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متابعة ـ الصباح الجديد: 
عاشــت اليابان ثــوان من الذعر 
الشــديد ليل امس األحد، جراء 
7,3 درجات  بلغــت قوتــه  زلزال 
قبالة فوكوشــيما شمال شرق 
البــاد، تبعتــه مئــات الهزات 
االرتدادية، ولكــن لم يتم اإلباغ 
عن وفيــات أو أضرار مادية كبيرة 

صباح  امس األحد. 
وبحســب الوكالــة الوطنيــة 
إلدارة الكــوارث، تســبب الزلزال 
فــي إصابة 74 شــخًصا دون أن 
يؤدي إلى حدوث تسونامي ولكن 
أعقبتــه هــزات ارتداديــة عدة 
أثناء الليــل، وأحصى العديد من 

وسائل اإلعام مئاٍت منها. 
وفي وقــت كان نحو مليون منزل 
من دون كهرباء بعد الهزة األولى 
التي حدثت ليلة الســبت على 
األحــد، عــاد التيــار الكهربائي 

بنسبة %100 تقريًبا امس.
ولــم يجر رصــد أي خلــل في 
محطــات الطاقــة النووية في 
املناطق املتضــررة، وهي املناطق 
 11 في  ضربهــا  التي  نفســها 

مارس 2011 زلزال قوته 9 درجات 
مصحوبًــا مبوجة مــد عماقة، 
خّلفــا 18 الف قتيــل ومفقودا 
وأحلقــا أضــرارًا بالغــة مبحطة 
فوكوشــيما دايتشــي للطاقة 

النووية. 
والضرر املادي الرئيســي الذي مت 

رصده حتى كتابــة هذا التقرير، 
انهيــار أرضي أحلق أضرارًا بطريق 
سريع في محافظة فوكوشيما. 
القطــار  خطــوط  تعليــق  ومت 
الســريع في شمال اليابان امس 
لتفحص  الوقت  إلتاحــة  األحد، 

حالة بنيته التحتية. 

اجلوية  األرصــاد  وكالة  وقــدرت 
اليابانيــة في البداية قوة الزلزال 
بـ 7,1 درجات، قبل أن تعّدلها بعد 
بضع ساعات. ووفًقا للوكالة فإن 
هذا الزلزال يُعتبــر هزة ارتدادية 

لزلزال 11 مارس 2011.
اليابانية  الســلطات  وحضــت 

الســكان علــى "توخــي احلذر 
احتمال  من  محذرة  الشــديد"، 
حدوث مزيد من الهزات االرتدادية 
املقبلة، ومن  األيــام  الكبرى في 
األرضية  االنهيــارات  مخاطر  أن 
ســتزداد مــع هطــول األمطار 
املتوقع اليوم اإلثنني في املنطقة. 
وواصلت احلكومــة امس تقييم 
اخلسائر في األرواح. وقال املتحدث 
باسم احلكومة كاتسونوبو كاتو، 
الذاتي  الدفاع  أفرادا من قوات  إن 
اليابانية مت إرسالهم إلى املناطق 
املتضررة لتوزيع املياه وأمور أخرى، 
حيث لــم يعد بإمــكان حوالي 
4800 أســرة احلصول على املياه 

اجلارية.
وأضــاف كاتو أن أكثــر من 250 
شــخًصا جلأوا إلى مراكز اإلجاء 
لياً، لكــن معظمهم عادوا اآلن 

إلى منازلهم. 
ويقــع مركز الزلــزال على عمق 
60 كيلومترًا فــي احمليط الهادي 
60 كيلومترًا من ســاحل  ونحو 
فوكوشيما، وفًقا لوكالة األرصاد 
اجلويــة. وقال ماســامي ناكاي، 

املســؤول البلدي في سوما وهي 
مدينة صغيرة في فوكوشــيما 
، كانت الهزة  املنــزل  "كنت في 
قوية لدرجة أنني خشــيت حًقا 

على سامتي".
الياباني  الــوزراء  رئيــس  وذكــر 
حكومته  أن  سوغا،  يوشيهيدي 
عقــدت اجتماعا امــس األحد ، 

حسب وكالة أنباء كيودو.
"تيبكــو"  شــركة  وأعلنــت 
فوكوشــيما  حملطة  املشــغلة 
دايشــي النووية، التي ســبق أن 
تضررت بشــدة في مارس 2011، 
الزلــزال على  تأثير  أنها ترصــد 

منشآتها.
النار"  "حــزام  عند  اليابان  وتقع 
باحمليــط الهادئ، وهــو منطقة 
تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا ميتد 
من جنوب شرق آســيا ويشمل 

حوض احمليط الهادئ. 
وفي ســبتمبر 2018، هــّز زلزال 
بلغــت قوته 6,6 درجــات جزيرة 
هوكايدو، ما تسبب في انهيارات 
أرضية وانهيار منازل ومقتل أكثر 

من 40 شخًصا.

أدت الى انهيار ارضي واثارت مخاوف مستقبلية 

هزة ارتدادية لزلزال سابق وقع قبل عشر سنوات تشيع الذعر في اليابان 

السليمانية - عباس اركوازي:
حذرت شبكة احلفاظ على السامة 
العامة، من تسجيل تاثيرات خطيرة 
على الســامة العامــة النواع من 
احملروقات تســتورد لاســتخدامات 

الداخلية في االقليم. 
بيان تسلمت  وقالت الشــبكة في 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، انها 
تنظر بقلق شــديد لرداءة احملروقات 
التي تســتورد لاقليــم وخصوصا 
مادة البنزين، الذي قالت بانه تسبب 
بخلق العديد من الظواهر الصحية 
واالمــراض املزمنة وفــي مقدمتها 

السرطان.  
واشــارت الشــبكة وهــي احــدى 
متابعة  فــي  النشــطة  املنظمات 
االوضــاع الصحيــة والبيئيــة في 
االقليم، بانها اجرت دراســة لنوعني 
التي تســتخدم كبديل  املــواد  من 
للبنزين في االقليــم، "ظهر لنا بان 
لها مخاطر صحية كبيرة"، مشيرة 
الــى ان املكونني يســتخدمان لرفع 

درجة االوكتان في البنزين.   
واضافــت ان املــادة االولــى متثــل 
الرصــاص، وان دراســة لهــا اثبت 
ارتفاعــا حادا في نســبة الرصاص 

لتحسني  يســتخدم  الذي  بالهواء، 
مادة محضورة  وهي  البنزين،  نوعية 
البنزين  ان مصافي  مؤكــدة  عاملياً، 
االهلية في االقليم تســتخدم هذه 

املادة.    
ان مخاطــر  املنظمــة  واوضحــت 
اســتخدام هــذه املادة فــي انتاج 
البنزيــن تتمثل بارتفاع مســتويات 
املــوت وانخفــاض حاد في نســبة 
الــدم، ومنــو االطفــال والتخلــف 
باجلهاز  واالضرار  والتعليمي  العقلي 
الدم  وارتفــاع ضغــط  العصبــي، 

وارتفاع امراض القلب والشرايني.  

وبينت انه عدا عن مادة الرصاص فان 
هناك مادة البنزينا التي تســتخدم 
مادة  فــي  االوكتان  نســبة  لرفــع 
البنزين، وان نســبته وفقا للمعايير 
العامليــة ال يجــب ان يزيــد عن 62 
باملئة، اال انه مع االسف فان النسبة 
املســتخدمة تفوق ذلك بكثير في 

االقليم.   
مؤكــدة ان اســتخدام هــذه املادة 
لتحســني نوعية البنزين بنحو غير 
السرطان  بامراض  يتســبب  صحي 
والعقم   ، التنفسي  واجلهاز  والقلب 

وتضرراجلهاز املناعي.

تحذيرات من مخاطر محروقات محضورة تستهلك في االقليم
الداخلية تؤكد متابعة التوصيات الحكومية

اإللزامية للوقاية من فيروس كورونا
قالت ان استخدامها تسبب بارتفاع االصابة بالسرطان وامراض القلب

بغداد - الصباح الجديد:
الداخلية، تفاصيل  وزارة  أوضحــت 
اجلديــدة،  التعليمــات  تطبيــق 
الصادرة من اللجنة العليا للصحة 
بفرض  اخلاصة  الوطنية،  والسامة 

حظر على التجوال.   
وقال الناطق باســم الــوزارة خالد 
احملنا، في تصريح رسمي امس األحد، 
إن " وزارة الداخلية ملتزمة بتنفيذ 
التوصيات االلزامية التي تصدر من 
جلنة الصحة والسامة الوطنية، ال 
سيما فيما يخص القرارات األخيرة 

أمنية سيتم  بإجراءات  تتعلق  التي 
تنفيذها كمنع التجول من الثامنة 
مســاء إلى اخلامسة صباحاً، فضاً 
عن فرض حظر شامل على التجوال 
واألحد،  والسبت  اجلمعة  أيام  خال 

ومنع التجمعات وغيرها ".  
ملتزمة  "الداخلية  أن  احملنــا،  وأكد 
بتنفيــذ هــذه االجــراءات وكذلك 
الصحــة  بإجــراءات  ملتزمــون 
والســامة قبل هذه التوصيات من 
التي  اإلجــراءات  خال جملــة من 
اتبعناها فــي الفترة املاضية بينها 

تقليل التجمعــات في الدوائر التي 
املواطنني  مــع  االحتكاك  تشــهد 
أعداد  وتقليص  واجلنســية  كاملرور 
التقــدمي  خــال  مــن  املراجعــني 

االلكتروني".  
ملتزمون  نحــن  "كذلــك  وتابــع، 
بتوصيات الصحة كارتداء الكمامة 
أن  وزيــارة الدوائر وغيرهــا"، مبيناً 
بإجراءات  التزمت  الداخليــة  "دوائر 
الصحــة والســامة حتــى داخل 

مقرات التدريب".  
وكانــت قــررت وزارة الصحة امس 

فرض حظر شامل  الســبت،  االول 
على التجول خــال أيام )اجلمعة – 

السبت - األحد(.  
وقال وزير الصحة حســن التميمي 
في بيان، إن "حظر التجول سيكون 
اخلميــس جزئيا  االثنــني حتى  من 
من الســاعة الثامنة مســاًء حتى 

اخلامسة فجراً من كل يوم".    
والسبت  )اجلمعة  ايام  "اما  وأضاف، 
واالحــد( ســيكون احلظر شــاماً 
للتجــوال مــع الســماح للتنقل 

ألصحاب االستثناءات فقط". 

ارتفاع صادرات البالد النفطية الميركا
6صوب 114 الف برميل يوميا 60 % من السوريين يعانون انعدام األمن الغذائي

3وداعش يعيد بناء نفسه في المخيمات

بغداد - الصباح الجديد:
يبدأ اليوم االثنني، تنفيذ اخلدمات 
الوطني  للمشــروع  الفعليــة 

لإلنترنت في الباد.
ودعــا اعام املشــروع وســائل 
االعــام الــى حضــور املؤمتــر 
في  ينعقــد   الذي  الصحفــي 
لاعان عن  ببغــداد  بابل  فندق 

بدء اخلدمات الفعلي.
"املشــروع  ان  ويقول مختصون 
سعات  توفير  على  سيســاعد 
 ، للمواطن  إنترنــت مســتقرة 

كما أنه يضم أكبر شبكة بُنى 
حتتية في الشرق األوسط فضاً 
العمل،  فــرص  آالف  توفيره  عن 
باإلضافة إلى أن الباد ســتكون 
وللمرة   – من خال هذا املشروع 
األولــى – محطة ملرور ســعات 

اإلنترنت للُبلدان اإلقليمية".
الوطني  "املشــروع  ان  وبينــوا 
لإلنترنت سيوفر أيضاً بُنية حتتية 
اإللكترونية  احلكومة  ملشــروع 
االقتصادية  الفوائــد  عن  فضاً 

للباد".

الخدمات الفعلية للمشروع الوطني 
لإلنترنت في البالد تبدأ اليوم

بغداد - الصباح الجديد:
اجلنايات اخملتصة  أصدرت محكمة 
بنظــر دعاوى النزاهــة في الكرخ 
امس األحــد، حكمهــا بحق وزير 
رياض  األسبق  واالشغال  البلديات 
عبد احلمــزة عبد الــرزاق الغريب 
وهاشم عبد الزهرة عزيز الذي كان 
يشغل منصب مدير عام في الوزارة 
ذاتها باحلبس الشديد ملدة سنتني 
لكل واحد منهما استنادا ألحكام 

املادة 430 من قانون العقوبات.
وذكر مجلــس القضاء االعلى في 
بيان تلقت الصباح اجلديد نسخة 
بنظر  اخملتصة  "احملكمــة  أن  منه، 
دعــاوى النزاهة أصــدرت حكمها 
بحــق املذكورين جــراء إخالهما 
)17( معمل  بعقد نصب وجتهيــز 

اســفلت بقيمة )25( مليون دوالر 
في عام 2007".

أن "احملكمــة أعطت احلق  وأضاف 
لوزارة اإلعمار واالسكان والبلديات 
املدنية  احملاكم  مبراجعة  واألشغال 
األضرار  عن  بالتعويض  للمطالبة 

التي تسبب بها ذلك اإلخال".
وكانت جلنة النزاهــة النيابية في 
البرملان العراقي، أعلنت في مطلع 
كانــون الثاني املاضــي، أن حجم 
األموال املهربة خــارج الباد تقدر 
بنحو 350 ترليون دينار أي ما يعادل 

نحو 240 مليار دوالر أميركي. 
يذكر ان رياض الغريب كان شــغل 
منصــب محافــظ كربــاء، قبل 
استيزاره، كما كان نائبا في البرملان 

عن دولة القانون.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نفــت وزارة التربية صدور اي قرار 
او مقترح بشأن تأجيل امتحانات 
الدراسي  للعام  الســنة  نصف 

احلالي الى 13 من آذار املقبل.
وقــال مدير إعــام وزارة التربية 
أحمد العبيــدي، امس االحد في 
أي  يصدر  "لم  رســمي:  تصريح 
تأجيل  بشــأن  الــوزارة  من  قرار 
امتحانات نصف الســنة ولدينا 
تواصــل مــع اللجنــة العليــا 
للصحة والســامة وهناك عدة 

تتأجل  فرمبا  بشــأنها  ترجيحات 
االمتحانات او تكون زيادة في عدد 

أيام اجلدول".
اعام  قال مسؤول  السياق،  وفي 
مديرية تربيــة الكرخ الثانية في 
"لدينا  اجلزائــري:  محمد  بغداد، 
اجتماع بهيأة الرأي لوزارة التربية 
رمبا يُعقد اليوم ولم تصدر قرارات 
حتــى اآلن" ، مبينــا ان "موعد 
االمتحانات قائم حتى اآلن ما لم 
تصل تعليمات جديدة من الوزارة 

الى ادارات املدارس".

التربية: موعد امتحانات نصف السنة 
قائم ما لم تصدر عّنا تعليمات جديدة

الحكم بالسجن الشديد سنتين لوزير 
شغل منصب محافظ وكان نائبا 

بغداد - وعد الشمري:
أكدت اللجنة املالية في مجلس 
النواب، أمــس األحد، أن حكومة 
قدمت جميع  إقليم كردســتان 
املعلومات عن عقودها النفطية، 
مشيرة إلى أن احلوارات مستمرة 
توافقي  إلى نص  للوصول  معها 
ميكن التصويت عليه في املوازنة 

باإلجماع األسبوع احلالي.
احمد  النائب  اللجنة  مقّرر  وقال 
الصفار، في تصريح إلى "الصباح 
أن  إن "اجلميــع عليه  اجلديــد"، 
يــدرك أننا نصّوت علــى موازنة 
للعــراق بنحو كامــل ويفترض 
العامة  املصلحة  تغليــب  فيها 

وإبعاد اخلافات السياسية".
أضــاف الصفــار، أن "مجلــس 
ســابقة  جتارب  لديــه  النــواب 
في هــذه الــدورة االنتخابية، أو 
املوازنة  التي قبلها بشــأن مترير 
باألغلبية وسط اخلاف مع إقليم 
كردستان، ونتمنى عدم تكرارها".
وأشــار، إلى أن "زيــارات متكررة 
أجراها وفد اإلقليــم إلى بغداد، 
حيث التقى مــع اللجنة املالية 
مجتمعة وعلى انفراد، في أربعة 
مناسبات، وهذه املرة األولى التي 
تعقد فيها هكذا اجتماعات مع 

مجلس النواب".
وأورد الصفار، أن "الوفد قدم كل 
املعلومات املوجودة لديه بشــأن 
اآلبار النفطية املنتجة واملصدرة 
التصدير  عــن  اليومي  والــوارد 
ونوعيــة العقــود املبرمة، وهذه 
بتقارير مــن منظمات  موثقــة 

دولية معتمدة".
ولفت، إلى أن "وزير النفط ومدير 
الوطنية  التســويق  عام شركة 
سومو اطلعا خال األيام املاضية 

على املعلومات التي جاء بها وفد 
اإلقليم بالكامل".

وشــّدد الصفار، علــى أن "وفد 
اإلقليم أبلــغ اجلميع بأن الغرض 
اخلافات  زياراته حــل جميع  من 
العالقة بشــأن املوازنة وأنه جاد 

في ذلك".
ويواصل، أن "الكتل السياســية 

وصلت إلــى قناعة بــأن العراق 
ال يتحمل املزيد من املشــكات، 
وإمكانية  احللــول،  عن  والبحث 
انفراج األزمة كبيــرة جداً وذلك 
وقانون  الدســتور  إلى  بالعــودة 

اإلدارة املالية".
أن "اإلقليم  إلى  الصفار،  ومضى 
مستعد إلعادة النظر في العقود 

التــي أبرمهــا خال الســنوات 
املاضية، وجميع هذه املؤشــرات 
تدل على إمكانيــة الوصول إلى 

حلول توفر العدالة".
مــن جانبه، ذكر عضــو اللجنة 
النائــب احمد حمة رشــيد، في 
حديــث إلى "الصبــاح اجلديد"، 
األخيرة  مراحلها  في  "املوازنة  أن 

بعــد أن أجرينــا إعــادة صياغة 
كاملــة للبنود في الــواردة في 

املشروع احلكومي".
وتابــع رشــيد، أن "أن النواب من 
املكــون الشــيعي لــم يتفقوا 
لغاية اآلن على نص بديل للمادة 
التي وردت في املشروع احلكومي 
املتضمنة التزام إقليم كردستان 

برميــل  ألــف   250 بتســليم 
علــى حصته من  احلصول  لقاء 

املوازنة".
ويأمــل، بــأن "يتواصــل النواب 
الشيعة إلى النص البديل خال 
اليومني املقبلني من أجل عرضه 
القانون  مجمــل  مع  للتصويت 

خال األسبوع احلالي".

اإلقليم مستعد إلعادة النظر في العقود
التي أبرمها سابقا ومساع لحلول تؤمن العدالة

مجلس النواب "ارشيف"

فيما تستمر المناقشات بشأن النفط في الموازنة...المالية النيابية: 
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
قال ســفير العــراق املعتمد 
لدى الفاتيكان رحمن العامري 
البابا  زيــارة  أن  االحــد  امس 
فرنسيس املرتقبة إلى العراق 
مبثابة رســالة ســام  هــي 
إلــى العالم، مرجحــاً توقيع 
وثيقة لألخوة اإلنســانية بني 
املرجــع األعلى الســيد علي 
السيســتاني واحلبر األعظم 
عاقات  بترســيخ  تســمح 
بــني جميع  املتبادلة  الثقــة 

املكونات.
العامري ذكر فــي تصريحات 
صحفية ان "الرسالة الكبيرة 
التــي تتضمنهــا زيــارة بابا 
الفاتيكان إلى العراق هي دعم 
سبل احلوار بني األديان، إذ يرغب 
البابا في تعزيز احلوار والعيش 
املكونات  جميع  بني  املشترك 
الدينية، سواء بني الكنائس، أو 
من خال العاقات اإلسامية 

املسيحية".
فرنســيس  "البابا  أن  وأضاف 
ســيعقد لقــاًء خاصــاً مع 

السيد  األعلى  الديني  املرجع 
لبحث  السيســتاني،  علــي 
قضايــا احلــد مــن التطرف 
ونبذ الكراهية وإشــاعة قيم 
السام ومؤازرة سكان املناطق 
احملررة بســبب املصاعب التي 
ســكان  خاصة  واجهتهــم، 
ســهل نينوى واملوصل واملدن 
اجملاورة، الذين مت تهجيرهم في 
أعقاب األعمال اإلرهابية التي 
نفذتها عناصر داعش في ذلك 

الوقت" .
وبشأن الدفع بعجلة التشاور 
العــراق،  فــي  السياســي 
فرنســيس  "البابــا  أن  بــني 
ســيوجه رســالة للســعي 
وراء مســارات السام واحلوار 
بني  البناء  والتعــاون  واألخوة 
في  السياســيني  مختلــف 
العراق مــن أجل إعــادة بناء 
الثقــة وإلعادة روح األمل لدى 
وخاصة  العراقيــني،  جميــع 
الشــباب، بعد ســنوات من 
احلروب القاســية واملريرة ضد 

اجلماعات اإلرهابية".

سفير العراق بالفاتيكان يرجح 
توقيع وثيقة "االخوة اإلنسانية" 

بين السيستاني والبابا



محليات 2

البصرة ـ سعدي السند:

تابــع مكتب “الصبــاح اجلديد” 
أنشــطة  البصرة عددا من  في 
وفعاليات الشركة العامة ملوانئ 
العراق بالتنســيق والتعاون مع 
الزميل بهاء اســماعيل عريبي 
شــركة  واعالم  عالقــات  مدير 

املوانئ والزمالء في القسم .
فقــد بحثت الشــركة العامة 
ملوانئ العراق مع مدراء االقسام 
البحريــة آلية صيانــة القطع 

البحرية .
وقال مدير عام الشركة الدكتور 
فرحــان محيســن  املهنــدس 
توجيهات  الفرطوسي حســب 
وزير النقل مت التباحث مع مدراء 
والصيانة  البحريــة  االقســام 
واملسافن في الشركة حول الية 
تطوير صيانــة القطع البحرية 
وان جتــرى على وفق جدول زمني 
معد مســبقاً اليوثر على سير 

العمل . 
كما بحث املدير العام مع املدراء 
فكــرة انشــاء مدينــة خاصة 
لصيانة القطع البحرية بالقرب 
مــن رصيف اخلدمــات في خور 
عبد اهلل ، يتم إنشــاؤه من قبل 
تتم فيها  شركة عاملية رصينة 
التابعة  البحرية  القطع  صيانة 
األخــرى  واجلهــات  للشــركة 

محلية كانت او أجنبية . 
وحث املدير العام مدراء األقسام 
بالقطع  على ضــرورة االهتمام 
عمليــات  وإجــراء  البحريــة 
الصيانــة عليها بشــكل دوري 
على وفق جــدول زمني وكذلك 
وجه أقسام املسافن والصناعات 
البحرية علــى أن تتم الصيانة 
بدقــة بحيث يتم توفيــر املواد 
االحتياطيــة قبل البدء بعملية 
الصيانة لتوفير الوقت واجلهد . 

حاجة  على  احلضور  واجمع  هذا 
الشركة النشاء املدينة البحرية 
الكبيــر  العــدد  الســتيعاب 
من القطــع البحريــة التابعة 
عمليــات  وإجــراء  للشــركة 
ان  مبينني   ، عليهــا  الصيانــة 
هكذا مشــروع ســيعظم من 

ايرادات الشركة املالية ويجعلها 
جتــري عمليــات الصيانة بكل 

سالسة ودقة . 
كمــا بحثت الشــركة العامة 
ملوانــئ العراق فــي اجتماع مع 
عقد  احلدودية  املنافــذ  هيئــة 
في مينــاء ام قصر الشــمالي 
بهدف تنفيذ البرنامج احلكومي 
املتعلــق باحلوكمة واجناز االمتتة 

في التعامالت احلكومية . 
وقــال رئيــس هيئــة املنافــذ 
احلدودية الدكتــور عمر الوائلي 
في األجتماع ان املنافذ احلدودية 
ماضيــة في تنفيــذ توجيهات 
رئيس الــوزراء بتطبيق البرنامج 
قبــل  مــن  املعــد  احلكومــي 
بادخال  يقضي  الــذي  احلكومة 
العمل االلكتروني واحلوكمة في 
اجناز املعاملــة الكمركية واجناز 

برنامج االمتتــة االلكترونية في 
جميع املنافذ احلدودية .

مــن جانبه قــال مديــر ميناء 
رئيــس  الشــمالي  قصــر  ام 
عبدالرزاق  فــرزدق  مهندســني 
شاركنا في اجتماع عقده رئيس 
هيئة املنافــذ احلدودية الدكتور 
عمر الوائلــي في ميناء ام قصر 
الشمالي بهدف تنفيذ البرنامج 

احلكومي ، 
مبينــا ان املينــاء مــاٍض فــي 
في  احلديثة  الطرق  اســتخدام 
اجنــاز االعمال وتقــدمي اخلدمات 

للزبون . 
حضــره  االجتمــاع  ان  يذكــر 
مدراء موانئ ام قصر الشــمالي 
وابــو فلــوس وخور  واجلنوبــي 
احلدودية  املنافــذ  ومدراء  الزبير 
فــي محافظة البصــرة ومدير 

الوكاالت البحرية ومدراء اجلهات 
االمنية العاملة في املوانئ.

البحري  التنوير  مالكات  ونفذت 
الســيطرة  التابعــة لقســم 
للشــركة  البحري  والتوجيــه 
العراق بصحبة  ملوانــئ  العامة 
الســاحبة الراية ، عملية قطر 
العوامة رقم ) 6 ( املقطوعة في 
قناة خور عبــداهلل باجتاه موانئ 
االدامة  اجراءات  لغرض  قصر  أم 

والتصليح . 
وذكــر املديــر العام فــي ضوء 
اهمية ادامــة وتأهيل العوامات 
البحريــة في قنواتنــا املالحية 
فأن عمــل املوانئ يجــري على 
قدٍم وســاق في إدامة وتصليح 
املتضــررة من  العوامات  هــذه 
خالل الورش الهندسية والفنية 
ملالكات الشــركة فــي التنوير 

البحري. 
مــن جانبه بــني مدير قســم 
البحرية  والتوجيه  الســيطرة 
الكابنت رمزي ايشــا لقد مت قطر 
العوامة رقم ) 6 ( املقطوعة في 
قناة خور عبــداهلل باجتاه موانئ 
أم قصر بعــد أن مت اإلبالغ عنها 
 ، املرشــدين  من قبــل محطة 
علما ان شعبة التنوير البحرية 
تقوم مبرابطــات دورية للقنوات 
املالحية ذلك من أجل ســالمة 
مرور السفن والناقالت التي تؤم 

موانئ العراق .

قرب اصدار سندات متليك 
اراضي النجيبية 

ملوانئ  العامة  الشركة  وأعلنت 
العراق عن قرب اصدار ســندات 
منطقة  اراضــي  طابــو  متليك 

٢٢ وذكر مدير عام  النجيبية ٧/ 
في  اخملتصة  اللجان  ان  الشركة 
منطقة  اراضي  ملــف  متابعة 
النجيبيــة وصلت إلــى مراحل 

متقدمة ، 
انــه بعــد مصادقة  مضيفــاً 
مخطط  على  البصرة  محافظ 
اإلفــراز بــدأت بلديــة البصرة 
اإلفراز  العــراق بتطبيق  وموانئ 
علــى أرض الواقع وبعد االنتهاء 
من التطبيق ســيتم بعون اهلل 

اصدار السندات . 
الى  العام للشركة  املدير  وأشار 
ان جميــع جلان ملــف األراضي 
وشعبة األراضي واألمالك تعمل 
بــروح الفريق الواحــد كخلية 
نحل من أجل إنهــاء هذا امللف 
موظفينا  جميع  ومتليك  احليوي 

اراٍض تليق بهم 

موانئ العراق تناقش فكرة انشاء 
مدينة خاصة لصيانة القطع البحرية 

موقعها بالقرب من رصيف الخدمات في خور عبد اهلل

حث المدير العام 
مدراء األقسام 
على ضرورة 
االهتمام بالقطع 
البحرية وإجراء 
عمليات الصيانة 
عليها بشكل دوري 
على وفق جدول 
زمني
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مدير عام موانئ العراق خالل مناقشة انشاء مدينة لصيانة القطع البحرية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ناقشــت جلنة األمــر الديوانــي ٤٥، التي 
خالد  الدكتور  التخطيط،  وزير  يترأســها 
بتــال النجــم واقع مشــاريع  عــدد من 
املستشفيات املتوقفة واملتلكئة في بغداد 
واحملافظات، واتخــذت التوصيات املطلوبة 

بشأن استئناف العمل فيها.
اجتماعها  في  اللجنة  اســتعرضت  فقد 
الذي عقدته فــي وزارة التخطيط، ملفات 
مستشــفيات املثنى الذي بلغت نســبة 
إجنــازه ٢٦٪ ، واملوصل بنســبة إجناز ٣٤٪ ، 
والنجف بنسبة إجناز ٩٤٪، املنفذة من قبل 
احدى الشركات االملانية، وجميعها سعة 

٤٠٠ سرير .
وأشــار الوزير إلى ان اللجنة حريصة ، على 
معاجلة جميع املشــكالت واملعوقات التي 
تواجه إجناز هذه املستشفيات التي توقف 
العمل فيها لظــروف مختلفة، النها متثل 
اضافة مهمة للقطاع الصحي في العراق ، 
مبينا ان اإلجراءات واملعاجلات التي تتخذها 
اللجنــة ، تأخــذ بنظر االعتبــار اجلوانب 
، ومبا  القانونية واإلدارية واملاليــة والفنية 
يضمن حقوق جميع األطراف ذات العالقة 
، وفــي املقدمة ، حقــوق املواطن املتمثلة 

بحصوله على خدمات صحية جيدة. 
إلى ذلك ناقشت اللجنة أيضا ملفات عدد 
اخر من املستشــفيات ســعة ٢٠٠ سرير 
، وهي  مستشفى احلســينية في بغداد، 
وهيت وحديثة والقائم في محافظة االنبار 
، والتي تراوحت نسب اإلجناز فيها بني ٢٥٪ 
إلى  ٦٨٪ ، واتخــذت التوصيات والقرارات 

الالزمة بشأنها.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
التقى جليــل عدنان خلــف رئيس مجلس 
املفّوضني فــي املفّوضية العليا املســتقّلة 
رئيــس  احللبوســي  محّمــد  لالنتخابــات 
مجلس النــّواب العراقي بحضور أعضاء من 
اللجنــة القانونية النيابيــة ووزيرا التعليم 
العالي والبحــث العلمــي والتربية ووكيل 
وزيــر الداخلية وممّثالن عن هيئتي املســاءلة 

والعدالة والنزاهة.
اللقاء  وعرض رئيس مجلس املفّوضــني في 
أبرز ما أجنزته مفّوضية االنتخابات من أعمال 
وإجراءات بحســب اجلدول العملياتي الفّني 
والتوقيتات الزمنية اخلاّصة بإجراء االنتخابات 
البرملانيــة املقبلة ، مؤّكــًدا تكثيف اجلهود 
الستكمال عمليات التســجيل البايومتري 
البايومترية  الناخب  بطاقة  وتوزيع  للناخبني 
لناخبي الداخل واخلارج والنازحني، فضاًل عن 
التحالفات  لتسجيل  الكافي  الوقت  إعطاء 
التزام  تأكيد  مجّددًا  واملرّشحني،  السياسية 
 ، نزيهة وعادلة  انتخابــات  بإجراء  املفّوضية 

على الرغم من حتّديات املرحلة الراهنة.
مــن جهة أخرى حثَّ رئيــس مجلس النّواب 
العالقــة على توفير  العراقي اجلهــات ذات 
الدعــم الكامل لعمــل املفّوضية من أجل 
إجــراء العملية االنتخابية وإجناحها ، مؤّكًدا 
في الوقت نفســه ضرورة قيام املؤّسســات 
احلكومية الســاندة للمفّوضية مثل )هيئة 
املســاءلة والعدالة، األدلــة اجلنائية، هيئة 
النزاهــة، وزارة التعليــم العالــي والبحث 
العلمي، وزارة التربية( املعنّية بتدقيق موقف 
سالمة أســماء املرّشحني لالنتخابات ومدى 

مطابقتهم لشروط الترشيح من عدمه .

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تفقــد وزيــر التعليم العالــي والبحث 
الدكتــور نبيل كاظــم عبد  العلمــي 
الصاحــب دائرتــي البعثــات والتعليم 
األهلــي ويؤكــد على مراعــاة التقييم 
العلمي في معادلة الشــهادات وتلبية 
املتطلبات األكادمييــة وإيجاد احللول في 

إجناز معامالت املواطنني.
وأعرب الوزير عن تقديره للجهود املبذولة 
في دائــرة البعثات ملتابعة واســتكمال 

معامــالت تقييــم الشــهادات وعمل 
اللجان في مختلف التخصصات ملعاينة 
وتشخيص املقومات العلمية للشهادات 
الوافدة وتطويــر منظومة التواصل مع 

املواطنني عبر أمتتة اإلجراءات املعتمدة.
وفي سياق ذي صلة أكد وزير التعليم أن 
دائرة التعليم األهلي حتملت عبئا كبيرا 
فــي إدارة ملــف القبول فــي اجلامعات 
توفيــر فرص  والكليــات ومتكنــت من 
الدراسة ألكثر من 100 ألف طالب فضال 

تنظيم ملــف املنح الدراســية اجملانية 
املدفوعة التكاليف ودعم طموح الطلبة 
الطبية  االلتحــاق باالختصاصــات  في 

والصحية والهندسية.
وأكد أن وزارة التعليــم العالي والبحث 
العلمــي ودوائرها اخملتصــة وجامعاتها 
جنحت في تدارك وحماية العام الدراسي 
املاضــي ومنعت التعثر بســبب ظروف 
اجلائحة العاملية وكثفت عملها العلمي 
واإلجرائــي باجتــاه تغطيــة املتطلبات 

العلمية في كل التخصصات فيما شدد 
والتعليمات  القوانني  تنفيذ  على ضرورة 
والضوابط مبا يناسب اشتراطات االصالح 

والتطوير.  
على صعيــد متصل وعمــال بتوجهات 
اللجنــة الوطنيــة العليــا للصحــة 
والســالمة قــررت وزارة التعليم العالي 
امتحانات  تأجيــل  العلمــي  والبحــث 
العليا  النهائية للدراسات  الفصل األول 
الى الســابع مــن آذار املقبل وتســتمر 

ملــدة أســبوعني ، فيمــا يتــم اعتماد 
الســتكمال  اإللكتروني  التعليم  آليات 
املتطلبات النظرية والعملية في الفصل 
األول للدراسة األولية باستثناء الصفوف 

املنتهية لكليات الطب البشري.
وفي هذا الســياق تواصل وزارة التعليم 
اخملتصة  الصحية  اجلهات  مع  تنسيقها 
وتراقب تطورات املوقــف الوبائي وتتخذ 
قرارتها املقبلة في ضوء مؤشر املتغيرات 

الصحية.

عامر عبدالعزيز 
اكــد مديــر عــام الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب املهنــدس عبدالرحمن 
اجلويبراوي ان اللجنة املركزية للتسويق 
قــررت في اجللســة اخلامســه متديد 
فترة تصنيع الشــلب مــن )٢٥( يوما 

الــى )٤٠( يومــا للمجــارش االهلية 
التــي مت التعاقــد معها خــالل االيام 
تشــجيعي  كحافز  للتعاقد  االولــى 
على نسبة االســتخالص )٥٨،٥( لبدء 
عمليــة التصنيع . وقال املدير العام ان 
اللجنة ارتات زيادة الكميات املســلمة 

للمجارش االهلية املتعاقدة خالل االيام 
االولى للتعاقدة والتــي مت خاللها رفع 
معدل كميات الشــلب من )٢٥٠ ( طنا 
الى )١٠٠٠( طن كدعم للمجارش التي 
تتقدم للتعاقد مع الشــركة لتصنيع 
التي  الرز مبوجب نســبة االستخالص 

حددت بـ)٥٨.٥( .  وبني املدير العام الى ان 
اللجنة املركزية للتسويق  ارتأت  متديد 
مدة االجناز احملددة بـ )٢٥(  الى )٤٠(  يوما 
كون من الصعوبة اجناز تصنيع )١٠٠٠( 
طن بجودة عاليــة فوجدت اللجنة ان 
متديد مدة التصنيع يســمح بانتاج رز 

مثالي منوذجي  .
من جانب اخر تواصل اجملارش احلكومية 
و االهليــة تصنيــع الرز احمللــي لرفد 
مفــردات البطاقــة التموينية وجتهيز 
املواطنــني باحلصة االولى ، فيما واصل 
فرع النجــف جتهيــز  وكالء الغذائية 

احلصة األولى  رز محلي من مجرشــة 
ابو صخير احلكوميــه وبلغت الكمية 
اجملهزة )٢١٣( طنا .  وكشف املدير العام 
ان مالكات سايلو خان بني سعد باشرت 
باستالم كميات احلنطة احمللية  احملولة 
من ساحة مشــيرفه حيث  مت استالم 

املوقع لغاية اآلن مــا يقارب 8000 طن 
من إجمالي الكمية اخملصصة والبالغه 
10,000 كما وباشرت  املالكات  الفنية 
بتصليح اخلط الناقل لتجهيز املطاحن 
وال زال العمل مســتمر الكمال احلصه 

االولى  % 50 من الوجبة الثانية . 

وزير التخطيط يوصي 
باستئناف العمل في 7 

مستشفيات متوقفة 

مفّوضية االنتخابات 
تتلقى الدعم الكامل 

من رئيس مجلس النّواب 

تأجيل امتحان الدراسات العليا والتحول الى التعليم اإللكتروني 

وزير التعليم يؤكد على مراعاة التقييم العلمي في معادلة الشهادات

تجارة الحبوب : تمديد تسلم الرز من المجارش المتعاقدة بعرض االف طن

بغداد ـ الصباح الجديد: 
افتتــح مدير عــام دائرة صحة 
بغــداد الكرخ جاســب لطيف 
علــي احلجامي ثالثــة مراكز و 
بيوت صحية في مناطق اطراف 
بغــداد )ابي غريــب ، احملمودية( 
و  الطبيــة  اخلدمــات  لتقــدمي 
الصحيــة الكثر مــن )10( االف 

عائلة .
عضــو  االفتتاحيــة  وحضــر 
محافظة بغداد محمد الشعالن 
ومدير قسم املشاريع الهندسية 
ومــدراء قطاعات )ابــي غريب ، 
الصحية  للرعايــة  احملموديــة( 
املناطــق   و وجهــاء  و شــيوخ 
وقــدم احلجامي شــكره جلميع 

ومنظمة  واملتبرعــني  احلضــور 
الهجرة الدوليــة ، مضيفا لقد 
التي  الصحية  البيــوت  توزعت 
مت افتتاحهــا )البيــت الصحي 
فــي منطقة دويليبــة التابعة 
البيت   ، ابــي غريــب  لقضــاء 
اطراف  مكيطيمة  في  الصحي 
كانت  التــي  احملمودية(  قضــاء 
معدومة مــن اخلدمات الطبية 
والصحيــة اضافة الــى افتتاح 
مركز صحي تل الســمر التابع 
لقضاء احملمودية بعد توســعة 
تأهيــل وتطوير املركــز ، مؤكدا 
على ســعي الدائرة لرفع املركز 
الصحي الى مركز صحي رئيس 
ورفــع طاقة البيــوت الصحية 

الــى مراكز صحيــة فرعية ومت 
جتهيز املراكز بسيارات االسعاف 
وجميــع  االســنان  واجهــزة 
واللقاحات  اخملتبرية  الفحوصات 
ورعايــة احلوامل واالطفال وطب 
اخلدمات  الــى  اضافة  االســرة 

الطبية والصحية االخرى .
وقــام شــيوخ ووجهــاء قضاء 
التميز  درع  بتقــدمي  احملموديــة 
لقائــد اجليــش االبيــض مدير 
عــام دائرة صحة بغــداد الكرخ 
الدكتــور جاســب لطيف علي 
احلجامــي لــدوره الكبيــر في 
مواجهة فيــروس كورونا و دعم 
مناطق  فــي  الصحي  الواقــع 

اطراف بغداد الكرخ . 

مدير عام صحة بغداد الكرخ يفتتح 3 مراكز وبيوت
 صحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

جانب من حفل افتتاح مراكز وبيوت صحية في اطراف بغداد

من قلوبنا لك أزكى 
التهاني ومبارك عيدك 

الثالث يا أميرتنا اجلميلة 
)يقني محمد خلف(، 

أهلك وأصدقاؤك يتمنون 
لك العمر املديد وأن 

يجعل اهلل أيامك كلها 
أعيادا ومسرات...

))عيد ميالد سعيد((
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلــن برنامــج األغذيــة العاملي 
التابع لألمم املتحدة أّن 12,4 مليون 
شخص في ســوريا التي مزقتها 
احلرب يكافحــون للعثور على ما 
زيادة  في  الطعــام،  من  يكفيهم 

كبيرة وصفتها بأنها »مقلقة«.
وقال البرنامــج إن الرقم يعني أن 
السوريني  السكان  من  باملئة   60«
يعانون اآلن انعدام األمن الغذائي«، 
بناًء علــى نتائج تقييم وطني في 

أواخر عام 2020.
وميثل هذا زيادة حادة من 9,3 ماليني 
شخص كانوا يعانون انعدام األمن 
الغذائي في مايو من العام املاضي.

وأفــادت املتحدثة باســم برنامج 
األغذية العاملي جيسيكا لوسون، 
وكالة فرانس بــرس أّن »املزيد من 
السوريني ينزلقون الى براثن اجلوع 
والفقــر وانعدام األمــن الغذائي 

أكثر من أي وقت مضى«.
وتابعت »من املثير للقلق أن الوجبة 
األساسية أصبحت اآلن بعيدة عن 

متناول غالبية العائالت«.
ودمرت احلرب الســورية املستمرة 
منذ ما يقرب من عشــر سنوات 
في  التضخــم  وزادت  االقتصــاد 

جميع أنحاء البالد.
وقال برنامــج األغذية العاملي إنه 
في مطلع عام 2021، كانت أسعار 
أنحاء  جميع  فــي  الغذائية  املواد 
البالد أعلى 33 مرة من متوســط 

خمس سنوات قبل احلرب.
وتســببت األزمة املالية في لبنان 
اجملــاور بتباطؤ تدفق الــدوالر إلى 
الداخل السوري كما أدت عمليات 
جائحة  انتشــار  لوقــف  اإلغالق 
كوفيــد19- إلى زيادة املشــكالت 

االقتصادية.
»الوضــع  إّن  لوســون  وقالــت 
االقتصادي في ســوريا يتســبب 
بضغوط هائلة على العائالت التي 
لم يبق لها شــيء بعد ســنوات 
من الصــراع ويعتمد الكثير منها 
بشــكل كامل على املســاعدات 

اإلنسانية للبقاء على قيد احلياة«.
أثار ارتفاع معدل  وفي الوقت ذاته 
إراقة  وعمليات  اإلجرامي  النشاط 
الالجئني  مخيمــات  فــي  الدماء 
في شــمال شرق ســوريا، انتباه 
املســؤولني األميركيــني، الذيــن 
يخشــون أن تخســر قوات األمن 
تنظيم  أنصــار  احتــواء  معركة 

داعش، وفقا ملوقع صوت أميركا.
أن  من  أميركيون  مسؤولون  وحذر 
داعش يحول اآلن بسرعة اخمليمات 
املكتظة بالنازحني، وفي مقدمتها 
قاعــدة  إلــى  الهــول،  مخيــم 
لعملياته اإلرهابية، وأشــاروا إلى 
طاملا  الذي  الوحشــي،  العنف  أن 
اتبعه التنظيم، هو مجرد جزء من 

املشكلة.
وقــال مســؤول أميركــي: »لقد 
كافحــت األجهــزة األمنيــة في 
الهول ملعاجلة جتنيد داعش وجمع 

األموال«، وأضــاف أن »داعش نقل 
التنظيم  عددا من عائالت عناصر 
من الهول باســتخدام شــبكات 
التهريب في محافظتي احلسكة 
بتهريب  قــام  الــزور، كمــا  ودير 
أســلحة إلى اخمليمات في األشهر 

األخيرة«.
ويحذر مســؤولون آخــرون من أن 
مخيــم الهول، الــذي يضم أكثر 
من 60 ألًفا معظمهم من النساء 
واألطفــال، قد عــزز بالفعل دوره 
الشــبكة  في  رئيســي  كفاعل 
مما  اإلرهابية،  للجماعــة  املاليــة 
يســاعد فــي نقــل احتياطياته 
النقديــة التي تقــدر بنحو 100 

مليون دوالر.
وذكرت وزارة اخلزانة األميركية في 
مذكرة حديثة أنه »غالًبا ما يقوم 
وسطاء في تركيا بتهريب األموال 
إلى سوريا من خالل أنظمة حتويل 

األموال املوجودة في اخمليمات«.
االستخبارية  املعلومات  وتشــير 
الــدول األعضاء في  الواردة مــن 
األمم املتحدة إلى أن مجرد تســلل 
النازحني  من مخيمات  األشخاص 
ميكن أن يكون عمــاًل جتارياً كبيراً، 
حيث يتقاضى املهربون 2500 دوالر 
إلــى 3000 دوالر للفرد، وقد تصل 

إلى 14 ألف دوالر.
وقالت ياسمني اجلمل، مستشارة 
لوزارة  الســابقة  األوسط  الشرق 
منتدى  فــي  األميركية،  الدفــاع 
افتراضي الثالثــاء املاضي: »حتدث 
وتابعت  الهول«،  أشياء سيئة في 
»معدل هروب النســاء من مخيم 
الهول واألموال التي تدخل وتخرج 
من خالل أنظمة مختلفة، تُظهر 
حًقا أن هنــاك إرادة حقيقية من 
جانب داعش وأنصاره الســتخدام 
الهــول مركــزًا جديــًدا وقاعدة 

عمليات جديدة«. 
جمعها  التي  للمعلومــات  وفًقا 
مركــز معلومات روج آفــا املوالي 
لألكــراد، تســلل ما يقــدر بنحو 
200 شــخص من الهول في عام 
أكبر  األقــارم  تكون  وقــد   ،2020
بكثير بسبب عدم تسجيل بعض 

احلاالت.
وزارة  باســم  متحــدث  وصــرح 
اخلارجيــة األميركيــة للموقــع: 
»كلما طالت مدة بقاء عشــرات 
اآلالف من النازحــني دون إمكانية 
العودة إلى ديارهم، ازدادت صعوبة 
ضمان ســالمتهم مــن العناصر 
تسعى  التي  واإلرهابية  اإلجرامية 
إلــى اســتغالل ســكان اخمليم«. 
وأضــاف »مــن املهــم للغاية أن 
حتدد الــدول مواطنيها في اخمليم 

وتعيدهم على عجل«.
في حني اســتعادت مجموعة من 

الــدول أفراد عائــالت داعش خالل 
األشــهر العديــدة املاضية، حذر 
تقرير حديث للمفتش العام بوزارة 
الدفــاع األميركية من أن »العديد 
من الدول ال تزال مترددة في العودة 

إلى الوطن على اإلطالق«.
ويحذر بعض احملللــني من أنه رمبا 
وصــل األمر إلــى النقطة التي ال 
يستطيع عندها اجملتمع الدولي أن 
يغمض العني عن انتصارات داعش 

في اخمليمات.
وقــال تومــاس جوســلني، زميل 
بــارز في مؤسســة الدفــاع عن 
نفــس  نــرى   « الدميقراطيــات: 
في  التــي ظهرت  الديناميكيــة 
العراق  فــي  الالجئني  مخيمــات 
بعد ســقوط نظام صدام حسني 
وخروج اإلرهابيني من هذه اخمليمات، 
حيث ميكنك رؤية اجليل القادم من 

داعش في هذه املعسكرات اآلن«.

60 % من السوريين يعانون انعدام األمن الغذائي
 وداعش يعيد بناء نفسه  في المخيمات

أفادت المتحدثة 
باسم برنامج 
األغذية العالمي 
جيسيكا لوسون، 
وكالة فرانس 
برس أّن »المزيد 
من السوريين 
ينزلقون الى براثن 
الجوع والفقر 
وانعدام األمن 
الغذائي أكثر من 
أي وقت مضى

عائالت سورية تلجأ الى اكوام النفايات بحثا عن لقمة العيش اعلى

متابعة ـ الصباح الجديد:

بعد أعمال شــغب مميتــة في مبنى 
املاضي،  الشهر  األميركي  الكابيتول 
التخلص  فكر احلزب اجلمهــوري في 
من الرئيــس الســابق دونالد ترامب 

الذي حطم القواعد. 
لكن في النهايــة، صّوت 7 فقط من 
أصل 50 عضوا جمهوريا في مجلس 
ترامب في محاكمته  الشيوخ إلدانة 

التاريخية الثانية يوم السبت.
بالنسبة للموالني لترامب، فإن حكم 
البراءة يقدم إثباتا من نوع ما لعالقة 

جديدة بالرئيس السابق. 
وبالنســبة خلصوم ترامب اجلمهوري، 
فــإن ذلك ميثل عالمــة مقلقة أخرى 
على أن احلــزب مييل أكثــر في اجتاه 
خطير مع رغبة بســيطة في إعادة 
التواصــل مــع املعتدلني والنســاء 
ينفرون  الذين  اجلامعيــني  والناخبني 

من ترامب.
في نهاية املطــاف، أدى قرار مجلس 
الشــيوخ إلــى تخفيف االنقســام 
الذي ســيتعني  في احلزب اجلمهوري 
يحاولون  بينما  اجتيــازه،  قادته  على 
الكونغرس  على  السيطرة  استعادة 
العام املقبل ويهدفون إلى اســتعادة 

البيت األبيض في عام 2024.

بعد دعم تبرئة ترامــب، ألقى زعيم 
مجلس  فــي  اجلمهوريــة  األقليــة 
ردد  الشيوخ ميتش ماكونيل، خطابا 
بعضا مــن النقاط ذاتهــا التي أكد 
في  الدميقراطيون  املديــرون  عليهــا 

سعيهم إلدانة ترامب.
قال ماكونيل إن الرئيس السابق كان 
»مســؤوال عمليا وأخالقيــا عن إثارة 
األحداث« التي أدت إلى التمرد، لكنه 
قال إنه ال توجد أسس دستورية جمللس 
الشيوخ إلدانة ترامب اآلن بعد أن ترك 
منصبه، وهي نقطة إجرائية يتبناها 

الكثيرون في احلزب اجلمهوري.
يسجل التاريخ أن 10 أعضاء من حزب 
النواب و7 آخرين  الرئيس في مجلس 
في مجلــس الشــيوخ اعتقدوا في 
نهاية املطاف أن ســلوك ترامب كان 
فظيعا مبا يكفي لتبرير اإلدانة ، وحتى 
حرمانه مدى احلياة على تولي منصب 

في املستقبل.
ولكن مــن خالل معظــم املقاييس 
املوضوعية، فــإن قبضة ترامب على 
احلزب اجلمهوري ومســتقبله ال تزال 

محكمة.
بحثية  وهي مؤسسة  غالوب،  ذكرت 
تتخــذ مــن العاصمــة واشــنطن 
مقرا لها، الشــهر املاضي أن نسبة 
اجلمهوريني املؤيدين لترامب بلغت 82 

في املئة.
أن  ومؤخرا، وجدت جامعــة مومناوث 

72 في املئة مــن اجلمهوريني ما زالوا 
يؤمنون مبزاعم ترامب بأن الرئيس جو 
بايدن فاز في انتخابات نوفمبر فقط 
الناخبني على  أصوات  تزوير  بســبب 

نطاق واسع.
خوفــا من أن يكون لديهم شــكوك 
في قــوة ترامب، صــّوت اجلمهوريون 

ساحقة  بأغلبية  النواب  مجلس  في 
األســبوع املاضي للدفاع عن الرئيس 
السابق. النائبة مارغوري تايلور غرين، 
وهــي جمهورية من واليــة جورجيا، 
تبنت مرارا وتكرارا العنف والتعصب 
ونظريــات املؤامــرة علــى وســائل 

التواصل االجتماعي.

بعــد أيــام قليلة من وصــف زعيم 
األقليــة في مجلس النــواب كيفن 
مكارثــي، ترامــب باملســؤولية عن 
مكارثي  تراجــع  العنيف،  الهجــوم 
عن ذلك، وزار إلــى ترامب في فلوريدا 
لضمان عدم وجود عداء طويل األمد.

الذين  الســبعة  اجلمهوريني  بني  من 

يوم الســبت،  ترامب  صوتوا إلدانــة 
يواجه واحــد فقط إعادة انتخابه في 
الســنوات األربع املقبلــة. في احلزب 
اجلمهوري الذي ينتمــي إليه ترامب، 
هناك عدد قليل جدا من املستعدين 
لتجاوزه إذا كانــت لديهم طموحات 
سياسية مستقبلية.لفتت إحداهن، 
وهي نيكي هايلي املرشــحة احملتملة 
في عام 2024، والتي كانت ســفيرة 
الواليــات املتحدة لــدى األمم املتحدة 
في عهد ترامب، االنتباه هذا األسبوع 
أن  بوليتيكو  أبلغت صحيفة  أن  بعد 
دور ترامب فــي هجوم 6 يناير يحرمه 
بشكل أساسي من الترشح ملنصب 

الرئاسة مرة أخرى.
اآلن.  قالت هايلي: »لقد سقط حتى 
سار في طريق ال يجب أن يسلكه، وما 
كان يجــب أن نتبعه، ولم يكن علينا 
أن نصغي إليــه. وال ميكن أن ندع هذا 

يحدث مرة أخرى«.
صّوت مرشــح رئاسي جمهوري آخر، 
الســناتور اجلمهــوري بن ساســي، 
إلدانة ترامب يوم الســبت، معلنا أن 
»أكاذيب« ترامب بشأن تزوير الناخبني 
على نطاق واســع تهدد »حياة نائب 
من  و«تقربنا بشكل خطير  الرئيس« 

أزمة دستورية«.
بينما قد يرشح ساسي للرئاسة في 
عام 2024، فإنه لــن يواجه الناخبني 
نبراسكا  في  األساسيني  اجلمهوريني 

مرة أخرى ما لم يختار الترشح إلعادة 
انتخابه في عام 2026.

وباملثل، واجه السناتور اجلمهوري بيل 
كاســيدي من لويزيانا اللوم من قبل 
حزبــه بعد التصويــت إلدانة ترامب. 
لكنه لن يواجــه الناخبني مرة أخرى 
حتى عــام 2026، لذلــك فهو بعيد 

نسبيا عن العواقب السياسية.
انتقــادات ماكونيل،  الرغم من  على 
من املرجــح أن يتكون خصوم ترامب 
اجلمهوريون األكثــر صراحة في هذه 
املرحلة من مجموعة من اجلمهوريني 
املتقاعديــن عبر القنــوات اإلخبارية 
وحركــة »ال ترامب« التي تتصارع مع 

حتدياتها الوجودية اخلاصة.
أما مشروع لينكولن، الذي رمبا يكون 
أبــرز جماعــة جمهوريــة مناهضة 
لترامب وأكثرها متويال، مير بأســبوعا 
مضطربــا بعد الكشــف عن علم 
قادته مبزاعم متعددة بســوء سلوك 
جنسي ضد أحد املؤسسني قبل عدة 

أشهر من االعتراف بها علنا.
االســتراتيجي  اخلبيــر  اســتقال 
اجلمهوري اخملضرم ســتيف شميت، 
الذي يصف نفسه بأنه »قائد كبير« 
فــي املنظمة، مــن مجلــس اإلدارة 
عشية التصويت على العزل مبجلس 
الشــيوخ، بعد يوم من إعالن مشروع 
لينكولــن عن خطــط جللب محقق 

خارجي.

بعد البراءة 

ترامب يحتفظ بنفوذه السياسي في الحزب الجمهوري
تقـرير

ترامب يحتفظ بنفوذه في احلزب اجلمهورية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت نيوزيلندا، امس األحد، إنها اكتشــفت بؤرة 
جديدة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه مت تسجيل 
إصابة عائلة مكونة من 3 أفراد بالفيروس املسبب 

لوباء كوفيد19-.
وأوردت ان من بني أفراد العائلة الثالثة الذين أصيبوا 
بفيــروس كورونا بينهم امرأة تعمل في شــركة 

متوين تقدم خدمات للرحالت اجلوية الدولية.
وقال وزير الصحــة النيوزيلندي، كريس هيبكينز 
»توجد إصابات جديدة ونشــطة«، مشيرا إلى أن 
مصدر اإلصابات اجلديدة لم يتم حتديده حتى اآلن.
ولفت إلى أن السلطات الصحية تعمل على حتديد 
»ما إذا كانــت هناك إصابات أخــرى بكوفيد19- 
في مكان آخر في اجملتمع وما إذا كانت تنتشــر«، 

بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وألغت رئيســة الوزراء جاسيندا أرديرن التزاماتها 
فــي أوكالند للعودة إلــى ويلينغتــون ومواكبة 

الوضع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت مدينــة يوجو بإقليم كيونــغ كي احمليط 
بالعاصمة ســيئول، أنه مت تأكيد إصابة 15 سوريا 
مقيمني في كوريا اجلنوبيــة بفيروس كورونا في 

أعقاب جتمع عائلي.
وجتمع 20 شخصا ســوريا في بيت امرأة سورية 
تســكن في مدينة يوجو يوم 6 فبراير، مبا يشمل 

أبناءها الثالثة وزوجاتهم وأوالدهم.
وحتققت السلطات الصحية من أن سوريني اثنني 
مت تأكيد إصابتهما بكورونا في مدينة ناجو بإقليم 
جــوال اجلنوبي في يوم 12 فبراير، كانا قد شــاركا 
في جتمع عائلــي أقيم في يوم 6 فبراير في مدينة 

يوجو.
وبالتالي، أجرت الســلطات الصحيــة اختبارات 
كورونا جلميع املشــاركني في التجمــع العائلي، 
وأثبتت نتائج االختبارات إصابة 13 شــخصا، ولم 

تظهر نتائج اختبارات 5 أشخاص آخرين.
وفرضــت الســلطات الصحية عليهــم احلجر 
الصحي، بينما جتري حتقيقا وبائيا حول مساراتهم 

واخملالطني لهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يســتضيف رئيس الــوزراء البريطانــي اجتماعا 
افتراضيا عن بعد لزعماء مجموعة الســبع هذا 
األســبوع، للدعوة للتحرك مــن أجل تأمني توزيع 

عاملي عادل للقاحات ضد فيروس كورونا.
وأفاد مكتب بوريس جونسون بأن االجتماع املقرر 
يوم اجلمعــة املقبل هو األول منــذ أبريل املاضي، 
وســيكون أيضا أول مشــاركة في لقاء متعدد 
األطراف للرئيــس األمريكي اجلديد جو بايدن منذ 

توليه السلطة.
ولفت املكتب إلى أن جونســون سيدعو اجملموعة 
إلى العمل على حتديد نهج عاملي ملواجهة األوبئة 
لوضع نهاية »للسياســات القومية وغيرها من 
السياســات املثيرة للخالفــات التي خيمت على 

االستجابة األولى لفيروس كورونا«.

العثور على بؤرة 
جديدة لفيروس 

كورونا في نيوزيلندا

إصابة 15 سوريا مقيما 
بكورونا عقب تجمع عائلي 

في كوريا الجنوبية

جونسون يستضيف 
قمة افتراضية لزعماء 

مجموعة السبع
الصباح الجديد ـ وكاالت:

نقلت وســائل إعالم  تركية عن وزير 
الدفاع التركي، امس االول الســبت، 
تأكيده مقتل 13 شخصا على أيدي 

حزب العمال الكردستاني.
وقــال الوزير خلوصــي أكار » وجدنا 
اختطفتهــم  مواطنــا   13 جثــث 
الكردســتاني  العمال  جماعة حزب 

12 منهم  اإلرهابيــة.. استشــهد  
واألخير  رؤوســهم،  فــي  برصــاص 

برصاصة في الكتف«.
التركيــة عملية  القــوات  وتشــن 
عســكرية في منطقة كارا ونواحي 
دهوك شــمالي العــراق، هي امتداد 
لعملية »مخلب النمر« التي بدأتها 
فــي يونيــو املاضي داخــل األراضي 

حزب  مقاتلي  ملالحقــة  العراقيــة، 
قوات  الكردستاني مبشاركة  العمال 
كوماندوز وإسناد من طائرات مقاتلة.

وأوضح الوزير أن اجلثث عثر عليها في 
كهف خــالل عمليات التطهير التي 
التركية في  القوات  كانت تقوم بها 
املنطقة. وفي وقت ســابق من امس 
االول الســبت، كانــت وزارة الدفاع 

أعلنت مقتل خمســة  قد  التركية 
من مقاتلي حزب العمال وأسر اثنني.

وقالــت الوزارة  في بيان نشــر على 
حســابها بتويتر إنــه »مت حتييد 48 
إرهابيــا« بينهم قياديون، مع أســر 
اثنني، وذلــك منذ بدء املرحلة الثانية 
األربعاء  النســر،  من عملية مخلب 

املاضي، وأن العملية اكتملت. 

وكانــت وزارة الدفــاع التركيــة قد 
أعلنت أن ثالثــة فقط من عناصرها 
بينهم  االشــتباكات،  فــي  قتلــوا 

ضابطان رفيعا املستوى.
حــزب العمــال الكردســتاني، من 
وقال،  بالتضليل،  تركيا  اتهم  جانبه، 
إن قتلــى اجليش التركي في كارا بلغ 
30 عنصرا فضال عن إصابة عشرات 

آخرين،  حسب وسائل إعالم كردية.
 يذكر أن حزب العمال الكردستاني، 
الذي تصنفه تركيا والواليات املتحدة 
واالحتــاد األوروبي منظمــة إرهابية، 
حمل الســالح ضد الدولة التركية 
في عام 1984، ولقي أكثر من 40 ألف 
شــخص حتفهم في الصراع الذي 

يدور أغلبه في جنوب شرق تركيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
من  الســعودية  السلطات  حذرت 
»جرمية« نشر الشــائعات والترويج 
بالنظام  متس  التي  الكاذبة  لألخبار 
العام، ولوحت بعقوبات شديدة ملن 

يثبت تورطه في ذلك.
وقالت النيابة العامة الســعودية، 
عبر حسابها على تويتر، إنه »يُحظر 

بث الشــائعات ونشــر املعلومات 
واألخبار الكاذبة وكل ما من شــأنه 
تضليــل اجملتمع أو املســاس بأمنه 
الصحي واجملتمعي أو إثارة طمأنينة 

أفراده وسكينتهم«.
يُحظــر بــث الشــائعات ونشــر 
املعلومات واألخبار الكاذبة وكل ما 
من شأنه تضليل اجملتمع أو املساس 

إثارة  أو  واجملتمعــي  الصحي  بأمنه 
أفراده وسكينتهم، وحال  طمأنينة 
اقتراف هــذه األفعــال اآلثمة عبر 
االجتماعــي  التواصــل  منصــات 
غدت من اجلرائــم الكبيرة املوجبة 
للســلطات،  ووفقــا  للتوقيــف.  
فســيتم تطبيق عقوبات بحق من 
يثبت تورطه بالترويج للشــائعات، 

مبا يشــمل الســجن لفترة تصل 
تصل حتى  وغرامة  خمس سنوات، 
ثالثة ماليني ريال، باإلضافة إلى نشر 
احلكم فــي الصحف علــى نفقة 
املتورط. وأشارت النيابة العامة إلى 
تتضمن  اتخاذها،  إجراءات ســيتم 
مصادرة األجهزة املســتخدمة في 
اجلرمية. كما ســتقوم الســلطات 

بإغالق املوقع أو احلساب املستخدم 
لنشر الشــائعات، وقد يصل األمر 
إلى إغــالق مكان ارتــكاب اجلرمية، 
فيما لو كانت قد متت بعلم مالكه.
وشــددت النيابة على أن العقوبات 
ســتطال كذلــك »كل من حرض، 
أو ســاعد، أو اتفق على ارتكاب أي 
من األفعــال اجلرمية آنفــة الذكر 

بالعقوبة املقررة للفاعل األصلي«.
تتخذها  التــي  اخلطــوات  وتأتــي 
مع  بالتزامن  السعودية  السلطات 
قيود جديدة تفرضها اململكة للحد 
من انتشار فيروس كورونا املستجد، 
إلى جانب تعــرض مواقع مختلفة 
مصدرها  لضربــات  اململكــة  من 

القوات احلوثية في اليمن.

مقتل »13 مدنيا تركيا« بأيدي مسلحي حزب العمال الكردستاني

السلطات السعودية تتوعد »ناشري الشائعات« بالسجن وغرامات مالية كبيرة
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
استقرت ٔاســعار صرف الدوالر في البورصة 

الرٔييسة في بغداد، يوم امس االحد .
وقال مصــدر صحفي ، ٕان بورصــة الكفاح 
واحلارثية املركزية في بغداد ســجلت اليوم، 
دوالر   100 مقابــل  عراقــي  دينــار   145900

ٔامريكي.
وهي نفس األســعار التي ســجلت بورصة 
الكفاح املركزية في بغــداد خالل افتتاحها 

صباح ٔامس السبت .
ؤاشــار املصدرٕالى ٔان اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً 
عراقياً، بينما بلغت اســعار الشراء 145250 

دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ٔاعلن مصرف النهرين اإلسالمي التابع لوزارة 
املالية، امــس األحد، قرب ٕاطــالق مرابحات 
املشــاريع الصغيرة والســكن واالستصناع 
واالستئجار للوحدات السكنية مببالغ تتراوح 
بــني 100 مليون ومليار دينار، وبحســب نوع 
املرابحة. وذكر معاون مدير عام املصرف عماد 
رسن، بحســب اإلعالم الرســمي، ٔان »األيام 
املرابحات  املقبلة ستشــهد ٕاطالق  القليلة 
اخلاصة مببادرة البنك املركــزي العراقي التي 
ستشــمل جميع املواطنني على حد سواء، 
وهي تصل الى مليار دينار بحســب الفئات، 
تتراوح  التــي  وتبدٔا من املشــاريع الصغيرة 
نســبة املرابحة فيها مــن 3.5 ٕالى 4 % على 
الزبون، مبدة تتراوح من 5 الى 7 ســنوات، بعد 
موافقة البنك املركــزي«، منوهاً بأن »املبادرة 
شــملت ٔايضــاً، املرابحة اخلاصة مبشــاريع 
اإلســكان التي تصل الــى 100 مليون دينار، 
ومبدة ســداد 15 سنة، مع التركيز على شراء 
الوحدات في اجملمعات الســكنية احلديثة«، 
مؤكداً ٔان »هذه املرابحات ستســهم بشكل 

فاعل في حتريك االقتصاد العراقي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تخلى نحو  700 ٔالف شــخص 
من العاملني حلســابهم اخلاص 
فــي بريطانيــا عــن ٔاعمالهم 
وفًقا  احلالية،  خالل فترة اإلغالق 
لدراسة جديدة ٔاجرتها مؤسسة 

»ريزوليوشن فاونديشن«.

األحد  امس  املؤسســة  وقالت 
ٕان هــذا يعنــي ٔان واحــًدا من 
يعملون  ٔاشــخاص  كل سبعة 
اخلــاص توقف عن  حلســابهم 
العمــل، بزيــادة قدرهــا 50 % 
مقارنة بأول ٕاغــالق الذي حدث 

في الربيع.

وكتبــت املؤسســة ٔان جأيحة 
فيــروس كورونــا كان لها تأثير 
املعيشة،  مستويات  على  ٔايضا 
حيث تعــرض ٔاكثر من اثنني من 
كل خمســة من الذين يعملون 
في  النخفاض  اخلاص  حلسابهم 
الدخل بأكثر من الربع ولم يتلق 

من  مســاعدات  منهم  الكثير 
ســلوتر،  هانا  وقالت  احلكومة. 
اخلبيرة االقتصادية في مؤسسة 
ريزوليوشن فاونديشن: »ٕان ٔازمة 
فيــروس كورونا مســتمرة في 
التأثير بشــدة علــى العاملني 

حلسابهم اخلاص«.

احلكومة  »على  سلوتر:  وتابعت 
معاييــر  التوســعفي  ٔان 
من  ملساعدة  الدعم  استحقاق 
ٕالى  يشار  ٔاعمالهم«.  خســروا 
فاونديشــن«  »ريزوليوشــن  ٔان 
مؤسســة اســتراتيجية جتري 
الظــروف  لتحســني  ٔابحاثــا 

ذوي  لألشــخاص  املعيشــية 
الدخل الصغير ٕالى املتوسط.

ومت فرض ٕاغالق صارم في بريطانيا 
خالل األسابيع القليلة املاضية، 
مع قيود بعيدة املدى مثل حظر 
التجول وٕاغالق املتاجر واحلد من 

التواصل االجتماعي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت مبيعــات البنك املركزي العراقي من 
العملة الصعبة، امس االحد، بنســبة 52% 

لتصل الى ٔاكثر من 29 مليون دوالر.
وذكــر مصدر صحفــي ، ٔان البنــك املركزي 
العراقــي شــهد خالل مــزاده لبيع وشــراء 
العمالت االجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته 
و452  بنســبة %52.63 لتصل الى29 مليوناً 
الف دوالر، غطاها البنك بسعر صرف اساس 
بلــغ 1460 دينــاراً لــكل دوالر، مقارنة بيوم 
اخلميس املاضي حيث بلغت املبيعات فيها 19 

مليوناً و621 ٔالف دوالر.
ؤاضــاف ٔان جميــع املبيعات ذهبــت لتعزيز 
االرصــدة فــي اخلــارج على شــكل حواالت 
واعتمــادات، فيما لم يتم الشــراء بشــكل 

نقدي.
ؤاشار املصدر ،ٕالى ٔان 8 مصارف قامت بتلبية 

طلبات تعزيز االرصدة في اخلارج.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
قــال تقريــر صادر عــن مركــز ٔابحاث 
»كاربون تراكير« ٕان التحول ٕالى الطاقة 
اخلضراء قــد يكلف الدول النفطية 13 

تريليون دوالر بحلول عام 2040.
وبحســب »بي بي ســي« فقــد ٔاكد 
التقرير ٔان الدول املنتجة للنفط والغاز 
قد تواجه فجوة تقدر مبليارات الدوالرات 
في عأيداتها احلكومية، مشــيرا ٕالى ٔان 
بعض الدول قد تخسر ٪40 على األقل 

من ٕاجمالي اإليرادات احلكومية.
يشــار ٕالــى ٔان »كاربــون تراكير« هي 
مؤسســة ٔابحاث غيــر ربحية، مقرها 
لندن، وتبحث في تأثير تغير املناخ على 

األسواق املالية.
ويقدر التقرير ٕاجمالي خسارة اإليرادات 
التراكميــة جلميــع البلــدان املنتجة 
للنفط بحلــول عــام 2040 بنحو 13 

تريليــون دوالر، معلــال بــأن »اجلهــود 
املبذولــة الحتواء االرتفــاع في درجات 
الكربون  ٕازالة  ٕالى  العاملية تدفع  احلرارة 
شركة  ووصفت  الطاقة«.  ٕامدادات  من 
بأنه »جرس  تقريرها  تراكيــر«  »كاربون 
ٕانذار للــدول املنتجة للنفــط وصناع 
السياسات الدوليني« مشيرة ٕالى ٔانهم 
»خططوا على ٔاســاس ٔان الطلب على 

النفط سيرتفع حتى عام 2040«.
لكن »كاربون تراكير« حتذر من ٔان الطلب 
يجــب ٔان ينخفــض لتلبيــة األهداف 
املناخية، ؤان ٔاسعار النفط ستكون ٔاقل 
مما يتوقعه منتجــو النفط والصناعة 
حالًيا، مشيرا ٕالى ما سيحدث لإليرادات 
احلكومية ٕاذا اقتصرت الزيادة في درجة 

احلرارة العاملية على 1.65 درجة مئوية.
ويقــارن التقرير رقــم 13 تريليون دوالر 
لإليــرادات املفقــودة مبا يطلــق عليه 

توقعــات »العمــل كاملعتــاد« للنمو 
املستمر، وهي تشــمل البلدان التي ال 
يهيمن على اقتصاداتها النفط – مثل 
املتحدة  والواليــات  املتحــدة  اململكة 
والهند والصني. ومع ذلك، يرى التقرير ٔان 
التركيز الرٔييسي هو مجموعة سيكون 
فقدان الدخل النفطي بالنســبة لها 
ٔاكثــر صعوبة، وهــي قرابــة 40 دولة 
يســميها »الدول النفطية«، مؤكدا ٔان 
املتوقع للماليــة احلكومية في  الضرر 
هذه الدول صارخ. مبتوسط خسارة 46٪ 

من عأيدات النفط والغاز.
ؤاوضح ٔان االعتماد على عأيدات النفط 
والغاز ملحوظ للغاية بالنسبة لبعض 
البلدان، حيث ميثــل ٔاكثر من ٪80 مثال 
العراق وغينيا االســتوأيية،  لدول مثل 
وبالنســبة لســبعة دول ٔاخرى فيهم 
الرقم  اململكة العربية السعودية، فإن 

ٔاكثر من 60٪.
وعن اخلســأير قــال التقريــر ٕان بعض 
البلدان ســتواجه خســأير كبيرة جًدا 
فــي ٕاجمالي اإليرادات، ممثــال بـ »ٔانغوال 
ؤاذربيجان«، حيث تبلغ اخلسارة املتوقعة 

٪40 على األقل.
ؤاكــد ٔان 12 دولة ٔاخرى، فيهم اململكة 
واجلزأير،  ونيجيريا  الســعودية  العربية 

فإن اخلسارة في حدود ٪20 ٕالى 40٪.
وبالنســبة لبعــض الدل في الشــرق 
األوسط وشــمال ٕافريقيا، يرى التقرير 
ٔان التأثيــر معتدل ٕالى حــد ما؛ معلال 
بــأن »تكاليــف اإلنتــاج املنخفضــة 
ســتمنحهم دورًا بــارزًا فــي ٕامدادات 

النفط والغاز العاملية«.
ؤاشــار التقرير ٕالى ما ٔاســماه »الدول 
النفطية الناشئة« حيث يتعني عليهم 
خســارة  »مواجهة  التقرير  بحســب 

اإليــرادات احملتملة من حقــول النفط، 
في  للتطوير  التخطيــط  يتــم  حيث 
السنوات القادمة«، وضرب املثل بـ«غانا 
ؤاوغندا وغينيــا« معتبرا ٕاياهم من بني 

البلدان التي تواجه هذا اخلطر.
ويقــول التقريــر ٕان تنويــع اإليــرادات 
احلكومية واالقتصادات الوطنية مهمة 
ملحــة، مؤكدا ٔان ذلك ســيحتاج ٕالى 
تكييفه وفًقا الحتياجات كل بلد على 
حدة، ولكن هناك بعض اخلطوات التي 
تشــير ٕالى ٔانهــا ســتكون ذات فأيدة 

واسعة النطاق.
يشــمل ذلك االســتثمار في التعليم 
وحتسني جودة احلكومة ومناخ األعمال، 
وميكن بــدالً من ذلك اســتخدام رٔاس 
النفط والغاز  املال غير املســتثمر في 
لالستثمار في الصناعات األكثر مرونة 

في حتول الطاقة

لليوم الثاني ..
 استقرار اسعار الدوالر 

في السوق المحلية 

مصرف النهرين 
يطلق مرابحات تصل 

إلى مليار دينار

700 ألف بريطاني يتخلون عن اعمالهم الخاصة

المركزي العراقي يبيع 
أكثر من 29 مليون 

الدول النفطية سوف تخسر 13 تريليون دوالر حتى 2040دوالر في مزاد العملة

متابعة ـ الصباح الجديد:

اعلنــت ادارة معلومات الطاقة 
األميركيــة، امــس االحــد، ان 
العراقيــة  النفــط  صــادرات 
المريكا ارتفعــت الى 114 ٔالف 
برميــل باليوم خالل االســبوع 

املاضي.
لها  تقرير  فــي  االدارة  وقالــت 
اطلعت عليها »الصباح اجلديد«، 
االســتيرادات  »متوســط  ان 
االمريكية من النفط اخلام خالل 
االســبوع املاضي من سبع دول 
بلغت 5154 ماليني برميل يوميا 
ٔالف   722 مبقــدار  منخفضــة 
برميل باليوم عن األسبوع الذي 
ســبقه والذي بلغ 5876 ماليني 

برميل يوميا«.
واضافت ان »امريكا اســتوردت 
خالل  العراق  مــن  اخلام  النفط 
االسبوع املاضي مبعدل 114 الف 
برميل باليوم مرتفعة مبقدار 24 
ٔالف برميل عن األســبوع الذي 

سبقه والبالغ 90 ٔالف برميل«.
واشــارت الى ان »اكثر اإليرادات 
النفطية ألمريكا خالل األسبوع 
املاضي جاءت مــن كندا مبعدل 
بلــغ 3.730 ماليني برميل يوميا، 
تليها املكســيك التــي بلغت 
منهــا  االســتيرادات  كميــة 
446 ٔالــف برميل يوميا،  مبعدل 
تليهــا كولومبيا التــي بلغت 
 336 االســتيرادات منها مبعدل 
ٔالف برميل يوميا ، ثم السعودية 
وبكميــة بلغــت كمعدل 282 

ٔالف برميل يوميا«.
كميــة  ان  الــى  واشــارت 

من  االمريكيــة  االســتيرادات 
البرازيــل بلغت مبعدل 141 ٔالف 
اإلكوادور  ومــن  يوميا،  برميــل 
برميل  الف   105 بلغت مبعــدل 

يوميا
وقالت منظمــة الدول املنتجة 
للنفــط »ٔاوبك«، امــس االحد، 
ٕان ٕانتــاج ٔاعضــاء املنظمة )13 
عضــوا(، ارتفع نحــو 180 ٔالف 
برميل يوميا خالل كانون الثاني 
املاضي، وســط ارتفاع ٕامدادات 

النفط السعودية وٕايران.
تقريرها  في  املنظمة  ؤاوضحت 
ٕالى  ارتفع  ٕانتاجها  ٔان  الشهري، 
25.496 مليــون برميــل يومياً 
خالل الشهر املاضي، مقارنة مع 
25.315 مليون برميل يومياً في 
كانون األول السابق له ٔاي بزيادة 

بنحو 180 ٔالف برميل يوميا.
7 دول  التقرير، رفعت  وحســب 
املاضي  الشــهر  خالل  ٕانتاجها 
بأرقام متفاوتة ٔابرزها السعودية 

)ٔاكبر منتــج للنفط في ٔاوبك(، 
التي زادت ٕانتاجها بنحو 89 ٔالف 
برميل يوميــا ٕالى 9.054 ماليني 
انتاجها  فنزويــال  وزادت  برميل، 

بنحو 72 ٔالف برميل.
ؤاشار التقرير ٕالى ٔان ايران رفعت 
 62 بنحو  االخــرى  هي  ٕانتاجها 
زادت  بينما  يوميــا،  برميل  ٔالف 
ٔالف   36 بنحو  ٕانتاجها  اإلمارات 
برميــل يوميا، ثــم الكويت 22 
ٔالف برميل يوميا، واجلزأير بنحو 

وانغوال  يوميــا  برميــل  آالف   8
بنحو 7 آالف برميل يوميا.

فــي املقابــل، خفضــت 6 دول 
ٕانتاجهــا في مقدمتهــا ليبيا 
بنحــو 51 ٔالف برميل يوميا، ثم 
ونيجيريــا 31 ٔالف برميل يوميا، 
برميل،  ٔالف   13 بنحــو  والعراق 
وغينيا االستوأيية 9 آالف برميل 
يوميــا، والغابــون بنحو 8 آالف 
برميــل يوميــا والكونغو بنحو 

الفني برميل يوميا.

مجموعة  توصلت  نيسان،  وفي 
»ٔاوبــك+« ٕالى اتفــاق ينص في 
األولى علــى خفض  مرحلتــه 
برميل  9.7 مليون  اإلنتاج مبقدار 
مت  نهايــة حزيران  يوميا حتــى 

متديدها حتى نهاية متوز.
ومطلع آب احلالي، وبدٔا تخفيف 
التخفيض ٕالى 7.7 ماليني برميل 
ومن   ،2020 نهايــة  يوميا حتى 
يوميا  برميل  5.8 ماليني  ٕالى  ثم 

حتى نهاية نيسان 2022.

إنتاج أوبك يصل الى نحو 180 برميل يوميًا

استوردت اميركا 
النفط الخام من 
العراق خالل االسبوع 
الماضي بمعدل 114 
الف برميل باليوم 
مرتفعة بمقدار 
24 ألف برميل عن 
األسبوع الذي سبقه 
والبالغ 90 ألف برميل

ارتفاع صادرات البالد النفطية الميركا صوب 114 الف برميل يوميا

متابعة ـ الصباح الجديد:

وضــع ٔاعضــاء منظمــة التجارة 
العامليــة الصيغة النهأيية لـ«نص 
مســألة  بشــأن  نظيف  تفاوضي 
التي  املتطفلة«،  التجارية  الرسأيل 
تعرف باسم الرســأيل اإللكترونية 
ٔاو  غير املطلوبة وغير املرغوب فيها 

»سبام«.
واملقصود من »النص النظيف«، هو 
خلو النص، ٔاو احتوأيه، على ٔاقل قدر 

من هوامش ومالحظات األعضاء.
ؤاثنــى منظم مفاوضــات التجارة 
اإللكترونيــة، الســفير جورج مينا 
)ٔاســتراليا( علــى توصــل ٔاعضاء 
املنظمة خالل ٔاول اجتماع لهم هذا 
العام علــى نص مفاوضات التجارة 
اإللكترونيــة هذا العــام مؤكدا ٔان 
التجارة  ملبادرة  حاســم   2021 عام 
ضرورة  على  مشــددا  اإللكترونية، 
احملادثــات لتحقيق  وتيــرة  تكثيف 

هدف ٕاحراز تقدم كبير بحلول املؤمتر 
الوزاري الـ12 للمنظمة املقرر عقده 

هذا العام.
ونتيجة لتنامي التجارة اإللكترونية 
فرص  وٕايجاد  العاملي  الصعيد  على 
الوســأيل  عبر  للتجــارة  جديــدة 
الوزاري  املؤمتر  اعتمــد  اإللكترونية، 
الثانــي للمنظمة في ٔايــار 1998، 
اإلعالن املتعلق بالتجارة اإللكترونية 
برنامج  ٕالى وضع  الذي دعا  العاملية 

عمل بشأن التجارة اإللكترونية. 
املنظمة بشــأن  ٔان مفاوضات  غير 
التجارة اإللكترونية لم تبدٔا ســوى 
في كانــون الثانــي 2019  دافوس، 
سويســرا  مبشــاركة 76 عضــوا. 
يبلغ عدد األعضاء املشــاركني اآلن 
86 عضــوا - ضمنهم الســعودية 
- ميثلــون ٔاكثــر من 90 فــي املأية 
ويغطون  العامليــة  التجــارة  مــن 
جميع املناطق اجلغرافية الرٔييســة 

ومستويات التنمية. 
وتســتند املفاوضات ٕالى مقترحات 
نصية مقدمة من األعضاء ثم جتري 

مناقشتها من خالل مجموعة من 
االجتماعــات العامــة واجتماعات 
املناقشــات  تغطي  صغيــرة.  فرق 
رٔييســة:  موضوعات  حاليا ســتة 
متكني التجارة اإللكترونية، االنفتاح 
الثقــة  اإللكترونيــة،  والتجــارة 
القضايا  اإللكترونيــة،  والتجــارة 
الشــاملة، االتصاالت، الوصول ٕالى 

األسواق.
اجملموعات  مناقشــات  ؤافاد ميسر 
»الرســأيل  بشــأن  الصغيــرة 
املتطفلة«، سيوجني ياجن )جمهورية 
”وضعت  اجملموعــة  بــأن  كوريــا(، 
اللمسات األخيرة على نص نظيف”، 
يهــدف ٕالــى التقليل من رســأيل 
البريد اإللكتروني غير املرغوب فيها 
في التجارة اإللكترونية. وقال »هذا 
التقدم يعد تتويجا لعدة ٔاشهر من 

العمل الشاق لألعضاء املعنيني«.
بهذا  مينا  الســفير  ٔاشــاد  بدوره، 
اإلجنــاز باعتباره »عالمــة بارزة في 
نتيجة  »هو  مضيفــا  املفاوضات«. 
ٕابداع األعضاء ومرونتهم وجهودهم 

لتحقيق التوازن«.
وتقــول مصــادر فــي املنظمة ٕان 
املفاوضــات »بدٔات تثمــر، والعمل 
يتقــدم. ٕان النص املوحــد الذي مت 
 2020 األول  كانــون  فــي  تعميمه 
ٔاظهر تقدمــا غير عادي على الرغم 

من العام الصعب للغاية.
وسلط السفير كازويوكي يامازاكي 
)اليابــان(، رٔييس ٕاحــدى اجملموعات 
الصغيــرة، الضــوء علــى التقدم 
احملرز بشــأن مســأيل مثل التوقيع 
اإللكتروني والتوثيق اإللكتروني من 

خالل عمل هذه األفرقة وامليسرين.
وتعمــل الفــرق الصغيــرة إليجاد 
ٔارضية مشــتركة بشأن املقترحات 
وتشــمل:  األعضاء،  مــن  املقدمة 
اإلنترنت،  على  املســتهلك  حماية 
املفتوحة،  احلكوميــة  املعلومــات 
التجــارة املنجزة كامــال دون ٔاوراق، 
الوصــول ٕالى األســواق. وشــجع 
امليســرون علــى حتقيــق تقــدم 
النص  تبســيط  زيــادة  مجال  في 

التفاوضي.

تقرير

التجارة العالمية تضع اللمسات األخيرة لـ«نص 
تفاوضي نظيف« بشأن الرسائل االلكترونية

امريكا استوردت النفط اخلام من العراق خالل االسبوع املاضي مبعدل 114 الف برميل باليوم

استغالل الهاتف احملمول في ارسال الرسأيل التجارية املتطفلة 
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دراسة

»الصخب والعنف« لوليم فوكنر.. رواية الجنوب األمريكي
الـذي  الفصـل  هـذا  ولعـل  وطلباتـه، 
يرويـه بنجامني مـن خالل مـا يجول في 
عقلـه املضطـرب، هـو الـذي ال يتكلم، 
مـن أصعـب فصـول الروايـة، وأروعهـا 
اإلمكانـات  أظهـرت  ألنهـا  وابدعهـا 
أفـكار هـذا  لتقمـص فوكنـر  الرائعـة 
املعتـوه ونوازعـه، الذي سـيخصى بعد 
أن ميـوت أبـوه، ويـودع مشـفى اجملانـني، 
بعـد أن متوت أمه، يرتكب هـذه املوبقات 
أخـوه )جاسـن( الـذي ال يأبه لشـيء في 
احليـاة سـوى لكنـز املـال، مـن أي طريق 

! ء جا
وإذ نتعـرف علـى الكثيـر من حيـاة هذه 
حتيـا  ظلـت  التـي  األمريكيـة،  األسـرة 
علـى ذكريـات مجـد غابـر فـي الفصل 
األول الـذي رواه ) بنجامـني(، فإن الصورة 
لتتوضـح أكثـر، لـدى قراءتنـا الفصـل 
 ( األكبـر  االبـن  يرويـه  الـذي  الثانـي 
كونـن( عائـدا إلـى سـنة 1910، حيـث 
تبيع األسـرة جـزءا من أرضهـا الزراعية، 
كي متكـن ابَنهـا ) كونن( من الدراسـة 
في جامعـة هارفرد، لكـن حدثا يعصف 
 ( ابنتهـم  تعشـق  إذ  األسـرة،  بحيـاة 
كانـدس( شـابا، وإذ يقضي منهـا وََطرَه، 
يتركهـا بعـد أن زرع فـي رحمهـا جنينا، 
لتتـزوج من آخر، فيكتشـف زوجها أنها 
حبلـى منذ شـهرين فيطلقهـا، فتدفع 
هـذه الكارثة بشـقيقها ) كونن( لرمي 

نفسـه فـي النهـر منتحرا.
الفصـل  فـي  القـراءة  نواصـل  وإذ 
الـذي يتولـى سـرده )جاسـن(،  الثالـث 
اإلنسـان العملـي اخلالـي مـن املشـاعر 
شـيئا  يحتـرم  ال  والـذي  والعواطـف، 

فـي الدنيـا سـوى الشـرطة بوصفهـا 
هـي التـي تنفـذ القانـون، الـذي ينعـى 
كـي  أرضـا  باعـت  أنهـا  األسـرة  علـى 
يـدرس )كونـن(، وأنفقـت أمـواال طائلة 
كـي تقيـم حفـل زواج باذخ لشـقيقته 
)كانـدس( وتركـوا عـبء األسـرة علـى 
األب  مـات  أن  بعـد  وحـده،  كاهلـه 
القـدمي،  األسـرة  مجـد  علـى  العايـش 
واملعاقـر  األدب  لكالسـيكيات  والقـارئ 

للويسـكي. الدائـم 
)جاسـن( هـذا كان مخادعـا مرابياً جافا 
جافيـا، كان يكـره هـؤالء الزنـوج اخلـدم 
فـي بيـت األسـرة، يراهـم عبئـا مضافا 
كانـت  التـي  أمـه،  يخـدع  كان  عليـه، 
باسـمها  ترسـل  كانـدس(   ( ابنتهـا 
علـى  لتصـرف  دوالر  مئتـي  شـهرياً 
ابنتهـا، التـي جـاءت من عالقة سـفاح 

غيـر شـرعية كمـا أشـرت آنفـا.
املبلـغ  هـذا  ترسـل  كانـت  )كانـدس( 
شـهريا مـن مـكان إقامتها فـي باريس، 
إلـى ابنتهـا التـي أطلقوا عليها اسـم 
خالهـا املنتحـر )كونـن( إحيـاء لذكراه! 
فـكان يخـدع أمـه بتحريـر صـك مـزور 
مدخـال فـي روعهـا حرمـة هـذا املبلـغ، 
يصفهـا  التـي  ابنتهـا،  ترسـله  الـذي 
دائمـا بـ)العاهـرة(! فمـال العاهرة حرام 
يجـب أن يحـرق! وانطلت هـذه اخلديعة 
علـى األم املسـكينة الطيبـة، املؤمنـة 
بتعاليـم السـيد املسـيح فـي الصدق 
واألمانـة واحملبـة والشـرف، فكانت حترق 
الصـك الـذي يـزوره ابنها )جاسـن(، في 
لنفسـه،  دوالر  باملئتـي  يحتفـظ  حـني 
مخبـرا ابنـة أختـه؛ التـي أخذت تشـب 
عـن الطـوق، وتعيـد سـيرة أمهـا، هـو 
يومـا،  )عاهـرة  بقولـه  يصفهـا  الـذي 
أمهـا  بـأن  يخبرهـا  يـوم(  كل  عاهـرة 
شـهرياً!  دوالرات  عشـرة  لهـا  ترسـل 
تصـدق  املراهقـة  البنـت  كانـت  ومـا 
بـأن  احلـال،  وينتهـي  الكـذاب،  خالهـا 
تتسـلل ) كونـن( مـن نافـذة غرفتهـا، 
مـارة- مصادفـة- علـى غرفـة خالهـا ، 
متخـذة مـن أغصان الشـجرة وسـيلة 
زجـاج  كاسـرة  غرفتـه،  إلـى  للوصـول 
مصادفـة  فتعثـر-  لتدخـل  شـباكها 
أيضـاً- علـى الـدرج الـذي كان خالهـا 
درج  فيـه؛  بالنقـود  يحتفـظ  جاسـن 
منضدته، كاسـرة إيـاه سـارقة النقود؛ 
نقودهـا، ال بـل مسـتردة أو مسـتعيدة 
نازلـة  خالهـا،  غصبهـا  التـي  نقودهـا 
موليـة  األشـجار،  أغصـان  عـن طريـق 
األدبـار مـع عشـيقها، وكمـا انقطعت 
أخبـار أمهـا مـن باريـس، تالشـت أخبار 
بـل  لتكـون ال مسـك ختـام،  )كونـن( 
حنظـل ختـام هذه األسـرة املسـكينة، 

التـي مزقتهـا حـوادث الزمـان.

وقفات فكرية
اجلنـوب  فـي  احليـاة  صـورت  الروايـة 
بـني  األهليـة  احلـرب  بعـد  األمريكـي، 
الشـمال واجلنـوب سـنة 1865، وهزميـة 
اجلنـوب الـذي كان يعامل الزنـوج بعدم 
احتـرام، ومـن هنا جـاء الفيـض الروائي 
الزجنـي، الـذي قرأنـاه وكتبـه الروائيـون 
األمريكيـون من أصـول أفريقية: هرييت 
بيتشـر سـتاو، وجون شـتاينبك، وهوارد 

فاسـت، وآرسـكني كالدويـل، وجيمـس 
بالدويـن، جنـد فـي هـذه الروايـة تأكيـد 
مـكارم األخالق وصون الشـرف، واحلفاظ 
علـى السـمعة ال كذباً بـل حقيقة، من 
هنـا رأينـا انتحـار )كونن( الـذي أفجعه 
اسـتطاع  مـا  سـفاحا،  أختـه  حبـل 
جمـاً،  حبـاً  يحبهـا  كان  ألنـه  قتلهـا 
فقتل نفسـه، فضال عـن أخالقيات األم 
)السـيدة كاروالين( املتمسـكة بأهداب 
الفضيلـة، وكانـت حتنـو علـى األسـرة 
التـي تخدمهـم، كمـا حتـدب  الزجنيـة 
علـى أبنائهـا، وظلـت لــ) دلـزي( املربية 
النافـذة  كلمتهـا  والطاهيـة،  الزجنيـة 
لـدى األسـرة، وكذلـك )جاسـن( الـذي 
على الرغـم من براكماتياتـه وذرائعياته 
وميكافيلياتـه، ظـل يراقب سـلوك ابنة 
وينصحهـا،  ويعظهـا  )كونـن(  أختـه 
لكن مـن غيـر جـدوى؛ فالعرق دسـاس، 
كمـا  يـوم!  كل  عاهـرة  يومـا،  وعاهـرة 

. ل يقو
مـن  القريـب  الشـرف،  علـى  احلفـاظ 
كذلـك-  وجدتـه-  الشـرقيني  سـلوك 
فـي روايـة )مويرا( وهـي من روائـع األدب 
)جوليـان  األمريكـي  للروائـي  العاملـي، 
كريـن(، لكـن هـذا االنفـالت األخالقـي 
الـذي ضـرب أمريـكا الشـمالية وأوروبا، 

العامليـة  احلـرب  نتائـج  مـن  كان  إمنـا 
الثانيـة، وتفشـى فـي سـتينات القـرن 
العشـرين، وظهـور الهيبيـني املنفلتني، 
ولبـس  الغنائيـة،  البيتلـز  وفرقـة 
املينـي  القصيـرة،  للمالبـس  النسـاء 
منـع  حبـوب  واختـراع  واملكـرو،  جـوب 
احلمـل، فضـال عن دعـوات مـا عرفت بـ) 
والطلبـة( سـنة ١٩٦٨،  الشـباب  ثـورة 
اجلنـرال  فرنسـة  برمـز  أطاحـت  التـي 
احليـاة  مـن  لينسـحب  ديغـول،  شـارل 
السياسـية، الـى بيتـه الريفـي ومن ثم 
ليمـوت في خريـف 1970، وكادت تطيح 
)دوبجيـك(  اجليكوسـلوفاكي  بالزعيـم 
السـوفيتية  الدبابـات  جنـدة  لـوال 
فـي  الهائـل  السـوفيتي  واإلنـزال  لـه، 

آب1968.
رأيـت فـي الروايـة كرهـا لليهـود، وهـو 
مـا كان جليـا في ) يوليسـيس( جيمس 
جويـس، فضـال عـن روايـة )موبـي دك( 
ملفـل،  هرمـان  األميركـي  للروائـي 
وليـم  أدب  إلـى  اإلشـارة  مـن  بـأس  وال 
شكسـبير، وال سيما مسـرحيته )تاجر 
حديـث  فـي  ذلـك  يتجلـى  البندقيـة(، 
)جاسـن( مـع أحـد األشـخاص بشـأن 
زراعـة القطن، الذي أمسـى مـن جتاره:” 
أو تظـن أن املـزارع يخرج بشـيء من كل 

ذلـك عـدا )..( احديـداب فـي الظهـر! أوَ 
تظـن أن الرجـل الذي يتصبـب عرقا من 
بـذره وزرعـه يحصـل علـى فلـس أحمر 
غيـر كفـاف العيـش؟ فـإذا أنتـج غلـة 
كبيـرة، فهي ال تسـتحق القطـاف؛ وإذا 
أنتـج غلـة صغيـرة، لـم يكـن لديـه ما 
يكفـي للحلـج. والفائـدة؟ لكـي تأتـي 
وأنـا  اليهـود الشـرقيني-  شـرذمة مـن 
الديـن  الذيـن يعتنقـون  ال أحتـدث عـن 
اليهـودي، ولعلـك واحـد منهـم )..( وأنا 
إمنـا  كأفـراد،  اليهـود  علـى  اعتـرض  ال 
توافقنـي  العـرق. فأنـت  علـى اجلنـس، 
علـى أنهـم ال ينتجـون شـيئاً”. ص24” 
إذا  إال  ويعـرف--  إال  إنسـان  “ فمـا مـن 
الغبـاء حـد اإلميـان بـكل مـا  بـه  بلـغ 
يقولـه اليهـود فـي ذلـك-- إن السـوق 
اللعينـة  الدلتـا  ألن  دائـم  ارتفـاع  فـي 
بأجمعها على وشـك الغـرق بالفيضان 
مـن جديـد، واملـاء يقتلـع القطـن مـن 
األرض كمـا حـدث فـي العـام املاضـي، 
محاصيلنـا تغـرق سـنة بعـد سـنة )..( 
إمنـا أريـد أن أسـترد نقـودي التـي إبتزها 
مبعلوماتهـم  املالعـني-  اليهـود  هـؤالء 
السـتار-  وراء  يجـري  ملـا  املضمونـة 
وليقّبلـوا  نهائيـا،  سـأكف  وعندهـا 
قدمـي لكل سـنت أحمر يسـتخرجونه 

ذلـك”.ص292ص293. بعـد  منـي 
واضحـا،  للزنـوج  البيـض  كـره  ويظـل 
يقابلـه كـره الزنـوج لهـم، وفـي أفضل 
تـرد  مـا  كثيـرا  إذ  األحـوال حتاشـيهم، 
كارهـة  تعابيـر  )جاسـن(  لسـان  علـى 
هـذا  يحتاجـه  مـا  إن  قائـال:  للسـود 
البلـد هـو العمـال البيض. فلـو جعلنا 
يتضـورون  الكسـالى  السـود  هـؤالء 
جوعـا سـنة أو سـنتني، ألدركـوا حينئذ 

ص246. احلقيقيـة”  قيمتهـم 
كمـا أود اإلشـارة إلـى املقابـر اخلاصـة 
بالزنـوج، علـى الرغـم مـن الديـن الذي 
الفصـل  وجـود  يؤكـد  ممـا  يجمعهـم، 
حتـى  وقتـذاك  اللعـني  العنصـري 
نفسـه  يناجي)جاسـن(  إذ  املـوت،  فـي 
بعـد الفـراغ مـن مراسـم دفـن أبيـه” 
فتوجهـت نحو مقبـرة الزنـوج. ووقفت 
حتـت أرزة احتمـي بهـا مـن املطـر..” ص 
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كمـا ظهـر فـي الروايـة جليـا واضحـا، 
كـره األمريكـي األقدم، ملوجـات الهجرة 
إلـى أمريـكا بحثـا عـن الثـراء والعيش 
رأى  وقـد  )جاسـن(  هـو  فهـا  الرغيـد، 
تالعـب القائمـني على بورصـة نيويورك 
بسـعر الدوالر، صعودا ونزوال، مما يسـبب 
أفـدح  بالبورصـة  واملتعاملـني  للزبائـن 
اخلسـائر، فـي حـني يجنـي هـؤالء طائل 
لليهـود  التالعـب  هـذا  عازيـا  األربـاح، 
الشـرقيني املهاجريـن، فهـو مـا اكتفى 
هنـا  فإنـه  اليهـود  كل  اليهـود؛  بـذم 
يضيـف إليهـم صفـة )الهجـرة(؛ يهود 
شـرقيون مهاجـرون مؤكـدا:” يظهـر أن 
هـؤالء اليهـود الشـرقيني أيضـا ال بـد 
ولكننـي  للعيـش.  وسـيلة  مـن  لهـم 
أضيـق ذرعـا كلمـا رأيـت أن بوسـع كل 
أجنبـي لعـني عاجـز عـن طلـب الـرزق 
فـي بلـده، حيـث أوجـده ربـه، أن يأتـي 
إلى هـذا البلـد ويحفن املال مـن جيوب 

األمريكيـني”.ص248

شكيب كاظم

عديـد  كتـب  أنـه  مـن  الرغـم  علـى 
للعربيـة  منهـا  وتُرجـم  الروايـات، 
)اللصوص(التـي نقلتهـا خالدة سـعيد، 
وصدرت ضمن منشـورات مجلة )شـعر( 
عجـوز(  )رجـل  عـن  فضـال  اللبنانيـة، 
تعريـب سـمير عزة نصـار، و)نـور في آب( 
ترجمـة عطـا عبـد الوهـاب، ومراجعـة 
روايتـه  فـإن  جبـرا،  إبراهيـم  جبـرا 
)الصخـب والعنـف( هي األشـهر واألذيع 
ولقـد  والنقـد،  القـراءة  مسـتوى  علـى 
سـئل وليم فولكنـر )1962-1897(؛ احلائز 
علـى جائـزه نوبل لألدب سـنة ١٩٥٠، عن 
أقـرب أعمالـه إلى نفسـه، فأجـاب رواية 

والعنـف(. )الصخـب 
فـي غمـوض هـذا  الكثيـر  قيـل  ولقـد 
فـك  وصعوبـة  املبهـر،  الروائـي  العمـل 
املُلِغـز  النـوع  هـذا  أن  ويبـدو  ألغـازه، 
مـن الروايـات قـد شـاع فـي عشـرينات 
وميكننـا  العشـرين،  القـرن  وثالثينـات 
اإلشـارة فـي هـذا الصـدد إلـى روايـة ) 
يوليسـيس( للدبلنـي جيمـس جويـس، 
فضـال عـن روايـة ) البحـث عـن الزمـن 
الضائـع( ملارسـيل بروسـت، ولقـد ظـل 
علـى  مسـتحوذا  املثبـط  الـرأي  هـذا 
الذهـن، ممـا يزهـد املـرء فـي قـراءة عمل 
روائـي ملغـز، وهو مـا عانيتـه وأنـا أقرأ ) 
يوليسـيس( لكـن مصادفـة جميلـة أن 
حتظى مبشـاهدة فيلم اسـتقاه مخرجه 
 The()والعنـف الصخـب   ( روايـة  مـن 
sound and fury( مهـد السـبيل لقراءة 
الرائـع،  الروائـي  العمـل  لهـذا  ممتعـة 
الـذي صـب فيـه فوكنـر كل إمكاناتـه 
اإلبداعيـة، ولقـد زاد في متهيد السـبيل؛ 
املقدمـة الضافيـة الزاهية التـي كتبها 
إبراهيـم جبـرا-  األديـب الشـامل جبـرا 
العمـل  هـذا  يـدي  بـني   1994- توفـي 
الرائـع، معترفـا بأنـه أفـاد مـن متهيـده 
هـذا مـن ) مالكلم كاولي( فـي مقدمته 
 .(The portable fulkner( املمتازة لكتـاب
فوكنـر جعـل أبنـاء أسـرة)آل كمبسـن( 
الثالثـة يتولون سـرد حوادث هـذه الرواية 
ولنـا  األصـوات،  متعـددة  البوليفونيـة؛ 
منهـا في أدبنـا العربـي روايـة ) ميرامار( 
للنوبلـي العربـي جنيب محفـوظ، فضال 
عـن اسـتخدامه فـن االسـتذكار واحلوار 
الـذي يسـميه  الوعـي  وتيـار  الداخلـي، 
جبـرا )سـيل الوعـي( وهـي مـن الروايات 
التـي تتحـدث عـن احليـاة فـي اجلنـوب 
األمريكـي بدايـة القرن العشـرين وحتى 
سـنة 1928، مـع أن فوكنـر فـي تقريـره 
التوضيحـي الـذي نشـره مـع الطبعات 
أو  حـدس  وقـد  هـذه،  لروايتـه  التاليـة 
باحلـري ملـس قلـة إقبـال القـراء عليهـا، 
بسـبب تعـدد مسـتويات السـرد، التـي 
تأتـي مضطربـة متأرجحة والسـيما في 
الفصـل األول ، الـذي يتولـى )بنجامـني( 
السـيد   ( أبنـاء  أصغـر  وهـو  سـرده، 
الـذي ولـد متخلفـا عقليـا،  كمبسـن( 
يسـمع لكـن ال يتكلـم، ولديـه حاسـة 
شـم قويـة، جتعلـه يتذكـر احلـوادث من 
خـالل الروائح، ويظل يبكي، وفي أحسـن 
خلجاتـه  عـن  للتعبيـر  يئـن  األحـوال 

إذ نتعرف على الكثير من حياة 
هذه األسرة األمريكية، التي 
ظلت تحيا على ذكريات مجد 

غابر في الفصل األول الذي 
رواه ) بنجامين(، فإن الصورة 

لتتوضح أكثر، لدى قراءتنا 
الفصل الثاني الذي يرويه االبن 
األكبر ) كونتن( عائدا إلى سنة 

1910، حيث تبيع األسرة جزءا 
من أرضها الزراعية، كي تمكن 

ابنَها ) كونتن( من الدراسة 
في جامعة هارفرد، لكن حدثا 

يعصف بحياة األسرة

متابعة

نص

مصطفى عبد اهلل

بكليـة  العربيـة  اللغـة  قسـم  يعتـزم 
جامعـة   – اإلنسـانية  للعلـوم  التربيـة 
تنظيـم  بالعـراق،  بالسـماوة  املثنـى 
سلسـلة مـن النـدوات الدوليـة؛ بهدف 
بـني  العلمـي  للتواصـل  فضـاء  إتاحـة 
الباحثـني لتقدمي نقاشـات ومسـاهمات 
العلـوم  فـي  اجلديـدة  اآلفـاق  حـول 

اإلنسـانية.
 وسـوف تُخصص كلية التربيـة للعلوم 
اإلنسـانية ندوتهـا الدوليـة األولى حلقل 
واعـًدا مـن  أفًقـا  مُيثِّـل  معرفـي عربـي، 
آفـاق البحـث في العلـوم اإلنسـانية، مبا 
يشـهده من ازدهـار على مدار السـنوات 
األخيـرة، هـو بالغة اجلمهـور، وهو نقطة 
التقـاء عدد مـن العلوم اإلنسـانية منها 
اخلطـاب  وحتليـل  واللسـانيات  البالغـة 
وعلـم  اجلماهيـري  التواصـل  وعلـوم 

وغيرها. اجلمعـي  النفـس 

أوائـل  اجلمهـور  بالغـة  ظهـرت  وقـد 
بهـدف  والعشـرين  احلـادي  القـرن 
سـد فجـوة معرفيـة تتصـل بدراسـة 
واالسـتجابة،  اخلطـاب  بـني  العالقـة 

فـي  اجلماهيـر  لتمكـني  أدوات  وتقـدمي 
سـياقات التواصـل الفـردي والعمومي. 
فـي مفتتح نشـأته، حمل هـذا التوجه 
املعرفـي اسـم »بالغة اخملاَطب«، وسـعا 

إلى تقـدمي معرفـة علميـة متخصصة 
تهـدف إلى متكني اخملاَطبـني من مقاومة 
اخلطابـات السـلطوية واملتالعبة، ودعم 
اخلطابـات التحرريـة الفرديـة واجلمعية 

الشـخصية  التواصـل  سـياقات  فـي 
والعمومية. 

وعلى مـدار العقدين املاضيـني تراكمت 
البحـوث فـي بالغـة اجلمهـور، وشـارك 
أقطـار  إلـى معظـم  ينتمـون  باحثـون 
العربـي فـي تطويـر أسسـها  العالـم 
التطبيقيـة.  وممارسـاتها  النظريـة، 
وميكـن التمييـز بـني طوريـن مـن أطوار 
البحـث في بالغـة اجلمهور حتـى وقتنا 
التأسـيس،  طـور  هـو  األول:  الراهـن؛ 
إلـى   2٠٠4 مـن  الفتـرة  شـمل  الـذي 
2٠١2، وظهـرت فيه األعمال املؤسسـة 
للمشـروع، مشـتملة تطبيقـات علـى 
عينـة متنوعـة مـن اخلطابـات املرئيـة 
واملسـموعة واملقروءة. أمـا الطور الثاني 
فهـو طور االنتشـار، الـذي متيز باتسـاع 
اجلمهـور،  بالغـة  فـي  البحـث  دائـرة 
معرفًيـا،  توجًهـا  بوصفهـا  وترسـخها 
وانخـراط عشـرات الباحثـني العرب في 

إنتـاج بحـوث تنتمـي إليهـا. 
وقـد جتلت آثـار طور االنتشـار في نشـر 

مـن  خاصـة  وأعـداد  جماعيـة،  كتـب 
مجـالت أكادمييـة متخصصة، ورسـائل 
بالغـة  حـول  ودكتـوراه  ماجسـتير 

اجلمهـور.
العربـي  املنجـز  تراكـم  مـن  وانطالًقـا 
حـول »بالغة اجلمهـور«، وثرائـه، وتنوعه 
تزمع كليـة التربيـة للعلوم اإلنسـانية 
بالغـة  حـول  دوليـة  نـدوة  تنظيـم 
الباحثـني والباحثـات  اجلمهـور. وتدعـو 
العربيـة  اللسـانيات  تخصصـات  مـن 
وحتليـل  االجتماعيـة،  واللسـانيات 
اخلطـاب، والتواصـل السياسـي، وعلـم 
وعلـوم  واجلمعـي،  السياسـي  النفـس 
اإلعـالم  وعلـوم  والتاريـخ،  االجتمـاع 
والتواصـل، وغيرها من احلقـول املعرفية 
ذات الصلـة إلـى املشـاركة فـي أعمـال 
هـذه النـدوة. وترحـب علـى نحـو خاص 
بالدراسـات البينية التـي تُعالج بُعًدا أو 

أكثـر مـن أبعـاد ظاهـرة اجلمهـور.

ريسان الخزعلي

*.. إلى خليل األسدي 
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آلة موسيقية عمرها 18 ألف عام
عثــرت مجموعة من الباحثــن على محارة قدميــة في كهف 
مبنطقة مارسوال، الواقعة بجبال البرانس الفرنسية، وقالوا إنها 
»أداة الرياح« وهي آلة موســيقية، كانت تستعمل قبل أكثر من 

18000 عام.
وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن اآللة املوســيقية عبارة 
عن محارة كبيرة كان يســتعملها احلرفيون كآلة موســيقية 

تشبه البوق في العصر احلجري القدمي.
ويقــول األثريون في البيان الصحفي الصــادر عنهم إن العينة، 

أقدم محارة أدخل عليها اإلنسان بعض التعديالت.
وأوضحوا أن هذا االكتشــاف فريد من نوعه ألنه قد يكون املثال 

الوحيد آللة موسيقية مصنوعة باليد خالل تلك الفترة.
وظــن الباحثون في البداية أنها كوب للشــرب إذ ال يظهر عليه 
أي تعديــل باليد. إال أنه بعد التدقيــق واعتماد تقنيات التصوير 
املتقدمــة تبن لهم أن هــذه القطع األثريــة خضعت لبعض 

التعديالت، لتركيب  قطعة الفم، لتكون أداة الرياح املعروفة.

3.46 مليون دوالر تعويضا عن تهمة باطلة
قررت السلطات في بولندا تعويض رجل، يدعى توماس كوميندا 

مببلغ 3.46 مليون دوالر كان حبس 18 عاماً بتهمة جرمية قتل.
»التعويض األكبر في تاريخ البالد«، هكذا وصفت صحيفة ذا تاميز 

التعويض املدفوع للرجل.
وُحِكم على توماس بالســجن ملدة 18 عامــاً 2004، بتهمة قتل 
فتاة »مالغورزاتا كوياتكوفســكا« وقد ُعِثرَ على اجلثة في بلدة 

ميلوشيتشي بالقرب من مدينة فروتسواف.
وعلى الفور بدأت الشــرطة التحقيقات لتقــوم بإلقاء القبض 
عليــه عام 2000 وهو في الـ23 من عمره، بعد أن مت التعرف عليه 
من رســومات الشرطة املذاعة في التلفزيون، إلى جانب عالمات 

على جسد الضحية.
برغم ذلك، أدت أدلة الطب الشــرعي اجلديدة إلى تبرئته. وطلب 
كوميندا تعويضاً عن سجنه بقيمة 4.84 مليون دوالر، إلى جانب 
تعويض بقيمــة 217 ألف دوالر عن األضــرار التي حلقته نتيجة 
الســجن اخلاطئ، وشــملت ثالث محاوالت انتحار، كما منحته 

احملكمة ثلثي املبلغ املطلوب.
وفقــاً للتاميز، قال كوميندا إن الكابوس قــد انتهى، مضيفاً أنه 

يخطط لقضاء الوقت مع ابنه الذي ولد في ديسمبر املاضي.

نصيحة بشأن لقاح كورونا
أوصــت أبرز هيئــة للصحة في فرنســا، اجلمعــة، بأن يحصل 
األشخاص الذين أصيبوا بكوفيد19- على جرعة واحدة فقط من 

اللقاح املضاد.
وذكرت الهيئة العليا للصحة أن األفراد املتعافن من كوفيد19- 
يكونون قد طوروا استجابة مناعية مشــابهة للقاح، وبالتالي 

جرعة واحدة منه تكفي.

وقالت الهيئة املستقلة في تقرير بتوصيتها إن »جرعة واحدة من 
اللقاح ســتلعب أيضا دورا في تذكير« اجلهاز املناعي للشخص 

الذي أصيب في السابق بكيفية مكافحة كوفيد19-.
في حال تطبيق القرار يتوقع أن يســرع من وتيرة نشر اللقاح في 

فرنسا.
اللقاحات الثالثة التي صرح باســتعمالها فــي االحتاد األوروبي 
»فايزر ومودرنا وأسترازينيكا« طورت ليحصل الفرد على جرعتن 

منها بفارق بضعة أسابيع.
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نشرت صحيفة واشنطن بوست 
االميركيــة تقريــرا عــن احداث 
العام  فــي  ســتحدث  فلكيــة 
2021، األمــر الــذي وجد البعض 
فيــه، مبعث قلق مــن ان يحمل 
لهم العام اجلــاري احداثا غريبة 
وصادمة ويكون اســوأ من العام 
يحمل  التقرير  ويبقى  الســابق، 
احداثا مميزة لكن ليست مخيفة 

او مقلقة:

االقتران الرباعي: التاسع 
والعاشر مارس

من  والعاشر  التاســع  يومي  في 
مارس، ســيظهر »اقتران رباعي« 
إضافــي خــاص مبجموعــة من 
الكواكب املتناثرة في أثناء الليل، 
واملشتري  وزحل  عطارد  وســترى 
فــي خــط مثالــي من أســفل 
اليسار إلى أعلى اليمن. ستكون 
إلى  إضافة  الثالثــة،  الكواكــب 
عن  ظهوره  سيتأخر  الذي  الزهرة 
بقيــة الكواكــب مرئًين بالعن 
الفجر،  قبل  الســماء  في  اجملردة 
ملعاناً  األكثر  املشــتري  وسيكون 

في املنتصف.

ظهور قمر عمالق: 28 مارس
أربعة  اجلديد بظهور  العام  يتميز 
أقمار عمالقــة، والتي حتدد وقت 
القمر خــالل نقطة في  اكتمال 
من  أقرب  يكــون  عندمــا  مداره 

املتوسط إلى األرض. 
وقال توني رايس، ســفير النظام 
الدفع  مختبــر  في  الشمســي 
ناســا  لوكالة  التابــع  النفــاث 
فريد  »يعــّرف  كاليفورنيا:  فــي 
إسبيناك، عالم الفيزياء الفلكية 
املتقاعــد، الذي عمــل في مركز 
جــودارد لرحالت الفضــاء التابع 

لناســا، القمر العمالق بأنه قمر 
مكتمل في حــدود 90 باملائة من 
أقرب نقطة مــن األرض في مدار 
معن«. وهذا يعني أن البدر يجب 
أن يكون ضمن مسافة 228. 420 
ميالً مــن األرض ليجري تصنيفه 
علــى أنــه قمــر عمــالق، يبلغ 
إلى  األرض  من  املسافة  متوسط 

القمر 238، 855 ميالً.
تظهر هــذه األقمــار أكبر وأكثر 
إشراقاً في ســماء الليل مقارنًة 
باألقمار األخرى املكتملة، ما يعني 
أنه ســيكون لدينا مــن الناحية 
أقمار عمالقة على  أربعة  الفنية 

التوالي في عام 2021. وستحدث 
في 28 مارس و27 أبريل و26 مايو 
و24 يونيو. سيشــهد القمر في 

مايو أكبر وأملع قمر من األربعة.

الكسوف الكلي للقمر: 26 
مايو

سيكون اخلســوف الكلي للقمر 
مرئيــاً للكثيريــن فــي الواليات 
املتحــدة، حيث تتوســط األرض 
بن الشــمس والقمر ســيظهر 
القمــر في ظل أحمر، في شــرق 
الواليات املتحدة، يصل اخلســوف 
في الصبــاح الباكر إلى مجمله، 

حيث تشــهد أماكن في أقصى 
الغرب مثل نهر ميسوري كسوفاً 
املرحلة  فقط. ستســتمر  جزئياً 
 14 القمر  اإلجماليــة خلســوف 

دقيقة و28 ثانية.

كسوف الشمس احللقي: 
العاشر من يونيو

حلقــي  كســوف  ســيحدث 
للشــمس في صباح يوم العاشر 
من يونيو، ويطلــق عليه العلماء 
»حلقة نــار« وتكــون مرئية في 
أجزاء من أونتاريو وشمال كيبيك 
في كندا، وكذلك أقصى شــمال 

غرب جرينالند. يحدث الكســوف 
القمر  يتحــرك  عندما  احللقــي 
مباشــرة أمام الشمس، لكنه ال 
يبــدو كبيراً مبا يكفــي لتغطية 
هذا  علــى  الشمســي.  القرص 
تتشــكل حلقــة، حيث  النحو، 
»تبتلع« الشمس القمر. نظراً ألن 
يزال مرئياً، فإن  ضوء الشمس ما 

نظارات الكسوف مطلوبة.

اقتران الزهرة واملريخ: 12 يوليو
فــي ليلــة 12 يوليو، ســيكون 
واملريخ مرئين في  الزهرة  كوكب 
اقتران أنيق بعد غروب الشــمس 

يلمع  السماء سوف  مباشرة في 
كوكب الزهرة أكثر إشــراقاً على 

اليمن، واملريخ على اليسار.

نيزك بيرسيد: 11-12 أغسطس
ميكــن القــول إن زخــات النيزك 
األكثر مشاهدة في العام، ستبلغ 
ذروتها في ليلة 11 أغسطس إلى 
األرض  حترث  حيث  أغسطس،   12
عبر تيار مــن احلطام املتبقي في 
أعقاب املذنب سويفت تاتل خالل 
الشمس.  حول  الســنوي  مدارنا 
حتتــرق كل حصــاة جنميــة في 
لألرض  اخلارجــي  اجلــوي  الغالف 
60 ميالً، ما  ارتفاع حوالــي  على 
ينتج عنه شرارة من الضوء نراها 
كنجم صاعد. الســرعة الهائلة 
لألحجار، التي تبلغ حوالي 37 ميالً 
في الثانية، تولد حرارة احتكاكية 
كافية إلشعال النيران فيها. ومن 
احملتمل ان تستمر الظاهرة من 30 
إلى 50 ســاعة جيدة حتت سماء 

صافية ومظلمة.

خسوف القمر اجلزئي: 19 
نوفمبر

كامل  شــبه  خســوفاً  سيكون 
للقمــر مرئيــاً. ســيظل القمر 
مغمــوراً باللــون األحمر، مغطى 
بأشعة الشمس التي يتم عبورها 
عبر الغالف اجلوي لألرض. وسيكون 
اخلسوف في أقصى حد له حوالي 

الساعة الرابعة صباحاً.

الكسوف الكلي للشمس: في 
الرابع من ديسمبر

سيكون العرض األكثر روعة لهذا 
العام، الكسوف الكلي للشمس، 
حيث ســيحجب القمر الشمس 
متاماً ملــدة تصل إلى دقيقة واحدة 
و54 ثانية، ليكشــف عــن هالة 
الشــمس الشــبحية أو الغالف 

اجلوي.

الصباح الجديد - متابعة:
األعصاب  وعالم  منذ سنوات عدة 
ماثيو ووكر يبحث عن سبب تذكرنا 
لبعــض االحالم او نســيانها. وقد 
دليل  ننام،  شــرح في كتابه »ملاذا 
إرشــادي للنوم« األســباب وكيف 

تعمل األحالم على »رعاية صحتنا 
العاطفية والعقلية«. 

يقول ووكر إن هناك بعض األسباب 
جتعلنا نتذكر بعضــاً من أحالمنا، 
عندما نكون أعمق في نومنا. ننام 
في دورات مدتها 90 دقيقة تقريباً، 

مقســمة إلى مراحل متعددة من 
النوم، بعضها أثقل وبعضها أخف.

 واضــاف: »إننا نحلــم تقنياً في 
املعروفة  املرحلة  لكن  مرحلة،  كل 
باســم نوم حركة العن السريعة 
(REM( تتبــع دورة نومنا العميقة. 

أكثر  هي  الســريعة  العن  حركة 
فترات النوم تخديراً في دماغنا«.

على الرغم من أن اجلسم مشلول 
متاماً، إال أن الدماغ مفرط النشاط 
البصري  اإلدراك  مراكز  هنا. تضيء 
واحلركــة فــي الدمــاغ على صور 

املغناطيســي،  بالرنن  التصويــر 
مــا يدل علــى أن مراكــز الذاكرة 
والعاطفة في الدماغ تعج باحلياة. 
أكثر نشاطاً  املناطق  إن هذه  واكد 
بنســبة %30 فــي نــوم حركــة 
العن الســريعة مقارنة بساعات 

االستيقاظ.
ويقــول: »إنــه مــن املرجــح أنك 
ســتتذكر احللم الــذي حلمت به 
فــي ســاعات النــوم القريبة من 
االســتيقاظ أكثر مــن تلك التي 
حدثت بعد ذهابك للنوم مباشرة«.

السبب العلمي لتذكر بعض األحالم او نسيانها

أحداث فلكية مذهلة سيشهدها عام 2021

قد يكون بــرج بيزا املائل الواقــع في ايطاليا 
البرج االكثر شهرة في العالم من حيث غرابة 
شــكله، لكن هناك عدة ابــراج حول العالم 
مميزة من حيــث التصميم والغرابة واشــياء 
اخرى، اضافــة الى بعض املبانــي التي بدأت 
مثلها مثل غيرها لكــن بعد انتهائها صارت 
تعد ضمن االماكن الســياحية االكثر غرابة 
ومتيــز. ولكل منها قصة تزيــد من متيزه، وكل 
منها صار مزارا للســياح على مر الســنن. 
اضافة الى هــواة املغامرات وهــواة التصوير 
الذين يبحثون عن مشاهد وصور متميزة وغير 

مألوفة. من ضمنها:
برج املفاعل النووي – أملانيا

منتــزه Wunderland Kalkar أللعاب الترفيه 
في مدينة كالكار الواقعة إلى الشــمال من 
مدينة دوسلدورف األملانية، أول منتزه من نوعه 
في العالم، حيث إن بعض ألعاب التسلية فيه 
تقــع في برج تبريد مفاعل نــووي لم يحصل 
على الترخيص ملزاولة نشــاطه فصار موقعا 
الحتضان تلــك االلعاب. اضافة الى ان جدرانه 
صــارت لوحة عمالقــة، حيث رســم عليها 
سلســلة جبال. يذكر أن بناء املفاعل النووي 
بدأ قبل 40 عاًما، واستغرقت عملية بنائه 12 

عاًما.
سوتياجن  – روسيانيكوالي 

نيكوالي ســوتياجن رجل عصابات سابق قام 
ببناء ناطحة سحاب خشبية في ارخاجنيلسك 
بروسيا وتعد أعلى مبنى خشبي في العالم. 
بدأ املقاول ورجل األعمال الروســي )نيكوالي 
بيتروفيتــش( العمــل على بناء هــذا املبنى 
اخلشــبي الكبير في ســنة 1992، وقد وصل 
به حتــى 13 طابًقا وارتفاع 43 مترًا على مدى 
15 سنة من األشغال، ولدى اكتمال تشييده، 

أطلق البعض عليه اســم »األعجوبة الثامنة 
من عجائب الدنيا«.

بيزا املائل  إيطاليا
برج بيــزا املائل هو برج جرس كاتدرائية مدينة 
بيزا اإليطالية، كان من املفترض أن يكون البرج 
عموديًا، ولكنه بدأ بامليالن بعد البد ببنائه في 

أغسطس 1173م بفترة وجيزة.
جنيكس – صربيا

يُعرف أيًضا باسم )بوابة املدينة الغربية( عبارة 
عن ناطحة ســحاب بـ35 طابًقا، ُشيدت في 
سنة 1977 م، على وفق النمط البروتاليستي 
أو اإلســمنتي الصافي. وقد حتولت الى مزارا 
ســياحيا الن شــكلها يجمــع بــن البناية 
االعتيادية والبرج بســبب ان جزء من البناية 

كأنه برج الصق عليها..
خزان مياه الذرة  )مينيسوتا(

برج مياه ضخم بني على شــكل الذرة، ويقع 
بالقرب مــن مصنع ســينيكا لألطعمة في 
روتشســتر بوالية مينيسوتا. وقد رسم عليه 
حبيبــات الذرة ما جعله يشــبه ذرة عمالقة، 
والبعض يشــببها بصاروخ على شكل ذكرة 
يرتكز عليها  التي  القاعدة  بســبب شــكل 

والتي تشبه قاعدة الصواريخ.

أغرب االماكن السياحية حول العالم

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج اجلوزاء،يتبن 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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رياضة

بغداد ـ فالح الناصر:

بهمة واصــرار يواصل فريق نادي 
كربــاء الرياضــي حتضيراته من 
اجل املشاركة في مباريات الدوري 
التأهيلي لكــرة القدم املؤدي إلى 
املقبل،  للموســم  االضواء  دوري 
والفريــق يقوده املــاك التدريبي 
املؤلــف من فــؤاد جــواد مدربا ، 
وياسر عبد الرزاق وسعد مشاوي 
مدربني مساعدين وكاظم محمد 
مدربا حلــراس املرمى ومصطفى 

جابر مدربا للياقة البدنية.
مباريات  سلســلة  اجرى  الفريق 
ودية، حقــق فيهخها الفوز على 
دون  الكاظمية بهدفني من  فريق 
أوروك مــن محافظة  وعلــى  رد 
ذاتهــا،  بالنتيجــة  الناصريــة 
مع  الــزوراء  امام  وتعادل ســلبا 
لركلة جــزاء عن طريق  اضاعته 
عندما  مهــدي  صالح  الاعــب 
الزوراء  العارضة في ملعب  ردتها 
)الشــاجلية(، وفــاز علــى ديالى 
بهدفني لهدف في ملعب كرباء، 
وتعــادل امام الكــرخ في ملعب 
الساحر احمد راضي بهدف ملثله، 
ومن املؤمل ان يجري الفريق اليوم 
فريق  فيها  ياقــي  مباراة  االثنني 

نادي احلسني الرياضي.
يقــول املدرب املســاعد ياســر 
عبــد الرزاق، وهو احــد جنوم كرة 
كرباء ومثــل العديد من االندية 

بينهــا الطلبة واجليــش: الفريق 
يؤدي تدريبــات منتظمة وهنالك 
اندفاعا مــن الاعبني على تقدمي 
بطولة  في  واملشــاركة  االفضل 
للفوز  بقــوة  التأهيلي  الــدوري 
واللعب  االنتقال  بطاقات  باحدى 
في دوري االضواء للموسم املقبل، 
الكربائية  الكرة  الق  واستيعادة 

بني فــرق الدوري املمتــاز، اذ ميلك 
الفريق ســجا حافا من النتائج 
املباريات  فــي  اإليجابية ســيما 
امام الفريــق الكبيرة مع تقدميه 
العديــد من النجــوم إلى الفرق 
وكذلك  اجلماهيريــة  املتقدمــة 
وماعب  الوطنية  املنتخبات  إلى 

األحتراف اخلارجي.

ويضيــف: اســتقدمنا العبــني 
املاك  رؤية  وبحســب  محترفني، 
على  اإلبقــاء  مت  فقد  التدريبــي 
النيجري ابو بكر كمارا وهو العب 
جيــد في مركــز الليبــرو، ميلك 
مؤهات فنية عالية، في حني لم 
يوفق الاعبون من دولة )ســاحل 
العاج( في االختبــارات واملباريات 

التي اشتركوا فيها، لذلك هنالك 
اتفاقــا مع إدارة النــادي بالعمل 
على التعاقد مع العبني محترفني 
اخرين، وهنالك اســماء مرشحة 

من سوريا ولبنان.
يؤكد املــدرب الشــاب، ان املاك 
التدريبي في نادي كرباء منسجم 
كثيرا لكون اجلميع لعبوا في فترة 

واحــدة ولذلك تكــون افكارهم 
متقاربــة جــدا، كمــا ان هدف 
اجلميع هو اثبات احلضور االفضل 
إلى  الفريق  قيادة  واملساهمة في 
دوري الكبار، كمــا ان إدارة النادي 
تسهم في تهيئة اجواء مناسبة 
للفريــق من أجل اجناح مســيرة 
االعداد والدخول في جاهزية تامة 
كما  التأهيلي،  الدوري  ملنافسات 
ان لديــه محطة عمل ســابقة 
مع الكابنت فؤاد جواد عندما كان 
ضمن ماكه التدريبي املســاعد 

في نادي الهندية.
يشــار إلى ان املدرب ياســر عبد 
الــرزاق، ميلك شــهادتي C وb من 
االحتاد اآلســيوي لكرة القدم، بدأ 
رحلتــه التدريبي في العام 2011 
في املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضية فــي محافظة كرباء، 
ثم مدربا لشــباب نادي اجلماهير، 
لزميله  مدربا مســاعدا  وبعدها 
املدرب فؤاد جواد في نادي الهندية، 
ميثم  للكابنت  ومدربا مســاعدا 

داعي احلق في نادي الغاضرية.
شــهادة  علــى  حاصــل  وهــو 
املاجســتير مــن كليــة التربية 
البدنيــة وعلوم الرياضة/ جامعة 
كرباء عن رســاتله املوســومة 
بداللــة  االبتكاريــة  )القيــادة 
التمكــني اإلداري لــدى رؤســاء 
نظر  وجهة  من  الرياضية  األندية 
مشــرفي والعبي كرة القدم في 

محافظات الفرات األوسط(.

نادي كربالء يرفع شعار العودة إلى دوري األضواء
اللبناني زينون يجري مباريات ودية ويتعاقد مع محترفين 

ينتقل لسلة الحلة

المبارزة يختتم معسكره 
التدريبي في دمشق

عادل علي اوال في 
منافسات رمل للشطرنج

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع على كشــوفات نادي احللــة العراقي لكرة 
الســلة، جنم منتخب لبنان، كــرمي زينون، قادما 
من الرياضي بيروت.وكان زينون قد وقع عقدا مع 
الرياضي، مطلع املوسم احلالي قادما من هوبس.
وأكــدت مصادر في النــادي البيروتــي أن عقد 
الاعــب يبدأ مع انطــاق بطولة لبنــان لكرة 
الســلة، لكنهــا لم تبــدأ حتى اآلن.وأشــارت 
املصادر إلى أن زينون، منخرط حاليا في معسكر 
منتخب لبنان، قبل التوجه إلى البحرين ملواجهة 

الهند، في تصفيات كأس آسيا 2021.

بغداد- المكتب اإلعالمي: 
اختتم املعســكر التدريبي واملعايشــة الفنية 
ملنتخباتنــا باملبارزة والذي اقيــم في العاصمة 
السورية دمشق وجاء باشراف املدربني العراقيني 
املعتمديــن لدى االحتاد وشــارك في املعســكر 
قرابة الســبعون العًبا والعبة، املعســكر جاء 
ضمن برامج اعادة تاهيــل منتخباتنا بعد فترة 
التوقف بسبب جائحة كورونا كما ان املعسكر 
الذي امتد لثمانية ايام جاء بالتعاون والتنسيق 
مع االحتاد الســوري، وتضمن محاضرات نظرية 
وتدريبــات ميدانية صباحية ومســائية، فضاً 
عن خوض نــزالت مع العبي املنتخب الســوري 

الشقيق.
 واختتــم املعســكر ببطولة فرقية ســيطر 
املنتخب العراقي على معظــم نتائجها، وكان 
االحتاد العراقي للمبارزة قد قدم شــكره ملعالي 
وزير الشــباب والرياضة عدنــان درجال لدعمه 
منتخباتنــا الوطنية وحرصه الكبير على اقامة 
هذا املعسكر ملا له من جوانب فنية ستنعكس 
على مستويات الاعبني، كما قدم االحتاد العراقي 
للمبارزة الشــكر لاشــقاء في االحتاد السوري 
على حسن الضيافة واالستقبال وتقدمي كل ما 

ميكن من شأنه اجناح املعسكر.
ومــن اجلدير بالذكر ان االحتــاد العراقي للمبارزة 
لديه مشــاريع توقيع مذكرات تفاهم مع بعض 

الدول من ضمنها سوريا الشقيقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت بطولــة املرحوم املهندس عبد الرحيم 
رمل الدولية األولى بالشــطرجن الســريع لعام 
2021 والتــي اقيمت فــي الصالة الرئيســية 
باملدينة السياحية في احلبانية مبحافظة األنبار، 
وحصل على املركز األول الاعب عادل علي جال، 
تاه حيدر حسن شــياع وحل ثالثا سنان يونس 
العبايجي ومحمد طارق عبود رابعا، واحمد عبد 
الستار خامسا. اشرف على البطولة احتاد اللعبة 
املركزي وشــهدت تقــدمي الاعبني املشــاركني 

المكانات فنية عالية في لعبة امللوك.
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مفكرة اليوم

تشيلسي ـ نيوكاسل يونايتد

قاديش ـ أتليتك بيلباو

هيالس فيرونا ـ بارما

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى القــوة اجلوية املرحلة األولى 
في الصدارة، بعد فوزه على احلدود، 
بهدفني مقابل هدف واحد، مساء 
الشــعب،  أمس، على ملعب  أول 
حلســاب اجلولــة 19 مــن الدوري 

املمتاز.
وافتتح جنــم القوة اجلوية اخملضرم 
بوقت  النتيجــة  أحمــد،  حمادي 
مبكر وبعــد مرور خمــس دقائق 
فقــط ضــرب حمــادي مصيدة 
التســلل ويســجل الهدف االول 
للحدود  النتيجة  لفريقه.وعــادل 
ناثاليان،  النيجيري جوزيف  احملترف 
بتسديدة هائلة من مسافة بعيد 
اجلوية،  القوة  استقرت في شباك 
ليعدل الكفــة في الدقيقة )23(.
ثم أشــهر حكم املباراة البطاقة 
احلمــراء بوجه احملتــرف النيجيري 
جوزيف ناثاليان، بعد مشــادة مع 
احلكم، ليكمل احلدود اللقاء بـ10 
العبني.ومتكن حمادي من تسجيل 
من  اجلوية  للقــوة  الثاني  الهدف 
رأســية ممتازة فــي الدقيقة )71(، 
لتنتهي املبــاراة بفوز القوة اجلوية 
رصيده  اجلوية  القــوة  )2-1(.ورفع 
إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، 
في حني جتمد رصيــد احلدود عند 
النقطــة 16 فــي املركــز الثامن 

عشر.
من جانبه، أضــاف الزوراء 3 نقاط 
أربيل  على  بفوزه  لرصيده،  مهمة 
)2-1(، في املباراة التي أقيمت على 
ملعب الشعب، وتقدم الزوراء عبر 
العبه أحمــد فاضل، في الدقيقة 
40. وفــي الشــوط الثانــي، جنح 
التعادل عبر ركلة جزاء،  أربيل في 
احتســبها احلكم واثــق محمد، 
وســجل منها حيدر قهرمان في 
الدقيقة 51.لكن عاء عبد الزهرة 

أعاد الزوراء للمقدمة، بعد ســت 
دقائق فقط من هدف أربيل، بضربة 
الزوراء  رفع  الفوز،  وبهذا  رأســية. 
رصيده إلى النقطة 36، في املركز 
الثانــي، وجتمد أربيل عند النقطة 

19، في املركز اخلامس عشر.
الكهربائية  الصناعــات  وأحــرج 
مضيفه الشــرطة بعد تعادلهما 
-1 1 في املباراة التي أقيمت مساء 
الشــعبوجنحت  ملعب  في  أمس 
الكهربائية  الصناعــات  خطــة 
املرتد  الهجــوم  على  باالعتمــاد 
ليخطــف مصطفــى محمــود 
هدفا للصناعــات الكهربائية في 
الدقيقــة 79، إال أن البديل مروان 
حسني عدل النتيجة في الدقيقة 
املباراة  لتنتهــي  رأســية  85 من 
بالتعــادل اإليجابــي بهدف لكل 
إلى  رصيده  الشــرطة  فريق.ورفع 
النقطــة 36 في املركز الثالث في 
الكهربائية  الصناعــات  رفع  حني 

إلى النقطة 15 في املركز األخير.
وحســم التعــادل اإليجابي لقاء 
الديربــي النفطــي بــني النفط 
ونفط البصرة بهــدف لكل فريق 

في املباراة التي أقيمت في ملعب 
التاجــي تقــدم النفط ســريعا 
عبر العبه مصطفى حســني في 
الشوط  وأنهى  اخلامسة  الدقيقة 
األول متقدما بهــدف من دون رد. 
وفي الشــوط الثاني خطف نفط 
البصرة هدف التعادل في الدقيقة 
79 عــن طريق احملتــرف بنجامني 
لتنتهي املباراة بالتعادل اإليجابي. 
ورفع النفــط رصيده إلى النقطة 
املركز الســابع، فيما رفع  28 في 
نفط البصرة رصيده إلى النقطة 

21 في املركز 12.
ومتكن فريق أمانة بغداد من حسم 
مواجهته ضد الكرخ بالفوز بهدف 
دون رد فــي املباراة التــي أقيمت 
في ملعب الســاحر أحمد راضي 
الهدف الوحيد جاء بتوقيع احملترف 
اللبناني محمد قدوح في الدقيقة 
44 من املباراة.وحافظ أمانة بغداد 
علــى تقدمه حتى نهايــة املباراة 
ليخطف ثاث نقاط مهمة ويرفع 
24 في املركز  رصيده إلى النقطة 
التاســع، وجتمد رصيد الكرخ عند 

النقطة 22 باملركز احلادي عشر.

متابعة ـ الصباح الجديد:
عبــر العراقــي حكيم شــاكر 
املــدرب اجلديد لفريق الســويق 
العمانــي، عن ســعادته بالفوز 
برباعية ضمن اجلولة  على عمان 
9 لدوري عمانتل، أول أمس.. وقال 
الرسمي  حســابه  عبر  شــاكر 

علــى تويتر بعد املبــاراة،: »وعاد 
بشعاعه  الشعاع  وعاد  السويق 
وأهلها. ألف مبروك«.ولم يتواجد 
فريقه في  حكيم شــاكر مــع 
احلجر  فترة  قضاء  بسبب  املباراة 
الصحي، حيــث مت التعاقد معه 

مؤخرا.

مهمته  العراقي  املدرب  وسيبدأ 
رســميا مــع الســويق اعتبارا 
مــن املبــاراة املقبلــة في كأس 
الســلطان أمام عبــري يوم غد 
رفع  عمان  علــى  الثاثاء.وبفوزه 
16 نقطة  الســويق رصيده إلى 

في املركز الرابع.

اإلمارات ـ نعمت عباس:
اإلماراتــي لكرة  االحتــاد  اعتمد 
القدم ثــاث درجات في تصنيف 
ودوري  احملترفــني  دوري  الــدوري، 
الدرجة  األولــى ودوري  الدرجــة 
الثانيــة، وأتــاح احتــاد اإلمارات 
الثانية  الدرجــة  لفرق  الفرصة 
للمشاركة في الدوري وشجعها 
على مواصلة املشاركات، وخال 
هذا الدوري ظهرت مواهب عديدة 
ومن بني هــذه املواهــب يظهر 
املثلث الذهبــي علي مازن العب 
نادي النصر سابقاً والذي يشغل 
الدفاع  مركز اجلناح في منطقة 
اجلانب األيسر ويتمتع مبواصفات 
أول  وهو  وبدنيــة جيــدة،  فنية 
الواقفني وبجانبه يقف يوســف 
اجلابــري العب رديف نــادي حتا 
اجلابري  فارس  السابق وشــقيق 
أبرز جنــوم دوري الدرجــة األولى 
اإلماراتي، ميتلــك حس تهديفي 
تســاعده  بدنية  بلياقة  ويتمتع 

على إتقان املهارة بشكل جيد.
وثالــث الواقفــني الاعب عمار 

حبيب وهو جنــل الفنان العراقي 
نادي  عمــار  مثل  حبيــب،  علي 
ويلعب  الســابق،  فــي  العروبة 
العبنــا املوهوب مبركز الوســط 
يجيد  ممتــازة  فنية  مهــارة  وذو 

استغال  ويحســن  التســديد 
الثاثة كان لهم  الفرص.. هؤالء 
أتلتيكو  املميز في ظهور  دورهم 
أريبيــا  مبســتوى طيــب خال 

الدوري لهذا املوسم.

الجوية بطل المرحلة
 االولى لدوري الكرة الممتاز

حكيم شاكر في االختبار الثاني
 غدا امام عبري العماني

علي ويوسف وعمار ..المثلث الذهبي 
لنادي أتلتيكو أريبيا اإلماراتي  اجلوية بطل املرحلة األولى

علي ويوسف وعمار

بوينس آيرس ـ وكاالت:
برشلونة  العب  ميسي،  ليونيل  نال 
مــن مؤسســة  جائــزة جديــدة 
أرجنتينية، تقديرا له على مسيرته 
ومنحت  االســتثنائية.  الرياضيــة 
جائزتها  "كونيكــس"  مؤسســة 
مليســي كأفضل رياضي أرجنتيني 
األخيــر، متفوقا على  العقــد  في 
جنوم مثل العــب الكرة خوان رومان 
ريكيلمي والعب التنس خوان مارتني 
مدرب  سيميوني  ودييجو  بوترو  ديل 

أتلتيكو مدريد.
وأضاف ميسي )33 عاما( إلى خزانة 
ألقابه هذه اجلائــزة تقديرا له على 
مســيرته الرياضية خــال آخر 10 
أعــوام، والتي حصد علــى مدارها 
جائزة الكرة الذهبية 5 مرات وجائزة 
احلذاء الذهبي 5 مــرات، وعددا آخر 
مــن اإلجنازات.وتــوج بهــذه اجلائزة 

مثل  األرجنتينية،  الرياضة  أساطير 
العب الكرة الراحــل دييجو أرماندو 
مارادونــا خال عقد التســعينيات 
جابرييا ســاباتيني  التنس  والعبة 
عــام 2000، والعــب كرة الســلة 

إميانويل جينوبيلي.
وفي ســياق التفوق للنجم نفسه، 
ليونيل  األرجنتيني  الســاحر  متكن 
ميســي من معادلة رقــم للقائد 
الســابق لفريق برشــلونة واملدرب 
احلالــي للســد القطري تشــافي 
هيرنانديز.وفي مباراة برشلونة أمام 
ضيفه ديبورتيفو أالفيس في اجلولة 
23 من الــدوري اإلســباني، أصبح 
ميســي )33 عامــاً( الاعب األكثر 
الـ"باوغرانا"  مع  للمباريات  خوضاً 
في الليغا برصيد 505 مباراة معادالً 
في ذلك رقم القائد السابق واملدرب 

احلالي لفريق السد تشافي. 

العواصم ـ وكاالت:
متّ نقل مبــاراة اإلياب من دور الـ32 
مــن مســابقة الــدوري األوروبي 
)يوروبا ليغ( بني أرســنال اإلجنليزي 
وبنفيــكا البرتغالــي التي كانت 
مقررة أصاً علــى ملعب اإلمارات 
في لندن إلى اليونان، بحســب ما 

اعلن االحتاد األوروبي اول امس.
املبــاراة علــى ملعب  وســتقام 

اخلاص  كارايسكاكيس  يورغيوس 
بنادي أوملبياكوس في 25 شــباط، 
نقلت  الذهــاب  مبــاراة  أّن  علماً 
في وقت ســابق من لشبونة إلى 
رومــا بســبب تداعيــات فيروس 
املتحدة  اململكة  قرار  بعد  كورونا، 
وإليها  البرتغال  من  السفر  حصر 
بالرحــات الضروريــة، وأوقفــت 

رحات الطيران بني البلدين.

وسبق لاحتاد القاري أيضاً ان نقل 
مباراة مانشستر يونايتد اإلجنليزي 
سوســييداد  ريــال  ومضيفــه 
اإلسباني في الدور ذاته إلى ملعب 
محايد وحتديداً »أليانز ســتاديوم« 
اخلاص بنــادي يوفنتوس اإليطالي 
في مدينة تورينو فــي 18 احلالي، 
وليــس في ســان سيباســتيان 
بسبب منع الضيوف القادمني من 

إنكلترا دخول إسبانيا.
ونقلت كذلــك مباراة الذهاب في 
النروجي  ذاتــه بني مولــده  الدور 
في  األملاني  هوفنهــامي  وضيفــه 
18 شــباط احلالي إلى فياريال في 
حكومة  منع  بســبب  إســبانيا، 
اوســلو دخول غيــر املقيمني إلى 
الباد، إثر االجراءات املتخذة للحد 

من تفشي كوفيد19-.

ميسي يحصد تكريما جديدا من األرجنتين

نقل مباراة إياب دور الـ32 بين أرسنال وبنفيكا إلى اليونان

ميسي



األميركية  النجمة  حققت 
أرقــام  غرانــدي  أريانــا 
بعد  قياســية  مشاهدات 
رمييكس  لكليــب  طرحها 
 "+35  34" أغنية  موسيقى 
وتعاونت  يوتيــوب.  علــى 
غرانــدي مــع دوجــا كات 
وميغــان ذا ســتاليون في 
حاجز  حطم  الذي  الكليب 
مليون مشــاهدة   13 الـــ 
واحد على طرحه.  يوم  بعد 
أطلقــت  أريانــا  وكانــت 
رمييكــس املوســيقى منذ 
أريانا  وتستعد  تقريباً  شهر 
 DELUXE" نسخة  إلطالق 
الشــهير  ألبومها  مــن   "
إصداره  املقرر   "Positions"
هذا  مــن  وقــت الحق  في 

الشــهر، اخلبر الذي اسعد 
كل عشــاقها ومحبيهــا 
حول العالــم، وتصدر اخلبر 
عدداً مــن املواقــع الفنية 
الشــهيرة وأبرزها  ام ان أي، 
حيث أكــدت النجمة التي 
جارفة  بشــعبية  تتمتــع 
 "Positions Deluxe  " أن 
سيصدر يوم اجلمعة املقبل 

في 19شباط/ فبراير.

كشفت ملكة جمال إيران 
ليلــى أحمد أنهــا أّجلت 
أغنيتها  إصــدار  موعــد 
األولــى التي ســتقدمها 
والتي كان  العربية  باللغة 
من املتوقــع طرحها بداية 
العام، نتيجة االغالق العام 
الذي يشــهده العالم في 
ظل تفشي جائحة كورونا، 
الفتة إلى أن العمل سيرى 
كليب  فيديــو  مــع  النور 
مبتكر قبل حلول الصيف 

املقبل.
واألغنية باللهجة املصرية 
وســتليها أغنيــات أخرى 
أبرزها  متعــددة  بلغــات 
اإلجنليزيــة  اإليرانيــة، 

ناحية  مــن  واإليطاليــة. 
أنها  إلــى  أشــارت  اخرى 
فيــروس  لقــاح  تلقــت 
املاضية  املدة  خالل  كورونا 
إقامتها  مقر  من  وانتقلت 
االمارات  الــى  لنــدن  في 
العربيــة املتحدة لتصوير 
العطور  بأحد  خاص  اعالن 

العربية.

املصــري  املمثــل  تعاقــد 
الكدواني رســمياً  ماجــد 
 " مسلســل  بطولة  على 
الذي من  موضوع عائلــي" 
املتوقــع أن يعــرض علــى 
إحــدى املنصــات الرقمية 
بعد.  التي لم يجر حتديدها 
عشر  من  مؤلف  املسلسل 
حلقــات من إخــراج احمد 
محمد  وتأليــف  اجلنــدي 
عــز وكرمي يوســف وأحمد 
جمال،  وســامح  اجلنــدي 
بقية  إختيار  وجاري حاليــا 
أبطال العمل. ويعد العمل 
البطولة األولــى ملاجد في 
الشاشــة الصغيــرة وأول 
أعمالــه املوجهة خصيصاً 

اإللكترونيــة.  للمنصــات 
دور  فــي  ويعــرض حاليــاً 
فيلم  السينمائية  العرض 
"وقفة رجالة" الذي يتصدر 
شباك اإليرادات، من بطولته 
إلــى جانــب مجموعة من 
رجب  سيد  منهم  املمثلني 
خليل  وأمينة  فؤاد  وبيومي 

التي تشارك بظهور خاص.

أريانا غراندي

ماجد الكدواني

ليلى أحمد

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
افتتحت ميالنيا ترامب زوجة الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب مكتبها اخلاص، بعد ثالثة أسابيع من مغادرتها البيت 

األبيض في العاصمة األميركية واشنطن.
وكتبت ميالنيا فــي تغريدة عبر موقع "تويتر": "تعلن ميالنيا 
ترامب افتتــاح مكتب ميالنيــا ترامب، يرجــى متابعة هذا 

احلساب للحصول على األخبار والتحديثات".
وكشفت شــبكة "ســي إن إن" األميركية، قبل أسابيع، أن 
ميالنيــا ترامب تخطط لفتح مكتب فــي بالم بيتش لدعم 
مبادرتها حتت عنوانBe Best ، وتروج من خاللها لنمط احلياة 
الصحي والسليم بني األطفال واملراهقني، ملساعدة األطفال 
فــي التعامل مع التنمــر عبر اإلنترنت، واالســتعمال اآلمن 

لإلنترنت، ومكافحة إدمان اخملدرات، والعقاقير الطبية.
كما كشــفت تقارير أميركيــة أن ميالنيــا ترامب تتجاهل 
متاما في الوقت احلالــي تفاصيل محاكمة زوجها الثانية في 
الكونغرس، في قضية اتهامه بالتحريض على أحداث اقتحام 
مبنى الكابيتول في العاصمة األميركية واشــنطن الشهر 

املاضي.

الصباح الجديد - وكاالت:
قال امللياردير ورجل األعمال األميركي إيلون ماســك إنه "كائن 
فضائي"، خالل نقاش بالتغريدات عبر "تويتر" مع رجل األعمال 

الهندي كونال شاه.
وتطّرق شاه مؤســس تطبيق "CRED"، لقضية إدارة ماسك 
لشــركات تعمل في قطاعات متنوعة من األعمال، وقال في 
ســؤال وجهه لرائد األعمال األميركي: "كيف تدير شــركات 
تتخطــى قيمتهــا 500 مليــار دوالر في وقت واحــد؟. كيف 
تفعل هذا؟. فأجاب ماســك صاحب شركة "تسال" لصناعة 
السيارات الكهربائية مازحا: "أنا كائن فضائي"، حسبما ذكر 

موقع "إيكونيمك تاميز".
وجنح ماســك في يناير املاضي، بإزاحة جيف بيزوس من املركز 
األول لقائمة أغنى أغنياء العالم، حيث قالت وكالة "بلومبرغ" 
إن تصــدر رجل األعمال البالغ من العمر 49 عاما القائمة، جاء 

بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة.
وميلك إيلون 18 في املئة من أسهم "تسال" في البورصة، كما 

ميلك شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء.
رت ثروة ماســك بـ188.5 مليار دوالر، متجاوزة بـ1.5 مليار  وُقدِّ

دوالر ثروة جيف بيزوس، صاحب مجموعة "أمازون".
وجتاوزت القيمة الســوقية جملموعة "تسال" للمرة األولى في 
يناير املنصــرم عتبة 700 مليار دوالر، مع ارتفاع بنســبة 3 % 

تقريبا في سعر السهم الذي سّجل 755.98 دوالرا وقتها.

إيلون ماسك:
 أنا كائن فضائي

ميالنيا ترامب تفتتح مكتبا 
لتوعية األطفال باإلنترنت

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد ابراهيم
اكــد رئيــس جمعيــة الفنانــني 
التشــكيليني العراقيــني الفنــان 
قاسم ســبتي ان جمعية الفنانني 
"تستعد  العراقيني  التشــكيليني 
إلقامة موســمها الفنــي اجلديد، 
وحتــث اخلطى من اجل صوغ مالمح 
متفردة في تاريخنا الثقافي والفني، 
والشــروع مبنهاج فني كبير حافل 
بالنشــاطات يبدأ مطلع الشــهر 
احلالي،  العام  نهايــة  وحتى  املقبل 

يتميز بعدة نشاطات فنية".
وأضــاف: "العمــل يجــري بــدأب 
ومثابــرة وتظافــر اجلهــود ليكون 
للموســم اجلديد، وقع وخصوصية 
بعد انقطاع طويل عن النشــاطات 
جائحة  بســبب  والثقافية  الفنية 

كورونا" 
 وتابــع: "املعروف ان ســاحة الفن 
العراقي شــهدت غزارة وتطورا في 
اإلنتاج الفني خالل األعوام األخيرة، 
وظهور جيل فني جديد من خريجي 
كليات ومعاهــد الفنون، لذا كانت 
اجلمعية حريصة على التواصل مع 
حركة التشــكيل، وكانت املعارض 
التــي تقيمها اجلمعيــة عبارة عن 
توثيــق حلركة التشــكيل العراقي 
ومتابعــة حركــة الفــن ونتاجات 
الفنانــني، وســجل لرؤيــة االبداع 
الفنــي فــي العــراق الن اجلمعية، 
املؤسســة الفنية األكبــر واألكثر 
إرساء معالم  حركة ونشــاطا في 
الفــن العراقي في ســفر الثقافة 

العراقية".
اما عن اهم املعارض التي ســتقام 
فأوضــح: "ســيكون لدينا املعرض 
الســنوي للجمعيــة، وهو املعرض 
األهم واألكثر جذبا للمشاركة فيه، 
اذ تفتح اجلمعية أبواب املشــاركة 
البالد  فــي  العراقيــني  للفنانــني 
وخارجها. ولدينــا معرض املرأة في 
شــهر اذار املقبل ملناسبة يوم املرأة 
ومعرض جائزة عشــتار،  العاملــي، 

إضافة الى معــرض الطبيعة، كما 
سنقيم معرض )املوديل( أي كل فنان 
يجلب موديل ليرســمه مع إعطاء 
احلريــة للفنان باختيار ما يرســمه 
ويستمر ملدة ثالثة أيام، وبعدها يقام 
االعمال ويستمر  معرض لكل هذه 
ملدة عشــرة أيام، وهناك شــهادات 
تقديريــة لألعمال الفائــزة، ولدينا 

ايضا معرض للنحت".
برعايتها  اجلمعية  "تتواصل  واكد:   
بإقامة معارض  الشــباب  للفنانني 
خاصــة لهم مــن اجــل ان يكون 
نتاجهــم الفنــي علــى ســاحة 
التشــكيل العراقــي، ولدينا مئات 
البصرة  الشــباب من  الفنانني من 
وديالى  وكربالء  والنجــف  والعمارة 
كركــوك. وهناك معــرض )فنانني 

الغربة( يشارك فيه فنانون من  في 
سيقام  وبريطانيا  واسبانيا  هولندا 

خالل شهر تشرين اول املقبل". 
واضاف: "بدأنا االستعداد للمعارض 
منذ أشــهر واطلعنا علــى جتاربنا 
الســابقة، هل جنحــت؟ الن هناك 
ما ميكن ان نســميه هفــوات غير 
مقصــودة، الن العمــل واملتابعــة 
وان  باألخــص  النجــاح،  مقيــاس 
املعارض الســنوية تعــد من اكبر 
املعارض التي تقيمها اجلمعية، ومن 
خالل خبراتنا وطموحنا في البحث 
عــن افضل مــا ميكــن ان نقدمه، 
املعارض،  ان  نقول  منصفني  ولنكن 
مصدر فخر لنا باألخص حني متتزج 
مع  واعمالهم  الشــباب  مواهــب 
اعمال لكبار الفنانني، وهناك أسماء 

فنية جديدة ظهرت، وجتارب شبابية 
رائعة ملعت، وأسماء كان لها صدى 
واسع قد خف بريقها بفعل التكرار 

والكسل.
وفيمــا يخص التشــكيليات قال: 
املرأة ظهرت  "بصراحة في معارض 
أســماء اثبنت لنا انهن لســن اقل 
لهذا  الفنانني،  زمالئهن  من  شــأنا 
كان للمرأة حضور واسع وكبير في 

الكثير من املعارض". 
والن مبنــى اجلمعية فيه قاعة كبرى 
إلقامة املعــارض اجلماعية، ال تصلح 
للمعارض الشخصية، لذا فقد اوضح 
سبتي: "لدينا حملة اعمار منها بناء 
مركز ثقافي فيه قاعة تالئم املعارض 
الشــخصية ومكتبة واروقة لسكن 

الوفود الفنية التي تأتي للجمعية".

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف القائمــون على فيلم ســونيك 
الذى حقق جناحاً كبيــراً خالل مدة عرضه 
العام املاضي، موعد عرض اجلزء الثاني من 
الفيلــم، وأكدوا أن اجلزء الثاني ســيجري 
عرضه في دور الســينما فــي الثامن من 
ابريــل املقبل للعــام اجلاري، وفقــاً ملوقع 

.eurogamer
وتدور قصة الفيلم بشأن مساعدة شرطي 

في بلدة جرين هيلز الريفية كائن باســم 
"ســونيك" على الهرب من احلكومة التي 

تتطلع للقبض عليه.
والقنفذ سونيك، سلســلة ألعاب فيديو 
مت انتاجهــا عــام 1991 وحققــت اللعبة 
مبيعــات وصلــت ألكثر مــن 360 مليون 
نســخة حول العالم، وتدور قصتها بشأن 
احتفال القنفذ "ســونيك" مع األصدقاء، 
ليظهر كائن غريب يعــرف مبلتهم الزمان 

ويسحب اجلميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى 
كل منهم فــي فترة ما من التاريخ، ويجب 
على "ســونيك" إنقــاذ اجلميــع وإيقاف 
الكائــن. ويعد اجلزء األول مــن الفيلم آخر 
أعمــال جيم كارى وشــارك فيــه مع بن 
شوارتز وجيمس مارســدن ونيل ماكدونو 
وآدم بالي وتيكا سومبتر وليان الب وديبس 
هوارد تأليف فان روبيتشاو وإيفان سوسر، 

وإخراج جيف فاولر.

عرض الجزء الثاني من فيلم سونيك لجيم كارى 

جمعية الفنانين التشكيليين 
تستعد لموسم فني حافل 

بغداد - الصباح الجديد
صدر عــن هيئة االعالم واالتصاالت عددان 
 (I-TECH( و  جديدان من مجلتي )تواصل( 
وهما مجلتان فصليتان تعنيان بشــؤون 
الدكتور  اصدارهما  على  يشــرف  االعالم 
علي ناصر اخلويلدي رئيس مجلس االمناء 
وهي املؤسســة املعنية بتنظيم االعالم 

واالتصاالت في العراق.
وتعد هيئة االعالم واالتصاالت في العراق 
االولى من نوعها في الشرق االوسط فيما 
يخص ارســاء معايير التنظيم املتداخل 
لقطاعي االعالم واالتصاالت واصالحهما، 
كون الفصــل بني القطاعــني صار ميثل 

عائقاً يحول دون منوهما وتطورهما.
ان ادارة حتريــر مجلــة )تواصــل( اخملتصة 
 (I-TECH( ومجلــة  اجلماهيري  باالعــالم 
التكنولوجيا  ذات االهتمام في مجــاالت 
واملعلومات، شــأنها ان تعمق العالقة من 
القراء االعالميني واالكادميني وتسهم في 

االرتقاء بواقع االعالم العراقي.
ويسعى رئيســا حترير اجمللتني جادر اجلادر 
وحسني زامل الى احملافظة على طابعهما 
التخصيصي من خالل التركيز على نشر 
مقاوالت وبحوث ودراســات تساعد على 

تطوير وتنمية االعالم احلر في العراق.
جتدر االشــارة الى ان مجلــة تواصل تعد 
مجلة الكترونية فصلية تعنى بشــؤون 
االعالم واالتصاالت تصدر عن هيئة االعالم 
واالتصــاالت ، ومن اجملــالت التي يضعها 
املهتمون بشؤون االعالم على رأس قائمة 
املطبوعات الهادفة واجلادة التي تصدر في 
ورصانة  العربية جلدية محتواها  املنطقة 
املواد التي تنشــر على صفحاتها ناهيك 
عن ســعة انتشــارها اكادمييــا ورواجها 

وتسويقها. ))اصدارات((
صدر عــن هيئة االعالم واالتصاالت عددان 
 (I-TECH( و  جديدان من مجلتي )تواصل( 
بشــؤون  تعنيان  فصليتان  مجلتان  وهي 

الدكتور  اصدارهما  على  يشــرف  االعالم 
علي ناصر اخلويلدي رئيس مجلس االمناء 
وهي املؤسســة املعنية بتنظيم االعالم 

واالتصاالت في العراق.

وتعد هيئة االعالم واالتصاالت في العراق 
االولى من نوعها في الشرق االوسط فيما 
يخص ارســاء معايير التنظيم املتداخل 
لقطاعي االعالم واالتصاالت واصالحهما، 
كون الفصــل بني القطاعــني صار ميثل 

عائقاً يحول دون منوهما وتطورهما.
ان ادارة حتريــر مجلــة )تواصــل( اخملتصة 
 (I-TECH( ومجلــة  اجلماهيري  باالعــالم 
التكنولوجيا  ذات االهتمام في مجــاالت 
واملعلومات، شــأنها ان تعمق العالقة من 
القراء االعالميني واالكادميني وتسهم في 

االرتقاء بواقع االعالم العراقي.
ويسعى رئيســا حترير اجمللتني جادر اجلادر 
وحسني زامل الى احملافظة على طابعهما 
التخصيصي من خالل التركيز على نشر 
مقاوالت وبحوث ودراســات تساعد على 

تطوير وتنمية االعالم احلر في العراق.
جتدر االشــارة الى ان مجلــة تواصل تعد 
مجلة الكترونية فصلية تعنى بشــؤون 

م  عــال ال ا
واالتصاالت 
ر  تصــد
هيئة  عن 
م  عــال ال ا

واالتصاالت 
، ومــن اجملالت 

التــي يضعهــا املهتمــون 
بشؤون االعالم على رأس قائمة 

املطبوعات الهادفــة واجلادة التي 
تصدر في املنطقــة العربية جلدية 

محتواها ورصانة املواد التي تنشــر 
علــى صفحاتها ناهيك عن ســعة 
انتشارها اكادمييا ورواجها وتسويقها.

)I-TECH( و )عددان جديدان من )تواصل

الصباح الجديد - وكاالت:
أنقذ أطباء مبستشفى في مانشستر صبياً 
قاده الفضول البتالع 54 كرة مغناطيسية، 
في محاولة منــه ملعرفة ما إذا كان ميكنه 
جلذب  املغناطيســية  القــوة  اكتســاب 
األشــياء املعدنية إلى جســده وهو داخل 

بطنه.
وفــي التفاصيــل، قالــت الديلــي ميل 

البريطانيــة أن ريلي موريســون 12 عاماً، 
قرر ابتالع كــرات املغناطيــس في يومني 
مختلفــني، بعدما قاده تفكيــره لتجربة 
مفعولها عندما تقتــرب القطع املعدنية 
من بطنه، كما أراد معرفة الشــكل الذي 
ستبدو عليه بعد مرورها عبر نظام جسمه 
الطبيعي، في واقعة غريبة ومؤسفة كما 

وصفها األطباء.

ولكن بعــد مرور يومني، علــى عدم وجود 
الكــرات في معدتــه، قــرر الصغير إبالغ 
والدته مبا فعله الفضول لديه، لتصاب األم 

بصدمة كبيرة.
جراحية  عمليــة  بإجراء  األطباء  وســارع 
عاجلة اســتمرت نحو ست ساعات، خوفاً 
املغناطيس وســط أنســجة  من احتراق 
الصبي أو تســببه في تســمم أعضائه 

احليوية.
وقالــت والدة الصبي 
إن ابتــالع ابنها لهذا 
من  الكبيــر  العــدد 

املغناطيــس  كــرات 
لكنها  باحليــرة،  أصابها 

أشارت إلى حبه للعلوم وشغفه بإجراء 
التجارب على أشياء متعددة.

صبي يبتلع 54 مغناطيسًا بسبب الفضول

الصباح الجديد - وكاالت:
انضمت الفنانة منى زكي لدعم حملة 
"شوف بعيني"، للتوعية مبعاناة أصحاب 
اإلعاقــة البصريــة، لتصبــح النجمة 
اخلامســة التي تدعم احلملــة اخليرية 
في شــهر التوعية بأمراض العني، بعد 
النجوم أحمد فهمي، عال رشدي، ريهام 

عبد الغفور، إجني املقدم.
وشــاركت زكي صورة لها يغلب عليها 

اللــون األســود، عبــر حســابها على 
انستغرام، وعلقت عليها قائلة: الصورة 
لم يدخــل عليهــا اي تعديــل لكنها 
الصورة التي يراهــا املصاب باجللوكوما، 
البصر، وحتدث من  انواع ضعف  اشــهر 
تكون ســوائل على العني بشكل بطيء 
وغير ملحوظ وترفــع ضغط العني وقد 

تؤدي الى العمى.
وتابعت: أحسن طريقة للوقاية املتابعة 

وقياس ضغط العني بانتظام، يستطيع 
الشــخص ضعيــف البصــر بســبب 
اجللوكومــا ان يعيــش حيــاة طبيعية 
لو درب نفســه وتعلــم الكيفية التي 
يســتطيع بها اســتخدام ما تبقى من 
تابعوا مؤسســة  النظر.  علــى  قدرته 
"بصيــرة" خالل هذا الشــهر لتتعرفوا 
على انواع ضعف البصر واخلدمات التي 
نرى  كي  والتدريــب  للتأهيل  تقدمهــا 

بعيون غيرنا ونســتطيع تخيل  العالم 
حياتهم ونفهم احتياجاتهم".

احلملة أطلقتها مؤسسة بصيرة اخليرية 
املتخصصة في دعــم ذوي االحتياجات 
اخلاصة مبناسبة أن فبراير، شهر التوعية 
مبرض ضعــف البصــر، وحســب بيان 
رسمي مت تدشني حملة للتعريف بأنواع 
االعاقــات البصريــة، وطرق مســاعدة 
املرضــى والتوعية بكيف يــرى ضعاف 

البصر احلياة بطريقة مختلفة، مع 
تأكيد أن مصر وحدها تضم أكثر 
مــن 26 مليون شــخص يعانوا 
من ضعف البصــر، من بينهم 
21 مليــون مريض من املمكن 
عالجهم وعودتهم ملمارســة 
احليــاة بصــورة طبيعية إذا 
مت تشــخيص مرضه مبكرا 

وخضع للعالج.

منى زكي: حاولوا رؤية العالم بعيون اآلخرين
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