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الصباح الجديد - متابعة:
وزير اخلارجية األميركي، مايك  أعلن 
بومبيــو، االثنني، أن "رفع الســودان 
من قائمة اإلرهاب جــاء بعد تغيير 

مساره عن نظام عمر البشير".
وأكد بومبيو أن "إزالة الســودان من 
قائمة اإلرهاب دليل على تغير جذري 

في عالقاتنا".
املتحدة  الواليــات  كانت ســحبت 
السودان من  امس االثنني، رســمياً 
الراعيــة لإلرهاب  قائمتهــا للدول 
التي أدرجته فيهــا عام 1993، على 
ما أعلنت الســفارة األميركية في 
اخلرطوم عبر صفحتها على شبكة 

"فيسبوك".
وقالــت ســفارة واشــنطن فــي 
تدوينتها: "مــع انقضاء مهلة إبالغ 
الكونغــرس البالغــة 45 يوماً، وقع 
اعتبار  يلغــي  وزير اخلارجيــة بالغاً 
السودان بلداً يرعى اإلرهاب. ويدخل 
اإلجراء حيــز التنفيذ في 14 كانون 

األول/ديسمبر".
رئيــس مجلس  ومن جانبــه، وجه 
الســيادة االنتقالي السوداني، عبد 

الفتاح البرهــان، "التحية والتهنئة 
للشعب الســوداني مبناسبة خروج 
الســودان من قائمة الدول الراعية 

لإلرهاب".
وقــال "إن هذا العمل العظيم نتاج 
جهــد بذله الســودانيون، ومت بذات 

الــروح التكامليــة جلماهيــر ثورة 
والرسمية"،  الشــعبية  ديســمبر 
الشــكر "جملموعات العمل  موجهاً 
ولإلخوة  والدبلوماســية  الوزاريــة 
واألصدقــاء والشــركاء اإلقليميني 

والدوليني الذين دعموا السودان".
"اإلدارة  علــى  البرهــان  وأثنــى 
القرار  اتخــذت  التــي  األميركيــة 
التاريخي القاضي بشطب السودان 
من قائمة الــدول الراعية لإلرهاب"، 
مشــدداً على أن "القرار سيسهم 
في دعم االنتقال الدميقراطي ويعزز 
فرص جناح الفتــرة االنتقالية ورفاه 

الشعب السوداني".
الــوزراء  رئيس  ومــن جانبه علــق 
السوداني، عبد اهلل حمدوك: "أُعلن 
لشــعبنا خروج اســم الســودان 
لإلرهاب  الراعية  الــدول  قائمة  من 
وانعتاقنــا مــن احلصــار الدولــي 
والعاملي، الذي أقحمنا فيه ســلوك 

النظام اخمللوع".

الواليات المتحدة تشطب اسم السودان
من قائمة الدول الراعية لإلرهاب

دخل حيز التنفيذ أمس االثنين

بغداد ـ الصباح الجديد:
عدت جلنة النفــط والطاقة النيابية 
امــس اإلثنني بيــع النفــط بالدفع 
للدســتور  مخالفاً  قــراراً  املســبق 
ويحمل حلكومات املقبلة اعباء كبيرة.

صــادق  اللجنــة  عضــو  وقــال 
اطلعت  تصريح  في  الســــــليطي 
عليه الصبــاح اجلديد، إن "بيــــــع 
النفط بطريقــــة الدفع املســــبق 
ال ميكــن  اذ  للقانــــــون  مخالــف 

التفريــط بالثــروة النفطيــة، بهذه 
الطريقة، كما أن احلكومة احلالية هي 
وليــس من حقها  االعمال  لتصريف 
مقبلة  لســنوات  بتعاقدات  الدخول 
وتســلم مبالغ قد تــورط احلكومات 

املقبلة مبشــــكالت ال حل لها".  
وأضــاف أن "البلــد مير بأزمــة مالية 
واقتصاديــة صعبة بســبب جائحة 
كورونــا وتقليل صادرات النفــــــط 
مــــــا  مبقــــــدار  العراقــــــي 

يقــــــارب مليــون برميــل يوميــا 
ســــــبب انخفاضا فــي اإليرادات"، 
موضحا أن "جميع الــــدول املصدرة 
للنفــط مت تقليل الكميــات املصدر 
منها بنحو 23 باملئة". وأشــــار إلى 
أن "الدول اتخذت اســاليب لتكييف 
نفســــها عبر تقليل النفقات وزيادة 
اإليرادات ولكن مع االســف احلكومة 
العراقية عاجزة عن ايجــــــاد حلول 
ناجعــــــة، لــذا اجتهــــــت لبيع 

“هذا  أن  الســــليطي  ورأى  النفط". 
القرار خطير، اذ يعد وتســلم األموال 
بشكل مسبق تصرفــــا بثــــروات 
العراقيــني وفق املــــــادة 111 و112 
من الدســــــتور، حيث ال يجوز بيع 
التصدير  قبل  االموال  وتسلم  النفط 
مالية  اعبــاء  ذلــك سيشــكل  الن 
واقتصاديــة ويرحل االزمــات، كما ال 
ميكن تســــلم االموال وفق االسعار 

املتدنية في الوقت احلاضر".  

 بيع النفط بالدفع المسبق يخالف الدستور 
ويحمل الحكومات المقبلة اعباء كبيرة

الطاقة النيابية:

السليمانية ـ عباس اركوازي:
وصــل حــدة التوتــر بــني احلــزب 
وحزب  الكردســتاني  الدميقراطــي 
العمــال الكردســتاني ال PKK  الى 
مرحلة املواجهة العسكرية املباشرة، 
بعد ان فشــلت جهود الوساطة من 
احتواء التشنج اخلطير الذي تشهدة 

العالقة بني اجلانبني.
حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ 
من جبال قنديل في اقليم كردستان 
مالذا له ويخوض قتاالً شرســَا منذ 
عــام 1984 ضــد الدولــة التركية، 
يتهم احلزب الدميقراطي بالتعاون مع 

اجليش التركي للقضــاء على الثورة 
الكردية في كردســتان تركيا، بينما 
يتهم احلــزب الدميقراطي الPKK بان 
عملياته ضــد اجليش التركي خلقت 
مشــاكل مع تركيا، كان االقليم في 
غنى عنها، وان اســتمرار االعتداءات 
يأتي  االقليم،  اراضــي  على  التركية 
جراء تواجد حزب العمال الكردستاني 

على اراضيه.
في احــدث تصعيــد للتوتــر الذي 
ينــذر باندالع حــرب كرديــة كردية، 
أدى هجــوم شــنه مســلحو حزب 
فــي   PKK الكردســتاني  العمــال 

وقت متأخر من ليلــة االحد املاضي، 
البيشــمركة في نقطة  على قوات 
تفتيش شــمال محافظة دهوك الى 
استشهاد ضابط برتبة مالزم اول في 

قوات البيشمركة.
ووقــع الهجوم فــي قرية ديرشــي 
شمالي  "العمادية"  لقضاء  التابعة 
محافظــة دهوك، وهــو األحدث من 
املنطقة،  بعدمــا شــهدت  نوعــه 
هجمــات مماثلــة شــنها العمــال 
عسكرية  قوات  على  الكردســتاني 
الدميقراطي في دهوك  للحزب  تابعة 

الشهر املاضي.

وقالــت مصادرحكومية، أن الضابط 
الشهيد هو مســاعد قائد السرية 
الثانية في الفــوج الثالث من قوات 
احلزب  لبيشــمركة  التابعة  زيرفاني 
الدميقراطي، وســبق أن شــارك في 

العديد من املعارك ضد داعش.
بــدوره وبينما نفى قيــادي في حزب 
للصبــاح  الكردســتاني  العمــال 
اجلديد، االتهامات التي وجهها احلزب 
الدميقراطي حلزبه، اشار الى ان قوات 
احلــزب الدميقراطي، هــي التي بدات 
ال  واســتهداف عناصر  النار  باطالق 
PKK التي قامت بالدفاع عن نفسها.

خسائر بشرية في أحدث قتال بينهما 

الديمقراطي والعمال pkk على شفى حرب كردية كردية

اميركا تبدأ التطعيم بلقاح فايزر بايونتيك
تحويل ميناء خور الزبير التجاري3 والوباء يتسارع في أوروبا

6 إلى نفطي دعما لالقتصاد الوطني

بغداد - الصباح الجديد:
اكد اخلبير االقتصادي باســم 
أنطوان امس االثنني، ان ارتفاع 
اسعار النفط العاملية سينهي 
ازمة العراق االقتصادية، مبينا 
ان التعويل الكثير على صعود 
ازمة  سيسبب  النفط  اسعار 

جديدة.
وقــال انطــوان فــي تصريح 
ان  اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه 
 50 “وصول ســعر النفط الى 
الواحد سينهي  للبرميل  دوالر 
االزمــة االقتصادية في العراق 

وينهي ازمة الرواتب”.

واضاف ان “رفع ســعر النفط 
لدوالر واحد في الســنة يعني 
انتهــاء العجــز مبوازنة 2021 
بقــدر ترليون دينــار وفي حال 
دوالر   45 بنحــو  النفط  تقدير 
للبرميــل النفطي فان العجز 

سينخفض بشكل تلقائي”.
وأشار انطوان الى ان “احلكومة 
مطالبة بعــدم التعويل على 
ارتفاع اســعار النفــط كثير 
بالتزامــن مع عودة النشــاط 
االقتصــادي العاملــي وعليها 
جديدة  اقتصادية  بدائل  ايجاد 

لتمويل العجز”.

اقتصادي: ارتفاع النفط دوالرا واحدا يعوض 
عجز ترليون دينار في موازنة 2021

بغداد - الصباح الجديد: 
النيابية  املاليــة  اللجنة  رجحت 
تغييرات على  إجراء  االثنني،  امس 
مشــروع قانون املوازنــة العامة 
للعــام 2021 وتعديل احتســاب 

أسعار النفط.
وقال عضو اللجنــة عبد الهادي 
الســعداوي في تصريــح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، ، إن "تعافــي 
أســعار النفط ووصولها إلى 50 
دوالرا سيساهم في تقليل العجز 

املالي في املوازنــة العامة للعام 
العجز  أن كانت قيمة  2021 بعد 
يقدر ب 50 ٪ من املبلغ اإلجمالي 

للموازنة.
من  ترى  "احلكومــة  إن  وأضــاف 
الضــروري رفــع أســعار النفط 
مع  يتناســب  العامة  باملوازنــة 
السعر احلالي للنفط في األسواق 
"املوازنة  إن  إلــى  الفتا  العاملية"، 
عدت سابقا من قبل املالية بسعر 

41 دوالرا للبرميل الواحد".

بغداد - الصباح الجديد:
البعيجي  منصــور  النائــب  اكد 
أن قانــون االقتراض  امس االثنني، 
الذي صوت عليــه مجلس النواب 
من اجل ســد العجز املالي للبلد 
يتضمن عــدة فقرات مــن بينها 
عــدم دفــع اي مبلغ مالــي الى 
حكومة اقليم كردســتان اال بعد 
ان تلتــزم بتســليم النفــط الى 

شركة سومو.
وقال البعيجي في بيان: إن “اتفاقا 
تقوم بــه اي جهة مــع حكومة 
اقليم كردســتان قبل ان يســلم 
وكافة  احلدودية  واملنافــذ  النفط 
احلكومة  الــى  االخرى  االيــرادات 

االحتاديــة يعتبر خرق لقانون متويل 
التي  وتتحمل اجلهة  املالي  العجز 
القانونية  التبعــات  خرقتة كافة 

والدستورية امام الشعب”.
وأضاف، ان “اي محاولة خلرق قانون 
االقتــراض ودفع امــوال حلكومة 
اقليم كردستان كما كان يحصل 
للقانون  يعتبــر ضــرب  ســابقا 
والدستور ونهب لثروات محافظات 
العراق خصوصــا املنتجة للنفط 
والتي تسلم كافة ايراداتها خلزينة 
الدولــة وهذا االمر ال ميكن القبول 
او السماح به نهائيا وسيكون لنا 
موقف داخل قبــة البرملان ولن مير 

مرور الكرام نهائيا”.

نائب يحذر من خرق قانون االقتراض 
بصرف مبالغ لحكومة إقليم كردستان

المالية النيابية : سعر احتساب النفط  
يعدل في الموازنة إلى 49 دوالرا

بغداد - وعد الشمري: 
اكــدت اللجنــة املاليــة في 
مجلس النــواب امكانية مترير 
نهايــة  قبــل  موازنــة ٢٠٢١ 
ان  الى  املقبل، مشيرة  الشهر 
اللحظات  تســتغل  احلكومة 
االخيرة باجراء مباحثات لزيادة 
حصــة تصديــر العــراق من 
النفط، وضمان استقرار سعر 

صرف الدوالر.
اللجنـــة  عضـــو  وقـــال 
النائـــب فيصل العيســاوي، 
فـــي تصريـــح إلى "الصباح 
اجلديد"، ان "احلكومة االحتادية 
في  طويال  وقتــا  اســتغرقت 
املناقشات على مشروع قانون 

املوازنة".
وتابع العيساوي، ان "النقاشات 
فنية  قضايــا  حــول  متحورت 
باخلالفات  تتعلــق  وال  بحتــه 
السياســية او االستحقاقات 
على حساب  لشرائح  الفئوية 

االخرى". 
القوى  "جميع  ان  الى  واشــار 
والكتــل في مجلــس النواب، 
متفقــة علــى متريــر موازنة 
٢٠٢١، وعدم تعطيلها حتت اي 

ذريعة كانت".
وتوقع العيســاوي، ان "حتسم 
احلكومة اجلدل حول املشــروع 
وترسله  احلالي  األسبوع  خالل 
الــى مجلــس النــواب الذي 

ينتظره بفارغ الصبر".
احلالية  "املؤشــرات  ان  وبــني، 
تظهــر امكانيــة ان يصــوت 
القانون  النواب علــى  مجلس 
الثاني  نهايــة كانــون  قبــل 

املقبل، شرط ان تفي احلكومة 
نقاشاتها  وحتســم  بتعهدها 

خالل ايام قليلة". 
ان  العيســاوي،  ويواصــل 
"تعطيــل احلكومــة إلقــرار 
املشــروع يعــود الى ســببني 
االول املفاوضــات مع منظمة 
الدول املصــدرة للنفط )اوبك( 

العراق من  زيادة حصــة  بأمل 
الصادرات". 

ويسترسل، ان "السبب الثاني 
يكمن بالتخطيط الذي يجريه 
املركزي لضمان اسقرار  البنك 
ســعر صرف الــدوالر مقارنة 

بالدينار العراقي". 
ان  الى  العيســاوي،  ومضــى 

"احلكومــة بحســم هذيــن 
الرســال  ســتبادر  االمريــن 
املشــروع بأســرع وقت بغية 

التوصيت عليه".
مـــن جانبـــه، ذكـــر عضو 
كوجـر  جمـال  النائب  اللجنة 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، ان 
فــي  مستمـــرة  احلكومــة 

كانت  ومهما  املوازنة،  تعطيل 
يعد مخالفة  فذلــك  الذرائع، 

قانونية".
"الوضع  ان  كوجــر،  واضــاف 
بارتفاع  حتســن  االقتصــادي 
مع  بالتزامن  النفط،  اســعار 
لقاح مضاد  توفير  عن  احلديث 

لكورونا قريبا".

وشدد، على ان "مجلس النواب 
للموازنة  قانون  الي  يصوت  لن 
ال يتفق مع الوضع االقتصادي 

الراهن".
لــم  احلكومــة  ان  يذكــر 
اي  املاضـــي  العـــام  تقــدم 
موازنـــة للبالد بسبب االزمة 

االقتصادية.

المالية النيابية: البرلمان يعتزم إقرار موازنة 
2021 قبل نهاية كانون الثاني المقبل 

مجلس النواب "ارشيف"

مناقشات لزيادة صادرات العراق النفطية

تقريـر

تنفيــذ  عرقلــة  شــغلت 
الكبير،  الفاو  مشروع ميناء 
متعددة  اطراف  بني  جتاذبات 
شــهد  ان  بعــد  ســيما 
التفاوض ما بني وزارة النقل 
وشــركة دايو الكورية التي 
تنفيذ  تتولى  ان  ينبغي  كان 
الى  أدت  خالفات  املشــروع، 
ان يقــدم البعض شــركة 
اســتعدادها  أبدت  صينية 

لتنفيذه
وملا كان مــن الضروري، حل 
ان  يضمن  بنحو  اإلشكاالت 
ينفذ املشروع وفق مصلحة 
البــالد، نضع هنــا مقارنة 
بــني الشــركة الصينيــة 
وبني شــركة دايــو الكورية 
رســمية  وثائق  "بحســب 
وزارة  مــن  رســمي  وحتليل 

النقل " 

الشركة الصينية
شــركة  تأسســت   -  1

 * 1978CMEC
2 -  شركة متخصصة في 
االستشــارات الهندســية 

وعمــل خطط للمشــاريع 
والبناء املدني

3 -  ال متلك خبــرة في بناء 
املوانئ 

4 - لم تقدم لــوزارة النقل 
النشــاء  وفنياً  مالياً  عرضاً 

امليناء بشكل رسمي
5 -  قدمت عدداً من املشاريع 
املرافقــة النشــاء املينــاء 
بشــكل مجــاٍن وتراجعت 

عنها فيما بعد
6 -  تكلفــة انشــاء امليناء 
اذا مــا مت التعاقــد معها 3 
مليــارات و 150 مليون دوالر 
مع احتساب فوائد القروض

ضمانــاً  تقــدم  لــم    -  7
للحكومــة العراقيــة بعد 

اكمال املشروع 
8 - تقــوم بحفــر حــوض 
الســفن بعمــق 9 أمتــار 
ومبســاحة 36 مليــون متر 

مربع*
بعد  بالعمل  املباشــرة   -  9

عام من تاريخ توقيع العقد
.....................................

شركة دايو الكورية
1 - تأسســت شــركة دايو 

الكورية عام 1967 
2 - شــركة متخصصة في 

بناء املشاريع العمالقة
3 - متلــك خبرة فــي البناء 
ومن ابرز مشاريعها محطة 

تشرنوبل
4 - قدمــت عرضاً بشــكل 
احلكومــة  الــى  رســمي 
العراقية النشاء ميناء الفاو

5 - لــم تقــدم للحكومة 
مرافقة  مشــاريع  انشــاء 

بشكل مجاني
6 - تكلفة انشــاء مشروع 
يبلغ  معهــا  الفــاو  ميناء 
مليــون  و625  مليــار   2
متويلة  وميكن  دوالرامريكــي 

على شكل دفعات
للحكومــة  قدمــت   -  7
 100 ملدة  ضمانــاً  العراقية 

سنة على املشروع
8 - تقــوم بحفــر حــوض 

السفن بعمق 19.8م 
9 - املباشرة بالعمل بعد 10 

ايام من تأريخ توقيع العقد

ميناء الفاو..المشروع المؤجل الكبير

التزم

 بوسائل

 الوقاية



محليات 2

البصرة - سعدي السند :

تواصل الشــركة العامة ملوانئ 
أنشــطتها  تنفيــذ  العــراق 
وفعالياتهــا املينائية في مواقع 
عملها في البحر وفي اليابســة 
وفــق خطة العمــل التي تؤكد 
لتعزيز  الكبير  حضورهــا  فيها 
ايراداتها  لتعظيــم  برامجهــا 
الوطنــي  األقتصــاد  خلدمــة 
واكتساب ســمعة عاملية أكبر 
جتعل مــن موانئنــا في مصاف 

موانئ دول العالم .

اإلبحار اآلمن

جــاء ذلك في حديــث للدكتور 
املهنــدس فرحان الفرطوســي 
مدير عام شــركة موانئ العراق 
ل ) الصباح اجلديــد ( مضيفا : 
ان موانئنا تعلن جاهزية قنواتها 
لألبحار األمن واستقبال السفن 
على مدار 24 ساعة بعد انتشال 
التي كانت  )الصاحليــة(  الغريق 
تعيق مرور الســفن اوقات الليل 
فــي ضــوء توجيهــات الكابنت 
ناصر حسني الشبلي وزير النقل 
األتصال  عبر  اليومية  ومتابعاته 
ومن خــال أكثر من زيــارة قام 
بهــا ملواقع العمل فــي املوانئ 
العراقية بضرورة تنظيف قنواتنا 
املاحية من الغوارق حيث مت رفع 
اكثر الغــوارق التي تعيق وصول 
الســفن الى موانئنا ، مشــيراً 
الى استمرار العمل لرفع جميع 
الغوارق وفق جــدول زمني معد 
من قبل اإلدارة العليا واالقســام 

ذات العاقة .
و بــني الفرطوســي ان  أرصفة 
الشــركة جاهــزة الســتقبال 
لياً  بالبضائع  احململة  الســفن 
و نهــاراً ، بعد انتشــال الغريق 
ورفــع  الصاحليــة  الســاحبة 
التــي  التحذيريــة  العوامــات 
وضعت حول الغريق في قناة ام 

قصر املاحية 
من جهتــه اكــد الكابنت رمزي 
السيطرة  قســم  مدير  ايشــا 
و التوجيــه البحــري ان  القناة 

الى  عبداهلل  خــور  من  املاحية 
خور الزبير مروراً بأم قصر جاهزة 
الساعة  مدار  على  السفن  ملرور 
، موضحــاً ان عمليــات املاحة 
البحرية توقفت في اوقات الليل 
بســبب وجود الغريق الصاحلية 
منذ مطلع شهر مايس من هذا 

العام 

آلية العمل املشترك مع 
املنافذ

وبحثنــا مــع مدير عــام هيئة 
عمر  الدكتور  احلدوديــة  املنافذ 
الوائلي في مقر الشركة ، سبل 
التنسيق مبا يخدم تطوير العمل 

املشترك في املنافذ البحرية 
املوانئ  ان  و قــال الفرطوســي 
العراقية تعمل بتنسيق عال مع 

املنافــذ احلدودية لضمان  هيئة 
تأمني انســيابية العمل ، مبيناً 
ان أدارة املوانئ داعمة و مساندة 
لعمل الهيئة مبا يســهم جناح 

املهام املناطة بها . 
و أضاف : ان اللقاء تناول أهمية 
مشــروعي ســاحة الترحيــب 
الكبرى و السياج األمني مليناءي 
أم قصــر الشــمالي و اجلنوبي ، 
مبدياً اســتعداد املوانئ لتذليل 
كافــة العقبــات التــي تعيق 

انسيابية العمل املشترك

صيانة العوامات البحرية 

وأكــد لقد باشــرت الشــركة 
، شــعبة  العراق  ملوانئ  العامة 
التنوير البحــري بصيانة وادامة 
واستبدال املصابيح العاطلة في 

عوامات الداللــة البحرية لقناة 
خور عبداهلل و ذلك للمرور اآلمن 
للوحدات البحرية والسفن التي 

تأم املوانئ 
 والعمل بضــرورة إدامة وتأثيث 
البحريــة  املاحيــة  القنــوات 
بعوامــات الداللــة البحرية مبا 
يضمن سامة السفن التجارية 
املتنوعة التي تأم موانئ الشركة 
فــأن موانئ العــراق تعمل على 
و  وإدامة  اليــوم بصيانــة  مدار 
البحرية  الداللــة  عوامات  انارة 
وبجهود  املاحية  قنواتنا  بكافة 
إســتثنائية من ماكات التنوير 
البحري العائد لقسم السيطرة 
والتوجيــه البحريــة ، ذلك من 
أجل ســامة و انسيابية دخول 

السفن القادمة واملغادرة 
من جانبه بني الكابنت رمزي ايشا 

مدير قسم السيطرة والتوجيه 
ان ماكات القسم في  البحرية 
بصيانة  قاموا  البحــري  التنوير 
و ادامة و إنــارة عوامات الداللة 
البحريــة رقم )2 ,3 ,24 ,27 ,30( 
الصعبة  اجلويــة  الظروف  رغم 
و أرتفاع االمــواج ذلك من أجل 
مرور الســفن الداخلة واخلارجة 
مــن والى قنــاة خــور عبداهلل 

بأنسيابية و أمان .

 ساحة خلزن البضاعة املبردة 

وأوضح الدكتور املهندس فرحان 
باشــرت  لقــد   : الفرطوســي 
العراق  العامة ملوانئ  الشــركة 
البضاعة  خلزن  ســاحة  بإنشاء 
املبردة في ميناء أم قصر اجلنوبي 
الطاقة  لرفع  برنامجهــا  ضمن 

اخلزنية للموانئ .
الطاقة  زيادة  ألهمية  ذلك  وجاء 
اخلزنيــة فــي املوانــئ ، وبدأت 
تنفيذ  اعمال  االولى من  املرحلة 
في  املبردة  البضائع  ساحة خزن 

ميناء أم قصر اجلنوبي .
من جانبــه بني مديــر ميناء أم 
قصــر اجلنوبــي الكابــنت مازن 
خريبط ان ســاحة اخملازن املبردة 
الواقعــة عنــد مدخــل امليناء 
ستكون بواقع 22 الف متر مربع 
املبردة  البضاعــة  ألســتيعاب 

القادمة الى امليناء .
و ان شــركة كراســو ستنفذ 
مشــروع انشاء ســاحة اخملازن 
املبردة في ميناء ام قصر اجلنوبي 
التي  املطلوبة  املواصفات  ضمن 
لرفع  املوانئ  شركة  اشترطتها 

الطاقة اخلزنية في امليناء

 قنواتنا المالحية جاهزة لإلبحار اآلمن واستقبال 
السفن وخططنا مستمرة لتعظيم األيرادات

مدير عام شركة موانئ العراق يتحدث للصباح الجديد:

موانئ العراق تعلن 
جاهزية قنواتها 

لألبحار األمن 
واستقبال السفن 

على مدار 24 ساعة 
بعد انتشال الغريق 

)الصالحية( التي 
كانت تعيق مرور 

السفن اوقات الليل 
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مدير عام الشركة العامة ملوانئ العراق يتحدث ملراسلنا في البصرة

واسط - الغانم 
تفقد محافظ واسط الدكتور محمد جميل املياحي 
وبرفقتــه مدير بلدية الكوت املهندس حيدر جســام 

حمود األعمال واملشاريع في احملافظة .
وكان ضمن جوالته وأهمها مشــروع تطوير منطقة 
اخلاجية برئاســة دائرة املهندس املقيم الدكتور احمد 
ســليم عبد اللطيف حيث تضمنت األعمال تطبيق 
املقرنص لارصفة إضافة الــى بقية األعمال األخرى 
املناطة بها الشركة وكذلك أشرف على أعمال قشط 

وصيانة االجزاء املتضررة لطريق كوت/بغداد .
ووجه احملافظ املاكات العاملة في وحدة هندسة املرور 
على صيانة واكســاء األجزاء املتضررة في محافظة 
واســط إضافة إلــى متابعته مشــروع تطوير طريق 
كوت/عمــارة حيــث تضمنت األعمال قلــع جزء من 
التربة ومعاجلة الروطانات في هذا الطريق لكونه من 
الشوارع احليوية واملهمة في احملافظة والذي يعتبر ممرا 

بني احملافظات.
ووجه محافظ واســط كل الشكر والتقدير إلى مدير 
بلدية الكوت واملاكات الهندسية والفنية العاملة ملا 
يبذوله ويقدموه من جهود وعطاء في تقدمي اخلدمات 

للمواطنني وللمحافظة ومن اهلل التوفيق.

بغداد - الصباح الجديد :
شارك الكابنت ناصر حسني الشبلي في  االجتماع 
اخلامس والســبعني للجمعية العمومية لشركة 
اجلســر العربي للماحة الذي عقد في العاصمة 
املصرية القاهرة بحضور نظيريه املصري و االردني .
وقال الوزير لقد مت التباحث في االجتماع حول اقرار 
املوازنة التخطيطة للشــركة للسنة ٢٠٢١ التي 
تضــع اخلطوط العريضة لعمل الشــركة واليات 
التنفيذ ، مضيفا ان االجتماع تناول ايضا تداعيات 
جائحة كورونا على اداء وعمل الشركة التي تأثرت 
كباقي املؤسســات في العالم جراء تفشــي هذا 
الوباء، إلى جانب توصيات مجلس إدارة الشركة في 

ادارة تلك التداعيات ودراسة بنود جدول األعمال .
كمــا عقــد الوزير اجتماعــا مع نظيــره االردني 
لبحث تسهيل عبور البضائع األردنية إلى السوق 
العراقية مبا يحقق املصلحة العامة لقطاع النقل 

في البلدين .
من اجلدير بالذكر ان  شركة اجلسر العربي للماحة 
تعقد اجتماعاتها مرتني سنويا استنادا إلى املادة 
31 من النظام األساســي، وذلك إلقــرار امليزانية 
العامة، واملوازنة التخطيطية التي يعدها مجلس 
اإلدارة في إطار األهداف واخلطة العامة  للشركة.

عامر عبدالعزيز 
اعلنــت وزارة التجــارة ان وتيرة 
تســويق الشــلب تتصاعد في 
احملافظات الشــلبية مقارنة مع 

االيام املاضية . 
وقالت الشــركة العامة لتجارة 
احلبــوب في تقرير لهــا نقا عن 
عجي  عبدالرحمــن  املهنــدس 
الشــركة  عام  مديــر  طوفــان 
التســويق  ان متوســط معدل 
اليومي اخــذ بالتصاعد مقارنة 
مع االسبوعني املاضيني من خال 
مامت اســتامة مقارنــة مبا كان 

يسوق ملواقعنا . 
معــدل  ان  طوفــان  واضــاف 
التســويق اليومــي كان يتراوح 
خال االيام االولى حتى منتصف 
مابني  تراوح  الثاني  تشرين  شهر 
)الف الى الف وخمســائة ( طن 
يوميا  الفــي طن  الى  ليتصاعد 
حتى ٢٣ تشرين الثاني املاضي  ، 

ليتصاعد الى 3 – 4 االف طن .
ولفــت  املدير العام الى انه وبعد 
النجف  في  الشــركة  فرع  زيارة 
ولقاء النائب االول حملافظ النجف 
و اللقاء املشترك مع اعداد كبيره 
من الفاحني فــي املواقع التي مت 
وبينوا  لهم  واالســتماع  زيارتها 
فيه الى مشــكلة ارتفاع نسبة 
الرطوبة ومت حســم املوضوع من 
خال رفع النســبة نصف درجه 
للتصاعد وتيرة التسويق بشكل 
التسويق  معدل  ليصل  ملحوظ 

بحدود 5 االف طن يوميا . 
واشــار مديــر عام الشــركة ان 
معدل التســويق بعــد انقضاء 
الشــهر االول للتســويق وصل 
ملواقعنا  اليومي  االستام  معدل 
الى  االف  ليستقر مابني خمسة 
ســتة االف طن وهو املعدل الذي 
كنا نطمح له كشركة منذ بدء 

حملة التسويق . 

وكشــف الى كميات الشــلب 
التي سوقت لغاية انتهاء العمل 
بلغــت ) 131,678( طنــا توزعت 
كاالتي  الســت  احملافظات  على 
النجف ســوقت ) 62,234( طنا 
وهي فــي مقدمــة احملافظات و 
 )53,056  ( ســوقت  الديوانيــة 
طنا وبابل ســوقت ) 7,964( طنا 
واملثنــى ســوقت ) 4,090( طنا 
وميســان ســوقت )4,260( طنا 
الرفاعي ســوقوا  واخيرا  فاحو 
الى ســايلو الرفاعــي ) 73.832( 

طنا . 
مديــر عام الشــركة اوضح الى 
اخلطة الزراعية حملصول الشــلب 
 ٢٠٢٠-٢٠٢١ الزراعي  للموســم 
قد اســتثنت محافظات واسط 
و ديالى من زراعة الشــلب والتي 
ســوقت العام املاضي مجمعته 
لغايــة اليوم  بحــدود ) 11.932( 

طنا .

 احمد عباس
الديوانية  محافظة  اعلنت 
عن مباشــرتها باإلجراءات 
القانونيــة لتنفيذ عدد من 
مختلف  وفــي  املشــاريع 
اجلهود  إطار  في  القطاعات 
الواقع  لتحســني  الرامية 

اخلدمي والعمراني . 
وقال املعــاون الفني حملافظ 
ناظم  املهندس  الديوانيــة 
الشبلي ل - الصباح اجلديد 
العقود  ان ماكات قسم   -
اعلنت عن عدد من املشاريع 
قطاعات  وفــي  املتنوعــة 
مختلفة ضمن تخصيصات 
العام ٢٠١٩ وبني الشــبلي 
وزعت  التــي  املشــاريع  ان 

على مركــز وأقضية وقرى 
إنشــاء  تضمنت  احملافظة 
وشــبكات  وجســور  طرق 
ماء  ومجمعــات  مجــاري 
وإنشــاء  شــوارع  وتبليط 
ومشــاريع  مغلقة  قاعات 
مباشــرة  لها عاقة  أخرى 
املواطنــني مؤكدا  بحيــاة 
خضــوع املشــاريع حتــت 
طيلة  واملتابعــة  الرقابــة 
لضمان  تنفيذهــا  مراحل 
الشــروط  وفــق  إجنازهــا 
املــدد  وخــال  املطلوبــة 
احملــددة محذرا الشــركات 
واملقاولــني مــن إجــراءات 
الذين  قانونية صارمة بحق 
بتنفيذ  تلكؤهــم  يثبــت 

املشــاريع الفًتا الى مساع 
يبذلهــا محافظ الديوانية 
وعدد من املســؤولني لرفع 
املاليــة  التخصيصــات 
للمحافظــة لغرض تنفيذ 
حاجــة  تســد  مشــاريع 

املواطن من اخلدمات .
محافظــة  ان  يذكــر 
قلة  من  تعانــي  الديوانية 
التخصيصــات املالية رغم 
حاجتها الى تنفيذ مشاريع 
خدميــة ممــا فــرض على 
مســؤوليها رفع التنسيق 
مــع اجلهــات احلكوميــة 
تخصيصاتها  لزيادة  العليا 
اخلدمي  الواقع  لتحســني 

والعمراني .

محافظ واسط يتفقد سير العمل 
لتنفيذ المشاريع الخدمية 
والعمرانية في المحافظة

وزير النقل يشارك في 
اجتماعات الجمعية العمومية 
لشركة الجسر العربي للمالحة

تجارة الحبوب تكشف عن تصاعد وتائر حملة التسويق في المحافظات الشلبية معاون محافظ الديوانية يطلع على 
تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة

بمواصفات أوروبية وبطاقة ) ٥٠٠ ( ألف بطارية سنويًا

بغداد - الصباح الجديد :

أعلــن مدير عام الشــركة العامة 
لصناعة السيارات واملعدات إحدى 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
املهندس حافـــظ عبـــود مجيـد 
عــن قرب إكمــال مشــروع إنتاج 
البطاريات عدمية اإلدامة ) العيـــن 
السحريـــة ( في معمـل بابـل ) ١ 
( مبصنع البطاريات التابع للشركة 
بطاقة ) ٥٠٠ ( ألف بطارية سنوياً 
) بغـداد  بعامة جتارية حتمل أسم 
( لتلبيــة جزء من حاجة الســوق 
النوع مــن البطاريات  احمللية لهذا 
مبواصفات أوروبية وأسعار منافسة 
جداً مع منح ضمان ملدة ) ٦ ( أشهر 

من تاريخ بيع البطاريـة . 
وأفصـــح مدير مصنع البطاريات 
محمـد  طاهـر  محمـود  املهندس 
عن إجنــاز أكثــر مــن ) ٩٥% ( من 

أعمال نصب خط إنتاج البطاريات 
عدمية اإلدامة والوصول إلى املراحل 
النهائيــة في التشــغيل واإلنتاج 
التحتية  البنى  إكمــال  عن  فضاً 
باملشروع  اخلاصة  اخلدمات  وجميع 
بجهــود اســتثنائية وجبــارة من 

ماكات املصنع .
ولفت مدير املصنع الى ان مشروع 
البطاريــات عدمية اإلدامة مت  إنتاج 
إنشــاؤه من تخصيصــات اخلطة 
 ٢٠١٣ ( لاعوام من  االســتثمارية 
ولغايـــة ٢٠١٧ ( بالتعاقــد مــع 
شــركة ســوفيما االيطالية وقد 
املشــروع  تنفيذ  في  تأخير  حصل 
بســبب األحداث والظروف األمنية 
خــال  البلــد  شــهدتها  التــي 
السنوات املاضية والوضع الصحي 
 ، وباء كورونا  الصعب جراء تفشي 
الفتاً الــى وصول اخلبراء اإليطاليني 
مؤخراً إلكمال مــامت إجنازه من قبل 
اخلبرة  ذوي  املصنع مــن  مــاكات 
واالختصــاص والذيــن مت تدريبهم 

فــي مقــر الشــركة االيطاليــة 
ولتدريب عدد من مهندسي وفنيي 
الذين  اجلدد  واملهندســني  املصنع 
مت تعيينهم كعقود من الشــباب 
اخلريجــني األوائــل وباختصاصات 
هندسية مختلفة لتكامل اخلبرات 

في املصنع .
واكد مدير املصنــع على ان جميع 
صديقة  اخلــط  ومعدات  مكائــن 
للبيئة وتعمل بأحدث التكنولوجيا 
عدمية  البطاريات  إلنتــاج  العاملية 
عالية  أوروبية  مبواصفــات  اإلدامة 
جداً وبســعات ) ٦٢ ، ٧٤ ، ٩٠ ، ١٠٠ 
( أمبيــر بطاقــة ) ٢٠٠٠ ( بطارية 
باليوم و ) ٥٠٠ ( ألف بطارية سنوياً 
حيث متتاز هذه البطارية بكفاءتها 
العاليــة وبعمر تشــغيلي طويل 
واســتخدامه في مختلــف أنواع 
وبســعر منافس جداً  الســيارات 
 ٦  ( وبضمان  األجنبي  للمســتورد 
( أشهـــر .  ولفـــت مدير املصنع 
والصعوبات  املشــكات  أهم  الى 

توفير  بضرورة  واملتمثلــة  القائمة 
الطاقة الكهربائية التي يحتاجها 
توقفه  عــدم  للمشــروع لضمان 
وتلف املنتجات وتوفير املادة األولية 
) مـــادة الرصاص ( من خال جتميع 
دوائر  من  املســتهلكة  البطاريات 
الدولــة كافة ، ســيما وان هناك 
عزوف من بعض دوائــر الدولة في 
تســليم البطاريات املســتهلكة 
البطاريات برغم صدور  الى مصنع 
قــرارات حكوميــة ســابقة بهذا 
، الفتا الى ان الشــركة  اخلصوص 
تدرس عدد مــن اخلطط واالجراءات 
اليجاد احللول املناسبة للمشكات 
باملشــروع  املضي  بهدف  القائمة 
وإجناحه لتعزيــز إمكانيات وقدرات 
الشــركة وتقــدمي منتــج محلي 
رصني يلبــي متطلبات واحتياجات 
الســوق واملواطن إضافة إلى وضع 
الفرص  وطرح  املستقبلية  اخلطط 
وتطوير  لتشــغيل  االســتثمارية 

بقية مصانع الشركـة . 

تقرير

صناعة السيارات والمعدات تعلن قرب إنتاج بطاريات ) بغداد ( عديمة اإلدامة

انتاج نوع جديد من البطاريات اطلق عليها اسم بغداد

 مدير عام الشركة العامة لتجارة احلبوب



3 الثالثاء 15 كانون األول 2020 العدد )4555(

Tue.15 Dec. 2020 issue (4555)
شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت  :
أفادت مصادر مالحيــة عن وقوع انفجار 
بناقلة نفط قبالة مينــاء جدة، من دون 
أن تعطــي تفاصيــل اضافيــة، وقالت 
قالــت هيئة عمليات التجــارة البحرية 
البريطانية، امس االثنني، إن انفجارا ضرب 
سفينة قبالة ميناء جدة السعودي على 

البحر األحمر.
وأوضحت الهيئة، وهي مؤسسة لتبادل 
امللكية  للبحريــة  تابعــة  املعلومــات 
البريطانيــة، أن االنفجار وقع امس االول 
األحد، دون اخلوض في التفاصيل. وحثت 
الســفن في املنطقة علــى توخي احلذر 

وقالت إن التحقيقات جارية.
ولم تؤكد الســلطات الســعودية فورا 
وقوع احلــادث الذي أصــاب ميناء ومركز 
توزيــع مهمني لتجارة النفط، بحســب 

أسوشيتد برس.
كمــا لم تقــدم التقارير األولية ســببا 
لالنفجار، رغم أنه يأتي بعد انفجار لغم 
بحري الشــهر املاضي تسبب في إتالف 
السعودية،  قبالة ســواحل  نفط  ناقلة 
ألقــت الســلطات باللــوم فيــه على 

املتمردين احلوثيني في اليمن.
وقالت شــركة هافنيا للشــحن امس 
اإلثنني إن إحدى ناقــالت النفط التابعة 
لها أصيبت من قبــل »مصدر خارجي« 
مجهول مما تســبب في اشــتعال حريق 
ووقوع انفجار أثناء تفريغ الســفينة في 

ميناء جدة بالسعودية.
وقالــت هافنيا في بيان علــى موقعها 
على اإلنترنــت »أصيبت بــي دبليو راين 
من مصــدر خارجي أثنــاء تفريغها في 
، مما  العربية الســعودية  باململكة  جدة 
تسبب في انفجار وحريق الحق على منت 
الســفينة«. وقالت الشركة إن الطاقم 
أخمد احلريق ولم يصب أحد. وأضافت أن 
أضرارا حلقت بأجزاء من جسم السفينة. 
وفي نوفمبــر املاضي، انفجــر لغم في 
البحر األحمر، قبالة ســاحل السعودية، 

قرب اليمن، ودمر ناقلة نفط.
وضــرب االنفجار الناقلــة إم تي اغراري، 
التي ترفع علم مالطــا، وتديرها اليونان 

قرب مدينة الشقيق في السعودية.
وذكــر بيان مــن الشــركة املشــغلة 
للســفينة أن »الســفينة هوجمت من 
مصدر غير معــروف. ضربت أغراري على 
بعد متر واحــد فوق ســطح البحر ومت 
اختراقها، وتأكد أن الطاقم آمن ولم تقع 

أي إصابات.«
وأشارت الشــركة إلى أن »االنفجار وقع 
في محيط امليناء وتســبب في خرق بدن 
السفينة« التي كانت حتمل شحنة من 
روتردام في هولندا، ونقلتها إلى محطة 

الشقيق لتوليد الطاقة بالبخار.

الصباح الجديد ـ وكاالت  :
في  األميركية  الســفارة  أعلنت 
إلغاء  أن  االثنــني،  امس  اخلرطوم، 
تصنيف الســودان كدولة راعية 
لإلرهاب دخل حيــز التنفيذ، بعد 
انقضاء فتــرة إخطار الكونغرس 

البالغة 45 يوما.
وكتبــت الســفارة األميركيــة 
فــي اخلرطــوم علــى صفحتها 

أن  »فيســبوك«،  مبوقع  املوثقــة 
وزير اخلارجية مايــك بومبيو وقع 
تصنيف  بإلغــاء  يفيد  إشــعارا 
الســودان كدولة راعية لإلرهاب، 
مشــيرة إلى أن »اإلشعار أصبح 
 14 ســاري املفعول اعتبــارا من 
نشــره  ليتم  )اليوم(،  ديســمبر 
في الســجل الفيدرالي«. وكانت 
اإلدارة األميركية قررت في أكتوبر 

املاضي شطب السودان من قائمة 
الــدول الراعية لإلرهاب، بناء على 
اتفاق مت بني اخلرطوم وواشــنطن 
في أغســطس وتزامن القرار مع 
بيان مشــترك أصدرتــه الواليات 
املتحدة والسودان إسرائيل، وأعلن 
عن اتفــاق الزعماء علــى إقامة 
العالقات بني الســودان وإسرائيل 

وإنهاء حالة العداء بني البلدين.

ويقضــي االتفاق علــى دفع 335 
مليــون دوالر كتعويضات ألســر 
ســفارتي  تفجيــرات  ضحايــا 
الواليات املتحدة في كينيا وتنزانيا 
عــام 1998، والبارجة »يو إس إس 

كول« في اليمن عام 2000.
مجموعــات  إيوائــه  وبســبب 
رأسها  على  إرهابية  وشخصيات 
الســابق  القاعدة  تنظيم  زعيم 

أسامة بن الدن، أدرج السودان عام 
1993 على قائمــة الدول الراعية 
في خسائر  تســبب  مما  لإلرهاب، 

بنحو 300 مليار دوالر للبالد.
وتفتــح خطوة شــطب اســم 
السودان من قائمة الدول الراعية 
أمام  أمــل كبيرة  بارقة  لإلرهاب، 
بديون  املثقل  السوداني  االقتصاد 

تقدر بنحو 60 مليار دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت  :
التحويلية  الصناعة  إدارة  حذرت 
في بريطانيا من »ضربة قاضية« 
محتملــة إذا لــم يتمكن رئيس 
الــوزراء بوريــس جونســون من 
جتاري  التفــاق  التوصل  ضمــان 
مــع االحتاد األوروبي قبــل انتهاء 
الترتيبــات االنتقالية املؤقتة في 

31 ديسمبر احلالي.
كيه«  يــو  »ميك  هيئــة  وقالت 

التجارية للمصنعني البريطانيني 
إنهــا خفضت توقعاتهــا لنمو 
القطاع في عــام 2021 إلى 2.7 
فــي املئة من 5.1 فــي املئة قبل 
ثالثة أشــهر فقط، وهو ما يقرب 
من نصــف معدل النمــو الذي 

تتوقعه لالقتصاد األوسع.
الرئيس  بيبســون  ستيفن  وقال 
»إضافة  إنــه  للهيئة  التنفيذي 
إلى اجلائحة يشعر الكثيرون في 

الصناعة وكأنهم مالكم منهك 
في اجلولة األخيرة من املباراة، ومع 
خروج بال اتفاق من االحتاد األوروبي 
فــإن ذلك قــد يؤدي إلــى ضربة 

قاضية«.
وأظهــرت البيانــات الرســمية 
األسبوع املاضي أن إنتاج املصانع 
البريطانيــة فــي أكتوبر املاضي 
كان أقل بنسبة 7.1 في املئة عن 

مستواه قبل عام.

وسيواجه املصنعون البريطانيون 
تعريفــات جمركية على العديد 
من صادراتهم إلــى أوروبا اعتبارا 
من األول مــن ينايــر املقبل في 
حال عــدم التوصل التفاق جتاري، 

باإلضافة إلى عقبات تنظيمية.
وتأثرت الواردات بالفعل بســبب 
ازدحــام حركة املرور فــي املوانئ 
التخزين  نتيجة كورونا وعمليات 
ويتسبب  ببريكســت،  املرتبطة 

التأخيــر فــي عبور القنــاة بني 
فرنســا وبريطانيا مبشاكل حادة 

في اململكة املتحدة.
واضطرت شركتا هوندا وجاكوار 
إلى وقف اإلنتاج مؤقتا بســبب 
أن  الغيــار، كما  نقــص قطــع 
إيكيا تعاني وتشــتكي بســبب 
مــا وصفتــه بـــ »التحديــات 
تعليق  مت  حيــث  التشــغيلية« 

شحنات أثاثها في املوانئ.

انفجار يستهدف سفينة 
قبالة ميناء جدة 

السعودي

الغاء تصنيف السودان دولة راعية لإلرهاب

مصنعون بريطانيون يحذرون من »بريكست بال اتفاق«

الصباح الجديد - متابعة :

أطلقت الواليــات املتحدة عملية 
لقاح  لتوزيع  لوجســتية ضخمة 
لكوفيد19-  املضاد  بايونتيك  فايزر 
متهيدا لبدء حملة تلقيح واسعة 
أما  االثنــني.  لســكانها  النطاق 
في أوروبا، تــزداد اخملاوف مع اقتراب 
الســنة، فيما  ورأس  امليالد  عيدي 
تتسارع املوجة الوبائية الثانية في 

إيطاليا وأملانيا خصوصا.
البلد  املتحــدة،  الواليــات  وبدأت 
األكثــر تضررا من الوبــاء مع 297 
ألفــاً و843 وفــاة وأكثــر من 16 
مليون إصابة، بشحن لقاح حتالف 
فايــزر بايونتيك في صناديق وعلى 
درجــة حــرارة 70 دون الصفر، من 
مصنــع فايزر في ميشــيغن إلى 
املستشفيات ومراكز تلقيح أخرى 
أعدت لبدء إعطــاء اللقاح اعتبارا 

من االثنني ملاليني األمريكيني.
وقال اجلنرال غاس بيرنا من عملية 
»وارب ســبيد« التــي أطلقتهــا 
لضمــان  األمريكيــة  احلكومــة 
إن  اللقاح ضد كوفيد19-  تسليم 
امس  وصلت  األولى  »الشــحنات 

اإلثنني«.
 145 يوجد  املســؤول،  وبحســب 
موقعا عبر الواليات املتحدة تلقت 
اللقاحات امس االثنني و425 أخرى 
اليــوم الثالثاء و66 غــد األربعاء. 
األولى  التلقيح  مرحلة  وتشــمل 
فيما  ثالثة ماليني شــخص،  نحو 
الهــدف هــو تلقيــح 20 مليون 
شــخص باجململ في كانون األول.  
20 طائــرة  أن  وأوضحــت فايــزر 
إلى  اللقاح  يوميا جرعات  ستنقل 

املناطق األمريكية.
القومي  األمــن  مجلــس  وقــال 
املســؤولني  إن  األحد  األمريكــي 
الفدراليــني الكبــار ســيعطون 
أولوية ألخذ اللقاح للحفاظ على 
عمل املؤسسات احلكومية.وارتفع 
البالد بشــكل  في  اإلصابات  عدد 
كبير، مع 1,1 مليون إصابة جديدة 
خــالل األيــام اخلمســة املاضية، 
فيما أثــارت وفاة مغني الكاونتري 
األســود شــارلي برايد )86 عاماً( 
جراء إصابتــه بالفيروس، حزناً في 

الواليات املتحدة.
وأصبحت الواليات املتحدة سادس 
دولة تعطي موافقتها على اللقاح 
الذي يصنعه حتالف فايزر/بايونتيك 
بريطانيا  بعــد  األمريكي-األملاني، 
وكنــدا والبحريــن والســعودية 

واملكســيك. ويفتــرض أن تعطي 
وكالــة االدوية االوروبية موافقتها 

بحلول نهاية كانون األول.

»خارج عن السيطرة«
  

وفي القارة األوروبية، األكثر تضررا 
بني القارات مع 477 ألفا و631 وفاة 
وأكثر من 22 مليــون إصابة، تزداد 
اخملاوف مــع اقتراب عيــدي امليالد 
ورأس السنة، فيما تتسارع املوجة 
الوبائية الثانية في إيطاليا وأملانيا 

خصوصا.
وبحســب بيانات جمعتها وكالة 
الصحافة الفرنســية أ ف ب، فإن 
أوروبا هي املنطقة التي ســجلت 
هذا  إصابات جديــدة  عــدد  أكبر 
و700  ألفا   236 )مبعدل  األســبوع 
أملانيا  وأعلنت  اليــوم(.  إصابة في 
أعلن امــس االول األحد عن إغالق 
جزئي يبدأ األربعاء ويســتمر حتى 
10 كانون الثانــي ، كاإلغالق الذي 
شــهدته البالد فــي الربيع خالل 

املوجة األولى من كوفيد19- فيما 
قال حاكم واليــة بافاريا ماركوس 
سودير إن الوباء أصبح »خارجا عن 

السيطرة«.
املتاجر غير األساسية  وســتغلق 
فيمــا  واحلضانــات،  واملــدارس 
ســتكون األولويــة للعمــل من 
املنزل، وسيجري احلد من التواصل 
االجتماعــي، علما بــأن املطاعم 
واملســارح  واملتاحــف  واحلانــات 
واملنشــآت الرياضية مغلقة أصال 
منذ مطلع تشرين الثاني. وأعلنت 
ميركل  أنغيال  األملانية  املستشارة 
»نحن مضطرون الى التحرك، وها 

نحن نتحرك اآلن«.
صحيفة  أكــدت  سويســرا،  في 
»ســونتاغز تســايتونغ« أن  مدير 
زوريخ طلــب إغالق  مستشــفى 
البالد. حيث أعربت أكبر خمســة 
مستشــفيات جامعيــة في بال 
وبيرن وزوريخ ولوزان وجنيف، لوزارة 
الصحة عــن »قلقها الكبير« من 

الوضع.

في األثناء، جتاوزت إيطاليا بريطانيا 
لتصبح أكثر دولــة أوروبية تضررا 
على صعيد الوفيــات، حيث باتت 
تســجل 64 ألفاً و36 وفاة، وأكثر 

من 1,8 مليون إصابة.
روبرتو  اإليطالي  وزير الصحة  وقال 
ســبيريانزا »أنــا قلق بالنســبة 

ألسبوعي أعياد امليالد«.
وحذر رئيس املعهد العالي للصحة 
ســيلفيو بروزافيرو أنــه ُ»ينصح 
غــداء تضم  مآدب  إقامــة  بعدم 
اعتماد  يجب  األشخاص.  عشرات 
التنقل كثيرا  احلذر الشديد وعدم 
والتنبه جيدا عند لقاء أشــخاص 

من خارج دائرتنا الضيقة«.
غالبية  إغــالق  ليتوانيا  وأعلنــت 
األربعاء  متاجرهــا اعتبــارا مــن 
مــن أجل احلد مــن انتشــار وباء 
كوفيد19-، وفــق ما أعلنت األحد 
رئيســة الوزراء إنغريدا سيمونيت 
التي اعتبــرت أن »األرقام مخيفة 
ومحزنة. اخلطر اآلن في كل مكان«.
التي ســجلت حوالي  فرنسا  في 

57 ألف وفاة، نبهت هيئة الصحة 
من  مرتفع«  من«خطــر  العامــة 
تفشــي املــرض »في األســابيع 
املقبلــة« فيما أعلنــت احلكومة 
الفرنســية مســاء اخلميس عن 
تخفيف حذر لإلغــالق اعتبارا من 
15 كانون األول/ديســمبر. وفّضت 
قوات األمــن في مرســيليا  ليل 
الســبت األحد احتفــاال مخالفا 

لتدابير العزل جمع 500 شخص.
وفي بلجيكا اجملــاورة حذر الناطق 
باسم الســلطات الصحية عالم 
الفيروسات ســتيفن فان غوشت 
من أن الوباء »في مســتوى مرتفع 
جدا وخطر«. وهي أكثر بلد متضرر 
مــن حيــث معدل  العالم  فــي 
الوفيات نسبة لعدد السكان، مع 
تسجيلها 154 وفاة لكل مئة ألف 

شخص.
موجة ثالثة في كوريا اجلنوبية

وفي آسيا، فرضت الصني إغالقا في 
مدينة في شــمال البالد وأطلقت 
حملــة فحوص واســعة النطاق 

في مدينة أخرى، وهما قريبتان من 
احلدود الروســية بعد رصد إصابة 
كل  في  املستجد  كورونا  بفيروس 

منهما.
وســجلت كوريــا اجلنوبية 1,030 
بفيــروس كورونا  إصابة جديــدة 
امس االول األحد، وهو رقم قياسي 
في  تواليا،  الثانــي  لليوم  ومرتفع 
وقت تكافح فيه البالد لصد موجة 

ثالثة من كوفيد19-.
وكانــت البالد قد اُعتبرت في وقت 
بالنسبة  به  يحتذى  منوذجا  سابق 
الوباء  انتشــار  مكافحــة  إلــى 
التباعد  بإجراءات  الشعب  والتزام 
االجتماعي وإرشــادات أخرى على 

نطاق واسع.
وأعلنت موريتانيا امس االول االحد 
إعادة العمل بحظر التجول الليلي 
كوفيد19-  انتشــار  مواجهة  في 
الــذي يهــدد باســتنفاد طاقات 
البلد  املستشــفيات فــي هــذا 
الفقيــر ذي اإلمكانــات الصحية 

احملدودة.

الواليات المتحدة 
باتت سادس دولة 
تعطي موافقتها 
على اللقاح الذي 

يصنعه تحالف 
فايزر/بايونتيك 

األمريكي-
األلماني، بعد 

بريطانيا وكندا 
والبحرين 

والسعودية 
والمكسيك

اميركا تبدأ التطعيم بلقاح فايزر بايونتيك
 والوباء يتسارع في أوروبا

متابعة ــ الصباح الجديد
الفنزويلية،  احلكومــة  أعلنت 
امس االول األحــد، العثور على 
14 جثة بعد غرق مركب يحمل 
متجها  إبحاره  خالل  مهاجرين 
إلى ترينيــداد وتوباغو، في وقت 
حذرت فيه منظمات دولية من 
تهديدات تواجه هؤالء الالجئني 
مشددة على أهمية حمايتهم 
بالبشــر  االجتار  شــبكات  من 

والترهيب.
وقالت احلكومة في بيان إن خفر 
11 جثة،  الســواحل عثر على 
الســبت املاضي، و«اليوم متكنا 
من العثور على ثالث جثث على 
لشخصني  اثنتان  الشــاطىء، 

ذكرين بالغني وواحدة المرأة«. 
الســواحل  خفــر  وكان 
الترينيدادي قد ذكر السبت أنه 
الفنزويلية  السلطات  تبّلغ من 
»العثــور على 11 جثة في ذلك 
اليوم في املياه بالقرب من بلدة 

الفنزويلية«  الساحلية  غويريا 
والية سوكري شمال شرق  في 

البالد.
وتشــير املعلومات األولية إلى 
أن القارب أبحر في 6 ديســمبر 
وكان يقل أكثر من 20 شخصا.

األمم  تابعــة  وكاالت  وكانــت 
توفير  إلــى  دعــت  املتحــدة، 
لالجئــني  أكبــر  حمايــة 
الفارين  الفنزويليني  واملهاجرين 
االقتصاديــة  الضائقــة  مــن 

واالضطهاد. 
وغالًبا ما يكون الفنزويليون في 
دول  إلى  خطر عند وصولهــم 
أخرى، وفــق موقع »فويس أوف 

أميركا«.
كما يواجه العديد من الالجئني 
الفنزويليــني  واملهاجريــن 
البالغ عددهــم 4.6 مليون في 
جميع أنحاء أميــركا الالتينية 
ومنطقــة البحــر الكاريبــي 
مخاطر متعددة بسبب جائحة 

فيروس كورونا، واجلرمية، واالجتار 
والتهديدات  والفقر  بالبشــر، 

األخرى.
وتقول مفوضيــة األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني إن الفنزويليني 
هم  للخطــر،  عرضة  األكثــر 
أولئك الذيــن يفرون من ظروف 
يائســة بشــكل متزايــد في 

بالدهم. 
وتشير التقييمات امليدانية إلى 
أن ما يقرب مــن 500 إلى 700 
شــخص يغــادرون فنزويال كل 

يوم.
املتحدث  بالــوش،  بابــار  وقال 
الســامية  املفوضية  باســم 
الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم 
إن احلدود عبــر املنطقة ال تزال 
مغلقة، مما يجبر الالجئني على 
استخدام الطرق التي تهددهم 
املســلحة  اجلماعــات  فيهــا 

واملهربون.
وأكد أن ذلــك يعرضهم خلطر 

واالستغالل  العنف  من  متزايد 
واالجتار بعد تعرضهم للسرقة 
واالبتزاز والعنف وسوء املعاملة 
في مناطق العبور واحلدود، أثناء 

رحلتهم إلى بر األمان. 
األوضاع  تدهور  اســتمرار  ومع 
الكثير  فنزويال، يصــل  داخــل 
إلى كولومبيا في حالة  منهم 
ضعف مصابني بسوء التغذية، 
بعد أن واجهــوا الفقر واملعاناة 

لعدة أشهر.
وتقول املنظمة الدولية للهجرة 
إن فيــروس كورونا املســتجد 
واملهاجرين  الالجئــني  ضــرب 
الفنزويليني في املنطقة بشدة. 
باســم  املتحدثــة  وتقــول 
املنظمة، أجنيــال ويلز، إن التأثير 
للوباء  واالجتماعي  االقتصادي 
كان مدمرًا لكل من الفنزويليني 
والدول السبعة عشر التي هم 

فيها اآلن.
وأوضحت أن الضغوط الناجمة 

عن قيود التنقل بسبب فيروس 
كورونا املســتجد ومــا يترتب 
اجتماعي  تدهور  من  ذلك  على 
واقتصادي بســبب الصعوبات 
التــي يواجهونها في تســوية 
أوضاعهم في البلدان املضيفة 
وقلة الفرص ملتابعة مســارات 
فاقمت  النظاميــة،  الهجــرة 

وضعهم.
وتشير املنظمة إلى أن الالجئني 
للتهديد  يتعرضون  واملهاجرين 
باإلخــالء بينمــا أن كراهيــة 
األجانــب والتمييــز ضد هؤالء 

السكان آخذان في االزدياد.
بعملية  إطار ما يســمى  وفي 
كيتــو، والتــي تعمــل علــى 
الالجئني  وحمايــة  مســاعدة 
تنسق  الفنزويليني،  واملهاجرين 
ومنطقة  الالتينية  أميركا  دول 
اجلهــود  الكاريبــي  البحــر 
إلى  بالوصول  لهم  للســماح 
بلدان اللجوء بشكل أكثر أمانًا.

منظمات تدعو لحماية مهاجري فنزويال من شبكات االتجار بالبشر

اميركا تبدأ التطعيم ضد كورونا
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

العامــة  الشــركة  كشــَفت 
للموانئ العراقية عن حتويل ميناء 
خور الزبير من عمله التجاري الى 
النفطي ســعيا لدعم االقتصاد 
الوطني، بينمــا اعلنت ان العام 
املقبل سيشهد تنفيذ 6 ارصفة 

جديدة. 
وقــال مديــر الشــركة العامة 
فرحــان  العراقيــة  للموانــئ 
الفرطوسي في تصريح صحفي 
اجلديد  »الصباح  عليــه  اطلعت 
القليلــة املاضية  إن »االيــام   ،«
شــهدت حتويل ميناء خور الزبير 
الــى ميناء نفطــي بهدف دعم 
االقتصــاد والتعــاون مــع وزارة 
النفــط في تصدير املشــتقات 
النفطية والصناعية وخلق فرص 
انعاش  في  تســهم  استثمارية 
الوضع االقتصــادي لوزارة النقل 

وتعظيم ايراداتها«.
انشــاؤه  مت  »املينــاء  أن  وبــن 
حديثــا ويحتــاج الــى مبالــغ 
كبيــرة، حيث يعمــل ميناءا ام 
على  واجلنوبي  الشــمالي  قصر 
االحتياجــات  تغطيــة جميــع 
من  االخــرى  للموانــئ  املاديــة 
خالل حجــم التبــادل التجاري، 
وكان باالمــكان االســتغناء عن 
خور  مليناء  احلقيقيــة  الطبيعة 
نفطي،  ميناء  الى  وحتويله  الزبير 
اذ حقق ايرادات كبيرة وصلت الى 

8 مليارات دينار شهريا«.
وأشــار الــى »انشــاء رصيــف 
تخصصــي نفطــي بالقرب من 
امليناء من قبل شــركة »جايكا« 
وفــق االتفاق بــن املوانئ وهيئة 
القــرض اليابانــي«، الفتــا الى 
»وجود خطــط وبرامج تطويرية 
املينائــي عن  العمــل  لفصــل 
اجلمركــي في مينــاءي ام قصر 

الشــمالي واجلنوبي، وتخصيص 
للعمل  الكبرى  الترحيب  ساحة 
اجلمركــي، البالغة مســاحتها 
مليون ونصف املليون متر مربع«. 
وأكد الفرطوسي »تأجيل العمل 
بصيانة وتأهيل الطرق واالرصفة 
الى  للميناء  التحتيــة  والبنــى 
الســباب    2021 املقبل  العــام 
عديــدة منهــا دخــول اكثر من 
2000 شــاحنة يوميا الى امليناء، 
واالنتهاء  التجاوزات  جميع  ورفع 
االمني  الســياج  انشــاء  مــن 

الــذي يحيط مبينــاءي ام قصر، 
فضال عــن تاهيل البنى التحتية 
لثالثــة ارصفة تابعــة لها )23، 
24 ، 25( من قبل شــركة تركية، 
وقــد وصلت نســبة اجنازها الى 
95 باملئــة وباحــدث املواصفات 

العاملية«. 
واوضح أن »العام املقبل سيشهد 
تنفيذ مشــروع 6 ارصفة جديدة 
ســيتم االعالن عنهــا قريبا في 
أن  مبينــا  اجلنوبيــة«،  املوانــئ 
»الشــركة ســتقوم خالل املدة 

تطويرية  حملة  بتنظيم  املقبلة 
وعمليات توسعة كبيرة في ميناء 
ام قصــر اجلنوبي بعد عزل جميع 
الشركات، وتنفيذ قرار طرد احدى 
املبرم  العقد  وانتهاء  الشــركات 
معها، واحالة شــركتن للقضاء 

بسبب التلكؤ بالعمل.
الزبير(  )خــور  مينــاء  أن  يذكــر 
يستقبل البواخر التي حتمل موادا 
وموادا  العراقين  للتجــار  جتارية 
 ، العراقية  احلكومة  تســتوردها 
إذ يحتوي املينــاء الذي يقع على 

)40كم( جنوب شرقي  مســافة 
البصرة على تسعة أرصفة ، ثالثة 
لتحميل  تخصيصها  جرى  منها 
وتفريغ  واألخريات لشحن  النفط 
والســلع  البضائع  أنــواع  كافة 
، ال ســيما مفــردات البطاقــة 
التموينية واملواد التجارية األخرى.
وكان امليناء يدار من قبل شــركة 
التــي  الدمناركيــة  »ميرســك« 
اســتمرت بإدارة عمل امليناء منذ 
ســقوط النظــام الســابق في 
أبريل من  نيســان  التاســع من 

الثاني من  )2003( وحتــى  عــام 
آذار مارس مــن العام املاضي بعد 
املوانئ  إدارة شركة  إلى  تسليمه 

العراقية.
وتوجد كل املوانــئ العراقية في 
مدينة البصرة وهي ميناء املعقل 
)شــمال البصرة( ميناء أم قصر 
)60 كم غربي البصرة( وميناء أبي 
الفلوس ) 25 كم جنوبي البصرة 
( وميناء خــور عبد اهلل النفطي 
)50 كم جنوبي البصرة ( ، إضافة 

إلى ميناء خور الزبير.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
أكــدت جلنــة اخلدمــات واالعمار 
النيابية، اليوم االحد، ان املفاوضات 
مع شركة دايو الكورية بشأن ميناء 
الفاو وصلت الــى مراحل ايجابية، 
فيما طالبت بضرورة الكشف عن 
اجلهات التي حتاول عرقلة املشروع.

وقال رئيس اللجنة وليد السهالني، 
بشــأن  إجراءات  جملــة  »هنالك 
مشــروع ميناء الفاو، حيث بادرت 
جلنة اخلدمــات مع جلنــة النزاهة 

بزيارة وزارة النقل، وعقدت اجتماعا 
وكان هنالــك تقريــراً مفصالً عن 
والحظنا  للمشروع،  العرضن  كال 
هنالك رؤية اقتصادية فنية واقعية 
لتنفيذ هذا  الواقع  باجتاه  وقانونية 

املشروع«.
وزير  اللجنة طالبــت  ان  واضــاف 
النقل، بجلسة علنية في مجلس 
الــوزراء اليــوم الثالثــاء ، ليتضح 
لنــا وللشــعب العراقــي وجمللس 
النواب، اجلهات التي حتاول تعطيل 

املشروع«.
واشــار الى أن »مشــروع الفاو مع 
حتول  نقطة  يعتبــر  اجلافة  القناة 
العراقي،  الوطني  لالقتصاد  نوعية 
ويسهم بشكل كبير جدا في دعم 

االعتماد الوحيد على النفط«.
ولفت إلى ان املفاوضات مع شركة 
ايجابية  نقــاط  الى  دايو وصلــت 
باعتبار ان شركة دايو مستحصلة 
على قرار مجلس الوزراء لعام ٢٠١٩ 

لالستثناء من العقود احلكومية«.

يتيح  القــرار  »هــذا  أن  وأوضــح 
بشكل كبير جدا إلى وزارة النقل، 
على أن حتســم هذا امللف وتتجه 
ارض  املوجودة على  الشركة  باجتاه 

الواقع«.
وذكر أنه »وفي حال أن اجتهت وزارة 
النقل الى شركة أخرى مثالً، لكي 
توقع عقد معهــا، هذا يحتاج إلى 
وقــت، ونحن درســنا املوضوع من 
اجلانبن قراءة فنية ومالية، وكذلك 

اجلدوى االقتصادية«.

وأكــد أن »وزارة النقــل تعاملــت 
كل  مــع  مطلقــة  بشــفافية 
العــروض، وطالبناها ان تســتمع 
الى جميع املتقدمن، وهي املعنية 
بالتعديل، ولكن هنالك عروض غير 
قابلة للتطبيق، مشيرا الى انه من 
خالل املتابعة وجدت جلنة اخلدمات 
ان الشــركة الصينيــة متقدمة 
بعــروض مختصة فــي الكهرباء 
وورد اسمها في ملف التحقيق في 
اللجنــة التحقيقية اخلاصة مبلف 

الكهرباء«.
وبن »أمــا اجلانب االخــر، حتى لو 
فرضنــا انه متــت املوافقــة على 
أنه في حالة قبول  املوضوع، حيث 
االقتراض، ســيكون تسديده على 
خمس ســنوات، وفي حســاباتنا 
لالقتراض، بحســب حديث اخملتص 
الفني لشــركة املوانــئ من خالل 
التفاوض مع ممثلن عن الشــركة 
الصينيــة وهي حلــد اآلن لم تاِت 

بشكل رسمي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
االوراق  مببــادرة متمزة لهيئــة 
املالية بادارتها اجلديدة اختممت 
في بغــداد أعمال مؤمتــر  )يوم 
املستثمر( والذي  انعقد برعاية 
الوزراء.  جمللــس  العامة  األمانة 
بحضور  نائب االمن العام جمللس 
الوزراء الدكتور فرهاد نعمة اهلل 
درجال  عدنان  والســيد  حسن 
وعدداً  والرياضة  الشــباب  وزير 

من املستثمرين واخلبراء في هذا 
اجملال.

مع  املؤمتــر  انعقــاد  ويتزامــن 
وعملهــا  احلكومــة  اهتمــام 
املتواصــل  بالرغــم مــن كل 
رافقت  التي  العصيبة  الظروف 
واحلالية  الســابقة  احلكومات 
على تعزيز البيئة اجلاذبة لرؤوس 
حزمة  إصدار  خالل  من  األموال، 
أســهمت  وتعليمات  قــرارات 

املشــاريع  عمل  تســهيل  في 
واملســتثمرين  اإلســتثمارية 
وذلــك متاشــياً مع مــا قدمه 
الســيد رئيس مجلــس الوزراء 
في برنامجــه احلكومي ورؤيته 
االصالحية  اجلديــة في الورقة 
البيضاء والتي تهدف الى تقدمي 
للمســتثمرين  الكامل  الدعم 
من أجل إجناز مشــاريعهم وفق 
اجلداول الزمنية املقررة، وتفعيل 

قطاع اإلستثمار وحتسن بيئته 
املستثمرين  مشــاكل  وتذليل 
والعقبــات كافة  والتحديــات 
جيــد  محيــط  لتوســيع 

للمستثمرين األجانب.
كذلك إالســتمرار بالتنســيق 
مــع هيئــة األوراق املالية ومع 
مختلف اجلهــات املعنية بهذا 
الشــان، انطالقــا مــن إميــان 
اخلاص  القطاع  بدعم  احلكومة 

واإلســتثمار، ملا له مــن أثر في 
حتســن الواقــع اإلقتصــادي، 
وتقليل نســب البطالة فـــي 

صفـوف الشـباب.
ويأتــي اقامــة املؤمتــر وفقــا 
لبرنامــج هيئــة االوراق املالية 
الطــالق نظام احلافــظ االمن 
في العراق خــالل العام القادم، 
وتوفير  املالية  األدوات  تنويــع  و 
يخدم  مبا  للمستثمرين  احلماية 

ويشــجع  الوطني  اإلقتصــاد 
على بنــاء رؤوس األمــوال الى 
جانب حاجة البالد الى تنشيط 
املاليــة  األوراق  فــي  التــداول 
مساهمة  شــركات  وتأسيس 
جديدة. نأمــل ان تتمكن هيئة 
بادارتها اجلديدة  املاليــة  االوراق 
توصيات  تنفيــذ  متابعــة  من 
املؤمتر مبا يسهم في حتقيق احد 

اهداف االصالح االقتصادي .

الخدمات النيابية: شركة صينية قدمت عروضها بشأن ميناء الفاو مختصة بالكهرباء

هيئة االورق المالية تبدأ برنامجها لالصالح االقتصادي بتحفيز المستثمر

العام المقبل يشهد تنفيذ 6 ارصفة جديدة

تحويل ميناء خور الزبير التجاري
 إلى نفطي دعما لالقتصاد الوطني 

شهدت االيام 
القليلة الماضية 
تحويل ميناء خور 
الزبير الى ميناء 
نفطي لدعم 
االقتصاد الوطني 
في تصدير 
المشتقات 
النفطية 
والصناعية 

متابعة ـ الصباح الجديد: 

ارتفعت أســعار عقود خــام برنت 
ألقرب إســتحقاق، امــس االثنن ، 
بنســبة 1.1 في املائة لتتداول عند 

50.5 دوالر للبرميل.
كمــا ارتفعت أســعار خــام غرب 
تكساس الوسيط WTI )األميركي( 
ألقرب إستحقاق، بنحو 1 في املائة 

لتتداول عند 47.1 دوالر للبرميل.
جاء ذلك مع بدء الترخيص للقاحات 
الوقاية من فيــروس كورونا، وتوافق 
اتفاق خفض  »أوبك+« على متديــد 

االنتاج حتى نهاية العام.
و15 يوليو املاضي، قال وزير الطاقة 
بن  عبدالعزيز  األميــر  الســعودي 
ســلمان، إن تخفيضــات اإلنتــاج 
الفعليــة جملموعة »أوبــك+«، التي 
) أغســطس(،  ســتبدأ مطلع آب 
ســتبلغ 7.7 مليون برميــل يوميا 
وترتفع إلى 8.1 مليون برميل يوميا 
بعد إضافــة تعويضات الدول، التي 
كانــت أقــل امتثاال في الشــهور 

املاضية.

و6 يونيــو املاضي، مت متديــد اتفاق 
أوبــك+ بخفض االنتــاج بواقع 9.7 
مليــون برميل يوميا حتــى نهاية 

يوليو املقبل.
مدفوعة  األخيرة  االرتفاعات  موجة 
بتحســن الطلب مع بــدء الفتح 
التدريجي لالقتصادات حول العالم 
وتخفيف قيــود مواجهة »كورونا«، 
إضافة إلــى تقلص املعــروض مع 
إعــالن تخفيضــات طوعيــة من 
الســعودية مبقدار مليــون برميل 

يوميا.
ووجهــت وزارة الطاقــة، شــركة 
بتخفيــض  الســعودية  أرامكــو 
اخلام، لشــهر  البترول  إنتاجها من 
القــادم، بكميــة إضافيٍة  يونيــو 
طوعية تبلغ مليــون برميل يومياً، 
تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت 
به اململكــة في اتفاقية أوبك بلس 
األخيرة، في الثاني عشــر من إبريل 

.2020
التخفيض  وبهذا ســيكون حجم 
الذي ســتلتزم به اململكة، قياساً 
على معدل إنتاجها في شهر إبريل 
املاضــي، نحــو 4.8 مليــون برميل 

إنتاجها  ســيكون  وبالتالي  يومياً. 
لشهر يونيو، بعد اخلفضن األساس 
والطوعي، نحــو 7.5 مليون برميل 

يومياً.
كما وّجهت وزارة الطاقة، الشركة 
إلى الســعي خلفــض إنتاجها في 
املســتوى  اجلاري، عن  مايو  شــهر 
املســتهدف وهو نحــو 8.5 مليون 
برميل يومياً، بالتوافق مع عمالئها.

وتســتهدف مــن هــذا اخلفــض 
اإلضافي حتفيز الدول املشاركة في 
املنتجة  والــدول  بلس،  أوبك  اتفاق 
األخــرى، لاللتزام بنســب اخلفض 
التي التزمــت بها، وتقدمي املزيد من 
اخلفض في إنتاجها، وذلك ســعًيا 
منهــا لدعم اســتقرار األســواق 

البترولية العاملية.
وكانت أســعار النفط صعدت في 
الفتــرة األخيرة، بفضــل بدء دول 
حتالــف »أوبك +« بتنفيــذ االتفاق، 
الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 
مباشــرة  يوميا،  برميل  مليون   9.7
بعــد التراجعــات احلادة ألســعار 
التطبيق  بــدء  تنتظر  ولم  النفط، 

الذي كان مقررا له األول من أيار .

ودعم االرتفاع عامل آخر في جانب 
الطلب، وهــو عودة عديد من الدول 
بشــكل  اقتصاداتها  فتــح  إلــى 
تدريجي، مبا يعنــي تفاؤال بتحريك 

الطلب على النفط.
عالوة على عامل طمأنة الســعودية 
األســواق عندما تراجعت األســعار، 
بأنهــا مســتعدة التخاذ إجــراءات 

إضافية إلعادة االستقرار إليها.
ومطلع أيار املاضي بدأ تطبيق االتفاق 
التاريخي بن دول حتالف »أوبك +« على 
خفض اإلنتاج بواقع 9.7 مليون برميل 
يوميا لشــهرين، ثم تقليص خفض 
اإلنتاج إلى ثمانية مالين برميل يوميا 

بدءا من متوز حتى نهاية 2020.
والحقــا يتم تقليص اإلنتــاج بواقع 
مليوني برميل يوميا إلى ستة مالين 
برميل يوميا، بــدءا من مطلع 2021 

حتى نيسان 2022.
وتأتي ارتفاعــات النفط األخيرة بعد 
تراجعات حادة اجللســات الســابقة 
نتيجــة تراكــم اخملزونــات العاملية 
وانخفــاض الطلــب بشــكل كبير 
بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي 

أدى إلى إغالق دول العالم حدودها.

تقـرير

»برنت« عند 50.5 دوالرا و«األميركي« 47.1 دوالرا
النفط يصعد أكثر من 1%.. 

بغداد - الصباح الجديد: 
ارتفعت اسعار صرف الدوالر في اسواق البورصة 

الرئيسة واالسواق احمللية، يوم امس االثنن .
وســجلت بورصة الكفاح 126.900 دينار مقابل 
100 دوالر امريكي، فيما ســجلت اسعار الصرف 
ليوم امــس االحد في بورصــة الكفاح 126.900 

دينار لكل 100 دوالر. 
اما اســعار سعر الصرف في االسواق احمللية فقد 
ارتفعــت ايضا حيث كان ســعر البيع: 127.250 
دينار لكل 100 دوالر ، وســعر الشــراء: 126.250 

دينار لكل 100 دوالر.

الصباح الجديد - وكاالت: 
تراجعت أســعار الذهب امس االثنن، مع صعود 
األصول عالية اخملاطر بفعل بدء اســتخدام لقاح 
كوفيــد19-، مما ألقى بظالله علــى اآلمال حيال 
مزيد مــن التحفيز املالــي والنقــدي بالواليات 

املتحدة.
وبحلــول الســاعة 06:15 بتوقيــت غرينتــش، 
انخفض الذهب في العقود الفورية بنســبة 0.3 
باملئــة إلى 1833.21 دوالر لألونصة، في حن نزلت 
عقود الذهب األمريكية اآلجلــة 0.3 باملئة أيضا 
لتســجل 1838.10 دوالر لألونصة.وقال هوي لي، 
االقتصادي في بنك »أو سي بي سي«: إن »حماس 
لقاح كوفيد19- من املرجح أن يطغى على تيسير 
جديد مــن مجلس االحتياطي وحزمة إنقاذ مالي 

في املدى القريب«.
وأضــاف: »لكن الذهــب قد يصعد فــي 2021 
عندما يتالشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز 
املستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب 
التحفيز النقدي واملالي الضخم الذي سيحتاجه 
االقتصــاد األمريكي«.بــدأت اول أمــس األحــد 
أولى شــحنات لقاح فيروس كورونــا من »فايزر« 
و«بيونتك« إلى الواليات املتحدة، مما رفع األسهم 

اآلسيوية. 

الصباح الجديد ـ وكاالت :
واليورو  الدوالر  ارتفع اجلنيه اإلســترليني مقابل 
بفضل اآلمال فــي أن تتوصــل بريطانيا واالحتاد 
األوروبــي إلى اتفاق جتــارة حرة بعد قــرار متديد 
املفاوضــات عقب انتهاء املهلة الســابقة أمس 

االول األحد، بحسب ما نشرت »رويترز«.
وجرى تداول الدوالر قرب أقل مســتوى في عامن 
الرئيســين قبل اجتماع  ونصف مقابل نظرائه 
مجلــس االحتياطي االحتــادي األمريكــي الذي 
يُختتم يــوم األربعاء حيث مــن املتوقع أن يعلن 
صناع السياســات عن زيادة املشتريات من أدوات 

اخلزانة طويلة األجل الحتواء ارتفاع العائدات.
وحذر بعض احملللن من أن صعود اإلسترليني قد 
ال يدوم في ضــوء أن بريطانيا واالحتاد األوروبي لم 
يتمكنا مرارا من تضييق هوة اخلالفات واســتمرار 
خطــر أن تعانــي التجارة والشــركات من حالة 

فوضى دون اتفاق.
وقال جونيتشــي إيشــيكاوا، كبير إستراتيجيي 
الصــرف األجنبي لدى آي.جي لــألوراق املالية في 
طوكيو، »هذا صعود مؤقت في اإلسترليني، لكن 
مازال من غير الواضح إن كان باإلمكان حتاشــي 

عدم إبرام اتفاق.
»صفقة جزئية تتضمن اتفاقــا إلجراء مزيد من 
املفاوضات في العام القادم قد تنقذ اإلسترليني، 

لكن أي شيء أقل سيفضي إلى جتدد البيع.«
قفز اإلسترليني 0.72 باملئة إلى 1.3311 دوالر، في 
أكبر مكســب يومي له منذ أول ديسمبر كانون 
األول. وأمام اليورو، ارتفعــت العملة البريطانية 

0.53 باملئة إلى 91.10 بنس.
ولم يطرأ تغيــر يذكر على العملــة األمريكية 
مقابــل نظيرتها اليابانية لتســجل 104.04 ين 

للدوالر.
وسجل مؤشر الدوالر 90.775 أمام سلة من ست 
عمالت رئيســية، مقتربا من أقل مســتوى في 

عامن ونصف العام.

الدوالر يواصل صعوده 
في االسواق العراقية

هبوط أسعار الذهب 
في الواليات المتحدة 

اإلسترليني يرتفع والدوالر قرب 
أقل مستوى في عامين ونصف
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احتفال

الفن االسالمي.. كهندسة روح

قصة قصيرة

حجاج أّدول*

اإلسـكندرية ذات التاريخ العتيـد. امتداد 
أقدم شـارع فـي الدنيـا، شـارع “كانوبي” 
مبهندسـي  ونفـذه  لـه  خطـط  كمـا 
اإلسـكندر األكبـر عـام 332 قبـل امليـاد. 
السـيارات مـن االجتاهـن ليـا ونهـارا ال 
تتوقـف. وسـط الشـارع جزيـرة نحيفـة 
بـاط،  وبعضهـا  خضـراء  بعضهـا 
وبعضهـا أقيمـت عليه متاثيل سـخيفة.

كليـة  مبنـى  البحـري  اجلانـب  علـى 
وعلـى  بهيبتـه،  الفرعونـي  الهندسـة 
اليونانـي  املستشـفى  القبلـي  اجلانـب 
بـن  حالـه.  فانحـدر  تأميمـه  مت  الـذي 
فـي  اجلزيـرة  وعلـى  املبنيـن،  هذيـن 
الرجـل  يقـف  املبلطـة،  املسـحة 
ووجهـه  الفقيـرة  مبابسـه  األربعينـي 
كليـة  ملبنـى  مواجهـا  يقـف  األسـيان، 
فـي  يديـه  بكفـي  ويصفـق  الهندسـة 
رتابـة. سـنوات وهـو واقف يصفـق ودون 
أن ينطـق بكلمـة واحـدة! سـنوات وهـو 
هكـذا ولم يبـارح مكانه إال عنـد املرواح. 

التصفيـق  طـول  مـن  كفيـه  واجهـة 
جتلدتـا فصار صـوت ارتطامهـا الروتيني 

معدنيـة. رنـة  يحمـل  البطـيء 
لكـن  ملـاذا؟  تسـاءلوا؟  املدينـة  أهالـي   
لـم يجـد أحـدا اإلجابـة. حتـى جيرانـه 
فـي بيتـه املُلقـى فـي احلـي العشـوائي 
لـم يعرفـوا ملـاذا يفعـل ذلـك؟ زوجته ال 
تفهـم، فقط بكت حتـى جفت دموعها. 
رفضـت في البدايـات مسـاعدات الناس 
لهـا، أمـواال وطعامـا، ثم قبلـت حتى ال 

متـوت جوعـا هـي وزوجهـا املصفق.
قالـوا  املصفـق،  مـن  الكثيـرون  سـخر 

لـو كان يصفـق للحـكام بهـذا اإلصـرار 
لصـار مـن األغنيـاء. ثـم بـدأت احلكايات 
فـي  كان  ابنـه  إن  عنـه..  تـروي  املثيـرة 
كليـة الهندسـة، شـابا ذكيـا طموحـا، 
يومـا وهـو خارج مـن الكليـة أطاحت به 
سـيارة فارهـة فقتلتـه وفـّرت. لـذا يأتي 
املصفـق هنـا ليصفـق أسـيانا سـاخرا 
مـن السـلطة التي تركـت ابنـه الفقير 
فالقاتـل  هـدرا،  يضيـع  ودمـه  يُقتـل 
مـن األغنيـاء! وقيـل إنـه عامـل فقير مت 
فصلـه فوقـف يحتج. ثـم قيـل إن لوثة 

طالتـه ليـس إال.

لكـن مـا اتفـق عليـه أغلـب النـاس هو 
العريـض  القطـاع  ميثـل  املصفـق  أن 
أسـلوبا  جتـد  لـم  التـي  النـاس  مـن 
الوقـت  نفـس  فـي  ويكـون  لاحتجـاج، 
سـوى  السـلطة،  انتقـام  عـن  بعيـدا 
هـذا الفعل املصفـق الغامـض، وأن هذا 
ناحيـة  سـواء  يومـا  سـيتحرك  الرجـل 
كليـة الهندسـة أو املستشـفى املـؤمم، 
يشـعر  حـن  سـيكون  الوقـت  وهـذا 
بـأن اجلماهيـر سـتتحرك معـه، أمامـه 

جانبيـه. ومـن  وخلفـه 
تتعجـل  الثائـرة،  النخبـة  مـن  بعـض   

وتقـول متـى يتحـرك املصفـق ويقطـع 
متـى  بالعربـات،  املزدحـم  الطريـق 
أو  البحـري  للجانـب  سـواء  سـيتحرك 
القبلـي، متـى سـتأتي اجلماهيـر لتآزره؟ 
واحملبطـون دائمـا يقولون.. بـل الرجل من 
كثـرة استنشـاقه لدخـان العربـات فـي 
وقفتـه تلـك سـيموت مختنقـا قبل أن 
يتحـرك هنـا أو هنـاك، قبل أن يقـول لِم 
يقـف هكـذا ويحتـج هكـذا، وسـيبقى 

سـره فـي صـدره لألبـد.

*كاتب من مصر/ عن مجلة اجلديد

الرجل الذي يصفق

اإلســـامية. فبينما افتـــن الفنانون 
الشـــرق  بطبيعة  الرومنطيقيـــون 
ومعاملهـــا احليـــة، انبهـــر بعـــض 
كبـــار الذّواقـــة األوروبيـــن بالفنون 
تكوين  فـــي  وشـــرعوا  اإلســـامية 
خاصـــة.  “إســـامية”  مجموعـــات 
إلى  بالنســـبة  اإلســـامي  الفن  بدا 
هـــؤالء الذواقة فناً “تزيينيـــاً” بامتياز، 
وحتليل  زخارفه  دراســـة  على  وانكّبوا 
طرق  اســـتنباط  بغـــرض  تقنّياتـــه 
جديدة من شـــأنها إعـــادة الروح إلى 

الفنـــون احلرفيـــة األوروبية.
املســـتعرب  نشـــر   ،1828 العام  في 
جوزيـــف رينـــو أول كاتالـــوغ كامل 
إســـامية خاصة،  خـــاص مبجموعة 
وهـــي مجموعة الديبلوماســـي دوق 
دو بـــاكاس. صـــدر هـــذا الكاتالوغ 
زهاء  الضخـــم فـــي كتابن ضمـــا 
أول  اليوم  ويُعتبر  صفحة،  تســـعمئة 
كاتالوغ خاص يُعـــّرف بـ”أول مجموعة 
غربيـــة للفـــن اإلســـامي”. بعدها 
كوســـت  كزافييه  باســـكال  أصدر 
العربية في  بالعمـــارة  كتابا خاصـــا 
مصر فـــي 1837. وبعـــد أربعة عقود، 

أصـــدر اميل بريس دافن موســـوعته 
الضخمـــة، “الفن العربـــي من خال 
الســـابع  القرن  القاهرة، مـــن  آثـــار 
الســـابع عشـــر”، وضمت  القرن  إلى 
هذه املوســـوعة االســـتثنائية مئتي 
احلفر  بتقنية  منجـــزة  توثيقية  لوحة 

 . ” عي لطبا ا
الفنون  متحف  “مؤسســـة  تأّسست 
التزيينيـــة” في العـــام 1878، ودخلت 
إليهـــا أولى القطع اإلســـامية بعد 
عامـــن. قبل حلـــول العـــام 1890، 
املؤسســـة  هذه  مجموعة  ضّمـــت 
قطعة  وتســـعن  وســـتًّا  تسعمئة 
إليها  أضيفـــت  إســـامية،  فنيـــة 
قطعة  وأربعون  وتســـع  تســـعمئة 
خـــال فتـــرة ال تتعـــّدى عقدين من 
في  املؤسسة  هذه  ســـاهمت  الزمن. 
من  اإلســـامية  بالفنون  التعريـــف 
خاصة  كبيرة  معـــارض  تنظيم  خال 
بهـــا كان أولهـــا في العـــام 1893. 
خاص  معـــرض  التظاهرة  هـــذه  تبع 
اإلســـامية  الباريســـية  باجملموعات 
فـــي العـــام 1903، ومعـــرض خاص 
 ،1907 فـــي  واملنمنمات  باألنســـجة 
في  الفارســـية  للمنمنمات  ومعرض 
باريس  حتّولـــت  هكذا   .1912 العـــام 
في  اإلســـامي  للفـــن  منـــارة  إلى 
وفيينا  برلن  تنافـــس  الغربي،  العالم 

ولنـــدن في هـــذا اجملال.
الفن  دخـــل  “الديكـــور”،  بـــاب  من 
اإلســـامي العالم األوروبـــي في زمن 
ســـيادة مثـــال اجلماليـــة اليونانية 
وقد  الفنية،  احليـــاة  الرومانيـــة على 
املثـــال على ســـيادته  حافـــظ هذا 
احلداثة  رياح  هبـــوب  من  بالرغم  هذه، 
األوروبية  العواصم  في  التشـــكيلية 
مع  “الدخول”  هـــذه  ترافق  الكبـــرى. 
بـــروز عدد مـــن الدراســـات اخلاصة 
بالفنون اإلســـامية، أبرزهـــا كتابات 
مدرسة  في  الفارســـي  القسم  مدير 
اللغات الشـــرقية شـــارل شـــيفر، 
اللوفر  متحـــف  مديـــر  ومقـــاالت 
غاســـتون مينيـــون. في خـــط موازٍ، 
ميدان  اإلســـامية  اجلمالية  دخلـــت 
الفرنســـية،  التطبيقيـــة  الفنـــون 
وتركـــت أثرهـــا العميق علـــى عدد 
من كبـــار العاملن في هـــذا امليدان. 
أسماء  برزت  الســـيراميك،  حقل  في 
تيـــودور ديك وأوجن فيكتـــور كولينو 
ماســـييه.  وكليمان  ماتنـــي  وأندره 
فيليب  بـــرز  الزجاجيات،  حقـــل  وفي 
وفي  غاليه.  وإميـــل  بـــروكار  جوزيف 
واألزياء،  واألقمشـــة  النســـيج  حقل 
وبول  وورث  فريديريـــك  بـــرز شـــارل 
باوريـــه وماريانو فورتينـــي. وفي حقل 
الذهبية،  واحللـــى  واجملوهـــرات  احللى 

فيفير. وهنـــري  فاليز  لوســـيان  برز 
جاء تيـــدودور ديك إلـــى باريس بعدما 
وبرلن  وبودابســـت  فيينـــا  في  جال 
وتقنيـــات جديدة  آفـــاق  بحثا عـــن 
خاصـــة بصناعة ما يُعـــرف بـ”فنون 

الصناعات  دراســـة  في  فشرع  النار”، 
الشـــرقية، وتخصص بالســـيراميك 
اإلســـامي، وحّلل تكوينـــه وتركيبه 
جهد  بعـــد  وتوّصـــل  الكيميائـــي، 
جهيـــد إلى تركيب مـــادة زرقاء حتمل 
اليوم اســـمه. عشـــق هـــذا احلرفي 
وغاص  العثماني  الســـيراميك  الامع 
بالزخارف  افتـــن  كما  أســـراره،  في 
فيها  ووجد  التصويريـــة  الفارســـية 
منها  فنقل  تنضـــب،  ال  تزيينية  مادة 
واقتبـــس مـــن مفرداتهـــا بطريقة 
خّاقة أشـــكاالً صاغهـــا في صناعة 
أوان عديـــدة تبـــدو فـــي ظاهرهـــا 

شرقية. إســـامية 
فيكتور  أوجـــن  ســـافر  املقابل،  في 

كولينـــو إلـــى الشـــرق بحثـــا عن 
مساعده  ســـفره  في  ورافقه  اجلديد، 
وشـــريكه أدلبير دو بومون، فشـــّكا 
معـــا مجموعـــة إســـامية كبيرة 
تُعتبر مـــن أهم اجملموعـــات اخلاصة، 
تصلح  زخرفيـــة  منـــاذج  منها  ونقا 
يقول  كمـــا  والصناعـــة”  “للفـــن 
عنـــوان كتابهما “ديوان رســـوم للفن 
 .1859 العام  فـــي  الصادر  والصناعة” 
مـــن خـــال هـــذا الكتـــاب، تعّرف 
الكثيـــر من  ديـــك علـــى  تيـــودور 
واستند  اخلزفية،  اإلســـامية  النماذج 
إلـــى بعض من هـــذه النمـــاذج في 
التي  حتقيـــق عـــدد مـــن األوانـــي 
الفنون  عالـــم  صنعت شـــهرته في 

هذه  مـــع  بالتزامـــن  التطبيقيـــة. 
بروكار  جوزيف  فيليـــب  جنح  التجارب، 
متاما  مطابقة  زجاجيـــات  صناعة  في 
للنمـــاذج األيوبيـــة واململوكية، كما 
جنح فـــي ابتـــكار منـــاذج خاصة به 
لنتاج  خاقة  اســـتمرارية  تشـــّكل 
هؤالء  لعـــب  الوســـطى.  القـــرون 
احلرفيـــون املبتكرون دورا رئيســـيا في 
التعريف بالفنون اإلســـامية ونشرها 
هذه  وتخّطت  وأوروبـــا،  فرنســـا  في 
عالم  لتدخل  الديكـــور  عتبة  الفنون 
الواســـع  الباب  الكبير مـــن  الفـــن 
في القرن العشـــرين. شـــيئا فشيئا، 
إلى  طريقها  اإلســـامية  اآلثار  وجدت 
أجنحة  لها  وباتـــت  الكبرى،  املتاحف 

خاصـــة بها. 
االعتبار  إعـــادة  إلى  ماتيس  هنري  دعا 
إلى عبـــارة “ديكور”، مذّكـــرا بأن فنون 
املاضـــي “الكبرى” كانـــت في األصل 
على  وســـار  فحســـب.  ديكور  فنون 
هـــذا النهج عـــدد كبير مـــن أعام 
الفن  مؤرخو  تخّلـــى  احلديـــث.  الفن 
عن املنهجيـــة التقليدية التي تفصل 
و”الفنون  العظمـــى”  “الفنـــون  بن 
فنون  إلى  االعتبـــار  وأعادوا  الصغرى”، 
اإلســـامي  الفن  وأضحى  الديكـــور، 
ســـريعاً فنا كبيرا لـــه تاريخه اخلاص 
ومدارســـه املتعـــددة. هكـــذا برزت 
وبرزت  اجلامعة،  اإلســـامية  اجلمالية 
معهـــا جتلياتها اخملتلفـــة: من مصر 
تركيا  إلـــى  الهند،  إلـــى  اململوكية، 
العثمانيـــة، إلـــى إيـــران الصفوية، 
مـــرورا باملغـــرب الُعلـــوي والهنـــد 

. لية ملغو ا
في اخلاصـــة، حتّول الفن اإلســـامي 
فـــي الذاكرة العاملية مـــن فن تزييني 
زخرفـــي إلـــى فـــن جتريـــدي روحي 
التجريدية  هـــذه  وُوصفت  بامتيـــاز، 
اإلســـامية بـ”هندســـة الروح”. ساد 
هـــذا الطابع التجريـــدي اجلامع، غير 
إذ بقي  أن ســـيادته لم تكن مطلقة، 
للفـــن التصويـــري حضـــوره اخلاص 
في ســـائر أقاليم العالم اإلســـامي، 
ومتّيـــز مبحاكاته الطبيعـــة بجوهرها 
املتغيرة،  النســـبية  بأشكالها  وليس 
كما متّيـــز بابتكاره أســـاليب خاصة 
بـــه فـــي كل عصـــر مـــن العصور 

. حقة ملتا ا
تدعـــو منظمـــة األونيســـكو اليوم 
وإلى  الفـــن،  بهـــذا  االحتفال  إلـــى 
املفعـــم  تاريخـــه  استكشـــاف 
والتأثيـــر  واالتصـــاالت،  “باملبـــادالت 
والتأثـــر، علـــى الـــدروب املمتدة من 
حوض  ومـــن  أفريقيا،  إلـــى  أوروبـــا 
البحـــر األبيض املتوســـط إلى احمليط 
الهنـــدي”. وتؤكـــد أن هـــذا الفـــن 
يعكـــس ثقافـــة عظيمة الشـــأن، 
وفهمها  الثقافة  والتعّرف على هـــذه 
“مبـــا تنطـــوي عليه من مـــاض زاخر 
بها  اعتراًفا  ميثـــان  نابـــض،  وحاضر 

العاملية. وبقيمتهـــا 

محمود الزيباوي

للمرة  األونيســـكو،  منظمة  احتفلت 
العاملي  باليـــوم  تاريخها،  فـــي  األولى 
املديرة  وقالـــت  اإلســـامي،  للفـــن 
العامة لهـــذه املنظمـــة أودري أزوالي 
هذا  “نحيـــي  املناســـبة:  هـــذه  في 
العـــام أول احتفـــال باليـــوم العاملي 
بغية  أُعلـــن  الذي  اإلســـامي،  للفن 
االحتفـــاء جماعياً بالتراث اإلســـامي 
الرائع الذي تشـــكل عبر أربعة عشـــر 
ينفك  ال  والـــذي  الزمـــن،  مـــن  قرناً 
يتجـــدد، ويتحـــول، ويؤثر، في شـــتى 

بأســـره”. العالم  ثقافات 
جـــاء هـــذا االحتفال بعدمـــا أعلنت 
الثاني/ تشـــرين   18 يوم  األونيســـكو 
عاملياً  يومـــاً  نوفمبـــر من كل عـــام 
دورتها  فـــي  وذلـــك  الفـــن،  لهـــذا 
 .1919 العـــام  في  املنعقدة  األربعـــن 
الرســـالة  ان  يومذاك  املنظمـــة  رأت 
مـــن هـــذا اليـــوم العاملـــّي تتمّثل 
“فـــي التوعيـــة والتعريف بأشـــكال 
القدمية  اإلســـامي  الفني  التعبيـــر 
الوعي  إذكاء  عـــن  فضاً  واملعاصـــرة، 
صون  في  اإلســـامي  الفن  بإســـهام 
وأضافت  ونشـــرها”.  اإلنسانية  حضارة 
فـــي بيانها: “ال تقتصر هذه الرســـالة 
الفـــن اإلســـامي حقَّ  علـــى تقدير 
الرئيســـية  العوامل  أحد  يعّد  إذ  قدره، 
لظهـــور العديد من احلـــركات الفنية، 
التنوع  إثـــراء  في  كذلك  تســـهم  بل 
والذود عن  التعبيـــر  وحرية  الثقافـــي 
الثقافات”.  بن  واحلـــوار  الثقافي  التراث 
شـــّكل الفن اإلســـامي، منـــذ زمن 
اخلافة  عهـــد  فـــي  األول  تكوينـــه 
األمويـــة، حتى زمن جتلياتـــه في القرن 
الثامن عشـــر، ميداناً واســـعاً يصعب 
أوروبا  افتتنـــت  بدقة.  حدوده  رســـم 
بهـــذا الفن فـــي القرون الوســـطى، 
من  كبيرة  مجموعـــة  تشـــهد  كما 
العديد من  دخلـــت  التـــي  التحـــف 
أقاليمها فـــي تلك الفتـــرة. وبدا هذا 
الفـــن تزيينيـــاً يومذاك فـــي الدرجة 
األولـــى، ولـــم يُعترف بـــه كفن من 
العصور  فـــي  إال  الكبـــرى  الفنـــون 
الفنـــون  بـــدأت دراســـة  احلديثـــة. 
اإلســـامية بشـــكل علمي في القرن 
صعود  مع  بالتزامن  عشـــر،  التاســـع 
أوال  ومتّثلت  االستشـــراقية،  احلركـــة 
بتكويـــن مجموعات فنيـــة كبيرة من 
أوروبا  في  الوجـــوه  املتعّدد  امليراث  هذا 
وأميـــركا، وذلك قبل دخـــول هذا الفن 

الكبرى. املتاحـــف  إلى 
املثل  علـــى ســـبيل  فرنســـا  فـــي 
الفنانـــن  زمـــن  وفـــي  احلصـــر،  ال 
بالرّحالة  الذين حلقـــوا  املستشـــرقن 
بحثـــاً عـــن املُغاير واجلديد، شـــهدت 
احليـــاة الثقافيـــة منطـــاً آخـــر من 
شـــّكل  الشـــرق  عن  البحث  طـــرق 
الفنون  لدراســـة  متينـــاً  أساســـاً 

جاء هذا االحتفال بعدما 
أعلنت األونيسكو يوم 18 

تشرين الثاني/نوفمبر من 
كل عام يومًا عالميًا لهذا 

الفن، وذلك في دورتها 
األربعين المنعقدة في 

العام 1919. رأت المنظمة 
يومذاك ان الرسالة من 

هذا اليوم العالميّ تتمّثل 
“في التوعية والتعريف 

بأشكال التعبير الفني 
اإلسالمي القديمة 

والمعاصرة

اصدار

متابعة الصباح الجديد:

 - املتوسـط  منشـورات  عـن  صـدر 
إيطاليـا، كتـاب »من قلـب اجلحيم - في 
ماهيَّة الشـعر«، إعداد وترجمـة الكاتبة 
حامـد.  خالـدة  العراقيـة  واملترجمـة 
كتـاٌب اتخـَذ عنوانـُه من ماهيَّة الشـعر 
احلقيقـي، والـذي بحسـب رأي هايدغـر، 
الوجـود  ماهيَّـة  يكشـف  الـذي  هـو 
وماهيَّـة اللغـة؛ والشـاعر احلقيقـي هو 
القـادر علـى حتّمـل أعبـاء املزاوجـة بـن 
ـعر فـي قلـب اجلحيـم.  الفلسـفة والشِّ
األميركـي  الشـاعر  فـإنَّ  جهتـه  مـن 
ى رسـالة من  جيمـس رايـت، حينمـا تلقَّ
ابنـه فرانـز، فيهـا قصيـدة كَتَبهـا لـه، 
ردَّا عليـه: »أنـت شـاعر؟! مرحبـاً بَك في 

اجلحيـم«.
هـذه اخملتـارات يجمـع بينهـا قاسـٌم هو 
ـعر وإن فـّرق بينهـا الزمـن واالجتـاه،  الشِّ
ضمـن  شـعراَءها  النقـادُ  صنَّـف  فقـد 
مختلفـة  أدبيـة  حـركات  أو  مـدارس 
فـي  مثـًا،  وفرخـزاد،  بـاث  )سـيلفيا 

جيمـس  االعترافـي«،  ـعر  »الشِّ خانـة 
رايـت وروبـرت باي، فـي خانـة »الصورة 
العميقـة«(. وميكـن أن ننظـر إلـى هذه 
اخملتـارات مـن زاوية كونها محـاوالت في 
الترجمـة،  أو شـعريَّة  ـعر  الشِّ ترجمـة 
إليـوت،  مثـل  مترجـم  ينجـح  حينمـا 
أو بـاي، فـي اإلمسـاك بالقصيـدة فـي 
محاولـة منـه للعثـور علـى ذاتـه فـي 
نـصٍّ آخر، عبـر اختـراق حجابات شـاعر 
والدخـول  النـصِّ  وانتـزاع قشـرِة  آخـر، 
إلـى لُبِّـه، أو لفتـح نافـذة أخـرى نُطـلُّ 
املُترِجـم  الشـاعر  مهـارة  علـى  منهـا 
وبراعتـه وهو يفـكُّ أختاَم نـصٍّ ُمحَكِم 
الغلْـق وصوالً إلـى احلقيقة السـاطعة 
ُسـُه الشـعراء«،  وهي أنَّ »ما يبقى، يؤسِّ
وعبـر  بالكلمـة  تأسـيٌس  ـعرَ  الشِّ ألنَّ 

الكلمـة.
مقدمـة  فـي  املترجمـة  وتتسـاءل 
إلـى  الوصـول  ميكـن  كيـف  الكتـاب: 
هـي  ومـا  ـعر؟  بالشِّ نابضـة  ترجمـة 
املوهبـة  إّن  القـول  أميكـن  عّدتهـا؟ 
ـعريَّة هـي الشـرط الوحيـد إلتقان  الشِّ
امتـاك  جانـب  إلـى  ـعر،  الشِّ ترجمـة 

عوامـل  تتضافـر  رمّبـا  اللغـة؟  ناصيـة 
منهـا  ـعر،  الشِّ ترجمـة  إلتقـان  عـّدة 
ـغُف بها،  مثـًا الرغبـة بالترجمة والشَّ
املثابـرة والدأب، غـزارة املعرفـة، املوهبة، 
وقـد تكـون الّلـّذة التي ال يشـعر بها إال 

املغامـرة. هـذه  يخـوض  َمـْن 
مـن  صفحـة   192 فـي  الكتـاب  جـاء 

الوسـط. القطـع 

من الكتاب:
َفَمـْن هـو اإلنسـان؟ إنـه الوحيـد الذي 
ينبغـي أن يكـون شـاهداً علـى مـا هو 
عليـه. أن تشـهد يعنـي أنـَك تبرهـن، 
مسـؤوالً  تكـون  أيضـاً  يعنـي  لكنـه 
شـهادتَك،  فـي  عليـه  برهنـَت  عّمـا 
اإلنسـان هـو الـذي يكـون، علـى وجـه 
وجـوده  علـى  الشـاهد  التحديـد، 
اخلاّص. هذه الشـهادة ال تعنـي تعبيراً 
الحقـًا وإضافيـاً عن كينونة اإلنسـان، 
ل جـزءاً مـن وجود اإلنسـان.  بـل تشـكِّ
يشـهد  أن  ينبغـي  مـاذا  علـى  لكـْن، 
اإلنسـان؟ علـى انتمائـه لـأرض؟ هـذا 
أن  حقيقـة  علـى  يتوّقـف  االنتمـاء 

اإلنسـان هو الوريث، واملتعّلم لأشياء 
كّلهـا. لكن األشـياء تكـون في صراع، 
يُبقيهـا  الـذي  فمـا  احلـال،  بطبيعـة 
مبنـأى عن الصراع، ويعمـل، في الوقت 
نفسـه، علـى دمجها معاً فـي عالقة، 
»العالقـة  بــ  هولدرلـن  يسـّميها 
احلميمـة«. إن شـهادة االنتمـاء لهـذه 
العالقـة احلميمـة يحـدث مـن خـالل 
مـن  وكذلـك  وبزوغـه،  العالـم  َخْلـق 
خـالل دمـاره وأفولـه. فالشـهادة على 
علـى  وبالتالـي  اإلنسـان،  كينونـة 
إجنـازه األصيـل، تتأتّـى لديه مـن ُحّرية 
القـرار. القـرار الذي ُيسـك بقبضة ما 
هـو ضـروري، ويربـط نفسـه فـي رباط 
علـوي. إن كـون اإلنسـان شـاهداً على 
انتمائـه، مـن بـن الكينونـات األخـرى 
ككّل، يحـدث بوصفـه تاريخـاً. لكـْن، 
ليكـون هـذا التاريـخ ممكنـاً، أُعطَيـت 
اللغـُة لإلنسـان. وهـي مصلحـة مـن 

اإلنسـان. مصالـح 

من قلب الجحيم.. في ماهية الشعر 
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

التطبيعيــة  الهيئــة  تلقــت 
موافقــة مبدئيــة مــن االحتاد 
األذربيجانــي، خلوض مباراة ودية 
في البصرة خالل الشــهر األول 
رئيس  وقال  املقبــل..  العام  من 
بنيان،  إياد  التطبيعيــة  الهيئة 
»وصلتنا  صحفــي  تصريح  في 
موافقــة مبدئيــة مــن االحتاد 
األذربيجاني خلــوض مباراة ودية 
فــي البصــرة الشــهر املقبل، 
عليه  املتفــق  اجلدول  حســب 
للمنتخب  الفنــي  اجلهــاز  مع 
املزدوجة  التصفيات  الستئناف 
املؤهلة لكأس آسيا واملونديال«.

تنتظر  »التطبيعيــة  وأضــاف 
املوافقــة الرســمية من االحتاد 
املوعد  تثبيت  ليتم  األذربيجاني 
بشــكل رســمي«، الفتا إلى أن 
املباراة مقرر لهــا أن تكون بعد 
مباراة الكويت بـ4 أيام، أي نهاية 

الشهر األول من العام املقبل«.
استقبال  أن  إلى  بنيان،  وأشــار 
أيام  خــارج  البصرة  فــي  فريق 
الفيفا يعد فرصة جيدة ملنتخبنا 
في طريق التحضير وفي توقيت 
مناسب، ما سيدفعنا للحفاظ 
في  الفريــق  علــى معســكر 
البصرة خلوض املباراتني الوديتني.
يشار إلى أن الهيئة التطبيعية 
وأن أعلنت عــن تثبيت  ســبق 
مباراة ودية مع املنتخب الكويتي 

في السابع والعشرين من شهر 
كانون الثاني املقبل.

مــن جانب اخــر، ظفر الــزوراء 
بنقــاط مباراته امام الصناعات 
عليه  فــوزه  بعد  الكهربائيــة 
بهدف نظيف فــي اللقاء الذي 
اقيم على ادمي ملعب الشــعب 
الدولــي ضمن مباريــات اجلولة 
الثامنــة لدوري الكــرة املمتاز.. 
وظهر الفريقان في شوط املباراة 

ومحاوالت  بــاداء عقيــم  االول 
خجولة لم ترتق بها املباراة الى 
املســتوى الذي يتمناه اجلمهور 
, وفي شــوط املبــاراة االول قام 
الفريقان ببعض الهجمات حتى 
متكــن قائد النــوارس عالء عبد 
الزهرة من تسجيل هدف الزوراء 
االول في الدقيقة )53( من عمر 
املباراة  تلفظ  ان  وقبــل  املباراة, 
االخيرة متكن حارس  انفاســها 

الزوراء جالل حســن من  مرمى 
صد ركلــة اجلزاء التي تقدم لها 

العب الصناعات حسن داخل.
الى  الزوراء  قفز  النتيجة  وبهذه 
برصيد  الترتيــب موقتاً  وصافة 
14 نقطــة فيما حل الصناعات 
الكهربائيــة فــي املركز ماقبل 

االخير بـ 6 نقاط.
ضيفه  على  القاسم  فريق  وفاز 
فريق احلدود بهدفني نظيفني في 

التي جــرت على ملعب  املباراة 
الكفل، وسجل هدفي القاسم 
الدقيقة  اثير صالح في  الالعب 
الدقيقة  في  الدين  وسراج   )70(
)78( , ليقفز القاسم الى املركز 
18 برصيــد 6 نقــاط فيما حل 
 7 16 برصيد  املركــز  احلدود في 

نقاط.
وفي ذات التوقيــت حقق امانة 
بغداد فــوز كبير علــى ضيفه 

نظيفة  بثالثية  البصــرة  نفط 
ملعب  احتضنها  التــي  املباراة 
املباراة  اهــداف  بغداد, ســجل 
جباركرمي )15( واحملترف النيجيري 
بنيامني في الدقيقة )37( وستار 
ليرتقي   ,)82( الدقيقة  في  جبار 
الثامن  املركز  الــى  امانة بغداد 
برصيد 12 نقطة فيما اســتقر 
نفط البصرة في قــاع الترتيب 

برصيد 4 نقاط.
على  الكهربــاء  تفــوق  كمــا 
صاحب االرض زاخو بنتيجة 1-3 
, ســجل زاخو الهدف االول في 
الدقيقــة )6( عــن طريق هارون 
احمد، في حني سجل للكهرباء 
مرتضى هديب في الدقيقة )23( 
ونياز مغديد فــي الدقيقة )30( 
الدقيقة  فــي  ابراهيم  ومحمد 
)82(, وبهــذا اســتقر زاخو في 
املركز العاشر برصيد 11 نقطة 
وحــل الكهرباء فــي املركز 11 

برصيد 10 نقطة
نفط ميســان هــو االخر حقق 
فــوزاً هامــاً خارج الديــار على 
ملعب فرانسو حريري في املباراة 
التــي جمعتــه مــع مضيفه 
اربيــل ضمن اجلولــة الثامنة , 
ســجل هدف فرســان اململكة 
محترفه النيجيري شــي كتارا 
في الدقيقة )7( من عمر املباراة 
, ليقفز نفط ميسان الى املركز 
الثالث برصيــد 13 نقطة فيما 
تراجع اربيل في ســلم الترتيب 
الــى املركز الســابع برصيد 12 

نقطة.

العراق يواجه أذربيجان استعدادا للتصفيات المزدوجة
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الزوراء يرتقي إلى وصافة الدوري الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتقبل وزير الشــباب والرياضة عدنــان درجال، في 
مكتبه مبقر الــوزارة قادة إحتاد اجلودو العراقي، ســمير 
املوســوي عدي الربيعي على طاولة حوار واحدة بهدف 
تغليب مصلحة اللعبــة والرياضيني على اية مصلحة 
اخرى، وجتاوز اخلالفــات التي اكلت من جرف هذه اللعبة 

وتسببت بإنقسامات حادة ملدة ال ينبغي ان تطول.
وقد أثمــر تدخــل الوزير درجــال كطــرف محايد بني 
اإلثنني عن نتائج جيــدة تخوله وبتكليف من الطرفني، 
بخضوعهما للحل املنطقي حتت اية صورة ممكنة تنهي 

اخلالف وفتح صفحة جديدة.
بــدوره قرر درجال مخاطبة اإلحتــاد الدولي أثناء إجتماع 
مســقط ألخذ زمام املبادرة وإعــادة اإلنتخابات واألخذ 
بنظــر اإلعتبار قيمة املوســوي والربيعي فــي اللعبة 
كركنــني مهمني أســهما في بناء ونشــر اللعبة عبر 
مكانتيهمــا جنمني دوليــني ومن خــالل املناصب التي 

شغلها كل منهما.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصــل مدرب منتخب الناشــئني عمــاد محمد، على 
الشــهادة التدريبية األعلى في عالم التدريب.. ونشــر 
محمد عبر حســابه الرســمي على “فيسبوك” انه “مت 
اجتياز الدورة التدريبية فئة )برو( بعد 40 يوماً من العمل 
ايريك  “أقدم شــكري للمحاضرين  املتواصل”.وأضــاف 
وكاري ووســام شامل ولكل من ســاندني خالل الفترة 
املاضية”.وتابع “شهادة أسعى خلاللها خلدمة بلدي ورفع 
علم العراق عالياً كما سعينا لذلك عندما كنا العبني”.

يذكر ان “العمدة” حصل على الشهادة من قطر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن محافظ بابل وكالة حســن منديــل أن احلكومة 
احمللية قــررت مكافأة فريق نادي القاســم لكرة القدم 
بعد فوزه على فريق نادي احلدود بدوري العراق عبر إقامة 

معسكر تدريبي له ملدة أسبوع في إقليم كردستان.
وقال منديل” أن احلكومة احمللية قررت أيضا منح كل من 
الالعب اثير صالح وصباح الدين سراج مبلغا ماليا قدره 
عشــرة ماليني دينار لكل منهما بعد أن ســجال هدفي 
الفوز على نادي احلــدود.. واضاف أن بابل تفتخر بإجنازات 
نادي القاسم على مستوى العراق الذي قدم الكثير من 
اإلجنازات الرياضية بالرغم من إمكاناته احملدودة متمنيا 
له املزيد من التألق ورفع اســم محافظة بابل.. يذكر أن 
فريق نادي القاسم لكرة القدم فاز األحد على فريق نادي 

احلدود بهدفني مقابل ال شيء”.

نعمت عباس:
املبدع اميارمدير شــركة ايست ســبورت الرياضية  بن 
الدكتور ريســان االكادميى الرياضى املعروف الذى يحتل 
مكانة مرموقة فى الوســط العلمى الرياضى العربى ، 
سار اميار على درب والده وحقق جناحات فى اجملال الرياضى 
وساهم مســاهمة فعالة فى العقد الذى حصل عليه 
العبنــا الدولى عالء عباس فى البرتغال رتب بنود العقد 
وقدم جنمنا الدولى بصــورة مثالية مدة العقد تكملة 
الدورى هذا املوسم الن املوسم قد بدء وموسمني اخرين 
وشــرط جزائى كبير مدة العقد والشرط اجلزائى توضع 
من دون ادنى شك مدى اهتمام النادى البرتغالى بإلعبنا 

احملبوب وثقتهم املطلقة بقدراته.
وقــال االنيق اميار أتت عقود لعالء مــن اماكن مختلفة 
ولكننى وجــدت الرغبة امللحة لديه لالحتراف فى اوروبا 
مما شجعنى فى الســير على هذا االجتاه. وهذه اجلهود 
التى بذلها بن ريســان ورحلة الســفر والنفقات املادية 
حتملها اميار ولم يتقاضى درهما واحدا من عالء واعتبرها 
خدمة مجانية دعما منــه لنجمنا القادم لتكون جتربة 
ناجحة وانطالقة جديدة للمواهب العراقية الدولية فى 
سماء االحتراف اخلارجى ، شكرا اميار على هذه االلتفاتة 
اجلميلــة وكل التوفيق والنجاح لعــالء وكلنا ثقة بان 
هذه التجربة ســتؤكد جناحها لتعزز مكانة جنوم الكرة 

العراقيني فى االحتراف اخلارجي.

درجال يجمع شمل اتحاد 
الجودو 

عماد محمد يحصل على 
شهادة “برو”

كرة القاسم تعسكر في 
الشمال 

ايمار ريسان والصفقة 
الذهبية

العبو فريق بايرن ميونيخ

في ضوء التفوق بدوري أبطال أوروبا

ميونيخ ـ وكاالت:

واصلت األنديــة األملانية نتائجها 
املميزة، في دوري أبطال أوروبا، بعدما 
تألقت بشــكل الفت في نسخة 
املوســم املاضي.. وتــوج العمالق 
البافاري بلقب النســخة األخيرة، 
وبلغ اليبزيــج نصف النهائي، قبل 
أن تعــود األندية األملانيــة للتألق 
هــذا املوســم، بوصــول 4 منها 
إلــى ثمــن النهائي وهــي »بايرن 
واليبزيج وبوروسيا مونشنجالدباخ 

وبوروسيا دورمتوند«.
وتأهل بايــرن بأريحيــة تامة، في 
 16 برصيد  األولى  اجملموعة  صدارة 
نقطة، متفوًقا على أتلتيكو مدريد 
مونشــنجالدباخ  أما  الوصيــف.. 
فصعد لثمن النهائي، بعد احتالله 

الثانية،  اجملموعة  في  الثاني  املركز 
على حســاب فريق كبير وهو إنتر 
دورمتوند  وتأهل  اإليطالــي..  ميالن 
في صــدارة اجملموعة السادســة، 
برصيــد 13 نقطــة، متفوًقا على 

التسيو اإليطالي الوصيف.
ومن جانبه، تأهــل اليبزيج محتال 
املركز الثاني في اجملموعة الثامنة، 
خلــف باريــس ســان جيرمــان 
الفرنســي، متفوًقا على العمالق 

اإلجنليزي مانشستر يونايتد.
وتنتظر األنديــة األملانية قرعة دور 
االثنني  التي ســتجرى غًدا  الـ16، 
السويســرية،  نيون  مدينــة  في 
ملعرفة خصومها، بحًثا عن حتقيق 
إجنــاز جديــد، بوصــول 4 فرق من 
البوندســليجا لربــع نهائي دوري 

األبطال، للمرة األولى.
وبالنظر إلى النســخ الســابقة، 
4 أندية من  التي شــهدت تواجد 

دولة واحدة في ربع النهائي، جند أن 
ذلك حدث للمرة األولى، في موسم 
4 أنديــة  )2007-2008(، بوصــول 
وليفربول  »آرســنال  هي  إجنليزية 

ومانشستر يونايتد وتشيلسي«.
إجنليزية  النســخة  تلــك  وكانت 
بامتيــاز، ببلــوغ 3 أنديــة نصف 
»تشيلســي  وهــي  النهائــي، 
يونايتد«،  ومانشســتر  وليفربول 
وتوج حينها اليونايتد باللقب على 

حساب البلوز، بركالت الترجيح.
وتكرر األمر في النســخة التالية 
نفــس  بوصــول   ،)2009-2008(
النهائي،  ربع  إلــى  األربعة  األندية 
وبعدهــا بلغ الثالثي مانشســتر 
يونايتد وآرسنال وتشيلسي نصف 
النهائية  املبــاراة  وفــي  النهائي، 
الشياطني  على  برشــلونة  تغلب 

احلمر.
وفي موسم )2018-2019(، واصلت 

بوصول  تألقها،  اإلجنليزيــة  الكرة 
4 أندية إلــى ربــع النهائي، وهي 
هوتســبير  وتوتنهام  »ليفربــول 
ومانشستر  ســيتي  ومانشستر 

يونايتد«.
وكان نهائي تلك النسخة إجنليزيًا 
خالًصــا، وشــهد فــوز ليفربول 
أكبر  وكان   ..)0-2( الســبيرز  على 
عدد من املمثلني للكــرة األملانية، 
األبطال، هو  دوري  ربع نهائــي  في 
3 أنديــة، وكان ذلك في موســم 
بايرن ميونخ  بوجود   ،)1998-1997(
وبوروسيا دورمتوند وباير ليفركوزن.

ومع ذلك، لم تفرض الكرة األملانية 
النســخة،  تلك  على  هيمنتهــا 
النهائي  ربع  ليفركوزن من  بخروج 
أمام ريال مدريــد، وتوديع بايرن من 
نفس الدور أمــام دورمتوند، قبل أن 
الفيستيفال  أسود  الريال  يقصي 

من نصف النهائي.

تقرير

األندية األلمانية تستهدف تكرار الهيمنة اإلنجليزية

بغداد ـ الصباح الجديد:
لإلبداع  السنوي  عيون  مهرجان 
العربي لســنة 2020 بدورته الـ 
12 التــي أختتمت أول أمس في 
املسرح الوطني ببغداد وحملت 
شمة«،  »نصير  املوسيقار  أسم 
شهدت تكرميا للوسط الرياضي 
نادي  رئيــس  متثل فــي حصول 
العنكوشي  حســني  الديوانية 

علــى جائزة افضل شــخصية 
رياضيــة لعــام 2020، في حني 
فاز الزميل، حيــدر زكي، بجائزة 
أفضل إعالمي رياضي، وبرنامجه 
دجلة«  »قناة  اجلماهير  أستوديو 

على كأس االفضل.
وفي وقــت نثني علــى النجاح 
الكبيــر الذي حققــه املهرجان 
الذي شــهد تكــرمي العديد من 

الشــخصيات العراقية املبدعة 
او مــن دول الوطن العربي، فأننا 
للعنكوشــي  التهنئة  نقــدم 
وزكي على تفوقهما وكسبهما 
ثقــة اللجنــة املشــرفة على 
املهرجان، وهذا يعد دافعا مهما 
لرئيس نادي الديوانية الشــاب، 
او لزميلنــا اإلعالمــي واســرة 

برنامجه املميز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامة  الهيئتــني  مــن  بدعــم 
واإلدارية، تأسســت أول امس في 
نادي اجليش الرياضي رابطة ملدربي 
املعتمدة،  األلعاب  وبجميع  النادي 
انتخاباتها  ســتجري  والرابطــة 
فــي االيام املقبلــة الختيار رئيس 
ومهمتهــا  الرابطــة  واعضــاء 
ستكون دعم املدربني العاملني في 
بامكانات  االرتقــاء  بهدف  النادي 

املدربني والعمل على اشــراكهم 
فــي دورات تطويريــة، والرابطــة 
تضم في عضويتها املدربني الذين 
حققــوا العديد من اإلجنازات على 
الصعيدين احمللــي واخلارجي لفرق 
الرياضــي. من جانب  نادي اجليش 
اخر فــاز فريق اجليــش على فريق 
شهربان بثالثة اهداف مقابل هدف 
واحــد ضمن دوري كــرة الصاالت 
املمتاز .وقــال لطيف خلف رئيس 

نادي شهربان ان فريق اجليش حقق 
فوزا كبيرا على فريق شهربان بعد 
تســجيل ثالثة اهداف في مرمى 
فريــق املضيف في مبــاراة جرت 
بينهما على قاعة املقدادية وهذه 
هي اخلســارة الثالثة في مسيرة 
رصيده  جتمد  حيث  شهربان  فريق 
ان  . مبينا  الرابعــة  النقطة  عند 
اسباب اخلســارة كانت حتكيمية 

وضياع الفرص من قبل الفريق. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصلــت الباحثــة، فاطمــة 
الزهــراء نفعت عبــد الكرمي، 
على شــهادة املاجســتير من 
كليــة التربيــة البدنية علوم 
للبنــات، جامعــة  الرياضــة 
املوسومة  بغداد، عن رسالتها 
»اخالقيــات العمل لدى إدارات 
لرعايــة  الوطنيــة  املراكــز 
املوهبــة الرياضيــة وعالقتها 
ببيئة العمــل من وجهة نظر 

املدربني«.
قاعة  في  املناقشــة  واقيمت 

الدكتور عبد الوهاب مجيد في 
كلية التربيــة البدنية وعلوم 
باشراف جلنة  للبنات،  الرياضة 
من االســاتذة تألفــت من أ.د 
مازن جاسم احلسني، وعضوية 
أ. م.د صالح وهاب شــاكر وم .د 
والء إســماعيل عبد اللطيف 

وأ.د ساهرة رزاق كاظم.
التي تشــغل  للباحثة  مبارك 
حاليــا مهمــة إدارة شــعبة 
بغداد في دائرة شؤون االقاليم 
الشــباب  وزارة  واحملافظــات/ 

والرياضة.

بغداد  ـ ساجد سليم* 
العراق  انديــة  اختتمــت بطولة 
منافساتها  التي جرت  بالدراجات 
فــي مدينة احلبانية الســياحية 
مبشاركة اكثر من 25 نادي جلميع 
والشــباب  املتقدمــني  الفئــات 
وباشراف  والنســاء  والناشــئني 
مباشــر من قبل االحتــاد املركزي 
للعبة وبالتعاون مع شــركة في 

اي بي .
املركز  الصناعة  نــادي  احرز فريق 
االول لفئــة املتقدمني وحل نادي 
اجليش باملركز الثاني ومن ثم جاء 
.اما  الثالث  بالترتيــب  اربيل  نادي 
في منافســات فئة الشباب فقد 
حصدها نــادي اوالد راجي باملركز 
االول والصناعــة باملركــز الثاني 
.اما منافسات الناشئني فقد جاء 
باملركز االول نادي دهوك وحل نادي 
نادي  اما  الثاني  بالترتيب  الرفاعي 
القائم جاء ثالثا .اما منافســات 

النســاء فقد احرزها نــادي نوروز 
باملركز االول وجــاء نادي اوفروديت 

ثانيا وفتاة اربيل باملركز الثالث .
فقد  لالعبني  الفرديــة  نتائج  اما 
كانت من نصيب العبي الصناعة 
وهم الالعب ياســر ضيــاء الدين 
واحمــد مهند وايــاد محمد .اما 
فئة النســاء فقد احرزها العبات 
نوروز عن طريق الالعبة مزدة رفيق 
وسوزي دلشاد وزهراء مسعد .وفي 

فئة الشــباب فقد احرزها العبي 
نــادي اوالد راجي وهــم الالعبني 
عباس فاضل راجي.اما ســباقات 
نادي  احرزها العب  فقد  الناشئني 
الرفاعي عبــاس فرحان.في نهاية 
والهدايا  اجلوائــز  وزعت  البطولة 
على الفرق الفائــزة في البطولة 
من قبل ضيوف البطولة واعضاء 

االحتاد العراقي املركزي للدراجات.
* املنسق االعالمي لالحتاد

العنكوشي وزكي األفضل »رياضيا« 
في مهرجان عيون

تأسيس رابطة مدربي نادي الجيش الرياضي

شهادة »ماجستير« عن إخالقيات العمل لدى 
إدارات المراكز الوطنية

نادي الصناعة بطال لالندية بالدراجات 

املنتخب العراقي لكرة القدم



كشف املنتج هشام جمال 
أنه بدأ التحضير ملسلسل 
ببطولته  تقــوم  جديــد 
غامن،  دنيا ســمير  الفنانة 
وذلك خالل استضافته في 
الناس"  من  "واحد  برنامج 
اإلعالمي  يقدمــه  الــذي 
عمرو الليثي. وقال: "هناك 
مسلســل جديــد يتــم 
رمضان  فــي  له  التجهيز 
غامن،  ســمير  دنيا  بطولة 
حيث ســيكون من نوعية 
الكوميدي".  االجتماعــي 
وتابع: "هناك كيميا خاصة 
جتمعني بدنيا، حيث قدمنا 
األعمال  العديــد من  معاً 
واســتطرد:  الناجحــة". 
كنا  غــامن  ســمير  دنيا   "

العمل  عليهــا  بنعــرض 
وتقول  يعجبهــا  فــكان 
احلديث  دون  مــن  هعمله 
عن أي امــر يتعلق باملبلغ 
وربنا كرمنا وأنتجت أغاني 

ومسلسالت وأفالماً".
يشــار إلى أّن آخــر أعمال 
دنيا سمير غامن، مسلسل 
الذي   "3 احلدوتــة  "بــدل 

عرض في رمضان 2019.

وقعــت املمثلــة املصرية 
مــي عمــر علــى عقــد 
ســينمائي  فيلم  بطولة 
املصري أحمد  املنتــج  مع 
التقت  الــذي  الســبكي 
به داخل مكتبــه لالتفاق 
اخلاصة  التفاصيــل  على 
الذي ما  بالفيلم اجلديــد، 
التحضير.  مرحلة  في  زال 
أول  الفيلم  هذا  وسيكون 
عمــل ســينمائي لـ عمر 
بعدمــا انتهت من تصوير 
الدرامية  بطوالتهــا  أولى 
من خالل مسلسل "لؤلؤ" 
مع أحمد زاهر وإدوارد وعماد 
زيــادة وعدد مــن الفنانني 
الشــباب. من ناحية أخرى 
تصوير  عمر  مي  باشــرت 

دورها في مسلسل "نسل 
األغــراب" مــع املمثلــني 
كرارة،  وأمير  السقا  أحمد 
متهيدا لعرضه في املوسم 
الرمضاني املقبل وستقوم 
النســائية  البطولة  بدور 
ويشــارك في العمل أيضا 
مالك  وأحمد  زيــادة  عماد 
ويخرجــه  داش  وأحمــد 

محمد سامي.

قــام النجــم الهنــدي 
خّيرة  مببادرة  شــاروخان 
جتــاه مواطنيه بأن قامت 
إحــدى املنظمات اخليرية 
بتقدمي  ميتلكهــا  التــي 
هديــة ملصابــي فيروس 
وهي  الهند  فــي  كورونا 
500 جرعة من  عبارة عن 
لعالج  رميديسيفير  عقار 
املصابــني بكوفيــد19-، 
على ما أفــادت صحيفة 
تاميز أوف إنديا في عددها 
الصادر يــوم امس. وقدم 
وزير الصحة في نيودلهي 
الشــكر  ســاتيندار 
لشاروخان تقديرا ملبادرته 

الصحيفة  وفــق  علــى 
شاروخان:  وقال  نفسها، 
نتغلب على هذه  "سوف 
احلفاظ  واصلنا  إذا  األزمة 
علــى جبهتنــا موحدة، 
مســتعدون  وفريقي  أنا 
للمساعدة في املستقبل 

أيضا". 

دنيا سمير غانم

شاروخان

مي عمر

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
نشــرت شــركة Counterpoint Research نتائج إحصائيات 
أجرتها ملعرفة أشهر الشركات املصنعة للهواتف لعام 2020.

وتبعا إلحصائيات الشــركة فإن تصنيع الهواتف الذكية في 
الربع الثالث من العام اجلاري منا ليصل عدد الهواتف املصنعة 
إلى 366 مليون جهاز، وحصلت شــركة سامســونغ الكورية 
اجلنوبية على احلصة األكبر من هذه األرقام، إذ استحوذت على 

%22 من نسبة الهواتف املصنعة بـ 80.4 مليون هاتف ذكي.
واحتلت شركة هواوي وفقا إلحصائيات الشركة املرتبة الثانية 
في التصنيف بنسبة %14 من عدد الهواتف املصنعة ، وتلتها 
شركة Xiaomi في املركز الثالث، متجاوزة شركة آبل ألول مرة. 
ولم تتصدر سامسونغ تصنيف مصنعي الهواتف الذكية في 
العالم فحسب، بل أظهرت أفضل النتائج بشكل عام مقارنة 
بالشركات األخرى في أسواق أوروبا وأميركا الالتينية وإفريقيا 
وبلدان الشرق األوســط، أما في بلدان آسيا فحافظت هواوي 
على صدارتها في تلك النتائج، بينما احتفظت آبل بشعبيتها 

في الواليات املتحدة.

أشهر الشركات المصنعة 
للهواتف لهذا العام

الصباح الجديد - وكاالت:
مع اقتــراب انتهاء عام 2020 كان احلدث األبرز خالله اكتشــاف 
فيــروس كورونا ودخول جميــع دول العالم في عــزل اجتماعي 
لفتــرات متفاوتة، وقعت أحــداث تناولتها الصحــف العاملية 
 The وعدتها أمــورا حتدث ألول مرة خــالل 2020 وجمعها موقع

New York Times p ونشرها.
ركوب األمواج

استطاعت راكبة األمواج البرازيلية مايا جابيرا ركوب أكبر موجة 
مســجلة في عــام 2020 لتصبح أول راكبة أمــواج تفوز بهذا 
التميــز حيث بلغ قياس املوجة قبالة ســواحل نازاري ، البرتغال 
73.5 قدًما ومت اعتماد ركــوب غابيرا من الرابطة العاملية لركوب 

األمواج وموسوعة جينيس لألرقام القياسية.
أقنعة الوجه

فــي حني أن العديد من دور األزياء باعت أقنعة الوجه الواقية في 
عــام 2020 أصبحت Louis Vuitton أول مــن أطلق درًعا للوجه 
كجــزء من مجموعة الرحالت البحرية لعام 2021 ميكن ارتداؤها 
والتي تبلغ تكلفتها 961 دوالرًا وتتميز بتوقيع العالمة التجارية 
الفاخــرة على حوافها مع قلــب الدرع ألعلى أو ألســفل وفًقا 

ملتطلبات التباعد االجتماعي.
السيارة الطائرة 

أكملت شــركة SkyDrive للتكنولوجيا أول اختبار علني ناجح 
لسيارة طائرة في اليابان في أغسطس املاضي والسيارة املسماة 
SD-03 حلقت حــول ميدان اختبار Toyota موطن قاعدة تطوير 
الشــركة ملدة أربع دقائق، تخطط SkyDrive إلتاحة الســيارة 

للمستهلكني بحلول عام 2023.

اشياء حدثت ألول مرة 
خالل 2020

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاظم السلوم
دعمه  اجلونــة  مهرجــان  يواصــل 
لألفالم املعروضة خالل دوراته الالتي 
حتظــى أكثريتها باســتقبال نقدي 
على  وحتصل  جيديــن  وجماهيــري 
عديــد اجلوائــز العاملية، ما يشــير 
إلى أن اختيــارات املهرجان جتمع بني 
السينمائية  اإلنتاجات  وأكثر  أفضل 

أهمًية، عربًيا وعاملًيا.
بينمــا يتــم اإلعــالن عــن األفالم 
لنيل  بلدانها  لتمثيــل  املترشــحة 
جوائز أوسكار 2021، هناك 15 فيلما 

مت عرضه في دورات املهرجان.
مماثالً،  املاضي شــهد جناحــاً  العام 
إذ بلغ عــدد األفالم املترشــحة 13 
أفالم  ثمانيــة  بينهــا  فيلمــاً، من 
الروائية  األفالم  أدرجت في مسابقة 
الطويلــة. كما وصلــت أربعة إلى 
للترشــيحات  القصيرة  القائمــة 
الرسمية: "طفيلي" و"عيد القربان" 
و"البؤســاء" و"ألــم ومجد" وصنع 
اربعة جوائز من  التاريخ لنيله  أولها 
أصل ستة ترشــيحات، وأصبح أول 
فيلم كوري جنوبي يفوز بذلك العدد 

من اجلوائز.
وعلــق انتشــال التميمــي مديــر 
املهرجان "يسعدنا أن تتوج اختياراتنا 
بنتائج طيبة وأن متثــل بلدانها في 
املسابقة السينمائية األكثر شهرة 
بعد عرضهــا في برامــج املهرجان 
هذا  والرابعة.  الثالثة  الدورتني  خالل 
تعبير إضافي عن اجلهد االستثنائي 
لتقدمي  البرمجة  فريــق  يبذله  الذي 
بدقة  مختــارة  ســينمائية  باقــة 
السينمائي  اجلونة  مهرجان  جلمهور 
إضافــة إلــى الثقة التــي يضعها 
ليكون  باملهرجــان  األفــالم  صانعو 

بوابتهم للعرض في املنطقة".
واختــارت دول عربيــة أفالًما لتكون 
ضمــن قائمــة ترشــيحات الدورة 
والعديد  األكادمييــة،  جلوائــز  الـ93 
منها شــارك بالفعل في مسابقات 
مهرجــان اجلونة املتعــددة. بدًءا من 
الطويلة  الروائية  األفالم  مســابقة 
للمهرجان، كفيلم  الثالثــة  للدورة 
أمجد أبــو العــال والفائــز بجائزة 
"ســتموت  الذهبية  اجلونــة  جنمة 
في العشــرين" الذي أختير لتمثيل 
يتم  التي  األولى  املرة  السودان، وهي 
اختيــار فيلم منهــا للتنافس على 

جوائز األكادميية. 
اختير الفيلم الفائز بجائزة اجلمهور 
في الدورة الـ17 لقسم أيام فينيسيا 
السينمائية "200 متر" ألمني نايفة 
لتمثيل دولة األردن. الفيلم شــارك 

كمشروع في مرحلة التطوير ضمن 
منطلق اجلونة السينمائي في دورته 
األولــى، وفاز آنذاك بجائــزة مينتور 
آرابيــا لتمكني األطفال والشــباب 
وقيمتها خمسة آالف دوالر أميركي. 
في الدورة الرابعــة للمهرجان، كان 
الفيلم مــن بنب أكبــر الرابحني، إذ 
نال جائزة جلنة االحتاد الدولي للنقاد 
أجل  من  سينما  وجائزة  )فيبريسي( 
اإلنسانية، وفاز بطله علي سليمان 
بجائزة أفضل ممثــل وفازت منتجته 
مي عــودة بجائزة موهبة الشــرق 
واملُقدمة من  العام  لهذا  األوســط 
فارايتــي، بينما حصل مخرجه أمني 
نايفــة علــى جائزة مينا مســعود 

ألفضل فنان دولي.
واختــارت تونــس لتمثيلهــا فيلم 
اخملرجة كوثــر بن هنية "الرجل الذي 
باع ظهره"، الفائــز بجائزة إديبو ري 
في الدورة الـ77 ملهرجان فينيســيا 
الســينمائي الدولي، وجائزة أفضل 

الرابعة  الــدورة  فيلم عربــي في 
السينمائي.  اجلونة  ملهرجان 

الفيلم شــارك أيًضا كمشروع في 
الثانية  الــدورة  التطوير في  مرحلة 
ملنطلق اجلونة الســينمائي وحصل 
على جائزة قيمتها عشرة آالف دوالر 
أميركي مقدمة من شركة بي لينك 

برودكشنز.
تضمنت الترشــيحات أيًضا "األب" 
فاجلانوف  وبيتر  جروزيفا  لكريستينا 
من بلغاريا و"أغنية بال عنوان" مليلينا 
ليون من بيرو و"املرأة الباكية" خلايرو 
بوستامنتي من جواتيماال، وجميعها 
شاركت في مسابقة األفالم الروائية 
الطويلة ملهرجان اجلونة السينمائي 

في دورته الثالثة 2019.
إضافة إلى ذلك، فقد اختير "إلى أين 
تذهبني يا عايدة؟" لياسميال زبانيتش 
والذي  والهرسك،  البوسنة  لتمثيل 
فاز بجائــزة جنمة اجلونــة الذهبية 
للفيلــم الروائــي الطويــل وفازت 
ياســنا دورســيتش بجائزة  بطلته 
أفضــل ممثلة في مســابقة األفالم 
الروائيــة الطويلــة في 
الرابعــة  الــدورة 

ملهرجان اجلونة السينمائي 2020. 
كما مت اختيار "لن تثلج مجددًا أبًدا" 
وميخال  شوموفســكا  ملاجلورزاتــا 
إجنلرت لتمثيل بولندا، و"استمع" آلنا 
روشا دي سوسا – الفائز بجائزة أسد 
املســتقبل ألفضل عمل أول وجائزة 
جلنة حتكيم مسابقة آفاق في الدورة 
الـ77 ملهرجان فينيسيا السينمائي 

الدولي – لتمثيل البرتغال. 
الوثائقية  األفــالم  مســابقة  ومن 
للدورة الرابعة ملهرجان اجلونة، اختير 
لتمثيل  روســي  "ليل" جليانفرانكو 

إيطاليا.
كمــا اختيــر "دورة ثانيــة" لتوماس 
فنتربــرج لتمثيل الدمنــارك و "وغًدا 
العالــم بأكمله" جلوليا فــون هاينز 
لديــا  و"بدايــة"  أملانيــا  لتمثيــل 
جورجيا،  لتمثيل  كولومبيجاشفيلي 
إضافة إلى اختيار "أمهات حقيقيات" 
اليابان.  لتمثيل  كاواســي  لناعومي 
واألفــالم األربعة عرضت في قســم 
االختيار الرسمي خارج املسابقة في 

الدورة الرابعة للمهرجان.

15 فيلًما في مهرجان الجونة السينمائي 
تمثل بلدانها في ترشيحات جوائز األوسكار

الصباح الجديد - وكاالت:
األميركية  "ديزني"  شركة  أعلنت 
أن جنــم هوليوود هاريســون فورد، 
البالــغ مــن العمــر"78 عامــاً" 
شــخصيته  جتسيد  ســيواصل 
الســينمائية الشــهيرة "أنديانا 
جونز" ،من خالل جزء خامس جديد 

له.
وبحســب وكالــة "فرانس برس"، 
قالــت كاثلــني كينيدي رئيســة 
التابعة  فيلم"  "لوكاس  شــركة 
ما  مرحلة  فــي  "نحن  لـ"ديزني": 
قبل اإلنتاج في اجلزء التالي واألخير 

من أفالم "إنديانا جونز".
وتابعت كينيــدي قائلة: "بالطبع 
، ســيعود إنديانــا جونز نفســه، 
هاريسون فورد ليختتم رحلة هذه 

الشخصية الشهيرة".
وأضافت كاثلــني كينيدي، إلى أنه 
اخلامس من  اجلزء  ســيبدأ تصوير 
"إنديانــا جونز" في أواخر ربيع عام 
2021، وســيطرح في دور العرض 
الســينمائي في يوليو/ متوز 2022 
اخلامس  اجلزء  بإخراج  وســيقوم   .
مانغولد، صاحب  واجلديد، جيمس 
و"فورد  "لوغــان"  مميزة مثل  أفالم 

ضد فيراري" .
وظهر جنم هوليوود هاريسون فورد 
)78 عاما( بشــخصية عالم اآلثار 
"إنديانا جونــز" ألول مرة في عام 
1981، ليحقــق مــن خالله جناحاً 
كبيراً، ما جعل الشــركة املنتجة 
تســتعني به لتقدمي ثالثــة أفالم 
 2008 أخرى، كان آخرها فــي عام 

 Kingdom of the":بعنوان
"Crystal Skull

املمثــل  أن  إلــى  يشــار 
شون  الراحل  األســكتلندي 

هاريســون  شــارك  كونــري 
فورد بطولة اجلــزء الثالث من 

سلســلة أفــالم "أنديانــا 
جونز" بدور والده، في عام 

1989 ،وحمــل الفيلم 
 Indiana": إســم 

 Jones and
 the Last

."Crusade

هاريسون فورد يعود إلى 
تجسيد شخصية "إنديانا 

جونز" بالفيلم الخامس واألخير

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف شــاب أميركي نشــر قصته عبر 
اإلنترنت أن خطيبته طلبت فسخ خطبتها 
بعد شــراء خامت خطوبة من الذهب األبيض 
بقيمــة 3000 دوالر وطالبتــه بإنفاق 10% 
من أرباحه وشــراء خامت جديد والذي كشف 
أن قيمته تتراوح ما بني عشــرة إلى 15 ألف 

دوالر.
وقال أن العروس كانت ســعيدة في البداية 
األبيض  الذهب  باخلامت الصغير املصنوع من 
املرصع باألملــاس الذي اشــتراه لها، ولكن 
موقفها حتول بعد أن اتهمتــه والدتها بأن 
اخلــامت " رخيص مثل القمامــة" ومنذ ذلك 
احلني رفضــت العروس التحــدث إليه بعد 
التقليل من قيمتهــا وطالبته بإنفاق ما ال 

يقل عن %10 من أرباحه على خامت جديد.
وتفاعل الكثيرون مع القصة وعلق أحدهم 
واصفاً العروس بأنهــا "تنقب عن الذهب 
وليس زوج". وقال الشــاب: "والدي وأختي 

وابن أخي أصيبوا جميًعا بـ Covidهذا 
العام، لذلك كنــت أدعمهم جميًعا 

مالياً لفترة مــن الوقت، وأيضاً فقدت 
أدعمها،  أختي وظيفتها لذلك ما زلت 

وأعلنوا في الشركة التي اعمل 
فيها أنهم سيسرحون 

 150 حوالــي 
العام  شخًصا 

وهي  املقبل 
أن  تريــد 

تضمــن 
حقها من 

األرباح".

فتاة تفسخ خطبتها من حبيبها 
لرفضه شراء خاتم بـ 15 ألف دوالر 

الصباح الجديد - وكاالت:
ســباق محمــوم بــني حضارات 
بتتويج  انتهــى  القــدمي،  العالــم 
احلضارة املصريــة القدمية بـ "بطولة 
احلضارات"، بعــد انتصارها على 
تصويت  فــي  روما  حضارة 
صفحــة  أجرتــه 
 A n c i e n t "
 H i s t o r y

بالتاريخ  املهتمــة   "Papyrusposting
القدمي على موقع "فيس بوك"، بعدما 
جرت تصفيــات بني 16 حضارات قدمية 

ملدة 15 يوما.
وتفاعل عدد كبير من رواد موقع "فيس 
بوك" على التصويت األخير بني حضارة 
"مصــر القدمية" وحضــارة روما، بعد 
من  األخيرة  املرحلــة  إلــى  وصولهما 
االســتطالع، إذ جــرت التصفيات بني 
احلضــارات القدمية جــاء بعضها من 
الشرق القدمي مثل: مصر القدمية وبابل 
وكوش وقرطاج وأســرة هــان بالصني 
وحضارة ميتاني واحلضارة الفارســية، 
األوربية  احلضــارات  مثــل  وبعضهــا 

اإلتروســكانية  احلضارة  مثل:  القدمية 
واليونان القدميةوحضارة روما.

وبعد منافســة دامت 15 يوًما، وصلت 
مصر وروما للتصفيــة النهائية التي 
نتج عنها فوز مصر ببطولة احلضارات 
 Ancient" أعلنتهــا صفحــة  التــي 
بعــد   "History Papyrusposting
حصولها علــى 50.15 فــي املئة من 

األصوات.
األخير  االســتطالع  منشــور  وشهد 
أكثر مــن 1500 شــخص، إضافة إلى 
تفاعــل 40 ألف بتعبيــرات مختلفة، 
جتاوزت  التي  التعليقات  اشــتعال  مع 

خمسة آالف تعليق.

"مصر القديمة" تفوز على روما
 في "بطولة الحضارات"

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن معهد األرصاد اجلوية السويدي 
إن أيام الشــتاء عادة ما تكون قصيرة 
فــي الــدول االســكندنافية، لكــن 
ستوكهولم كانت مظلمة بشكل غير 
معتاد في ديسمبر، ولم تسجل سطوعا 
لضوء الشمس لساعة واحدة حتى اآلن.

وأوضح أنه فــي هذا الوقت مــن العام 
تشرق الشمس فقط لنحو ست ساعات 
يومًيا في العاصمة السويدية، لكن هذا 
الشــهر الذي كان قامتًــا بالفعل حيث 
تكافــح البالد موجة حــادة من إصابات 
خــاص  بشــكل  قامتًــا  كان   Covid-19
لتزامن اختفاء ضوء الشــمس مع اجلائحة 

واضطراب البالد.

وقالــت إيزابيــال ساندســتروم البالغــة من 
العمر67 عامــا لوكالة فرانس برس والقاطنة 
في إحدى شوارع ســتوكهولم: "إنها ال حتب 
االستيقاظ خالل هذا الوقت من العام بسبب 
الظالم الذي يالزمك طوال الوقت، والســماء 
يتحــول لونها إلى اللون الرمــادي وإنه منظر 
يتسبب لها في االكتئاب احلاد وتفتقد إشراقة 

الشمس الصباحية خالل يومها".
وقال لينوس كارلسون خبير األرصاد اجلوية في 
املعهد السويدي لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا 
)SMHI( لوكالة فرانس برس "لقد كانت بداية 

غائمة لشهر ديسمبر على أقل تقدير".
وقال كارلسون إن الشمس غربت يوم اخلميس 
بتوقيت جرينتش  الســاعة 1041  في كيرونا 

وستظل حتت األفق حتى نهاية عام 2020".

دولة أوروبية لن ترى الشمس 
مجددًا حتى نهاية عام 2020
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