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الصباح الجديد - متابعة:
وزراء خارجية  بعيــد مناقشــة 
في  األعضاء  األوروبيــة  الــدول 
افتراضياً  اإليراني،  النووي  االتفاق 
امــس االثنــن، ضمــن اللجنة 
االتفــاق،  ملتابعــة  املشــتركة 
مســتجدات هذا امللف، شددت 
أملانيا علــى ضرورة عــودة إيران 
إلى التزاماتها الســابقة ووقف 

انتهاكاتها لالتفاق.
األملاني  اخلارجيــة  وزيــر  وقــال 
هايكو مــاس: "نحن نحاول منذ 
فترة إنقاذ االتفــاق، لكن الوضع 
إيران  "علــى  معقــد"، مضيفاً 
العــودة لالتفاق النــووي ووقف 

خروقاتها".
وتابع قائالً: "إن الرئيس األميركي 
املنتخب جو بايــدن كان واضحا 
بأنه ســيعود لالتفاق النووي في 
اإليرانية  الســلطات  التزام  حال 

بواجباتها".
واعتبر مــاس أنه يجب منع إيران 

من امتالك أسلحة نووية باحلوار، 
إال أنه أقر في الوقــت عينه بأن 
األعمال  بســبب  يتعقد  الوضع 

التي تقوم بها إيران في املنطقة.
كما أضاف أن األعمال اجلارية في 
منشــأة نطنز تدل على أن ايران 

ليست ملتزمة باالتفاق.
للجنــة  بيــان مشــترك  وكان 
املتابعة لالجتمــاع النووي صدر 

في وقت سابق من يوم امس، أكد 
على ضرورة التزام جميع األطراف 
باالتفــاق ومواجهة حتديات خرق 

االتفاق احلاصلة.
كما اتفق الوزراء الذين اجتمعوا 
امس على مواصلة احلوار لضمان 
العمل  خلطة  الكامــل  التنفيذ 
املشــتركة من قبل  الشــاملة 
جميع األطــراف. وأقروا باحتمال 
عودة الواليات املتحدة إلى خطة 
الشــاملة،  املشــتركة  العمل 
ملعاجلة  اســتعدادهم  مؤكدين 
هذا األمــر بإيجابيــة من خالل 

جهد مشترك.
وزراء  أشــار  الســياق،  وفــي 
اخلارجيــة إلــى أن خطة العمل 
الشاملة املشــتركة، كما أقرها 
قــرار مجلس األمــن التابع لألمم 
املتحــدة رقــم 2231 )2015(، ال 
تزال تشــكل عنصراً أساســياً 
انتشار  ملنع  العاملي  الهيكل  في 
األســلحة النووية وإجنــازاً هاماً 

للدبلوماســية متعددة األطراف 
التي تساهم في األمن اإلقليمي 
أســفهم  وجــددوا  والدولــي. 
العميق جتاه انســحاب الواليات 
املتحدة مــن االتفاقية، مؤكدين 
2231 ال يزال ســاري  أن القــرار 

املفعول بشكل كامل.
كما شــددوا على الــدور املهم 
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
الدوليــة  املنظمــة  بصفتهــا 
التي  الوحيدة احملايدة واملستقلة 
يفوضهــا مجلس األمــن التابع 
لــألمم املتحــدة ملراقبــة تنفيذ 
النووي  االنتشــار  عدم  التزامات 
العمل الشــاملة  مبوجب خطة 

املشتركة والتحقق منها.
وكانت املنظمــة الدولية أكدت 
مرارا أن إيران مســتمرة في رفع 
اليورانيوم  قدرتها على تخصيب 
بشــكل متزايد كل شــهر، ما 
يشــكل انتهاكا لالتفاق النووي 

الذي أبرم عام 2015.

وزير الخارجيـة األلمانـي: على إيران العودة
لالتفاق النووي بوقف خروقاتها له

مؤكدا انها تعقد الحوار بانتهاكاتها

السليمانية ـ عباس اركوازي:
النشــطاء  نظم عوائل عشــرات 
والصحفيــن من معتقلــي الرأي 
فــي االقليــم جتمعاً امــام مبنى 
برملان كردســتان، وطالبوا سلطات 
اإلقليــم بالكشــف عــن مصائر 

أبنائهم املعتقلن منذ أشهر.
وقامت قــوات امنية تابعة للحزب 
فــي  الكردســتاني  الدميقراطــي 
باعتقال  املاضية  األخيرة  األشــهر 

عشــرات النشــطاء والصحفين 
واملدنين  واملدرســن  واملوظفــن 
مبنطقة بادينان، دون اوامر قضائية، 
على خلفية تنظيم جتمعات مدنية، 
او نشــر تغريدات على الفيس بوك 
ومواقع التواصل االجتماعي االخرى 
حكومة  سياســة  على  احتجاجا 

االقليم، وتاخير رواتب املوظفن.
وما زال العشــرات مــن املعتقلن 
لدى احلــزب الدميقراطي مصيرهم 

مجهوالً، وترفــض االجهزة االمنية 
تقدمي تفسير مقنع حول اسباب او 
مكان اعتقالهم او التهم واالحكام 
التي ادينوا بها، وهو ما دفع بذويهم 
لتنظيــم جتمع امام مبنــى برملان 
اإلقليــم فــي اربيل، طالبــوا فيه 

بالكشف عن مصائر أبنائهم.
وقال محمد امن وهو والد املعتقل 
"كوهدار زيباري"، ابني محتجز منذ 
أكثر من شهرين بال ذنب، كلما في 

وانتقد  األمر أن ابني كان ناشــطاً 
فســاد حكومة اإلقليــم، ونحن ال 
نعرف أيــن أبناءنا، لــذا يجب على 
البرملان التحرك من أجل انهاء هذا 
أبنائنــا. من جهتها  وحترير  الظلم 
والدة كوهدار، نســرين طه،  قالت 
أنها ال تعرف في أي ســجن يُحتجز 
ابنها، وال أحد يستجيب ملطالبهم 
أبنائهــم  مــكان  معرفــة  فــي 

املعتقلن.

عوائل معتقلي الرأي في بادينان يطالبون 
بالكشف عن مصائر ابنائها 

نظموا تجمعا امام برلمان االقليم  

بغداد ـ الصباح الجديد: 
انتقــد رئيس  ائتــالف النصر 
حيدر العبادي موازنة احلكومة 

لعام 2021.
وقــال العبادي فــي بيان صدر 
عــن مكتبه امــس االثنن انه 
احلالية  للحكومة  مُيِكــن  كان 
تقدمي موازنــة كالتي قدمتها 
لألعوام  برئاســتي  احلكومــة 

قامــت  والتــي   2018-2015
على حتديــد االولويات وضغط 

النفقات ومنع الهدر.
ان حكومته  العبــادي  واوضح 
اســنطاعت في وقتها وبرغم 
ظــروف احلرب وانهيار اســعار 
النفط الكثر من ثالث سنوات 
متتالية من جتــاوز األزمة بأقل 
واثبتــت سياســة  اخلســائر 

هيكلــة االولويــات ، وضغط 
االنفــاق ومنــع االنفــاق غير 
الضــروري وضبط نافــذة بيع 
العملــة والتحكم باملضاربات 
الداخلية  الــواردات  وتعظيم 
للدولة وتقليل رواتب وامتيازات 
اثبتــت جناحهــا  املســؤولن 

بتجاوز االزمة .
كما حافظت على سعر صرف 

الدينــار وامنت الرواتب وحمت 
ومحدودة  الفقيــرة  الطبقات 
االنفاق  على  وحافظت  الدخل 
واجنزت  والضروري  االساســي 
وباشــرت  بالتحرير  مهامهــا 
االســتقرار  اعــادة  باعمــال 
والبناء وسلمت احلكومة التي 
تلتها قرابة الـــ 14 مليار دوالر 

كفائض.

العبادي منتقدا الموازنة المقبلة:

حكومتي حررت البالد من داعش وامنت الرواتب وحمت 
الطبقات الفقيرة وحافظت على الدينار

إجراء عمليات زراعة الكلى بالناظور وهي 
مدير الصندوق اآلسيوي في العراق: خفض سعر2األولى من نوعها في العراق

6الدينار دون تدريج هو القرار الصائب
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بغداد - الصباح الجديد  :
املباشــرة  االثنني،  الرافدين امس  أعلن مصــرف 

بتوزيع رواتب املوظفني لشهر كانون االول .
وذكر املكتب االعالمي للمصرف في بيان صحفي 
الرواتــب للموظفني  املباشــرة بصرف  انه »متت 

لدوائر التمويل الذاتي واملركزي«. 
ودعا املصرف »املوظفني الى اســتالم رواتبهم في 

اي مكان يتواجدون فيه« من منافذ التوزيع .

بغداد - الصباح الجديد  :
أنخفض سعر صرف الدوالر، مجدداً امس األثنني، 

في العراق.
وبلغ سعر البيع في بغداد 1450 ديناراً والشراء بـ 
1385 ديناراً بعدما كان صباح يوم امس عند 1430 
ديناراً }سعر البيع{. وأنخفض في شمال البالد الى 

1385 ديناراً }البيع{ و1365 ديناراً }الشراء{.
وفي اجلنوب انخفض أيضاً الى 1390 ديناراً }البيع{ 

و1370 ديناراً }الشراء{.
وكان ســعر الدوالر صباح امس فــي محافظة 

البصرة 1425 ديناراً وفي أربيل 1420 ديناراً.
يذكــر ان البنك املركــزي العراقي قرر الســبت 
املاضي تعديل سعر صرف الدوالر الى 1450 دينارا 
لكل دوالر سعر شــراء العملة األجنبية من وزارة 
املالية و1460 دينارا لكل دوالر ســعر بيع العملة 
األجنبية للمصارف و1470 دينارا لكل دوالر سعر 

بيع العملة األجنبية للجمهور.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكدت جلنة اخلدمــات واالعمار 
أنها  االثنــني،  النيابيــة، امس 
تسعى حلســم ملف مشروع 
قطار بغداد املعلق، بأسرع وقت 
ممكن، فيما بينت استكمال 80 

باملئة من االجراءات الفنية.
وليد  اللجنــة  رئيــس  وقــال 

اطلعت  حوار  في  الســهالني 
ان  اجلديــد«،  »الصباح  عليــه 
“اللجنــة اتفقــت مــع وزارة 
التخطيط على ذهاب القروض 
التي متنح للعراق الى املشاريع 
الســتراتيجية بضمنها قطار 
“رفض  املعلــق«، مؤكداً  بغداد 
اللجنة متويل اي مشروع ثانوي 

من تلــك القروض«، مضيفا ان 
“متويل املشروع يعد من النقاط 

املهمة”.
وأضاف السهالني، أن »الشركة 
الفرنســية التــي اخذت على 
عاتقها املشروع معنية بشكل 
او باخــر بهذا املوضــوع، ومن 
خالل متابعة اللجنة مع الوزارة 

فان هناك اجراءات لتسريع اجناز 
كل مايتعلــق بهذا املشــروع 
التمويل«.وعلل  ناحيــة  مــن 
السهالني اسباب تاخير تنفيذ 
البيروقراطية  الــى  املشــروع 
االدارية، موضحا ان »الشــركة 
التــي قدمت عرضهــا للعراق 
هي نفســها التــي أجنزته في 

االمارات«.
ولفت الــى ان »القطار املعلق 
كان مبســؤولية امانــة بغداد 
وعدم حســم ملفــه ادى الى 
التــي  للمحافظــة،  حتويلــه 
تلــكأت باجنــازه هــي االخرى 
كونــه يحتاج الى مؤسســة 
االجناز، ما  مركزية قادرة علــى 

الى حتويل جميع  باالخيرة  حدا 
وزارة  الى  واخملططــات  امللفات 
النقل التي اخذت على عاتقها 
املشروع وتشكيل جلنة برئاسة 
وكيل الوزارة اإلداري«، مشــيرا 
الى ان »اللجنة ستبذل قصارى 
جهدها حلســم امللــف خالل 

الدورة النيابية احلالية

الصباح الجديد ـ وكاالت :
والشؤون  العمل  وزير  كشــَف 
عن  الركابي،  عادل  االجتماعية 
20 مليون  منح قرض بقيمــة 
االبتكارية،  للمشــاريع  دينــار 
 4 في  اطــالق حملــة  فيمــا 
محافظات لشــمول اكبر عدد 
مــن العمال بقانــون الضمان 

االجتماعي.
وقــال الركابــي، فــي تصريح 
عليــه  واطلعــت  صحفــي 
»الهدف  إن   ،« اجلديد  »الصباح 
خــالل املرحلــة املقبلة يكمن 
في حتويل وزارة العمل من وزارة 
االجتماعية  بالرعاية  مختصة 
ملفني  علــى  التركيــز  الــى 

مهمــني، االول يتضمن تدريب 
العاطلــني واخلريجــني عبر 37 
مركزا مهنيا في بغداد ليكونوا 
مؤهلني فنيا ونفســيا في ظل 
حماية قانونيــة يوفرها قانون 
االجتماعي  والضمان  التقاعد 

للعمال«.
واضاف: »امللف االخر يكمن في 

شــمول اكبر عدد من العمال 
بقانــون التقاعــد والضمــان 
مــن خــالل تكثيــف اجلوالت 
التفتيشية ملواقع العمل حيث 
في  تفتيشية  حملة  انطلقت 
بغداد  شملت  محافظات  اربع 

وكربالء والبصرة وكركوك«.
والشــؤون  العمل  وزيــر  وتابع 

»احلمــالت  أن  االجتماعيــة 
ستكثف بشكل اكبر لشمول 
العاملني  اكبر عدد ممكن مــن 
لن  باملقابل  اخلــاص،  بالقطاع 
مالية،  مبالغ  أي  الدولة  تكلف 
كما تركز الوزارة على القروض، 
وابرزهــا منــح قــرض بقيمة 
املشــاريع  القامة  مليونــا   20

االبتكاريــة من قبل الشــباب 
الصغيرة  القــروض  عن  فضالً 
املدرة للدخــل وبواقع 8 ماليني 

دينار للقرض الواحد«.
ولفت الــى أن »الوزارة اطلقت 
دفعتــني مــن تلــك القروض 
الشــهرين  خالل  وســتطلق 

املقبلني دفعات اخرى منها«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن محافــظ البنك املركــزي مصطفى غالب، 
إطالق مبــادرة لشــراء الشــقق واملنــازل لغير 
املوظفني، فيما أشار الى أن رفع سعر صرف الدوالر 

جاء بطلب من وزارة املالية.
وقال غالب فــي حوار اجراه التلفزيون الرســمي 
واطلعت عليه »الصباح اجلديد«، إن »أزمة كورونا 
أثرت علــى اقتصادات الدول ومن ضمنها العراق«، 
الفتا الى أن »البنك املركزي خاض خالل الشهرين 
املاضيني اجتماعات عدة مع احلكومة والســلطة 

التشريعية بشأن بنود املوازنة«.
وأضاف: »وزارة املالية طلبت بكتاب رســمي زيادة 
ســعر صرف الدوالر الى 1450 دينــارا«، مؤكدا أن 
»العائدات النفطية تودع حلساب وزارة املالية لدى 

البنك املركزي«.
وأشــار الــى أن »الطبقات االجتماعية الهشــة 
ستتضرر من ارتفاع سعر صرف الدوالر«، الفتاً الى 
أن »التعيينات إبــان فترة التظاهرات فرضت زيادة 

الصرف للرواتب«.
وأوضــح أن »وزارة املاليــة ســتضاعف املبالــغ 
 ،»2021 املمنوحة للرعاية االجتماعية في موازنة 
مؤكدا انه »ســيكون هناك ربــط إلكتروني بني 

اجلمارك والضريبة ونافذة بيع العملة«.
ولفت الى أن »رخص ســعر الصــرف للدوالر في 

العراق أدى الى استقطاب دول اجلوار عليه«.
وأكــد احملافظ أن »البنك املركــزي أطلق مبادرة 3 
تريليونات دينار لغير املوظفني«، مبينا أن »املبادرة 
تتضمن قروضا ال حتتاج الى كفيل وســتصل الى 

150 مليون دينار لشراء الشقق أو املنازل«.

مصرف الرافدين يباشر 
توزيع رواتب الموظفين

انخفاض سعر الدوالر في 
االسواق المحلية 

استكمال 80 % من اإلجراءات الفنية المتعلقة بقطار بغداد المعلق

العمل تطلق قروضًا بقيمة 20 مليون دينار للمشاريع االبتكارية

»المركزي« يطلق مبادرة الـ3 
ترليون دينار لشراء الشقق 

والمنازل لغير الموظفين

 
متابعة ـ الصباح الجديد :

قال اخلبير في أســواق رأس املال 
ومدير االســتثمار فــي صندوق 
Asia Frontier Capital احمــد 
طبقجلــي، أن تداعيات اخلفض 
التدريجي لقيمــة الدينار، أكثر 
»إيالمــاً« من اخلفض املباشــر، 
معتبــراً أن البالد أمــام »فرصة 
الصناعة  انتعــاش  الــى  تقود 
واإلصالح«،  العراقيــة  والزراعة 
وذلك عقب ســاعات من حتديد 
العراق سعراً جديداً لبيع الدوالر 
إلى اجلمهور، يبلــغ 1470 ديناراً، 
وهو ما انعكس بشــكل مباشر 
على أســعار قائمة من السلع 

املستوردة، وحتى احمللية.   
تصريح  فــي  طبقجلي  وقــال 
ســعر  »تخفيض  إن  صحفــي 
صــرف الدينــار العراقي مقابل 
أن ال  يجــب  االميركي  الــدوالر 
يكون تدريجياً، ألنه يسبب )آالماً 
اقتصاديــة( أكبر ممــا لو حصل 
بشكل مباشــر، وهذه التجربة 
ثابتة في كل مكان في العالم«.  
وشــغل طبقجلي إلــى جانب 
االستثمار  كونه كبير مسؤولي 
في صندوق آسيا فرونتير العراق 
مناصب تنفيذية في مؤسسات 
منها  دول،  عــدة  في  اقتصادية 

اململكة املتحدة واإلمارات.  
وأضاف أن »ما يدور حالياً وبكثرة 
قيمة  السلبية خلفض  اآلثار  هو 
العملة، ولكن ال أحد يتحدث عن 
األذى الذي حلق بنا بسبب الدينار 
العراقي آخر 17 سنة«، مبيناً أن 
»أهم الدول التي نتعامل معها و 
نستورد البضائع منها هي تركيا 
العملة  انخفضت  وقــد  وايران، 
التركية بنسبة ٪60 وانخفضت 
 ،80٪ بنســبة  اإليرانية  العملة 
وهذا يعني أن الصناعة العراقية 
والزراعة -وإن كانت- بسيطة إال 
تأثرت ســلباً بشكل كبير  أنها 

خالل هذه الفترة«.  
وأشار طبقجلي الى أن »القطاع 
احلكومي يوفر التعيينات لـ 40٪ 
من الشعب، فيما ميكن للقطاع 
الزراعي توفير فرص عمل لـ 20٪ 
من أبناء البلد«، موضحا أن »30٪ 
من الشعب العراقي يعيش في 
مناطق زراعية وقد تأثروا ســلباً 
في ظل تواجــد املنتج األجنبي 

بوفرة في السوق العراقي«.  
وتابع »هناك آثار سلبية بالتأكيد 
من تخفيض قيمة العملة مثل 
ارتفاع ســعر املعيشة، ولكن أن 
تســود البضائع املستوردة على 
الســوق العراقي هو فشل بحد 
ســيقود  األخير،  والقــرار  ذاته، 
تدريجياً الــى انتعاش الصناعة 
والزراعــة العراقية احمللية والتي 
املستوردة  البضاعة  ســتنافس 

و تســاهم في التحول من بلد 
استهالكي إلى بلد انتاجي«.  

أن  إلــى  طبقجلــي  ولفــت 
»الشــركات العراقية، في سوق 
والتي  العراقية،  املاليــة  األوراق 
العامليــة  الشــركات  تنافــس 
ارتفعت أســعارها مــن ٪5 الى 
الدعم احلاصل لهذه  ٪10، وهذا 
الى  سيقود  العراقية  الشركات 
توفير فــرص العمل للعراقيني«، 
اآلثــار اإليجابية  أن »هذه  مبينا 
تكون  كي  وقت  الى  ســتحتاج 

ملموسة«.  
وقال إن »العراق عاش في تراكم 
من السياســات اخلاطئة ويجب 
أن نغيرها اليوم، وإال ســيصبح 
الوضع أسوأ بكثير بعد شهور«، 
رفاهية  »نحــن ال منلك  مضيفاً 
أن نخطو هذه  اخليار، مجبــرون 

اخلطــوة التــي ميكــن أن تكون 
مؤذية حالياً لكنها ستقود إلى 

اإلصالح«.  
 ،2021 عام  موازنة  يخص  وفيما 
قال طبقجلي أن »املوازنة حتتوي 
على فقرة، تنص على تخصيص 
5 ونصــف ترليون دينــار عراقي 
للطبقات الفقيرة ملســاعدتها 
خالل هــذه الفتــرة«، مبينا ان 
»تخفيض قيمة العملة سيوفر  
12 ونصــف تريليون دينار عراقي 

للموازنة«.  
قرار  اقتصــادي،  خبيــر  ووصف 
خفض ســعر صــرف الــدوالر، 
بالقــرار الصائــب، معربــاً عن 
التوقيــت، فيما  حتفظه علــى 
قال إن حزمة إجــراءات إضافية 

ستجعل القرار أكثر فائدة.  
األعمال  مجلــس  رئيــس  وقال 

الوطنــي، داوود زايــر في حديث 
صحفي ، إن »قرار تغيير ســعر 
الصــرف كان يجب أن يُتخذ من 
السلع  استيراد  لتقليل  سنوات 
غير االقتصادية والرديئة، فتغيير 
ســعر الصــرف حالــة صحية 
للدينار العراقي، وهو قرار صائب 
من وزارة املالية، لكنه خاطئ في 

التوقيت واالجراءات«.    
وأضاف »ال توجد قدسية لسعر 
حســب  يتغير  فهــو  الــدوالر 
جهــات  وهنــاك  املعطيــات، 
مســتفيدة من انخفاض سعر 

الدوالر وهي تتحكم بذلك«.    
وتابع »الفروقات ســتقلل أرباح 
احملتكرين والتجار للسنة املقبلة، 
كما أن أرباح شــركات الصيرفة 
ســتنخفض كثيراً، وال ميكن أن 
تكون ثــروة العــراق بيد كهنة 

املعبد وبعض املستفيدين.    
هي  احمللية  الصناعة  ســتكون 
املستفيدة بالدرجة األولى، كما 
أن نســبة البطالة ستنخفض، 
وسيســاهم القرار في انتعاش 
القطــاع اخلاص، خاصــة فيما 
لــو مت وضــع اجــراءات مكملة 
لدعــم تغييــر ســعر الصرف، 
اســتيراد  يوقف  الــذي  األمــر 
غيــر  االســتهالكية  املــواد 
املفيدة، فســعر صــرف الدوالر 
الســابق غير حقيقي، إنه سعر 
وهمي« متســائالً »ملاذا نضّحي 
باالحتياطــي النقــدي من أجل 
تأكيد،  بــكل  الرواتب؟،  صــرف 
تعديل ســعر الصرف هو القرار 
الصائــب، لكــن علــى البرملان 
أن يفــرض كبح قيمــة االنفاق 

احلكومي«.  

قّدم أرقامًا وتوقع انتعاشًا

إن تخفيض سعر 

صرف الدينار مقابل 

الدوالر يجب أن ال 

يكون تدريجيًا، ألنه 

يسبب )آالمًا اقتصادية( 

أكبر مما لو حصل 

بشكل مباشر

مدير الصندوق اآلسيوي في العراق: خفض سعر 
الدينار دون تدريج هو القرار الصائب

 

متابعة ـ الصباح الجديد :

تراجعت أســعار عقود خام برنت 
االثنني،  امس  إســتحقاق،  ألقرب 
بنسبة 3.1 في املائة لتتداول عند 

50.6 دوالر للبرميل.
خام  أســعار  انخفضــت  كمــا 
 WTI الوســيط  غرب تكســاس 
إســتحقاق،  ألقرب  )األمريكــي( 
بنحــو 3 في املائة لتتــداول عند 

47.8 دوالر للبرميل.
كانت األسعار قد ارتفعت مع بدء 
الوقاية من  الترخيص للقاحــات 
»أوبك+«  وتوافق  كورونــا،  فيروس 
على متديد اتفــاق خفض االنتاج 

حتى نهاية العام.
و15 يوليو املاضي، قال وزير الطاقة 
الســعودي األميــر عبدالعزيز بن 
ســلمان، إن تخفيضــات اإلنتاج 
الفعلية جملموعــة »أوبك+«، التي 
ســتبدأ مطلع آب ، ســتبلغ 7.7 
مليون برميل يوميا وترتفع إلى 8.1 
مليون برميل يوميــا بعد إضافة 

أقل  التي كانت  الدول،  تعويضات 
امتثاال في الشهور املاضية.

و6 يونيــو املاضــي، مت متديد اتفاق 
أوبك+ بخفــض االنتاج بواقع 9.7 
مليون برميل يوميــا حتى نهاية 

يوليو املقبل.
موجة االرتفاعات األخيرة مدفوعة 
الفتح  بتحســن الطلب مع بدء 
التدريجــي لالقتصــادات حــول 
العالم وتخفيــف قيود مواجهة 
»كورونــا«، إضافــة إلــى تقلص 
املعــروض مع إعــالن تخفيضات 
طوعية مــن الســعودية مبقدار 

مليون برميل يوميا.
ووجهــت وزارة الطاقة، شــركة 
بتخفيض  الســعودية  أرامكــو 
لشهر  اخلام،  البترول  من  إنتاجها 
إضافيٍة  بكميــة  القــادم،  يونيو 
طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، 
تُضــاف إلــى التخفيــض الذي 
التزمت به اململكــة في اتفاقية 
أوبك بلــس األخيرة، فــي الثاني 

عشر من إبريل 2020.
التخفيض  حجم  سيكون  وبهذا 
قياساً  اململكة،  به  الذي ستلتزم 

على معــدل إنتاجها في شــهر 
4.8 مليون  إبريــل املاضي، نحــو 
ســيكون  وبالتالي  يومياً.  برميل 
إنتاجهــا لشــهر يونيــو، بعــد 
اخلفضني األساس والطوعي، نحو 

7.5 مليون برميل يومياً.
الطاقــة،  وزارة  وّجهــت  كمــا 
خلفض  الســعي  إلى  الشــركة 
إنتاجها في شهر مايو اجلاري، عن 
املستوى املستهدف وهو نحو 8.5 
مع  بالتوافق  يومياً،  برميل  مليون 

عمالئها.
وتســتهدف مــن هــذا اخلفض 
املشــاركة  الدول  اإلضافي حتفيز 
فــي اتفــاق أوبك بلــس، والدول 
املنتجة األخرى، لاللتزام بنســب 
وتقدمي  بها،  التزمت  التي  اخلفض 
املزيــد من اخلفض فــي إنتاجها، 
وذلك سعًيا منها لدعم استقرار 

األسواق البترولية العاملية.
وكانت أسعار النفط صعدت في 
دول  بدء  بفضــل  األخيرة،  الفترة 
حتالف »أوبــك +« بتنفيذ االتفاق، 
تاريخي  بخفــض  يقضي  الــذي 
بواقــع 9.7 مليون برميــل يوميا، 

مباشــرة بعد التراجعــات احلادة 
النفط، ولم تنتظر بدء  ألســعار 
التطبيق الذي كان مقررا له األول 

من أيار.
ودعم االرتفاع عامل آخر في جانب 
الطلب، وهو عودة عديد من الدول 
بشــكل  اقتصاداتها  فتــح  إلى 
بتحريك  تفاؤال  يعني  مبا  تدريجي، 

الطلب على النفط.
طمأنــة  عامــل  علــى  عــالوة 
عندمــا  األســواق  الســعودية 
تراجعت األسعار، بأنها مستعدة 
التخــاذ إجــراءات إضافية إلعادة 

االستقرار إليها.
والحقا يتم تقليص اإلنتاج بواقع 
مليونــي برميل يوميا إلى ســتة 
ماليــني برميــل يوميا، بــدءا من 

مطلع 2021 حتى نيسان 2022.
األخيرة  النفط  ارتفاعــات  وتأتي 
اجللســات  حادة  تراجعــات  بعد 
الســابقة نتيجة تراكم اخملزونات 
العاملية وانخفاض الطلب بشكل 
كبير بســبب تداعيــات فيروس 
كورونا، الــذي أدى إلى إغالق دول 

العالم حدودها.

تقرير

النفط ينخفض 3 % لكن »برنت« أعلى 50 دوالرا للبرميل و«األمريكي« قرب 48 دوالرا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
لألنواء  العامة  الهيئــة  توقعت 
اجلويــة والرصــد الزلزالي امس 
العــراق  يشــهد  أن  االثنــن، 
انخفاضاً في درجات احلرارة ابتداء 
من يــوم اجلمعــة املقبل، يصل 
عند عتبة الصفــر املئوي، فيما 
رجحت تساقط أمطار وثلوج في 
األربعاء  يوم  الشمالية  املنطقة 

املقبل.
وكتــب محمود عبــد اللطيف، 
وهو رئيس منبئــن جوين أقدم 

فــي الهيئة، على حســابه في 
موقــع التواصــل االجتماعــي 
فيســبوك: "ننوه إلى أن املرتفع 
اجلــوي الذي ســيؤثر على البالد 
يوم اخلميــس املقبل، هو مرتفع 
الرياح  تكــون  حيث  ســايبيري 
شمالية غربية معتدلة السرعة 
احلرارة  درجات  انخفــاض  ويكون 
املقبل  اجلمعــة  يــوم  ملحوظا 
لتكون درجات احلرارة في املنطقة 
الشــمالية حتت الصفــر املئوي 

ببضع درجات".

البالد تشهد بردا قارسا يصل عتبة 
الصفر المئوي بدء من الجمعة المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
حذر ائتــالف الوطنيــة من غضب 
جماهيــري عــارم قد يتحــول الى 
اعتصامات جديدة علــى غرار ثورة 
تشــرين من العام املاضــن محذراً 
مــن حتميــل املواطــن البســيط 
مســؤولية الفشــل السياســي 
احلالي والسياســات اخلاطئة وسوء 
التخطيــط . واوضــح االئتالف في 
بيان صدر امس االثنــن ان " زعيم 
االئتالف الدكتور اياد عالوي كان قد 
حذر من تدهــور االوضاع ووصولها 
الــى الوضــع احلالي منــذ خمس 

سنوات وخالل رسالة مطولة بعث 
الوزراء االسبق حيدر  رئيس  الى  بها 
العبادي في ١٩ حزيــران عام ٢٠١٥ 
وحــذر فيها من استشــراء ظاهرة 
الفساد "  وبّن ان " عالوي دعا خالل 
تلك الرســالة الــى تكليف هيئة 
بها لالشراف  ونزيهة معترف  دولية 
على سوق الدوالر في البنك املركزي 
العراقي نتيجة للمشاكل اخلطيرة 
التي حدثت فيه، خصوصاً ما يتعلق 
باســتعمال االمــوال العامــة في 
شــراء "الصكوك الطيارة" الدوالر 

واستخدامه في غسيل األموال " .

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قال عضــو مجلس النواب محمد 
شياع الســوداني امس االثنن، ان 
اليــوم الثالثاء سيشــهد إصدار 
احلكــم النهائــي بشــأن إبطال 

تراخيص شركات الهاتف النقال.
وقال الســوداني، فــي تغريدة له 
علــى منصــة تويتــر، أن " اليوم 
الثالثاء سيشــهد إصدار احملكمة 
حكما نهائيا بشأن قضية إبطال 
جتديــد تراخيص عقود شــركات 

الهاتف النقال في البالد". 
ورفع السوداني، دعوى قضائية في 
11 أغســطس/ آب املاضي إلبطال 

إلى  التقديرات  وتشــير  التجديد. 
أن شركات الهواتف احملمولة تدين 

للدولة مببلغ يتجاوز مليار دوالر.
في  حكم  العراقي،  القضاء  وكان 
إبطال  املاضــي،  الشــهر  15 من 
جتديــد رخص شــركات الهواتف 

احملمولة العاملة في البالد.
يذكــر ان مجلــس الــوزراء جدد 
 5 الهواتــف احملمولة ملدة  رخصة 
ســنوات في 9 يوليو/ متوز املاضي، 
على أن تدفع الشــركات 50 باملئة 
املترتبة عليها لصالح  الديون  من 
الدولــة، إال أنه واجــه اعتراضات 

برملانية.

القضاء يصدر حكمه النهائي اليوم
بشأن تراخيص شركات الهاتف النقال

ائتالف الوطنية يرفض تحميل 
المواطن مسؤولية الفشل السياسي 

وسوء التخطيط

بغداد - وعد الشمري:
كشــفت اللجنة املالية النيابية، 
إمكانيــة  عــن  االثنــن،  أمــس 
وصــول عدد املوقعــن على طلب 
احلكومــة  رئيــس  اســتضافة 
مصطفى الكاظمــي ووزير املالية 
علــي عبد األمير عــالوي إلى 200 
قرار  أسباب  ملناقشتهما عن  نائب 
رفع سعر صرف الدوالر، واتهمتهما 
البرملان  مقترحــات  جميع  بضرب 
بعرض  الدولــة  مــوارد  لتعظيم 

احلائط.
وقال عضو اللجنــة النائب ناجي 
السعيدي، إن "أكثر من ستن نائباً 
وقعوا على اســتضافة الكاظمي 
ملناقشــتهم  البرملان؛  في  وعالوي 

عن أسباب رفع قيمة الدوالر".
إلى  حديث  في  الســعيدي،  وتابع 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "النــواب 
املوقعــن على الطلــب من كتل 
اجتماعيــة  شــرائح  وميثلــون 
مختلفــة، ومن املمكــن أن يصل 
عددهــم إلى أكثر مــن 200 نائب 

خالل اليومن املقبلن".
أوضــح، أن "البرملــان يرفض رهن 
بقرارات سريعة  الوطني  االقتصاد 
ومفاجئة وغير مدروسة ومرفوضة 
من جانــب األكادميين والشــعب 

العراقي".
"توجهات  أن  الســعيدي،  وأكــد 
احلكومــة األخيــرة بــدأت تظهر 
نتائجها الســلبية على الســوق 
العراقيــة بغــالء البضائــع، منذ 
الساعات األولى بعد قرار رفع سعر 

الدوالر".
وشــدد، على أن "ممثلي الشــعب 
سوف  التشــريعية  السلطة  في 
يتخذون جميع اإلجراءات املناسبة 
إلى نصابها، السيما  األمور  إلعادة 

مع وجود فكرة بــأن هناك جهات 
حتاول إســقاط النظام السياسي 

من خالل إضعاف السوق".
أن "جميع  الســعيدي،  ويواصــل 
اجلوانب السياســية واالقتصادية 
واملالية لقــرارات احلكومة األخيرة 
ســوف توجــه إلــى الكاظمــي 
لغرض  أسئلة  وعالوي على شكل 

االستماع إلى أجوبتهما".

وأورد، أن "مجلــس النــواب قــدم 
مقترحات عديــدة لتعظيم موارد 
الدولة مــن بينها معاجلة موضوع 
نافــذة بيــع العملة فــي البنك 
شركات  ديون  واســتيفاء  املركزي 
الهاتــف النقال لكــن الكاظمي 

ضربها عرض احلائط".
ومضى السعيدي إلى، إن "التجربة 
مــع احلكومة أظهرت لنــا أنها ال 

تبحث عن حلول علمية ســريعة، 
وتتجه الى حلول ترقيعية يتحمل 
الفقيــر  املواطــن  مســؤوليتها 

فقط".
اللجنة  ذكــر عضــو  ذلــك،  إلى 
األخر عبد الهادي الســعداوي في 
اجلديد"،  "الصبــاح  إلــى  تصريح 
ملواجهة  احلكومي  "البرنامــج  أن 
االقتصادية قد حقق فشالً  األزمة 

كبيراً ولم يتدارك مهامه وخرجت 
األمور عن السيطرة".

وتابع الســعداوي، أن "اللجوء إلى 
خطوات بتحميــل املواطن تبعات 
األزمة االقتصادية برفع سعر صرف 
الدوالر من جهة، والتلويح بحصول 
استقطاعات على رواتب املوظفن 
مــن جهــة أخــرى، أمــر ال ميكن 
الســكوت عنه من قبل السلطة 

التشريعية".
ويسترسل، أن "االستضافة ينبغي 
أن حتصل بأقــرب وقت لكي يطلع 
ممثلو الشــعب وأمام الــرأي العام 
التي دعت احلكومة  على األسباب 
إلى اتخاذ هــذه اخلطوات، حيث أن 
معلوماتنا تفيد بأن العراق وبسبب 
على  احلالية  املاليــة  السياســة 

وشك اإلفالس".

200 نائب سيطالبون باستضافة الكاظمي 
وعالوي في البرلمان لبحث ازمة رفع سعر الدوالر

مجلس النواب "ارشيف"

المالية النيابية: 
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
قالــت ســيلفي برياند مديرة 
األوبئة فــي منظمة  قســم 
الصحــة العامليــة، إن هــذه 
تسجل  لم  الدولية  املؤسسة 
تأثيــر لطفرة  أي  اآلن،  حتــى 
فيــروس كورونــا اجلديد، على 

معدل الوفيات بسببه.
ووفقا لها، ليس هناك ما يثير 
الدهشة فيما يحدث اآلن، ألن 
تتحور،  أن  ميكن  الفيروســات 
وهنــاك حاجة إلــى مزيد من 
الدراســات لفهــم، هل تغير 
تأثيــر فيــروس كورونــا على 
، مضيفة في حديث  البشــر 
تلفزيوني: "من املســتبعد أن 
يكــون للســاللة اجلديدة من 
الفيــروس، أي تأثير على قدرة 
اللقاح، ولكن هناك حاجة إلى 

مزيد من الدراسة".  
أنه "كلما مت اكتشاف  وأكدت 
طفرة للفيــروس، يجب حتديد 
التــي  اجلديــدة  اخلصائــص 
تكتســبها، ســواء حدثــت 

ذلك  كان  أو  كبيــرة،  تغييرات 
مجرد تطور طبيعي".  

الصحــة  ممثلــة  وشــددت 
اخلضوع  عــدم  على  العاملية، 
للذعر. وأعربــت عن اعتقادها 
اتخذتها  التــي  اإلجراءات  بأن 
بكبح  ستســمح  بريطانيــا 
انتشــار الطفــرة اجلديدة من 
انتشارها  و "لن يكون  كوفيد، 
سريعا في الفترة التي تسبق 
االستخدام املكثف للقاحات".  
وفــي الوقــت نفســه، أقرت 
ســيلفي برياند بــأن "الوضع 
ال يزال مبهمــا، ومن الصعب 
حتديد ما إذا كان يتعن اللجوء 
إلــى مبــدأ التحــوط واتخاذ 

تدابير إضافية".  
وقبــل عدة أيــام، أعلــن وزير 
مــات  البريطانــي  الصحــة 
هانكوك، عن حتديد "نوع جديد 
من فيروس كورونــا قد يكون 
األســرع  باالنتشــار  مرتبطا 
شــرق  جنوب  في  للفيــروس 

البالد".

تطمينات من الصحة العالمية: 
ال تأثير لطفرة فيروس كورونا 

الجديد على معدل الوفيات عالميا
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البصرة - سعدي السند :

ألمراض  البصــرة  مركز  يواصل 
وزراعة الكلى التابع لدائرة صحة 
مستشفى  في  والواقع  البصرة 
الصدر التعليمي  أجراء عمليات 
زراعة الكلــى ناظوريا وتعد هي 
األولــى في العــراق ألجراء مثل 
هذه العمليات النوعية املعقدة 
بطريقة  جتــرى  كانت  أن  بعــد 
روتينيــة او تقليدية باملشــرط 

اجلراحي .
بهــذه املقدمــة حتــدث اجلراح 
صفاء  الدكتــور  األختصــاص 
كاطع مزبان مدير مركز البصرة 
ألمــراض وزراعــة الكلــى عن 
فعاليــات املركــز ، مضيفا انه 
نظــرا لوجود اعــداد غير قليله 
من مرضى العجــز الكلوي في 
اجلنوبية  واحملافظــات  البصــرة 
الى عمليات  يحتاجــون  والذين 
زراعة كلــى ، اصبح لزاما علينا 
ان نفكر بانشــاء مركز ألمراض 
خدماته  ليقــدم  الكلى  وزراعة 
لهذه  والتشخيصية  العالجية 
تكابد  التي  املرضــى  من  الفئة 

اآلالم.

مت اجراء أول عملية في مركزنا  
بتاريخ ١٠/٤/٢٠١٥

وأكــد مدير املركــز بعد جهود 
املركــز في  مضنيــه تأســس 
التعليمي  الصدر  مستشــفى 
،الطابق الســادس، وبــدأت أول 
عمليــة لزراعة الكلــى بتاريخ 
املركــز  ومــازال     ١٠/٤/٢٠١٥
يقــدم خدماته جلميــع املرضى 
ممــن يعانون من امــراض الكلى 
التي حتتاج الى تداخل جراحي او 
عالجي وقد أجرى املركز حتى اآلن 

أكثر من 125 عملية ناجحة.

مالكنا تدرب في ارقى 
اجلامعات العامليه

وأوضــح الدكتور صفاء  يحتوي 
املركــز علــى أســّرة رجاليــة 
ونســائية ويضم أيضــا عناية 
مركــزة ، اضافــه الى شــعبة 
الغســيل الكلــوي بواقــع ٣٥ 
الدموي في  جهــازا للغســيل 
الطابــق االول ويوجد في املركز 
مالك علــى مســتوى عال من 
والتدريــب حاصل على  املهنية 
ارقى  مــن  تدريبــة  شــهادات 
اجلامعات العاملية واصبح املركز 

اهم  احد  الراهــن  الوقــت  في 
التدريبية للحصول على  املراكز 
الزمالــة التخصصيــة جلراحة 
زراعة الكلى على البورد العراقي 

والعربي .

جترى في املركز هذه العمليات
وبــّن مديــر املركز  جتــرى في 
املركز عمليــات أجلراحه البولية 
مبختلف انواعها وعمليات زراعة 
الكلى ، واخــذ عينة من الكلى 
الكلــى  أمــراض  لتشــخيص 

املعقدة .
وأشــار مديــر املركــز الــى ان 
رفع  بأجــراء عمليات  بدأ  املركز 
حصاة الكلى عــن طريق اجللد 
بإســتعمال السونار فقط ومن 
دون التعرض لالشــعاع من قبل 
املريض واملالك الطبي والصحي 
وقد مت اجــراء عمليات في املركز 
بتقنية استعمال السونار فقط 
وجتــرى ألول مرة فــي محافظة 
البصرة كما مت اجراء عملية زرع 
كلى ناجحة بإســتعمال تقنية 

الناظور اجلراحي...

تتم عمليات زراعة الكلى 
مبواصفات عالية الدقة

وأوضــح ان الدعــم املســتمر 
للمركــز من قبــل دائرة صحة 
البصــرة في توفيــر احتياجات 
الطبي  الفريــق  وهمة  املركــز 
املستشفى  بالعمل في  القائم 
وما يبذلــه االطبــاء من جهد 
متميز وعمل دؤوب انعكس في 
جناح اجــراء العديد من عمليات 
زرع الكلــى وتتم عمليات زراعة 
الكلى مبواصفــات عالية الدقة 
وجتري بأيدي فريق طبي متكامل 
من مــالك املستشــفى وعلى 
مستوى عال من املهارة والتميز 
متقدمة  تدريبــات  تلقــوا  ممن 

ومكثفة 

قصة فتح مركز لزراعة  
الكلى في البصرة

وللتعرف على قصة فتح مركز 
لزراعة الكلى فــي البصرة قال 
: بعد  الدكتــور صفاء كاطــع 
قراري بفتح مركز لزراعة الكلى 
في البصره  كان البد من السفر 
الى كردستان وحتديدا الى أربيل 

والبالغ  التدريب  منهاج  إلكمال 
٦ اشهر في عام ٢٠١٢وكان هذا 
قرارا صعبــا اذ البد من التواجد 
العلــم جهاد  ، فطلب  هنــاك 
في جميــع حاالتــه ، وهنا البد 
الفترة  التفاعل لــكل هذه  من 
احملددة للتدريب واألنســجام مع 
احلياة  تبدو  قــد  وتقاليد  عادات 
فيها صعبة فــي الوهله االولى 
، لكنها ستكون طبيعية حتما 
ألن عملية طلــب العلم وزيادة 
في املعرفة التخصصية تعطي 
دفعــا مميزا بأجتــاه التعامل الثر 
مع احلياة اجلديــد هناك وترافق 
املادية وميزانية  ذلك كله احلالة 
محدودة تكاد التكفي ملتطلبات 
العلم ، حيــث  أغلقت عيادتي 
اخلاصــة فــي البصــرة وتركت 
عملي كطبيب في املستشفى 
.ومت اخــذ القــرار بســفري انا 
واطفالي وزوجتي الطبيبة أيضا 
بعد ان مت منحهــا  أجازة ) بدون 
التفاصيل  راتب (ولكن كل هذه 
رغم أهميتها تبدو طبيعية جدا 
أمام طلب العلم ورسم االهداف 
املتقدمــة لغد جميــل مفعم 

باملعرفة عند العودة بعد الفترة 
التدريبية ومواجهة املســتقبل 
اخلدمــات  بتقــدمي  واملباشــرة 
الطبيــة العالجيــة ألهلنا في 

البصرة وفي املنطقة اجلنوبية .

خالل فترة التدريب اشتركت 
باجراء نحو ١٥٠ عملية
وقال الدكتــور صفاء : في اربيل 
اشتركت باجراء نحو ١٥٠ عملية 
زراعة كلى حتت اشراف الدكتور 
الكبير شــوقي غزاله والدكتور 
بشتوان البزاز اذ  لم يبخال علّي 
ونهلت  املفيدة  باملعلومات  يوما 
منهمــا ادق التفاصيل في هذا 

املضمار.. 
وبعد ان نلت شــهادة التخرج ، 
بن  وملدة سنتن  حثيثا  سعيت 
الصحة لغرض  ووزارة  البصــرة 
احلصــول علــى )بيــان( لفتح 
مركز ألمراض وزراعة الكلى في 
التعليمي  الصدر  مستشــفى 
يوم  وجاء  البصرة  في محافظة 
افتتــاح املركز وحّلت البشــائر 
عندنا هنــا ألن مرضانا بأنتظار 
وتركنا كل  يعاجلهم  فتح مركز 

املتاعب التــي واجهناها  خلف 
ظهورنــا  ونســينا الصعوبات 
التــي رافقــت االفتتــاح مــن 
للمركــز  املــالكات  تنســيب 
وتدريبهــا، وجتهيز املركز باحدث 
االجهزة العاملية ومن الشركات 
الرصينــة من نواظيــر واجهزة 
واملناعة  االنســجة  مطابقــة 
وحتاليل الدم الدقيقة.ومت اكمال 
التدريب على  املســيرة برصانة 
لزراعة  يد فريــق مركز بغــداد 
الكلى وعلى رأســهم الدكتور 
علي  والدكتور  العكيلــي  رافد 
الساعدي والدكتور عالء الطائي 
الســفر  عناء  جتشــموا  الذين 
لغرض  البصرة  الــى  بغداد  من 
املشــاركة وزيــادة الرصانة في 
العمليات  تلــك  اجــراء مثــل 
النوعيــة املعقــدة .. وهنا البد 
من تقدمي آيات الشكر والعرفان 
واالمتنــان حملافظــة  البصــره 
ونائبه  احملافظ  بالسيد  متمثله 
االجودي  الدكتور ضرغام  األداري 
ملا قّدماه سابقا والحقا من دعم 
مادي ومعنــوي من اجل دميومة 

العمل في املركز..

إجراء عمليات زراعة الكلى بالناظور وهي األولى
 من نوعها في العراق

مدير مركز البصرة ألمراض وزراعة الكلى للصباح الجديد:

نظرا لوجود اعداد 
غير قليله من مرضى 

العجز الكلوي في 
البصره والمحافظات 

الجنوبية والذين 
يحتاجون الى عمليات 

زراعة كلى ، اصبح 
لزاما علينا ان نفكر 

بانشاء مركز ألمراض 
وزراعة الكلى
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واسط - الغانم 
حســب توجيهات محافظ واســط الدكتور محمد 
جميل املياحي ومنذ الصباح الباكر أشــرف ميدانيا 
مدير بلدية الكــوت املهندس حيدر جســام حمود 
على ســير األعمال اخلدمية التي تقوم بها مالكات 
املنفذة لتطوير مشــروع داموك واحلقوقن والضباط 
برئاســة دائرة املهندس املقيم املهندس وليد محمد 
هــادي حيــث تضمنت األعمال أكســاء الشــوارع 
الرئيســية والفرعية ملنطقة داموك الضباط وبقية 
املناطق ضمن حدود الشــركة مبادة اإلسفلت إضافة 
الى إشــرافه إلى بقية األعمال األخــرى املناطة بها 

الشركة.
حيث وجه مدير بلدية الكوت للمالكات القائمة على 
هذا العمل بضرورة اإلســراع بوتيــرة العمل وتقدمي 
أفضل اخلدمات خدمة ألهالــي املنطقة كذلك أكد 
على متابعة املســتمرة لبقية املشاريع في احملافظة 
من أجل خدمة أهالــي محافظتنا العزيزة ومن اهلل 

التوفيق.

بغداد - الصباح الجديد :
قامت فرق تفتيشية بزيارة اللجان الطبية املسائية 
لفحص السياقة في بغداد بعد ان مت اعادة افتتاحها 
الســتقبال املراجعن وبعد توقف عن العمل بسبب 

جائحة كورونا.
واطلع الفريق التفتيشــي على واقــع العمل فيها 
ومدى االلتزام بالدوام الرســمي ومتابعة السجالت 
اليومية اضافًة الى مالحظة مدى تطبيق االجراءات 
االحترازيــة املطلوبة للوقاية مــن االصابة بفايروس 
كورونا مــن لبس الكمامــات والتباعــد والتطهير 

املستمر.

بغداد - الصباح الجديد :
دعــا مصرف النهريــن االســالمي احلكومي جميع 
زبائنه ممن لم يقوموا بسداد ما بذمتهم من اقساط 
مستحقه عن كافة التمويالت االسالمية املمنوحة 

لهم الى االسراع بسدادها فورا .
وقال بيان لوحدة االعالم واالتصال احلكومي ان  على 
املتلكئن االســراع بتســديد املبالغ التي بذمتهم 
وبخالفه ســيتم اتخاذ جميع االجــراءات القانونية 
بحقهم اســتنادا الى احكام قانــون حتصيل الديون 
احلكوميــة رقم 56 لســنة 1977 وقانــون املصرف 
رقم 95 لســنة 2012 والبنود الــوارده ضمن العقود 

الرسمية واملوقعه بن املصرف والزبون “.
واضاف البيان ،ان” هذه الدعوة هي لضمان استرجاع 
االمــوال العامة واعادة توظيفهــا بتمويالت جديدة 
تنعكس بدورها على حتقيق منفعة عامة للجميع . 

بغداد - الصباح الجديد :
اعلنــت وزارة الزراعة عن توقيع 
عقد مع وزارة الصناعة واملعادن 
لشــراء )500( طن من اســمدة 
دائرة  لصالح  الصغرى  العناصر 
البحوث الزراعيــة ، ومت التوقيع 
مقر  فــي  اجتمــاع عقد  خالل 
الوزارة بحضور مديــر عام دائرة 
التخطيــط واملتابعــة الدكتور 
ياسر حســن صالح ومدير عام 
للصناعات  العامــة  الشــركة 
ابن ســينا  التعدينيــة مصنع 
الســيد رياض جاسم وعدد من 

اخملتصــن واملمثلن عــن وزارتي 
الزراعة والصناعة واملعادن. 

ومبوجــب العقد ســيتم جتهيز 
)500( طن من اســمدة العناصر 
العامة  الشــركة  من  الصغرى 
مصنع  التعدينية  للصناعــات 
البحوث  دائرة  لصالح  سينا  ابن 
الزراعيــة البرنامــج الوطنــي 
لتنمية زراعة احلنطة في العراق. 
حيــث اكيــد مدير عــام دائرة 
التخطيــط واملتابعــة الدكتور 
ياســر حســن صالــح خــالل 
اســاس  ان  علــى  االجتمــاع 

التضامن  هو  الزراعي  االستقرار 
بن الوزارات ومنها وزارتي الزراعة 
مجال  في  واملعــادن  والصناعة 
األســمدة وحتديــدا العناصــر 
الصغرى نظرا ألهميتها الكبيرة 
في زيــادة اإلنتاجية ولدورة حياة 
النبــات والتكتمل بدونه وهي ال 
تقل أهمية عن العناصر الكبرى 
، مبينا ان هــذا العقد هو بادرة 
وخطوة مهمة نحو االمام لرفد 
موازنــة الدولة باألمــوال ودعم 
االقتصاد الوطني ، مشــيرا الى 
ان هناك تعاون اكبر بن الوزارتن 

في املســتقبل من خالل تقدمي 
الى  الزراعــة  وزارة  احتياجــات 
املســتلزمات  لتوفير  الصناعة 

الزراعية الالزمة. 
واوضح املدير العام ان من دواعي 
ســرور الوزارة توقيع هذا العقد 
من اجــل دعم وحمايــة املنتج 
نتائج  ســيثمر  الذي  الوطنــي 
إيجابية كبيرة للقطاع الزراعي، 
اجلهود  تســخير  علــى  مؤكدا 
للباحثن  واإلرشــادية  البحثية 
حول هــذا املوضوع لتشــجيع 

الكفاءات العلمية ودعمها. 

بغداد - الصباح الجديد :
التجــارة،  وزارة  اعلنــت 
العاشــرة  الوجبة  اطــالق 
من مــادة الطحــن ضمن 
التموينية  البطاقة  مفردات 
وتوزيعهــا علــى املواطنن 

خالل االيام املقبلة.
وذكــرت الــوزارة فــي بيان 
“اطلقــت  انهــا  رســمي، 
ضمن  العاشــرة  الوجبــة 
مفردات البطاقة التموينية، 

وجتهيــز مــادة احلنطة الى 
املطاحن احلكومية واالهلية 
بعمليات  القيــام  لغــرض 
كميــات  وانتــاج  طحــن 
الطحن لتوزيعها بشــكل 
عاجل الى املواطنن ، تداركا 
التي متر  االقتصادية  للحالة 
بها البالد خالل هذه الفترة”.
ان”عملية  الــوزارة  واضافت 
املطاحن  في  الطحن  انتاج 
اليومن  تبــدأ خــالل  قــد 

التوزيع  وعمليــة  املاضين 
املواطنن ستبدأ خالل  على 
العاصمة  في  املقبلة  االيام 
بغــداد واحملافظــات كافة”. 
الى”اســتمرار  مشــيرة   ،
مادتــي  جتهيــز  عمليــات 
الطعــام  وزيــت  الســكر 
اعلنتها  التي  الوجبة  ضمن 
لتجارة  العامــة  الشــركة 
املواد الغذائية، بعد التعاقد 

مع املناشئ الوطنية”.

على الصعيد نفسه، اكدت 
ستســتمر  انها”  الــوزارة، 
الطحــن  مــادة  بتوزيــع 
الرز  مادة  لشــراء  والتعاقد 
وجتهيــز اجملــارش االهليــة 
واحلكوميــة مبادة الشــلب 
التســويقية  احلملة  ضمن 
لغرض البدء بانتاج مادة الرز 
العراقي،  والياسمن  العنبر 
لغرض جتهيز املواطنن خالل 

االيام املقبلة”. 

مدير بلدية الكوت يشرف 
ميدانيا على سير االعمال 

الخدمية

إعادة افتتاح اللجان 
الطبية لفحص السياقة 

المسائية

“النهرين االسالمي
يدعو الزبائن المتلكئين الى 
تسديد المبالغ التي بذممهم

الزراعة توقع عقدا لشراء )500( طن من اسمدة العناصر الصغرى إطالق وجبة جديدة من الطحين واستمرار 
توزيع السكر والزيت

الستغاللها في االغراض الزراعية والصناعية

 
 

منى خضير عباس

تستمر الهيئة العامة للمياه اجلوفية 
فــي ســعيها لتوفيــر امليــاه جلميع 
محافظاتنــا ولكل شــبر مــن ارضنا 
لســد االحتياجــات اخملتلفــة للمياه 
واســتغاللها في جميع اجملاالت سواء 
والصناعية  الزراعيــة  لالغراض  كانت 
واالســتخدامات اليوميــة املتعــددة 
اضافــة الى زيــادة الرقعــة اخلضراء 
حيــث بلغ عــدد االبار املنجــزة خالل 
شهر تشــرين الثاني املاضي في اغلب 
احملافظــات )54( بئرا اضافة الى فحص 
)35( بئرا ونصــب )27( طاقم ضخ مع 

صيانة )6( طواقم ضخ .
 وقــد جــاءت حصيلــة هــذه االبار 
بجهــود متواصلــة للفــروع املوزعة 
على محافظتنا ســعيا مــن الهيئة 
الى اعلى النســب من  في الوصــول 
االنتاج بعد الكشــف علــى املناطق 
اخملتــارة جيولوجيا من خــالل مالكات 
متخصصة عاملة في الفروع وباشراف 
مباشــر من قبل املهندسن العاملن 

في الفرق احلقلية .
كما أكد املصــدر اإلعالمي في الهيئة 
العامــة للمياه اجلوفيــة على جهود 
عامليهــا فــي فرع النجف االشــرف 
على توفيــر املياه للمحافظة لســد 
املواطنن  خلدمة  للميــاه  احتياجاتها 
فــي العديد من املناطــق والقرى التي 
تقع بعيدة عن املياه السطحية حيث 
مت اجناز )13( بئرا خالل الشــهر املنصرم 
في احملافظة باعمــاق مختلفة تترواح 
اخلاص  النفع  االغراض  )50ـ80(م  مابن 
بجهود فرقة حفــر )151( العاملة في 
الفرع  اضافة الى فحص بئر واحد في 

احملافظة ونصب )7( طواقم ضخ .
للمياه  العامة  الهيئة  وكذلك تسعى 
اجلوفية من خالل دورها الفعال باحلرص 
على توفير امليــاه للمواطنن لالغراض 
ارواء  الــى  اضافة  والزراعية  املنزليــة 
احليوانات ، ففي محافظة نينوى حيث 
كثفــت الهيئة جهودها  لتنشــيط 
الوضع املائي  فــي احملافظة واجناز )12( 
بئرا خالل شــهر تشــرين الثاني منها 
بئر العزكانة / 8 بعمق )258(م بجهود 
فرقة حفر 124 وبئــر الزومان/3 بعمق 
)180( م اضافــة الــى فحــص )8( آبار 

ونصب )6( طواقم ضخ .
وكذلــك متكنت الهيئة مــن اجناز )3( 
آبار في محافظة واســط خالل شهر 

تشرين الثاني  كما مت فحص بئرين في 
مناطق متعــددة من احملافظة  بجهود 
فرقة حفر )78( وذلك لتنشيط الوضع 

املائي في احملافظة وســد االحتياجات 
االنية للمواطنن من املياه واســتغالل 
بطريقــة صحيحة  اجلوفيــة  امليــاه 

والصناعية  الزراعية  لالســتخدامات 
اضافة الى املنزلية اخملتلفة .

وفي محافظة ديالى تواصل فرقة حفر 
)73( العاملة في الفرع جهودها حيث 
اجنزت بئر قرية قــواي/ اميرامان نامادار 
خالل شــهر تشرين الثاني  بعمق )24( 
م لالستفادة من املياه اجلوفية لسقي 
الى  وارواء احليوانات اضافة  املزروعــات 
االستخدامات اليومية اخملتلفة وكذلك 
فحص )4( ابار و نصب )4( طواقم ضخ 
كمــا مت صيانة طاقم ضــخ واحد في 

املنطقة.
وتستمر الهيئة العامة للمياه اجلوفية 
محافظة  فــي  جهودهــا  بتكثيــف 
كربــالء املقدســة للمســاهمة في 
توســيع الرقعة اخلضراء في املنطقة 
واستخدام مياه االبار لالغراض الزراعية 
والبشرية والصناعية حيث مت اجناز )9( 
ابار في احملافظة خالل شــهر تشــرين 
الثاني بأعمــاق مختلفة تتراوح مابن 
)-42 150(م منها بئري عيسى طعمة 
رقم 1 ورقم 2 بجهود فرقة حفر )117( 
وبعمق )150( م لــكل منهما وكذلك 
بئر املعلى 10 بجهود فرقة حفر )118( 
وبعمق )120(م باالضافة الى فحص بئر 

واحد في احملافظة.
وكذلك ســعت الهيئة بســـــواعد 
عامليها في مشــروع بغــــداد على 
توفير املياه للمواطنن واالستفادة منه 
لالغراض البشرية واحليوانية والزراعية 
حيث تـــــم اجناز )3( ابار خــالل شهر 
تشــرين الثاني بجهــود عامليها في 
فرقتــي حفــر )111( و)112( هي بئري 
كلية الطب البيطــري رقم 7 ورقم 8 
بعمق )19(م لــكل منهما وبئر معمل 
التاجي بعمق )24(م  اضافة الى فحص  

)4( ابار وصيانة )4( طاقم ضخ . 
وتسعى الهيئة العامة للمياه اجلوفية 
مــن خالل دورها الفعــال وحرصا على 
اســتغالل امليــاه اجلوفيــة وتوفيرها 
للمواطنن لالغراض املنزلية والزراعية 
باالضافــة الــى ارواء احليوانــات ففي 
محافظة صــالح الدين كثفت الهيئة 
جهودها بأجنــاز )8( ابار فــي احملافظة 
خالل شــهر تشرين الثاني  اضافة الى 
فحص )6( ابار باعماق مختلفة وكذلك 
نصــب )3( طواقــم ضــخ  ومنها بئر 
هيئة احلشد الشــعبي مقر االعاشة 
)102(م كذلك بئر  والطبابــة بعمــق 

مسجد االمام البخاري بعمق )82(م .

تقرير

“ المياه الجوفية” تنجز )54( بئرا خالل تشرين الثاني الماضي 

حفر االبار لتوفير املياه
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
قالــت البحرية الصينية إن مجموعــة حاملة طائرات 
بقيادة احلاملة األحدث في الصني شــاندونغ أبحرت في 
مضيق تايوان في طريقها إلى تدريبات عســكرية ببحر 

الصني اجلنوبي.
وكان قد حذر اجليــش األميركي، اخلميس املاضي، من أن 
ســفنه احلربية ســتكون »أكثر حزما« في الرد على أي 
جتاوزات للقانون الدولي، مشيرا على وجه اخلصوص إلى 

بكني التي تطمح للتوسع في بحر الصني اجلنوبي.
وذكرت وزارة الدفاع األميركيــة »البنتاغون« في وثيقة 
حددت أهداف ســالح البحرية األميركي واملارينز وخفر 
السواحل للســنوات املقبلة، أن دوال عدة أبرزها الصني 
وروســيا »تتحدى ميــزان القوى في مناطق رئيســية 

وتسعى إلى تقويض النظام العاملي القائم«.
وأضافت الوثيقــة أن »قواتنا البحرية املنتشــرة حول 
العالم تتفاعل مع سفن حربية صينية وروسية وطائرات 
بشكل يومي«، مشيرة إلى »عدوانيتها املتزايدة« بينما 
وصفت الصني بأنها »التهديد االستراتيجي بعيد األمد 

األكثر إحلاحا«.
ووقعت آخــر حادثة بني القــوات البحريــة األميركية 
والصينية في أواخر أغســطس، عندمــا أعلنت بكني 
أنها دفعت سفينة حربية أميركية لالبتعاد عن أرخبيل 

باراسيل املتنازع عليه.
وتطالب القوة اآلســيوية بكل جزر بحر الصني اجلنوبي 
تقريبا، وهي مطالبات تتنازع معها عليها دول أخرى في 

املنطقة بينها فيتنام وماليزيا والفيليبني وبروناي.
وفي مســعى ملواجهة الصني، أرسلت الواليات املتحدة 
ســفنا إلى املنطقة بشــكل متكرر أكثــر إلجراء ما 

تصفها بعمليات من أجل »حرية املالحة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
لفتت صحيفة »هســبريس« االنتبــاه إلى ما وصفتها 
بوثيقة سرية مسربة، كشــفت عن مخطط ملؤسس 
احلركة الصهيونية، تيودور هرتزل، هدف إلى إعالن املغرب 

»دولة اليهود«.
وأشــارت »هســبريس« في هذا الصدد إلى أن الوثيقة 
املذكورة أعادت »العالقات التاريخية بني اليهود واملغرب 
إلى الواجهة بعد اســتئناف االتصاالت الرســمية بني 
الرباط وتل أبيب«، الفتة إلى أن تلك الفكرة ظهرت قبل 

أن »متحورت فكرة تهجير يهود العالم إلى فلسطني«.
وحتدثت في هذا الشــأن صحيفة » يديعوت أحرونوت«، 
مشــيرة إلى أن هرتــزل »روج لوثيقة ســرية وغامضة 
لـ)خطة املغرب(، األقل شــهرة من )خطة أوغندا( والتي 
كانت تقضي بتوطني يهود روســيا فــي منطقة وادي 

احلصان، جنوب غرب املغرب«.
وأفيد بأن دراسة »خطة أوغندا« لتوطني اليهود في شرق 
إفريقيــا جتري »داخل املدارس اإلســرائيلية ضمن دروس 
التاريخ، لكن ال يعــرف الكثير عن خطة هرتزل البديلة، 
ما كان يطلق عليها )خطة املغرب( لتوطني يهود روسيا 
في املغرب، وهو اقتراح أثير في رســالته الغامضة التي 

كتبها في العام الـ1903«.
وتقول هــذه الروايــة إن »جوزيــف تشــامبرلني، وزير 
املســتعمرات البريطاني، قدم، فــي أبريل 1903، عرضا 
إلى هرتزل لتوطني اليهود في شــرق إفريقيا البريطانية 
وحتديدا كينيا، واشتهر االقتراح في اخلطاب الصهيوني 
باسم )خطة أوغندا( إال أن هرتزل رفض االقتراح بشكل 
قاطع على أســاس أنه )فقط ألرض إســرائيل يشتاق 

اليهود(«.
ونقل عن الصحافة العبريــة أن هرتزل نظر عقب ذلك 
في »تقــدمي موقع آخر للدولة اليهوديــة، وهو منطقة 
وادي احلصان في جنوب غرب املغرب، في 20 يوليو 1903، 
قبل شــهر من انعقاد املؤمتر، لكن موت هرتزل املفاجئ، 
في الثالث من يوليو 1904، قد أدى إلى أرشــفة اخلطة 

أو جتميدها«.
وفي تصريح لصحيفة » يديعوت أحرونوت«، قال يعقوب 
حاجويل، رئيــس املنظمة الصهيونيــة العاملية: »كان 
تركيز كبيــر جدا من اليهود هناك – ســواء في املغرب 
نفسه أو في منطقة شمال إفريقيا بشكل عام. يجب 
أن يكون مفهوما أن هرتــزل كان رجال براغماتيا للغاية. 
لقد رأى مشكلة مع اليهود املضطهدين الذين يعانون 
من أعمال شــغب بشكل رئيســي في أوروبا الشرقية 
– ومن ناحية أخــرى، رأى أن املغرب لديه مجتمع يهودي 

مزدهر مع مراكز يهودية نشطة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
تاميز  نيويــورك  صحيفة  أفادت 
أن احلوافــز التي وعدت بها إدارة 
الرئيــس دونالد ترامــب، الدول 
العربية لتطبيــع العالقات مع 
إسرائيل، ميكن أن ترفضها إدارة 
أو  بايدن،  املنتخب جــو  الرئيس 
هذه  أن  وأكــدت  الكونغــرس، 
القرارات سوف تعرض سلسلة 

اتفاقيات السالم للخطر.
اإلمــارات  وعــد  ترامــب  كان 
 F-35 باحلصــول على طائــرات
التطبيع، كما مت شطب  مقابل 
اإلرهاب  قائمــة  الســودان من 

ضمن هذه االتفاقيات.

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن 
اتفاقيات الســالم في الشــرق 
إلدارة  املميز  اإلجناز  هي  األوسط 
اخلارجية،  السياسة  في  ترامب 
فقد توســطت إلقامة عالقات 
بني  ودبلوماســية  اقتصاديــة 
إســرائيل واإلمــارات والبحرين 

واملغرب والسودان.
وقال مســؤولون مطلعون على 
جهود اإلدارة، إن عمان وتونس قد 
تكونا الدولتني التاليتني املنتظر 
تتســع  أن  وميكن  انضمامهما، 
دواًل في  االتفاقيــات لتشــمل 
الصحراء  جنوب  وأفريقيا  آسيا 
حتى بعد مغادرة ترامب منصبه 

في يناير.
وقال روبرت مالي، املدير التنفيذي 
جملموعة األزمات الدولية، واملقرب 
من أنتوني بلينكني، الذي اختاره 
اخلارجية،  وزيــر  بايــدن ملنصب 
إنه مــن املؤكــد أن التخفيف 
إسرائيل  بني  للتوترات  الرسمي 
وجيرانهــا اإلقليميني هو جناح، 
اجلمهوريون  الرؤســاء  ســعى 
على  السابقون  والدميقراطيون 

حد سواء إلى حتقيقه.
وتوقــع مالــي أن إدارة بايــدن 
القادمــة ســتحاول التراجــع 
أو متييــع أجــزاء مــن صفقات 
التطبيع التــي تتحدى األعراف 

الدولية، كما في حالة ســيادة 
املغرب علــى الصحراء الغربية، 
الواليات  تتحــدى سياســة  أو 
 F- املتحدة طويلــة األمد، مثل

35 مبيعات لإلمارات.
وافق  الشــيوخ  مجلــس  كان 
األســبوع املاضي، بفارق ضئيل 
على بيــع واشــنطن لإلمارات 
الطائــرات الشــبح والطائرات 
بدون طيار وغيرها من األسلحة 
القلق  إلى  مما يشــير  الدقيقة، 
بشأن توسيع صفقات األسلحة 

إلى اخلليج العربي.
تولى  إذا  وبحســب الصحيفة، 
على  الســيطرة  الدميقراطيون 

اجمللــس بعد انتخابــات اإلعادة 
املقبل؛  الشــهر  جورجيــا  في 
ســتتم مراجعة هــذه اخلطوة 
من قبــل إدارة بايدن للتأكد من 
أن بيع هذه األسلحة، ال يضعف 
التفوق العســكري اإلسرائيلي 

في املنطقة.
من جانبهــا، قالت نيكي هالي، 
لترامب  سفيرة  أول  كانت  التي 
لدى األمم املتحــدة: »هذه الدول 
العربية تريــد أن تكون صديقة 

إلسرائيل«.
األميركية  الصحيفــة  وأكدت 
أنه حتى لــو لم يوافــق بايدن 
وبلينكــن علــى دبلوماســية 

ترامب،  قدمهــا  التي  احلوافــز 
أيًضا  حذرين  سيكونان  فإنهما 
التراجع عن  الظهور مبظهر  من 
إسرائيل، التي تعد أقوى حليف 
للواليــات املتحدة في الشــرق 

األوسط.
وقــال داني دانون، الــذي تقاعد 
إلســرائيل  كســفير  عام  هذا 
لــدى األمم املتحــدة: »أعتقد أن 
الرئيس املنتخب بايدن سيحاول 
االستمرار في الزخم ألنه مفيد 
للواليات املتحدة، ومفيد حللفاء 
الواليات املتحدة، وأعتقد أن هذا 
سيكون الشيء الصحيح الذي 

يجب فعله«.

بكين توجه أسطول حامالت 
طائرات لبحر الصين

تفصيالت عن وثيقة سرية بشأن 
مقترح إلقامة وطن لليهود في 
منطقة »جنوب غرب المغرب«

صحيفة: اتفاقيات السالم بين الدول العربية وإسرائيل في خطر

 

متابعة ـ الصباح الجديد :

مبناســبة مرور خمس ســنوات 
املسلح  الروســي  التدخل  على 
منظمة  عــادت  ســوريا،  فــي 
»هيومن رايتس ووتش« للعواقب 
املدمرة لهذا التدخل بالنســبة 
للعديد من املدنيني الســوريني، 

وعلى االقتصاد الروسي نفسه.
املاليني  وأجبر  اآلالف  مئات  وُقتل 
علــى الفرار مــن ديارهم، بينما 
ارتكبــت جميع أطــراف النزاع 
لقوانني  جســيمة  انتهــاكات 

احلرب.
لكن التدخل الروسي على وجه 
بالقصف  اتســم  اخلصــوص، 
املــدارس  علــى  العشــوائي 
وعلى  واألسواق،  واملستشفيات 
البنى التحتية املدنية الضرورية 

لبقاء اجملتمع، تقول املنظمة.
ومع دخول روســيا في ســوريا 
عامها السادس، ما يفوق نصف 
طول حــرب االحتاد الســوفيتي 
تعاني  وبينما  أفغانســتان،  في 
البشــرية  التداعيات  من  البالد 
كورونــا،  لوبــاء  واالقتصاديــة 
الروس  الضرائب  دافعو  سيكون 
محقني في التساؤل عن السبب 

وراء تراجع اقتصادهم.
املنظمــة كتبــت فــي الصدد 
الضريبيــة  »روبالتهــم 
تُســتخدم في قصــف املدارس 

واملستشفيات في سوريا«.
ووتش،  رايتــس  هيومــن  تقرير 
فحص الهجوم األخير للحكومة 
الروسية،  وحليفتها  الســورية 
في عملية اســتمرت 11 شهرًا 
الســتعادة محافظة إدلب، أحد 
املسلحة  اجلماعات  معاقل  آخر 

املناهضة للحكومة.
املنظمــة قالت إنــه كان هناك 
46 هجومــاً غير قانوني أســفر 
عــن مقتــل مدنيــني وإحلــاق 
أضرار بالبنيــة التحتية املدنية 

وتدميرها.
وفي الوقت الذي دخل فيه وقف 
إطالق النار حيز التنفيذ في إدلب 
في مــارس، يجب علــى الروس 
حكومتهم  علــى  يضغطوا  أن 
قبل  إجابــات  علــى  للحصول 
استئناف أي قتال، وفق املنظمة.

العســكري  التدخل  وتضمــن 
الروسي في سوريا نشر طائرات 
وطائــرات  ونقــل  هجوميــة 

اســتطالع بــدون طيــار وأفراد 
من القــوات املســلحة، مبا في 
ذلك املستشــارون العسكريون 
واملراقبون اجلويون الذين ساعدوا 
الضربات  وتوجيه  تنســيق  في 
اجلوية والقوات اخلاصة والشرطة 

العسكرية. 
الروســية  القوات  هذه  ودعمت 
القــوات املســلحة الســورية 
بضربــات جويــة، وقدمت دعًما 
جويًا وثيًقا للوحدات الســورية 
البريــة،  العمليــات  خــالل 
واملشورة  التدريب  إلى  باإلضافة 
وعمليات  التكتيــكات  بشــأن 

التخطيط.
وكشفت املنظمة أنه في حالة 
واحــدة على األقل، قــاد ضابط 
روســي مؤقًتا فيلقا كامال من 
تنسيق  وشمل  السوري.  اجليش 
أعلى مســتويات  الدعــم  هذا 
اجليــش الروســي ووزارة الدفاع 

والرئيس فالدميير بوتني.
وفي األشهر الستة األولى فقط 

الروسي في سوريا،  التدخل  من 
قال بوتني إن احلرب كلفت البالد 

حوالي 33 مليار روبل.
أن  أخرى  دراســة  قــّدرت  بينما 
بني  تراوحت  العمليــات  تكلفة 
2.4 و4 ماليــني دوالر فــي اليوم، 
الطلعات،  مع مراعاة تكاليــف 
والضربات اجلوية، واألفراد، وإمداد 

القواعد اجلوية الروسية.
كمــا قــال مســؤول حكومي 
الكشف عن  عدم  روسي، طلب 
هويته، لوسائل اإلعالم الروسية، 
في أواخر عام 2015، إن روســيا 
كانــت تنفق فــي البداية 244 
املبلغ  لكن  يومًيــا،  روبل  مليون 
مليون   444 إلى  تقريًبا  تضاعف 

روبل يومًيا.
ووجــد حتليل مفصــل، في عام 
2015، مــن قبــل »RBK«، وهي 
مؤسســة ماليــة لإلحصاء، أن 
كل غــارة جوية بلغت تكلفتها 
مــا يصل إلى 5.5 مليــون روبل، 
وبالنظر إلى العــدد الكبير من 

الطلعات اجلويــة والغارات التي 
الروسية، خلص  القوات  نفذتها 
حتليل RBK إلى أن روسيا أنفقت 
أكثــر من مليار روبل أســبوعًيا 

على الضربات اجلوية وحدها.
في اآلونة األخيرة، وجدت دراسة 
الدميقراطــي  احلــزب  أجراهــا 
الروســي املتحــد »يابلوكــو«، 
عــام 2018، أن احلــرب كلفــت 
روســيا ما يصل إلى 245 مليار 
2015 إلى  روبل مــن ســبتمبر 
ما  وبلــغ مجموع   ،2018 مارس 
الضربات  على  موسكو  أنفقته 
 209 وحدها  والصاروخية  اجلوية 

مليارات روبل.
موقع املنظمة نقل في السياق 
في  مدرســة  معلمة  شــهادة 
أطلق  إدلــب، وصفــت كيــف 
السوري  العســكري  التحالف 
الروســي صاروًخا أصاب محيط 
حلبية  بشــير  خالد  مدرســة 
االبتدائيــة، حيث تــدرس، في 5 

يناير 2020. 

وقالــت إنهــا عندمــا خرجت 
مسرعة من املدرسة مع طالبها، 
»كانوا جميعاً يصرخون باسمي 
من اخلوف« ثــم تابعت »لكنني 
مثلهم، كنت عاجــزة، لم يكن 
هناك شــيء ميكنني القيام به 

من أجلهم«
وحطم االنفجــار النوافذ وأحلق 
أضرارًا بأبواب مدرســتها، وأحلق 
أضــرارًا أيًضا مبدرســة ابتدائية 
أخرى ومدرســة متهيدية قريبة، 
فضالً عــن العديد مــن املنازل 
اجملاورة. وتسببت الغارة بقتل 13 

مدنيا وجرح 25 آخرين.
ما لم تفهمه املعلمة، هو سبب 
العســكري  التحالف  إطــالق 
السوري الروســي صاروًخا على 
مدرســتها لعدم وجود مقاتلني 
أو قواعد عسكرية في املنطقة. 
لكن منظمــة »هيومن راتيتس 
ووتش« قالــت إن املقابالت التي 
أجرتها مع أكثر من 100 ضحية 
وشاهد، وحتليلها لعشرات صور 

 55 من  وأكثر  الصناعية  األقمار 
مقطع فيديو، لم يظهر أي دليل 
علــى وجود مقاتلــني أو أهداف 
عســكرية فــي محيــط هذا 
الهجــوم أو أي من الهجمات الـ 

45 األخرى التي وثقتها.
املنظمة قالت في الصدد: »تشير 
الهجمات  أن هــذه  إلى  أبحاثنا 
التحتية  البنيــة  على  املتكررة 
املأهولة  املناطــق  فــي  املدنية 
بالســكان، كانت متعمدة، ورمبا 
كان الهدف هــو حرمان املدنيني 
أنفســهم  إعالة  وســائل  من 

وإجبارهم على الفرار«.
ومــع وجود أكثر مــن 20 مليون 
روسي يعيشــون في فقر وكثير 
منهم يكافحون للحصول على 
الرعايــة الصحية األساســية 
والغــذاء والتعليم، »يجب على 
أن يتحدثوا  الــروس  املواطنــني 
للروس  ينبغي  ال  ويقولوا كفى.. 
أن ميولوا قتل املدنيني في سوريا«، 

وفقا لتقرير املنظمة.

»مليار في األسبوع«

ُقتل مئات اآلالف 

وأجبر الماليين على 

الفرار من ديارهم، 

بينما ارتكبت جميع 

أطراف النزاع 

انتهاكات جسيمة 

لقوانين الحرب

الضرائب الروسية تقصف مدارس سوريا

الرئيس املنتخب” جو بايدن”

“ُسيحاسبون”..

متابعة ـ الصباح الجديد :

من املتوقع أن ينظــر فريق الرئيس 
املنتخب” جو بايدن” في عدة خيارات 
املشتبه  دورها  على  روسيا  ملعاقبة 
القرصنة غير املســبوقة  به فــي 
للــوكاالت والشــركات احلكومية 
األميركيــة مبجرد توليــه منصبه، 

وفق وكالة رويترز.
الوكالة نقلت عن أحد األشــخاص 
املطلعني على مداوالت بايدن، طلب 
عدم الكشــف عن هويته، قوله إن 
الرد ســيكون قويًا مبا يكفي لفرض 
أو  أو ماليــة  تكلفــة اقتصاديــة 
تكنولوجيــة عالية على اجلناة، مع 
جتنب تصعيد الصراع بني اثنني من 

اخلصوم املسلحني نوويًا.
وكشف أن الهدف الشامل لإلجراء، 
جهود  تكثيــف  يشــمل  أن  ميكن 
اإللكتروني،  التجســس  مكافحة 
التجســس  فاعليــة  وتقليــل 

اإللكتروني الروسي في املستقبل.
وستدفع األزمة التي تتكشف يوما 
بعد يوم، مدى التسلل إلى شبكات 
مبا  الفيدرالية  للوكاالت  الكمبيوتر 
في ذلك وزارة اخلزانة والطاقة ووزارة 

التجارة.
إلى صدارة جدول  امللف  وســيرفع 
يتولى منصبه  بايدن عندما  أعمال 

في 20 يناير، وفق املصدر ذاته.
دونالد  األميركي،  الرئيــس  واعترف 
املاضي،  السبت  بالقرصنة،  ترامب، 
اكتشافها،  من  تقريًبا  أسبوع  بعد 
لكنــه قلل من أهميتها وتســاءل 
عما إذا كانــت الصني وراء الهجوم 

اإللكتروني.
وتعتبر املناقشــات بني مستشاري 
بايــدن نظريــة في هــذه املرحلة 
وســتحتاج إلــى صقلهــا مبجرد 
توليهم املنصب وتكون لديهم رؤية 

كاملة لقدرات الواليات املتحدة.
كما سيحتاج فريق بايدن إلى فهم 
االستخباراتية  للمعلومات  أفضل 
األميركية حول االختراق اإللكتروني 
قبل اتخاذ أي قرارات، كما قال أحد 
األشخاص املطلعني على املداوالت. 
ومت تأجيل وصول بايــدن إلى تقارير 
اخملابرات الرئاســية إلــى ما يقرب 
من ثالثة أســابيع بينما ظل ترامب 
يشــكك فــي نتائــج انتخابات 3 

نوفمبر.
ومع عــدم اتخاذ أي إجــراء، يقول 
املوقع، يشعر فريق بايدن بالقلق من 
أنه في األســابيع املقبلة قد يُترك 

الرئيس دون أي خيارات.
وقال بايدن في مقابلة أذيعت على 
بي إس”، اخلميس  شــبكة “ســي 
املاضــي، عندما ســئل عن كيفية 
تعاملــه مع االختراق الــذي تقوده 
روسيا بكلمة واحدة “سيحاسبون”. 
الرد اختبارًا مبكرًا لوعد  وقد يكون 
الرئيس املنتخب بالتعاون والتشاور 

بشــكل أكثر فاعلية مــع حلفاء 
احملتمل  من  حيث  املتحدة،  الواليات 
أن تُطــرح بعض املقترحــات قبل 
أن يضرب بايــدن املصالح املالية أو 
الصديقة  للــدول  التحتية  البنية 
للواليــات املتحدة، والتــي قد تتأثر 

بالعقوبات ضد موسكو.
وأدى االختراق الهائل للبيانات، الذي 

أبلغت عنــه رويتــرز ألول مرة، إلى 
متكني املتسللني، الذين يُعتقد أنهم 
األجنبية  االســتخبارات  جهاز  من 
استكشاف  من   ،”SVR“ الروســي 
احلكوميــة  الــوكاالت  شــبكات 
والشــركات اخلاصة ومراكز الفكر 

لعدة أشهر.
ويــرى إدوارد فيشــمان، وهو زميل 

الــذي عمل  باجمللــس األطلســي 
في  الروســية  العقوبــات  علــى 
الرئيس  إدارة  خــالل  اخلارجية  وزارة 
األميركي الســابق باراك أوباما، إن 
أحــد األهداف احملتملــة للعقوبات 
وزارة اخلزانة  التي تفرضهــا  املالية 
جهاز  علــى  ســيكون  األميركية 

االستخبارات الروسية.
وأشــارت تقاريــر إعالميــة إلى أن 
مجموعة القرصنة املرتبطة بجهاز 
واملعروفة  الروســية  االستخبارات 
 ”APT29“ أو   ”Cozy Bear“ باســم 

كانت مسؤولة عن الهجمات.
على  “أعتقــد،  فيشــمان:  وقــال 
األقــل، أن فرض عقوبات على جهاز 
االســتخبارات الروســية سيكون 
شــيًئا يجب أن تفكر فيه احلكومة 
هذه  أن  إلــى  األميركية” مشــيرًا 
اخلطوة ســتكون رمزية ولن يكون 

لها تأثير اقتصادي كبير. 
وفرضــت وزارة اخلزانــة األميركية 
بالفعل عقوبات مالية على أجهزة 
 ”FSB“ الروسية األخرى، مثل  األمن 

.”GRU”و
وأكد فيشمان بأن العقوبات املالية 
املفروضة على الشركات احلكومية 
الروســية واإلمبراطوريات التجارية 
املرتبطني  الــروس  األقليــة  حلكم 

بالرئيس الروسي، فالدميير بوتني، قد 
تكون أكثر فعالية، ألنها ســتمنع 

الوصول إلى املعامالت بالدوالر.
وميكــن أن تشــمل تلــك األهداف 
عمالقــة األملنيوم “روســال”، التي 
رفعــت مــن قائمــة العقوبــات 
األميركية عام 2018، بعد أن خفض 
امللياردير الروسي، أوليج ديريباسكا، 
حصته فيها ضمن صفقة مع وزارة 

اخلزانة.
فيشمان قال كذلك إن اخليار األقوى 
ميكن أن يكون عزل روسيا عن نظام 
املصرفيــة  للتحويــالت   ”SWIFT“
وهي  املالية،  والرســائل  الدوليــة 
خطوة من شأنها أن متنع الشركات 
الروسية من معاجلة املدفوعات من 

وإلى العمالء األجانب.
ومت التفكير فــي مثل هذه اخلطوة، 
في عام 2014، عندما ضمت روسيا 

شبه جزيرة القرم األوكراني.
وأضــاف فيشــمان أن املتســللني 
بعض  وراءهم  تركــوا  األرجح  على 
الشــفرات اخلبيثة التي من شأنها 
أن تســمح لهــم بالوصــول إلى 
املتحدة لالنتقام  الواليــات  أنظمة 
مــن أي هجوم إلكترونــي أميركي 
األمر  وسيســتغرق  مســتقبلي، 

شهوراً للعثور والقضاء عليها.

تقرير

خيارات بايدن لمعاقبة روسيا على القرصنة
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بغداد - الصباح الجديد  :
املباشــرة  االثنني،  الرافدين امس  أعلن مصــرف 

بتوزيع رواتب املوظفني لشهر كانون االول .
وذكر املكتب االعالمي للمصرف في بيان صحفي 
الرواتــب للموظفني  املباشــرة بصرف  انه »متت 

لدوائر التمويل الذاتي واملركزي«. 
ودعا املصرف »املوظفني الى اســتالم رواتبهم في 

اي مكان يتواجدون فيه« من منافذ التوزيع .

بغداد - الصباح الجديد  :
أنخفض سعر صرف الدوالر، مجدداً امس األثنني، 

في العراق.
وبلغ سعر البيع في بغداد 1450 ديناراً والشراء بـ 
1385 ديناراً بعدما كان صباح يوم امس عند 1430 
ديناراً }سعر البيع{. وأنخفض في شمال البالد الى 

1385 ديناراً }البيع{ و1365 ديناراً }الشراء{.
وفي اجلنوب انخفض أيضاً الى 1390 ديناراً }البيع{ 

و1370 ديناراً }الشراء{.
وكان ســعر الدوالر صباح امس فــي محافظة 

البصرة 1425 ديناراً وفي أربيل 1420 ديناراً.
يذكــر ان البنك املركــزي العراقي قرر الســبت 
املاضي تعديل سعر صرف الدوالر الى 1450 دينارا 
لكل دوالر سعر شــراء العملة األجنبية من وزارة 
املالية و1460 دينارا لكل دوالر ســعر بيع العملة 
األجنبية للمصارف و1470 دينارا لكل دوالر سعر 

بيع العملة األجنبية للجمهور.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكدت جلنة اخلدمــات واالعمار 
أنها  االثنــني،  النيابيــة، امس 
تسعى حلســم ملف مشروع 
قطار بغداد املعلق، بأسرع وقت 
ممكن، فيما بينت استكمال 80 

باملئة من االجراءات الفنية.
وليد  اللجنــة  رئيــس  وقــال 

اطلعت  حوار  في  الســهالني 
ان  اجلديــد«،  »الصباح  عليــه 
“اللجنــة اتفقــت مــع وزارة 
التخطيط على ذهاب القروض 
التي متنح للعراق الى املشاريع 
الســتراتيجية بضمنها قطار 
“رفض  املعلــق«، مؤكداً  بغداد 
اللجنة متويل اي مشروع ثانوي 

من تلــك القروض«، مضيفا ان 
“متويل املشروع يعد من النقاط 

املهمة”.
وأضاف السهالني، أن »الشركة 
الفرنســية التــي اخذت على 
عاتقها املشروع معنية بشكل 
او باخــر بهذا املوضــوع، ومن 
خالل متابعة اللجنة مع الوزارة 

فان هناك اجراءات لتسريع اجناز 
كل مايتعلــق بهذا املشــروع 
التمويل«.وعلل  ناحيــة  مــن 
السهالني اسباب تاخير تنفيذ 
البيروقراطية  الــى  املشــروع 
االدارية، موضحا ان »الشــركة 
التــي قدمت عرضهــا للعراق 
هي نفســها التــي أجنزته في 

االمارات«.
ولفت الــى ان »القطار املعلق 
كان مبســؤولية امانــة بغداد 
وعدم حســم ملفــه ادى الى 
التــي  للمحافظــة،  حتويلــه 
تلــكأت باجنــازه هــي االخرى 
كونــه يحتاج الى مؤسســة 
االجناز، ما  مركزية قادرة علــى 

الى حتويل جميع  باالخيرة  حدا 
وزارة  الى  واخملططــات  امللفات 
النقل التي اخذت على عاتقها 
املشروع وتشكيل جلنة برئاسة 
وكيل الوزارة اإلداري«، مشــيرا 
الى ان »اللجنة ستبذل قصارى 
جهدها حلســم امللــف خالل 

الدورة النيابية احلالية

الصباح الجديد ـ وكاالت :
والشؤون  العمل  وزير  كشــَف 
عن  الركابي،  عادل  االجتماعية 
20 مليون  منح قرض بقيمــة 
االبتكارية،  للمشــاريع  دينــار 
 4 في  اطــالق حملــة  فيمــا 
محافظات لشــمول اكبر عدد 
مــن العمال بقانــون الضمان 

االجتماعي.
وقــال الركابــي، فــي تصريح 
عليــه  واطلعــت  صحفــي 
»الهدف  إن   ،« اجلديد  »الصباح 
خــالل املرحلــة املقبلة يكمن 
في حتويل وزارة العمل من وزارة 
االجتماعية  بالرعاية  مختصة 
ملفني  علــى  التركيــز  الــى 

مهمــني، االول يتضمن تدريب 
العاطلــني واخلريجــني عبر 37 
مركزا مهنيا في بغداد ليكونوا 
مؤهلني فنيا ونفســيا في ظل 
حماية قانونيــة يوفرها قانون 
االجتماعي  والضمان  التقاعد 

للعمال«.
واضاف: »امللف االخر يكمن في 

شــمول اكبر عدد من العمال 
بقانــون التقاعــد والضمــان 
مــن خــالل تكثيــف اجلوالت 
التفتيشية ملواقع العمل حيث 
في  تفتيشية  حملة  انطلقت 
بغداد  شملت  محافظات  اربع 

وكربالء والبصرة وكركوك«.
والشــؤون  العمل  وزيــر  وتابع 

»احلمــالت  أن  االجتماعيــة 
ستكثف بشكل اكبر لشمول 
العاملني  اكبر عدد ممكن مــن 
لن  باملقابل  اخلــاص،  بالقطاع 
مالية،  مبالغ  أي  الدولة  تكلف 
كما تركز الوزارة على القروض، 
وابرزهــا منــح قــرض بقيمة 
املشــاريع  القامة  مليونــا   20

االبتكاريــة من قبل الشــباب 
الصغيرة  القــروض  عن  فضالً 
املدرة للدخــل وبواقع 8 ماليني 

دينار للقرض الواحد«.
ولفت الــى أن »الوزارة اطلقت 
دفعتــني مــن تلــك القروض 
الشــهرين  خالل  وســتطلق 

املقبلني دفعات اخرى منها«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن محافــظ البنك املركــزي مصطفى غالب، 
إطالق مبــادرة لشــراء الشــقق واملنــازل لغير 
املوظفني، فيما أشار الى أن رفع سعر صرف الدوالر 

جاء بطلب من وزارة املالية.
وقال غالب فــي حوار اجراه التلفزيون الرســمي 
واطلعت عليه »الصباح اجلديد«، إن »أزمة كورونا 
أثرت علــى اقتصادات الدول ومن ضمنها العراق«، 
الفتا الى أن »البنك املركزي خاض خالل الشهرين 
املاضيني اجتماعات عدة مع احلكومة والســلطة 

التشريعية بشأن بنود املوازنة«.
وأضاف: »وزارة املالية طلبت بكتاب رســمي زيادة 
ســعر صرف الدوالر الى 1450 دينــارا«، مؤكدا أن 
»العائدات النفطية تودع حلساب وزارة املالية لدى 

البنك املركزي«.
وأشــار الــى أن »الطبقات االجتماعية الهشــة 
ستتضرر من ارتفاع سعر صرف الدوالر«، الفتاً الى 
أن »التعيينات إبــان فترة التظاهرات فرضت زيادة 

الصرف للرواتب«.
وأوضــح أن »وزارة املاليــة ســتضاعف املبالــغ 
 ،»2021 املمنوحة للرعاية االجتماعية في موازنة 
مؤكدا انه »ســيكون هناك ربــط إلكتروني بني 

اجلمارك والضريبة ونافذة بيع العملة«.
ولفت الى أن »رخص ســعر الصــرف للدوالر في 

العراق أدى الى استقطاب دول اجلوار عليه«.
وأكــد احملافظ أن »البنك املركــزي أطلق مبادرة 3 
تريليونات دينار لغير املوظفني«، مبينا أن »املبادرة 
تتضمن قروضا ال حتتاج الى كفيل وســتصل الى 

150 مليون دينار لشراء الشقق أو املنازل«.

مصرف الرافدين يباشر 
توزيع رواتب الموظفين

انخفاض سعر الدوالر في 
االسواق المحلية 

استكمال 80 % من اإلجراءات الفنية المتعلقة بقطار بغداد المعلق

العمل تطلق قروضًا بقيمة 20 مليون دينار للمشاريع االبتكارية

»المركزي« يطلق مبادرة الـ3 
ترليون دينار لشراء الشقق 

والمنازل لغير الموظفين

 
متابعة ـ الصباح الجديد :

قال اخلبير في أســواق رأس املال 
ومدير االســتثمار فــي صندوق 
Asia Frontier Capital احمــد 
طبقجلــي، أن تداعيات اخلفض 
التدريجي لقيمــة الدينار، أكثر 
»إيالمــاً« من اخلفض املباشــر، 
معتبــراً أن البالد أمــام »فرصة 
الصناعة  انتعــاش  الــى  تقود 
واإلصالح«،  العراقيــة  والزراعة 
وذلك عقب ســاعات من حتديد 
العراق سعراً جديداً لبيع الدوالر 
إلى اجلمهور، يبلــغ 1470 ديناراً، 
وهو ما انعكس بشــكل مباشر 
على أســعار قائمة من السلع 

املستوردة، وحتى احمللية.   
تصريح  فــي  طبقجلي  وقــال 
ســعر  »تخفيض  إن  صحفــي 
صــرف الدينــار العراقي مقابل 
أن ال  يجــب  االميركي  الــدوالر 
يكون تدريجياً، ألنه يسبب )آالماً 
اقتصاديــة( أكبر ممــا لو حصل 
بشكل مباشــر، وهذه التجربة 
ثابتة في كل مكان في العالم«.  
وشــغل طبقجلي إلــى جانب 
االستثمار  كونه كبير مسؤولي 
في صندوق آسيا فرونتير العراق 
مناصب تنفيذية في مؤسسات 
منها  دول،  عــدة  في  اقتصادية 

اململكة املتحدة واإلمارات.  
وأضاف أن »ما يدور حالياً وبكثرة 
قيمة  السلبية خلفض  اآلثار  هو 
العملة، ولكن ال أحد يتحدث عن 
األذى الذي حلق بنا بسبب الدينار 
العراقي آخر 17 سنة«، مبيناً أن 
»أهم الدول التي نتعامل معها و 
نستورد البضائع منها هي تركيا 
العملة  انخفضت  وقــد  وايران، 
التركية بنسبة ٪60 وانخفضت 
 ،80٪ بنســبة  اإليرانية  العملة 
وهذا يعني أن الصناعة العراقية 
والزراعة -وإن كانت- بسيطة إال 
تأثرت ســلباً بشكل كبير  أنها 

خالل هذه الفترة«.  
وأشار طبقجلي الى أن »القطاع 
احلكومي يوفر التعيينات لـ 40٪ 
من الشعب، فيما ميكن للقطاع 
الزراعي توفير فرص عمل لـ 20٪ 
من أبناء البلد«، موضحا أن »30٪ 
من الشعب العراقي يعيش في 
مناطق زراعية وقد تأثروا ســلباً 
في ظل تواجــد املنتج األجنبي 

بوفرة في السوق العراقي«.  
وتابع »هناك آثار سلبية بالتأكيد 
من تخفيض قيمة العملة مثل 
ارتفاع ســعر املعيشة، ولكن أن 
تســود البضائع املستوردة على 
الســوق العراقي هو فشل بحد 
ســيقود  األخير،  والقــرار  ذاته، 
تدريجياً الــى انتعاش الصناعة 
والزراعــة العراقية احمللية والتي 
املستوردة  البضاعة  ســتنافس 

و تســاهم في التحول من بلد 
استهالكي إلى بلد انتاجي«.  

أن  إلــى  طبقجلــي  ولفــت 
»الشــركات العراقية، في سوق 
والتي  العراقية،  املاليــة  األوراق 
العامليــة  الشــركات  تنافــس 
ارتفعت أســعارها مــن ٪5 الى 
الدعم احلاصل لهذه  ٪10، وهذا 
الى  سيقود  العراقية  الشركات 
توفير فــرص العمل للعراقيني«، 
اآلثــار اإليجابية  أن »هذه  مبينا 
تكون  كي  وقت  الى  ســتحتاج 

ملموسة«.  
وقال إن »العراق عاش في تراكم 
من السياســات اخلاطئة ويجب 
أن نغيرها اليوم، وإال ســيصبح 
الوضع أسوأ بكثير بعد شهور«، 
رفاهية  »نحــن ال منلك  مضيفاً 
أن نخطو هذه  اخليار، مجبــرون 

اخلطــوة التــي ميكــن أن تكون 
مؤذية حالياً لكنها ستقود إلى 

اإلصالح«.  
 ،2021 عام  موازنة  يخص  وفيما 
قال طبقجلي أن »املوازنة حتتوي 
على فقرة، تنص على تخصيص 
5 ونصــف ترليون دينــار عراقي 
للطبقات الفقيرة ملســاعدتها 
خالل هــذه الفتــرة«، مبينا ان 
»تخفيض قيمة العملة سيوفر  
12 ونصــف تريليون دينار عراقي 

للموازنة«.  
قرار  اقتصــادي،  خبيــر  ووصف 
خفض ســعر صــرف الــدوالر، 
بالقــرار الصائــب، معربــاً عن 
التوقيــت، فيما  حتفظه علــى 
قال إن حزمة إجــراءات إضافية 

ستجعل القرار أكثر فائدة.  
األعمال  مجلــس  رئيــس  وقال 

الوطنــي، داوود زايــر في حديث 
صحفي ، إن »قرار تغيير ســعر 
الصــرف كان يجب أن يُتخذ من 
السلع  استيراد  لتقليل  سنوات 
غير االقتصادية والرديئة، فتغيير 
ســعر الصــرف حالــة صحية 
للدينار العراقي، وهو قرار صائب 
من وزارة املالية، لكنه خاطئ في 

التوقيت واالجراءات«.    
وأضاف »ال توجد قدسية لسعر 
حســب  يتغير  فهــو  الــدوالر 
جهــات  وهنــاك  املعطيــات، 
مســتفيدة من انخفاض سعر 

الدوالر وهي تتحكم بذلك«.    
وتابع »الفروقات ســتقلل أرباح 
احملتكرين والتجار للسنة املقبلة، 
كما أن أرباح شــركات الصيرفة 
ســتنخفض كثيراً، وال ميكن أن 
تكون ثــروة العــراق بيد كهنة 

املعبد وبعض املستفيدين.    
هي  احمللية  الصناعة  ســتكون 
املستفيدة بالدرجة األولى، كما 
أن نســبة البطالة ستنخفض، 
وسيســاهم القرار في انتعاش 
القطــاع اخلاص، خاصــة فيما 
لــو مت وضــع اجــراءات مكملة 
لدعــم تغييــر ســعر الصرف، 
اســتيراد  يوقف  الــذي  األمــر 
غيــر  االســتهالكية  املــواد 
املفيدة، فســعر صــرف الدوالر 
الســابق غير حقيقي، إنه سعر 
وهمي« متســائالً »ملاذا نضّحي 
باالحتياطــي النقــدي من أجل 
تأكيد،  بــكل  الرواتب؟،  صــرف 
تعديل ســعر الصرف هو القرار 
الصائــب، لكــن علــى البرملان 
أن يفــرض كبح قيمــة االنفاق 

احلكومي«.  

قّدم أرقامًا وتوقع انتعاشًا

إن تخفيض سعر 

صرف الدينار مقابل 

الدوالر يجب أن ال 

يكون تدريجيًا، ألنه 

يسبب )آالمًا اقتصادية( 

أكبر مما لو حصل 

بشكل مباشر

مدير الصندوق اآلسيوي في العراق: خفض سعر 
الدينار دون تدريج هو القرار الصائب

 

متابعة ـ الصباح الجديد :

تراجعت أســعار عقود خام برنت 
االثنني،  امس  إســتحقاق،  ألقرب 
بنسبة 3.1 في املائة لتتداول عند 

50.6 دوالر للبرميل.
خام  أســعار  انخفضــت  كمــا 
 WTI الوســيط  غرب تكســاس 
إســتحقاق،  ألقرب  )األمريكــي( 
بنحــو 3 في املائة لتتــداول عند 

47.8 دوالر للبرميل.
كانت األسعار قد ارتفعت مع بدء 
الوقاية من  الترخيص للقاحــات 
»أوبك+«  وتوافق  كورونــا،  فيروس 
على متديد اتفــاق خفض االنتاج 

حتى نهاية العام.
و15 يوليو املاضي، قال وزير الطاقة 
الســعودي األميــر عبدالعزيز بن 
ســلمان، إن تخفيضــات اإلنتاج 
الفعلية جملموعــة »أوبك+«، التي 
ســتبدأ مطلع آب ، ســتبلغ 7.7 
مليون برميل يوميا وترتفع إلى 8.1 
مليون برميل يوميــا بعد إضافة 

أقل  التي كانت  الدول،  تعويضات 
امتثاال في الشهور املاضية.

و6 يونيــو املاضــي، مت متديد اتفاق 
أوبك+ بخفــض االنتاج بواقع 9.7 
مليون برميل يوميــا حتى نهاية 

يوليو املقبل.
موجة االرتفاعات األخيرة مدفوعة 
الفتح  بتحســن الطلب مع بدء 
التدريجــي لالقتصــادات حــول 
العالم وتخفيــف قيود مواجهة 
»كورونــا«، إضافــة إلــى تقلص 
املعــروض مع إعــالن تخفيضات 
طوعية مــن الســعودية مبقدار 

مليون برميل يوميا.
ووجهــت وزارة الطاقة، شــركة 
بتخفيض  الســعودية  أرامكــو 
لشهر  اخلام،  البترول  من  إنتاجها 
إضافيٍة  بكميــة  القــادم،  يونيو 
طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، 
تُضــاف إلــى التخفيــض الذي 
التزمت به اململكــة في اتفاقية 
أوبك بلــس األخيرة، فــي الثاني 

عشر من إبريل 2020.
التخفيض  حجم  سيكون  وبهذا 
قياساً  اململكة،  به  الذي ستلتزم 

على معــدل إنتاجها في شــهر 
4.8 مليون  إبريــل املاضي، نحــو 
ســيكون  وبالتالي  يومياً.  برميل 
إنتاجهــا لشــهر يونيــو، بعــد 
اخلفضني األساس والطوعي، نحو 

7.5 مليون برميل يومياً.
الطاقــة،  وزارة  وّجهــت  كمــا 
خلفض  الســعي  إلى  الشــركة 
إنتاجها في شهر مايو اجلاري، عن 
املستوى املستهدف وهو نحو 8.5 
مع  بالتوافق  يومياً،  برميل  مليون 

عمالئها.
وتســتهدف مــن هــذا اخلفض 
املشــاركة  الدول  اإلضافي حتفيز 
فــي اتفــاق أوبك بلــس، والدول 
املنتجة األخرى، لاللتزام بنســب 
وتقدمي  بها،  التزمت  التي  اخلفض 
املزيــد من اخلفض فــي إنتاجها، 
وذلك سعًيا منها لدعم استقرار 

األسواق البترولية العاملية.
وكانت أسعار النفط صعدت في 
دول  بدء  بفضــل  األخيرة،  الفترة 
حتالف »أوبــك +« بتنفيذ االتفاق، 
تاريخي  بخفــض  يقضي  الــذي 
بواقــع 9.7 مليون برميــل يوميا، 

مباشــرة بعد التراجعــات احلادة 
النفط، ولم تنتظر بدء  ألســعار 
التطبيق الذي كان مقررا له األول 

من أيار.
ودعم االرتفاع عامل آخر في جانب 
الطلب، وهو عودة عديد من الدول 
بشــكل  اقتصاداتها  فتــح  إلى 
بتحريك  تفاؤال  يعني  مبا  تدريجي، 

الطلب على النفط.
طمأنــة  عامــل  علــى  عــالوة 
عندمــا  األســواق  الســعودية 
تراجعت األسعار، بأنها مستعدة 
التخــاذ إجــراءات إضافية إلعادة 

االستقرار إليها.
والحقا يتم تقليص اإلنتاج بواقع 
مليونــي برميل يوميا إلى ســتة 
ماليــني برميــل يوميا، بــدءا من 

مطلع 2021 حتى نيسان 2022.
األخيرة  النفط  ارتفاعــات  وتأتي 
اجللســات  حادة  تراجعــات  بعد 
الســابقة نتيجة تراكم اخملزونات 
العاملية وانخفاض الطلب بشكل 
كبير بســبب تداعيــات فيروس 
كورونا، الــذي أدى إلى إغالق دول 

العالم حدودها.

تقرير

النفط ينخفض 3 % لكن »برنت« أعلى 50 دوالرا للبرميل و«األمريكي« قرب 48 دوالرا
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ذاكرة المكان والدالالت الثقافية في »مصقولة بطعم الحنظل«

اصدارمتابعة

وكتـاب  ٔادبـاء  احتـاد  اسـتضاف  البصـرة/   
الشـاعر  متميـزة  ٔاصبوحـة  فـي  البصـرة 
ميسـان،  محافظـة  مـن  مريـود  مرتضـى 
وتٔاتـي هذه اجللسـة ضمـن نشـاطات االحتاد 
. وقـدم اجللسـة الشـاعر محمـود  املُعتـادة 
ريـاض ، بعـد الترحيـب والتعريـف بالشـاعر 
وحتـدث عـن اهـم مميـزات شـعره ومحطـات 
. ومت خـال اجللسـة قـراءة للشـاعر  حياتـه 
تنـوع  والـذي  شـعره  مـن  مريـود  مرتضـى 
النثـر  وقصيـدة  العموديـة  القصيـدة  بـن 
فهـو يُجيـد اضـرب الشـعر. وهـذا قليل في 
الوقـت الراهـن مثلمـا ميتاز شـعره بٔانـه نابع 
عـن جتربـة وُمعبـر عـن واقعـه. وجـرت خال 
االصبوحـة بعـض املداخـات للحديـث عـن 

جتربـة الشـاعر ومنها مـا حتدث به الشـاعر 
الـذي  محمـد  سـراج  الدكتـور  والناقـد 
ومشـروع  بامُلتفـى  وثيقـة  عاقـة  تربطـه 
ٔادبـي متقـارب ، وكذلـك مداخلـة للقـاص 

االسـتاذ باسـم القطراني ومداخـات اخرى 
حتدثت عـن شـعر وكينونة الشـاعر ومميزات 
كتابتـه. وحضـر االصبوحـة جمع مـن نُخب 
ٔاعضـاء  وكذلـك  البصـرة  ؤادبـاء  مبدعـي 

الهيـٔاة االداريـة لاحتـاد والذيـن حتدثـوا عـن 
مـن  خالهـا  دار  ومـا  اجللسـة  جماليـة 
تبـادل ألطـراف احلديث عـن الشـٔان الثقافي 
بشـكل  ميسـان  فـي  الثقافيـة  واحلركـة 
كان  كمـا  عـام.  بشـكل  والعـراق  خـاص 
لإلعـام حضـور متميز فـي االصبوحـة عبر 
حضـور العديـد مـن االعاميـن والقنـوات 
الفضائية ووسـائل االعام االخـرى. يذكر ان 
الشـاعر مرتضـى مريود شـارك فـي الكثير 
مـن املهرجان الشـعرية وجلسـات االحتفاء 
وهـو مـن الشـعراء الشـباب فـي ميسـان 
اغلـب جلسـات  دور فـي  لهـم  الذيـن كان 
ومنتديـات  الثقافـي  املعرفـي  الرصيـف 

الثقافـة فـي محافظتـه. 

شجرة ديانااتحاد ادباء البصرة يحتفي بالشاعر »مرتضى مريود«
لـ "حسين نهابة"

حسـم قـراره املصيـري، فغـادر املضيـف 
والكحـاء  السـادة  ومضـارب  والهـور 
والشـلفة وحتـى العمارة إلـى غير رجعة: 
كمـن يطيـر بجنـاح واحـد حّلـق السـّيد 
املكفهـرة،  بغـداد  سـماء  فـي  محمـد 
ثقيلـة الهـواء. دمه يعطب قطـرة قطرة، 
ذلـك ألن الذاكـرة لـم متنحـه فـي بغـداد 
مـا يعـدل بـه توقه إلـى الشـلفة واحلنن 
إليهـا. لـم يعـد ميلك غيـر صوته سـاحاً 
يـرّد بـه علـى نفسـه شراسـة الوحشـة 
الناهشـة في مدن ال تشـبه الشـلفة وال 

تعـرف جـرس إيقاعهـا(( )ص79).
اجملموعـات  ثقافـة  مسـٔالة  إثـارة  إن 
إثـارة  إلـى  محالـة،  ال  تـؤدي،  املهمشـة 
اجلـدال حول مفهوم »الثقافة الشـعبية« 
فقـد تدخلت العلـوم االجتماعية متٔاخرة 
نسـبياً فـي هـذا النقـاش الـذي كان فـي 
البدايـة من فعـل املللن األدبيـن خاصة، 
األدب  متخـض  فـي  منحصـراً  كان  إذا 
املسـمى »شـعبياً« وخاصة منه الشـعر 
الشـعبي واألغنيـة الشـعبية واحلكايات 
التلفازيـة.  الدرامـا  وحتـى  الشـفاهية 
الحقـًا وّسـع دارسـو الفلكلـور الوطنـي 
بـٔان اهتمـوا بالتقاليـد الفاحيـة وتتبـع 
العـادات الشـعبية، ولـم يقـارب علمـاء 

االجتمـاع واألنثروبولوجيا حقل الدراسـة 
هـذا إال منـذ ٔامـد ٔاقـرب.

الشـعبية،  الثقافـة  مفهـوم  يشـكو 
ٔاصـًا، من غمـوض داللـي، اعتبـاراً لتعدد 
تكونانـه،  اللتـن  الكلمتـن  معانـي 
فالكّتـاب الذيـن يعمـدون إلى اسـتخدام 
هـذه العبـارة، والدكتـور سـلمان كيـوش 
واحد منهـم، ال يقدمون كلهـم التعريف 
نفسـه لـ«ثقافـة« و/ ٔاو لـ«شـعبية« وهو 
مـا يجعـل اجلـدال بينهـم عسـيراً بحـق 
. مـن وجهـة نظـر الدراسـات الثقافيـة 
ٔاطروحتـن  تفـادي  بالتـوازي،  يتوجـب، 
التـي  ٔاحاديتـن متعارضتـن كليـاً: األول 
ميكـن نعتهـا بٔانهـا انتقاصيـة للثقافات 
حيويـة  بٔايـة  لهـا  تعتـرف  ال  الشـعبية 
فليسـت  بهـا.  خاصتـن  إبداعيـة  ٔاو 
إال  نظرهـا،  فـي  الشـعبية،  الثقافـات 
املهيمنـة،  الثقافـات  مـن  مشـتقات 
وهـذه وحدهـا هـي التـي ميكـن ٔان يُعترف 
بشـرعيتها، وهـي التي تتناسـب، إذن، مع 
املرجعيـة،  الثقافـة  املركزيـة،  الثقافـة 
الشـعبية،  الثقافـات  ليسـت  والثانيـة 
ثقافـات هامشـية، فـا  إال  فـي نظرهـا، 
تكـون، إذن، إال نسـخاً رديئـة مـن الثقافة 
منهـا  األولـى  تتميـز  ال  التـي  الشـرعية 
إال عبـر صيـرورة تفقيـر، إنهـا ليسـت إال 
تعبيـراً عـن االسـتاب االجتماعـي الـذي 
ميـس الطبقـات الشـعبية الفاقـدة أليـة 
التـي  االختافـات  ٔان  كمـا  اسـتقالية، 
تتعـارض فيهـا الثقافـات الشـعبية مـع 
الثقافـة املرجعيـة، في هذا املنظـور، يتم 
حتليلهـا، إذن ، علـى ٔانهـا حـاالت نقصـان 
إن  آخـر،  بتعبيـر  فهـم،  وعـدم  وحتريـف 
الثقافـة »احلقيقية« الوحيـدة هي ثقافة 
النخـب االجتماعيـة إذ ليسـت الثقافات 
الشـعبية إال سـقط نتـاج غيـر مكتمل. 
فـي مقابل هـذا التصور البؤسـوي، تقوم 
األطروحـة التضخيميـة التي تزعـم ٔانها 
ثقافـات  الشـعبية  الثقافـات  فـي  تـرى 
لثقافـات  مسـاوية  اعتبارهـا  يتوجـب 
النخـب، بل ٔارقـى منها ألن لهـا امتدادات 
مـع ثقافـات املاضـي القريـب والقـدمي. إن 
حملـة  نظـر  فـي  الشـعبية،  الثقافـات 
هـذه األطروحـة ، ثقافات ٔاصيلـة، ثقافات 
مسـتقلة متامـاً، ال تديـن بشـيء لثقافـة 
ٔاغلبهـم  ويصـّر  املهيمنـة،  الطبقـات 
علـى تٔاكيـد ٔانـه ال ميكـن ٔان يكـون هناك 
تراتـب بـن الثقافـة الشـعبية والثقافـة 

النخبويـة العاملـة )بكسـر الـام(.
تقدمهـا  ممـا  تعقيـداً  ٔاكثـر  احلقيقـة 
عليـه هاتـان األطروحتـان الُقصويـان. إن 
الثقافات الشـعبية ال تبـدو، لدى حتليلها، 
ال تابعـة بصفـة كلية وال مسـتقلة متاماً 
مبتدعـة،  مجـرد  وال  مقلـدة  مجـرد  وال 
ٔان  تٔاكيـد  عـن  تزيـد  ال  ذلـك  فـي  وهـي 
كل ثقافـة معينـة هـي جتميـع عناصـر 
اختراقـات ٔاصيلـة ؤاخرى مسـتوردة، إنها، 
مثلهـا مثـل ٔايـة ثقافـة ٔاخـرى، ليسـت 

متجانسـة، إذن ، ولكن ذلـك ال يعني ٔانها 
الشـعبية  الثقافـات   . منسـجمة  غيـر 
اجتماعيـة  مجموعـات  ثقافـات  هـي 
تابعـة، فهـي إذن تتكـون فـي وضعيـات 
هيمنـة، علـى ٔاسـاس هـذا االعتبـار ٔالـّح 
عـدد مـن علمـاء االجتمـاع على مـا تدين 
بـه الثقافـات الشـعبية جلهـد املقاومـة 
التـي تبديهـا الطبقـات الشـعبية جتـاه 
الهيمنـة الثقافيـة، إن املهيمـن عليهـم 
يـرّدون علـى الفـرض الثقافي بالسـخرية 
واالسـتفزاز ومبـا يتعمـدون إظهـاره مـن 
وخاصـة  الفلكلـور  يوفـر  الـذوق«  »رديء 
مثـاالً  ٔاخذنـا  إذا  ٔاو  العمالـي،  الفلكلـور 
عـدداً  الفاحـي  الفلكلـور  دقـة،  ٔاكثـر 
واسـعاً مـن هذه التجسـيدات ؤاسـاليب 
القلـب ٔاو التصرف السـاخرة فـي معاجلة 

التلقينات الثقافية، الثقافات الشـعبية، 
بهـذا املعنى، هي ثقافـات احتجاج.

احلنظـل((  بطعـم  ))»مصقولـة:  فـي 
يسـتثمر »سـلمان كيـوش« هـذا الفهم 
السـرمدي  احلـزن  موظفـاً  لاحتجـاج 
»حـزن املعـدان« إلـى ٔاقصـاه وقـد وصـم 
واألغنيـة   ، وذاكرتـه  اجلنوبـي  املـكان 
الطيـب،  واإلنسـان  ومطربهـا،  الريفيـة 
والزمـن املتخثـر بدمغتـه املعتمـة: ))فـي 
الشـلفة كمـا فـي كل قـرى مسـيعيدة، 
ميتهـن الناس احلـزن، يجاورونـه، يحاورونه. 
احلـزن سـّيد ألنـه يوهـن الوهـم الكبيـر 
كشـجرة  النـاس  قلـوب  يعتـرش  الـذي 
بفعـل خمـر  انتشـاًء  فيغّنـون  حلبـاب، 
احلـزن املعتـق ونبيـذه، يسـكرهم حزنهم 
الـذي يعرفـون الطريـق إلـى جذوتـه منذ 

الرعـاة فـي  ٔالفـوا مـوت اآللهـة. ميضـع 
الشـلفة حزنهـم حـن تنفـد مؤونتهـم 
مواشـيهم،  عيـون  فـي  يحدقـون  وهـم 
وحتيلـه النسـاء إلى نعي وهن متشـحات 
املنقوعـة  شـعورهن  ينشـرن  بالسـواد، 
ويسـتعيذ  الشـمس،  حتـت  بالنفـط 
العتمـة  شـر  مـن  باحلـزن  األطفـال 
التـي حتـل سـريعاً قبـل ٔان يوقـد الكبـار 

بعدهـا(. ومـا  »البطالـة«(()ص73 
وإذا كان هـذا اجلانب »احلزن البليغ« متٔاكد 
الشـعبية فمـن  الثقافـات  فـي  الوجـود 
غيـر املؤكـد ٔانـه كاٍف لتحديدهـا، إننا إذا 
مـا بالغنـا فـي التٔاكيـد على هـذا البعد 
املتمثـل في »رد الفعل« فإننا نسـقط من 
جديـد، إلى هذا احلـد ٔاو ذاك، في األطروحة 
االنتقاصيـة التـي تنكـر علـى الثقافـات 
الشـعبية ٔاية ابداعية مسـتقلة. ليست 
الثقافـات الشـعبية، مثلمـا يلـّح علـى 
ذلك النقـاد الثقافيون، مجّندة باسـتمرار 
فـي موقـف دفـاع نضالـي. إنها تشـتغل 
ٔايضـاً فـي وضـع »اسـتراحة«. إن اآلخرية 
الشـعبية ال توجـد كلها مـن االحتجاج . 
هـذا فضـًا عـن ٔان قيـم موقـف املقاومة 
الثقافية وممارسـاته ال يسـمح بتٔاسـيس 
اسـتقالية ثقافية تكفي النبثـاق ثقافة 
ٔاصيلـة، إنهـا ، علـى العكـس مـن ذلـك ، 
تـؤدي بالرغـم منهـا، وظائـف اندماجيـة 
مـن  بيسـر  لاحتـواء«  »قابلـة  ألنهـا 
لـدن اجملموعـة املهيمنـة )مثـال فلكلـور 
احلـزن العميـق مناسـب فـي هـذا الصدد 
ٔايضـاً(. دومنـا نسـيان لوضعيـة الهيمنة، 
فمـن األصـح، وال شـك، اعتبـار الثقافـة 
مـن  مجموعـة  بوصفهـا  الشـعبية 
»طرائـق التاؤم« مـع هـذه الهيمنة ٔاكثر 

ممـا هـي منـط مقاومـة نسـقية ضدها.
الثقافـة  بوصفهـا  الشـعبية  الثقافـة 
التـي حتافـظ علـى ذاكـرة املكان مـن املو 
»االعتياديـة«  الثقافـة  هـي  والنسـيان 
للنـاس االعتيادين، ٔاي ثقافـة تصنع يوماً 
بيوم، خال األنشـطة العاديـة واملتجددة، 
يوميـاً، وفـي آن معـاً . بالنسـبة إلينا، لم 
ال  ولكنهـا  الشـعبية،  اإلبداعيـة  تنتـه 
تكـون ، ضـرورة ، فـي املوضع الـذي نبحث 
القابلـة  االنتاجـات  ضمـن  فيـه،  عنهـا 
للرصـد والتحديـد بوضوح، إنهـا متعددة 
األشـكال ومبثوثـة : إنها تتفلت سـالكة 

ٔالـف درب.
والتوسـعي  واملميـز  املعقلـن  االنتـاج  إن 
واملمركـز يقابلـه انتـاج آخـر، لـم يعلـن 
عـن نفسـه مبنتوجـات خاصة بـه، ولكنه 
يتميـز  املاضـي،  ذخائـر  مـن  مسـتخرج 
الوطنـي  واقعنـا  مـع  تتـاءم  بطرائـق 
النسـق  يفرضهـا  اسـتعمال  طرائـق   ،
ٔان  ٔاراد  مـا  هـذا  املهيمـن،  االقتصـادي 
الينـا »سـلمان كيـوش« طـوال  يوصلـه 

القـراءة. زمـن 

د. سمير الخليل
 

مـن  الشـلفة-  فـي  )حـدث  فصـل  فـي 
وحـي غناء سـيد محمـد( حـاول املؤلف ٔان 
يقتـرب من احلـزن العميق الـذي يتصف به 
سـكنة األهـوار )املعـدان( وغناؤهـم. لقـد 
انقـاد فـي اطروحاتـه إلـى مـزاج اإلنسـان 
غمـوض  إزاء  وذهولـه  وتطّيـره،  امللـي، 
وجـوده وسـط طبيعـة خـام غيـر متعيّنة 
وال مروضـة، كان األمـر يتمثـل، بالنسـبة 
إليه، فـي دراسـة الثقافة األكثـر »عتاقة« 
ذاكـرة  سـبر  طريـق  عـن  االقتـراب  فـي 
املـكان من خال السـيرة الذاتية لـ«سـيد 
محمـد« مـن املسـّلمة القائلـة بـٔان هـذه 
الثقافـة تقـدم للمحلل األشـكال األولية 
ال  التـي  والثقافيـة  االجتماعيـة  للحيـاة 
بقـدر  ٔاكثـر تعقيـداً  إال  ٔان تصبـح  ميكـن 
مـا يتطـور اجملتمـع، وباعتبـار ٔان البسـيط، 
إدراكاً مـن املعقـد، وجـب  تعريفـاً، ٔايسـر 

البـدء بدراسـة الثقافـة .
بـدٔات محنة »سـّيد محمد« عندما وشـى 
كاظـم«:  »سـّيد  ٔابيـه  إذن  فـي  ٔاحدهـم 
))ٔاتعلـم يـا سـّيد ٔان ابنـك سـّيد محمـد 
يغنـي؟(( عنـد ذاك استشـاط األب غيظـاً 
وقرفـاً، سـرعان مـا طلـب رؤية ابنـه، وحن 
حضـر ٔاجلسـه بقربه وحثـه علـى الغناء. 
شـم االبـن رائحـة الفـخ فـي رغبـة ٔابيـه 
الغريبة، السـيما ؤان ٔابـاه يتطير من الغناء 
ويسـتهجنه بقـوة، فهـو سـليل الدوحـة 
الهاشـمية، واحـد الرموز الدينيـة الهامة 
فـي عالـم األهـوار وموقعيتـه وكارزميـة 
ٔاسـرته العلويـة مرتبطـة بشـرف األرومة 
واملتـد والعصاميـة والتعفـف، واالبتعـاد 
عـن كل املوبقـات، والغنـاء والطـرب ٔاحـد 
هـذه املوبقـات، بل ٔاتعسـها حترميـاً وجترمياً.

اقتربـت  واحلسـم  املواجهـة  سـاعة  وألن 
فلـم يجـد سـّيد محمـد بـداً مـن احترام 
طلـب ٔابيه، فصـدح صوته العـذب، القوي، 
منـه  إال  اخلالـي  »املضيـف«  فضـاء  فـي 
ؤابيـه، وجـاء غنـاؤه كخاصة لـكل ٔاوجاع 
النـاس التـي ترسـبت فـي ٔاعماقهـم وفي 
ٔانهـى  عندمـا  وقيعانـه.  املـكان  سـطوح 
والـده،  عينـي  إلـى  نظـر  ٔابوذيتـه،  نـزف 
ومـع  املنحـدر،  دمعهمـا  غـزارة  فهالتـه 
هـذا ٔاعـد السـّيد عدتـه لتلقي ثـورة ٔابيه، 
ثـورة البخـت واحلنـاء التـي تسـم مقـدم 
مـن  ولتٔاريـخ  البـارزة،  وجوانبـه  املضيـف 
والشـارات  والفضائـل  والكرامـات  الكـرم 
)املعجـزات التـي يجترحهـا السـادة(. فتح 
السـيد كاظم عينيه وسـٔال ابنه بهدوء ال 
يناسـب ثورتـه القادمة: ))ما الـذي يجبرك 
فيهـا  إصبعـك  تغـّل  ملـاذا  النـار؟  علـى 
طائعـاً؟ لقـد اخترت مـا لم يسـبقك إليه 
ٔاحـد مـن السـادة... واآلن اسـمعني جيداً، 
ٔامامـك خيـاران: ٔامـا ٔان تعاهدنـي علـى ٔاال 
تغنـي بعد السـاعة، وإن رفضـت فا مكان 
لـك هنـا، لـم يبـق ٔامـام سـّيد محمـد إال 

إن إثارة مسألة ثقافة 
المجموعات المهمشة تؤدي، 
ال محالة، إلى إثارة الجدال حول 

مفهوم »الثقافة الشعبية« 
فقد تدخلت العلوم االجتماعية 
متأخرة نسبيًا في هذا النقاش 
الذي كان في البداية من فعل 

المحللين األدبيين خاصة، إذا 
كان منحصرًا في تمخض األدب 

المسمى »شعبيًا« وخاصة منه 
الشعر الشعبي واألغنية الشعبية 

والحكايات الشفاهية وحتى 
الدراما التلفازية. الحقًا وسّع 

دارسو الفلكلور الوطني بأن 
اهتموا بالتقاليد الفالحية وتتبع 

العادات الشعبية، ولم يقارب 
علماء االجتماع واألنثروبولوجيا 

حقل الدراسة هذا إال منذ أمد 
أقرب.

غالف الكتاب

استذكار

علي لفتة سعيد

السـمه موقـع املوسـيقى ٔاو إيقـاع قصيـدة 
حديثـة، ٔاو تركيـب متوهـج من تزجيـج املرايا، 
ٔاو ٔانغـام بابـل فـي بسـاتن مـن روض وجنان 
.. ٔاسـمه  ينطـق عـن اإلبـداع وال ينطـق عـن 
البـوح، فيكـون معلمـا مهّمـا مـن معالـم 
األدب العراقـي، فيغـوص بعيـدا فـي الشـعر 

ويعتليـه مسـرحا ويلـّوح لـه إبداعـا .
محمد علـي اخلفاجـي الذي يترّدد اسـمه في 
اآلفـاق رحـل عن الدنيـا وظّلت آثـاره اإلبداعية 
وبقائـه  ووجـوده  عنوانـه  مبامحـه  تاحقنـا 
ودميومتـه، كٔانهـا حلظـة خلـودٍ انطلقـت من 
كربـاء، لتّتسـع الى البلـدان العربيـة، وتعود 
الـى كربـاء محملـة بذلـك الفيـض الكبيـر 
معهـا  اجلوائـز  حتمـل  وهـي  التوّهـج،  مـن 
وكٔانـه   .. االسـتمرار  مليثـاق  ٔاولـي  كتقديـٍر 
كلمـا عطـش عـاد الـى املـكان ليغتـرف منه 
ٔاثـر الشـوارع واألرصفـة واملقاهـي واألصدقاء 
الذيـن  والطلبـة  درسـهم  الذيـن  والتاميـذ 
صافحـوا حروفه فانطلقوا مـن جديد يتبعون 
االثـر خلفـه لعلهـم يسـتطيعون اللحاق به 
فمـا كان منهـم إال االنحـاء خلطواتـه التـي 
تنطـق شـعرا وتواضعا.. وليعتـرف في موضع 

والبـاد  للمدينـة  انتمائـه  بقـوة  االعتـراف 
ليمسـح اخلطايـا التـي تؤّجـج الصـراع مـا 
بـن اجلنة والفـردوس حن يقتحمان الشـعر.

هكـذا ٔاراه كلمـا التقينـا في كربـاء ٔاو على  
قلتهـا فـي بغـداد، كٔانـه طـود مـن املعنـى 
تنتظـر  املدينـة  لـكٔان  حتـى  واالسـتغراق، 
خطواتـه كلمـا ابتعـد عنهـا، وقـد عّينتـه 
فصـارت  بهـا،  ليتغنـى  حروفهـا،  سـفير 
كربـاء عنـوان الكثيـر من النصـوص، مثلما 

صـار هـو يطـارد حلمـه فـي ٔان يخـّط عنها 
مـا لـم يخّطـه ٔاحـد مـن قبـل، مسـتلهما 
مندفعـا  بهـا،  حتيـط  التـي  احلضـارات  كّل 
مـن واقعتهـا كل الصراعـات التـي تصـرخ 

بتفاعاتهـا..
هكـذا ٔاحمـل اللغـة حـن ٔاسـمع جرسـه، 
وهـو يتلـو ويغّني ويقرـ الشـعر ٔامـام مرتفع 
املهرجانـات، او مناضـد املقاهـي ٔاو منصـات 
املاضـرات ٔاو مسـارح املسـابقات حيث يفوز 

ويقلـد.. نبرتـه تتميـز حاملـا يسـمعها مـن 
يـدرك معنـاه، فا يخطئ بالتحديـد، وال تزوغ 
عـن عينيـه املامـح، وال تتـرّدد فـي مخّيلته 
ٔامـام  الوقـوف حلظـة خشـوع  مـن  الصـور 
قامتـه املديـدة، كٔانـه يسـرج اللغـة حيـث 
يشـاء، فا يجـد غيـر ابتسـامٍة يوّزعها على 
محّبيـه، كهدايا تواضعه، وهم يسـتلمونها 

حلـوى مكـوث فـي الذاكرة.
محمـد علـي اخلفاجـي وكربـاء مثـل رايـة 
تخفـق فـي سـاحات مـدارس األدب، فيكـون 
االسـم ٔاعلى السـارية .. ومثل نـارٍ على علم 
حيث تقف القمة شـاهقة فـي اجلبل لتبيان 
تتمـّرد  وهـي  واألخيـرة،  األولـى  التضاريـس 
علـى محنتهـا.. لـذا كانـت املدينـة متنحـه 
سـماتها للدخـول الـى مرابعهـا، وكان وفيًّا 
ل كل شـيٍء عنهـا، كٔانه حن  لها حن سـجّ
ميـد يـده اليمنـى ليصافـح جـدارًا، فيتلّقف 
كل اجلـدران كبانورامـا مهيبـة، فتضـيء بن 
وتسـير  واملنائـر،  والقبـاب  األواويـن  عينيـه 
قصيدتـه  لتكـون  فصّيرهـا  نحـوه،  روحـه 
األزليـة، ال يغافـل قدسـيتها وال يختلف عن 
طهـارة األدب فـي ٔان يوجد معادلـة االمتنان، 
مثلمـا يرّتـب ٔانافسـه كـي ال تغـادر عطـر 
املدينـة، ورمبـا هنـاك مـن يـرّدد.. كلمـا دخـل 
احلضـرة وجـد فيهـا مـا يعنيـه من احلـروف.

محمد علي الخفاجي

القسم الثاني

بابل ـ الصباح الجديد:
عـن دار ٔابجد للترجمة والنشـر والتوزيع 
 " ديـوان  مـن  الثانـي  الطبعـة  صـدرت 
االرجنتينيـة  ديانـا" للشـاعرة   شـجرة 
اليخانـدرا بيثارنيـك . ترجمـة " حسـن 
نهابـة" بواقـع 54 صفحـة مـن القطع 

املتوسـط.
وجـاء فـي مقدمة الديـوان التـي كتبها 
الشـاعر اوكتافيـو باث: بلـورة متوهجة 
خلليـط من السـهاد العاطفـي وصحوة 
جليـة في زمن تفسـخت فيـه احلقيقة 
بٔاعلـى درجاتهـا. هـذا النتـاج ال يحـوي 
علـى ٔايـة ٔاداة للكـذب. " شـجرة ديانـا" 
يجمـع  عليـه  غبـار  ال  شـفاف  عمـل 
متٔاججـا  شـخصيا  نـورا  دفتيـه  بـن 
ومختصـرا، ولـد علـى األراضـي اجلافـة 
ألمريـكا... كمـا جـاء فـي كلمـة اينـس 
مارتـن رودريكـو: ... اليخانـدرا بيثارنيـك 
علـى  سـاعات  منـذ  ترقـد  فتئـت  مـا 
ٔاخـرى.  تلـو  لفافـة  تدخـن  سـريرها 
فجـٔاة تنهـض وتصلـح شـعرها الـذي 
تطفـئ  الرقـاد،  بسـبب  مشـعثا  كان 
عقـب لفافتهـا فـي منفضـة طاولتها 
غرفـة  نحـو  ببـطء  وتسـير  الصغيـرة 
العمل في الشـقة التـي متتلكها... كل 
قصائـد بيثرنيـك تـدور حـول محوريـن 
متناظريـن: طفولتهـا فـي بوينس آيرس 
املدينـة التـي شـهدت والدتهـا ومللمتها 
لتمـوت. وفتنتهـا باملـوت الـذي اختارته 

فـي نهايـة األمـر.. 
ومـن النصوص التـي تضمنهـا الديوان، 

هنالـك نـص " شـجرة ديانا " :

مني نحو الفجر قفزت
وتركت جسدي متاخما للنور

وغنيت الوجع الذي
ولد توا.

****
تلك هي احللول
املقترحة علينا:

جحر، وجدار يريد ٔان 
ينقض..

قصيـرة،  كلهـا  الديـوان،  قصائـد 
املترجـم،  وااليجـاز.  التكثيـف  تعتمـد 
هنـا اسـتطاع ٔان يسـتثمر اللغـة فـي 
قـدر  ٔاكبـر  ونثـر  بالكلمـات،  االقتصـاد 
مـن املعنـى فـي ٔاقـل مسـاحة ممكنـة 
مـن األلفاظ. وهذا ما اسـتطاع حسـن 
نهابـة حتقيقـه، عبـر ضغـط النصوص، 
كلفـة  بٔاقـل  املعنـى  إيصـال  محـاوال 

الكلمـات.  مـن  ممكنـة 
ترقيـم  إلـى  املترجـم  عمـد  وقـد 
النصوص، بـدل من منحهـا عناوين، في 
محاولـة منـه، إلرغـام القـارئ ٔاو منحه 
فرصـة اختيـار العنـوان بنفسـه. وكٔانه 
يشـرك القارئ فـي الكتابـة ٔاو الترجمة.

في نص رقم 17:
ٔايام، وتتمكن مني

بضعة كلمات
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بغداد ـ الصباح الجديد:

باختتامها أول أمس، مســرحية 
فرقة  تكــون  املوضوع«  »شــنو 
املوســيقية،  للفنــون  أكــد 
قدمــت 21 عمال مســرحيا في 
منتدى شــباب جسر ديالى منذ 
تأسيســها قبل خمس سنوات 
بحسب مدير الفرقة، مصطفى 
الســيد، الذي حتدث لـ »الصباح 
اجلديد« قائــال: قدمت فرقة أكد 
عرضهــا املســرحي على مدى 
املاضيني  والسبت  اجلمعة  يومي 
بعنوان »شنو املوضوع« مبشاركة 
وسناء  السلمان  »عواد  الفنانني 
العبــودي ومليــاء األمير ومحمد 
هالل ومصطفــى العبادي وثائر 
كــزار ومحمد الزيــدي ومحمد 
عباس«، مبينــا ان الفرقة تقدم 
اعمالهــا للموســم اخلامــس 
تواليا بدعم املشرف العام مدير 

املنتدى أحمد قحطان.
املســرحي  العمل  ان  واوضــح 
االخير، توزع بني كوميدي ودراما، 
وهو  احلضور،  استحســان  ونال 
سلســلة اعمــال حرصت على 
تقدميهــا الفرقــة التــي كانت 
هادي،  ليلــى  الفنانة  ترأســها 
حيث تفرغت العمال أخرى، وهذا 
العرض االول الذي مت عرضه بعد 

تفرغ املديرة السابقة للفرقة.
واوضح انه تســنم مهمة إدارة 
فرقــة أكد للفنون املوســيقية 

التي تضم 15 ممثال من الطاقات 
الشــبابية التي اثبتت حضورها 
اجليد فــي العروض املســرحية 

التــي ضيفها مســرح منتدى 
شباب ورياضة جسر ديالى.

وذكر الســيد، انه اشــترك في 

من  العديــد  واخــراج  تاليــف 
االعمال املســرحية منها مؤلفا 
و«فانية  الباشــوات«  »زمــن  لـ 

بــاي«  البــاب  و«ورث  وتتبــدد« 
و«العمــارة املســكونة« التــي 
عرضــت بجزأين االول عام 2015 

ان  إلى  2016، منوهــا  والثانــي 
من  ايجابي  صدى  القت  االعمال 
املتابعــني واجلمهور الذي يحضر 

ملشاهدة املسرحيات.
االعمال املسرحية  ان  إلى  واشار 
تعــد خطوة مهمــة يركز على 
دعمها مدير منتدى شباب جسر 
ديالى، وكذلك تنفيذا لتوجيهات 
الرصافة  ورياضة  شباب  مديرية 
الثقافية  باجلوانــب  تهتم  التي 
الركابي،  خالد  مديرها،  ويحرص 
احلضور واملتابعة لالعمال ويشيد 

مبا يقدمه املمثلون الشباب.
الفنانة،  اوضحــت  جانبها،  من 
مليــاء األمير، انهــا تعمل للمرة 
االولــى مــع الفرقــة، والعرض 
املسرحي »شــنو املوضوع« كان 
ناجحا بفضــل حيوية الطاقات 
بتأدية  قامــت  التي  الشــبابية 
االدوار، مشــيرة إلــى ان وجــود 
املســرح اجليد واجلمهور يسهم 
الفنية  فــي توســيع احلركــة 
املســرحية في منطقة جســر 
ديالى وهو خطوة اضافية لدعم 
املســرح واالهتمام به عبر تقدمي 
اعمــال حتاكي الواقــع من أجل 
لكي  املســؤولني  انتبــاه  لفت 
يهتموا بالفن والثقافة ويدعموا 

االعمال املسرحية.
وقالــت انهــا ســتحرص على 
الفرقة  ضمن  حضورها  متابعة 
الفنية الشبابية لتقدمي االعمال 
اجلديدة مبناســبة رأس الســنة 

امليالدية 2021.

الصباح الجديد- وكاالت:-
ترميــم رســم جــداري اخلاص 
باملقبرة رقم 100 مبنطقة الكوم 
باملتحــف  واملوجــودة  األحمــر 

املصري بالتحرير
البريطاني  املتحف  مع  بالتعاون 
بــدأ فريق من املتحــف املصري 
املقبرة  بترميم رسم جداري من 
التي مت اكتشــافها   100 رقــم 
مبنطقة الكوم األحمر وهي أقدم 
مقبــرة معروفة في مصر حتتوي 

على رسومات ملونة.
وأوضحت صباح عبد الرازق مدير 
عام املتحف املصري بالتحرير، أن 
مشــروع ترميم اجلدارية متهيدا 

أعمال  ضمــن  يأتي  لعرضهــا، 
املرحلــة األولى ملشــروع تطوير 
املتحف املصري بالقاهرة واملمول 
من االحتــاد األوروبي بالتعاون مع 
حتالف املتاحف األوروبية الكبرى 
اخلمس وهم: املتحف البريطاني 
بتوريــن  املصــري  املتحــف   –
باملانيا–  برلني  متحف  بايطاليا– 
متحف  بفرنسا–  اللوفر  متحف 

اليدن بهولندا.
وأشــارت إلــى أن اجلدارية يرجع 
تاريخها إلــى حوالي 6000 عام، 
وقد مت نقل هذا الرســم اجلداري 
من املقبــرة إلى املتحف املصري 
بالتحريــر عــام 1898 ومت إعادة 

بناءه في بدايات القرن العشرين.
يصور الرســم اجلــداري موكبا 

لقوارب أحدها به سقيفة تظلل 
شــخصا، رمبا الرجل املدفون في 

اليســرى  الزاوية  املقبــرة. وفي 
رجل يسيطر  يظهر  الســفلية 
مبقمعتــه علــى ثالثة أســرى 
مقيدين. وتشير الدراسات إلى أن 
املتوفى )صاحب املقبرة( كان إما 
حاكما أو فــردا من أفراد النخبة 

ذات املكانة املرموقة.
ومن جانبه قــال د. عبد الرحمن 
مدحت أخصائي ترميم باملتحف 
املصــري، إنه مت فحص الرســم 
اجلــداري قبل البدء فــي أعمال 
ترميمه، وتوثيقــه وتقييمه عن 
طريق التصوير بتقنية األشــعة 
والتصوير  البنفســجية  فــوق 

باألشعة حتت احلمراء.

اللوحة  أن  الفحص  أظهر  حيث 
الناحية  اجلدارية مســتقرة من 
تعانــي  ولكنهــا  الهيكليــة 
من بعــض مظاهــر التلف من 
مفقــودة،  وأجــزاء  تشــققات 
باإلضافــة إلى أن األلــوان التى 
اســتخدمت كانــت تتكون من 
مغرة صفراء، مغرة حمراء، أسود 
األساســي  املكون  وأن  كربوني، 

لألجزاء الطينية هو الطفلة.
الترميــم  أعمــال  أن  وأضــاف 
التي متــت حتــى اآلن تضمنت 
للوحة  األمامي  تدعيم السطح 
األجزاء  وحقن  بالكامل،  اجلدارية 

الضعيفة مبواد تقوية.

ترميم رسم جداري ملون من المقبرة 

فرقة اكد تقدم 21 عمال مسرحيا على مسرح منتدى جسر ديالى 

لقطة من مظاهرات أكتوبر  »عدسة: زياد متي«لقطة

الصباح الجديد- وكاالت:-
يســعى العلماء وصناع السياسات 
والعاملــون فــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة إلى معرفة إلــى أي مدى 
ميكــن أن يكــون فيــروس »كورونا« 
املستجد، موســميا، حيث ميكن أن 
يؤدي فهم هذا اجلانب من املرض إلى 

توجيه االستجابة للوباء.
وخالل دراســة أجريت لهذا الهدف، 
الوطنية  األكادميية  وقائع  تنشــرها 
للعلــوم في 5 يناير )كانــون الثاني( 
املقبل، قــام الباحثون مــن جامعة 
باستكشاف  األميركية،  كاليفورنيا 
العالقة بني األشعة فوق البنفسجية 
وانتشــار الفيــروس من خــالل بناء 
مجموعة بيانات عاملية عالية الدقة 
حلاالت مــرض )كوفيد – 19( اليومية 
التي يسببها الفيروس، ووجدوا دليال 
على أن انتشــار الفيروس حســاس 
البنفسجية،  للتعرض لألشعة فوق 
ولكنهم لم يجدوا تأثيرات موسمية 

كبيرة لهذه األشعة.
ويقول تقرير نشره املوقع اإللكتروني 

جلامعــة كاليفورنيــا، إن الكثير من 
األوراق البحثية الســابقة قارنت بني 
املواقع اخملتلفة للتعرف على كيفية 
البيئية،  الظــروف  املرض مع  تفاعل 
لكن هــذا النهج يقــدم مجموعة 
من العوامــل املربكــة احملتملة في 
النمــاذج اإلحصائيــة، مثــل جودة 
واملعايير  والدخل  الصحيــة  الرعاية 
الثقافيــة. فعلى ســبيل املثال، إذا 
مت تقدمي الواليــات املتحدة على أنها 
أكثر اعتداال والبرازيل أكثر استوائية، 
أن  وأردت املقارنة بينهما، فســتجد 
اقتصادية  ظــروف  لديهما  الدولتني 
إلى  باإلضافة  مختلفة،  ومؤسسات 
الفروق  وهذه  بيئية مختلفة،  ظروف 
متنع إجراء مقارنة واضحة النتشــار 
الظروف  بناًء علــى   )19  – )كوفيــد 

البيئية فقط.
وللتحايل على هذه املشكلة، يوضح 
التقريــر أن الفريــق البحثــي أجرى 
دراســة طولية، قارن خاللها العديد 
الوقت،  مبرور  بأنفسهم  السكان  من 
لذلــك، بدالً مــن مقارنــة البرازيل 

الفريق  قــارن  املتحــدة،  بالواليــات 
اجملتمعات داخل البرازيل بأنفســهم 
في وقــت مختلف، عندمــا تغيرت 
إذا  ملعرفة  احملليــة،  البيئية  الظروف 
كانت التقلبات اليومية في الظروف 
البيئيــة التي مير بها الســكان تؤثر 

على حاالت )كوفيد – 19( اجلديدة.
الباحثــون  كان  ذلــك،  ولتحقيــق 
البيانات،  الكثير مــن  إلى  يحتاجون 
ولكــن لســوء احلــظ، فــإن بيانات 
)كوفيــد – 19( الدوليــة، مثل تلك 
اخلاصــة بجامعــة جونــز هوبكنز، 
تكــون على مســتوى الدولة فقط، 
ذات  األفضــل  الســجالت  وكانــت 
الدقة الكبيرة مبعثرة عبر الوكاالت 
واملؤسســات اخملتلفة في مجموعة 

متنوعة من اللغات واألشكال.
يقــول كايل مينج، خبيــر االقتصاد 
بجامعة  االقتصاد  البيئي في قسم 
املشــارك  والباحــث  كاليفورنيــا، 
بالدراســة: »أخذنــا العديــد مــن 
البيانــات املتباينة من  مجموعــات 
الــوكاالت اإلحصائيــة فــي بلدان 

مختلفة وقمنا بتنســيقها إلنشاء 
مجموعــة بيانــات عامليــة تتكون 
مــن أكثر من 3000 وحــدة مكانية، 
ذلــك مجموعة  بعد  واســتخدمنا 
بيانات لظــروف األرصاد اجلوية بدقة 
البيئية  الظــروف  ملطابقة  يوميــة 
احمللية مع عــدد حاالت )كوفيد – 19( 

اليومية«.
طبــق الباحثــون مجموعــة مــن 
التقنيات اإلحصائية لتحليل كيفية 
ارتبــاط أربعــة متغيرات )األشــعة 
فــوق البنفســجية ودرجــة احلرارة 
مبعدل  األمطار(  وهطــول  والرطوبة 
النمو اليومي حلــاالت )كوفيد – 19(، 
انتشــار  وهو مقياس ملدى ســرعة 
املرض في املنطقة، كما قدروا الفارق 
التغييــرات في الظروف  الزمني بني 
على  احملتملة  والتأثيــرات  البيئيــة 
حاالت )كوفيد – 19( املسجلة، والتي 
ميكن أن تكون كبيرة بالنظر إلى فترة 
حضانة الفيروس التي متتد من أربعة 
إلى سبعة أيام، إلى جانب التأخيرات 

اإلضافية بسبب االختبار.

أشعة الشمس فوق البنفسجية تقلل من تفشي الفيروس

علماء يكشفون أعراض متالزمة ما بعد 
كورونا

نشــر علماء من املعهد الوطني للصحة والتفوق الســريري 
البريطاني قائمة باألعــراض اجلانبية التي يعاني منها املريض 

بعد اإلصابة مبرض “كوفيد- 19”.
ووفقا للعلماء يســبب اإلصابة لفيــروس كورونا ارتفاع درجة 
احلرارة والتعب والصداع والوخز واخلــدر في األطراف باإلضافة 

إلى األرق والضعف اإلدراكي.
وأشار الباحثون إلى أن املرضى ميكن أن يعانوا أيضا من الغثيان 
واإلســهال وفقدان الشهية وآالم البطن لفترة طويلة، ونوبات 

االكتئاب والقلق.
وأوضح الباحثون أن أغلب املرضى بعد اخلروج من املستشفى، 
يشــكون من األلم وضيق الصدر وعدم انتظام ضربات القلب 

والطفح اجللدي.
وفي وقت ســابق، قال عالم املناعة نيكوالي كريوتشكوف إن 
كل خمس أشخاص أصيب بفيروس كورونا يعاني من متالزمة 

ما بعد اإلصابة بفيروس كورونا.

تحديد فترة المناعة بعد التطعيم بلقاح ضد 
كورونا

أعلن مدير مركز “فيكتور” العلمي الروسي، رينات ماكسيوتوف، 
أن احلماية املوثوقــة ضد كوفيد19-، بعــد التطعيم بـ لقاح 

“إبيفاك كورونا”، تتشكل ملدة ستة أشهر على األقل.
وأضاف رينات ماكســيوتوف، في برنامج تلفزيوني: “لدى بعض 
املرضى، قد تتشــكل مناعة مدى احلياة، ولدى غالبية املرضى 
تضعف املناعة وتتلقص، وبعد ستة أشهر أو على األكثر بعد 
10 أشــهر من املرض ســتكون هناك حاجة إلى حتفيز إضافي 

للمناعة”.
ولم يســتبعد رئيس املركز، اســتخدام لقاح “إبيفاك كورونا”، 
إلعادة التطعيم. وقال إن درجة األمان لهذا اللقاح، ســتجعل 

من املمكن تطعيم أولئك الذين سبق لهم تلقي لقاح آخر.
ويخطط مركز “فيكتــور”، لتطعيم األطفال، ولكن فقط بعد 

تلقي العلماء، نتائج الدراسات السريرية على املراهقني.
مت تســجيل لقاح “إبيفاك كورونا”، في روســيا يوم 13 أكتوبر. 

وحاليا تنتهي اختبارات ما بعد التسجيل للدواء.

حول حاالت الحساسية من لقاح كورونا
قالت املراكز األميركيــة ملكافحة األمراض والوقاية منها إنها 
تتابع تقارير عن حاالت حساســية ناجمة عن التطعيم بلقاح 
فيروس كورونــا وقدمت توصيات لألفراد الذيــن لديهم تاريخ 

مرضي من احلساسية.
ونصحت املراكز أي فرد يعاني من حساسية مفرطة جتاه لقاح 
كورونا عدم تلقي اجلرعة الثانية مشــيرة إلى أن احلساســية 
املفرطة تعني تلك التي حتتاج إلى دخول مستشفى أو العالج 
باألدرينالــني. وأضافت املراكز األميركية أن األفراد الذين لديهم 

حساسية مفرطة ألي من مكونات اللقاح عليهم جتنبه.
ووافقت الســلطات األميركية على لقاحني للوقاية من مرض 
كوفيــد19- الناجم عن اإلصابة بفيــروس كورونا ومنحتهما 

ترخيص االستخدام الطارئ.
وأوضحت املراكز األميركية أن األفــراد الذين لديهم تاريخ من 
املفرطة للقاحات عليهم استشــارة أطبائهم  احلساســية 
بشأن مكونات لقاح كوفيد19- لكنها أوضحت أن األفراد الذين 
لديهم حساسية مفرطة جتاه بعض أنواع األطعمة واحليوانات 
األليفــة والالتيكس أو بعــض الظروف البيئيــة وكذلك من 
لديهم حساســية جتاه األدوية التي تعطى عبر الفم أو تاريخ 
عائلي في احلساسية املفرطة ميكنهم رغم ذلك تلقي اللقاح.

ملونشريط
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل 
عملــي ومنطقي، ومن املهم جــدا أن تخصص 
أنت  الشــخصية.  واحتياجاتك  وقتا ملتطلباتك 
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك. 
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تشعر 
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل. 
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما 
تظنه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الشــخص على اإلطالق، ولكن أســلوب حوارك 
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص. كن 

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر 
صفــوك. لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن 
إجنازاتك أو األمور التي حققتها، وللشــعور 
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع 
حدودا بينك وبني اآلخرين. اســتغل ما لديك 
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير 
مستقر نفســيا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليســت كما تتخيلهــا. ال تضــع طاقتك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا 
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك. 
تتفاقــم املشــكالت التــي تتعلــق بعالقاتك 
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها. 
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم 

ال يســتطيع زمالؤك فــي العمل أن يفســروا 
أســلوبك الغريــب، ورمبا يظنون أنك شــخص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقيــة. ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي 
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بشــكل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تســمح لهم باالطالع على أسرارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. ســال )مبعثرة( o تخطــى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. هــدم وســوى باألرض o تســتحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. العب كرة ســعودي ســجل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنــى o حرف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون شيئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلــة كأس العالم في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة دراسة 
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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رياضة

متابعة ـ الصباح الجديد:

والرياضة  الشــباب  وزير  التقى 
عدنان درجال مســاء أول أمس، 
إنفانتينو  جياني  بالسويســري 
رئيس اإلحتاد الدولي لكرة القدم 
رئيس  نائــب  ، وبحضــور   FIFA
التطبيعيــة لإلحتــاد  الهيئــة 
الدكتور  القــدم  لكرة  العراقي 

شامل كامل.
وأكد الوزير درجال: أن اللقاء كان 
إيجابًيــا ومثمرًا، إذ تَضمن بحث 
عــددًا من امللفــات التي تخص 

واقع كرة القدم العراقية.
 وأضــاف : قدمنا َشــرًحا وافًيا 
عــن الُبنى التحتية واملُنشــآت 
الرياضية التــي ميتلكها العراق 
ويســعى إلكمــال وإجنــاز عددٍ 
أخــر منها خالل املُــدة القليلة 
األخيرة  والتوجهــات  القادمــة 
الداعمة لنشرِ ثقافة كرة القدم 
وتطويرهــا عبــر  اســتقطاب 
وتوظيفها  األجنبيــة  اخلبــرات 
في األكادمييــات واملدارس، فضاًل 
عن  ســعي العــراق إلــى رفِع 
احلظــر املفروض علــى مالعبِه 
بغية  جزئًيا  وليس  تامة،  بصورٍة 
اســتضافة البطوالت الدولية ، 
العراقي يكُن  أن اجلمهور  ُمنوًها 
ملواقف  والتقدير  االحتــرام  ُكل 
الســابقة  الدولي  اإلحتاد  رئيس 
وإسهامه املُباشر في رفِع احلظر  

جزئًيا عن املالعب العراقية.
وَوَجــه وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجــال، دعوٌة خاصة إلى 
العراق  لزيارِة  إنفانتينو  الســيد 
لإلطــالع عن كثٍب علــى الُبنى 
التحتية العراقية، واإلطالع على 
لكرة  العراقي  اجلمهور  عشــِق 

القدم. 

من جهتــِه رحب رئيــس اإلحتاد 
التي  بالدعوِة  ُمبتهًجــا  الدولي 
العراق  مــن  بالكرمية  وصفهــا 
وجماهيــرِه الرياضيــة واعــًدا 
العاجل،  القريــب  في  بتلبيتها 
املكتب  لــدى  بقوة  واإلســهام 
لكرة  الدولي  لإلحتــاد  التنفيذي 
القدم مــن أجِل رفع احلظر التام 
عن املالعــب العراقيــة ، ُمعربًا 
في الوقِت نفســِه عن سعادتِه 
في حال متــت الزيارة ورفع احلظر 
في آٍن واحد، وَقدم ُشكرُه للوزير 
درجال ُمثمًنا بصماته الواضحة 

تهدف  رياضيــة  كشــخصيٍة 
إلى نشــرِ وتطوير كــرة القدم، 

واإلنفتاح على العالم.
من جانب اخر، تبدأ اليوم الثالثاء 
العاشــرة من  مباريــات اجلولة 
املرحلــة االولــى لــدوري الكرة 
اربع مواجهات،  باقامــة  املمتاز، 
اذ يلعــب احلدود امــام املتصدر 
نفط الوسط في ملعب التاجي 
فريــق  يســتقبل  والديوانيــة 
الكهربــاء وتقــام املباراتني في 

الساعة 2 ظهرا.
في حــني يضيــف الطلبة في 

مساء  والربع  الرابعة  الســاعة 
في ملعب الشعب الدولي فريق 
النجف في مبــاراة تبدو صعبة 
في  وتعقبها  الطرفــني،  علــى 
اجلوية  الثامنة مباراة  الســاعة 
اجلوية  يتطلع  وفيها  والسماوة، 
ملواصلة  الثالث  النقاط  لكسب 
مطاردة املتصدر نفط الوســط 
ووصيفه الــزوراء، في حني يأمل 
السماوة اخلروج بنتيجة إيجابية 
اجلديد شــاكر  بــادارة مدربــه 
في  اختبار  ثانــي  فــي  محمود 
مهمتــه اجلديدة بعــد خطفه 

اللقاء  في  الطلبة  امام  التعادل 
السابق.

وتقام غد االربعاء ست مباريات، 
ملعب الشــعب الدولي يضيف 
الســاعة  في  االولى  مباراتــني 
الرابعة والربع مساء بني النفط 
ونفط ميسان، في حني تعقبها 
فــي الســاعة الثامنــة مباراة 
في  ويلتقي  والكرخ،  الشــرطة 
القاســم  فريقا  الكفل  ملعب 
ونفــط البصــرة في الســاعة 
2 ظهــرا، وفــي التوقيــت ذاته 
يضيف أمانة بغداد فريق الزوراء، 

زاخو  يســتقبل  ملعبــه،  وفي 
فريق الصناعــات الكهربائ في 
التوقيــت ذاته، كمــا جترى في 
مباراة  حريري  فرانســوا  ملعب 
 2 الســاعة  في  وامليناء  اربيــل 

ظهرا.
واعلنت جلنة املسابقات في احتاد 
الالعبني  باســماء  قائمة  الكرة 
الذين ســيغيبون عــن فرقهم 
فــي اجلولة العاشــرة بســبب 
البطاقات امللونة وهم » ســعد 
ناطق واحملترف    آســو جونا من 
فريق الشــرطة واحمد سرتيب 
العــب النفــط ومنتظــر عبد 
الســادة من الكهربــاء وفاضل 
مقداد مــن احلدود وفــالح عبد 

الكرمي من الديوانية«.
واستعاد القوة اجلوية خدمات 8 
العبني، بعد أن غيبتهم اإلصابة 
لفتــرات زمنيــة متفاوتة.وقال 
مديــر املكتب اإلعالمــي لنادي 
إن  القــوة اجلوية عــالء محمد 
الباقر  محمد  اســتعاد  الفريق 
كاظــم ومصطفــى محمــد 
معن وحســن رائد وشريف عبد 
وحسني  حصني  وعلي  الكاظم 
جبــار ومحمد قاســم نصيف 
وكرار نبيل.وبني أن عودة الالعبني 
املصابــني ستشــكل إضافــة 
مهمة للفريق وســتمنح اجلهاز 
الفني فرصــة تنويع اللعب وفق 
أن  إلى  املباريات.وأشار  معطيات 
الالعب حسني جبار الذي تعرض 
لإلصابة في الــدور املاضي أمام 
نفط الوسط أثبتت الفحوصات 
وسيشارك  تام  بشكل  سالمته 
في مران الفريــق قبل مواجهة 
القوة  أن  إلــى  السماوة.يشــار 
اجلويــة يحتــل املركــز الثالث 
برصيد 15 نقطة مــن املباريات 

التسع املاضية.

إنفانتينو يلتقي درجال ويتعهد بزيارة العراق  
كاتانيتش يستدعي اليوم.. إجراء اربع مباريات في افتتاح الجولة العاشرة لممتاز الكرة

منار لصفوف الوطني

نتائج انتخابات 
بارالمبية واسط

تسمية قائمة الركبي 
للبطولة العربية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر مــدرب املنتخــب الوطني بكــرة القدم، 
مهاجم  اســتدعاء  كاتانيتش،  سريتشــكو 
نادي احلدود منار طه لصفوف اسود الرافدين.
وذكر نادي احلدود فــي بيان ان »مهاجم احلدود 
منار طه، استدعي لصفوف املنتخب الوطني 
للمشاركة في البطولة الرباعية الدولية التي 
املقبل«. العام  االمارات مطلع  تســتضيفها 
ويحتــل طه وصافــة ترتيب هدافــي الدوري 
املمتــاز برصيــد 5 أهداف.وســيلعب العراق 
في البطولة الرباعيــة التي تضم منتخبات 

اإلمارات وأيسلندا والكونغو.

إعالم البارالمبية:
أُقيمت صباح أول أمس على قاعة مديرية 
اللجنة  انتخابات  والرياضة  الشباب  وزارة 
الفرعيــة في واســط  بحضــور  رئيس 
اللجنة الباراملبية د.عقيل حميد  و االمني 
العام الســت كوثر حسني واالمني العام 
املســاعد هاشــم فرز  و عضــو املكتب 
التنفيذي حيدر الشــافي  وشــخصيات 
ورياضيــة حتت اشــراف جلنة  اكادمييــة 
بالســادة كٌل من:  املتمثلة  االنتخابــات 
مجلي عودة  رئيساً، ســمير علي مقرراً، 
حســني نايف : قانونياً، ثائــر احمد  ممثل 

وزارة الشباب والرياضة 
واســفرت نتائج االنتخابات  عن فوز كل 
من الســادة: نزار عــالوي مبنصب / رئيس 
اللجنــة الفرعيــة 20 صوتا، وجاســم 
اسماعيل  ملنصب / نائب رئيس اللجنة29 
صوتا ، خالد موحان  مبنصب /امني الســر 
منعثر  مبنصب/   اللجنة29صوتا، ســالم 
االمني املالي للجنة  18صوتا، فاهم عبود 
مبنصب /عضــو اللجنة الفرعية24صوتا، 
علماً ان عدد الهيئة العامة : 33، احلضور 

.32 :

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن اجلهــاز الفنــي للمنتخب الوطني 
للركبي بقيــادة املــدرب مصطفى عبد 
القائمة االولية للمنتخب الذي سيشارك 
في البطولة العربية لســباعيات الركبي 
السادســة التي ستقام في االسكندرية 

للمدة 11-14 من شهر شباط 2021.
وقــال مصطفــى عبد في بيــان للجنة 
الركبي، انه »مت استدعاء 21العبا للقائمة 
االولى بعد متابعته ملنافسات دوري ليفون 
التــي افرزت عــن ظهور خامات شــابة 
جيدة اســتطاعات ان حتجــز مكانها في 

املنتخب«.
وضمت قائمة املنتخب 9 العبني من: فريق 
احلدود ) ســرمد عبد وعمر طارق وحسني 
عدنــان وحيدر عبــاس ومصطفى احمد 
فياض وانــس فالح ومهند عبــد الكرمي 
ومحمــد صادق احمد وعلــي انور ( وثالث 
العبني مــن فريق امام املتقني ) حســني 
منذر واحلســن محمد وحســني حامد ( 
واربعة العبني من اجلنسية ) رسول شايع 
وعلي قاسم واحمد شهاب وسالم رضا ( 
وامين محسن )الطف( وعزيز حيدر وسيف 
حقي )عني متر ( وباقر محمد وحسن علي 

)الصحة والبيئة(.
واضــاف ان »القائمة ســتقلص الى 12 
العبا قبل املغادرة الى االسكندرية ،حيث 
سيتم دخول املنتخب في معسكر داخلي 
واخر خارجي بعد االتفاق مع جلنة الركبي 
التــي وافقت على املنهاج الذي قدم لهم 

من قبل اجلهاز الفني«.
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العواصم ـ وكاالت:

حقــق جنم كــرة القــدم األرجنتيني 
ليونيل ميسي، إجنازاً جديداً بتسجيله 
643 هدفاً مع فريق واحد، ومعادلة رقم 
األســطورة البرازيلي بيليه.. وســجل 
برشــلونة  ميســي هدفه في مباراة 
وفالنسيا التي انتهت بالتعادل.. وسّدد 
ميســي )33 عاماً( برأســه مســجالً 
األول،  الشــوط  نهايــة  فــي  الهدف 
مباشرة بعد إضاعة ضربة جزاء أنقذها 
حارس مرمى فالنسيا جوم دومينيش.. 
وكان ميســي قد افتتــح أهدافه مع 
برشــلونة عام 2005 بتسجيله هدفاً 

ضد فريق ألباسيتي.
وكان بيليــه، قــد ســّجل 643 هدفاً 
خالل 19 موســما في صفوف الفريق 
البرازيلي ســانتوس بــني عامي 1956 
بإجنازه  احتفــل  و1974.لكّن ميســي 
بصمت بعــد عدم متكــن فريقه من 
فالنســيا، في  علــى ضيفه  التغلب 

املباراة التي انتهت بالتعادل.
وســتبقي نتيجــة املبــاراة الفريــق 
اإلســباني  بالدوري  الفائز  الكاتالوني، 

26 مرة، في املركز اخلامس في الترتيب، 
متخلفــاً بثمــان نقاط عــن أتلتيكو 
مدريــد املتصدر، وبخمــس نقاط عن 

غرميه التاريخي ريال مدريد.
وكان من املفترض أن يحقق برشــلونة 
فوزه الثالث هذا املوســم بعد تقدمه 
بنتيجــة -2 1، وســيطرته مع تقدم 

الوقت على مجريات املباراة.
من جانبــه، بقي ميالن متصدراً جلدول 
ترتيب الــدوري اإليطالــي بفوزه على 
ساســوولو 2-1 اول أمس في املرحلة 
13 مــن املســابقة.. عاد ميــالن إلى 
أمام  وبقي متصدرا  االنتصارات  سكة 
جاره اللدود إنتر، وذلك بعدما حســم 
مضيفه  مــع  الصعبــة  مواجهتــه 
ساسوولو 2-1، أولهما بات األسرع في 
تاريخ الــدوري اإليطالي عبر مهاجمه 
الدولي البرتغالي رافايل لياو، أول أمس 

في املرحلة 13.
الســويدي  النجم  غاب  أخــرى،  ومرة 
عن  إبراهيموفيتش  زالتــان  اخملضــرم 
ميالن بســبب إصابة تعــرض لها في 
22 الشــهر املاضي، مع أنه املعطيات 
التي  مشــاركته  ترجح  كانت  األولية 
تأجلت فــي منتصف األســبوع ضد 

جنوى )2-2(.. لكن وبرغم غياب »إيبرا« 
وقبل أن يختتم العام مبواجهة صعبة 
أرضه ضد التسيو،  األربعاء على  أخرى 
بقي ميالن في الصــدارة بفارق نقطة 
عن جــاره إنتــر الذي واصــل نتائجه 
الدوري مؤخــرا، بتحقيقه  املميزة في 
فوزه الســادس تواليا بعد تغلبه على 
ضيفه سبيتســيا بهدفني سجلهما 
ولوكاكو   )52( أشرف حكيمي  املغربي 
)71 مــن ركلــة جــزاء(، مقابل هدف 
لروبرتو بيكولي في الوقت بدل الضائع 

.)90+4(
بفارق  مجددا  »روسونيري«  ابتعد  كما 
اللقب  يوفنتوس حامل  أربع نقاط عن 
الذي تغلب السبت على بارما -3صفر، 
ســجله  على  طريقه  فــي  محافظا 
اخلالي من الهزائم للمباراة اخلامســة 
والعشــرين تواليا في سلســلة هي 
األطــول له منذ 1993 وبــدأت في آذار 

املاضي.
ويديــن ميالن بهــذا الفوز الــى لياو 
الذي مهد أمامه الطريق بتســجيله 
الهــدف األول بعد 6 ثــوان فقط على 
تلقيه متريرة من  البداية بعــد  صافرة 
العب الوســط التركي هاكان جالهان 

اوغلو، فتوغل داخل املنطقة وأسكنها 
األول  الهــدف  مســجال  الشــباك 

التاريخي.
اإليطالي،  الــدوري  إلحصائيات  ووفقاً 
يعد هــدف لياو األســرع فــي تاريخ 
الـ«سيري أ«، بعدما حطم رقماً حمله 
باولو بوغي منــذ 2 كانون األول 2001 
في  بياتشنتســا  حني ســجل هدف 

مرمى فيورنتينا بعد ثماني ثوان.
ولم ينتظر ميالن طويال إلضافة الهدف 
الثاني في الدقيقة 26 عبر البلجيكي 
أليكسيس ســاليمايكرس إُثر هجمة 
مرتــدة ومتريــرة مــن الفرنســي تيو 
هرنانديز.. وبقيت النتيجة على حالها 
حتى الدقيقة 89 حني قلص دومينيكو 
بيراردي الفارق من ركلة حرة، إال أن ذلك 
لم يكن كافيا لتجنيب أصحاب األرض 
املوســم،  الثانية فقط هذا  هزميتهم 
فتجمد رصيدهــم عند 23 نقطة في 

املركز السادس.
وفــي املباريــات األخرى األحــد، عمق 
بينيفينتــو جــراح جنــوى القابع في 
املركز التاسع عشر قبل األخير، بالفوز 
عليه -2صفر، فيما تعــادل تورينو مع 
بولونيا 1-1، وكالياري مع أودينيزي 1-1. 

ميسي يبلغ رقم بيليه بهدفه 643.. وميالن يعود لسكة االنتصارات 
في البطوالت األوروبية 

ميسي حلظة تسجيله الهدف

بغداد ـ حسين الشمري:
تعقــد  يوم غد االربعــاء الهيئة 
الرياضي  االرمنــي  لنادي  الدارية 
اجتماعها الــدوري بعهدة رئيس 
الهيئة الدارية اجلديدة ارا يسايان 

في مقر النادي.
إن  لنــادي   ادارة  رئيــس  وقــال 
عدد  مناقشة  يتضمن  االجتماع 
من االمور الفنية واالدارية ومنها 
الداعمة  اجلان  مسؤوليات  توزيع 
للحركــة الرياضية فــي  النادي 
حتى  اجلديدة  االدارة  اعضاء  على 
يتسنى لكل واحد منهم العمل 

في جلنته وتطويرها.
واضافة سيتطرق االجتماع ايضا 
البطوالت  فــي  املشــاركة  الى 

احملليــة وكيفية تطويــر وفرقنا  
النتائج  يتناســب مع حتقيق  مبا 

بالنــادي   للعــودة   اإليجابيــة 
ملراكــز الولى  للمنافســة على 
االرتقاء  علــى  وعازمــون  ونحن 
بالعاب النادي الى افضل املراتب.

واختتم ايســايان حديثه بالقول  
بعد  االول  ليــس  اجتماعنــا  إن 
عبر  اجلديدة  للمهمة  تســلمنا 
اإلنتخابــات التي جرت الشــهر 
املاضــي وحضينا بثقــة زمالئنا 
في الهيئــة العامة للنادي وهي 
مسؤوليه كبيرة وعلينا ان نكون 
بحجــم تلك املهــة وطموحتنا 
كبيــرة للوصــول بالنــادي الى 
احرازنا  عبــر  التتويج  منصــات 
املراكز الولى لالسهام في تطوير 
رياضة النادي والرياضة العراقية.

سندس هادي*
ضمن سلســلة موضوعات تخص 
اللياقــة البدنية وممارســة األلعاب 
الرياضية وتعزيزا للثقافة الرياضية، 
نضــع امام القــارء الكــرمي بعض 
التمارين  فوائد  تخص  التي  النقاط 

الرياضية، وهي كاالتي:
أوالً : تزيد مــن كمية العضالت في 
اجلســم وتقويها ألن العضالت هي 
ثانيا  الدهــون..  التــي حترق  االفران 
: تقــوي العظام وتقلــل من فرص 
ثالثا  العظام..  اإلصابة بهشاشــة 
: تزيد من كفــاءة الدماغ ألنها تزيد 
من تدفق الدم وترفع مستوى متثيل 

الرئتني ونقل االوكسجني للدماغ.
رابعا : حتافظ على مستوى اجللوكوز 
ثابــت في الــدم ولذلك اليشــعر 
: تعمل  . خامسا  االنســان باجلوع. 
على شــد  الســويدية  التماريــن 
الترهــالت وتقليص حجــم املعدة 
بالشبع  الشــعور  على  يساعد  مما 
بعد أكل كمية قليلة من الطعام.. 
سادســا : تقوي عضالت القلـــب 
نضرآ لســرعة نبضات القلب اثناء 
: لياقة بدنيـــة  التمرين.. ســابعا 

عاليـة مما تزيد من قوة التحمل.

* مدربة لياقة بدنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت اللجنة الفنية واملسابقات 
في االحتــاد املركزي للكرة الطائرة 
موعــد انطــالق التجمــع االول 

للمجموعــة » A » والتــي تضم 
 ، ، والشرطة  اندية البيشــمركة 
ومصافــي الشــمال ، والصناعة 
، والقاســم ، واحلبانية ، ودوكان  ، 

ســتنطلق بتاريــخ  ٤/ ١ / ٢٠٢١ 
ولغاية ١٠/ ١ / ٢٠٢١ في محافظة 
الســليمانية وباســتضافة نادي 

البيشمركة.

البيشمركة يضيف التجمع 
األول لطائرة الشمال

محمد صادق السامرائي:
عقب فــوز املنتخــب البرازيلي 
الثالثة  للمــرة  العالم  بــكأس 
عــام1970، ممــا مينحــه وفقــا 
الكأس  هــذه  متلك  لالئحة حق 
صنع  الفيفا  وقررت  احلياة،  مدى 
اإليطالي  صممها  جديدة  كأس 
)الــكأس  غازانيغــا  ســيلفيو 
بالكأس  االحتفــاظ  مت  احلالية(. 
لكرة  البرازيلي  األحتاد  خزانة  في 
القدم فــي مدينة ريو دي جانيرو 
واجهته زجــاج مضاد للرصاص. 
ولكــن في 19 ديســمبر 1983، 
الحظ احلراس في االحتاد ســرقة 
الكأس من تلك اخلزانة، وفشلت 
العثور على اجلناة،  الشرطة في 
وثارت الشكوك في اثنني يعمالن 
كعاملــي نظافــة فــي االحتاد 
البرازيلي، وفــي نهاية املطاف مت 
إدانة أربعة رجــال وأدينوا غيابيا 
بتهمة الســرقة، ولكن لم يتم 

العثور على الكأس أبًدا ويعتقد 
أنه مت صهره ثم بيعه في السوق 

السوداء على شكل سبائك.
البرازيلية  الكرة  أســطورة  قام 
بيليــه وقتهــا بإلقــاء اللــوم 

االقتصاديــة  الظــروف  علــى 
واجلوع  الفقر  أن  السيئـة، حيث 
يدفعــان اللصــوص الرتــكاب 
هــذه اجلرائم، وفي عــام 1984 
البرازيلــي باإلتفاق  قام االحتــاد 
كـوداك  ايستمـــان  مع شركة 
لصنـــع كـــاس بديل وزنه 1.8 
باستخدام  الذهـــب  كجم من 
في  في  قدمية صنعت  نســخة 
وقال   1954 الغربية عــام  أملانيا 
االحتــاد البرازيلــي وقتها : نحن 
نريد اســتعادة أحد أهم الرموز 
الرياضيــة للشــعب البرازيلي، 
اللــص الذي ســرقه ليس لديه 
اي مشــاعر وطنية، وقام االحتاد 
اجلديدة  الــكأس  بتقدمي  الدولي 
إلى الرئيــس البرازيلي ومت عمل 
في  وجولة  احتفاليــة  إجراءات 
أرجاء البرازيل. وهو اآلن محفوظ 
حراســة  حتت  االحتاد  خزانة  في 

مشددة.

النادي االرمني بقيادة جديدة وطموحات كبيرة

ما هي فوائد التمارين السويدية؟  

ذكريات مونديالية.. 37 عامًا
 على سرقة كأس العالم

ارا يسايان

سندس هادي

كأس العالم



عّلق نقيب املهن املوسيقية 
هانــي  املصــري  الفنــان 
تنازله  بعد  مرة  الول  شاكر 
القضائية  الدعــوى  عــن 
التــي رفعها ضــد مطرب 
وقال  بيكا  املهرجانات حمو 
أعضاء  مــع  "تناقشــت   :
النقابة بشــأن التنازل عن 
عليه  حفاظــا  القضيــة، 
وعلى أســرته فهو موقف 
إنساني، وليس له أي عالقة 
أو ال"  النقابة  بقبوله فــي 
لبرنامج  حديــث  في  وتابع 
"حمو  املواطــن":  "حضرة 
الختبــارات  تقــدم  بيــكا 
االلتحاق بالنقابة عدة مرات 
بعدها  وقام  رســب،  لكنه 

بالتعدي على النقابة وظهر 
ذلك في فيديــو، ومت صدور 
حكــم ضــده باحلبس ملدة 
عامني، وغرامة حوالي مائة 
ألف جنيــه". يذكر أن حمو 
بيكا قدم اعتذاره عدة مرات 
للنقابة ولهاني شــاكر في 
وفي  التليفزيونية  البرامج 
مواقع التواصل االجتماعي.

العراقي  الفنــان  كســر 
سيف نبيل حاجز املليوني 
مشــاهدة، لفيديو كليب 
أغنيته اجلديدة "فدوه اروح 
اني"، وللمرة األولى، رقص 
حتت  الكليب  في  ســيف 
إشــراف الراقص اللبناني 
رائــد مــراد، فــي خطوة 
شجعها اجلمهور. األغنية 
اجلبوري،  محمــد  كلمات 
وتوزيع  نبيل،  سيف  وأحلان 
منير جعفر، وماســترينغ 
طيف عادل، وإخراج حسني 
سيف  ان  يذكر  شــعالن. 
نبيل من املطربني الشباب 
الذين حققــوا جماهيرية 
علــى الصعيديــن احمللي 

والعربــي، وكتــب عنــه 
يوســف  اللبناني  الفنان 
يومني مشيدان  قبل  اخلال 
ومبديا  لــو  اغنية  بنجاح 
به كفنان. اضافة  اعجابه 
الــى انه الوجــه االعالني 
الهواتف  لشركة  االشهر 
احملمولة زين ما زاد شهرته 

وشعبيته بني اجلمهور.

بسبب نظام غذائي جديد 
كانــت قد بــدأت إتباعه، 
والذي يتطلب إســتهالك 
مــن  كبيــرة  كميــات 
األسماك، واإلعتماد عليها 
تعّرضت  أســاس،  بشكل 
النجمة فيكتوريا بيكهام، 
زوجــة العب كــرة القدم 
ديفيد  الشــهير  السابق 
بيكهام، للتسمم بالزئبق. 
ســبب  يكون  أن  وميكــن 
أبو  سمك  إدراج  التسمم، 
سيف في النظام الغذائي، 
مركب  على  يحتوي  والذي 
ســام للغاية، وهو ميثيل 
فيكتوريا  وشعرت  الزئبق. 
املساعدة  وطلبت  بتوعك 
الطبية، وإكتشف األطباء 

أن مســتوى مادة ســامة 
فــي جســدها كان خارج 
الســيطرة، مــا تطلــب 

غسيالً للكبد.
وحالياً فيكتوريا في صحة 
جيــدة، وبعد احلادث غّيرت 
ليشمل  الغذائي،  نظامها 
املزيد من سمك السلمون 
وتقليل نســبة سمك أبو 

سيف والتونة.

هاني شاكر

فيكتوريا بيكهام

سيف نبيل

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
قالــت صحيفــة La Voix du Nord، إن الفرنســي رومني 
فاندندورب، سجل رقما قياســيا عامليا جديدا، في البقاء 
في حاوية مع اجلليد. ومتكن من البقاء فيها ملدة ساعتني و 

35 دقيقة و 33 ثانية.
ونقلــت الصحيفة عن فاندندورب: "أنا ســعيد جدا. لقد 
مت إثبات أنه ال داعي ألن تكون ســوبرمان لكي تتمكن من 
تنفيذ مغامرة من هــذا النوع. إذا كان لديك حلم، فعليك 

التمسك به".
وأشــارت الصحيفة، إلى أن رومان فاندنــدورب، البالغ من 
العمــر 34 عاما، تدرب ملدة عامني قبــل أن يقوم مبحاولته 

هذه.
وذكرت الصحيفة، أن مجموعة من ممثلي كتاب "غينيس" 

لألرقام القياسية، راقبت عملية حتطيم الرقم القياسي.
وقام فاندندورب، الذي يعمل فــي القطاع الطبي، بالنزول 
في وعاء خاص شــفاف مملوء بالثلج اجملروش، وصلت درجة 

احلرارة فيه إلى 18- درجة مئوية.
وقال فاندنــدورب: "من اخلارج، يبدو أنك رجل اعتيادي يقف 
في صندوق به مكعبات ثلج، لكنني أؤكد لكم أني أشعر 
بالكثير يحــدث بداخلي. وإذا كنت أحتكم في كل شــيء 
خالل الســاعة األولــى، فبقية الوقــت كان علي أن أبقى 

مركزا للسيطرة على القشعريرة".

تحطيم الرقم القياسي العالمي 
بالبقاء في وعاء مع الجليد

الصباح الجديد - وكاالت:
قدم أحد مطاعم ســنغافورة حلم الدجاج املصنع مخبريا، 
فيما يأمل منتجوه أن يخفف هذا من أثر استهالك اللحوم 

على بيئة العالم.
وقــدم املطعم اللحم اخملبري ملراهقني تراوحت أعمارهم ما 
بني الرابعة عشرة والثامنة عشرة، كانت قد وجهت إليهم 
الدعوة على وجه اخلصوص بسبب دعواتهم املستمر إلنقاذ 
كوكب االرض و"التزامهم في حتســني وضع الكوكب من 

خالل تغيير نظام حياتهم".
وأفادت شــركة "إيت جاســت" املصنعة بأن أول بيع لهذه 
اللحوم جتاريا ســيكون في مطعم "1880" الذي يقع في 

إحدى شوارع سنغافورة الراقية.
وكانت الشــركة الناشــئة كشــفت في مطلع ديسمبر 
اجلاري أن وكالة األمن الغذائي في سنغافورة أجازت لها بيع 

قطع الدجاج التي تصنعها مخبريا من خاليا حيوانية.  

"في سابقة غذائية 
تاريخية" مطعم يقدم لحم 

الدجاج المصنع مخبريا 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
على مــر العصور ابتكر االنســان 
شخصيات خيالية عدة رمبا لتكون 
حلمهــم الــذي لن يتحقــق يوما 
ما برغــم ان بعضهــا متخصص 
بتحقيــق االحــالم كمصباح عالء 
الدين واجلنيات الصاحلات وبابا نويل.

مــاذا لــو جتســدت احــدى هذه 
الشــخصيات في حقيقة؟ ومبا اننا 
على اعتــاب العــام 2021 فليكن 
ســؤالنا ماذا لو صارت شــخصية 
بابا نويل حقيقة وسأل عن امنياتنا 
للعــام املقبل، ماذا ســتكون هذه 

االمنيات؟
الكثير من االطفال كانت امنياتهم 
محصــورة باأللعــاب والدراجــات 
الهوائيــة والناريــة. اما الشــباب 

فكانت امنياتهم:
امنية  لديه  كانــت  العزاوي  مهند 
واحدة "ان اخلق من جديد في دولة 
"تعبت  وقال:  العــراق!"  غير  اخرى 
مــن الوضع الذي يزداد ســوءا، كل 
عام نتأمل العثور على شــخصية 
وطنية شــريفة ضمن احلكومة او 
البرملان عســى ان يكون هو املنقذ، 
والنتيجــة دائما خيبــات امل الن 
واملشكلة  يتزايدون  الوطن  لصوص 
ان بينهــم من الشــعب من حصر 
الوطــن مبصاحله الشــخصية وال 
يدرك انها ايضا ستتضـــرر فـــي 
حـال ظـل احلـال عمـا هـو عليـه 

االن".
امنية  تكــون  قد  العــزاوي  امنية 
عامة بالنسبة لنا جميعا، وسنظل 
االمنية  وننتظر حتقيق هذه  نتمنى 
الن لنا رب ينظــر ويعرف ما يحاك 
ضــد البلــد. ريا محمــد علي في 
مقتبل العمر كانت امنيتها غريبة 
اننــا نتحدث عن  اذ قالــت "طاملا 
شخصية خيالية فسأطلب امنية 
انهــا غير قابلــة للتحقيق  اعلم 

لكني احلــم كثيرا بهــا، امتنى ان 
اصبــح اجمــل فتاة فــي العالم، 
واشارك باملسابقات اخلاصة مبلكات 
اجلمال واحــاط بالهدايا واملصورين 
واجلمهور، انا اغبــط كل من فازت 
بهذا اللقب وامتنى ان التقيهن كي 
اخبرهــن ان حياتهــن حلم ملاليني 
الفتيات، كــي يعرفن قيمة ما هن 

عليه".
العزاوي كانت بالفعل جميلة لكن 
يبــدو انها تطمع اكثــر، وفي حني 
ان امنيتهــا كانت ان تصبح ملكة 
جمال، كانــت امنية ضحى البدري 
ان تســتطيع اجــراء عملية اخيرة 

لســاقها كــي تعود الــى حياتها 
الطبيعية ومتشــي مرة ثانية على 
قدميهــا من دون عــكازات وقالت: 
"اصبــت بحــادث ســير وتضررت 
االن  الــى  اجريت  ســاقي كثيــرا 
عمليتني ومن املقــرر اجراء عملية 
السيـر  اعـــاود  ان  امل  ثالثة على 

مـن دون عكـازات".
بأمنية  بعد  العزاوي فيمــا  اخبرت 
ضحــى وبانها اولى بــادراك النعم 
االمنيات  تبقى  التي متتلكها. لكن 
مرتبطــة ليــس فقــط بطبيعة 
الشــخص امنــا بظروفــه من كل 
زواياها، بقول ســرور جمال اجلنابي 

التكنلوجية:  اجلامعــة  احد طالب 
"امنيتي ان اتخرج واكمل دراســة 
امنية  بريطانيــا،  في  املاجســتير 
ليست صعبة لكن اعرف ان هناك 
عراقيــل حتــول بيني وبــني حتقيق 
هذه االمنيــة، لكن في حال جاءني 
ســانتا كلوز فمؤكد ستكون هذه 

امنيتي".
ختامــا البــد مــن القــول ان كل 
تكون  ان  الشــخصيات ميكن  تلك 
حقيقيــة بنحــو مــا، اذ ميكن ان 
تتجسد بأم او اب او صديق او حتى 
قوانني حتترم املواطن وال تغنب حقه 

وال تسرق ماله. 

الصباح الجديد - وكاالت:
قالت امرأة أسترالية انها فازت باجلائزة 
الكبرى لليانصيب بقيمة 10000 دوالر 
وهي طبيبة بيطرية مــن وادي لوكير، 
ملســؤولي The Lott إنهــا كانــت في 
متجــر Gatton News من أجل شــراء 
الهدايا عندما انتهى بها األمر بشــراء 

التذكرة.
وتابعت: "كنت في املتجر أشتري شيًئا 
آخر وكنت بحاجة إلى إنفاق خمســة 
دوالرات للوفــاء باحلــد األدنــى للدفع 
بالبطاقــة لذلك نظــرت إلى اخلدوش 

ورأيــت التذكرة اللطيفــة مع األغنام 
األفعوانيــة" مضيفــة "قلت  علــى 
لنفســي، أنا طبيب بيطري، لذا يجب 

أن أشتري التذكرة ألنها مرسوم 
عليها حيوان، لقد حصلت 

واحــدة من  أول  علــى 
القائمة".

تذكرة  وكســبت 
 Sheep Thrills
دوالر  بقيمــة 
جائــزة  لالعــب 
كبــرى بقيمــة 

10000 دوالر وقالــت املــرأة إن الفوز 
جاء فــي توقيت جيــد. وذكرت "إنها 
مجرد نعمة قبل عيد امليالد مباشرة، 
بالفعــل  اســتعملتها  لقــد 
التســوق،  ببعض  للقيــام 
لقــد اشــتريت عــددًا 
املكافآت  مــن  قليالً 
نفســي  لتدليل 
ما  وسأضع  بها، 
تبقى من أموال 
فــي وديعــة 

منزلية.

امرأة تفوز بعشرة أالف دوالر بسبب حبها لألغنام

احالمنا قريبة منا وال تحتاج الى بابا نويل

الصباح الجديد - وكاالت:
مت اختيــار املمثلة البريطانية 
ناعومــي آكي لتجســد دور 
املغنيــة العامليــة الّراحلــة 
الفيلم  في  هيوســن  ويتني 
الــذي يــروي قصــة حياتها 
 Wanna Dance With  بعنوان
Somebody I، سيناريو أنتوني 
ماكارتن ومن املتوقع طرحه مع 

نهاية عام 2022.
وبحســب مجلــة "ذا هوليوود 
ســتيال  الفيلم  مخرجة  قالــت  ريبورتر"، 
ميغي: "لقــد أمضينا معظــم وقتنا في 
العــام املاضي نبحث عن ممثلــة ميكنها أن 
تقوم بدور هيوســن، ونعومي آكي قد أبهرتنا 

في كل مرحلة من مراحل االختبار".
وتابعت: "لقــد تأثرت بقدرتهــا على التقاط 
احلضور املســرحي أليقونة عاملية، وفي الوقت 
نفســه قدرتها على نقل املشاعر اإلنسانية 

إلى حياتها الشخصية".
وقد حصلت ناعومي أيضــاً على موافقة من 
زوجة أخ ويتني  "بات هيوسن" واملنتج كاليف 
ديفيس اللذين يشاركان كمنتجني في الفيلم.
يذكر انــه بتاريخ 11 فبرايــر 2012، ُعثر على 
جثمان هيوســن فــي بيفرلــي هيلتون في 
الشــرعي  الطبيب  تقرير  وأظهر  كاليفورنيا. 
أنهــا غرقــت عرًَضا في حوض االســتحمام، 
متأثــرًة مبرض القلــب وتعاطــي الكوكايني. 
وتزامنت أخبار وفاتها مــع جوائز غرامي لعام 

.2012

اختيار ناعومي آكي لتجسيد 
دور ويتني هيوستن

الصباح الجديد - وكاالت:
اســتعرضت شــركة بنتلــي منذ مدة 
سيارة Bacalar Roadster التي طورتها 
لتكــون مــن بني أبــرز الســيارات 
الفاخــرة  الشــبابية 
وأكثرهــا 
في  متيزا 
العالم.

تبعا  و

للمعلومات التي أوردتها شــركة بنتلي 
فإن الســيارة ستكون من بني أكثر مناذج 
مركباتها نــدرة، إذ ســيطرح منها 12 
قطعة فقط، وإن وكالء الشــركة كانوا 
تلقوا عروضا مســبقة لشــراء جميع 
املركبات قبل طرحها رســميا في  هذه 

األسواق.
وتتميز الســيارة اجلديــدة بأنها مركبة 
شــبابية مبقعدين وســقف مكشوف، 
جتمع في تصميمها مالمح من مركبات 
بنتلي الفاخرة الكالسيكية والعديد من 

سمات احلداثة في الوقت نفسه.

وجهزت الســيارة مبصابيح دائرية تشبه 
املصابيــح التقليدية لســيارات بنتلي، 
لكــن املصممــني زودوها مــن اجلوانب 
بخطوط إضــاءة LED بتصميم مميز أما 
فصممت  للمركبة  األماميــة  الواجهة 
بشــبك مزدوج عمالق صبغ مع فتحات 

الهواء باللون األسود.
 Bacalar Roadster منــاذج  وتعمــل 
مبحركات جبارة بـ 12 أسطوانة، سعتها 
6.0 ليتر، وتولد عزما يعادل 659 حصانا، 
وميكن لهذه احملركات الوصول بالســيارة 

إلى سرعة 322 كلم/سا.

الصباح الجديد - وكاالت:
ابتكر علمــاء أميركيون ســاعة جديدة 
ميكنها العمل ملدة تصل لـ 14 مليار سنة، 

ما يعادل العمر الفعلي للكون.
بدقة  العمل  اجلديدة ميكنهــا  الســاعة 
متناهيــة مع احلفاظ على عــدم التأخير 
ألكثــر من عشــر ثوان، وفقــا لصحيفة 

"ديلي ميل" البريطانية.
وأكد العلماء أن الســاعة تعمل بظاهرة 
غريبة تســمى التشــابك الكمي، حيث 
تصبح اجلسيمات مرتبطة ارتباطا وثيقا، 

لتصميم الساعات اجلديدة.
وميكن استعمال الساعة للمساعدة في 
الكشــف عن "املادة املظلمــة" املراوغة، 
التي يعتقد أنها تشــكل أكثر من ثالثة 
أربــاع الكون، إضافــة إلى دراســة تأثير 

اجلاذبية على الوقت.
وأوضح العلماء أيضا، أن تصميم الساعة 
اجلديد ميكن اســتعماله ملعاجلة أســرار 

الكون املتعددة بشكل أفضل.
عمل  طريقــة  الســاعة  وتســتعمل 

مشابهة لطريقة عمل الساعات القدمية 
املتأرجــح للحفاظ على  البندول  ذات 

الساعات  تستعمل  حيث  الوقت، 
الذريــة أشــعة الليــزر 

التذبذبــات  لقيــاس 
لسحب  املنتظمة 

الذرات، والتي تعد 
األحداث  أكثــر 
يــة  ر و لد ا

ا  ر ا ســتقر ا
ميكن  التي 
ء  للعلمــا
قبتها  ا مر

حاليا.

بنتلي تطلق 12 سيارة 
Bacalar Roadster فقط من

ابتكار ساعة جديدة تعمل
 بدقة لمدة 14 مليار سنة

الصباح الجديد - متابعة:
مع اقتراب انتهاء عــام 2020 حيث كان احلدث 
األبرز خالله اكتشــاف فيــروس كورونا ودخول 
جميع دول العالم في عــزل اجتماعي لفترات 
تناولتهــا الصحف  متفاوتــة هناك أحــداث 
العامليــة وعّدتهــا أمورا حتــدث ألول مرة خالل 

.2020

أول مهمة فضائية مأهولة للهند
تخطط الهند إلرسال طاقم طيران إلى الفضاء 
في ديســمبر 2021 ويعتمد املشــروع املسمى 
Gaganyaan على التكنولوجيا اخلاصة بالهند 

وسيطلق ثالثة رواد فضاء وروبوت بشري 
إلــى املدار ملدة أســبوع وفًقــا لوكالة 

الفضاء الوطنية الهندية.

سفينة روبوت لإلبحار عبر احمليط 
األطلسي

 Mayflower مت الكشف عن ســفينة
فــي   Autonomous Research
ســبتمبر فــي الذكــرى األربعمائة 
لرحلــة Mayflower األصليــة إلــى 
العالم اجلديد ، ومن املقرر أن تخضع 
لرحلتها  اســتعدادًا  بحرية  لتجارب 
األولى في أبريل 2021. وستكون أول 
بالروبوت لإلبحار عبر  سفينة تعمل 
البركة، متتبًعــا تقريًبا أعقاب التي 

حتمل االسم نفسه.

أسعار الذهب تصل مستوى 
قياسيا

أكثر  أماكن  املتداولني عن  مع بحث 
أمانًا لالســتثمار وسط حالة عدم 
 ،Covid-19 اليقني بشــأن جائحــة
وصلت أســعار الذهب إلى مستوى 
قياسي في صيف 2020 حيث جتاوزت 

أكثر من 2000 دوالر لألونصة، كما شهدت 
املعادن الثمينة األخــرى، مثل الفضة والبالتني 

ارتفاعات في القيمة.

اشياء حدثت ألول مرة خالل 2020
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