبق  إذ 
مرات  ثالث  للماريغوانــا  مؤيدون 
الضخمة  البيــض  احلروف  هذه 
لتحويــل كلمة هوليــوود الى 
باإلجنليزية  )"ويد"  "هوليويد" 

تعني "احلشيشة"(.

استخراج سكين من معدة مريض ناعومي كامبل أمام أهرامات 
مصر احتفاال بشهر التاريخ األسود 

نشطاء يحولون هوليوود الى هوليبوب 
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