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الصباح الجديد ـ وكاالت:
في الذكرى الســنوية األولى لوفاة 
وينليانغ،  لــي  الصيني،  الطبيــب 
الــذي كان من أوائــل الذين حذروا 
من كورونا، تركت إحداهن باقة من 
األقحوان خلف مستشــفى  زهور 
تقول:  رسالة  حتمل  املركزي،  ووهان 

"مّتى: 5:10".
وترمز الرســالة إلى آية في اإلجنيل، 
للمضطهديــن  "طوبــى  تقــول 
من أجــل احلق، فإن لهــم ملكوت 

السماوات".
وفارق لي )34 عاما( احلياة قبل عام 
بفيروس كورونا  إصابته  متاما، جراء 
الذي كان قد اكُتشف ألول مرة في 

مدينته، خالل عالجه أحد املرضى.
وأحيــت مجموعــة صغيــرة من 
الناس ذكرى وفاة لي الســنوية، زار 
الزهور  البعض املستشفى، وتركوا 

خلفهم.
وكان لي يعمــل طبيبا للعيون في 
ووهــان عندما الحظ مرضى تظهر 

لتلك  أعــراض مشــابهة  عليهم 
اخلاصة مبرض املتالزمة التنفســية 
الذي  "ســارس"  الشــديدة  احلادة 

انتشر بني عامي 2002 و2003.

وبعث الطبيب رســالة بشأن هذا 
األمر إلى زمالئه في 30 ديســمبر، 
قبل أن يكون من بني ثمانية مبلغني 
اســتدعتهم  الفيروس  عن  آخرين 

الشــرطة للتحقيق بتهمة "نشر 
شائعات".

وقال لي إن الســلطات طلبت منه 
توقيع رســالة يُتهم فيها باختالق 

"زعزعة  الى  أدت  زائفة"  "تعليقات 
النظام االجتماعي بشدة".

وأكدت وســائل اإلعــالم الصينية 
الرسمية وفاة لي في السادس من 
شباط العام املاضي، 2020، ومن ثم 
تراجعت بســرعة عن تقاريرها في 

هذا الشأن.
وفي اليــوم التالي، عــّم الغضب 
الصــني بعد ان أعلن مستشــفى 

ووهان املركزي وفاة لي رسميا.
وأفاد املستشفى في بيان أن "طبيب 
العيون لي وينليانغ الذي يعمل في 
لألسف  أصيب  والذي  مستشفانا، 
الرئوية  االلتهابات  خالل مكافحته 
الناجتة عن فيروس كورونا املستجد، 
توفي عند الساعة 2,58 صباحا في 
7 فبرايــر عام 2020 على الرغم من 
كل اجلهــود التي بُذلــت إلنقاذه". 
باألســف  البيان "نشــعر  وأضاف 

واحلزن العميقني ملا حصل".
وتســببت وفاة لي بحزن كبير في 
الصني، التــي بات جــزء كبير من 

شعبها ينظر إليه كبطل حقيقي، 
ضحى بنفســه من أجل ســالمة 

غيره.
وأجرت السلطات الصينية حتقيقا 
إلى  بالنهاية  وفاة لي، خلــص  في 
وجوب توبيخ الشرطي الذي عاقب 

الطبيب.
وال يزال أمر وفاة لي من املوضوعات 
احلساســة في الصــني، وامتنعت 
أسرته عن إجراء مقابالت صحفية 

جراء ذلك.
وحتى الشــخص الذي ترك الزهور 
مقابالت  إجــراء  رفض  والرســالة 
صحفية، وقال إن ذلك "غير مريح" 

بالنسبة له.
بطــال وطنيا  الطبيب  وبات هــذا 
احملليني  في مواجهــة املســؤولني 
التكتم على  املتهمــني مبحاولــة 
املرض في بداية انتشاره. وكتب أحد 
زمالئه على موقع "ويبو" للتواصل 
االجتماعي: "إنه بطل أنذر بانتشار 

املرض ودفع حياته ثمنا".

اتهمته السلطات بزعزعة النظام االجتماعي بشدة ألنه كشف أمر الفايروس

تكريـم انجيلـي سـري للطبيـب الصينـي
الـذي أبلـغ عـن خطـر كورونـا فـأودع السجـن

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
عقــب فشــل حكومــة االقليم 
واحلكومــة االحتادية فــي تطبيق 
بنود وفقــرات االتفاق الذي وقعته 
لتطبيــع االوضــاع فــي قضــاء 
ســنجار، ناشــدت مئات العوائل 
العائدة الى قضاء سنجار، حكومة 
االقليم بالسماح لها بالعودة الى 
مخيمات النازحــني في محافظة 
دهوك، وذلك عقب تدهور األوضاع 
االمنيــة داخــل القضــاء، بعــد 

التهديدات التــي أطلقها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان.

وقال اردوغان في احدث تصريح له، 
ان بالده مستعدة لتنفيذ عمليات 
عسكرية مشــتركة مع احلكومة 
الشهيرة،  مقولته  وكرر  العراقية، 
التي نشرتها وكالة األناضول،"أننا 

قد نأتي على حني غرة ذات ليلة".
وقدمت نحــو 200 عائلــة ايزدية 
الى ســنجار طلباً  عادت حديثــاً 
الــى وزارة الداخليــة في حكومة 

االقليم، للسماح لها بالعودة الى 
كشفت  إلحصائية  وفقاً  اخمليمات 
واملهجرين  الهجــرة  دائــرة  عنها 
العراقية فرع دهــوك، وذلك عقب 
تهديــدات الرئيــس التركي رجب 

طيب اردوغان.
أمني،  محمــد  اســكندر  واوضح 
مدير فــرع دهوك لدائــرة الهجرة 
واملهجريــن العراقية، في تصريح 
ان  اجلديــد،  الصبــاح  تابعتــه 
مئات االشــخاص قدمــوا طلبات 

خاصة بالعودة الــى اخمليمات بعد 
التهديدات التركية.

ويواجــه االيزديــون فــي قضــاء 
سنجار والقرى التابعة له اوضاعاً 
معيشــية صعبة، في ظل تراجع 
الواقــع اخلدمــي وبــروز صراعات 
الفصائل  بعــض  بني  سياســية 
القريبة من  الكرديــة  املســلحة 
حزب العمال الكردستاني واحلشد 
من جهة، واخرى قريبة من حكومة 
االقليم واحلزب الدميقراطي وتركيا. 

هجرة عكسية لعوائل ايزدية الى المخيمات بعد 
التهديدات التركية 

الصحة تتخوف من تفشي خطير لكورونا
وتطلق حملة لمحاسبة المخالفين

اطراف اتفاق سنجار تفشل في تطبيقه  أكدت أن تلقي اللقاح ال يغني عن ارتداء الكمامات والتباعد

بغداد - وعد الشمري:
أكدت وزارة الصحــة والبيئة، أن 
تلقي لقاح فيروس كورونا ال يغني 
وضمان  الكمامــات  ارتــداء  عن 
متوقعة  االجتماعــي،  التباعــد 
ظهور الساللة الثانية في العراق، 
أي  تســجيل  عدم  أكدت  لكنها 

حالة لغاية األن.
وقال املتحدث باسم الوزارة سيف 
"الصباح  إلــى  حديث  في  البدر، 
صدرت  "تأكيــدات  إن  اجلديــد"، 

منــا طــوال األســابيع املاضية 
الوقاية  بإجراءات  االلتزام  بضرورة 
األساسية وهي ارتداء الكمامات، 

والتباعد االجتماعي".
وأضاف البــدر، أن "املواطن أصبح 
ولعل  اإلجــراءات،  لهذه  يهتم  ال 
نســبة امللتزمني في وقت سابق 

كان أعلى من الوقت احلالي".
وأشار، إلى أن "التحذيرات صدرت 
مبكراً بإمكانية حصول تفشــي 
وبائي وحتدثنا عن خطورة املوقف، 

دخولنــا فصل  مــع  خصوصــاً 
الشــتاء وظهور ســاللة جديدة 
فتكت بأنظمة صحية لعديد من 

البلدان".
وأورد البدر، أن "العراق لم يسجل 
بالســاللة  إصابــة  اآلن  لغايــة 
اجلديدة لكنه أمر متوقع احلصول، 
أن  ممكن  تنفســي  فيروس  كونه 

يتنقل بني مختلف البلدان".
وكشف، عن "حملة وطنية بدأت 
األسبوع املاضي حملاسبة اخملالفني 

احلكوميــة  املؤسســات  فــي 
احملالت  وغلق  واملــدارس  واألهلية 

اخملالفة".
ويواصــل البــدر، أن "الوضع في 
العراق فــي التعامل مع اجلائحة 
جيــد جــداً، لكن هــذا ال يعني 
أننا قد جتاوزنــا اجلائحة، فالقدرة 
التشــخيصية قــد تصاعــدت 
انخفاض  علــى  ذلك  وانعكــس 
واضح في اإلصابات والوفيات مع 

زيادة في حاالت الشفاء".

وساطة أوروبية لكبح األزمة السودانية
وزير النفط: 80 دوالرًا للبرميل هو3اإلثيوبية بعج فشل المحاوالت االفريقية

6السعر المناسب للبالد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلــن البنك املركــزي العراقي، 
امــس االحــد إطــالق خدمــة 
االلتحاق الرقمي التي تعد األولى 

من نوعها في البالد واملنطقة.
"االلتحاق  ان  للبنــك  بيان  وذكر 
الرقمــي هو نظــام مالي رقمي 
متكامــل يعزز من االســتقالل 
والتحــرر املالــي مــن االنظمة 
يعمل  حيث  التقليديــة،  املالية 
على حتويــل العراق إلى دولة اقل 
ميكن  ما  النقــد  علــى  اعتمادا 

الدولــة مــن محاربة الفســاد 
والتهــرب والبيروقراطيــة فــي 
التعامالت املاليــة داخل البنوك 

العاملة في العراق".
اجتاهاً  اخلدمة  وأوضح "تعد هذه 
حديثــاً ومختلفــاً ملــا حتققها 
ضمنها  مــن  عــدة  مزايا  مــن 
املالية بشــكل  العمليات  إجراء 
إلكتروني رقمي حديث مما يختصر 
الزمن واملسافات اجلغرافية ورفع 
القطاع  التقليديــة في  احلواجز 

املصرفي العراقي". 

البنك المركزي يطلق خدمة مالية 
األولى من نوعها في العراق والمنطقة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قدرتها  رفع  الكهربــاء  وزارة  رهنت 
االنتاجيــة الى 32 الــف ميغاواط 
املالية  والتخصيصات  الوقود  بتوفر 
، فيما أكدت ان انتاجها احلالي يصل 
ألــف ميغاواط بســاعات   12 الى 
جتهيز تتفاوت بــني منطقة وأخرى، 
كاشفة عن استنفار اجلهود من االن 

استعداداً ملوسم الصيف املقبل.
الوزارة، أحمد  وقال الناطق باســم 
العبادي، في تصريح رسمي: "خالل 
الســنوات املاضية عمــدت الوزارة 
الــى توفير طاقــات توليدية تصل 

الى 32 ألف ميغــاواط من املمكن 
ان حتول الــى انتاجية في حال توفر 
احملطات  بتشــغيل  الكفيل  الوقود 
والتخصيصات املالية الجراء اعمال 

التأهيل والصيانة.
وأضاف ان "االنتــاج احلالي ميكن ان 
يرتفع في حال اجناز اعمال الصيانة 
الدوريــة علــى عدد مــن الوحدات 
واحملطــات اســتعدادا  التوليديــة 
ملوســم الصيف املقبل"، مبينا أن 
"الوحدات التــي جتري عليها اعمال 
طاقاتها  تقــدر  احلالية  الصيانــة 

االنتاجية بـ 5 آالف ميغاواط".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ثمن حتالف ســائرون امــس االحد، 
املاليــة في مجلس  اللجنة  جهود 
الواضح  الكبيــرة وحرصها  النواب 
على اخراج املوازنة االحتادية بصيغة 

علمية ومهنية.
وقــال التحالــف في بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، انه 
"يتابــع بــكل جد واهتمــام عمل 
اللجنة املالية فــي مجلس النواب 
الكبيرة  جهودهــا  ويثمن  العراقي 
الواضــح علــى اخراج  وحرصهــا 
املوازنــة االحتاديــة بصيغة علمية 
ومهنيــة مبنيــة علــى معطيات 
واقعية هدفهــا ايجاد خطة مالية 

واقتصاديــة قــادرة على انتشــال 
العراق من ازمته املالية دون املساس 
التي  االجتماعية  الشــرائح  بقوت 
تنتظــر نوافذ احللــول وليس اثقال 

كاهلها مبزيد من التبعات".
اتضح  "قــد  انه  البيــان  واضــاف 
وواضــح جهــود  بشــكل جلــي 
اللجنــة املالية حــني رفضت فقرة 
االستقطاعات من الرواتب وعاجلتها 
اوصلت  وبذلــك  بطريقــة مهنية 
رســالة ايجابية جلميــع املوظفني 
واملتقاعديــن ان مجلــس النــواب 
دائما على  وجلانه اخملتصة يحرصون 
ان يكونوا عونــا وصوتا مدافعا عن 

حقوق جميع العراقيني".

تثمين جهود المالية النيابية لتفاديها 
اإلضرار بالموظفين والمتقاعدين

الكهرباء: قادرون على انتاج 32 
ألف ميغا واط عند توفر الوقود 

والتخصيصات 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنفيذ  مراقبــة  طالبــت جلنــة 
النيابية امس  البرنامج احلكومي 
االحد بخفض سعر صرف الدوالر 
دينار عراقي،   1300 الى  االميركي 
فيما وجه رئيس مجلس القضاء 
االعلــى فائــق زيدان، بــأن يكون 
ألعضــاء االدعاء العــام في كل 
احملافظــات دور اكبر في مكافحة 
الفســاد، من خــالل متابعتهم 
املوازنة  تخصيصات  صرف  ألوجه 

للعام احلالي
ووفقــا لبيان صدر عــن اللجنة 
اجلديد  الصباح  تلقــت  املذكورة، 
نســخة منه امس األحــد، ان " 
تعديالت موازنــة 2021 تضمنت 
اضافــة مبلــغ مقــداره ) 500( 
مليــار دينــار كتعويضــات ملــا 
املقاولني  من  باملتضررين  وصفته 
نتيجة  فرق ســعر الــدوالر على 

نشاطاتهم.
واعتبــرت اللجنة فــي بيانها ان 
هذا املقترح: "يدلل بشكل واضح 
على ظهور اآلثار الســلبية لرفع 
ســعر صــرف الدوالر فــي وقت 
قصير جدا، ولكن املســتغرب ان 
ال يلحظ الضــرر والتضييق الذي 
ســيطال ماليــني العراقيني من 
واملشــمولني  احملدود  الدخل  ذوي 
االجتماعية  الرعايــة  بشــبكة 
واملعتمدين علــى الدخل اليومي 
الشــحيح، وهم أولــى بالرعاية 
واحلماية مــن الضرر املترتب على 

رفع سعر الصرف".
مطالبتهــا  اللجنــة  وجــددت 
بإعــادة النظــر بســعر الصرف 
ليكــون )1300( دينــار لكل دوالر 

"لنحمــي ماليــني العراقيني من 
هذه التداعيــات والتضييق على 

مستوى معيشتهم".
اللجنة طالبت ايضا "بإلغاء املادة 
)56( التــي تنص على اســتثناء 
العجــز اخملطط باملوازنة لســنة 
2021 من النســبة الــواردة في 

قانــون اإلدارة املالية النافذ والذي 
ال يسمح بزيادة العجز عن نسبة 

٪3 من الناجت احمللي اإلجمالي".
ورأت جلنة مراقبة تنفيذ البرنامج 
احلكومــي النيابيــة، انــه مــن 
"املســتغرب ان تطالب احلكومة 
في املادة )57( مــن قانون املوازنة 

بعــدم نشــر تعليمــات تنفيذ 
املوازنة في اجلريدة الرسمية وهو 
مايتنافى مع الشــفافية واتاحة 
املعلومة للجهات الرقابية والرأي 

العام".
قبل  الفساد  تفادي  وفي ســياق 
رئيــس مجلس  وقوعــه، وجــه 

القضاء االعلى فائق زيدان، االدعاء 
العام باتخاذ االجــراءات الفاعلة 

ملكافحة الفساد االداري.
وذكــر بيــان صدر عــن مجلس 
تلقت  االحــد،  امــس  القضــاء 
الصباح اجلديد نســخة منه، ان 
االعلى  القضاء  "رئيس مجلــس 

القاضــي فائق زيدان التقى اليوم 
جميع  فــي  العامــني  املدعــني 
املناطــق االســتئنافية لكافــة 
احملافظات بحضور السادة كل من 
رئيس االدعاء العام سالم محمد 
نــوري البدراني ورئيس االشــراف 

القضائي جاسم محمد عبود".

مطالبة نيابية بخفض سعر الدوالر الى 1300 دينار 
حماية للماليين من ذوي الدخل الشحيح

مجلس النواب "ارشيف"

جراء تضمين الموازنة 500 مليار دينار لتعويض المقاولين المتضررين

 القضاء يعتزم متابعة صرف تخصيصات الموازنة تحسبا لمخالفة القانون
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
التخطيط حزيران  وزارة  حــددت 
املقبل موعداً الستكمال مشروع 
)بنك املوظفني( في خطوة حلصر 
الوهميني  وكشــف  اعدادهــم 
منهــم وذلــك ضمن اجــراءات 

االصالح احلكومي.
وزارة  باســم  املتحــدث  وأورد   
الزهرة الهنداوي  التخطيط عبد 
"الوزارة  ان  في تصريح رســمي، 
تواصل عملها إلجناز مشروع بنك 
املوظفني املؤمــل ان يكتمل في 
بالتعاون مع بقية  املقبل  حزيران 
الوزارات واملؤسسات احلكومية". 
فرقا  التخطيط  وزارة  وشــكلت 
جوالة من موظفي اجلهاز املركزي 
لإلحصــاء لزيــارة املؤسســات 
بيانات  على  للحصول  احلكومية 
املوظفني، اذ مت تسجيل اكثر من 
مليوني موظف لغاية االن ضمن 

قاعدة البيانات.
وبــني الهنــداوي ان "اهمية هذا 
امللف تكمــن ببناء قاعدة بيانات 
اي  وفك  املوظفني  عن  تفصيلية 
ازدواج موجود وتســهيل عملية 
صــرف الرواتــب عبــر منصــة 
التخصصات  ومعرفة  الكترونية 

والتحصيــل  اخلدمــة  ومــدة 
الدراسي وبيانات اخرى".

ووصف اســتجابة مؤسســات 
الدولــة لهذا املشــروع باجليدة 
بعد صدور توجيهات من مجلس 
الــوزراء بهذا الصدد وتشــكيل 
جلنة عليا برئاسة وزير التخطيط، 
وان " هنــاك تفاعل وتعاون الجناز 
اخلاصة  البيانات  قاعدة  تفاصيل 

مبوظفي مؤسسات الدولة ".
علــي عالوي  املالية  وزيــر  وكان 
صحافية  تصريحات  في  كشف 
عــن ان "اكثر مــن 10 باملئة من 
ومزدوجو  فضائيــون  املوظفــني 
رواتب"، حيث يتراوح عددهم في 
 200 بني  احلكومية  املؤسســات 
الــى 300 ألف، وان "نســبة 40 
باملئة من رواتب املوظفني موطنة 

والنسبة بتزايد".
وســبق ان اقرت وزارة التخطيط 
بان احلكومــة ال متتلك احصائية 
في  املوظفني  عدد  عن  رســمية 
لدى جهاز  وما مســجل  الدولة 
االحصاء املركــزي هو 2 مليون و 
700 ألف موظــف فقط .. لكن 
بيانــات وزارة املالية تنافي الرقم 

املذكور.. 

استكمال بنك الموظفين وكشف 
مزدوجي الرواتب والوهميين في 

حزيران المقبل



محليات 2
العراق والممثلة االممية 

يبحثان االستعدادات 
لتنفيذ التعداد السكاني

انجاز المراحل النهائية 
لنصب 8 خزانات استراتيجية 

في ُمستودع الفاو النفطي

»النهرين االسالمي« يستأنف 
ترويج معامالت منح التمويالت 

بغداد - الصباح الجديد: 
بحث وزير التخطيط الدكتــور خالد بتال النجم 
يوم امس األحد، مع الســيدة ريتا كولومبيا، ممثلة 
صندوق االمم املتحدة للسكان، في العراق، والوفد 
الوزارة الجراء  اجراءات واســتعدادات  املرافق لها، 
التعداد العام للســكان، ودور الصندوق في دعم 
جهود اجلهاز املركزي لالحصاء في تنفيد التعداد.

واكــد الوزير خالل اللقاء الذي حضره املستشــار 
الوطنــي للتعداد الدكتور مهــدي العالق، ومدير 
عام التعاون الدولي الدكتور ساهر عبد الكاظم، 
ان وزارة التخطيط، تبــذل جهودا كبيرة من اجل 

توفير الظروف املناسبة لتنفيذ التعداد ؟
واشــار الوزير الى ان اســباب تأجيل تنفيذه في 
العام املاضي كانت ترتبط بظروف صحية ومالية 
واجهت العراق ، مضيفا، ان العمل لم يتوقف، وان 
قطاعــات العمل اخملتلفة تواصل تنفيذ خططها 

اخلاصة بتنفيذ التعداد .
واكد وزير التخطيط على املضي في اســتكمال 
البنــى التحتية وتطوير القــدرات للعاملني على 
تنفيذ مشروع التعداد، وان هناك تعاونا جيدا بني 
الوزارة واحلكومات احمللية فــي احملافظات، واقليم 
كردستان، اسهم في تذليل الكثير من العقبات، 

ومعاجلة املشاكل الفنية واالدارية.

بغداد - الصباح الجديد: 
واصـــل شركة ابن ماجد العامة إحدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن أعمالها في مشروع إنشاء 
ونصــب ) ٨ ( خزانات للنفط اخلام ســعة اخلزان 
الواحد ) ٥٨٠٠٠ ( متر مكعب في ُمســتودع الفاو 
النفطي مع شــبكة األنابيب والُبنــى التحتية 

اخلاصة باملشـروع .
وأفـــاد مدير عام الشركة املهندس حيـدر طاهـر 
جاســـم ان املشــروع في مراحله النهائية حيث 
مت رفع الســقف العائم للخزان رقم ) ٧ ( بأحدث 
تقنية استخدمتها الشركة وألول مرة في العراق 
عن طريــق الهواء املضغــوط بإســتخدام ) ٤ ( 
محركات نفاثة لرفع الســقف العائم الذي يبلغ 
وزنه أكثر من ) ٦٥٠ ( طنا الى ُمســتوى الفحص 

بأرتفاع ) ٢ ,٢ ( مترا .
واضاف مدير عام الشركة أن العمل يتواصل أيضاً 
إلجناز اخلزان الثامن واألخيــر بهمة عالية وجهود 
جبارة من الكوادر الهندسية والفنية في الشركة 
إذ مــن املؤمل إجناز األعمــال امليكانيكية للخزان 
ِخالل شــهر ليكون جاهز للفحص ، موضحاً بأن 
هذه اخلزانات تستخدم كخزين استراتيجي لغرض 
تصدير النفط من منافذ التصدير املُعتمدة حيث 
ستســهم في تعزيــز القدرة التخزينيــة وزيادة 

القدرة التصديرية للبلـد 

منى خضير عباس
اعلن مصرف النهرين االسالمي )مصرف حكومي( 
عن اســتئناف منح التمويــالت على وفق الصيغ 
االســالمية خملتلف املرابحات بعــد توقف لفترة 

قصيرة المور حسابية وتنظيمية«.
واوضــح املصرف فــي بيان لــه ان« املصرف وجه 
فروعه كافة باســتئناف ترويــج معامالت منح 
التمويالت  للمواطنني واملوظفني بجميع انواعها 
والتســهيالت املالية،بعد ان مت ايقاف عملية منح 
التمويالت المــور حســابية وتنظيمية ،وكذلك 
مــن اجل اعداد اليــات جديدة فــي عملية املنح 
جلميــع التمويالت والتي متنح علــى وفق الصيغ 

االسالمية».
واشــار املصرف في بيانه الى ان » التمويالت التي 
مت استئنافها )شــراء العقار بالنسبة للموظفني 
املوطنــني رواتبهم لــدة املصرف حصرا وشــراء 
السيارات ومتويل املشــاريع الصغيرة واملتوسطة 
ومتويــل العالج ومتويــل التعليم والزواج وشــراء 
السلع( اضافة الى التمويالت االخرى التي مينحها 

املصرف«.
ولفت البيان الى ان » مصرف النهرين االســالمي 
طالب دوائر ومؤسسات الدولة بإلزام موظفيهم 
القوات االمنية  وكذلك املواطنني الكسبه وافراد 
بضرورة االســراع بتســديد ما بذمتهم من ديون 
واســترداد حقــوق املصــرف املتأخــرة واملترتبة 

لتجنيبهم التبعات القانونية ». 

االثنني 8 شباط 2021 العدد )4592(

البصرة - سعدي السند:

اجلديد  الصبــاح  مكتــب  تابع 
في البصرة جانبا من أنشــطة 
في  العلوم  كليــة  وفعاليــات 
جامعة البصرة بالتنســيق مع 

الزمالء في اعالم الكلية .
فقــد متكــن فريــق بحثي من 
جامعــة البصــرة ودائرة صحة 
تتابعات  تســجيل  من  البصرة 
اجلينوم الكامل لفايروس كورونا. 
تألف الفريق من الدكتور عدنان 
عيسى البدران والدكتور هشام 
العلوم  فياض محمد من كلية 
والدكتــور زهير عبد الكرمي عبد 
الرضا من دائــرة صحة البصرة 
والدكتور رغدان هاشم محسن 
الزراعــة وحال فاضل  من كلية 
البحار  علوم  مركز  حســن من 
اجلينوم  تتابعات  تســجيل  من 
الكامل لفيروس كورونا املعزولة 
محافظة  مــن  مرضــى  مــن 

البصرة. 
ان مشروع  الدكتور عدنان  وقال 
الكامل  اجلينوم  تتابعات  دراسة 
19 هــو   - لفايــروس كوفيــد 
واالختالف ما  التشــابة  ملعرفة 
في  املوجودة  الفايروســات  بني 
العراق واحمليطة بنا في دول اجلوار 
، وقد متكن  ومعرفة مصدرهــا 
فريقنــا البحثي من تســجيل 
عزلتني في بنك اجلينات العاملي 
وفي  االمريكي   NCBI موقع  في 
موقع االرشــيف االوربي وموقع 

بنك اجلينات الياباني . 
وأوضح الدكتور هشــام ان هذا 
العمل جاء ضمن اجلزء االول من 
مشروع تســجيل جديد لعزلة 
املعزولة   19  - كوفيــد  فايروس 
مــن البصرة ، اما اجلــزء الثاني 
علمي  بحث  نشــر  سيتضمن 

متكامل في مجالت عاملية . 
واضــاف الدكتــور عدنــان : ان 
العمل مت في مختبرات الصحة 
العمل  نهدي هــذا  و  العامــة 
الــى جميع الفريــق التطوعي 
البصــرة  جلامعــة  والبحثــي 

الذي كان له الــدور الريادي في 
الدؤوب  والعمل  الوباء  مواجهه 

خلدمة بلدنا العزيز

اليوم العاملي للتعليم
للتعليم  العاملــي  اليــوم  وعن 
رياض سعد  الدكتور مهند  قال 
مســؤول املوقع األلكتروني في 
اجلديد:  للصباح  العلــوم  كلية 
كان لكلية العلــوم الدور األبرز 
في ظل جائحــة كورونا لتعدد 
أقســامها العلميــة فمنها مت 
انتاج الوســط الناقــل ومنها 
انبثــق التعليــم األلكترونــي 
التدريبية  والــدورات  والــورش 
لتصل الــى أكثر مــن 30 دورة 
تدريبية وورشــة عمل احترافية 

خالل أقل من ســتة أشهر ومن 
ضمن اجنازات كليــة العلوم ان 
موقعها األلكترونيتصدر جميع 
املواقع األلكترونية األخرى خالل 
عــام 2020 وكذلــك مت اعتماد 
ومت  األلكترونــي  التســجيل 
للتسجيل  صفحات  استحداث 
الصفوف  وحتديــث  األلكتروني 
 2020 العام  ليكون  األلكترونية 
بأمتياز لكلية  ألكترونيــا  عاما 

العلوم.

دراسة نظرية لتجمع من 
هوائيات القضبان العازلة

ونظمــت كلية العلــوم حلقة 
نقاشــية عــن دراســة نظرية 
لتجمع مــن هوائيات القضبان 

العازلة واملثارة بواسط تصاميم 
جديدة من الهوائيات الشريطية 

للباحثة ريام احمد مطشر . 
الدراســه الى تصميم  وتهدف 
هوائيــات شــريطية جديــدة 
 HFSS برنامــج  بواســطة 
واســتخدامها كمغذيات الثارة 
نظام مــن التجمــع لهوائيات 
القضبــان العازلــة وبيان مدى 
التحسن في اداء هذه الهوائيات 
الســتخدامها لتغطيــة مدى 
اوسع من الترددات بعد التحسن 
في عرض احلزمــة الترددية لها 
مســتندين الى جتــارب وبحوث 

حديثة في هذا اجملال .
طرحــا  الدراســه  وتضمنــت 
للهوائيات  العامــة  للمفاهيم 

وتطبيقاتهــا العمليــة ومدى 
التطور الذي تشــهده من خالل 
تصميم الهوائي واســتخدامه 
فــي تغذيــة وتشــكيل نظام 

للهوائي الشريطي.

كشف امراض القلب 
بأستخدام تقنيات الهندسة 

الطبية
ونظمت وحدة االرشاد النفسي 
و التوجيــه التربــوي في كلية 
العلوم باشراف مسؤول الوحدة 
الدكتورة اميــان عبد اهلل جعفر 
و بالقاء الدكتــورة مروة صائب 
والتي هي بعنوان كشف وقياس 
بأســتخدام  القلــب  امــراض 

تقنيات الهندسة الطبية

الــى تقدمي  احملاضرة   وهدفــت 
محتــوى معرفــي وعلمي في 
الطبية  الهندســة  اختصاص 
الضــوء على مجاالته  والقت   ،
وتطوره وتقنياتــه واهمية دوره 
في الوقت احلالــي كونه حلقة 
الهندســة  وصــل بني علــوم 

والطب.
وتضمنــت احملاضرة مقدمة عن 
واهميتها،  الطبية  الهندســة 
الطبيــة،  الهندســة  فــروع 
هندســة معاجلــة االشــارات 
اهميــة تخطيــط   ، احليويــة 
القلــب ، خصائــص موجــات 
القلب،  مــرض الرجفان االذيني 
الدماغية،  السكتة  الرفرفة–   -
مطــوره  هندســية  تقنيــات 
للفائدة  القلب  اشارت  لتتنقية 

التشخيصية والبحثية.
واوصت احملاضــرة بأهمية فروع 
الهندســة الطبية في عصرنا 
التقني احلاضــر ومالها من دور 

في تطور الرعاية الصحية .

االشجار واهميتها 
االقتصادية

ونظمــت كلية العلــوم حلقة 
االشــجار  بعنــوان  نقاشــية 
واالنســان  للبيئة  واهميتهــا 
للباحثة حوراء  واحليوان لطالبة 
حســن ناصر ، وهدفت الدراسة 
الــى حتديــد اھمیة االشــجار 
ومعرفة انواع امللوثات في التربة 
من خالل اســتخدام االشــجار 
امللوثات  وتأثير  للتلــوث  كدليل 

على منو وتطور االشجار.
وتضمنت الدراسة عرض اهمية 
للبيئــة مــن خالل  االشــجار 
التخلص مــن امللوثات اخملتلفة 
اضافة  الكبير في  واســهامها 
االوكســجني للغــالف اجلــوي 
اوكســيد  ثنائي  والتخلص من 
الكاربــون وكذلــك االســهام 
البيئــي وتلطيف  التــوازن  في 
اجلــو والتخلــص مــن ظاهرة 
االحتبــاس واحلــراري كما تعد 
االشــجار املصدر االســاس في 
غذاء االنســان والكائنات احلية 

االخـرى.

الصباح الجديد تزور كلية العلوم في جامعة البصرة

أنشطة وفعاليات تخصصية تعزز المسيرة
 العلمية الجامعية و تخدم المجتمع

 ان مشروع دراسة 
تتابعات الجينوم 

الكامل لفايروس 
كوفيد - 19 هو 
لمعرفة التشابة 
واالختالف ما بين 

الفايروسات الموجودة 
في العراق والمحيطة 

بنا في دول الجوار 
ومعرفة مصدرها

الباحثة ريام احمد الدكتور مهند رياض

الباحثة هبة خالد الباحثة حوراء حسن الباحثة نور احمد
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واسط - الغانم: 

أعلــن محافــظ واســط الدكتور 
محمد جميل املياحي عن حســم 
موضــوع أصحاب العقــود اجملانية 
واالجــراء اليومني فــي جميع دوائر 
الدولــة باحملافظــة وحتويلهم الى 
عقــود نظامية وقانونيــة والبالغ 
عددهم أكثر من 28 ألف شــخص 
املوازنة  فــي  حقوقهم  وتضمــني 

االحتادية لعام 2021 .
جاء ذلــك خالل إجتماع موســوع 
عقد مع ممثلني عن هذه الشــريحة 
الواســعة والتــي غالبيتهــا من 
اخملتلفــة  الشــهادات  أصحــاب 

احلاصل  النقص  واستطاعوا ســد 
في دوائر الدولــة باحملافظة خاصة 
احملاضرين في تربية واســط والذين 
يزيد عددهم عــن 22 ألف محاضر 
موزعــني في جميع  وإداري  مجاني 
املــدارس التي كانــت تعاني نقص 
املــالكات واالختصاصات  كبير في 

التربوية.
وأكد خالل االجتمــاع الذي حضره 
يابر  عبــاس  احملافظة  عــن  النائب 
ومــدراء الدوائر املركزيــة واللجان 
املعنية إضافة الى ممثلي املنسقّيات 
لهذه الشــرائح التي صبرت كثيراً 
وحتملت كثيراً عن شــمول اجلميع 
واداريني  بقرار 315 مــن محاضرين 
وحراس وحرفيني .. وحتتسب سنوات 

واملنافسة  التعيني  ألغراض  اخلدمة 
الوظيفيـــة  الدرجـــات  علــى 

القادمـة. 
وقال ال توجــد بعد اليوم صفة اجر 
يومــي او مجاني فاجلميع يتحولون 
إلى عقــود نظاميــة وقانونية مع 
التأكيد على إكمال كافة اإلجراءات 
املتعلقة بذلك خالل هذا االســبوع 
وإرســال البيانات الى ديوان الرقابة 
املالية كما وســيتم وفتح اضابير 
اســوة   ، بهم  وظيفيــة خاصــة 
باملوظفني على املــالك الدائم بعد 
املصادقــة على املوازنــة وتكييف 

وضعهم ادارياً .. 
وأوضح أن الفئات املشــمولة بقرار 
315 هــم كل من عقــود صندوق 

دعم واسط وعقود تنمية االقاليم 
ومحاضري وإداريي وحراس وحرفيني 
 2020 السنوات السابقة مبا فيهم 
الذيــن يعملون في تربية واســط 
كذلك االجراء اليوميني في الصحة 
اجملانيني  والعاملني  البلدية  والدوائر 

في كل الدوائر
وأشــار الى أن هذه الفئات قدمت 
بال  للمحافظة  تقــدم  زالــت  وما 
وأغلبهم  عديدة  لســنوات  حقوق 
مــن ذوي اخلبــرات واالختصاصات 
املفيدة واملهمة والبد من إنصافهم 
وأقل ما ميكــن أن يقدم له أن يكون 
موظفــني بصفة عقود قانونية مع 
دوائرهم وضمــان حقوقهم املالية 

وغير املالية .

تقرير

محافظ واسط يعلن تحويل أصحاب العقود والمجاني الى عقود نظامية 

على شحونة 
بتوجية من وزيرة االعمار واالسكان 
نازنني  املهندسة  العامة  والبلديات 
محمد وسو ومبتابعة مستمرة من 
قبــل املهندس جنــم احليالي مدير 
تتواصل  للماء  العامة  املديرية  عام 
اجلهود الفنية والهندسية من اجل 
املقدمة  ارتفاع مســتوى اخلدمات 
املاء  توفير  مجــال  في  للمواطنني 
الصالح للشــرب من خــالل اجناز 

املشاريع االستثمارية للوزارة . 
للمديرية  االعالمي  املكتب  واوضح 
العامة للماء فــي تصريح  له عن 
متكن مالك املديريــة العامة للماء 
ودائــرة املهنــدس املقيــم ومالك 
الشــركة املنفذة شــركة براتيبا 
الهندية عن  ارتفاع نسب االجناز في 
مشروع ماء النهروان الى  ٧٦% ، في 
منشــأته ، موعزا هذا االرتفاع الى  
للمشروع  األخيرة  امليدانية   الزيارة 
من قبل املهندس جنم احليالي مدير 
عــام املديرية العامــة وتوجيهاته 
إيجابيا  اثر  تركت  التي  املســتمرة 
في دعــم وتقدم العمــل ، فضال 
عن النتائــج اجليدة في  تســوية 
وحل جميع املشــكالت واملعوقات 
احللول  وأيجاد  املنفذة  الشركة  مع 
املناسبة لها في أجناز املشروع خالل 

العام املقبل .

للمديرية  االعالمــي  املكتب  وأكد 
العامة للماء ردا علــى تقرير قناة 
العراقيــة الــذي وصف املشــروع 
بالنائــم ، موضحــا ان العمل في 
املشــروع جــار على قدم وســاق  
عكس ما ذهبــت اليه في تقريرها 
وتســليط  املشــروع  حول  األخير 
الضوء على اجلوانــب املظلمة في 
عمل املشــروع ، والتي حتسب على 
الفترات السابقة من عمل املشروع  
بســبب الظروف املاليــة واألمنية 
والصحيــة الصعبة التــي مر بها 
اذا أعربــت املديرية العامة   ، البلد 

للماء عن أملها في املستقبل من 
احلقيقة  نقل  في  اإلعالم  وســائل 
وتســليط الضــوء علــى اجلوانب 

اإليجابية ال السلبية فقط.
يذكر أن املشروع من اشراف املديرية 
العامة للماء وتنفيذ شركة براتيبا 
الهندية حيث يسهم املشروع في 
خدمة اكثر من ٣٠٠ الف نســمة 
للمواطنني فــي منطقة النهروان 
والكرغولية و٩ نيســان في بغداد 
٤٠٠٠م٣فــي  انتاجيــة  وبطاقــة 
الساعة ومن املؤمل افتتاحة خالل 

العام املقبل . 

بغداد - الصباح الجديد: 
حمود  قاسم  املهنـدس  أعـلـن 
منصــور مديــر عام الشــركة 
الغذائية  املــواد  العامة لتجارة 
احدى تشــكيالت وزارة التجارة 
عن توريد مادتي الســكر وزيت 
جتهيزهــا  لغــرض  الطعــام 
للمواطنــني ضمــن مفــردات 
املدير  واكد  التموينية.  البطاقة 
العام في تصريح له أن الشركة 
مادة  لشــراء  تعاقــدات  اجرت 
 )81.280( بواقع  احمللي  الســكر 
طنا لتجهيــز مفردات البطاقة 

التموينية .
وتابع حمود بانه مت البدء بسحب 
الســكر  مادة  مــن  النمــاذج 
لغرض اجــراء الفحص اخملتبري 
عليها من قبل مالكات قســم 
السيطرة النوعية في الشركة 
وســيتم توزيعها بدءا من اليوم 
االثنــني في جميــع محافظات 
العراق عن طريق اسطول النقل 
اخلاص بالشركة لغرض جتهيزها 
مفــردات  ضمــن  للموطنــني 

البطاقة التموينية.
وأشار حمود  إلى قيام الشركة 
بإعالن مناقصة لتوريد مادة زيت 
الطعام وسيشــهد األســبوع 

مع  التعاقدات  إجــراءت  املقبل 
مناشــئ محلية لشــراء املواد  
منوها ســيادته ان املبالغ التي 
وصلــت إلــى وزارة التجارة من 
وزارة املاليــة باأليــام املاضيــة 
تضمن شــراء تلك املــواد وبني 
حمــود أن  الــوزارة تنتظر اقرار 
قانــون املوازنة العامــة للدولة 
لغرض إعــداد برنامج مت تهيئته 
نظـام  استقرار  يضمن  مسبقا 
البطاقـــة التموينيـــة لعـام 

2021

عقــــد  متصل  صعيــد  على 
مديــرعـــام الشركة اجتماعا 
ملديري االقســام ) االداري , املالي 
, القانونــي , الرقابة والتدقيق( 
املواطنــني  شــؤون  وشــعبة 
وبحضــور معاون املديــر العام 
ومت  واملالية  االداريــة  للشــؤون 
اعادة  مناقشة  االجتماع   خالل 
احتســاب للرواتب من الدرجات 
وفق  الوظيفية على  والعناوين  
وايجاد  واالدارية  القانونية  االطر 

احللول املناسبة لها. 

ارتفاع نسب انجاز  مشروع ماء النهروان الى  ٧٦% 
التجارة: توريد مادتي السكر وزيت 
الطعام لتوزيعها ضمن التموينية 

بعد تسوية الخالفات مع الشركة المنفذة



3 شؤون عربية ودولية

متابعةـ  الصباح الجديد:

بدأ »بيكا هافيســتو« املبعوث 
األوروبي اخلــاص ووزير اخلارجية 
الفنلندي امس االحد، محادثات 
مكثفــة في اخلرطــوم وأديس 
التاســع  حتى  تســتمر  ابابا، 
من الشــهر اجلاري في محاولة 
لنزع فتيل التوتر بني الســودان 
واثيوبيا علــى خلفية اخلالفات 
سد  مفاوضات  وتعثر  احلدودية 
األخيرة  تبنيــه  الذي  النهضة 
15 كيلومترا من  بعــد  علــى 

احلدود السودانية.
وأفــادت بعثة االحتــاد األوروبي 
إلى الســودان في بيان لها بأن 
مهمــة »هافيســتو« تنحصر 
في املســاعدة علــى تخفيف 
وإثيوبيا،  السودان  بني  التوترات 
والوصول إلى سبل دعم اجملتمع 
الدولــي للحلــول الســلمية 
لألزمــة احلاليــة التــي تواجه 

املنطقة.

فرص ضئيلة
ورغم الثقل الدبلوماسي لالحتاد 
األوروبي لدى البلدين، إال أن وزير 
اخلارجية السوداني األسبق طه 
أيــوب، يتوقــع أن تواجه جولة 
»هافيستو« تعقيدات تقلل من 

فرص جناحها.
أيــوب فــي تصريح  ويوضــح 
اجلنــاح  أن  عربيــة  صحفــي 
العسكري في النظام السوداني 
واحلكومة اإلثيوبية بزعامة آبي 
النزاع  اســتثمار  يريدان  أحمد 
موقفيهما  تقويــة  في  احلالي 
على املستوى الداخلي، مشيرا 
إلــى أن اجلناح العســكري في 
النظام الســوداني يواجه أزمة 
والتى  املنقوصــة،  الشــرعية 
الفوز  يود أن يســتكملها عبر 
االســتناد  ميكن  بجماهيريــة 
يجعل  مــا  مســتقبال،  إليها 
التحــرك األخيــر فــي احلدود 
الشرقية فرصة لصرف األنظار 
عن األزمات األمنية واملشــاكل 

االقتصادية الداخلية.
في املقابــل يرى أيــوب أن آبي 
يواجه حتديــات كبيرة  أحمــد 

أبرزهــا عــدم حصولــه على 
التأييــد الكافــي مــن قبائل 
مصلحة  لديها  التــي  األمهرا 
كبــرى في منطقة الفشــقة 
التي تدور حولها احلرب احلالية، 
ما يجعل رئيس الوزراء اإلثيوبي 
أمواج متالطمة،  يسبح وسط 
ويواجه ضغوطا خارجية كبيرة 
تزيد أيًضا بســبب موقفه من 
التغراي، حيث ســبق  منطقة 
وأن طالبه االحتاد األوروبي مرات 
عديدة بأن يكون أداؤه على قدر 
جائزة نوبل للسالم التي حصل 

عليها.

الوضع على األرض
وأشــار أيوب إلى عامل آخر قد 
مهمة  تعقيــد  في  يســاهم 
ويتمثل في  األوروبية  الوساطة 
حقيقــة الوضع علــى األرض، 
حيث لــن تقبــل أديــس أبابا 
بأقل من عــودة األوضاع إلى ما 
السودان  قبل شن  عليه  كانت 
باملنطقة،  عمليات عســكرية 
وذلك لكسب تأييد األمهرا، في 

أنها حررت  اخلرطــوم  ترى  حني 
أراض محتلة من قبل إثيوبيا.

حتقيــق  أيــوب  يســتبعد  وال 
الوســاطة األوروبيــة بعــض 
النجاحات التي فشــلت فيها 
احملاوالت األفريقية، حيث يتمتع 
وطيدة  بعالقات  األوروبي  االحتاد 
وأنهما  البلدين، خاصــة  مــع 
بحاجة إلى املســاعدات املادية 
والتنمويــة والفنية من االحتاد 

األوروبي.
وعلــى عكس االحتــاد األوروبي 
األفريقية  بالوســاطة  حتيــط 
تعقيدات عديــدة أهما تخوف 
االحتاد األفريقي مــن رد الفعل 
األفارقة  متســك  حال  اإلثيوبي 
بالتــزام أديس أبابــا بالقرارات 
منظمة  عن  الصادرة  السابقة 
الوحدة األفريقية والتي تقضي 
باالعتراف باحلــدود املوروثة عن 
االســتعمار خاصة وأن إثيوبيا 

هي دولة املقر.

أزمة احلدود
منــذ نوفمبر املاضي تشــهد 

منطقة احلدود املشــتركة بني 
الســودان وإثيوبيــا توترا حيث 
اعاد اجليش السوداني سيطرته 
على العديد من املواقع والنقاط 
احلدودية  الفشقة  في منطقة 
شرق السودان، وهو ما اعتبرته 
أديس أبابا محاولة الســتغالل 
إقليم  فــي  الداخلي  نزاعهــا 

التيغراي.
إعالمية عن  تقاريــر  وحتدثــت 
القتلــى  عشــرات  ســقوط 
واجلرحى اجلمعــة املاضية، في 
أحدث اشتباكات عند الشريط 
احلدودي بــني البلدين، في وقت 
لم يصدر فيه أي بيان رســمي 

ينفي أو يؤكد تلك التقارير.
وسبقت اجلهود احلالية محاولة 
وزير  زار  بريطانيا عندما  أجرتها 
راب«  »دومينيــك  خارجيتهــا 
البلديــن في ينايــر، لكن يبدو 
أن مهمتــه لم حتقــق التقدم 
اســتبقتها  حيث  املطلــوب، 
علــى  بتصريحــات  إثيوبيــا 
اخلرطوم،  لدى  لسانســفيرها 
نهاية  املــو«،  أمــرو  »يبلتــال 

ديســمبر املاضي، قال فيها إن 
بريطانيــا حتاملت علــى بالده، 
تؤكد  التاريخية  الوثائــق  لكن 
البلدين  بني  احلدود  أن تخطيط 
في العام 1902 مت باتفاق كامل 
بني حكومة بريطانيا وإمبراطور 

إثيوبيا آنذاك »منليك الثاني«.
الشــئون  في  الباحث  وأشــار 
األفريقيــة خالــد عمــار  إلى 
أن تداعيــات احلرب فــي إقليم 
التيغراي قد تشكل ورقة ضغط 
ميكن أن يستخدمها األوروبيون 
في جعل موقــف إثيوبيا أكثر 
مرونة حيــال التوترات احلدودية 

احلالية مع السودان.
ويقــول عمــار فــي تصريــح 
صحفي إن حــرص إثيوبيا على 
مع  جيدة  عالقات  على  احلفاظ 
االحتــاد األوروبــي  كان واضحا 
من خالل الزيــارة التي قام بها 
أبي أحمد إلى أملانيا في أعقاب 
انتقــاد االحتــاد ملســلكه في 
بوقف  وتلويحه  التيغراي،  حرب 
املســاعدات التي ظل يقدمها 
اإلثيوبية لســنوات  للحكومة 

طويلة.
أن يكون  وال يســتبعد عمــار 
بالفعل  توصــل  قد  أحمد  آبي 
األوروبيــني  مــع  لتفاهمــات 
ومنحهم الضوء األخضر للعب 
دور ما فــي امللفات اخلالفية بني 

البلدين.
لكن فــي اجلانب اآلخر ال يتوقع 
أن ميضي آبــي أحمد بعيًدا في 
تقدمي التنازالت، نظرًا للضغوط 
إثنية  لدعم  وحاجته  الداخلية 
األمهــرا التي تدعــي احلق في 
أراضي الفشقة، في حني تؤكد 
باألدلة  اخلرطــوم ســودانيتها 

والوثائق التاريخية.
ومــن املتوقع أن يســعى وفد 
االحتاد األوروبي أيًضا إلى تقريب 
وجهات النظروتقليص الفجوة 
بني اخلرطوم وأديس أبابا بشــأن 
سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا 
بتكلفة تقــدر بنحو 5 مليارات 
دوالر، ويتوقع لــه أن يكون أحد 
عمالقــة الطاقة فــي العالم 
بطاقــة إنتاجية تبلــغ 6 آالف 

ميغاوط سنويا.

تعد مهمة ومعقدة.. 

انتقادات للمفوضية األوروبية واتهام بفشل خطتها لمواجهة كورونا

وساطة أوروبية لكبح األزمة السودانية
اإلثيوبية بعج فشل المحاوالت االفريقية

أفادت بعثة االتحاد 
األوروبي إلى السودان 
في بيان لها بأن 
مهمة »هافيستو« 
تنحصر في المساعدة 
على تخفيف التوترات 
بين السودان وإثيوبيا، 
والوصول إلى سبل 
دعم المجتمع الدولي 
للحلول السلمية 
لألزمة الحالية التي 
تواجه المنطقة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بــدأت القوات الروســية، البحث فــي مقبرة 
الفلسطينيني قرب   قريبة من مخيم لالجئني 
العاصمة السورية دمشق، في محاولة للعثور 
على رفات جنديني إســرائيليني، فقدا منذ عام 

.1982
وفقد كل من اجلنديني، تسفي فيلدمان ويهودا 
كاتس منــذ 1982 أثناء معركة »الســلطان 
يعقوب« فــي احلرب اللبنانيــة األولى، بجانب 
اجلنــدي زكاري باومل، والذي انتشــلت رفاته 
وأعيد إلى إســرائيل في عام 2019، بحســب 

تقرير صحيفة »تاميز أوف إسرائيل«.
ومت تصنيف منطقة البحث عن رفات اجلنديني، 
منطقة عســكرية مغلقة، مــن قبل القوات 
الروسية املوجودة هناك، والتي ستجري البحث 
مبــا في ذلك اختبــار للحمض النــووي لرفات 

اجلثتني في حال العثور عليهما.
ووقعــت معركة »الســلطان يعقــوب« قبل 
39 عاما، حيث شــهدت مناوشات بني اجليش 
اإلســرائيلي واجليش السوري في سهل البقاع 
اللبناني. وقد أودى الهجــوم بحياة 21 جنديا 

إسرائيليا، وإصابة 30 آخرين.
ورغم االعتقاد بأن فيلدمان وكاتز قد قتال خالل 
املعركــة، كان هناك تخمينــات وتقارير تقول 
إنه مت أســرهما من قبل القوات الســورية في 

»السلطان يعقوب« ومت إرسالهم إلى دمشق.
وفي عــام 2019، مت العثور علــى رفات بوميل 
والتي أعيدت رفقة 10 جثامني أخرى ألشخاص 
مجهولي الهوية، بعد أن أجرت االســتخبارات 

اإلسرائيلية عملية مقعدة مبساعدة روسية.
وخلص األطباء في معهــد »أبو كبير« للطب 
الشــرعي، إلى أن فيلدمان أو كاتس، لم يكونا 

وسط اجلثث التي مت العثور عليها.
يذكر أنه في عام 2016، أعادت القوات الروسية 
دبابة إسرائيلية كانت مفقودة خالل احلرب في 

سوريا.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عــني البابــا فرانســيس امرأة فــي منصب 
»وكيل مجمع األساقفة«، مع منحها حقوق 
التصويت فــي الهيئة التي تدرس مســائل 
التقليد  بذلك  مخالفا  الرئيســية،  العقيدة 

املسيحي، وفقا لوكالة فرانس برس.
واملرأة التي مت تعيينها هي الفرنســية ناتالي 
بيكار، وعينــت مع وكيل آخر هو اإلســباني 
لويس مارين دي ســان مارتــان، وكانت تعمل 
مستشــارة في »ســينودس األساقفة« منذ 

.2019
وقال الكاردينــال ماريو غريــش األمني العام 
للمجمع إن »تعيينها يدل على رغبة البابا في 
مشاركة أكبر للمرأة بعملية اتخاذ القرار في 

الكنيسة«.
وأوضح غريش أن »عدد النســاء املشــاركات 
كخبيرات ومستمعات زاد في اللقاءات األخيرة 
للمجمع«. وأضــاف أنه »بتعيني األخت ناتالي 
بيكار وإمكانية مشــاركتها فــي التصويت، 

فتح باب جديد«.
ويقــود أســاقفة وكرادلة ميتلكــون حقوق 
التصويــت اجملمع الذي يضم أيضــا خبراء ال 
يســتطيعون التصويــت، وســيعقد اجملمع 

املقبل في خريف 2022.
وكان البابا األرجنتيني األصل أعلن عن رغبته 
في إصالح اجملمع ومتكني النســاء والناس من 

لعب دور أكبر في الكنيسة.
وبيــكار مولودة فــي فونتينبلو عــام 1969 
ودرســت الفلســفة والالهوت فــي »مركز 
سيفر - الكليات اليسوعية« في باريس وعلم 
االجتماع في معهد الدراسات العليا للعلوم 

االجتماعية.

القوات الروسية تبحث 
عن رفات إسرائيليين في 

سوريا

البابا فرنسيس يعين 
امرأة بمنصب رفيع في 

مجمع األساقفة

متابعة ـ الصباح الجديد:

ومستشفى  الفقر  انتشار  يساعد 
خاصة مبدينة هيرات في أفغانستان 
على انتعاش سوق غير شرعية لبيع 
الذي وصفته  األمر  الكلى،  وشــراء 
صحيفــة نيويورك تاميــز بأنه ميثل 
بوابة لبــؤس جديد ألكثــر الفئات 

ضعفا في البالد.
يتزاحــم  املستشــفى،  وخــارج 
البائعون واملشــترون، الذين ينظرون 
إلــى بعضهــم البعــض بحــذر؛ 
املال مقابل  يبحثون عــن  »الفقراء 
بيــع أعضائهم احليويــة، واملرضى 
الذيــن يعانون من أمراض خطيرة أو 

من ميثلهم يتطلعون إلى شرائها«.
تقــول نيويــورك تاميز إن جتــارة بيع 
الكلــى بطريقة غيــر قانونية في 
مدينة هيــرات بغرب أفغانســتان 
تزدهــر، وتغذيها األحيــاء الفقيرة 
املتراميــة األطراف، وفقــر األراضي 
احمليطــة واحلــرب التــي ال تنتهي، 
وكذلك مستشفى خاصة طموحة 
مركز  كأول  نفســها  عــن  أعلنت 

لزراعة الكلى في البالد.
وأضافت الصحيفة »في أفغانستان، 
كما هو احلال فــي معظم البلدان، 
يعد بيع وشــراء األعضاء البشرية 
غير قانوني وكذلــك زراعتها. لكن 
هذه املمارسة تظل مشكلة عاملية، 
بالكلى،  األمر  يتعلق  عندما  خاصة 

حيث ميكن ملعظم املتبرعني العيش 
بكلية واحدة فقط«.

ووفقا ملبادئ تقرير منظمة الصحة 
العاملية بشأن زرع األعضاء والنسج 
البشرية فإنه ينبغي أن يكون التبرع 
مجاناً  واألعضاء  والُنســج  باخلاليا 
فقط ودون دفع أي أموال أو مكافآت 
أخرى لها قيمــة مالية. وينبغي أن 
يحظر شــراء اخلاليا أو الُنســج أو 
األعضــاء أو عرض شــرائها بغرض 
الـــزرع أو بيعها من قبل أشخاص 

أحياء أو من قبل أقرباء املوتى.
ونقلــت نيويــورك تاميز عــن أحمد 
زين فقيري، وهــو مدرس يبحث عن 
كلية لوالده املصــاب مبرض خطير 
حكيم،  لقمان  مستشــفى  خارج 
قوله: »هؤالء الناس يحتاجـون إلـى 

املـال«. 
املزارع الشــاب  وكان من بني هؤالء 
حليم أحمد )21 عاما( الذي ســمع 
بسوق الكلى، وتطلع إلى البيع بعد 

فشل حصاده.
الصفقــة  الصحيفــة  وتصــف 
بالنســبة لبائعي الكلــى الفقراء 
بأنها متثل بؤســا جديدا لهم، فهم 
يســتكملون عملية تعافيهم في 
شــققهم بهيرات التــي تنخفض 
فيها درجات احلرارة، وتنعدم بداخلها 
اإلضاءة؛ شــقق تكاد تكون مطلية 
وأرضياتها خرســانية، يظل املرضى 
»في ألــم، غير قادريــن على حتمل 

تكاليف العالج«. 

وتنقــل نيويورك تاميــز الصورة من 
»نصف  وتقول  الشــقق،  هذه  أحد 
كيس دقيق ووعاء متواضع من األرز 
كان الغذاء الوحيد األسبوع املاضي 

ألسرة بها ثمانية أطفال«.
وبحســب تقرير منظمــة الصحة 
فإنــه يجــوز للبالغــني األحياء أن 
يتبرعوا بأعضائهــم، ولكن ينبغي 

بوجه عــام أن توجد صلة جينية أو 
قانونيــة أو عاطفية بــني املتبرعني 

األحياء وبني من يتلقون تبرعاتهم.
وتكون التبرعات من األحياء مقبولة 
عندما يتم احلصــول على موافقة 
املتبــرع عن علــم وطواعية وتأمني 
املهنيون  يوفرهــا  التــي  الرعايــة 
للمتبــرع وتنظيم متابعــة احلالة 

جيــداً، وعندما يتــم تطبيق ورصد 
باملتبرعني  اخلاصة  االختيار  معـايير 
علــى نحو دقيــق. وينبغــي إعالم 
املتبرعني األحياء بطريقـــة كاملة 
والفوائــد  باخملاطــر  ومفهومــة 
والعواقب احملتملــة للتبرع، وينبغي 
أن يكونوا ذوي أهلية قانونية وقادرين 
علـى موازنة املعلومات وأن يتصرفوا 

بدافع من رغبتهم ودون اخلضوع ألي 
تأثيــر أو إكراه ال مبرر له، بحســب 

املنظمة.
أما بالنســبة ملستشــفى لقمان 
حكيم، فــإن عمليــات زرع الكلى 
متثل جتارة كبيرة لها. وهناك يتباهى 
املســؤولون بإجراء أكثــر من ألف 
عمليــة زرع كلى في غضون خمس 
ســنوات، وجذب مرضى من جميع 

أنحاء أفغانستان وخارجها. 
وبحســب الصحيفة، فــإن مدينة 
»األعضاء  إمــدادات من  بها  هيرات 

الطازجة« يبدو أنها ال تنتهي.
ولدى سؤاله عما إذا كان املستشفى 
قد حقق أرباحا جيدة من العمليات، 
قال مســعود غفوري، كبير املديرين 

املاليني: »ميكنك قول ذلك«.
ويقوم املستشفى بإزالة وزرع الكلى 
ورعاية الشفاء األولية لكال املريضني. 
ويقول البائعون إن املشترين يغطون 
رسوم املستشفى، وبعد أيام قليلة 
يتم  التعافي،  جنــاح  في  يقضوها 

إعادتهم إلى املنزل.
يقول األطبــاء إن موافقة »املتبرع« 
علــى إزالة كليته هــو إجراء ليس 
من اختصاص املستشــفى. ونقلت 
نيويــورك تاميــز عــن الطبيب في 
املستشفى فريد أحمد إعجاز: »هذا 

ليس من شأننا«.
وزعم إعجــاز في البدايــة أن أكثر 
من عشــرة فقراء من سكان هيرات 
يكذبــون عند حديثهــم لنيويورك 

املال.  تاميز عن بيع كليتيهم مقابل 
بأنهم  لكنه في وقت الحق، اعترف 

»رمبا« ال يكذبون. 
إلى  األميركية  الصحيفة  وتشــير 
أن املقابالت مع مســؤولي الصحة 
اآلخريــن اتبعــت نفــس الطريقة 
املتمثلــة في اإلنكار ثــم االعتراف 

على مضض.
الدكتور  قــال  ذلك  وتعليقا علــى 
مهــدي حديــد، عضــو مجلــس 
والية هيــرات: »لكل شــيء قيمة 
حياة  باســتثناء  أفغانســتان،  في 

اإلنسان«.
وقال غوالب الدين، اإلمام البالغ من 
العمــر 36 عاما والــذي أجريت له 
عملية زرع كلى: »أشعر أنني بحالة 

جيدة اآلن. ال ألم على اإلطالق«.
وأشـــار إلى أنه دفــع حوالي 3500 
دوالر مقابــل كليتــه اجلديدة، التي 
اشــتراها مــن »شــخص غريــب 
متاما«، مع عمولــة قدرها 80 دوالرا 

للسمسار. 
وبحسب منظمة الصحة ال ينبغي 
املهنيني  مــن  وغيرهــم  لألطبــاء 
الصحيــني أن ينخرطوا في إجراءات 
الـزرع، وال ينبغـي لشركات التأمني 
الصحي وال لسائر الدافعني تغطية 
تكاليف هذه اإلجراءات إذا كان قد مت 
احلـصول علـــى اخلاليا أو الُنسج أو 
األعضاء املعنية من خالل استغالل 
املتبــرع أو قريب املتبــرع املتوفى أو 

إكراهـه أو دفع أموال له.

تقـرير

»سوق الكلى« يفترس الفقراء في أفغانستان
بائعون ومشترون يتزاحمون خارج المستشفى
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
في ظل اســتمرار تفشــي فيروس 
كورونا املســتجد في أوروبا، يواجه 
في  حقيقية  أزمــة  األوروبي  االحتاد 
ملف اللقاحــات تتمثل بالتأخر في 
التصنيع ونقص اجلرعات، بحســب 

صحيفة »لوموند« الفرنسية.
وذكــرت الصحيفــة أّن »رئيســة 
املفوضية، أورســوال فــون دير الين، 
تصر على أّن استراتيجية التطعيم 
أّن  رغم  الصحيحــة،  األوروبية هي 
بروكسل متهمة بالبطء في الشراء 
وعدم طلب كميــات كافية ما أدى 

إلى فوضى كبيرة في بالد االحتاد«.
وحّملت الصحيفة مسؤولية إبطاء 
بالدول  اخلاصة  التطعيــم  حمالت 
األوروبية واستمرار تصاعد حصيلة 
الوفيات إلى »عــدم قدرة املفوضية 
على مواجهــة التأخر في التصنيع 
للقاحات  املنتجة  الشــركات  لدى 

ولنقص اجلرعات«.
وأشــارت رئيس املفوضيــة إلى أن 
األوروبيني قد احتفظوا  بـ 2.3 مليار 
)موديرنا،  جرعة من ستة مختبرات 
زينيــكا،  أســترا  فايزر-بيونتــك، 
آند جونســون، كوريفاك  جونسون 

وســانوفي(، وهو ما يكفي إلى حد 
كبير لتحصــني 450 مليون مواطن 
أوروبي، وتلقيــح %70 من  البالغني 

في االحتاد قبل نهاية الصيف.
الصحيفة عن  نقلــت  املقابل،  في 
جلمع   »OurWorldinData« موقــع 
البيانــات، أنــه تلقــى  10 من كل 
100 أميركــي جرعــة واحدة على 
بريطانيا  وفــي  اللقاح،  األقل مــن 
تقترب النســبة مــن 15 من أصل 
100، وفــي إســرائيل 59، أما داخل 
النســبة  تتجاوز  األوروبي، ال  االحتاد 
3 أشــخاص، وفي فرنسا، تلقى أقل 

من 2.4 شخص من أصل 100 حقنة 
أولى.

اجلهات،  االتهامات من جميع  وتأتي 
شــركة  املفوضيــة   انتقــدت  إذ 
أســترازينيكا، التي طــورت لقاحاً 
مع جامعة أكســفورد، وذلك لعدم 
احترامها التزاماتها، وهي تشــتبه 
في تفضيلها لبريطانيا في عمليات 

التسليم. 
من جهتــه، رد الرئيــس التنفيذي 
باتهام  »أســترازينيكا«،  لشــركة 

املفوضية  بعدم الكفاءة.
بدورها،  رفضت رئيســة املفوضية، 

»فرانكفورتر  لصحيفة   حديث  في 
األملانية،  تســايتونغ«  أليغمينيــه 
إّن »الصعوبات في  االتهامات قائلًة 
كوفيد19-  ضــد  باللقاحات  التزود 
في أوروبا مرتبطــة بواقع أن هناك 
»نقصاً عاملياً فــي املكّونات املهمة 
التــي تدخــل في عمليــة تصنيع 

اللقاحات«.
واعتبرت أّنــه »لو كان اجلميع يعلم 
مخاطــر اإلنتــاج الضخــم، لكنا 
بالتطعيم  خففنا مــن توقعاتنــا 

السريع«.
املستشــارة  حكومــة  وتتعــرض 

األملانيــة أنغيــال ميــركل، التــي 
كانت دير الين وزيرة ســابقة فيها، 
النتقادات بشــكل خاص من جانب 

االشتراكيني الدميقراطيني.
بإطالق  برلــني،   وبدورهــا هــددت 
إجــراءات قانونية في حــال كانت 
اخملتبــرات »ال حتتــرم التزاماتهــا« 

بتسليم اللقاحات لالحتاد األوروبي.
بيتر  األملاني  االقتصــاد  وزيــر  وقال 
ألتماير: »في حال تبنّي أن الشركات 
التزاماتها، ســيتعنّي  لــم حتتــرم 
علينــا اتخاذ قرار بشــأن العواقب 

القانونية«. 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

»لســنا مرضى أو مجرمني، نحن فنانون 
ومبدعون ندخن الكيف، كما كان األجداد 
يسمونه، وهو مختلف عن اخملدرات واملواد 
املسمومة«. هكذا بدأ أمين الرزقي، منسق 
حراك مــن أجل حترير القنــب الهندي أو 
يســميه  كما  »الزطلة«،  أو  احلشــيش، 

التونسيون، حديثه.
ويعمل أمين ورفاقه في احلراك على تغيير 
1992 املتعلق بجرائم  52 لعــام  القانون 

استهالك وترويج اخملدرات.
وينص القانون التونســي 52 على عقوبة 
إلزامية بالســجن مدتها سنة لكل من 
يدان بحيازة مخدر، وخمس ســنوات ملن 
يعــاود ذات اجلرمية، وتصــل األحكام إلى 
حد 10 أعوام سجن لكل من يستغل أي 

مكان لتعاطي اخملدرات أو ترويجها.
ويقــول الرزقــي في حديــث صحفي إن 
»املقاربــة العلمية احلديثــة في العالم 
تؤكــد أن القنب الهندي أو احلشــيش ال 
واملضرة،  اخلطــرة  اخملدرات  ضمن  يصنف 
وال يسبب أضرارا صحية أو انحرافات في 

السلوك لدى الراشدين«.

ملاذا جاء التجرمي؟
استهالك  التونسي  القانون  جترمي  وبشأن 
احلشــيش، يوضــح أن القانــون جاء في 
سياق سياسي خاص أثناء حكم الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي.
وقد تورط شقيق بن علي في التسعينات 
في قضية دولية كبــرى لترويج اخملدرات، 
وتدخل شقيقه بن علي لتجنيبه أحكاما 
بالســجن، مما أحــرج النظام التونســي 
أمام العدالة الفرنســية، حتى أن فرنسا 
اتهمت نظام بن علي آنذاك بتبييض جتارة 

اخملدرات.
وفي هذا السياق التاريخي أصدرت تونس 

الذي يســلط أقصى   ،52 القانون رقــم 
العقوبــات على مســتهلكي كل املواد 
التونسي  النظام  لتجاوز فضيحة  اخملدرة 

وتبييضه.
وأكد الرزقي أن القانون »ليس سوى قانون 
زجري عمــره قرابة 30 عاما، ورغم طابعه 
الزجــري لم يحد من اســتهالك اخملدرات 
بأنواعها، فقد انتشــرت أكثــر، كما لم 
تثبــت حماية هذا القانون للشــباب من 
خطر اخملدرات، وقد حــان الوقت للتفكير 
في مقاربات جديدة بعــد أن دمر القانون 

الزجري حيــاة أكثر من 120 ألف شــاب 
تعرضوا للســجن والوصــم االجتماعي 

بسبب استهالك احلشيش«.
وأوضح الرزقي أن »القانون التونسي يضع 
كل املواد اخملدرة في نفس الســلة، واحلال 
أن هنــاك اختالفا بني اخملــدرات اخلطيرة 
والكيميائية واملواد الســمية التي يجب 
جترمي استهالكها ونبتة القنب الهندي أو 
احلشيش الطبيعي الذي ال يتم إدخال أي 

سموم عليه«.
ويضيف: »املوضوع إنساني والواقع اليوم 

يشــير إلى أن هناك الكثير من املبدعني 
والفنانني يســتهلكون احلشــيش وهم 
ليســوا عناصر خطيرة فــي اجملتمع، وال 
مدمنــني وال حتــى مضطربــني ووصم 
وتعريضهــم  احلشــيش  مســتهلكي 

للسجن أمر مرفوض«.
وبحسب الرزقي »يباع احلشيش في تونس 
في الســوق الســوداء من قبــل اجملرمني 
واملهربني، وعلى الدولة التفكير جديا في 
تقنني بيعه على غرار ما فعلته عدة دول 
أخرى، خاصة وأن مداخيل بيع احلشــيش 

باملليارات سنويا، فبات من الضرورة تقنني 
اســتهالكه وجتارته بدل سجن الشباب 
مــن املســتهلكني وتعريضهم لإلقصاء 

االجتماعي«.

مطالب بالتغيير
والنشــطاء  احلقوقيني  ويجمع كثير من 
على أن قانــون جترمي اســتهالك اخملدرات 
قانــون قــاس، ويطالبون بتغييــره منذ 

سنوات.
وقد سبق أن تبنى الرئيس الراحل الباجي 

قايــد السبســي مطلب تعديــل قانون 
جرائم اخملدرات، ليتم تقدمي مشروع قانون 
جديد على أســاس حق املســتهلك في 
العالج ورفع العقوبة بالسجن عنه، غير 

أنه بقي حبيس األدراج.
وعــاد اليوم من جديــد للواجهة احلديث 
ذاتــه واملطالبــة بتغييره  القانــون  عن 
وحترير اســتهالك احلشيش بسبب حادثة 
محكمة محافظة الــكاف، التي قضت 
بســجن ثالثة شــبان 30 عامــا بتهمة 

استهالك احلشيش في ملعب رياضي.

حكم اعتبــره كثيرون صادما وقاســيا، 
غير أنــه تأويل مباشــر للقانون رقم 52، 
إلى احملكمة  الثالثة  الشــبان  فقد أحيل 
بتهمة »تهيئة فضاء عام الستهالك مادة 

مخدرة«.
ويقول الناشــط في اجملتمــع املدني من 
محافظــة الكاف شــمال البــالد، رمزي 
اجلبابلــي، »إن التهمــة التــي وجهــت 
العقوبة  مبضاعفة  ســمحت  ألصدقائه 
عليهم حتى بلغت 30 سنة من السجن 
لثالثة شــبان، فيهم العاطل عن العمل 

ومن يعيش ظروفا اجتماعية صعبة«. 
النفســية  احلالة  أن  اجلبابلــي  ويؤكــد 
وأمهاتهم متدهورة، فهم في  للشــبان 
»حالــة صدمة بســبب احلكم اجملحف« 
الــذي خلفه »قانــون ضد احليــاة« وفق 

تعبيره.
من جهته، قال القاضي عفيف اجلعيدي، 
في تصريح ملوقع ســكاي نيوز عربية، إن 
»السياســة اجلزائيــة في تونس بشــأن 
اســتهالك اخملدرات حتتــاج للمراجعة، إذ 
تنبنــي على مقاربة ردعيــة وعلى اعتبار 
املستهلك مذنبا، وهي مقاربة أصبح من 

الواضح أال جدوى منها.
فقد ارتفــع عدد املســتهلكني إلى 200 
ألف مســتهلك للحشيش رغم القانون 
الزجري الصارم، لذلك وجب االنطالق نحو 
مقاربة تشريعية جديدة تعتبر مستهلك 

اخملدرات ضحية تستحق العالج«.
أن »قانــون تعديل جترمي  وأضاف اجلعيدي 
توقف فــي مجلس  اخملدرات  اســتهالك 
النواب بســبب التجاذبات السياســية، 
ومت تشويه مشــروع القانون اجلديد على 

أساس أنه تشجيع الستهالك اخملدرات«.
ومضى يقول: »إن دخول الســجن بسبب 
اســتهالك احلشــيش كان بوابة للكثير 
من الشــباب للدخول إلــى عالم اجلرمية 
واإلرهــاب، حيث مت اســتقطابهم داخل 

السجون نفسها«.

مطالب بتعديل تجريمها

الحشيشة تدخل آالف التونسيين السجن

ينص القانون التونسي 
52 على عقوبة إلزامية 
بالسجن مدتها سنة 
لكل من يدان بحيازة 
مخدر، وخمس 
سنوات لمن يعاود 
ذات الجريمة، وتصل 
األحكام إلى حد 10 
أعوام سجن لكل 
من يستغل أي مكان 
لتعاطي المخدرات أو 
ترويجها

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الروســية،  الدفاع  وزارة  أفادت 
بــأن  الســبت،  االول  امــس 
مســلحي تنظيــم "جبهــة 
النصرة" اإلرهابي شــنوا خالل 
الســاعات الـــ24 املاضية 23 
عمليــة قصف فــي منطقة 
إدلب خلفض التصعيد شــمال 

غرب سوريا.
وقال نائب مدير مركز حميميم 
املتناحرة  األطــراف  ملصاحلــة 
الدفاع  لوزارة  التابع  سوريا  في 
البحــري  اللــواء  الروســية، 
في  ســيتنيك،  فياتشيسالف 
بيان، إنه مت رصد 23 هجوما من 
أراضي سيطرة عناصر "جبهة 
13 استهدفت  النصرة"، بينها 
مواقع داخل محافظة إدلب، و5 
في حلــب، و3 في حماة، و2 في 

الالذقية.
إلى  وأشار ســيتنيك مع ذلك 

عــدم تســجيل أي انتهاكات 
لنظــام وقف إطــالق النار في 
املنطقة من قبل التشــكيالت 
املسلحة غير الشرعية املوالية 

لتركيا.
الشــرطة  أن  أكــد  كمــا 
العســكرية الروســية نفذت 
في  طريقــني  علــى  دوريــات 
محافظــة حلــب إضافة إلى 

دورية للقوات اجلوية.
ودعا نائب مدير مركز حميميم 
كل قادة التشكيالت املسلحة 
في  الناشطة  الشــرعية  غير 
منطقة إدلب خلفض التصعيد 
إلــى التخلــي عــن أي أعمال 
نحو  قدمــا  واملضي  عدائيــة 
التسوية السلمية في األراضي 

التي حتتلها.
ومتثــل محافظــة إدلــب آخر 
بقيادة  للمســلحني  معقــل 
"جبهــة نصــرة" )التي غيرت 

"هيئة  إلى  اســمها  ســابقا 
الشــام"( في ســوريا  حتريــر 
وتدخــل ضمن منطقة خفض 
مبوجب  أقيمت  التي  التصعيد 
اتفاقات بني روســيا وتركيا في 
إطار عملية أستانا التفاوضية 
التي تشارك فيها كذلك إيران.

توصل  مــارس  خمســة  وفي 
الرئيس الروسي، فالدميير بوتني، 
التركي، رجب طيب  مع نظيره 
ملنع  قرارات  إلى حزمة  أردوغان، 
التوتر في منطقة إدلب خلفض 
التــي تضم كذلك  التصعيد، 
أراض في حلب والالذقية وحماة، 
تشمل إعالن وقف إلطالق النار 
بني اجليش الســوري من جهة 
والتشكيالت  التركية  والقوات 
جهة  مــن  معها  املتحالفــة 
أخرى، وإنشــاء "ممــر آمن" في 
مساحات محددة على الطريق 
"M4" وإطالق دوريات مشتركة.

الصباح الجديدـ  وكاالت: 
بدأ املبعوث اخلاص لألمني العام 
لألمم املتحــدة إلى اليمن مارتن 
غريفيث زيارة إلى إيران تستمر 
يومــني، يلتقي خاللهــا بوزير 
اخلارجية محمــد جواد ظريف 

وعدد من املسؤولني اإليرانيني.
ووفقاً لبيــان صدر عن مكتب 

العام  لألمني  اخلــاص  املبعوث 
لــألمم املتحــدة لليمــن امس 
تأتي ضمن  الزيارة  فإن  )األحد(، 
التي  الدبلوماســية  اجلهــود 
يبذلها املبعوث اخلاص للتوصل 
في  للنزاع  إلى حل سياســي 
اليمن عن طريق التفاوض يلبي 

تطلعات الشعب اليمني.

األولوية  أن  إلــى  البيان  ولفت 
الفوريــة للمبعــوث اخلــاص 
تتمثل فــي »دعــم اتفاق بني 
وقف  حــول  النــزاع  طرفــي 
أنحاء  فــي كل  النــار  إلطالق 
اليمن، وتطبيق تدابير إنسانية 
العملية  واســتئناف  عاجلة، 

السياسية«.

الدفاع الروسية ترصد 23 هجوما لـ«جبهة 
النصرة« في منطقة خفض التصعيد

غريفيث في إيران إلجراء
محادثات بشأن اليمن
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متابعة ـ الصباح الجديد:

حققــت أســعار النفــط اخلــام 
مكاسب سعرية جيدة في األسبوع 
املاضي وسجلت أعلى مستوى في 
عام، مقتربة من مســتوى 60 دوالرا 
للبرميل بفضل قيود اإلمدادات التي 
ينفذها بكفاءة عالية حتالف »أوبك 

.»+
وفي هــذا اإلطــار، أكــدت وكالة 
للمعلومــات  الدوليــة  »بالتــس« 
اآلجلة  العقود  النفطية اســتقرار 
للنفط اخلام علــى ارتفاع في ختام 
توقعات  املاضي وســط  األســبوع 
بتنامي قيود العرض املشددة وتفاؤل 
بشــأن الطلب وضعف الدوالر وهو 
ما يدعم السوق، مشيرا إلى أنه مع 
انخفاض حاالت اإلصابة بكورونا في 
الواليــات املتحدة واململكة املتحدة 
ســيكون هناك بصيص أمل في أن 

األسوأ أصبح اآلن وراءنا«.
وذكــر أحــدث تقاريــر الوكالة أن 
تخفيضــات إنتاج »أوبــك +« عززت 

توقعــات اإلمدادات، كمــا أظهرت 
املوجــة الثانية من الوباء إشــارات 
على التراجع فــي الواليات املتحدة 

واململكة املتحدة والصني.
ولفت إلى أن جلنة الصحة الصينية 
ذكرت أن الصني أبلغت عن 20 حالة 
إصابة فقط بكورونا في األســبوع 
املاضي وهو أقل إجمالي مســتوى 

يومي منذ 31 كانون األول املاضي.
وعد أن اجتماع جلنة املراقبة الوزارية 
املشتركة لـ«أوبك +« سلط الضوء 
علــى جناح تخفيضــات اإلنتاج في 
العاملية،  النفط  خفض مخزونــات 
كما لم يقدم أي توصيات بشأن أي 
اإلنتاج  اتفــاق خفض  في  تغييرات 
»أوبك«  فــي  املنتجــني  جملموعــة 

وخارجها.
وأوضــح أنــه ال تــزال اخملاطر على 
توقعــات الطلب قائمــة، إذ يفكر 
املسؤولون في أملانيا في متديد إغالق 
الوباء احلالي ملدة أســبوعني آخرين، 
لكن لم يتم اتخاذ أي قرار رســمي 
حتى اآلن، الفتــا إلى أنه في غضون 
ذلك أضافــت جــداول الرواتب في 

وظيفة  ألف   49 املتحــدة  الواليات 
فقط في كانون الثاني.

وذكــر التقرير أن خام برنت ســجل 
أعلى مســتوى له ليختبر مستوى 
60 دوالرا للبرميل الذي شــوهد آخر 
مرة في أواخر كانــون الثاني 2020، 
الفتا إلى أنه مــن املرجح أن تواجه 
األسعار مقاومة عند هذا املستوى، 
حيث قد تدفع مزيدا من املكاســب 
لدخول  اإلمــدادات  مــن  مزيد  إلى 

السوق.
ونقل عن محللني تأكيدهم أن خام 
برنت يتطلع إلى مســتوى 60 دوالرا 
اآلن بعــد أن جنحت »أوبــك +« في 
تخفيف معظم اخملاوف بشأن جانب 
العرض، كما يتحسن التفاؤل بشأن 
اجلائحة عامليا، مشيرا إلى انخفاض 
الوســيط  تكســاس  غــرب  خام 
ما ســجل أكبر تراجع منــذ أوائل 
2020 ومع ذلك فإن  الثانــي  كانون 
نشــاط احلفر في الواليات املتحدة 
على الرغم مــن االرتفاع املطرد في 
األسابيع األخيرة ال يزال متخلفا عن 

مستويات العام املاضي.

وأشار التقرير إلى أن االنخفاض احلاد 
في ميزانيات رأس املال في مشاريع 
املنبــع مــن املرجح أن ميثــل رياحا 
اجلديدة،  احلفر  ملشــاريع  معاكسة 
كما من املرجــح أن يحفز التعافي 
والهيكل  اخلام  النفط  في أســعار 
اآلجل االســتثمار املتزايــد ما يؤدي 
إلى زيــادة اإلنتاج وبالتالي وضع حد 

حلركة األسعار الصعودية.
من جانــب آخر، أشــار تقرير »أويل 
برايس« النفطي الدولي إلى اقتراب 
خام برنــت مــن 60 دوالرا للبرميل 
للمرة األولى منذ كانون الثاني 2020 
نتيجة انخفــاض مخزونات النفط 
اخلام في كل مــن الصني والواليات 
املتحدة هذا األسبوع ما يقدم مزيدا 

من األدلة على ضيق السوق.
ولفت التقرير إلى توقعات شــركة 
»شــل« العامليــة التــي ترجح أن 
الطلــب على النفط ســيعود إلى 
الوضع »الطبيعــي« في عام 2022 
مشيرا إلى أن هذا يعتمد أيضا على 
قطاع الطيران الذي يشــهد تعافيا 

كامال.

تقـرير

»بالتس« تؤكد استقرار العقود اآلجلة للنفط الخام على ارتفاع
وسط توقعات بتنامي قيود العرض المشددة 
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بغداد - الصباح الجديد:

عبد  إحســان  النفط  وزيــر  عّد 
اجلبار، امس االحد، بلوغ أســعار 
اخلام فــي األســواق العاملية 80 
مناســباً  الواحد  للبرميل  دوالراً 
املوازنة  نفقــات  لســد  للعراق 
املاليــة االحتادية للعــام 2021 ، 
ذاته اســتبعد  الوقت  لكنه في 
65 دوالراً  جتاوز األســعار عتبــة 

خالل العام احلالي.
وقــال عبــد اجلبار فــي حديث 
صحفــي، إّن »العراق ســُيصدر 
العــام 2021 كميــة من النفط 
اخلــام تبلغ مليــاراً و100 مليون 
معطيات  وفــق  علــى  برميــل 
الســوق، وان املوازنــة حتتاج الى 

140 ترليون دينار«.
دوالرا   80 »ســعر  أن  واضــاف 
للبرميل هو الســعر املناســب 
حيث يكــون العراق قــادرا على 
املوازنة«،  مســتحقات  ســداد 
مســتدركا بالقول ان »سعر 80 
دوالرا من املستحيل الوصول اليه 

خالل العام احلالي«.
كبيرة  لضغوط  العراق  ويتعرض 
حتت وطأة اســوأ ازمة اقتصادية 
ولغاية   2003 يشهدها منذ عام 
اآلن لتدني أسعار النفط وتفشي 

فيروس كورونا.
واوضح الوزيــر انه من املتوقع ان 
»يكون سعر البرميل الواحد من 
اخلــام في الربــع االول من العام 
احلالي 60 دوالرا والربع الثالث في 
حال إنتشار اللقاح سيصل سعر 
البرميل ما بني 62 الى 63 دوالرا«.
ان »هناك  الى  النفط  وزير  واشار 

بينها  من  باالقتصاد  تشــوهات 
ان ســعر البرميل من املستحيل 
ان يتجــاوز 65 دوالراً هــذا العام 
والثانــي هــو ان جــزءاً من هذا 
لنــا كحصة  النفــط اخملصص 
سوقية يُصّدر بفعل فارق الكلف 
20 دوالراً عن نفط  والتصدير رمبا 
ان »جميع هذه  البصرة«، مؤكدا 
التحديــات جتعل العائــد املالي 
لإليــرادات ال يكــون بأعلــى ما 

ميكن«.

اخلفيف  البصرة  نفط  وســجل 
مقارنة  االســعار  اعلى  آلســيا 
بالنفوط األخــرى لدول منظمة 
أوبك حيث سجل النفط العربي 
دوالر   59.34 الســعودي  اخلفيف 
للبرميل، وســجل مزيــج مربان 
للبرميل،  دوالر   59.24 اإلماراتــي 
اجلزائري  ســهران  مزيج  وسجل 
59.32 دوالر للبرميل، فيما سجل 

نفط بلند الكويتي 58.32 دوالر.
وكانت أسعار النفط العاملية قد 

ارتفعت في اآلونة األخيرة ليغلق 
خام برنت على 59.34 دوالر، وخام 

غرب تكساس على 56.85 دوالر.
أوبــك  منظمــة  قــرار  وكان 
بتخفيض اإلنتاج في نيسان عام 
2020 بعد تفشــي مرض كورونا 
األثــر الكبير في ارتفاع أســعار 
النفط مــرة أخرى كما حافظت 
املنظمة على هذه املستويات في 

التصدير في عام 2021.
من جانبها أعلنت شــركة نفط 

ميسان، أن نسبة استثمار الغاز 
املصاحب النتاج النفط في حقل 

احللفاية يبلغ 27٪.
وقال مدير الشركة علي جاسم، 
فــي حديث للمكتــب اإلعالمي 
لــوزارة النفــط، واطلعت عليه 
»تســتمر  اجلديد«،   »الصبــاح 
عمليات تطوير احلقول النفطية 
في محافظة ميســان من خالل 
اجلهد الوطنــي واجلهد األجنبي 
التراخيص  جــواالت  خــالل  من 

النفطية«.
وأضاف أن اجلهــد الوطني يطور 
حاليــا حقل العمــارة من خالل 
احلفر  مــع شــركة  التنســيق 
صيانة  اعمال  وكذلك  العراقية، 
حملطــات الغــاز في حقلــي نور 
والعمارة، مشيرا إلى أن استثمار 
الغــاز املصاحب النتــاج النفط 
في حقل احللفاية بلغت نســبة  
اإلجناز ٪27 وذلك بســبب فيروس 

كورونا.

وزير النفط: 80 دوالرًا للبرميل هو السعر المناسب للبالد
لسد نفقات الموازنة المالية االتحادية للعام 2021 

يصدر العراق العام 
2021 كمية من 
النفط الخام تبلغ 
مليارًا و100 مليون 
برميل على وفق 
معطيات السوق، وان 
الموازنة تحتاج الى 
140 ترليون دينار

احد حقول الغاز في كركوك 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت كريستني الجارد رئيســة البنك املركزي 
األوروبــي في تصريحــات نشــرتها صحيفة 
فرنسية امس األحد إن تعافي أوروبا من الركود 
الناجم عن جائحة كوفيد19- ســيتأخر بعض 
الشيء لكن من املفترض أن يكتسب زخما في 

منتصف العام، بحسب ما نشرت »رويترز«.
مع إغالق دول منطقة اليورو اقتصاداتها لكبح 
انتشــار فيــروس كورونا املســتجد، انكمش 
اقتصاد املنطقة في ربع الســنة املاضي وثمة 
احتمال واضح أن يشــهد انكماشا جديدا في 
األشــهر الثالثة األولى من 2021 مع استمرار 

إغالق معظم قطاع اخلدمات.
وقالت الجارد في مقابلة مع صحيفة لوجورنال 
دو دميونش »نتوقع أن يكتســب االنتعاش زخما 
في منتصف العام تقريبا، حتى وإن اســتمرت 
الضبابيــة.. لنكن واضحني: لن نشــهد عودة 
إلى مســتويات ما قبل اجلائحة من النشــاط 

االقتصادي قبل منتصف 2022«.
وفي ظل اســتنفاد أدوات السياســة النقدية 
بالفعل، أضحت الكرة في ملعب السياســة 
املاليــة، ودعت الجارد القيادة السياســية في 
أوروبا للتصديق على صنــدوق تعاف اقتصادي 
غير مســبوق بقيمــة 750 مليار يــورو )903 

مليارات دوالر(.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالــت »صنــداي تاميز« نقــال عن رســائل بريد 
إلكترونــي مســربة إن بريطانيــا تعتزم فرض 
ضرائب على جتار التجزئة وشركات التكنولوجيا 
التي ارتفعت مكاسبها خالل جائحة كوفيد 19.

وأضافت أن احلكومة اســتدعت شركات لبحث 
ســبل فرض ضريبة على املبيعــات اإللكترونية 
في حــني جتري صياغة خطط لفرض ضريبة غير 

متكررة على »األرباح االستثنائية«.
وأفادت في تقريرها أن من املســتبعد أن يكشف 
وزير املالية ريشي سوناك عن هذه الضرائب عند 
إعــالن امليزانية املقرر في الثالث من مارس والذي 
ســيركز على متديد برنامج كوفيد 19 للتسريح 
املؤقت ودعم الشــركات. ويرجــح اإلعالن عنها 
في النصــف الثاني من العام. ويواجه ســوناك 
ضغوطــا داخل حزبه حزب احملافظــني إلثبات أن 
اإلنفاق حتت الســيطرة عندما يقــدم امليزانية 
اجلديدة وذلك بعد اقتراض سنوي في طريقه ألن 

يصبح األعلى منذ احلرب العاملية الثانية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وجمعية  اجلمــارك  مكتــب  بيانات  أظهــرت 
مســتحضرات التجميــل الكوريــة اجلنوبية 
ارتفاع صادرات مســتحضرات التجميل العام 

املاضي لتصل إلى 7 مليار دوالر.
لألنباء  اجلنوبية  الكورية  يونهاب  ونقلت وكالة 
عــن مكتب اجلمــارك  القول  امــس األحد أن 
حجم صادرات كوريا اجلنوبية من مستحضرات 
التجميل بلغ 7.57 مليار دوالر عام 2020، بزيادة 

بنسبة 16.1 % مقارنة بعام 2019 .
وأشــارت الوكالــة إلى أنــه  يبــدو أن  تزايد 
شعبية الثقافة الكورية أدى إلى زيادة شعبية 
وارتفاع  الكوريــة  التجميــل  مســتحضرات 
صادرات الشركات الصغيرة واملتوسطة احلجم 
احمللية من مستحضرات التجميل إلى الواليات 

املتحدة األمريكية وأوروبا.
وقد ارتفعت صادرات مســتحضرات التجميل 
إلى الصني بنسبة 24.5 % إلى 3.81 مليار دوالر، 
إلى  التجميل  وزادت صــادرات مســتحضرات 
الواليات املتحدة واليابان وفيتنام بنســب 21.6 

% 59.2 % و%18 على التوالي.
وبلغت الصادرات من مســتحضرات التجميل 
إلــى  الصني على %50.3 ، مقارنة بـ %46.9 عام 

. 2019

الجارد: تأخر تعافي 
منطقة اليورو من 

الركود الناجم عن كورونا 

بريطانيا تعتزم فرض 
ضريبة على الشركات 

الرابحة من الجائحة

7 مليارات دوالر صادرات 
مستحضرات التجميل 

الكورية 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلــن اجمللس العاملــي للذهب، 
البنوك  حيــازة  ان  االحد،  امس 
املركزيــة للــدول مــن الذهب 
ارتفعــت، فيما حافــظ العراق 
على تصنيفــه العاملي باملرتبة 

.38
اجمللس فــي أحدث جدول  وقال 
 2021 لعام  شــباط  لشهر  له 
واطلعت عليه "االقتصاد نيوز"، 
إن "حيازة البنوك املركزية للدول 
مــن الذهــب ارتفعــت مبقدار 

6 اطنــان لتصل الــى 35.197 
الذي  بالشهر  مقارنة  طن  الف 

سبقه".
املشــترين  ابــرز  ان  واضــاف 
للذهب خالل هذا الشــهر هي 
وكازخســتان  والهند،  تركيــا، 
ابرز  كانت  فيما  واوزبكســتان، 
البائعني للذهــب هي منغوليا 

ومالطا.
ان "العراق  الى  واشار اجمللـــس 
مـــا زال يحافـظ علـى املرتبـة 
38 عامليــا واخلامـــس عربيـــا 

بأكبـــر احتياطـــي للذهــب 
وبواقع 96.3 طنـــا وهـو ميثـل 
%10.1 من باقـي االحتياطيـات 

االخـرى".
للذهب  العاملي  اجمللس  ان  يذكر 
اململكة  والذي يقع مقــره في 
املتحــدة ميتلك خبرة واســعة 
بالعوامل  عميقــة  ومعرفــة 
املسببة لتغيير السوق ويتكون 
أعضــاؤه مــن أكبر شــركات 
تعديــن الذهــب فــي العالم 

وأكثرها تقدماً. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
املركزي  البنك  انخفضت مبيعات 
العراقــي من العملــة الصعبة، 
امس األحد، مع افتتاح جلســات 
االســبوع احلالي لتصــل الى 32 

مليون دوالر.
، أن البنك  وذكر مصدر صحفــي 
املركزي العراقي شهد خالل مزاده 
لبيع وشــراء العمــالت االجنبية 

اليــوم انخفاضــا فــي مبيعاته 
بنســبة 39.62 % لتصــل الى32 
مليونــاً و634 الــف دوالر، غطاها 
البنك بســعر صرف اســاس بلغ 
1460 دينــاراً لــكل دوالر، مقارنة 
بلغت  املاضي حيث  اخلميس  بيوم 
املبيعات فيها 53 مليوناً 603 ألف 

دوالر.
وأضاف أن مبلــغ 32 مليون و634 

الــف دوالر مــن املبيعــات ذهبت 
لتعزيــز االرصدة فــي اخلارج على 
شــكل حواالت واعتمادات، وذهب 
100 دوالر مــن املبيعات بشــكل 

نقدي.
وأشــار املصدر، إلى أن 8 مصارف 
قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
في اخلارج وفيما قام مصرف واحد 

بتلبية الطلبات النقدية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
واملعادن،  الصناعة  وزارة  اعلنت 
امس االحــد، اقترابها من إجناز 
ملشــروع  النهائيــة  املراحــل 
في  االســتراتيجية  اخلزانــات 
النفطــي  الفــاو  مســتودع 

مبحافظة البصرة.
شركة  عام  مدير  وأفـــاد  وقال 
ابن ماجد العامة حيـدر طاهـر 
جاســـم، فــي بيــان تلقت » 
الصباح اجلديد » نســخة منه، 
أن »الشــركة توصــل أعمالها 
في مشــروع إنشاء ونصب ) ٨ ) 
خزانات للنفط اخلام سعة اخلزان 
الواحــد ) ٥٨٠٠٠ ( متر مكعب 

في ُمستودع الفاو النفطي مع 
شبكة األنابيب والُبنى التحتية 

اخلاصة باملشـروع«.
واضاف جاسم، ان »املشروع في 

مراحله النهائيــة حيث مت رفع 
الســقف العائم للخزان رقم ) 
( بأحدث تقنية استخدمتها   ٧
الشــركة وألول مرة في العراق 
املضغوط  الهــواء  عن طريــق 
باستخدام ) ٤ ( محركات نفاثة 
لرفع السقف العائم الذي يبلغ 
وزنه أكثر مــن ) ٦٥٠ ( طن الى 
ُمستوى الفحص بارتفاع ) ٢ ,٢ 

( متر«.
 واشــار إلى أن »العمل يتواصل 
أيضاً إلجناز اخلزان الثامن واألخير 
بهمة عاليــة وجهود جبارة من 
الكوادر الهندسية والفنية في 

الشركة إذ من املؤمل.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عاودت الشــركة العامة للســكك 
النفطية  املشــتقات  نقــل  احلديد 
مبعدل )1000( متر مكعب يوميا من 
مصفى الصمود في بيجي الى ميناء 
ام قصر وذلك بعد اعالن الشركة عن 
صيانة 100 حوض لنقل املشــتقات 
والتعاقد الستيراد 250 حوضا جديدا 
نحو  والتحول  االيرادات  لزيادة  سعيا 

»الربحية«.
العامة لسكك  الشركة  وقال مدير 
حديد العــراق طالب جــواد كاظم 
احلســيني في بيــان اطلعت عليه 
» الصبــاح اجلديــد » ان »مــالكات 
الشــركة متكنت من تأهيل وصيانة 
ما مت تدميره من خطوط الســكك 
واعادتهــا للعمل  وابنية  ومعــدات 
من  وجعلها  النقــل  طاقــة  لزيادة 

الشركات الرابحة«.
»التعاقــدت  أن  احلســيني،  واكــد 
التخصصية  الشــركات  احدى  مع 
الســتيراد 250 حوضا جديدا، وصل 
منها 39 حوضا، وسيصل الحقا 150 
حوضا خالل االيــام القليلة املقبلة 
لزجها في فعاليات النقل من صالح 
الدين ومصفى الــدورة الى ميناء ام 

قصر«.

وتعاقدت الشــركة ايضــا مع وزارة 
النفطية  املشــتقات  لنقل  النفط 
الســكك  احــواض  بواســطة 
 1000 اجلديــدة مبعدل  التخصصية 
متــر مكعب يوميــا قابــل للزيادة 
للمصفى  اإلنتاجية  الطاقة  حسب 
من مستوعات التحميل في محطة 
تعريفية  بكلفة  بيجي  في  الصمود 

جديدة لم يشهدها النقل من قبل.

 حيازة الدول من الذهب ترتفع والعراق 
يحافظ على مرتبته عالميا

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي 
من الدوالر بنسبة 39 %

بمستودع الفاو النفطي.. إنجاز المراحل 
النهائية لمشروع الخزانات االستراتيجية

إحياء الخط السككي بين مصفى
بيجي وميناء ام قصر
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دراسة

دوغماتية الخالف في رواية »الوجه اآلخر للضباب«
تصـرف  أن  مـن  الرغـم  علـى  ص126( 
عائلـة زوج االم اآلنف الذكر يكشـف _ 
كمـا أشـار النص الـى التشـدد الديني 
، إاّل أنـه ال يتقاطـع مـع املوقـف الديني 
من احلجـاب ، لذا لم جند ضـرورة لصوت 
املؤلـف الـذي تدّخـل ليطـرح رأيـه فـي 
هـذه القضيـة التـي يحاول تكريسـها 
خالفـاً  بعّدهـا  الروائـي  النـص  فـي 
اكتسـب الصفـة الدوغماتيـة ، وعلـى 
الطائفـي  اخلـالف  دوغماتيـة  مسـتوى 
)روزالـن(  مذكـرات  وعبـر  الروايـة  فـإن 
األهليـة  احلـرب  منطقـة  الـى  تدخـل 
الدائـرة في سـوريا لتكشـف عن حجم 
االنتهـاكات التـي تقـوم بهـا اجلماعات 
اإلسـالمية املسـلحة بحـق املدنين من 
العلويـن والشـيعة وحتى املسـيحين 
علـى  النـص  ويعتمـد  األخـرى.  وامللـل 
بعـض الوقائـع والفواكـه التي حصلت 
القتـل  وأسـاليب  الالذقيـة  ريـف  فـي 

والذبـح الوحشـي الـذي طـال الرجـال 
والنسـاء احلوامـل والشـيوخ ، وتخلـص 
نتيجـة  إلـى  مذكراتهـا  فـي  )روزالـن( 
عبـر  السياسـي  للموقـف  كشـف  أو 
هـذا النـص ) يسـوء بعضهـم قولي أن 
العربـي خائـن ، مرتـزق ويحـلُّ دم أخيـه 
، رأيـي الشـخصي هـذا ماكنـت ألُثبته 
هنـا لو لـم يكن خالصـة مراقبة دقيقة 
وعـن كثـب جملريـات احلـرب ، لسـت هنا 
احتـدث بصفتي روزالن نصف الروسـية 
ونصـف السـورية ..أحتدث هنـا بصفتي 
السـورية مئة باملئة ...النـص. ص 177).
 . لقـد حـاول النـص الروائـي ) الوجـه 
اآلخـر الضبـاب( طرح مقارنة أو كشـفاً 
األولـى   ، متامـا  مختلفتـن  الثقافتـن 
هـي مكونات الهويـة الثقافيـة لبطلة 
الروايـة التي كّونتها السـنوات العشـر 
التـي قضتهـا منـذ والدتها في روسـيا 
والتـي شـّكلت الهويـة الدينيـة مركزاً 
انبثقـت عنـه جميـع مواقـف البطلـة 
، فهـي  وكذلـك الشـخصيات األخـرى 
تصـّرح ) انبثـق وعيـي الدينـي بوالدتـي 
ارثذوكسـية  مسـيحية  أسـرة  وسـط 
، ليسـت لديهـا عقـدة  األديـان  حتتـرم 
 .(167 ص  ...النـص  منهـا  ديـن  جتـاه 
والثقافـة الثانيـة هـي ثقافـة مضـادة 
إزاء  متّثلـت فـي اإلقصـاء والدوغماتيـة 
األديـان والطوائف والسـلطة الذكورية 
التـي مّثلتهـا عائلة )ثـروت( والد روزالن 
وأوالده واجلماعـات اإلسـالمية  وزوجتـه 

السـلفية.
وفـي الوقـت الـذي متكنـت فيـه الرواية 
مـن طـرح وجهـة نظرهـا كمـا أكدتها 
فـي  اخلـالف  لدوغماتيـة  قراءتنـا 
مسـتوياتها اآلنفة الذكر، وفق اإلحاطة 
اجملتمـع  تكويـن  بحيثيـات  الدقيقـة 
قـد  النـص  فـإن   ، والسـوري  الروسـي 
اعتمد آليـات وتقنيات روائية أسـهمت 
ملتابعـة  التشـويق  عامـل  توفيـر  فـي 
امتـدت علـى قسـمي  التـي  األحـداث 
األول  قسـمها  اهتـم  التـي  الروايـة 
االجتماعـي  الوضـع  خلفيـة  بتكويـن 
للشـخصيات، عبـر اسـتخدام ضميـر 
بسـرد  تكّفـل  الـذي  هـو   / الغائـب 
تلـك اخللفيـة املتضمنـة ظـروف لقـاء 
بالروسـية )كرسـتينا( ونشـوء  )ثـروت( 
عالقـة حـب تكللـت بالـزواج الثانـي لـ 

)ثـروت( دون أن يذكـر لهـا زواجـه االول 
أبنـاء شـّكلوا فيمـا  مـع وجـود ثالثـة 
)روزالـن(  البنتهـا  هوياتيـاً  قلقـاً  بعـد 
بعـد اصطحابهـا مـن قبـل أبيهـا إلى 
ها فـي روسـيا. لقد  سـوريا إثـر وفـاة أمِّ
الـراوي  اسـتخدام  عبـر  النـص  متكـن 
السـردي  اإلطـار  رسـم  مـن  العليـم 
ملـا سـيأتي مـن أحـداث شـكّلت بـؤرة 
وجهـة  رؤيـة/  عـن  للكشـف  مركزيـة 

االختـالف  طبيعـة  فـي  الروايـة  نظـر 
الهوياتـي بـكل مسـتوياته وحتولـه إلى 
متّثـل  العنـف  صفـة  اكتسـب  خـالف 
املواقـف سـواء كان  مـن  العديـد  فـي 
فـي بيـت أبيهـا أو فـي املدرسـة أو فـي 
املكان الثالث/ الشـارع، والنزاع املسـلح 
بـن الفصائل اإلسـالمية علـى اختالف 
 ، التقليديـة  أو  السـلفية  توجهاتهـا 
فقـد كان هذا القسـم األول من الرواية 

محيطـاً بطبيعـة االختـالف واألطـراف 
اسـتخدام  كان  لذلـك   ، لـه  املكونـة 
الـراوي  الثالـث/  الشـخص  ضميـر 
العليـم مبـّرراً وصحيحـاً ، خاصة فيما 
الشـخصيات  مالمـح  برسـم  يتعلـق 
والفكريـة،  االجتماعيـة  ومكوناتهـا 
الـذي  الثانـي  القسـم  شـّكل  فيمـا 
يحتـلُّ نصف مسـاحة الروايـة  _ دفتر 
مذكـرات روزالـن _ الـذي ارسـلته إلـى 
خالهـا )اندريـه( بطرد بريدي وهـو عبارة 
وجودهـا  منـذ  الذاتيـة  سـيرتها  عـن 
أبيهـا وعائلتـه، وقـد  فـي سـوريا مـع 
شـّكلت هـذه السـيرة مـادة حكائيـة 
للروايـة األولـى التـي يكتبهـا صديقها 
الـذي   ) زينـل  )وجـدي  العربـي  األديـب 
تعرفـت بـه عبـر وسـيلة الفيسـبوك ، 
تلـك الروايـة املفترضة التي سـيتكفل 
الروائـي )وجـدي زينـل( العربـي، رمبـا هو 
الروايـة  كاتـب   ) )كـرمي صبـح  الروائـي 
موضـوع الدراسـة، حيث تكّفـل الراوي 
كلي العلـم وهنا )روزالن( وباسـتخدام 
ضميـر املتكلـم،  للوصـول إلـى أبعـد 
للبـوح  شـخصيتها  فـي  نقطـة 
يحصـل  مـا  إزاء  الداخليـة  مبعاناتهـا 
بعّدهـا  وتعامـل  تعنيـف  مـن  لهـا 
ميكـن  ال  إذ   ، األب  وابنـة  مسـيحية 
العلـم  كلـي  الـراوي  غيـر  اسـتخدام 
الشـخصية  مكنونـات  عـن  لإلخبـار 
الداخليـة وموقفهـا ممـا يحصـل لهـا. 
ولعـل االسـتفادة من تقنيـات التواصل 
أضـاف  قـد  واإلنترنـت  االجتماعـي 
فـي  متثلـت  معاصـرة  أبعـاداً  للروايـة 
توظيـف تلـك التقنيـات علـى صعيـد 
وروايـة  العاطفيـة  العالقـة  تشـّكل 
األحداث وفـق تقنيات امليتاسـرد وظّلت 
نهايـة الروايـة مفتوحـة باإلشـارة إلـى 
بقـاء  علـى  للتدليـل  بـدأت(   ( مفـردة 
اخلـالف  وفواعـل  االجتماعـي  الوضـع 
معهـا  التعامـل  وكذلـك  قائمـة 
بدوغماتيـة واضحة تشـير إلى الشـرق 
امللتهـب بـأوراق اّدعـاء امتـالك احلقيقة 
لـكل فصيـل مـن الفصائـل والطوائف 

املتناحـرة.

عبد علي حسن

إن هـذا االقتـالع القسـري بفعـل انتهاء 
مهمـة والدهـا ليعود إلى وطنه سـوريا ، 
سـيكون سـبباً من عوامل عـدم متكنها 
مـن االندمـاج فـي بيئـة الوطـن البديل، 
وبالتالـي سـيكون سـبباً فـي متّسـكها 
لفواعـل هويتها األولى وسـيكون سـبباً 
ثالثـاً فـي تصـّرف اآلخرين العنيـف الذي 
اتخـذ أشـكاالً متعـددة ازاءهـا بـدءاً من 
زوجـة األب وإخوانهـا مـن أبيهـا وحتـى 
األشـخاص اآلخريـن ، كمـا حصـل حـن 
فـي  جمـال(  )ملكـة  روزالـن  تتويـج  مت 
مـن  العائلـة  جنـون  فجـّن   ، املدرسـة 
األب وزوجـة األب وأخوتهـا مـن أبيهـا ) 
جـّن جنـون ابـي وأخوتـي ، فقـدت زوجة 
أبـي أعصابهـا ، يومهـا اشـترك اخوتـي 
وبعـد   ، ضربـي  فـي  واألكبـر  األوسـط 
عودتـي إلـى البيـت ، اخي االكبـر حافظ 
أنـِت  ...؛  العنصريـة  عباراتـه  أسـمعني 
انـت  انـت صفـراء،  مسـيحية قبيحـة، 
بشـعة، لـن أسـمح لـك بالعـودة إلـى 
املدرسـة ....النـص ص 112( ، ويتبدى في 
الدوغماتـي  اخلطـاب  السـالف  النـص 
إلـى  احملتكـم  األُسـري  املسـتوين  فـي 
موجهـات وثوابـت اجملتمـع البطريركي / 
الذكوري واألبـوي ، والديني الذي يحتكم 
إلـى الراسـخ فـي موقـف اإلسـالم مـن 
الديانـات األخـرى ، ففـي املسـتوى االول 
متاهـت زوجـة األب مـع املوقـف الذكوري 
فاصطّفـت مـع موقـف األب واألبناء من 
فـي  جمـال  كملكـة  “روزالـن”  ظهـور 
املدرسـة وانهـا سـتكون عرضـة لرؤيـة 
لألخـالق  املنافـي  بالشـكل  اآلخريـن 
فـي  االجتماعيـة  واألعـراف  اإلسـالمية 
عـّد  وميكـن  السـوري/العربي.  اجملتمـع 
موقـف زوجـة األب هـذا من قبيـل احلقد 
الدفـن لروزالـن باعتبارهـا ابنـة الزوجة 
الثانيـة ، وانهـا تتحـن الفـرص لإليقـاع 
امتعاضهـم  وإظهـار  االبنـة  بهـذه 
إاّل أن صـوت املؤلـف   ، وحقدهـا عليهـا 
يظهـر علـى نحـو تقريـري فـي النـص 
وال  بهـم قسـاوتهم  بلغـت  )بـل  اآلتـي 
الظاهـري  تشـددهم  علـى   _ مرؤتهـم 
فـي الديـن اإلسـالمي الـذي يفتـرض به 
أنـه ديـن سـماحة وصلـة رحـم ...النص 

في الوقت الذي تمكنت فيه 
الرواية من طرح وجهة نظرها 

كما أكدتها قراءتنا لدوغماتية 
الخالف في مستوياتها اآلنفة 
الذكر، وفق اإلحاطة الدقيقة 

بحيثيات تكوين المجتمع 
الروسي والسوري ، فإن النص 

قد اعتمد آليات وتقنيات روائية 
أسهمت في توفير عامل 

التشويق لمتابعة األحداث التي 
امتدت على قسمي الرواية التي 

اهتم قسمها األول بتكوين 
خلفية الوضع االجتماعي 

للشخصيات

قراءة

نص

أحمد الناجي

يحـوز األسـتاذ جليـل اجلباوي علـى قلم 
النوايـا  بتلقائيـة  ومنسـاب  متدفـق 
الطيبـة على إيقـاع احملبـة الطافحة من 
ذات صاحبـه التـي تفيـض مـن القلـب 
النابـض شـوقاً وحميمية، حيـث يعيش 
نبـض  مـن  قريبـاً  النـاس،  أوسـاط  بـن 
عنهـم،  االنعـزال  يعـرف  وال  حياتهـم، 
ووجـد أن ممارسـة العاطفـة فـي الوفـاء 
يتأتـى  أن  املمكـن  وأهلهـا مـن  ملدينتـه 
حـن يظلـل سـطور كتاباتـه بفـيء من 

أشـجار احملبـة الوارفـة.
غوايـة  عبـر  األدب  مـع  حكايتـه  بـدأت 
وصـار  القلـم،  تلبسـت  التـي  الكتابـة 
األحـداث  مجريـات  وسـط  يتنقـل 
واحلـوادث، باالتسـاق مـع الزمـن املتحرك 
مـا بن املاضـي واحلاضـر، يسـلط الضوء 
الذاكـرة  حـول  أثيـرة  تفصيـالت  نحـو 
تضاريـس  بـن  مـن  ويلتقـط  املكانيـة، 
عـن  شـواهداً  املتنوعـة  احللـة  مدينـة 
مـن  نحـو  علـى  يوثـق  البشـر،  حيـاة 
اإليجـاز الوافـي، حملات من السـّير الذاتية، 
متنـاوالً نخبـة مـن ناسـها، منتقـاة من 
مختلـف الفضـاءات االجتماعية احلافلة 
باألنفـاس والذكريـات، ممـن عاشـوا فـوق 
مـن  وشـربوا  الوديعـة،  األرض  هـذه  أدمي 
مـاء واهـب احليـاة )شـط احللـة(. فكتب 
عن قسـم مـن األمـوات )رحمهـم اهلل(، 
ممـن تركـوا بصمتهـم فـي احليـاة، فأعاد 
أثرهـم بعـد أن صـار طويـاً فـي متاهـات 
النسـيان، ومعرضاً للـزوال بحكم الزمن، 
واهتـم بقسـم آخـر مـن األحيـاء، دون أن 
ينظـر الـى الفوارق فـي الديـن والطائفة 
مـا  إذا  عنـده  وال ضيـر  والِعـرق،  واللـون 

االجتماعيـة  حياتهـم  شـؤون  تنوعـت 
أو  مكانتهـم مسـتوياتهم وهيئاتهـم، 
حتـى إذا مـا اختلفـت قيمـة حتققاتهم 
علـى  وانحصـر  اخلـاص،  املسـتوى  بـن 
الـذات، أو الـذي تبن تأثيـره واضحاً على 
العـام،  اجلانـب  علـى  وانعكـس  اآلخـر، 
التجربـة  مبجموعهـم  شـكلوا  فقـد 
اإلنسـانية املعبـرة عـن حضـور الهيئـة 
االجتماعيـة فـي التاريـخ املعاصر لهذه 
التاريـخ  أعمـاق  الـى  الغائـرة  املدينـة 

املمتـد الـى أول العصـور. 
أن  إلـى  اجلبـاوي  أسـتاذنا  ذهـب  لقـد 
عبـر  التأرخـة  فـي  توجهـه  يؤسـس 
هـذا الضـرب الكتابـي علـى نحـو مـن 
االختالف، لكي يضيف شـيئاً مسـتجداً 
ومتمايزاً عمن سـبقوه فـي توثيق تاريخ 
شـخصيات مدينـة احللة، فخـاض غمار 
هـذه التجربـة بجديـة، وليـس ألحـد أن 
ينكـر دأبـه علـى تقليـب األوراق املطوية 
أو اجلمعيـة،  الذاكـرة الشـخصية  فـي 
حـول  بالكتابـة  أهتـم  حـن  السـيما 
التـي  النسـوية  الشـخصيات  بعـض 
غالبـاً مـا تغافلـت الكتابـات التاريخية 
عـن تدويـن دور املـرأة فـي اجملتمـع، فقـد 
التفـت علـى وجـه االنتبـاه الـى املهمل 
وراح يجتهـد فـي سـبيل أن يعيـده إلى 
أدق  علـى  احلصـول  الـى  سـاعياً  املـن، 
التفاصيـل، التقـاط مجريـات األحـداث 
فـي  بعضهـم  مقابلـة  خـالل  مـن 
كثيـر مـن األحيـان، متعنيـاً بقصديـة 
الباحـث وروحيـة املـؤرخ الناشـدة نحـو 
التقصـي فـي األعمـاق بغية اكتسـاب 
هـذه  حـول  التاريخيـة  املعلومـة  دقـة 
الشـخصية التـي ترفـل بنعمـة احلياة، 
وجهـاً لوجه، أو مـن ذوي تلك ومجايليها 
التـي غادرتنـا الـى مثواهـا األخيـر فـي 

دار احلـق، وفـي أحايـن أخـرى فتـح قلبه 
هـدى  علـى  التقاهـم  ممـن  للبعـض 
توجهـات الصدفـة، وأنا من هـذه الفئة، 
لديـه  الكتابـة  نزعـة  حضـرت  حيـث 
أواخر سـنة 2018، بتحريـض من رفقتنا 
فـي مدينة بيـروت عن العرب الواسـعة 
علـى العالـم الغربـي، فـراح يسـتجمع 
فـي أحاديثـه كثيراً مـن االسـتفهامات 

عـن كل مـا شـأنه امـالء دفاتـره وحتبيـر 
بـن  متنقـاًل  وجـال  البيضـاء،  وريقاتـه 
منعطفات السـنن يرفد هواجسـه في 
هـذا الشـأن، ويطـوف بقلمـه املعطـاء 
أدق  يتعقـب  املـؤرخ  بنزعـات  مهمومـاً 
التفاصيـل عـن مراحـل احليـاة اخلاصـة 
والعامـة مـن دون أيـة مقدمـات، وحتقق 

لـه مـا أراد عبـر جلسـة واحـدة ممتـدة.

دأب علـى الكتابة في أول االمر بشـغف 
على شـكل حلقـات متتابعـة بتقنيات 
العالـم االفتراضـي )الفيسـبوك( حـول 
بدوافـع  املدينـة  شـخصيات  بعـض 
ذاتـه  الوقـت  وفـي  ذاكرتهـا،  اسـتعادة 
لـم يغـب عن بالـه التركيز علـى منحى 
تنويـر احلاضـر مبـا هـو مشـرق مـن املآثر 
اإلنسـانية فـي جتـارب املاضـي. فبـدأت 
بالـدوران،  الكتابـي  املشـغل  ماكنـة 
مـع  متسـقة  اهتمامـات  عـن  تعبيـراً 
والذاكـرة  الثريـة  الثقافيـة  اخللفيـة 
تنوعـت  الوقـت  ومبـرور  املكتنـزة، 
حيـث  عنهـم،  املكتـوب  الشـخصيات 
سـّلط الضـوء علـى مختلـف أوسـاط 
أعدادهـم،  وازدادت  احللـة،  مدينـة 
أختهـا  فـوق  املنجـزة  املـادة  فتوسـدت 
حاويـة  إضمامـة  وصـارت  الثانيـة، 
علـى تشـكيلة مـن األيقونـات احلليـة، 
السـيما بعـد أن حظيت تلـك الكتابات 
بأصـداء املتلقـن، فحرص علـى اكتمال 
االخوانيـة  الـردود  كافـة  بضـم  الرؤيـة 

االيضاحيـة.   والتعقيبـات 
تغـوي  املتكاثـرة  املدونـات  أصبحـت   
العقـل وتغـري العـن، وال يذبـل احللـم 
يكبـر  أخـذ  بـل  التأمـالت،  ظـل  فـي 
انبثـاق فكـرة، والبـد  ويكبـر.. ويتوسـل 
أن  فـي  إذن،  تكتمـل  أن  الصـورة  لهـذه 
تكـون بـن دفتـي كتـاب ورقـي، وفعـاًل 
حتـول احللـم الـى واقـع ملمـوس، حـن 
الفـرات  دار  طباعـة  ماكنـة  تلقفتـه 
فـي احللـة، وصـدر الكتـاب األول كأحـد 
مـن  )شـذرات  بعنـوان  منشـوراتها، 
سـيرة حيـاة شـخصيات حليـة(، وصـار 
مرتكـزاً ملواصلـة مسـار العمـل الدؤوب 
فـي هـذا اجملـال التوثيقـي، وال أحـد مثل 
الكاتـب يتحسـس مـذاق صـدور املنجز، 

فتعالـت الهمـة مـع حـالوة حتقـق أول 
اجلهـود  وتعاظمـت  الكتـاب،  جـزء مـن 
فشـيئاً  شـيئاً  اإلجنـاز  وكبـر  املبذولـة، 
بصـورة تدريجيـة، متناميـاً مبـرور الزمن 
الـى ثالثـة أجـزاء مـن القطـع الكبيـر. 
بعـدد   ،2017 سـنة  األول  اجلـزء  صـدر 
فيهـا  تنـاول  الصفحـات،  مـن   )407)
(175( شـخصية. وجـاء الثانـي بعد عام 
2018 بــ)448( صفحة، يضـم بن دفتيه 
سـيرة )138( شـخصية. وأعقبه الثالث 
سـنة 2021، صفحاتـه )484(، محتويـة 
علـى )126( شـخصية. وبذلـك بلغ عدد 
)أبـو  قلـم  تنقـل  التـي  الشـخصيات 
كـرمي( بـن تضاريس املدينة، راصـداً حياة 
النـاس فيهـا بغيـة تدوينها نحـو )439) 
شـخصية، بضمنهـا )21( امـرأة. وأملنا 
أن يظـل األسـتاذ اجلبـاوي )أمـد اهلل في 
هـذا  اسـتدامة  علـى  مواظبـاً  عمـره( 
باالسـتمرار  وامتاعنـا  الكتابـي  املنجـز 
هـذه  مـن  واملزيـد  املزيـد  انتـاج  علـى 

الكشـوفات.    
أُحيـي بحـرارة صديقـي الفاضـل جليل 
مبـاركاً  يديـه  علـى  وأشـد  اجلبـاوي، 
حتققات هـذا الفعـل الكتابـي، املتبدية 
فـي وضـع النقاط علـى حـروف الذاكرة 
بجهـوده  أشـيد  أن  لـي  والبـد  احلّليـة، 
األبـواب  لنـا  فتحـت  التـي  املضنيـة 
مـن  وفيـرة  مخزونـات  علـى  والنوافـذ 
احللـة،  ملدينـة  االجتماعـي  التاريـخ 
متجليـة مبـا رصـده فـي مثابرتـه علـى 
تدويـن السـير الذاتيـة لعـدد كبيـر من 
الشـخصيات احلليـة، حيـث قادتنـا إلى 
املدينـة  تاريـخ  مـن  تفاصيـل  معرفـة 
اخملبـوءة، وكشـفت فـي الوقـت ذاته عن 
الكثيـر مـن األسـرار الغائبة حـول حياة 

الطيبـن. أهلهـا 

شيو تشي

هؤالء املستلقون على األرض
فقر ومعاناة وضعف

يتجلى بهم
رأيت أجسادهم مغطاة برمل وغبار

رمل احلياة ورمل القدر
تغطيهم وتبتلعهم

وأنٍت أيتها املالك
زوجة أّي رجل؟

واالبنة الغالية ألّي أب؟
وأم أي طفل؟

كيف تستلقن على األرض؟
أين املقاعد؟ األرض باردة جًدا

أنت في حاجة لتدفئي جسدك
هـل بشـرتك امللسـاء األشـبه بقطعـة 

يشـم مرمريـة
 تشعر بلسعات البرد القاسية؟

ال فراش
ال وسادة

ال ماء ساخن

ال استحمام
الورود تزهر في الليل البارد!

ممنوعة أنِت من خلع معطفك الواقي
وقبعتك وحذائك

تدثري بزيك الكامل
حافظي على وضع احملارب

ففـي أي وقـت ميكن أن تزحفـي وتواجهي 
العدو

وتالقي اخملاطر.
ليل أم نهار اآلن؟

ظهيرة أم صباح باكر؟

أنٍت أيتها احملاربة تعملن ليل نهار
تخور قوتك، فتستريحن
تستريحن لبضع دقائق

مـا زالـت وحـدة الرعايـة املركـزة تخنـق 
األنفـاس فـي أحالمـك؟
وتخنق الواحد تلو اآلخر

وأنت تقاتلن في يأس
. بينما األرواح تزهق

أيتها املالك
ابنة اإلله

الطهارة والنزاهة والنقاء

هي عقيدتك
احلب واحلكمة

هما ديانتك
.“اجلميع محاط باملالئكة”

أنـا علـى يقن مـن أنكـن أيتهـا املالئكة 
تعرفن ال 

اخلوف
ورغم آالف املصابن

ورغم تفشي الوباء في ووهان
أنن الشجاعة التي ال تخاف.

تعريف الشاعرة:
شـيو تشـي ولدت فـي يونـان وحصلت 
علـى درجـة الدكتـوراه فـي األدب. مـن 
“الشـعر  الشـعرية  أعمالهـا  أشـهر 
علـى  يجلـس  و”احلـب  الصخـري” 
اجلانـب اآلخـر”. حصلـت علـى العديـد 
مـن اجلوائـز األدبيـة مثـل جائـزة مجلة 
هوشـي  وجائـزة  الشـعر،  فـي  أكتوبـر 
للشـعراء الشـباب، وجوائز أدبية أخرى

نقاط على حروف الذاكرة الحّلية

مالئكة السماء مستلقون على األرض

غالف الرواية

القسم الثاني
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عالقة الخبز االبيض بأمراض القلب
أفادت دراســة أن تناول الكثير من اخلبــز األبيض واحلبوب املكررة 

واملعكرونة يرتبط بزيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب.
ودرس باحثــون من جامعة »ماك ماســتر« في كنــدا، 137000 

شخص من جميع أنحاء العالم.
وجمعوا معلومات عن منط حياة املشــاركني والتاريخ الطبي في 
بداية الدراسة، واستعملوا استبيانات الطعام لتقييم تناولهم 

للحبوب املكررة واحلبوب الكاملة واألرز األبيض.
وتبني أن األفراد املصنفني علــى أنهم يتناولون كميات كبيرة من 
احلبوب املكررة، يأكلون 350 غراما في األقل يوميا، والذين حصلوا 
علــى أقل جرعــة، تناولوا أقل من 50 غراما في اليوم »شــريحة 
ونصف الشــريحة«. ثم جرى تتبع الوفيــات الناجمة عن أمراض 
القلب واألوعية الدموية، مبا في ذلك النوبات القلبية والســكتة 

الدماغية وفشل القلب على مدى تسع سنوات في املتوسط.
ووجدت النتائج، التي نشــرت فــي اجمللة الطبيــة البريطانية، 
أن أعلــى فئة من املدخول ارتبطت بنســبة %33 بخطر اإلصابة 
بأحداث خطيرة في القلب واألوعية الدموية مقارنة بأدنى تناول. 

كما ارتبط تناول كميات أكبر مع ارتفاع ضغط الدم.

الصين تخطط إلطالق اقوى صواريخها
ذكرت صحيفة China Daily أن الصــني تخطط إلطالق صاروخ 
ZQ-2 الثقيل هذا العــام، والذي يعد أقوى صواريخها الفضائية 

محلية الصنع.
وتبعا للصحيفة فــإن »شــركة LandSpace الصينية انتهت 
من تصنيع محركات TQ-12 األربعة القابلة إلعادة االســتعمال 
واخلاصــة بالصاروخ والتي تعمل بامليتان الســائل، والشــبيهة 
 Blue Origine و SpaceX باحملــركات التــي تنتجهــا شــركتا
األميركيتان، وبعد االختبارات األرضية للمحركات من املفترض أن 
تبدأ مرحلة االستعداد إلطالق الصاروخ املذكور، واملفترض أن يتم 

إطالقه من قاعدة جيوتشيوان الفضائية شمال غرب الصني«.
كما أشــارت الصحيفة أن صاروخ ZQ-2 اجلديد ســيكون بطول 
49.5 م، وســيزن 216 طنا، وقطــره  3.35 م، وصمم ليكون  قادرا 
على نقل حموالت تصل أوزانها إلى ستة أطنان إلى املدارات التي 

تتراوح ارتفاعاتها ما بني 200 و500 كلم عن سطح األرض.
وتشــير املعلومات املتوفرة إلى أن شركة LandSpace الصينية 
تخطط إلنتــاج 15 صاروخا من هذا النــوع، وحوالي 200 محرك 

.TQ-12 لصواريخ الفضاء من نوع

اكتشاف اصغر الزواحف بالعالم
اكتشــف فريق باحثني من أملانيا ومدغشقر سحليتني صغيرتني 
في مهمة مبقدغشــقر. ويبلغ حجم الذكــر منهما، الذي يدعى 
بروكيسيا نانا، 13.5 مليمترا، ما يجعل هذا النوع األصغر من بني 
11500 نوع من الزواحف املعروفة، حسب سجل والية بافاريا في 

علم احليوانات في ميونيخ.
ويقول املعهــد إن األنثى أكبر بكثير إذ يبلغ حجمها 29 مليمترا، 
مضيفــا أن الفريق لــم يعثر على عينات أخــرى على الرغم من 
»اجلهود الكثيفة«. وال توجد احلرباء اجلديدة إال في الغابات املطيرة 
شمالي مدغشقر، وقد تكون مهددة باالنقراض، حسب الدوريات 
العلمية. وقال أوليفر هوليستشيك اخلبير في مركز تاريخ العلوم 
في هامبورغ: »لألســف أن املوطن الطبيعي للنانو حرباء يتعرض 
إلى إزالة الغابات. ولكن املنطقة استفادت من احلماية في الفترة 

األخيرة، وذلك سيمكن احلرباء من البقاء«.
واكتشــف الباحثون أنها تتغذى على العث في الغابات املطيرة، 

وحتتمي ليال من احليوانات التي تطاردها بني األعشاب.

ملونشريط
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اضيف القلق الــى قائمة امراض 
العصر بعد الصداع الذي ســمي 
والذي  عقــود،  منذ  العصر  مرض 
يكــون نتيجة حلــاالت كثيرة من 

ضمنها الشعور بالقلق.
في املرحلة الراهنــة التي مير بها 
العالم واملســتجدات التي تتعلق 
بالصحة العامــة ونخص بالذكر 
املوازين  التي قلبت  جائحة كورونا 
وغيــرت الكثير فــي حياتنا، زادت 
القلق وتعمقت اكثر، فصار  حالة 
للكل  بالنســبة  االهم  الهاجس 
كيفيــة الوقاية ومنــع الفيروس 
من ان يصيبــه وان اصابه فكيف 

سينقذ نفسه وينتصر عليه.
واخلوف  املؤملة  االحــداث  كل  ومع 
والقلق الذي اصاب العالم فهناك 
اشخاص ظلوا متمسكني باألمل 
ال بل هناك من بحــث وحفر كي 
يجد بقعة ضوء ملــا حدث، وصار 
يبحث عن ايجابيــات كورونا التي 

لم تقنع الكثير منا.
املستشــار التربــوي والنفســي 
»الدكتــور عبــداهلل خاطر« وجه 
العام  نصائح للشــباب ليكــون 
اجلديد بالنســبة اليهــم فرصة 
البحث اكثر عن اجلوانب االيجابية 
في كل ما يحدث وسيحدث خالل 
مبسط  بشــكل  وشــرح  العام. 
وطرق  وأســبابه  القلق  مفهــوم 

جتاوزه.
بداية اكد »الدكتور عبداهلل« بأننا 
نعيش في عصر القلق، و«مؤشرات 
القلق على مستوى العالم جديرة 
باالهتمام، إال أنــه وفي املقابل ما 
زال الكثيــر من الناس يعيشــون 
في فســحة من األمل، ويجعلون 
من التفاؤل بغــد أجمل رفيقهم 

الدائم في شوط احلياة«.
وقــال: »يجــب أن نعلــم أّن هذا 

الشــعور ليــس باألمر الســيئ، 
فأحيانًــا يدفعنا لإلبــداع واإلجناز، 
وقــد يلعــب دورًا مهًمــا بدفعنا 
للقيام بالســلوك املفيد والهادف 

والذي يسهل عملية التعلم«.
القلق  زادت حالــة  أما في حــال 
عن احلــد املعقول فإنه »ســيؤثر 
في شــخصية املصــاب انفعاليًّا 
ـا وســلوكيًّا، بــل قد  واجتماعيًـّ
يصاحبه أعــراض صحية كضيق 
في النفس أو تســارع في نبضات 

القلب أو الصداع«.
وتابــع: »مــن الواضــح أّن القلق 
يؤثر بشــكل واضح علــى جودة 
فتسبب  والفتيات،  الشباب  حياة 
لهم اإلحبــاط وتصيبهم بالوهن 
اجلسدي، كما يقلل من فاعليتهم 

فــي اجملتمــع، ويدمــر عالقاتهم 
مع من حولهم، ويــؤدي بهم إلى 
االنطواء والعزلة، لذا يجب عليهم 
ويواجهوه  لــه،  يستســلموا  أال 
بالتفكيــر اإليجابي، مع ممارســة 
الرياضــة والهوايــات املتنوعــة، 
إيجابيني  أشــخاص  عن  والبحث 
يبعثــون فــي النفــس الراحــة، 
ويزرعون في داخل اإلنســان القلق 

نظرتهم اإليجابية للحياة.  
واوضــح: »البد أن نعلــم ان عالج 
القلــق موجود وميكن الســيطرة 
األولى للعالج،  عليه من األسابيع 
وســرعان مــا ميتثل املصــاب به 
للشــفاء، فإضافــة ملــا مت ذكره 
سابًقا من أســاليب تساعد على 
جتــاوزه ليس هناك مــن حرج في 

استشــارة طبيب نفسي إن كان 
األمر يســتدعي ذلك، فمن خالل 
معرفة  تتــم  الطبيب  مراجعــة 
أسباب القلق احملتملة لدى املريض 

وطرق التكيف معها«.
هناك اربع رســائل مهمة وجهها 
لكل  اهلل خاطر  عبــد  الدكتــور 
شــاب وفتاة يعانون مــن القلق، 
وهــي: ان القلق جزء مــن احلياة. 
والقلق ليس عــدوًا، ويجب فقط 
به  التحكــم  كيفيــة  معرفــة 
والتعامل معه. وما يشعر به املرء 
أثناء  في  أعراض فسيولوجية  من 
القلق مرتبطة بالتســارع القلبي 

والتنفسي وليست نوبة قلبية.
واملهم  الضــروري  مــن  انه  وذكر 
يتعلما كيف  أن  وفتاة  لكل شاب 

ـا ألفكارهما  يصبحــان أكثر وعيًـّ
املضطربة، وكيــف يحوالنها إلى 
أفكار أكثــر وعيًّا ومنطقية، وذكر 
هذا  في  ملساعدتهم  وسائل  عدة 

من اهمها:
- أسلوب السهم النازل، وفيه يتم 
اكتشــاف أســلوب منط التفكير 
عند الشــاب أو الفتــاة وما ينتج 
عنها، ويســتعمل فيه الشخص 
الســؤال الذي يبدأ مبــاذا لو؟ ثم 
الذي هــو نتيجة  يكتب اجلــواب 

لتفكيره.
- أنظــر إلــى األشــياء بواقعية، 
بحالة  الشــخص  يكون  فعندما 
قلــق فإنه يتخذ القرارات بشــأن 
تلقائي،  كل ما هو خطير بشكل 
فال يتوقف ولو للحظة ليفكر هل 

هذا املوقف خطير أم ال؟ وهو بكل 
بساطة يفترضه كذلك. لذا عليه 

أن يقيم اخملاطر احملتملة.
بشــكل  العواقب  مــع  تعامل   -
طبيعــي، فقــد يقع الشــاب أو 
الفتاة في دائرة فكرة خاطئة، وهي 
افتراض أّن أي فشل قد يتعرض له 

قد يصبح كارثيًّا.
»فكروا  االخيرة:  نصيحته  وكانت 
بالقلق على أنه مجرد امر مثير، أو 
ميكن  ضجيج  مجرد  ببساطة  أنه 
التحــرر منه. ابحثــوا عن احللول 
والعوائق  للمشــكالت  املُناسبة 
التــي قد حتدث معكــم، وتوُقعوا 
زوا على ما يجعل  الّنجاح دائًما. ركِّ
وجمال،  أكثر ســعادًة  حياتكــم 
واطــردوا القلــق منهــا، وانظروا 
إلى اجلانب املُشــرق دائًما، وعندما 
تشــعرون بضغط أو تشاؤم بادروا 
إلى وســائل التواصل االجتماعي 
من  لتخرجوا  النــاس  مع  وحتدثوا 

عزلتكم«.
التفكير بصورة  واكد على ضرورة 
يســاعد  فهو  ومتفائلة  إيجابية 
علــى حتريــر الطاقــات الكامنة 
بداخلنا، ويعــد أمرًا مفيًدا صحيًّا 

وذهنيًّا.
واضــاف: »تعّلمــوا مــن اليــوم 
التحدي  مع  تتعاملوا  أن  فصاعًدا 
على أنــه فرصة للنمــو وفرصة 
للتعّلــم وللمواجهــة املمتعــة 
وللنضج أكثر والتعّلم من احلياة. 
فــال تفســحوا اجملال للمشــاعر 
الســلبية أن تســيطر عليكــم 
طويالً، انتفضــوا وانهضوا بعزمية 
قواكم  اســتعيدوا  وتفاؤل،  وقوة 
وتركيزكم، وتذّكــروا الدرس الذي 
مررمت به دوًما كي ال تقعوا فيه مرة 
أخرى، بهذا تضعون أقدامكم على 
أول الطريق الذي يجعلكم حتولون 
ونصر،  قوة  إلى  والفشل  الضعف 
وعندهــا فقــط ستســتعيدون 

عزميتكم وثقتكم بأنفسكم«.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشف خالد ســمير خالد حفيد 
كوكب الشــرق أم كلثوم أســرارا 
جديدة تــذاع ألول مــرة عنها، في 

الذكرى 46 لرحيلها.

وقــال خالد: »في البداية اود ان أبني 
من هم أحفاد الســيدة أم كلثوم، 
هم أوالد شقيقها خالد وأنا منهم، 
شــقيقتها،  أوالد  آخرين  وأحفــاد 
أحفادها  هــم  جميعا  وأوالدهــم 

واآلخرين أقاربها وليســوا أحفادها 
كما يدعون«.

وكشف أن االسم احلقيقي لكوكب 
إبراهيم سيد  الشــرق، »أم كلثوم 
البلتاجي«، وليس »فاطمة إبراهيم 

سيد البلتاجي« وليس كما يتصور 
البعض ان ام كلثوم لقبت به فيما 
بعد ألنها ممتلئة اخلدين، وهو االسم 
وإعالن  امليالد  في شــهادة  املوجود 
واســمها  ملكها،  والعزبة  الوراثة 

عزبــة أم كلثوم ووالدهــا إبراهيم 
سيد البلتاجي.

كمــا فجــر مفاجأة أخرى بشــأن 
ميالدها، حيث ذكر أن اجلميع يذكر 
أن تاريــخ ميالدها أواخر ديســمبر 

1898، وهــو خاطئ متامــا حيث أن 
الرابع  التاريــخ احلقيقي للميــالد 
1904، وتوفيت عن عمر  من مايــو 
71 عاما وليس 76 عاما كما يقول 

املؤرخون.

حفيد أم كلثوم يكشف أسرارا جديدة ألول مرة عن كوكب الشرق

دعوا القلق وتمسكوا باألمل

آثار بابل »عدسة: زياد متي«لقطة

قــد يظن الكثير منــا ان عام 2020 كان اســوأ 
عام مر على البشــرية، بســبب جائحة كورونا 
وما تســببت به من تغيير عام في احلياة بدًء من 
احلجر املنزلي واالغالق التــام، الى االفالس الذي 
اعلنت عنه عدد من كبريات الشركات العاملية...

الخ، لكن التاريخ يقول ان هناك ما هو اسوأ من 
كورونا. إذ كان ميكن أن يســوء احلال أكثر، لو كنا 

نعيش في عام 536.
بحسب ما يقول مؤرخ العصور الوسطى وعالم 
اآلثار في جامعــة هافارد، مايــكل ماكورميك: 

»أحد أسوأ الفترات، إن لم تكن أسوأها«.
فقد غمر ضباب غريب أوروبا والشــرق األوسط 
وأجزاء من آســيا، صــارت الســماء قامتة ليال 
ونهارا، ملدة 18 شهرا، بحسب ما جاء في مقالة 
كتبها ماكورميك في مجلة »ساينس العلوم«. 
وانخفضت درجة احلرارة في صيف 536 بنســبة 
بني 1.5 درجــة و2.5 درجة، ليبدأ أبــرد عقد في 
الســنوات الـ2300 املاضية. وســقطت الثلوج 
في ذلك الصيف فــي الصني، وتضررت احملاصيل 
الزراعيــة، ومات الناس جوعا. وروت الســجالت 
األيرلندية »حدوث شح في اخلبز فيما بني عامي 

536 و539«.
وفي عام 541 أي بعد حوالي خمسة اعوام أصاب 
نــوع من الطاعــون، يعرف بالطاعــون الدملي، 

ميناء بيلوسيوم الروماني في مصر. وانتشر ذلك 
الذي عرف باســم طاعون جستنيان  الطاعون، 
بسرعة كبيرة، وقضى على ما بني ثلث إلى نصف 
الرومانية الشرقية، وسارع  سكان اإلمبراطورية 

في انهيارها، بحسب ما يقوله ماكورميك.
ما الذي أدى إلى بدء تلك السلســلة املدمرة من 

األحداث؟
يعرف املؤرخون منذ فترة طويلة أنه كانت هناك 
في منتصف القرن السادس امليالدي فترة حالكة 
فيما كان يعرف آنذاك بالعصور املظلمة. ولكن 
مصدر السحب الغامضة ظل لغزا مدة طويلة.

واآلن وجــد باحثون يعملون فــي »مبادرة ماضي 
العلوم البشــرية« في جامعة هارفارد تفسيرا، 
بعد أن أجروا حتليال شــديد الدقــة للثلوج التي 

اجلليدية السويسرية.أخذوهــا مــن األنهار 
وعثر في الثلــوج، التي ترجع إلى فترة الربيع في 
عام 536، على جزيئات زجاج بركاني دقيقة تشير 
إلى حــدوث انفجار بركاني فادح في أيســلندا، 
أو رمبا في شــمال أميركا، أدى إلــى انبعاث رماد 

كثيف غطى اجلزء الشمالي من الكرة األرضية.
ويعتقــد الباحثــون أن الرياح حملــت الضباب 
البركاني عبر أوروبا، وفي وقت الحق إلى آســيا، 
وكان ذلــك مصحوبا بطقس بــارد. ثم تبع ذلك 

انفجاران كبيران آخران في عامي 540 و547.

وأعقب تلــك االنفجارات املتكررة ظهور طاعون، 
أدى إلى إغراق أوروبا في جمود اقتصادي اســتمر 

حوالي قرن من الزمن، حتى عام 640 بعد امليالد.
وتشير الثلوج التي ترجع إلى ذلك العام إلى بدء 

تعافي االقتصاد في العصور الوسطى.
ووجــد الباحثون آثار زيادة كبيرة في مســتويات 
الرصاص في الهــواء وفي األنهــار اجلليدية، ما 
يشير إلى عودة التنجيم عن الفضة، وهو ما كان 
قد تقلص كثيرا في السنوات العشر األولى من 

القرن السادس.
ثم ظهرت طفرة أخرى في الرصاص في عام 660، 
ما يدل على استعمال الفضة بكثرة في اقتصاد 

القرون الوسطى.
ويقول كايل هاربر، املتخصص في تاريخ الرومان 
والعصور الوســطى في جامعة أوكالهوما في 
نورمان، إن ســجل الكوارث الطبيعية املفصل، 
والتلوث البشــري اجملمد في الثلــوج: »يعطينا 
ســجال جديدا نفهم منه سلســلة األسباب 
البشــرية والطبيعيــة التي أدت إلى ســقوط 
املبكرة في  والتقلبات  الرومانيــة،  اإلمبراطورية 

اقتصاد العصور الوسطى«.
وتســمح تلك املعلومات اجملمدة للعلماء بإلقاء 
الضــوء على مــا تبقى من أحد أشــد الفترات 

ظلمة في احلضارة الغربية.

السنة األسوأ في تاريخ البشرية

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:

يخوض األهلــي املصري مواجهة 
صعبة، اليوم االثنــن، أمام بايرن 
ميونــخ األملاني، في نصف نهائي 
بقطر..  لألنديــة  العالــم  كأس 
وتعتبر هــذه املباراة األولى للمارد 
األحمــر، أمــام ممثلــي أوروبا في 
مونديــال األنديــة، برغم خوضه 
13 لقاًء على مدار 6 مشــاركات 
فــي البطولة، حتــى اآلن، جاءت 

كالتالي:
واجــه األهلــي أندية آســيا في 
املونديــال 5 مــرات، فحقق الفوز 
مرتن وخســر 3.. وكانت البداية 
أمام احتــاد جدة الســعودي، في 
األهلي  وانهــزم   ،2005 نســخة 
بهــدف مــن دون رد.كمــا التقى 
أدياليــد يونايتد األســترالي، بعد 
انضمام استراليا لالحتاد اآلسيوي، 
مبــاراة حتديد  فــي  ذلــك  وكان 
املركزين اخلامس والســادس، عام 
وتواجــه   ..)0-1( وخســر   ،2008
نادي القرن الـــ20 في إفريقيا مع 
 ،2012 عام  الياباني،  هيروشــيما 
وحقق الفوز )2-1(، قبل أن يخسر 
أمام جواجنــزو الصيني في 2013 
مع  املواجهات  آخر  وجاءت   ..)0-2(
النســخة  في  القطري،  الدحيل 
-1( األهلــي  وانتصــر  احلاليــة، 
0(.. لعــب األهلــي 4 مباريات مع 
ممثلي الكونــكاكاف، وكلهم من 
املكســيك، حيث فاز مرة واحدة 

وتلقى 3 هزائم.
وكانت ضربــة البداية مع كلوب 
املركزين  أمريكا، في مباراة حتديد 

الثالــث والرابع، عــام 2006، وفاز 
األهلي  )2-1(..وانهزم  األحمر  املارد 
2008، في  باتشــوكا عــام  أمام 
ربع النهائي بنتيجــة )4-2(، قبل 
أن يســقط )2-0( أمــام مونتيري 
حتديد  مبــاراة  في  املكســيكي، 
املركزين الثالث والرابع، عام 2012.

في  هزائمه  أكبــر  األهلي  وتلقى 

البطولة العامليــة، أمام مونتيري 
)5-1(، في مبــاراة حتديد املركزين 
اخلامــس والســادس، لنســخة 

  .2013
وواجــه األهلــي فريقــن مــن 
في  األول  اللقــاء  وكان  البرازيل، 
نصــف نهائــي نســخة 2006، 
عندما خسر أمام إنتر ناسيونالي 

أمام  والثانــي   ،)1-2( البرازيلــي 
كورينثيانز حلســاب الدور نفسه 
، وانهــزم الفريق املصــري أيضا 
بطل  مع  األهلي  التقــى   ..)0-1(
مرتن، حيث خسر  أوقيانوســيا 
أوال أمام سيدني األسترالي )1-2(، 
في مباراة حتديد املركزين اخلامس 
والسادس، لنسخة 2005، قبل أن 

يحقق الفوز على أوكالند سيتي 
النيوزيلنــدي، في 2006، بنتيجة 

)2-0(، في ربع النهائي.
ــن االحتاد  مــن جانــب اخــر، ثمَّ
تعين  القــدم،  لكرة  اإلماراتــي 
إلدارة  إماراتــي،  حتكيــم  طاقم 
نصف نهائي كأس العالم لألندية 
اليوم، بــن األهلي املصري وبايرن 

إن  ميونخ.. وقال االحتاد اإلماراتي، 
هذا التكليف جاء لثقة األســرة 
اإلماراتية،  بالصافــرة  الدوليــة 
والتــي حتقق جناحــات متواصلة 
في جميع احملافل الكروية اخلاصة 
وكانت  واملنتخبــات..  باألنديــة 
جلنــة احلكام في االحتــاد الدولي 
قد عينت  »الفيفا«،  القدم  لكرة 
رســميا، طاقم حــكام إماراتيا 
ملبــاراة األهلــي املصــري وبايرن 
األملاني، في نصف نهائي  ميونخ 

كأس العالم لألندية.
املونديالي محمد عبد  ومت اختيار 
للســاحة،  حكما  حســن  اهلل 
مساعد  يوســف  أحمد  محمد 
أول، حســن املهري مساعد ثان، 
البرازيلية إيدينــا ألفيش حكما 
رابعــا، البحرينــي خميس املري 
درو  والكنــدي  للفيديو  حكمــا 
فيشــر حكم فيديو مســاعد.
أن  اإلماراتــي،  االحتــاد  وأوضــح 
الطاقــم اإلماراتــي الدولي، أول 
طاقم كامل يتــم اختياره إلدارة 
مباريات في بطولة كأس العالم 
لألندية، ويأتــي هذا التعين بعد 
املشاركات الناجحة واألداء املميز 
الذي قدمه خــالل إدارته ملباريات 
مختلــف البطــوالت اإلقليمية 

والقارية والعاملية.
كما مت اختيــار الطقام اإلماراتي، 
في ظــل اإلشــادة الدولية التي 
حظــي بها خــالل مشــاركته 
في  العالم  بطولــة كأس  فــي 
روســيا 2018، والتــي أدار فيها 
عددا من املباريــات أهمها مباراة 
فرنســا وبيرو، في اجلولة الثانية 

للمجموعة الثالثة بالبطولة.

جدة ـ وكاالت:
 تعاقــد النيجيري أوديــون إيغالو 
ملانشســتر  الســابق  املهاجــم 
يونايتد اإلجنليزي مع نادي الشباب 
ونصــف  ملوســمن  الســعودي 
بحســب ما أعلن االخير اول امس، 
كتب فريــق العاصمة الرياض في 
حسابه على تويتر ان إدارته وقعت 
أوديون  الدولي  املهاجم  »مع  عقدا 
إيغالو ملدة موسمن ونصف، قادما 
مــن نــادي شــنغهاي الصيني«.

وكان إيغالــو )31 عاما و35 مباراة 
املاضي معارا  املوسم  دولية( لعب 
غرينالند شينخوا  من شــنغهاي 

الصيني إلى مانشستر يونايتد.
وحمــل إيغالو ســابقا ألوان عدة 
اودينيــزي اإليطالي  انديــة بينها 
وواتفــورد االجنليزي، قبــل انتقاله 
الى القــارة االســيوية في 2017 
ياتاي الصيني. مع تشانغتشــون 
ولعــب فــي يونايتــد دورا بديــال 
النروجي  املدرب  تشــكيلة  ضمن 

أولي غونار سولســكاير، فسجل 
5 أهــداف فــي 23 مبــاراة، لكن 
االوروغوياني  مع قــدوم اخملضــرم 
باتت حظوظه  إدينســون كافاني 
الشياطن  بتمثيل  شبه معدومة 

احلمر هذا املوسم.
انستاغرام  كتب في حسابه على 
بعــد توديــع جماهيــر يونايتــد 
مشجعا  »سابقى  املاضي  الشهر 
ملانشســتر يونايتــد إلــى األبد«.
الدوري  راهنــا  الشــباب  ويتصدر 

الســعودي بعــد 16 مرحلة على 
انطالقه، بفارق نقطتن عن الهالل 
حامل اللقــب واالهلي.وبعد قيود 
في  االجانب  الالعبن  على  فرضت 
الــدوري الصيني علــى غرار وضع 
 100% ســقف للرواتب وضريبــة 
اخلارج،  القادمن من  الالعبن  على 
فّضل جنوم كثيــرون الرحيل، على 
الشعراوي  ستيفان  االيطالي  غرار 
وااليطالــي  هولــك  والبرازيلــي 

غراتسياني بيللي.

النيجيري إيغالو إلى صفوف الشباب السعودي

ضمن نصف نهائي مونديال األندية 

اليوم.. األهلي المصري يالقي بايرن ميونيخ األلماني 

العبو االهلي املصري يحتلفون بفوز سابق في مونديال األندية

إيغالو

مدريد ـ وكاالت:
أعلن ريــال مدريد اإلســباني اول امس عن خضوع 
قائده ســيرجيو رامــوس اليوم الســبت لعملية 
جراحية في ركبته اليسرى.ويتوقع أن يغيب راموس 
بن ســتة وثمانية أسابيع بحسب الصحف احمللية، 
ما يعني أنه ســيبتعد عن مبارتــي فريقه في دوري 
األبطال في 24 شباط و16 اذار ، ليشكل ضربة قوية 

لتشكيلة املدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
ويأمل زيدان أن يعود العبــه إلى ربع نهائي محتمل 
في نيســان باإلضافة إلى الكالســيكو احمللي ضد 
برشلونة في 11 نيسان. ولم يلعب راموس )35 عاما( 
منذ 14 كانون الثاني ، عندما خســر الفريق امللكي 
أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي الكأس الســوبر 
اإلسبانية.ويراقب أيضا مدرب املنتخب لويس انريكي 
حالة راموس، قبل خوض كأس أوروبا الصيف املقبل، 
باإلضافة إلى تصفيات مونديال 2022 في نهاية إذار 
ضد اليونان وجورجيا وكوســوفو.. كما دخل الالعب 
في مفاوضــات مع حامل لقب الــدوري حول متديد 

عقده الذي ينتهي في حزيران.
وكان الالعب قد عاد إلى التمارين االســبوع املاضي، 
لكن آالما إضافية في ركبته اليسرى دفعت االطباء 
للجوء الى خيار اجلراحة. قال زيدان في مؤمتر صحافي 

»ما نريده أن يعود إلينا في أسرع وقت«.

روما ـ وكاالت:
أعلن نادي بارما تعاقَده مع املهاجم غراتســيانو 
بيّلــي بصفقِة انتقال حر بعــد انتهاِء عقده مع 
شــاندونغ لونينغ الصيني.. وذكر النادي اإليطالي 
أنه ضم املهاجــَم البالَغ خمســة وثالثن عاماً 
حتى نهايِة املوســم احلالي، ليعودَ بذلك الدولي 
اإليطالي الســابُق إلى بارما بعد عشــرِ سنواٍت 
خاض خاللها عدَة جتــارَب في هولندا مع فاينورد، 
وإنكلترا مع ســاوثهامبتون، وأخيراً الصن حيث 

مكث أربَع سنوات مع شاندونغ لونينغ.

راموس يبتعد
 عن ريال مدريد 

بارما يعلن تعاقده 
مع غراتسيانو بيّلي

9:00 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

األهلي ـ بايرن ميونيخ

أتليتكو مدريد ـ سيلتا فيجو
الدوري اإلسباني 

نصف نهائي كأس العالم لالندية 

سيدني ـ وكاالت:
أوقعــت قرعــة بطولــة أســتراليا 
املفتوحــة، أولــى البطــوالت األربع 
العيــار  مــن  منافســن  الكبــرى، 
نوفاك  الصربــي  فــي طريق  الثقيل 
دجوكوفيتــش املصنــف أول وحامل 
يبدو مشــوار منافسه  فيما  اللقب، 
اإلســباني رافاييل نادال الثاني سهال 

أقله حتى ربع النهائي.
الــذي  دجوكوفيتــش  وســيجد 
سيســتهل حملــة البحــث عــن 
اللقب التاســع في ملبــورن والثامن 
الغراند ســالم، مبواجهة  عشــر في 
الفرنسي جيرميي شاردي، نفسه أمام 
منافســن أقوياء بدء من األســبوع 
الثانــي للبطولة، حيث من املرجح أن 
ستانيسالس  السويسري  مع  يلتقي 
أو  عامليا  الثامــن عشــر  فافرينــكا 
الكنــدي ميلوش راونيتــش اخلامس 
عشــر في ثمــن النهائــي، واألملاني 
ألكســندر زفيريف الســابع في ربع 
النهائي في حال فرض املنطق نفسه، 
وضد النمساوي دومينيك ثييم الثالث 
في نصف النهائي، في إعادة للمباراة 

النهائية لنسخة العام املاضي.

فــي املقابل، لن يجد نادال الســاعي 
إلى لقبه الـ21 في البطوالت الكبرى 
الذي  القياســي  بالرقــم  واالنفــراد 
روجيه  السويســري  يتقاســمه مع 
فيدرر الغائب األبرز في ملبورن بسبب 
التعافي مــن عمليتن جراحيتن في 
الركبــة، أي صعوبة حتــى الدور ربع 
النهائــي حيث من املرجــح أن يواجه 
اليوناني ســتيفانوس تسيتسيباس 

الســادس، ومن بعده الروسي دانييل 
مدفيديف في نصف النهائي.

ويبدأ نادال الذي بــدا متأثرا بدنيا في 
مباراتــه ما اضطره إلى االنســحاب 
مــن مســابقة كأس رابطة الالعبن 
األســبوع، مشواره في  احملترفن هذا 
ملبورن مبواجهة الصربي السلو دييري 

املصنف 56 عامليا.
وفي فئة السيدات، ستبدأ األميركية 

صوفيا كيــن حاملة اللقب والرابعة 
مبواجهة سهلة ضد  عامليا مشوارها 
الـ130  إنغليس  األسترالية ماديسون 
عامليا، وفي حال واصلت حملة الدفاع 
عن لقبها بنجاح ستالقي األوكرانية 
ربع  اخلامسة في  إيلينا ســفيتولينا 
النهائي، واألســترالية األخرى آشلي 
بارتي األولى عامليا في نصف النهائي. 
وتبــدأ األخيــرة البطولــة مبواجهة 

املونتينيغرية دانكا كوفينيتش.
الثانية  هاليب  الرومانية سيمونا  أما 
فستالقي األســترالية ليزيت كابريرا 
الـ140، وفي حال فرض املنطق نفسه 
ســتالقي في ربع النهائي األميركية 
عامليا  عشرة  احلادية  وليامس  سيرينا 
والتي حتلم بالفــوز باللقب الـ24 في 
ومعادلة  الكبــرى  األربع  البطــوالت 
بحوزة  املوجــود  القياســي  الرقــم 
األسترالية مارغريت كورت.. ي املقابل، 
تبدأ اليابانية ناومي أوســاكا الثالثة 
 2019 عــام  أســتراليا  وبطلة  عامليا 
وفالشــينغ ميدوز الصيــف املاضي، 
الروســية  فســتبدأ حملتهــا ضد 
املصنفة  بافليوتشــنكوفا  أناستازيا 

39 عامليا.

بطولة أستراليا المفتوحة: قرعة صعبة 
لديوكوفيتش وسهلة نسبيا لنادال

القاهرة ـ وكاالت:
وافــق النادي األهلــي املصري، على 
إعارة حارســه عبد الرحمن حميد، 
جنم فريق كرة اليد إلى ويسال بلوك 
البولندي.. وعلمنا من مصدر مقرب 

مــن حــارس املنتخب املصــري، أن 
األهلي أعطــى موافقته على إعارة 
احلــارس ملدة 6 أشــهر خلوض جتربة 

االحتراف.
وانضم حميد إلــى قائمة منتخب 

مصــر، التي خاضــت بطولة كأس 
العالــم لكرة اليد، مؤخرا على أرض 
الفراعنــة ولكنه لم يشــارك في 
بأداء ممتاز في  املونديال.وظهر حميد 
بطولــة العالم للناشــئن وحصل 

على لقب أفضل حارس قبل عامن.
الصفقة  تنتهــي  أن  املرجــح  ومن 
إلى  احلارس  ويغادر  رســمي  بشكل 
بولندا في الساعات القليلة القادمة 

بعد موافقة األهلي.

أنقرة ـ وكاالت:
أحرز مصطفى محمد ، مهاجم منتخب 
مصــر، هدفــه األول مع فريقــه اجلديد 
جالطة ســراي، في شــباك اسطنبول 

باشــاك شــهير، باجلولــة 23 للــدوري 
التركــي.. وحل مصطفــى محمد بدياًل 
في بداية الشوط الثاني، برغم أنه شارك 
في مران وحيد مع جالطة ســراي.. وأحرز 

مهاجم الفراعنة، هدفه األول من ضربة 
جزاء في الدقيقة 90، وهو الهدف الثالث 
لفريقه فــي املباراة.وانضــم مصطفى 
محمد جلالطة ســراي، معارًا من الزملك 

ملوسم ونصف، مقابل مليوني دوالر.ويحق 
للنــادي التركي، شــراء عقد مصطفى 
محمد مقابــل 4 مالين دوالر، مع تفعيل 

هذا البند قبل يوم 31 كانون أول املقبل.

حارس يد مصر يرحل للدوري البولندي

مصطفى محمد يقص شريط أهدافه مع جالطة سراي

باريس ـ وكاالت:
رومان  الفرنســي  الســائق  أعلن 
جروجــان، انتقاله من منافســات 
الفورموال 1 إلى سباقات اندي كار.
وانتهى عقد الســائق الفرنســي 
البالغ من العمر 34 عاما مع فريق 
هــاس في نهاية املوســم املاضي، 
وسيدافع عن ألوان فريق ديل كوين 
األمريكية. السلسلة  في  ريسنج 
وخاض جروجان، آخر ســباقاته في 

الفورمــوال 1 فــي البحرين، خالل 
أصيب  حن  املاضي،  الثاني  تشرين 
بحــروق مــن الدرجــة الثانية في 
يديه، بعد أن اشــتعلت النيران في 
ســيارته وانشــطرت إلى نصفن 
بســبب حادث تعرض له في بداية 

السباق.
وقال الســائق الفرنسي، الذي جنا 
بأعجوبــة، إنه أجرى مفاوضات مع 
فريق ديل كوين قبل احلادث.وأضاف 

للصحفين »جنوت من موت محقق 
في البحرين. أنــا أب لثالثة أطفال 
واحتاج إلــى التحلي باحلكمة في 
قراراتي واختياراتي املســتقبلية«.

ونوه »في اللحظة احلالية ال أشعر 
بالراحة. األمــر ال يتعلق بي وحدي، 
ولكن بأطفالي وزوجتي«.ومن املقرر 
اندى  ينطلق موسم ســباقات  أن 
كار في 18 نيســان املقبل، بسباق 

جائزة أالباما الكبرى.

جروجان يترك عالم الفورموال 1

ديوكوفيتش

جروجان



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد مدرب فريــق الزوراء، راضي 
شنيشــل، بعد التعادل الفريق 
أمام نفط ميسان 1-1 ان الدوري 
اليزال مســتمر والزوراء سبقى 
منافــس علــى اللقــب .وقال 
شنيشل على الرغم من فقدان 
نقطتــني ثمينتني امــام فريق 
نفط ميسان وهو كانت تفصله 
نقطة واحدة عن املتصدر فريق 
القــوة اجلوية اال ان املنافســة 
سيســتمر  والزوراء  موجــودة 

بجمع النقاط .
املباراة  ان  الزوراء  مدرب  واشــار 
امام نفط ميسان كانت صعبة 
بسبب الظروف اجلوية التي ادت 
الى احلالــة الغير جيدة ألرضية 
ولكن  األمطار  بســبب  امللعب 
رغــم ذلك قدم الفريــق مباراة 
كبيرة خاصة هناك هدف ملغى 

و عدة فرص ضائعة .
الزوراء خطف تعادال قاتال  وكان 
في  ميســان،  نفط  من ضيفه 
املباراة التــي أقيمت في ملعب 
اجلولة  حلساب  الدولي  الشعب 
الـ17 مــن الدوري املمتاز..  ورفع 
الزوراء رصيــده إلى النقطة 32 
في املركز الثالث، فيما رفع نفط 
ميسان رصيده إلى النقطة 24 

في املركز الثامن.
مــن جانبه، أكد جبار هاشــم، 
ميسان،  لنفط  املساعد  املدرب 
أن الفريق لعب بروح عالية أمام 
الــزوراء.. وقال هاشــم: »األهم 
كان عودة الــروح وتقدمي مباراة 
كبيرة أمام فريق بحجم الزوراء، 
والتقــدم عليه في  وإحراجــه 
النتيجة«.وأضــاف: »تلك األمور 
املمكن  ومن  األهمية،  غاية  في 
أن تؤثــر إيجابيــا علــى عطاء 

الفريق في املباريات املقبلة«.
وزاد: »نفط ميســان كان قريبا 

من النقاط الثــالث لوال فقدان 
باملباراة،  كــرة  آخر  في  التركيز 
وهذه املشــكلة تعانــي منها 
الكرات  مــع  األنديــة  أغلــب 
ذلــك،  »مــع  الثابتة«.وتابــع: 
النتيجــة طيبة وكســبنا من 
املبــاراة نقطة وجانبــا معنويا 
جيدا«.وواصــل: »نركــز علــى 
املرحلة  من  املتبقيتني  املباراتني 
األولى، كونهما في ملعبنا أمام 
أمانــة بغداد وزاخــو، وعلينا أن 
نقاطهما،  على  حريصني  نكون 
لتحســني مركزنا فــي الئحة 
أن نفط  إلــى  الترتيب«.يشــار 
ميســان يحتل املركــز الثامن 

برصيد 24 نقطة.
إلى ذلك، قال مدرب القاســم، 
إن العبيه قدموا  عادل نعمــة، 
مباراة العمر أمام نفط الوسط، 
فريقه  بفــوز  انتهــت  والتــي 
نعمة  وأضــاف   ،2-3 بنتيجــة 
في  ظهــروا  القاســم  »العبو 
الشوط الثاني بشكل مختلف 
وأداء رجولــي، ســاعدنا علــى 
التحكم في مجريات األمور وهز 

الشباك أكثر من مرة«.
وتابــع »نفــط الوســط ليس 
القاســم  الســهل،  باخلصم 
فريق شــبابي وحديــث العهد 
بالدوري املمتاز، لكن روح الفريق 

ظهرت فــي الشــوط الثاني«.
وشدد »البدالء لعبوا دورًا مهًما، 
وعاجلــوا األخطاء التــي وقعنا 
وبالتالي  األول،  الشوط  في  بها 
املباراة«. على  سيطرتنا  فرضنا 

ونــوه »الفــوز مهــم في ظل 
الترتيب،  بذيــل  القوي  الصراع 
بنفس  االســتمرار  يجب علينا 
الروح لتأمني موقعنا في الئحة 
الترتيب، ننتظــر دعم احملترفني 
خالل الفترة املقبلة«. يشار إلى 
أن القاســم رفع رصيده إلى 15 
نقطة فــي املركــز 17 بجدول 

ترتيب الدوري احمللي.
وفي ســياق احلديث عن اجلولة 

17، ويعــد القوة اجلويــة، أكبر 
املســتفيدين في جولة الدوري 
احمللي، التي شــهدت أيًضا فوز 
القاســم على نفط الوســط، 
لنفط  الطيبة  النتيجة  بجانب 

ميسان والكهرباء.
وفي استفتاء الختيار تشكيلة 
جولة الــدوري، أتت على النحو 
التالي:  حلراســة املرمى ، فهد 
طالــب: حــارس مرمــى القوة 
مواجهة  فــي  تألــق  اجلويــة، 
إنقاذ مرماه،  الطلبة ومتكن من 
وكان ســبًبا أساســًيا في فوز 

فريقه. 
مطر:  حســني  الدفــاع:  وفــي 

قلب دفــاع نفط ميســان، كان 
ســًدا منيًعا فــي وجه هجمات 
بإنهاء عدد من  الزوراء، وتكفــل 
الهجمات، واستبسل للدفاع عن 
مرمى فريقه.. جنم شــوان: قلب 
دفاع الــزوراء الــذي كان مفتاح 
احلل، عندما غابــت حلول اخلط 
األمامي، وســجل هدف التعادل 
فــي الرمــق األخير أمــام نفط 
ميسان.. أحمد نعيم: ظهير أمين 
القاســم، متكن من قيادة فريقه 
بهز  الوســط،  للفوز على نفط 
السادسة  الدقيقة  في  الشباك 

من الوقت بدل الضائع. 
أيســر  ظهير  عدنــان:  حمــزة 
امليناء، كان ســًدا منيًعا، وأوقف 
هجمات العبــي الديوانية، وجنح 
في مســاندة اخلــط الهجومي 
وعرضياته  املميــزة  بطلعاتــه 

املتقنة.
وفي خط الوســط : عباس علي: 
العب ارتكاز احلدود، ســاهم في 
إبطــال مفعول وســط النفط، 
بالتعادل  انتهت  التي  املباراة  في 
العقل  قاسم:  السلبي.. محمد 
املدبر للشــرطة، ومتيز بتمريراته 
اجليدة، وصنع الكثير من الفرص 
فــي لقاء الكهربــاء. . عمر عبد 
حترك  الكــرخ،  العب  الرحمــن: 
بذكاء وكان أحــد مفاتيح لعب 
فريقــه فــي لقــاء الصناعات 

الكهربائية. 
اما فــي خط الهجــوم : أحمد 
يظهر  النجف،  مهاجــم  لفته: 
وســجل  املناســب،  الوقت  في 
هدف فريقه الوحيد في شــباك 
أمانة بغداد.. زياد أحمد: مهاجم 
زاخو الذي يقدم أفضل مواسمه، 
ومتكن من تسجيل ثنائية فريقه 
. أمين  فــي شــباك الســماوة. 
حســني: واصل مهاجــم القوة 
ومتكن من خطف  تألقه،  اجلوية، 
هــدف الفوز أمــام الطلبة بعد 

جهد مميز.

الزوراء ينافس برغم تعثره والقاسم يلعب مباراة العمر 
رؤى تدريبية بعد انتهاء الجولة 17 لدوري الكرة 

ضرورة الميركاتو 
حتاول األندية من  سوق االنتقاالت الشتوية  
ان تعــدل من حظوظها في منافســات 
الدوري الكروي وذلك في       التعاقدات التي 
تسعى البرامها مع العبني سوبر ليتسنى 
لهــا معاجلة الثغــرات وترميم صفوفها 
بالكفــاءات الكروية املتميــزة  التي لها 
القابلية على التغييــر والوصول بها إلى 
حتقيق النتائج املرجوة في اجلوالت املقبلة 
ال سيما انها  ستتســم مبواجهات قوية 
لكسب النقاط  وعادة ما تلجأ الفرق في 
مثل هكذا ظروف الى أخذ احليطة واحلذر 
باالستعداد واإلعداد اجليد واالستفادة من 
املاهرين  بالالعبني  الشــتوية  التعاقدات 
لضبط إيقاع األداء والعمل على تصحيح 
مســارها كما هناك فرق  تبتغي وسيلة  
اللقــب وأخرى  ملواصلة املنافســة على 
تنشــد املراكز األولى وعلــى اجلانب اآلخر 

فرق تكافح لالنقاذ خوفا من الهبوط .
وهــذه طموحات من شــأنها ان تعكس  
لــو نظــر للمعطيات  رغبــة كل فريق 
التي يجســدها الواقع  علــى الرغم من 
كلفتها الباهظة لكونها حتتاج إلى إدارة 
رشــيدة ووفرة مالية تتطلــب ازاءها رفع 
الصعبة   الظروف  بوجه  التحدي  شــعار 
الستكمال املهمة  فالكرة االن في ملعب 
الفرق  ومســك املقود  لتصحيح املسار 
ســيفضي بها إلى  النتائــج التي تريد 
وترغب اذا احســنت التعامل مع  الواقع 

بالصورة الصحيحة .
 واملهم في االستقطابات ان تترجم  رغبة 
الفرق في تغير الواقع على خارطة الدوري 
ذلــك الن  التعاقدات اجملديــة مع العبني 
مبواصفات عالية من شــأنه أن يســاهم 
فــي اســعاف حضوضها بالــدوري،  وان 
يشمل جميع اخلطوط األمامية  واخللفية 

والوسط على حد سواء.
واذا حتقق  لها هذا فإنها ستحصد ثماره 
مــع التاكيد علــى قدرتها فــي القيادة 
والعمل باحلك الظــروف،  باالضافة الى 
مد جســور الثقة مع جماهيرها الوفية  
وإقناع اجلميع باالنصهار مع مســاعيها 
وتوجهاتهــا واألهــداف التــي ترمي الى 
إصابتها  وهذا من شأنه أن يؤكد سالمة 
منهجهــا  وقدرتها على بناء كرة رصينة 
املزيد من  املنافســة وجــذب  قادرة على 

اإلجنازات.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أكَد وزير الشــباب والرياضة عدنان 
الوزارة ســتدخل حيز  أن  درجــال، 
العمل الرقمي وسيكون كل شيء 
ألكترونًيا، إذ سيتم السيطرة على 
كل األمــور  وَفَق نظام األمتتة.. َجاَء 
ذلك خالل اســتقباله لوفد شركة 
يونيكوم املسؤولة عن إدخال نظام 
األمتتــة في الــوزارة، وأوضح الوزير 
درجال: »إن نظام العمل األلكتروني 
العمل  مفاصل  أغلب  سيشــمل 
املنتديــات  ســيما  ال  الرياضــي 
الشــبابية واملنشــآت الرياضيــة 
وســيتم ذلك تدريجًيا ، وهذا بحد 
ذاته  يُعد إجنازًا للوزارة حتقق في مدٍة 
األُخرى«. بالوزارات  قياسية مقارنة 

»العمل سيشــهد  قائــاًل:  وختم 
تطورًا ملحوًظا، وسيكون مشابًها 
ملا معمــول بِه فــي مختلف دول 
الســيد  اصطحب  ».ثم  العالــم 
الوزيــر الوفد الضيف فــي جولٍة 
الشــبابية  املدينة  داخل مجمــع 
واملرافق  املنشــآت  علــى  لإلطالع 
الرياضية التي يتــُم بناؤها لتكون 

جاهزة خالل املدة القليلة املقبلة.
من جانب اخر، ضم البنك الدولي- 

املتضررة  املشــاريع  دراســة  جلنة 
من النزاع، ورشــة عمل ملناقشــة 
السياســيات املتعبة فــي البنك 
الدولي.. وذَكرت مســؤول التقييم 
عبد  »بشرى  املشروع  في  واملتابعة 
الوهــاب«: إن فريــق البنك الدولي 
وافق على تخطيط وتقدمي ورشــة 
عمــل اإلدارة البيئية واالجتماعية 
لتعزيــز إدراج مشــروع الشــباب 
بالنزاع، تَضم ممثلي  املتأثر  العراقي 
التي  والرياضة  الشــباب  مديريات 
نفذت املشــاريع اجملتمعية إضافة 
إلى الشــباب املتطوع من املناطق 

التي تضررت من النزاع.
ناقشــت  الورشــة  وأضافــت: 
البنك  مــن  املتعبة  السياســات 
الدولــي ومراقبــة تنفيــذ قائمة 
واالجتماعية  البيئيــة  املراجعــة 
وإجــراءات  عليهــا،  واإلشــراف 
 ، املهنيــة  والســالمة  الصحــة 
وآليــة معاجلة املظالــم من حيث 
ضمان تلقي الشــكاوى بشــكٍل 
جيــد ، وتســجيلها وحلها، فضاًل 
عن رصــد قضايا العنــف القائم 
على النــوع االجتماعي والطريقة 
املناسبة للتعامل معها، والتحقق 
من عمالــة األطفال، ومشــاركة 
املواطنــني / املشــاورات ، وتدابيــر 

 .COVID-19
إلى ذلك، اســتقبل وزير الشــباب 
والرياضة عدنان درجال ، الشــركة 
الفاروق  منتدى  ملشروع  املستثمرة 

فــي بغــداد الكرخ ، وجــرى خالل 
اللقاء تدارس إمتام آلية االســتثمار 
بأفضــل صــورٍة ممكنة تــؤدي إلى 
استمرار وتطور األنشطة الشبابية 

الشــباب  وزارة  مــع  بالشــراكِة 
والرياضــة، والتوســع فــي البنى 
التحتية خلدمِة أكبر شريحٍة ممكنة 
األهم  الهدف  الشباب كونهم  من 

من مجمل املشــاريع االستثمارية 
ال  للــوزارة،  التابعة  األراضــي  في 
ســيما املنتديات وعلى وَفِق الرؤية 
والرياضة،  الشــباب  لوزير  اجلديدة 

والتي متَ اعتمادها منذ أشهر عدة.
من جهة أخرى، نَظَم قسم اجلودة 
والتطويــر املؤسســي فــي وزارِة 
األربعاء  اليوم  والرياضِة،  الشــباِب 
3-2-2021 ، دورًة مع دائرة الشــؤون 
الوزارِة  فــي  والهندســية  الفنية 
ملراجعِة تقرير العمل وفَق توجيهات 
وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
وأنظمة  احلديثة  اآلليــات  باعتمادِ 
اجلودة املعتمــدة في العمل اإلداري 

والقانوني. 
وتَطرقت احملاضرة مدير قسم اجلودة 
يســرى حميد إلى مفهوم التميز 
املؤسســي هو أن حتقق نتائج وأداء 
مســتدامة وباهرة تفوق التوقعات 
وتخطيط  معاييــر  إلــى  ونحتاج 
لتحقيِق الطموح، كما نحتاج إلى 
مجهودٍ منظــم وممنهج قد يكون 
الغرض خدمي ونتاج كل مؤسسة 
موجود لغــرٍض ما والتميز ال يكون 
أن  التوقعــات، وميكن  ما لم تفوق 
التعاوِن  التميز من خــالِل  يتحقق 
مع الشباب واملستثمرين واملقاولني 
وغيرهم وَفــَق متطلبات تنظيمية 

وتشــريعية لُه ضوابــط وقوانيني 
حتكم عملنا.

وأشــارت حميــد إلــى املمكنات 
والنتائــج من خــالِل العمل على 
املتميز،  األوربــي  النمــوذج  وَفــِق 
كما نحتاج إلــى اجلوانب العملية 
التي تخــدم عملنا مــن مفاهيم 
من  مرنة  قيادية  ومعايير  أساسية 
خالِل املشــاركة والنزاهة واإللهام، 
والعمل على التسلســل املنطقي 
للقيــادة، كمــا ذَكــرت تعريــف 
التقييــم هو أخذ صورة للواقع من 
خالِل املقارنة وَفَق معيار ممنهج، من 
أجِل حتسني وتطوير أداء العمل وفق 

املعايير املطلوبة .  
اجلودة يسعى  أن قســم  وأضافت 
إلــى تطويــر وحتســني اآلليــات 
وإجراءات العمل لدوائر مقر الوزارة 
وَفَق أحدث األســاليب واملواصفات 
العاملية القياسية لتحسني وزيادة 
املوظفني  لدى  واملهــارات  الكفاءة 
واملبنيــة علــى أُســس املهنيــة 
واألداء  والكفــاءة  والشــفافية 
املؤسســي واملشــاركة في إعداد 
البعيدة  الســتراتيجية  اخلطــط 
املدى بالتنســيِق مــع الدوائر مع 
األخذ بنظر االعتبار رؤية ورســالة 

وأهداف الوزارة.

 نظام العمل األلكتروني في الوزارة والمؤسسات الرياضية سيدخل خير التنفيذ تدريجيًا 
وزير الشباب والرياضة عدنان درجال:

وزارة الشباب والرياضة تعزز عملها باجتماعات ولقاءات متعددة

متابعة ـ الصباح الجديد:
وصل املدرب حكيم شاكر، إلى سلطنة عمان، 
أمــس، متهيدا لتولي مهمة تدريب الســويق 
فيما تبقى من املوســم الكروي احلالي.ووصل 
حكيم مع املعد البدني علي حســني، لتوقيع 
العقود، علًما بأنه ســبق لــه تدريب الفريق، 

وحقق معه لقب كأس السلطان عام 2017.
ورحب الســويق بعــودة املــدرب العراقي من 
جديد، عبر حســابه الرســمي علــى موقع 
»تويتر«، قائــالً: »مرحًبا بك من جديد«.ويحتل 
الســويق املركز الرابع في جدول ترتيب الدوري 
العماني، بـ13 نقطة مــن 8 جوالت متخلًفا 
بفارق 9 نقاط خلف املتصدر الســيب، وتأهل 
إلى ربع نهائي كأس السلطان، وخسر موقعة 

الذهاب أمام عبري )0-1).

حكيم شاكر يصل 
عمان لتدريب السويق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الطبيــب اإلجنليزي الفريد 
خــوري الــذي أشــرف علــى 
العملية اجلراحية لنجم القوة 
اجلوية الشــاب محمد قاسم 
نصيــف أن الالعــب بحاجــة 
إلى ســتة أشــهر للعودة إلى 

املالعب.
العملية متت  أن  اخلــوري  وقال 
بنجاح لالعب محمد قاســم 
وســيبدأ مــن اليــوم األثنني 
تشــمل  التي  التأهيل  عملية 
برنامــج متكامــل مــن بينه 
الســباحة واجلــري ومنهــاج 

الالعب  له  سيخضع  متكامل 
منهاج  ونصف  شــهرين  ملدة 

التأهيل.
وبني أن الالعب ســيكون جاهز 
أشهر،  تقارب ستة  ملدة  للعب 
ما يســاعد محمد قاسم أنه 
العب شــاب قادر علــى جتاوز 
اإلصابات ونأمل أن يســتجيب 
ســريع للتأهيل والعــودة إلى 
املالعب.يشــار إلــى أن محمد 
قاســم تعرض لقطع بالرباط 
الصليبي في مباراة فريقه أمام 
الشرطة ضمن منافسات دوري 

الكرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يضــم املركز الوطنــي لرعاية 
بالتايكواندو  الرياضية  املوهبة 
الالعبــات  مــن  مجموعــة 
يطمحن  اللواتــي  الواعــدات 
إلى تعزيــز تدريباتهن واالرتقاء 
باشــراف  الفنية  مبؤهالتهــن 
الغفار  عبد  الدكتــور  املدربني 
جباري وحســني علي حســني 
املركز  ومشــرف  صبري  وعلي 
هدى  والالعبة  عبــاس،  احمد 
جــذول تؤكــد انهــا اختارت 
وانضمت  التايكواندو  رياضــة 
إلــى املركز الوطنــي الن هذه 
اللعبة تسهم في تعزيز ثقتها 
بنفســها ومتنحها الشجاعة 

واالصرار على التحدي.
تضيف الالعبة املولودة ســنة 
جتــرى  التدريبــات  ان   ،2005
وحــدات   3 بواقــع  بانتظــام 
اســبوعيا اليام االحد والثالثاء 
واخلميس، وهنالك دعما معنويا 
كبيرا وتشجيعا من إدارة املركز 
الوطنــي للتايكواندو واملدربني 
تطوير  علــى  يعملون  الذيــن 
متميز  لنظــام  وفقا  الالعبني 
والتوجيه  احلديث  التدريب  في 
الذي يسهم في تعزيز وتنمية 
الوطني  املركز  العبي  مؤهالت 

باللعبة.
في  كبيرة  االمنيــات  ان  تقول 
واحلصول  بالبطوالت  املشاركة 
على مراكز املقدمة واالنضمام 
إلــى منتخب فئة الناشــئات 
مــن أجل متثيــل العــراق في 
يضم  حيث  اخلارجيــة،  احملافل 
واعدات  العبات  الوطني  املركز 
ســيكون لهن شــأن في هذه 
الرياضة، كما الالعبات اللواتي 
إلى  املركز  بوابــة  انطلقن من 
للمنتخبات  واللعــب  االضواء 
الوطنيــة واألنديــة املتقدمة.

متابعــة  االخــرى  هواياتهــا 
القــدم وهي  مباريــات كــرة 
اجلوية محليا  لفريق  مشجعة 
وبرشــلونة اإلســباني علــى 
الصعيد العاملي.واشــارت إلى 
اجلانب  اكمــال  ان طموحهــا 
كلية  ودخول  بتفــوق  العلمي 

الشرطة.
الالعبــة هدى،  ان  إلى  يشــار 
السابقة  البطلة  هي شقيقة 
باملبــارزة على الكراســي في 
احتاد  وعضو  الباراملبية  اللجنة 

اللعبة حاليا، وفاء جذول.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الصــاالت  حــددت جلنــة كــرة 
والشاطئية في الهيأة التطبيعية 
لدوري  املرحلتني  بني  التوقف  فترة 
قســم  رئيس  الصاالت.وقاَل  كرة 
املســابقات فــي اللجنــة، علي 
لدوري  االولى  املرحلــة  إن  متعب: 

كرة الصــاالت املمتــاز اختتمت، 
اول امس على أن يتم اســتئناف 
مباريات املرحلة الثانية في الثاني 

والعشرين من الشهر احلالي.
وأضاَف متعــب: أن فترة انتقاالت 
الالعبــني بــدأت فــي الثاني من 
في  وســتنتهي  احلالي  الشــهر 

الشــهر  من  والعشــرين  الثاني 
نفسه، على أن ال تشمل املباريات 
املؤجلة من املرحلة األولى.مشددا 
علــى إضافــة العب شــاب في 
اســتمارة اللعب حســب الئحة 
والشــاطئية  الصاالت  كرة  جلنة 

باملادة ٢٥/ ٢ فقرة ج.

محمد قاسم نصيف يغيب 
عن الجوية لمدة ستة أشهر

هدى جذول وامنيات التفوق
 في نزاالت التايكواندو

22 الجاري بدء المرحلة الثانية
 لدوري كرة الصاالت

هدى جذول
محمد قاسم



اللبنانية  املمثلــة  حتاول 
واملمثلة  الراســي  نادين 
أن  نــور  هبة  الســورية 
مواقــع  علــى  تظهــرا 
اإلجتماعــي  التواصــل 
بعالقــة مختلفــة عما 
فــي  ســيجمعهما 
"نســوجني  املسلســل 
باحلالل" الذي تشــاركان 
جانب  إلى  بطولتــه  في 
املمثــل اللبنانــي زيــاد 

برجي.
ونشــرت هبة نــور على 
صفحتها صورة جمعتها 
"نادين  معلقًة:  بالراسي 
باحلالل،  بنسوجني  ضرتي 
اخت  صــارت  وبالواقــع 

واحلى شــريكة هاد غير 
انها جميلــة الروح متل 
بحبك".  شكلها..  جمال 
على  الراسي  نادين  ورّدت 
نــور قائلــة: "اديش الي 
شفت  ما  عمري  باملهنة، 
متلــك.. بحبك". يشــار 
يتضمن  العمــل  أن  الى 
مواقف طريفة ومشّوقة.

التركية  النجمــة  عّبــرت 
حبها  عــن  كايــا  هــازال 
أتاي  علي  لزوجهــا  الكبير 
مبناســبة مرور عامني على 
زواجهمــا، حيــث كتبــت 
على حســابها اخلاص على 
االجتماعي:  التواصل  موقع 
"واحدة من الصــور النادرة 
في  بالتقاطها  فكرنا  التي 
أول عطلة لنــا معاً. نخب 
الكثيرة  اجلميلة  لذكرياتنا 
التــي ننســى تصويرهــا 
ألننــا نســتمتع باللحظة 
يا حبيبي! أعشــقك كثيراً 
وحلســن احلظ أننا تزوجنا". 
وســائل  أفــادت  وكانــت 
إعالم تركيــة ان هازال كايا 

لبطولة مسلسل  انضمت 
اخليال العلمي والسفر عبر 
الزمــن "بيرا بــاالس" الذي 
حلقات  ثماني  مــن  يتألف 
والذي سيعرض على إحدى 
اإللكترونيــة،  املنصــات 
والعمــل مقتبس من رواية 
الليل في بيرا  في منتصف 

باالس.

املصــري  املمثــل  شــوق 
متابعيه،  كــرارة  أحمــد 
للمسلســل الذي يشارك 
فيه "في يوم وليلة"، ونشر 
على  اخلاصة  صفحته  في 
موقع التواصل اإلجتماعي 
وأرفقه  املسلســل،  إعالن 
بتعليق كتب فيه: "يا رب.. 
يوم  في  مسلســل  قريباً 
وليلــة". ويقــوم ببطولة 
مسلسل "في يوم وليلة" 
الفنان أحمــد رزق مع أينت 
عامــر وداليــا مصطفى. 
جمال  مصطفــى  تأليف 
وإخراج شــيرين  هاشــم 
لنوعية  وينتمــي  عــادل 
اإلثــارة  مسلســالت 
والغموض، حيث يظهر رزق 

بشخصية مهندس ديكور 
ويتعرض لعدة أزمات خالل 
رحلة املسلســل. يذكر ان 
احمد كــرارة ظهر مؤخرا 
واالعمال  البرامــج  فــي 
الدرامية بعد ان انتشــرت 
صورا له قبل دخوله عالم 
الفن مــع اخيه امير كرارة 
دخوله  قبل  الشهرة  فنال 

الفن.

نادين الراسي

أحمد كرارة

هازال كايا

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن مصنع أوتوفاز في تالياتي الروســية بدء اإلنتاج املتسلسل 

لسيارات Lada Largus العائلية املعدلة.
وتبعــا للتســريبات فإن الســيارات اجلديدة ســتحمل العديد 
من التغييــرات مقارنة بنماذج Largus الســابقة، فقد جهزت 
املركبــات بواجه أماميــة مختلفة، أما مصابيحهــا األمامية 
فصارت شــبيهة مبصابيح سيارات Logan و Sandero من رينو، 

كما زودت مبمتصات صدمات ومرايا جديدة أيضا.
وطالت التغييرات التصميم الداخلي للسيارة أيضا، ففي القمرة 
عناصر مزينة بالبالستيك والكروم ومقاعد جديدة شبيهة بتلك 
املوجودة في ســيارات XRAY Cross، كما زودت واجهة القيادة 
بنظام مولتيميدا جديد ميكن التحكم به عبر شاشــة ملسية، 
ومبقود مميز مجهز بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والسرعة والرد 
على املكاملات الهاتفية، أمــا أزرار التحكم الكهربائي بالنوافذ 
فموجودة على األبــواب، وأزرار التحكم بحــرارة املقاعد واملقود 

انتقلت لتكون أسفل ومنتصف واجهة القيادة.
وســتطرح النماذج اجلديدة مــن Largus بنظام دفــع أمامي، 
ومبحركات بنزين بســعة 1.6 ليتر بعزم 87 و106 أحصنة، وعلب 
ســرعة ميكانيكية بخمس  سرعات، أما أسعارها فستبدأ من 

9500 دوالر تقريبا.

الصباح الجديد - وكاالت:
مع اقتراب مســبار األمل من الوصول إلى مدار االلتقاط 
حول املريخ يوم غد الثالثــاء، صدح صوت الفنان العراقي 
كاظم الساهر عبر محطات التلفزيون وشبكات اإلذاعة 
ومواقع اإلنترنت ومنصــات التواصل االجتماعي، متغنياً 
بهذا اإلجناز العربي اإلماراتي التاريخي، ومحتفياً بكلمات 
وحروف شــعرية موزونة بحدث غير مســبوق في تاريخ 
العــرب. ويعد أول مهمة عربية الستكشــاف الكواكب 
ضمن مشــروع اإلمارات الستكشــاف املريخ "مســبار 

األمل".
األغنيــة التي كتبهــا كاظم الســعدي وحلنها كاظم 
الساهر ووزعها ميشال فاضل، تبعث رسالة أمل مفادها 
"بالعلــم والصبر اجلميل.. ال شــيء يبدو مســتحيل.. 

مسبارنا هذا الدليل".
ومــن ناحية أخرى، تصدر إســم كاظم الســاهر مواقع 
التواصــل اإلجتماعــي، بني مؤيد ومدافــع عنه وبني من 
هاجمه وإتهمه بالتطبيع بسبب دعمه ملهرجان "األخّوة 

والتعايش" الذي ينّظم افتراضياً في اإلمارات. 

كاظم الساهر يغني لإلمارات 
وإتهامات التطبيع تالحقه

سيارة عائلية مميزة 
جديدة تنضم ألسرة "الدا"

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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 أحالم يوسف
اغلبنــا يســعى حني يخطــيء الى 
تبرير خطــأة بحجج عدة، ومن ضمن 
االخطــاء التــي ترتكب مــن اغلب 
االشخاص الكذب، الذي يبرره البعض 
البعض  جعل  حتــى  كثيرة،  بحجج 
له لونني ابيض واســود، فيما صّير له 
بعض آخر لونا رماديــا يجمع ما بني 
االســود املتمثل بالصفــة واالبيض 

املتمثل بالغاية.
من  مذموم  عامــة  بصفــة  الكذب 
ان  ميكن  فكيف  واألديــان،  اجملتمعات 
نلونه بلون النقاء والوضوح "األبيض" 
الباحثة بعلم  ؟ تقول منار مشــني 
التي  البيضــاء،  الكذبة  االجتمــاع: 
تكون غايتها اصــالح ذات البني وهذا 
يجوز شــرعا، فانت فــي حال حدوث 
خالف بني صديقتــني لك، وما يتبعه 
من منيمــة، وكل واحــدة منهما قد 
تغتاب االخرى امامك، ميكن ساعتها 
ان تكذبي عليهما كل على حدة، بأن 
تقولي لكل واحــدة منهما ان فالنة 
حدث،  ملا  متأســفة  االخر"  "الطرف 
لئال  بالصلح  البــدء  تخــاف  لكنها 
تقومي بصدهــا، او ان فالنة تتحدث 
الكذبة  فتلك  دائمــا،  بالطيب  عنك 
وســعي  النفوس،  تصفية  غايتهــا 
إلنهاء خالف بني اثنــني، حتى وان لم 

تكن تربطني بهما عالقة.
البيضــاء حالة موجودة  الكذبة  اذن 
وصحيــة، لكن هل الكل يفســرها 
بتلــك الطريقــة التي حتدثــت بها 

مشني؟
 يقول ســالم اجلنابي احد التجار في 
البيضاء  الكذبة  الشــورجة:  اسواق 
واقع حال، وعادة تكــون الغاية منها 
تالفي خــالف او مشــكلة، فانا مثال 
اكذب علــى زوجتي ببعــض األمور، 
لكن ليــس ألني ارغــب بالكذب، بل 

ألني اعرف ان احلقيقة ميكن ان تؤذيها، 
او تتســبب بحدوث مشــكلة، فلو 
سألتني مثال عن عالقتي بصديقاتي 
على الفيس بوك اخبرها بانهن مجرد 
صديقات افتراضيات، مع اني التقيت 
باثنتني منهن، وكان لقاء تعارف فقط، 
فانا احب واحترم زوجتي جدا، وهاتان 
لقاءهما ألني  الصديقتــان طلبــت 
وجــدت فيهما العقــل الواعي الذي 
لكن  الصداقة،  معنى  ويفقه  يحترم 
فســيحدث  بذلك  زوجتي  اخبرت  ان 

إعصار.
كلنــا نعلــم أن األصل هــو حرمة 
الكذب، إال أن الشرع احلنيف قد أباحه 

في مواطن تكون املصلحة فيها أكبر 
وأعظم، ومن ذلــك حديث أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبــي معيط، أن النبي 
"ص" قال: ليس الكذاب الذي يصلح 

بني الناس ويقول خيرا وينمي خيرا.
عدد من األهالي التقيتهم، واجمعوا 
انهم ميارسون الكذب على أطفالهم 
وغالبا ما يفيد مصلحتهم. استبرق 
عزيز تقول: غالبا اســتعني بكذبة ان 
بابا سيجلب معه اليوم هدية ان لم 
تقرأ جيــدا وحتفظ الــدرس لن ادعه 
يعطيــك إياهــا، او ان ارغبه باألكل 
فأخبــره بنيتنا اخلــروج للنزهة فيما 
بعد، طبعا فيما بعد ابحث عن حجة 

أخرى تبــرر كذبة الهديــة او النزهة 
كأن أقول لقد نســي جلبها معه، او 
ان بابا مجهــد وعلينا ان نقدر حالته 

وسنخرج يوما اخر.
يبدو ان حديث الرســول "إمنا األعمال 
بالنّيــات، وإمنــا لكل أمــرئ ما نوى" 
يصلح لكل احلاالت واالوقات واالزمان، 
فحتى بالكذب تكــون النية حاضرة، 
فــان كانت النية حســنة فهي كما 
يطلق عليها كذبة بيضاء، وان كانت 
نية سيئة فإنها كذبة شريرة، سوداء، 
مع اننا نتمنى ان ال جند أنفسنا يوما 
ما مبوقــف يضطرنا الى الكذب حتى 

وان كان لونه ابيض.

الصباح الجديد - وكاالت:
بريــة يوكون  من كوخ صغيــر في 
في كندا بدأ "بانثر"  مبهمة لنشــر 
اإليجابيــة والتشــجيع مــن خالل 
دروس الباجنرا اخلاصة به، واستضاف 
الراقصــة الكندية جورديــب باندر 
الطلق  الهواء  الرقص في  لتشاركه 
وسط املناظر الثلجية املتجمدة في 
برية وجبلية  يوكون وهي منطقــة 

وقليلة السكان في كندا. 
الى  الصــور اضافة  واظهرت بعض 
يســتضيف  بانثر  أن  فيديو  مقطع 
فصاًل دراسًيا للباجنرا لبعض أعضاء 
مجتمع يوكون الفرنسي، ولم يردعه 
تســاقط الثلوج بكثافــة حتى أنه 
جذب انتباه املمثل الكندي األميركي 
رايــان رينولدز الذي ضغــط على زر 

أعجبني.
وال يوجــد مــكان آخر فــي أميركا 
الشــمالية اكثر بــرودة من يوكون 
الوقت، وكانت درجة احلرارة  في هذا 

20 درجة مئوية  حتــت في يوكون 
عنــد  الصفــر 

تســجيل 
الفيديو 
يظهر  و

فــي 

يتعلمون  أشــخاص  أربعة  الفيديــو 
الراقصة ويقفون  الباجنرا من  خطوات 
على أرض مغطــاة بالثلوج وخلفهم 
العديــد من األشــجار كلها مغطاة 

بالثلج لتوفر منظرًا ساحرًا.
وكتب بانثر في أثناء مشاركة الفيديو: 
"انضم إلّي هــؤالء األصدقاء من 
مجتمــع يوكون الفرنســي 
في صف الباجنرا، ملتزمني 
بالتباعــد االجتماعــي 
األوبئة،  وآمنــني مــن 
املتعة  أجــل  ومــن 
انضــم إلينــا في 
جلســة التمرين 

واإليجابية".

رقصة وسط الثلوج في كندا

تعددت االلوان والكذب واحد

الصباح الجديد - وكاالت:
وجهــت الفنانة اللبنانية نيكول ســابا، 
انتقادا مباشــرا إلى جنــوم الفن املتفاخرين 
بكثرة أعمالهــم في املدة األخيــرة، برغم 
معاناة عدد كبير من الناس بضيق احلال تأثرا 
بجائحة كورونا، وأكــدت أنها تتلقى الكثير 
من العروض للمشــاركة في أعمال فنية وال 
تعلن عنهــا، وترفضها بهدوء نظرًا ملا مير به 

العالم بسبب جائحة كورونا.
ووجهت نيكول، نقدا قاسيا عبر حسابها 
مبوقــع تويتر علــى األخبــار املتداولة عن 
تلقى بعض جنوم الفــن املزيد من عروض 
العمل وقالت: "هناك فنانني يعلنون عن 
االعمال التي تعرض عليهم وهم يطيرون 
فرحا ويعيشــون احلالة بالطول والعرض 
وكأنهــم يريــدون ان يثبتــوا للجمهور 
انهم مطلوبــني وما زالــوا يعملون! انا 
ايضا ميكنني االعــالن عما يقدم الي من 

عــروض كثيرة لكني اما ان اقبل او ارفض بهدوء 
فالفنان ايــا كان حجمه ومكانته من الطبيعي 
ان تعرض عليــه اعمال فنية ســواء حفالت او 

اعمال درامية".
يذكــر ان نيكول عبــر مؤخرا عن حزنها بســبب 
اســتمرار فرض احلجر الصحي، ضمــن اإلجراءات 
االحترازيــة ملنع تفشــي فيروس كورونــا، وكتبت 
تعليقا حزينا بشــأن ضياع أجمل سنوات العمر، 
متمنية أن تنتهي هذه األزمة سريعا، كما طالبت 

متابعيها باتخاذ احلذر من الفيروس اللعني.
نيكول نشرت صورة جديدة لها باحلجاب من داخل 
منزلها عبر حســابها مبوقع إنســتغرام، وعلقت 
عليها قائلة: "ايه نعم .. وما تزال ايام وليالي احلجر 
املنزلي مســتمرة .. وســّمرتنا معها كأن الوقت 
توقف لكن الفرق انه يخطف اعمارنا وأحلى سنني 

حياتنا".
وأضافــت: اهلل يقّطع هاأليام علــى خير ونخلص 

منها على خير.. انتبهوا على حالكن.

نيكول سابا تنتقد نجوم الفن: 
ال تتفاخروا بكثرة العروض

الصباح الجديد - وكاالت:
توصلت دراسة جديدة إلى أن زيادة الوزن 
الثالثينيات  بداية من مطلــع  ببطء 

تطيل العمر.
ووفًقــا لصحيفــة "ديلــي ميل" 
البريطانيــة، فــإن باحثــني مــن 
األميركية  أوهايــو  واليــة  جامعة 
قامــوا بجمــع بيانــات جيلــني من 
الناس مــن فرامنغهام، وهــي مدينة في 
ماساتشوستس، تتراوح أعمارهم بني 31 و80 
عاًما، ووجدوا أن األشخاص الذين بدأوا مرحلة 
البلوغ بــوزن طبيعي، ثم ازداد وزنهم تدريجيا 
في وقت الحق، بدرجة ال تصل إلى الســمنة 

املفرطة، عاشوا ملدة أطول.
في حني عانى األشــخاص الذيــن وصلوا إلى 
ســن الثالثني وهم بدناء، ثم اســتمروا في 
الوزن، من السمنة وما يصاحبها  اكتساب 

من وفيات.
وأوضح معد الدراسة هوي تشنغ أن "تأثير 

زيادة الوزن علــى الوفيات معقد، ويعتمد على كل 
من توقيت وحجم زيادة الوزن، وفي حني أن دراستنا 
ال تشجع على زيادة الوزن، إال أنها توضح أن الزيادة 
التدريجية في الوزن وبقدر معتدل بدًءا من سن الـ 
31 عاما وحتى الثمانني ميكن أن تساعد على إطالة 

العمر".

الصباح الجديد - وكاالت:
بأدوات بســيطة غير مكلفة، يترجم عبد اهلل ابن 
مدينة اجلديدة، وسط املغرب أفكاره وميارس هوايته 
للرسم عبر عيدان اآليس كرمي، بعد أن يحولها إلى 

لوحة صغيرة مربعة في جتربة فنية متفردة. 
كان عبد اهلل دغالي )23 عاما(، الذي لم تطأ قدمه 

يوما معهد للفنون، يســعى البتكار أســلوب 
خاص به يقوده نحو التميز، ففكر في اعتماد 

أعواد اآليس كرمي املهملة أســاس يرســم 
عليه لوحاته الفنية. 

يقول عبد اهلل: " كنت في البداية أرسم 
على لوحات خشــبية أو على القماش، 
غير أن رغبتي في البحث عن أســلوب 
اآليس  أعواد  لتوظيــف  دفعتني  جديد، 

كرمي في أعمالي الفنية".
ويضيــف الفنــان الشــاب: "كنت في 
عطلة مدرســية، عندما قــررت حينها 
اســتغالل أوقات الفــراغ، واغتنام ذلك 
الرســم  الوقت الختبــار موهبتي في 

وصقلهــا اعتمادا على املتوفــر أمامي من 
أدوات بسيطة مهملة في الشارع".

يقول عبد اهلل إن اختياره رسم بورتريهات 
لشــخصيات معروفة على أعــواد اآليس 
كــرمي دفعه للبحث عن جتــارب مماثلة، وعن 
فنانني ســبقوه إلى ذلك، فلم يجد، وخلص 

الى استنتاج انه أول فنان يرسم الوجوه على 
عيدان االيس كرمي، حسب قوله.

زيادة الوزن بعد سن الثالثين 
تطيل العمر

فنان مغربي يبدُع لوحات
 بعيدان اآليس كريم

الصباح الجديد - وكاالت:
افتتحت مدينة دبي، أطــول أرجوحة مالهي في العالم 

مبنتزه بوليوود باركس دبي.
وتقــع األرجوحة أورالندو ســتار فالير علــى ارتفاع 460 

قدماً، أي 140 متراً، وهــو ارتفاع الهرم األكبر خوفو 
في اجليزة نفسه، وتتفوق هذه األرجوحة على الرقم 

القياسي السابق مبقدار عشرة أقدام فقط.
وقال ميلتــون دي ســوزا، املدير العــام للمدينة 
الترفيهية الشهيرة، في بيانه الصحافي: "تتكون 
أرجوحة بوليوود ســكاي فالير مــن 421 طناً من 
الفوالذ، واستغرقت عملية بنائها 600 يوم، و120 

يوماً آخراً لنصبها".
وتشمل مناطق اجلذب اجلديدة األخرى في املنتزه، 
والتي حتمل طابعاً بوليوودياً، دوالب هواء بارتفاع 
180 قدماً، أي 55 متراً، وأفعوانية مستوحاة من 
سيارات األجرة في مومباي، وبرج سقوط حر، 

ما يجعل الثقافة الهندية نابضة باحلياة.
CNN: "قمنا باستغالل  وقال ديسوزا لشبكة 
الوقت إلنشــاء وبناء منطقة جديدة متاماً في 

احلديقة، نســميها منطقة ميــال، والتي تضم 
غالبية األلعاب التســع اجلديدة في بوليوود باركس 

دبي".

أطول أرجوحة مالهي في العالم: 
بارتفاع الهرم األكبر
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