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الصباح الجديد - متابعة:
قالت مصادر في القاهرة أن الوفد 
املصري الــذي يزور ليبيــا حاليا، 
أبلغ حكومة الوفاق بضرورة وقف 
صــادرات الســاح التركي، كما 
أبلــغ طرابلس بضــرورة تفكيك 
ورفض  املســلحة،  امليليشــيات 
مصر ألي قواعد عسكرية تركية 

في ليبيا.
ووصــل الوفــد املصــري األمني 
إلى  األحــد،  امس  والسياســي، 
في  طرابلس  الليبيــة  العاصمة 

زيارة غير معلنة مسبقاً.
ويضم الوفــد املصري نائب رئيس 
جهاز اخملابرات العامة، ومســاعد 
وزير اخلارجية وعدداً من املسؤولني 

في احلكومة املصرية.
واجتمــع الوفد املصــري مع وزير 
أهم  أما  اخلارجية محمد سيالة، 
االجتماع  فــي  املطروحة  احملــاور 
والسياســي،  األمني  امللف  فهي 
واملاحة اجلوية، وتفعيل االتفاقية 

باحلريات،  املتعلقــة  املشــتركة 
املصرية  القنصلية  فتــح  وإعادة 

في طرابلس.

وهذه الزيارة هي األولى من نوعها 
ملســؤول مصري رفيع للعاصمة 
الليبيــة منذ عــام 2014، وتأتي 

بعد أســبوع مــن زيارة قــام بها 
املصرية،  العامة  اخملابــرات  رئيس 
اللواء عباس كامل، ملدينة بنغازي، 

ولقائه قائد اجليش الليبي خليفة 
عقيلة  البرملــان  ورئيــس  حفتر، 
اجتماع  مــن  أيام  وبعــد  صالح، 
مصــري ليبــي فــي القاهرة بني 
اللجنة الوطنيــة لألزمة الليبية 
و75 شــخصية من جنوب ليبيا، 
وكذلك بعد ســاعات مــن زيارة 
وزير الدفاع التركي إلى العاصمة 

طرابلس.
ومن املقرر أن يجري الوفد املصري 
اخملابرات  رئيــس  نائب  الذي يضم 
الدفاع  وزارتــي  من  ومســؤولني 
سياســية  اجتماعات  واخلارجية 
وأخــرى أمنية، إذ ســيلتقي كا 
من وزير الداخلية فتحي باشــاغا 
ونائــب رئيــس اجمللس الرئاســي 
أحمد معيتيق، وكذلك قائد قوات 
الوفاق باملنطقة الغربية أســامة 
اجلويلي ورئيــس جهاز مخابراتها 

عماد الطرابلسي.
ويرجــح أن تأتي هــذه الزيارة في 
إطار التحــركات املصرية لتقريب 

وجهات النظــر واملواقف بني كل 
األطراف الليبية خاصة بني رئيس 
اجمللس الرئاســي، فايز الســراج، 
وقائد اجليش الليبي خليفة حفتر 
وإقناعهمــا بوقــف التصريحات 
بانهيار  تهــدد  التي  التصعيدية 
اتفــاق وقف إطــاق النــار، كما 
من املتوقع أن تبحــث إعادة فتح 
العاصمة  الســفارة املصرية في 

طرابلس.
ويســود الغموض مصيــر اتفاق 
بني  املوقع  النــار  إطــاق  وقــف 
الطرفني، خاصة بعدما فشــلت 
الليبية خــال جوالت  األطــراف 
احلوار السياسية في االتفاق على 
تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، 
وارتفعت لغة التصعيد والتهديد 
املتبادل بني قيادات حكومة الوفاق 
وقيــادات اجليش الليبــي، وهو ما 
أثار مخاوف من إمكانية اشتعال 
مواجهــة عســكرية جديدة في 

ليبيا.

مصر ترفض أي قواعد عسكرية لتركيا في ليبيا
ووقف صادراتها من االسلحة

دعت الى تفكيك الميليشيات المسلحة

السليمانية - عباس اركوازي:
مجتمــع  منظمــة  كشــفت 
مدني عن ارتفاع حــاد في اعداد 
االنتهــاكات التــي متــارس ضد 
الصحفيــني وحركة التعبير في 
االقليم خال العام احلالي 2020.

الســام  منظمــة  وكشــفت 
واحلرية اخملتصة برصد االنتهاكات 
التي حتصل ضد شــرائح اجملتمع 
املمارســات والتجاوز على حقوق 

وحرية  واإلعاميني  الصحفيــني 
الفكــر في اإلقليم، عــن ارتفاع 
حاد في حجم التجاوزات مقارنة 

بالعام املاضي.
وقال املديــر التنفيذي للمنظمة 
سنكر يوسف  في مؤمتر صحفي 
عقده في فنــدق رمادا مبحافظة 
السليمانية امس االحد، حضرته 
الصبــاح اجلديــد، وعــدد مــن 
وممثلني عن  والنشطاء  البرملانيني 

ان  واملؤسسات،  املنظمات  بعض 
انتهاكا   207 ســجلت  املنظمة 
الصحفيــني  بحــق  مورســت 
واالعاميــني، بازدياد ملحوظ عن 

السنوات السابقة.
ملنظمة  التنفيذي  املدير  واشــار 
السام واحلرية في تقرير املنظمة 
اخلاص   2020 للعــام  الســنوي 
بحقــوق االنســان وحرية الفكر 
واإلعام والصحافة، الى تضاعف 

العام  هــذا  االنتهاكات  حجــم 
الســابقة،  بالســنوات  مقارنة 
حيث مت تسجيل 83 انتهاكاً لعام 
2019 لكن هذا العام مت تسجيل 
207 ملف من ملفات االنتهاكات، 
وكذلــك مت حظــر التظاهــرات 
املدنية 89 مرة هذا العام، وقتل 9 
متظاهرين باإلضافة إلى اعتقال 
64 كاتبــاً وصحفيــاً وناشــطاً 

مدنياً.

منظمة تكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق 
االنسان وحرية التعبير في االقليم

بينها االعتقال والحبس دون اوامر قضائية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دعــا حتالف القــوى العراقية، رئيس 
الوزراء مصطفــى الكاظمي إليقاف 
مدير مكتبه رائد جوحي عن العمل، 
الغاء ما  الوقت نفســه  داعيا فــي 
وصفها باتفاقية "الفتنة لتقاســم 

اماك الوقفني السني والشيعي .
وقال التحالف في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه: "في الوقت الذي 
عقدنا األمل في شــخص وحكومة 

رئيــس مجلــس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي وحرصنــا بتمثيلها بوزراء 
تكنوقــراط ألجناح مهامهــا، اال أننا 
نؤشــر منحــى خطير فــي تخبط 
واضــح فــي القــرارات وضعف في 
تنفيذها لبرنامجها احلكومي يوازيها 
محــاوالت االســتحواذ واســتغال 
النفــوذ الوظيفــي ملوظفي مكتب 
ومستشــاريه  احلكومــة  رئيــس 
لتحقيق مكاسب نفعية وشخصية 

وغايات سياســية للتأثير في مسار 
ونتائج االنتخابات القادمة".

واشــار التحالف الى انــه وصل الى 
"قناعــة ال تقبــل الشــك أن مدير 
مكتب الكاظمي يتدخل بشكل غير 
مبرر وســافر وندعو رئيس الوزراء الى 
ايقافه عن العمــل، كما ندعوه الى 
وقفة جادة   ملعاجلــة االزمات املالية 
الدولة  هيبة  وأســتعادة  والصحية 
وحصر الســاح بيدها والضرب بيد 

من حديد على اجلماعات املســلحة 
املواطنني  و ضمــان حماية  املنفلتة 
بتوفير  واالهتمام  العــراق،  ضيوف  و 
الظروف املناســبة لعــودة النازحني 
واملهجريــن واعمار ديارهــم، والوفاء 
بوعــوده التــي قطعهــا لنــا قبل 
التصويــت على منحــه وحكومته 
الثقة، وان يحشــد جهوده ومكتبه 
ومستشــاريه وحكومتــه لتطبيق 

برنامجه احلكومي...

تحالف القوى يدعو الكاظمي الى كف ايدي موظفي 
مكتبه ومستشاريه عن استغالل نفوذهم

طالب بإلغاء "اتفاقية الفتنة" بين الوقفين السني والشيعي

السوداني: تجديد عقود الهاتف النقال موضوع
توقف الغاز اإليراني يتسبب بتراجع2رأي عام وفيه شبهة فساد كبيرة وواضحة جدًا

6معدالت تجهيز منظومة الكهرباء 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نفت وزارة الداخلية، حظر للتجوال 
خال هذا األسبوع واحتفاالت رأس 

السنة امليادية اجلديدة 2021.
وقــال الناطق الرســمي باســم 
اللــواء خالد احملنــا، في  الــوزارة 
اجلديد:  الصبــاح  تابعته  تصريح 
أمنية  " ســتكون هناك خطــة 
مشــددة بخصــوص احتفــاالت 
الشرطة  وســتتخذ  السنة  رأس 
املطلوبة  االجــراءات  اجملتمعيــة 

املتبعة في كل عام".
وبني أن "االجراءات في هذه السنة 

ستكون اكثر تشديدا على اعتبار 
أن وزارة الداخليــة تتبنــى حماية 
املناطق السكنية من القضايا الا 
العشــوائية  والتمددات  اخاقية 
مــن محــال اخلمــور وغيرها من 
االماكن" مشيرا الى انه "ستكون 
هناك خطـة أمنيـة حتافظ وحتمي 
، ســيما وسط  ســكان املناطق 

بغداد". 
ونفى الناطق باسم وزارة الداخلية 
"وجود اي حظر جتوال جزئي او غيره 
خال هذا األســبوع او االســبوع 

املقبل".

الداخلية: ال حظر للتجوال
في رأس السنة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
افــادت اللجنة املاليــة النيابية 
املوظفني  رواتب  بأن  األحد،  امس 
الثاني وشباط  كانون  لشــهري 
ليســت مرتبطة بإقــرار قانون 
 ،2021 لعــام  املاليــة  املوازنــة 
وفق  تكــون مؤمنة  أن  ويفترض 

املعطيات املالية احلالية.
وقــال مقــرر اللجنــة أحمــد 
لوكالة  تصريــح  فــي  الصفار 
األنبــاء الرســمية، أن "رواتــب 

لنهاية  ستؤمن  الدولة  موظفي 
حال  بالكامل  املاليــة  الســنة 
إلى  مشــيراً  املوازنــة"،  اقــرار 
احلالية  املاليــة  "املعطيــات  أن 
يفترض أن تكون مؤمنة لشهري 
كانون الثاني وشباط من السنة 
املقبلة إلــى أن يتم إقرار املوازنة 

العامة".
وتابع الصفار أن "البرملان سيقف 
بالضد من أي استقطاع للرواتب 

الدنيا واملتوسطة للموظفني".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
القانونية  اللجنــة  اتهم عضــو 
النيابيــة حســني العقابي أمس 
االحد، احلكومة مبمارســة الكذب 
والتسويف في تطبيق تعهداتها، 
املاليــة علي عاوي  ان وزير  مبينا 
احللول  وايجاد  التفكيــر  ال ميكنه 
واخذ  املواطنني  ارزاق  بقطع  سوى 

القروض.
وقال العقابي في تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد: ” من اخملجل 
علي  املالي  وزيــر  حديــث  واخملزي 
عاوي بشــان اهمية رفع ســعر 
فيما  للفقيــر  ودعمــه  الــدوالر 

كان املتضرر الوحيــد هو املواطن 
البسيط”.

واضاف ان “الوزير ميارس الكذب فهو 
يعلم جيدا ان الســلع االساسية 
واملواد الغذائية ارتفعت بشــكل 
كبيــر مقارنة بتخفيــض قيمة 

الرواتب بنسبة 20%”.
واشــار الــى ان “رئيــس الــوزراء 
مصطفى الكاظمي ووزير ماليته 
لم يجــدا أي افكار بشــان ازمة 
الرواتب واالقتصاد سوى االقتراض 
لثاث مرات فيمــا كانت اخلطوة 
التالية التعدي على ارزاق املواطنني 
دون ايجاد أي حل اقتصادي واضح”.

القانونية النيابية: وزير المالية 
يمارس الكذب وقطع ارزاق البسطاء

اللجنة المالية النيابية : 
رواتب موظفي الدولة ستؤمن

لكل السنة المالية بالكامل حال 
اقرار الموازنة 

بغداد - وعد الشمري:
األحد،  أمس  الصحــة،  وزارة  أكدت 
اتخاذ العراق وســائل حتري مشددة 
عن الســالة اجلديدة مــن فيروس 
كورونــا، مشــيرة إلى أنهــا أكثر 
دون  ما  الفئات  وتستهدف  انتشاراً، 
20 عاماً، لكنها أوضحت أن فعالية 
لغاية  غير معروفة  الســالة  هذه 

اآلن.
وقــال مديــر الصحــة العامة في 
الــوزارة رياض عبد األمير في حديث 
إلى "الصباح اجلديد"، إن "العراق ال 
ميتلك معلومــات دقيقة عن اجليل 

اجلديد من فيروس كورونا".
وتابــع عبد األميــر، أن "التحور في 
الفيروســات بحســب االبحاث، ال 
يؤدي بالضــرورة إلى حتقيق خطورة 

على املصابني بها".
وأشــار، إلى أن "األبحــاث العلمية 
احلديثــة توصلت إلى أن الســالة 
اجلديدة مــن فيــروس كورونا أكثر 

انتشاراً وسرعة في االنتقال".
أن "بقاء  إلــى  ولفت عبــد األمير، 
الفيروس بنسخته اجلديدة هي أكثر 
على السطوح والهواء من الناحية 
الزمنية، وذلك يساعد على االنتقال 
املنتشرة  السالة  أن  السريع حيث 
حالياً تكون فّعالة في خارج جسم 

اإلنسان لنحو 20 دقيقة".
أن "حتديد فعالية السالة  وأوضح، 
اجلديدة يحتاج إلــى وقت بناء على 
الوفيــات ومدة  اإلصابــات وعــدد 

الشفاء من الفيروس".
"العراق  أن  األميــر،  عبــد  ويواصل 
أتخذ عــدداً من إجــراءات التحري؛ 
ملنع وصول الســالة اجلديدة منها 
منع السفر إلى البلدان التي ظهرت 

فيها حاالت وإصابات".
وشــدد املســؤول الصحي، على أن 

"األطفال هم أكثر شــريحة تظهر 
عليهم األعراض من غيرهم، بخاف 
الفيروس بشكله التقليدي، وهو ما 

حصل فعاً في بريطانيا".
وأورد، أن "وزارة الصحة مستمرة في 
الفيروس بشــكله اجلديد،  متابعة 
والعمــل علــى منع وصولــه إلى 

العراق".
ومضى عبد األميــر، إلى أن "تركيز 

الفئات  علــى  ســيكون  البحــث 
العمرية ما دون الـــ 20 عاماً، ألننا 
نريــد أن نصــل إلــى حقيقة هذه 

اإلصابات ومدى انتشارها".
من جانبه، ذكر عضو جلنة الصحة 
النيابية حسن خاطي في تصريح 
"ظهور  أن  اجلديــد"،  "الصباح  إلى 
النسخة اجلديدة من الفيروس يأتي 
املوســمية  االنفلونزا  مع  بالتزامن 

في  انتشــاره  مخاطر  يعــزز  وهذا 
العراق".

وتابــع خاطــي، أن "وزارة الصحة 
تبذل جهوداً كبيرة في التصدي ألي 
تطور في كورونا، من خال زيادة عدد 
توزيع  واملتابعة وكذلك  الفحوصات 

اخملتبرات".
وشــدد، على أن "املوقــف الوبائي 
مقارنة  بخير  ويبشــر  ايجابياً  يعد 

وأمامنا  والعالــم،  املنطقــة  بدول 
جهودا كبيرة في التعامل مع الوباء 
والسيطرة عليه من خال اإلجراءات 

الوقائية".
أن "العراق  إلــى  ومضى خاطــي، 
وزارة  على حســم  يعــول حاليــاً 
الصحة للتعاقدات مع شركة فايرز 
اللقاح  على  للحصــول  األميركية 
واحلد مــن الفيــروس ومنع وصول 

نسخته اجلديدة".
يشــار إلــى أن ســالة جديدة من 
فيــروس كورونا انتشــرت في عدد 
بالتزامن مع  األوروبيــة  البلدان  من 
قرب اإلعان عــن اعتماد لقاح فايزر 
األميركي من قبل منظمة الصحة 
العامليــة، وهــو مــا ولــد مخاوف 
في  جديــدة  موجات  حصــول  من 

املستقبل القريب.

الصحة تتخذ إجراءات تحر شديدة لمنع
وصول ساللة كورونا الجديدة الى البالد

 جانب من إجراءات الوزارة

اكدت أن الفيروس يستهدف فئات ما دون 20 عامًا ايضا
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بغداد - الصباح الجديد:
العراقــي  اجليــش  يســتعد 
الباسل، لإلحتفال في السادس 
مــن كانــون الثانــي للعــام 
2021 والــذي يكمل به  املقبل 
هذا اجليــش قرنــا كاما على 

تأسيسه.
قيادة  باســم  املتحدث  وقــال 
اللواء  املشــتركة،  العمليــات 
حتسني اخلفاجي في تصريحات 
استعراض  "ســيقام  رسمية: 
ساحة  في  باملناسبة  عسكري 
االحتفــاالت ببغــداد خاصــة 
وان اجليــش يحتفل مبــرور قرن 
على تأسيســه" مشيراً الى ان 
حضوراً  سيشــهد  "االحتفال 
بالقائد  بــدءاً  املســتوى  رفيع 
املســلحة  للقــوات  العــام 

مصطفى الكاظمي".
ولفت اخلفاجي الى ان "االحتفال 
وارتداء  التباعد  فيه  ســيراعى 
الكمامات وغيرها من االجراءات 
الوقائية بسبب جائحة كورونا" 
، مضيفا "كما ســتكون هناك 
ترفيعــات باملناســبة لصنوف 

اجليش".
يذكر ان اجليش العراقي تأسس 
من  السادس  في   1921 ســنة 
كانون الثاني بقيادة وزير الدفاع 
جعفر العســكري في حكومة 

عبد الرحمن النقيب.
أول فوج عراقي  تأســس  وكان 
باســم فوج موســى الكاظم 
واعلن تشــكيله فــي التأريخ 
املشــار اليه انفــا، وضم عدداً 

كبيراً من الضباط واجلنود. 

جيشنا الباسل يحتفي بمرور 
قرن كامل على تأسيسه في 
السادس من الشهر المقبل



محليات 2
معمل المنظومات 

يصنع مجموعة ادوات 
ربط االسالك الكهربائية

وزارة الصحة تقيم 
احتفالية بمناسبة اليوم 

العالمي للغة العربية

تمديد فترة توزيع استمارة 
البطاقة التموينية الجديدة 

 2021-2020

بغداد - الصباح الجديد:
انهت املالكات الهندســيه والفنيــة في معمل 
تصليح الوحدات الســاندة التابع الى الشــركة 
الكهربائية  املنظومات  وتأهيــل  العامة لفحص 
أعمال تصنيع مجموعة من أدوات الربط الترامل 
)الكفــوف املعدنيــة( لصالح محطــة كهرباء 
حمرين الكهرومائية التابعة الى الشركة العامة 
إلنتاج الطاقــة الكهربائية املنطقة الوســطى 
وبعدد ١١٠ قطعة والتي تضمنت تصنيع تيرمنل ) 
T ( املنيوم /نحاس بقطر ١٥٠ ملم وبعدد ١٠ قطع 
 KV 132 كذلك تصنيــع تيرمنل محولة فولتيه ،
وبعــدد ٢٥ قطعة ، كما مت تصنيع تيرمنل محولة 
تيار KV 132 وبعــدد ٢٥ قطعة مصنعة ، إضافة 
إلى تصنيع قفيص املنيوم لســلكني بقطر ١٥٠ 
ملم بعــدد ٥٠ قطعة ، حيث بــدء العمل بصب 
قطع الترامل املصنعه من مادة األملنيوم مع إجراء 
جميع األعمال امليكانيكيــة من تثقيب وخراطة 
وبعدها جرت األعمال النهائية بالعدد اليدوية مع 
إجراء أعمال الفحص الهندسي والتقييس واصدر 

شهادة فحص بها.
وعلــى صعيــد ذي صلــة انهــت ذات املالكات 
أعمــال تصنيع ترامــل Tclamp بعدد ٥٠ قطعه 
مصنعه ولصالح الشــركة العامة لنقل الطاقة 
الكهربائية /الفرات األوســط ، ومن املفيد ان نبني 
أهمية عمل تصنيع الترامل او الكفوف املعدنيه 
هو لربط األســالك الناقله للطاقــه الكهربائية 

املستخدمه في الشبكات الكهربائية .

بغداد - الصباح الجديد: 
برعاية وزيــر الصحــة والبئية الدكتور حســن 
التميمي اقام املركز الوطنــي للتدريب والتنمية 
البشــرية في وزارة الصحة احتفالية مبناســبة 

اليوم العاملي للغة العربية.
وذكــر مدير املركــز الوطني للتدريــب والتنمية 
البشرية الدكتور منتظر سعد ان الوزارة حريصة 
على تنمية مهــارات مالكاتها الطبية والصحية 
واالدارية في جميع اجملاالت ومنها ســالمة اللغة 

العربية.
واهتمامنا العالي بلغتنا لغة االم اللغة السامية 
لغة القرأن الكرمي نحرص علــى إقامة احتفالية 
تضم الدورات اخلاصة بســالمة اللغــة العربية 
لالبتعاد عــن األخطاء الشــائعة وخصوصأ في 
اخملاطبات الرســمية وشــملت إجراء املسابقات 

وتوزيع جوائز للحضور من منتسبي الوزارة. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة التجارة عن متديــد فترة توزيع  
استمارة البطاقة  التموينية اجلديدة  للعام 
2020 - 2021 وذلك التاحة الفرصة للمواطنني 
الذين لم يسمح الوقت لتسلمها في الفترة 

التي حددتها دائرة التخطيط واملتابعة .
واوضحــت مدير عام الدائرة ابتهال هاشــم 
صابط ان عملية التوزيع مستمرة حيث دعت 
املواطنني لإلسراع بتسليم مستمسكاتهم 
الى الوكيل لغرض تســلم البطاقة اجلديدة 
خالل فترة متديــد التوزيع ، مذكرة في الوقت 
ذاته  بضرورة االبالغ عن املســافرين واملتوفني 
ليتســنى للدائرة اجراء املطلــوب على وفق 
الضوابط والتعليمات املعمول بها خصوصا 

وان فترة التوزيع هي فترة عفو .
من جانب اخر  اكدت صابط بانها مســتمرة 
مبقابــالت املواطنــني علــى مدار االســبوع 
لالستماع الى اهم املشكالت واملعوقات التي 
واملساهمة بحلها بشكل عاجل  تعترضهم 
مع التأكيد على االقســام املعنية بالتعامل 
مع الشــكاوى الواردة بكل جدية لالســهام 

بحلها. 

بغداد - الصباح الجديد: 

وزيـــر الصناعة واملعادن منهـل  زارَ 
األلبسـة  اخلبـــاز  مصنـــع  عزيـز 
ملتابعة  املوصـــل  فـــي  اجلاهـــزة 
والتحديث  التأهيل  وأعمال  إجراءات 
اجلارية في معامل النسيج ومصنع 
ميتلكها  التي  املكائن  وملُعاينة  اجللد 
املصنــع والتي أدعت بعض األصوات 
النشــاز عن نقلهــا وبيعها بهدف 
تضليل الــرأي العام حيــث أكد أن 
جميع املكائن موجودة حتت األنقاض 
وبشــكل كامــل ولم يتــم نقل أو 
سرقة او إعطاء أي ماكنة منها وان 

مامت ذكره عارً عن الصحـة . 
وجـــرى خالل الزيارة متابعة إنتظام 
اإلجراءات  وآخــر  املصنع  العمل في 

املُتخذة إلعــادة تأهيل مصنع اجللد 
حيث أســتمع إلى شــرح عن واقع 
املصنــع وبُنــاه التحتيــة وأهم ما 
يحتاجه من عمليــات تأهيل إلعادة 

نشاطه في أقرب وقت ممكـن . 
وأوعـــز الوزير بضرورة التعجيل في 
اخملصص ملصنع  املبلغ  اِســتحصال 
االســتثمارية  اخلطة  ضمــن  اجللد 
وتعزيزها مببالغ أخــرى كقروض من 
الشركات الشــقيقة لغرض إكمال 
تأهيل املصنع وتشــغيله فضالً عن 
إكمال تأهيل معمل النســيج ) ١ ( 
لغرض إفتتاحــه قريباً ، مؤكداً على 
ضرورة تهئية الُبنى التحتية ودراسة 
ووضع خطط للبحث عن شــراكات 
جادة مع القطاع اخلاص لتأهيل باقي 

املعامل وتطوير وتنويع املنتجـات . 
على صعيد متصل بحثـت الشركة 

التعدينيــة  للصناعــات  العامــة 
وهئية املســح اجليولوجي العراقية 
التابعتني الى وزارة الصناعة واملعادن 
األمثل  لإلستغالل  املشترك  التعاون 

للثروات املعدنيـة . 
اللجنة  اِجتمــاع  ذلك خالل  جـــاء 
التنســيقية من قسم اإلستخراج 
املعدنــي فــي شــركة الصناعات 
التعدينيــة مع املــالك املتقدم في 
أتفق  اجليولوجي حيث  املسح  هئية 
الطرفان على عدة فقرات من أهمها 
التعــاون املشــترك في إســتغالل 
املواد األولية ) اخلامـــات ( على وفق 
في  والتعــاون  اإلســتثمار  قانــون 
مجال البيانات اخلاصة باملســوحات 
والتحريات اجليولوجية لإلســتغالل 
األمثــل للثروة املعدنيــة وفق مبدأ 
احلاجة املســتقبلية في حالة تعزيز 

االحتياطيــات املطلوبــة فــي رفد 
الصناعات االستخراجية إلى حتريات 
أدق وكذلــك التعــاون فــي مجال 
اخملتبــرات وحتليل النمــاذج اخلاصة 
املعدني  االِستخراج  قسم  مبنتجات 
واإلطالع علــى البحوث املوجودة في 
هيأة املســح اجليولوجــي العراقية 
مبا يخص الثروة املعدنية ودراســتها 
اإلستفادة  لغرض  نوعيتها  وحتسني 

منها في املشاريـع . 
ان نتائـــج هذا االِجتمــاع متثل رؤية 
إلى أُسس صحيحة  واضحة تستند 
وحتقيق  الصناعة  دعــم  في  وفاعلة 
املعلومات  وتبــادل  املضافة  القيمة 
العلمية والعملية مبا يضمن التطور 
نحو بناء صناعة رصينة مع إستغالل 
املــواد األولية وفق قانون اإلســتثمار 
املعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨ املعـدل.

تقرير

وزير الصناعة يحث على الُمضي بتأهيل وتطوير معامل النسيج والجلود في الموصل 
»التعدينيـة« و«الجيولوجي« تبحثـان التعـاون لإلستغـالل األمثـل للثـروات المعدنيـة

جانب من جولة الوزير
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فالح المرسومي

عقــد املركز العراقــي للتنمية 
اإلعالميــة صباح يوم الســبت 
نوقــش  نــدوة   ٢٠٢٠/١٢/٢٦
فيها ملفان ســاخنان يشغالن 
الســاحة العراقية والرأي العام 
فيه  األول حتــدث  امللــف  فيها، 
عضــو مجلس النواب الســيد 
وكان  الســوداني  شياع  محمد 
عــن جتديــد عقــود التراخيص 
لشركات الهاتف النقال ) عراقنا 
والدعوى  وآســيا ســيل(   وزين 
القضائية التي أقامها بخصوص 
هذا التجديد الذي وقعته االمانة 
العامة لهئية االتصاالت واإلعالم 
امللف  وفي  الشــركات  هذه  مع 
الثانــي حتدث الدكتور حســني 
الهنداوي مستشار السيد رئيس 
عن  االنتخابات  لشــؤون  الوزراء 
االســتعدادات احلكومية إلجراء 
االنتخابات البرملانية املقبلة، في 
بدأ النــدوة رحب الدكتور عدنان 
السراج بضيفي املركز وباحلضور 
لطــرح موضوعــني مهمني في 
الرأي  ويشــغالن  ســخونتهما 
والشــارع ومثــار جــدل فيــه 
بهمــا مبخرجات حتقق  للوصول 
للدولة وللمواطن اخلير والصالح 
وبكون اخملاطر أصبحت كبيرة في 
جوانب عدة التي تواجه العملية 
السياســية وانعكاساتها على 
الوضــع السياســي واألمنــي 
واالقتصــادي والتــي تأتــي مع 
جمللس  املبكرة  االنتخابــات  قرب 
القوى  وتداوالت  ومواقف  النواب 

السياسية بشأنها.
 وهذا كله ما يضــع على عاتق 
مركزنا اإلعالمي مسؤلية كبيرة 
في حضورها من خالل املشاركة 
اإلعالميــة في تناولهــا وبيانها 
للمواطنني وللمعنيني بشــأنها 
على مســتوى الدولــة واجملتمع 
ومبشــاركة كل وســائل اإلعالم 
والصحافة، وفي حديث الســيد 
الســوداني أشار  النائب محمد 
إلــى انه قد ألزم نفســه بوضع 
خطة ملبادرة كبيرة مبسؤولياتها 
حلالة وجدها شاذة تؤذي االقتصاد 
العراقــي وفيهــا من الفســاد 
البنى  وتعيــق تطــور  الكبيــر 
االتصاالت  مجــال  في  التحتية 
والهواتــف النقالة موجودة في 
عقود هئيــة االتصاالت واإلعالم 

واملوقع منذ عــام ٢٠٠٧ ملدة ١٥ 
عــام تنتهي عــام ٢٠٢٢ وفيها 
مــن أضرار حيث نســبة خزينة 
الدولة منهــا ال تتجاوز ١٥باملية 
من اإليرادات املتحققة لها والتي 
يصعــب أيضــا معرفتها اصال  
والتي يصار لألسف إلى جتديدها 
من قبل الهئية مــن دون دخول 
أي شــركات جديدة للمنافسة 
من حيث السعر األفضل للدولة 
ومن حيث اخلدمة التي ال ترتقي 
لــدول اجلوار ال من حيث األداء وال 
من حيث املــردود املالي للخزينة 
وقارن ذلك مع اقــرب دولة وهي 
األردن حيــث وارد اخلزينــه مــن 
التعاقــد مع الشــركات يحقق 
لها مــا يزيد خمســة أضعاف 
مــا يتحقق للخزينــة العراقية 
من هذه العقود الســارية والتي 
جتدد رغــم كل اضرارهــا املادية 

واملعنوية.
وقــد أكد فــي حديثــه  إلى أن 
الشــركات حلــد االن  تعمل في 
اجليــل الثاني وليــس في اجليل 
لها ســتعمل  فكيف  الثالــث 
باجليل الرابع الذي يكثر التطبيل 

له  الذي  البعــض  إليه من قبل 
مصالح شــخصية فــي جتديد 

العقود على عالتها واضرارها.
 وأضــاف إلى أنه حتــى في قرار 
احملكمة الذي صدر بشأن الدعوى 
التى أقامها بشأن هذا التجديد 
الشركات  بدفع  فيه  يقرر  والذي 
ما مستحق عليها من ديون فإن 
ذلــك جتري فيه مماطــالت كبيرة 
من قبــل هذه الشــركات التي 
لــم تقــدم البيانــات الدقيقة 
فيه  التدقيق  ليصــار  والصائبة 
الدولة،  يتوجب دفعه خلزينة  وملا 
وفي اخلتام شدد وأكد على ثقته 
بالقضاء في إحقاق احلق لصالح 
الدعوى بعدم التجديد والســير 
قدما في جناح دعــواه للتجديد 
بطرق قانونية ســليمة نظيفة 
تظمن مشــاركة شركات أخرى 
وان يكون فيها لهئية االتصاالت 
ذلك  على  قــادرة  وهي  الوطنيه 
دور أكبــر فــي اقتصــاد أفضل 
تقدمه من هــذا اجلانب للدولة 
وأداء أفضل في األداء ملا يســهل 
اتصاالت املواطن وبالكلف األقل 
مؤكدا على عدم استحقاق هذه 

وفق  على  للتجديد  الشــركات 
نــص الفقرة ٦ مــن العقد في 
اجلانــب االقتصادي الذي شــاب  
ذكره  مت  مســيرة عملها كمــا 
أعــاله.، وفي امللــف الثاني جاء 
الدكتور حســني الهنداوي على 
اجلوانــب القانونيــة واالجرائية 
رئاســة  حتديد  وفي  لالنتخابات 
املفوضية  وعمل  ملوعدها  الوزراء 

ودعمها.
إلى سعي مجلس  حيث أشــار 
واجلوانب  الطرق  مبختلف  الوزراء 
للسير قدما في دعمه ونشاطاته 
االنتخابات   إجــراء  في مجــال  
مبوعدها الذي حدده في ١حزيران 
القــادم ومبــا ميكن من  العــام 
إجرائهــا بشــكل عــادل ونزيه 
وشــفاف وان تكــون بالبطاقة 
البايومترية التي طبع منها أكثر 
من ١٦ مليون بطاقة في العراق 
بعــد أن كانت تطبــع في خارج 
وغيــر مضونه  عالية  وبكلــف 
وزعت  وقــد  وأمنها  بصحتهــا 
منها بحــدود ١٣ مليون واألهم 
لدينا اآلن هو  في طبع  العشرة 
غير  للناخبني  بطاقــة  ماليــني 

املســجلني في عموم احملافظات 
ومنهــا فــي بغداد ما نســبته 
٤٠بامليــة مــن عــدد الناخبني، 
الباميوترية هي البطاقة الطويلة 
األمد و املضمونة بصحة حضور 
الصورة  خــالل  مــن  الناخــب 
عنه  فيها   املدونــة  واملعلومات 
بخالف البطاقة اإللكترونية التي 
ال حتمل صورة الناخب وتطرق في 
حديثه إلى أهمية دور املفوضية 
لالنتخابات  املســتقلة  العليــا 
اجلديــدة باعضائها حيث تدعم 
وأداء عملها  الرئاســة جهودها 
ماديا ومعنويــا ملا لدورها من أثر 
كبيــر في العمليــة االنتخابية 
 ٣٢٠ البالغة  االنتخابية  باملواقع 
موقع وفي تأمني احلكومة حماية 
الفرق اجلوالة البالغة ٧٥٠ فرقة 

واملراكز االنتخابية.
 وقد أشار الدكتور الهنداوي إلى 
نقل اســتمارات  برمجة  أهمية 
الناخبني مــن املراكز االنتخابية 
واملباشــرة  جتميعها  مراكز  إلى 
في فرزها وأهميــة حماية هذه 
املراكــز  من كل ضــرر يؤدي إلى 
تلــف االســتمارات كما حصل 

حني احترقت بعــض املراكز في 
االنتخابات املاضية.

التعــاون مع اجلهات  وأكد على 
املعنية والتوافق معها في ضمان 
حضــور الشــركات واملنظمات 
العراقية والدولية واخذ دورها في 
مراقبة سير العملية االنتخابية 
بكل حيادية وشفافية، وقد أشار 
أن نخــرج جميعا  أهميــة  إلى 
إلى  ومجتمع  دولة  مؤسســات 
إلى تعبٔيــة جماهيرية  يؤدي  ما 
شــعبية ملشــاركة واسعة في 
هــذه االنتخابات تزيد بنســبة 
املشــاركة فيها عما مضى من 
وخاصة  سابقة  انتخابية  دورات 
الدورات األخيرة في داخل العراق 
وفــي اعدادمشــاركة ناخبــني 
اخلارج  وهذا ما نحقق  به أهداف  
البالد  عمــوم  في  املتظاهريــن 

وجميع ابناء الشعب.
 وفي اخلتام كانت هناك مداخالت 
وتفاعــالت من قبل احلضور بكل 
واإلعالمية  القانونية  عناوينهم 
والصحفيــة تكاملت معها ما 
كان يبغى املركــز للوصول إليه 
من هذا التجمع في  ندوته هذه .

في ندوة المركز العراقي للتنمية اإلعالمية..

مستشار رئيس الوزراء: إعادة الثقة بالعملية االنتخابية اهم شيء عند الحكومة

السوداني: تجديد عقود الهاتف النقال موضوع
 رأي عام وفيه شبهة فساد كبيرة وواضحة جدًا

في بدأ الندوة رحب 
الدكتور عدنان السراج 

بضيفي المركز 
وبالحضور لطرح 

موضوعين مهمين في 
سخونتهما ويشغالن 
الرأي والشارع ومثار 

جدل فيه للوصول 
بهما بمخرجات تحقق 

للدولة وللمواطن 
الخير والصالح وبكون 

المخاطر أصبحت كبيرة 
في جوانب عدة

جانب من الندوة

 بغداد - الصباح الجديد: 
العالي  التعليــم  وزارة  قــررت 
والبحث العلمــي عودة املرقنة 
قيودهــم مــن طلبــة املراحل 
املنتهيــة فقط فــي اجلامعات 
من  ابتداء  واألهليــة  احلكومية 
 2002/2003 الدراســية  السنة 
مقاعد  الى   2008/2009 ولغاية 

الدراسة.
وقال املتحدث الرسمي الدكتور 
حيــدر العبــودي إن هئية الرأي 
املراحل  قررت الســماح لطلبة 
املنتهيــة املرقنــة قيودهم في 
الكليات واملعاهد في الدراستني 

من  ابتداء  واملسائية  الصباحية 
 2002/2003 الدراســية  السنة 
2008/2009 بالعودة الى  ولغاية 
املستفيدين  باستثناء  الدراسة 
مــن قرارات ســابقة أو املرقنني 
بســبب الغــش أو التزويــر أو 

العقوبات االنضباطية.
وأضاف أن على الطالب املشمول 
الى  بالعودة  تقدمي طلب  بالقرار 
الكلية أو املعهــد في موعد ال 
يوم  ابتداء من  يتجاوز أسبوعني 
األحد املوافق 27/12/2020 ، وتابع 
أن اســتالم طلبات عودة املرقنة 
 2008/2009 للسنوات  قيودهم 

 2019/2020 الســنة  ولغايــة 
املدة  بنفــس  مســتمرا  يبقى 

املشار اليها.
على صعيــد متصل اعلنت وزارة 
الطلبة  قبــول  نتائج  التعليــم 
األوائل على العراق للفروع املهنية 
بالدراسة الصباحية في اجلامعات 

للسنة الدراسية 2020/2021.
وقال الدكتــور العبودي إن الوزارة 
أصــدرت الوجبــة األولــى مــن 
اخلريجني األوائل للدراسة املهنية 
املناظرة  الكليــات  في  املقبولني 
الختصاصاتهــم فــي اجلامعات، 

للسنة الدراسية 2020/2021.

بغداد - الصباح الجديد: 
وجه وزيــر الزراعة املهندس محمد 
الى احملافظني  كرمي اخلفاجي نــداء 
بشــأن تفعيــل أجــراءات حماية 

املنتج احمللي .
واكد الوزير في بيان له على ضرورة 
باالشــراف  احملافظــون  يقــوم  ان 
والتعــاون مــع اللجان املشــكلة 
الجل حماية املنتج احمللي وحســب 
احلدود األدارية لكل محافظة ، الفتا 
الى أن اللجان املشــتركة  في كل 
محافظــة ممثلة مبديريــة  الزراعة 
و دائرة مكافحــة اجلرمية املنظمة 
والشــرطة  االقتصادية  واجلرميــة 

االحتادية والرقابة الصحية من اجل 
التفتيش والتحري عن املواد املهربة  
وعالوي  واملــوالت  االســواق  فــي 
اخلضر  والتي دخلت االسواق بطرق 
غيــر قانونية وخاصــة محصولي 
البطاطا والطماطــم،  فضال عن  
الكامل اجملمــد  وبعض  الدجــاج 
محليا   املوفــرة  احمللية  املنتجــات 

واملمنوعة من األستيراد .
ودعا الوزير في بيانه الى تشــديد 
املســربة  املواد  ومتابعة  االجراءات 
مــن احلــدود واتخــاذ االجــراءات 
،واصفاً  مروجيهــا  بحق  الصارمة 
حمايــة املنتج احمللي باملســؤولية 

الوطنية واألخالقية ، مهيباً بجميع 
احملافظني بحماية املنتج احمللي كال 
ان هذه  ضمن محافظتــه ، مبيناً 
االجراءات ســتحد من دخول املواد 

املهربة  وجتفف منابع التهريب .
وأشــار اخلفاجــي الــى ان الوزارة 
ماضية فــي دعم حمايــة املنتج 
احمللي من جانب و حماية املستهلك  
من جانب  أخر ، مشيرا الى ان هذه 
االجراءات ستســهم في تشجيع 
الزراعة  علــى  واملزارعني  الفالحني 
وزيادة االنتــاج الزراعي  كما ونوعا  
الدولة  ايــرادات  تعظيم  فضالعن 

واالعتماد على املنتج الوطني . 

التعليم تصدر قرارا بعودة المرقنة 
قيودهم من طلبة المراحل المنتهية

وزير الزراعة يوجه نداءًا للمحافظين 
بتفعيل قانون حماية المنتج المحلي
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متابعة ـ الصباح الجديد:

لوزير  املفاجئة  الزيــارة  تكن  لم 
آكار،  خلوصي  التركــي،  الدفاع 
طرابلس،  الليبية  العاصمة  إلى 
بروتوكولي لتفقد  مجرد حتــرك 
بني  يحمل  وامنا  التركية،  القوات 
طياته العديد من املؤشرات التي 
في  للوضع  متوقع  بتفجير  تنذر 

البالد.
أن  ليبيــة  وكشــفت مصــادر 
وزيــر الدفاع التركي ســيتفقد 
الكلية العسكرية في طرابلس، 
إضافة إلى لقاء الضباط األتراك 
والوقوف على  العاملني هنــاك، 
التجهيزات فــي قاعدة الوطية 

غربي البالد.
وأكدت املصادر أن زيارة »الوطية« 
إعادة  عمليات  عن  ستكشــف 
تأهيــل الهناجر مبــا ميكنها من 
املقاتلة  الطائــرات  اســتقبال 
4-« والتي تعرف  من طــراز »إف 
إذ تخطط  الطائرة«،  بـ«النعوش 
أنقرة لتعزيز وجودها جويا، بعدما 
اكتفت طوال الشــهور املاضية 
بإرســال الطائرات املســيرة من 
نوع »بيرقدار«، التي استخدمتها 

بكثافة ضد اجليش الليبي.
»النعوش الطائرة«

موقــع  إحصــاءات  وتكشــف 
تركيا  امتــالك  فاير«  »غلوبــال 
أسطوال كبيرا من مقاتالت »إف 
16« متعددة املهام، مبا يقدر بنحو 
تتمكن  لن  لكنهــا  طائرة،   210
مــن الدفع بأي منهــا إلى ليبيا 
في ظل موقفها املتأزم شــرقي 
إليها  وحاجتها  املتوسط،  البحر 
ضمن أراضيها، حيث تدور يوميا 
اعتراضات متبادلة بني الطائرات 

التركية ونظيرتها اليونانية.
ومع فشــلها في احلصول على 
طائرات »إف 35« األميركية، أبقت 
املتقادمة  طائراتهــا  على  أنقرة 
4«، حيث متتلك عددا كبيرا  »إف 
إليها في  والتي ســتلجأ  منها، 
ليبيا، خصوصــا بعد تطوير 52 
طائرة منهــا، إلى معيار »فانتوم 
الصناعات  شــركة  عبر   »2000
اجلويــة اإلســرائيلية »آي إيــه 
آي«، التــي دمجت بهــا أنظمة 
إلكترونيــات الطيــران اجلديدة، 

ورادار »إيلتــا« وأنظمــة حــرب 
إلكترونية نشطة، باإلضافة إلى 
إلكترونيــات طيران إســرائيلية 
أخرى، حســب ما جاء في موقع 
املتخصص في  »فاليت غلوبال«، 

الشؤون العسكرية.
وســبق أن تعاونــت تركيــا مع 
الشركة نفسها من خالل إنفاق 
150 مليــون دوالر إلنتاج صواريخ 
»أرض – جــو« طــراز »بوبــاي«، 
مكبرة  صفقة  ضمن  ذلك  وكان 
لتطوير طائــرات مقاتلة ودبابات 
وصناعة طائرات استطالع بدون 
محمولة  إنــذار  وطائــرة  طيار، 
جــوا، ونظــام »الســهم )آرو(« 
املضاد للصواريخ، حسب دراسة 
ســابقة ملدير برنامج الدراسات 
العســكرية واألمنية في معهد 
األدنى،  الشرق  لشؤون  واشنطن 

مايكل آيزنشتات.
ورغــم مــا خصصتــه تركيــا 
لتحديث أسطولها من مقاتالت 
»إف 4« إال أنهــا تظل »ســيئة 
الســمعة«، بحسب ما كشف 

تقرير ســابق ملوقــع »مونيتور« 
الضوء  ســلط  الذي  األميركي، 
فــي تقرير ســابق، علــى كثرة 
حوادث الســقوط التي تعرضت 
لها، وأشهرها ما وقع في مارس 
 3 2015، حــني حتطمت  العــام 
طائــرات من هذا الطــراز خالل 
أســبوع واحد، ما أودى بحياة 6 
طيارين في حينها، مفجرة حالة 
غضــب داخلية، حيــث وصفت 

بـ«النعوش الطائرة«.
علــم  علــى  كانــت  اليونــان 
باخملططــات التركيــة لتعزيــز 
وجودها في ليبيا، وهو ما تناقلته 
وزير  لسان  على  إعالمها  وسائل 
دندياس،  نيكــوس  خارجيتهــا، 
الذي أكد سعي أثينا إلى إحباط 
مخطط تركيا الرامي إلى إقامة 
ساحل  على  عســكرية  قاعدة 
ليبيا فــي منطقــة قريبة من 

جزيرة كريت اليونانية.
وقال دندياس، إن بالده »تســعى 
عســكرية  قاعدة  إقامــة  ملنع 
أنه  مضيفا  ليبيــا«،  في  تركية 

»يجب ضمان أن تكون الشواطئ 
الليبيــة املقابلة جلزيــرة كريت 
اليونانية آمنة عبر سيطرة قوى 
نظامية عليها وليس مجموعات 
واملرتزقة«، في  امليليشــيات  من 
اإلرهابية  اجملموعات  إلى  إشــارة 
التي تدعمها أنقرة في طرابلس 

ومحيطها.
وفــي خطابــه مبناســبة عيد 
استقالل ليبيا أمام حشد كبير 
العام  القائد  القوات، بعــث  من 
املشير،  الليبي  الوطني  للجيش 
خليفــة حفتر رســالة واضحة 
لألتراك قائال إنه ال خيار أمامهم 
ســوى مغادرة البالد »ســلما أو 

حربا«.
إلى  اجليش  قــوات  ودعا حفتــر 
التأهب اســتعداد لطرد القوات 
مــن  وميليشــياتها  التركيــة 
»يجب  الليبية، مضيفا  األراضي 
أن نصوب نيران أســلحتنا نحو 
تركيا«، كما أكد أنه على الليبيني 
التحرير مــن جديد  رايــة  »رفع 
ضد العــدو التركي املتغطرس«، 

مشيرا إلى أن »احلرب بدأت تلوح 
في األفق«.

الدولي،  القانــون  أســتاذ  ويرى 
أن  الزبيــدي،  محمــد  الليبــي 
خطاب املشــير حفتر، الذي أكد 
فيه إصــرار اجليش الليبي خلوض 
املعركــة ضد »احملتــل التركي«، 
دفع خلوصي أكار للتواجد حاليا 
في ليبيا، كنوع مــن الرد بأنهم 
تلك  تأتي  ســيبقون فيها، كما 
الزيارة بالتزامن مع متديد البرملان 
التركي ملهمــة القوات التركية 
ليبيــا، وكأنهــم يبعثون  فــي 
رسالة اســتخفاف باملؤسسات 
القانونية في البالد، وعلى رأسها 

مجلس النواب.
وأضــاف الزبيــدي فــي حديث 
صحفــي أن زيــارة أكار هدفها 
أيضا إفشال اللجنة العسكرية 
املشــتركة »5+5«، التي حققت 
املاضية،  الفترة  متتالية  جناحات 
منهــا التوصل إلــى اتفاق دائم 
لوقف إطــالق النار، وأخيرا اتفاق 

تبادل أسرى.

من جانبــه، يتفق الكاتب واحمللل 
مع  امليسوري،  احلســني  الليبي، 
وجهة النظر التــي تربط الزيارة 
بخطاب املشــير حفتر الذي أثار 

قلقهم.
ورجح امليســوري، في تصريحات 
صحفية خاصــة أال تقدم تركيا 
على حتريك اجلبهــات وبدء حرب 
الــذي أكد  الليبي،  مع اجليــش 
إطالق  بوقــف  التزامــه  مــرارا 
النار، لكن يبقــى األمر في إطار 
ممارســة الضغط السياسي من 
أجل حتقيق مكاســب في احلوار 
السياســي الدائر حاليا في بني 

األطراف الليبية.
ونبه إلــى إغفال الكثيرين خطر 
مع  التركية  األمنيــة  االتفاقية 
حكومــة الغــرب، والتــي متثل 
غير مسبوقا ملؤسسات  اختراقا 
مبقتضاهــا  حيــث  الدولــة، 
تركيــة  شــركات  ســتحصل 
علــى عقــود لتأمــني املطارات 
بها  اإللكترونيــة  واملنظومــات 

واألمن السيبراني.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
إن  الســوداني،  اإلعــالم  وزيــر  قال 
معظم  علــى  ســيطر  الســودان 
اإلثيوبيني  يتهــم  التــي  األراضــي 
بالتعــدي عليهــا قرب احلــدود بني 

البلدين.
وتصاعد التوتر في املنطقة احلدودية 
منذ اندالع الصراع في إقليم تيغراي 
شــمالي إثيوبيا في أوائــل نوفمبر، 
ووصول ما يربــو على 50 ألف الجئ 

إلى شرق السودان.
وتركــزت اخلالفــات علــى األراضي 
الزراعيــة في الفشــقة، التي تقع 
ضمن احلدود الدولية للسودان، لكن 
يســتوطنها مزارعون إثيوبيون منذ 

فترة طويلة.
ووقعت اشــتباكات مســلحة بني 
القــوات الســودانية واإلثيوبية في 
األســابيع األخيرة، واتهــم كل من 
اجلانبــني اآلخــر بالتحريــض على 

العنــف. وأجرى البلــدان محادثات 
هذا األسبوع في اخلرطوم حول تلك 

القضية.
اإلعالم فيصــل محمد  وزيــر  وقال 
االول الســبت:  لرويترز امس  صالح 
»نحن نؤمن باحلوار حلل أي مشكلة... 
بواجبه  ســيقوم  جيشــنا  لكــن 
حاليــا  أراضينــا.  كل  الســترجاع 
استعاد جيشــنا ما بني 60 إلى 70 

باملئة من األراضي السودانية«.

وتابع قائــال إن القوات الســودانية 
وإن  دفاعــي  بشــكل  حتركــت 
االشــتباكات توقفت خالل اليومني 

املاضيني.
وأضاف صالح: »تقارير االستخبارات 
السودانية أكدت أن تنظيم وتدريب 
وتســليح القــوات التــي هاجمته 
قــوات  بــل  مليليشــيات  ليســت 

نظامية«.
وقبيل احملادثات هذا األسبوع، قال وزير 

ميكونني،  دمييكي  اإلثيوبي  اخلارجية 
الســوداني شن هجمات  إن اجليش 

بدأت في التاسع من نوفمبر.
للمزارعني  الزراعية  »املنتجات  وقال: 
ويتم  للنهــب  تتعرض  اإلثيوبيــني 
تخريب مخيماتهم كما مينعون من 
جني ثمار مزارعهــم. وقتل وأصيب 

عدد من املدنيني«.
وألقى رئيــس الــوزراء اإلثيوبي أبي 
اخلميس  صــدر،  بيــان  فــي  أحمد 

املاضــي، باللوم في أعمــال العنف 
على »أطراف لها دوافع خفية إلثارة 

العداء والشك بني الشعبني«.
ويقول املســؤولون الســودانيون إن 
السنوات  في  ترسيمها  احلدود جرى 
األولــى من القــرن العشــرين، وإن 
املفاوضــات اقتصرت على محادثات 
على  إضافية  عالمات  وضع  بشــأن 
األرض كل كيلومتريــن بدال من كل 

عشرة كيلومترات.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
املكســيكية  الصحة  وزارة  قالــت 
إنها ســجلت أمس االول الســبت 

4974 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس 
كورونا و189 وفاة جراء الفيروس، في 
انخفاض شــديد عــن 9679 إصابة 

و665 وفاة في اليوم السابق.
وبذلــك ارتفــع العــدد اإلجمالــي 
لإلصابات في املكســيك إلى مليون 

و377217 والوفيات إلى 122026.
وتقــول احلكومة إن العــدد الفعلي 
األرجح  أكبر بكثيــر على  لإلصابات 

من الرقــم املعلــن. وتتواصل أعداد 
ضحايا فيروس كورونا في تســجيل 
ارتفاع مطرد، حيث حصد الوباء أرواح 

مليون وأكثر 741 ألف شخص حتى 
اآلن، فيمــا مت تســجيل 79.3 مليون 

إصابة حول العالم.

السودان يستعيد السيطرة على معظم أراضيه مع إثيوبيا

انخفاض كبير في عدد إصابات كورونا الجديدة في المكسيك

تحركات اكار تنذر باشعال حرب شاملة في ليبيا 
ترجيحات باستعانة تركيا ب«النعوش الطائرة« 

كشفت مصادر 
ليبية أن وزير الدفاع 

التركي سيتفقد 
الكلية العسكرية 

في طرابلس، إضافة 
إلى لقاء الضباط 
األتراك العاملين 

هناك، والوقوف على 
التجهيزات في قاعدة 

الوطية غربي البالد

خلوصي آكار مع خالد املشري رئيس اجمللس االعلى للدولة في ليبيا

متابعة ـ الصباح الجديد:

بــدأت امــس األحد، معظــم الدول 
التطعيم  حمالت  رســمياً  األوروبية 
ضد وباء »كوفيــد - 19«، على خطى 

كثير من البلدان األخرى.
يأتي هــذا، بعد أقل من أســبوع من 
إعطاء االحتاد األوروبي الضوء األخضر 

للقاح »فايزر - بايونتيك«.
ووصلــت اجلرعات األولــى من اللقاح 
ضد الفيروس الذي تتفشــى ساللة 
جديدة منه من بريطانيا إلى دول عدة 
فــي العالم، إلى الــدول األعضاء في 

االحتاد األوروبي امس االول السبت.
في فرنســا، مت إرســال 19500 جرعة 
املركزية ملستشفيات  الصيدلية  إلى 
باريس، حيــث قام املوظفــون الذين 
يضعون أقنعة وقفازات واقية خاصة 
ضد البرد )يتم تخزين اللقاح في 70- 
درجة مئويــة( بنقــل الصناديق إلى 

ثالجات خاصة.
وأكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه 
فيران أن اللقاح الذي طورته شــركتا 
»فايزر«األميركية و«بايونتيك« األملانية 
»يحمي 95 في املائــة من األفراد من 
للفيروس  احلادة  باألشــكال  اإلصابة 

وينقذ العديد من األرواح«.
األولى  واجملر وسلوفاكيا  أملانيا  وكانت 
في تطعيم ســكانها قبــل يوم من 

اإلطالق الرسمي للحملة.

إديث كواتســاال  أملانيــا، كانت  وفي 
أول شــخص يتلقى لقــاح »فايزر - 
بايونتيك« وتبلغ من العمر 101، وهي 
من ســكان دار لرعاية املســنني في 

منطقة ساكسونيا أنهالت )شرق(.
وفي اجملر، كانت الطبيبة أريني كيرتس 
في مستشــفى ســاوث بيست في 
العاصمــة بودابســت أول من تلقى 
اللقاح. وقالت: »كنت أنتظر احلصول 
عليه منذ وقت طويل ألن قدرتي على 
العمــل بهــدوء وأمــان تعتمد على 

اللقاح«.
أما في ســلوفاكيا، فكان املتخصص 
في األمراض املعدية فالدميير كركميري 

أول من مت تطعيمه في نيترا )غرب(.
وقبل االحتــاد األوروبي، بــدأ كثير من 
الدول األخرى احلمــالت للتلقيح ضد 
»كوفيد - 19« الذي أودى بحياة مليون 
و750 ألفاً و780 شــخصاً على األقل، 
شــخص  مليون  ثمانني  نحو  وأصاب 
في كل أنحــاء العالم، وفقاً للبيانات 
وكالة  التــي جمعتهــا  الرســمية 
الصحافــة الفرنســية امــس االول 

السبت.
وقد بــدأت روســيا التي جتــاوز عدد 
اإلصابــات فيها عتبــة ثالثة ماليني 
امس االول السبت، واململكة املتحدة 
والواليات املتحدة وكندا واملكســيك 
سكانها  تطعيم  وغيرها،  وتشــيلي 
في ديســمبر )كانــون األول(. وكانت 
الصني أول دولة قامت بذلك الصيف 

املاضي.
اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيس  وأعلــن 
بنيامني نتنياهو امس االول الســبت، 
أن إسرائيل تعتزم تلقيح ربع سّكانها 
ضد فيروس كورونا في غضون شــهر 
إلى احلياة الطبيعية  العودة  من أجل 

ما قبل كورونا.
يتلّقى  إســرائيلي  أول  كان  ونتنياهو 
الّلقاح في 19 ديســمبر، قبل إطالق 
برنامــج التلقيــح الوطنــي االثنني 

املاضي.
إصابات  اكتشافها  عدة  دول  وأبلغت 

بفيروس كورونا امس االول الســبت 
املتحّور على أراضيها من بينها كندا 
واليابان،  وإسبانيا  والسويد  وإيطاليا 
بعد اإلعالن هذا األســبوع عن وجود 
حــاالت في فرنســا وأملانيــا ولبنان 

والدمنارك.

ووفقاً لدراســة أجرتهــا كلية لندن 
فإن  االســتوائي،  والطــب  للصحة 
هذه الساللة اجلديدة معدية بنسبة 
مــن »50 إلــى 74 في املائــة« أكثر 
من ســابقاتها، ما يثيــر مخاوف من 
ارتفاع احلاالت الشــديدة التي حتتاج 
إلى عناية مركزة في املستشــفيات 
والوفيات في عام 2021 مقارنة بعام 

.2020
وبعد اكتشــاف هذه الســاللة من 
»كوفيد - 19«، عّلقت عشرات الدول 
والبرية  والبحريــة  اجلويــة  رحالتها 
مع اململكة املتحدة، ما تســبب في 
فوضــى فــي ضواحي دوفــر )جنوب 
شــرق( حيث توقفت آالف الشاحنات 

أليام.
من جانبها، قررت اليابان التوقف عن 
استقبال الوافدين اجلدد من األجانب 
غيــر املقيمني علــى أراضيهــا بدءاً 
من اليوم االثنــني حتى نهاية )كانون 

الثاني(.
وفي مواجهة املعدالت املرتفعة لعدد 
اإلصابــات بـ«كوفيد - 19« التي تعد 
مثيرة للقلق، فــرض كثير من الدول 
تقييدية، مثل  تدابيــر  مرة جديــدة 
على  فرضت حجــراً  التي  النمســا 

سكانها السبت حتى 24 يناير.
وكانــت إيطاليا وآيرلنــدا قد أعادت 
التدابير التقييديــة قبل عيد امليالد، 
احمللية  اإلغــالق  عمليات  أثــرت  وقد 
أو القيــود الشــديدة علــى ماليني 

األشخاص في اململكة املتحدة.
اإلسرائيلية  احلكومة  كذلك، فرضت 
من جانبها حجراً شــبه كامل امس 

األحد على سكانها.
وحّذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه 
فيران من أن فرنسا ال تستبعد فرض 
إغالق ثالث إذا تفاقم الوضع الوبائي. 
وتخشى السلطات من وصول موجة 
ثالثة إلى البالد خالل األسابيع املقبلة 

بعد احتفاالت نهاية العام.
وما زالت الواليات املتحدة هي الدولة 
بالوباء، سواء من حيث  األكثر تضرراً 
عــدد الوفيــات )331 ألفــاً و740( أو 
اإلصابات )18 مليوناً و942 ألفاً و524(.
وقد حــّذر الرئيس األميركي املنتخب 
جــو بايــدن ليلــة امــس االحد من 
»عواقب وخيمة« إذا اســتمر الرئيس 
املنتهية واليته دونالد ترمب في تأخير 
توقيع خطة التحفيز االقتصادي التي 
أقّرهــا الكونغــرس ملواجهة تبعات 
»كوفيد - 19« والبالغة قيمتها 900 

مليون دوالر.
أما رئيس منظمــة الصحة العاملية 
فقد  غيبريســوس  أدهانوم  تيدروس 
حّذر في فيديو األحد، ملناســبة اليوم 
العاملي للتأهب لألوبئة، من أن الوباء 
الناجم عن فيــروس كورونا لن يكون 
األخيــر. وقــال إن محاوالت حتســني 
صحــة اإلنســان »محكــوم عليها 
بالفشل« إذا لم نتعامل مع مشكلة 

تغير املناخ ورعاية احليوان.

االتحاد األوروبي يبدأ حملته لتلقيح سكانه ضد »كوفيد - 19«

تقـرير

تشيكية من محاربي احلرب العاملية الثانية تتلقى اللقاح

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت الســلطات الصحية الكنديــة، امس االول 
السبت، عن تسجيلها أول إصابتني بالساللة اجلديدة 
لفيروس كورونا املســبب لعدوى »كوفيد19-«، في 

والية أونتاريو.
وقالــت وزارة الصحة في الوالية، فــي بيان أصدرته 
امس االول السبت ، إن اإلصابتني مت تسجيلهما لدى 
زوجــني من جنوب أونتاريو، مشــيرة إلى أنه ال توجد 
حاليــا أي معلومات حول ســفرهما إلــى اخلارج أو 

مخالطتهما مع مصابني.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تدخل فيه أونتاريو 
الســبت إلى نظام اإلغالق العام على خلفية ارتفاع 

اإلصابات اليومية بفيروس كورونا.
وأعلــن وزير الصحة البريطاني، مــات هانكوك، يوم 
14 ديسمبر، أن علماء بالده اكتشفوا ساللة جديدة 
مــن فيروس كورونا، فيما ذكر رئيــس الوزراء، بوريس 
جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر 
عدوى بنسبة %70 حســب املعطيات األولية، لكنه 
لفت إلى عدم وجــود أي بيانات تشــير إلى أن هذه 

الساللة تعد أكثر فتكا.
وأدى هذا التطور إلى إعالن عدد من دول العالم، بينها 

كندا، تعليق الرحالت اجلوية مع اململكة املتحدة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفادت وكالة األنباء اللبنانية الرســمية، أّن عدداً 
من املواطنني في شــمال لبنان أضرموا النار في 
مخّيــم لالجئني الســوريني امــس االحد ، بعد 
شــجار اندلع بني أحد أفــراد عائلتهم و«عّمال 

سوريني«.
وأّكدت املفوضية العليا لشؤون الالجئني في األمم 
املّتحدة، أّن حريقاً كبيراً اندلع في مخّيم لالجئني 
مبنطقة املنية، وأّن عدداً مــن اجلرحى نقلوا إلى 

مستشفى قريب، من دون حتديد عددهم.
وقال املتحّدث باســم املفوضية خالــد كّبارة، 
لوكالــة فرانس بــرس، إّن »احلريق امتــّد لكّل 
مســاكن اخملّيم« املبنية من مواد بالســتيكية 
وخشــبية، والتي تقيم فيها حوالى 75 أســرة 

سورية الجئة.
وأضــاف أّن عــدداً من هذه العائــالت هربت من 
اخمليم »بسبب اخلوف الناجم عن أصوات شبيهة 

باالنفجارات ناجتة عن انفجار قوارير غاز«.
وأوضــح املتحّدث أّن حجم احلريــق كان ضخماً 
بسبب املواد السريعة االشــتعال املبنية منها 

مساكن اخملّيم ووجود قوارير غاز فيه.
وقال: »البالســتيك واخلشــب مادتان ســريعتا 
االشــتعال لوحدهما، فكيــف إذا كانت هناك 

قوارير غاز أيضاً؟«. 
ووفقــاً للوكالة الوطنية لألنباء الرســمية فإّن 
»إشــكاالً حصل بني شخص من آل املير وبعض 
العّمال الســوريني العاملني في املنية، أّدى إلى 

تضارب باأليدي وسقوط ثالثة جرحى«.
وأوضحــت الوكالة أّنــه إثر اإلشــكال »تدّخل 
عدد من الشــّبان من آل املير وعمدوا إلى إحراق 
بعض خيم النازحني الســوريني في املنية« قبل 
أن »تتدّخل ســيارات الدفاع املدني وتعمل على 
إخماد احلريق، فيما تدخلت قوة من اجليش وقوى 

األمن لضبط الوضع«.
ويقّدر لبنان عــدد الالجئني الســوريني املقيمني 
على أراضيه بحوالى 1.5 مليون الجئ، نحو مليون 
منهم مســجلون لدى مفوضية شؤون الالجئني. 
ويعيش هؤالء في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها 
التي عمقها تفّشــي فيروس  األزمة االقتصادية 
كورونا املســتجّد، ثم االنفجار الكارثي الذي وقع 

في مرفأ بيروت في أغسطس املاضي.

كندا تسجل أول إصابتين 
بساللة كورونا الجديدة 
المكتشفة في بريطانيا

حريق بمخيم لالجئين 
السوريين بعد شجار 

باأليدي في لبنان
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بغداد ـ الصباح الجديد:   
كشــفت اللجنة املالية النيابية ، من وراء 
رفع ســعر صرف الدوالر مقابل الدينار في 

العراق.
وقــال عضــو اللجنة احمد حمه رشــيد 
في تصريح صحفي، أن »رفع ســعر صرف 
الدوالر مقابل الدينار العراقي جاء بناًء على 
مقتــرح تقدم به كل مــن البنك وصندوق 
الدوليان وذلك خــال اجتماع عقد  النقد 
بينهمــا ووزارة املاليــة قبــل أســبوعني 
للتباحث بشــان إيجاد حلول لازمة املالية 

التي مير بها العراق«.
وبــني، إن »البنك الدولي اقترح رفع ســعر 
صرف الــدوالر إلى 1660 دينار في حني كان 
مقترح صندوق النقد الدولي أن يكون سعر 
الصرف للمائة دوالر 130 ألف دينار عراقي، 
لكن العراق قرر أن يكون السعر 1450 دينار 

لكل دوالر«.
يذكر ان البنك املركزي العراقي قرر في 19 
من كانون األول اجلاري تعديل ســعر صرف 
الــدوالر هي  1450 دينارا لكل دوالر ســعر 
شــراء العملة األجنبية مــن وزارة املالية. 
1460 دينــارا لكل دوالر ســعر بيع العملة 
األجنبية للمصارف. 1470 دينارا لكل دوالر 

سعر بيع العملة األجنبية للجمهور.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تواصلت مبيعــات البنك املركزي العراقي، 
من الدوالر بالتراجع للجلسة الرابعة على 

التوالي.
وبحسب النشــرة اليومية للبنك عن مزاد 
العملة فان إجمالــي البيع ألغراض تعزيز 
األرصــدة في اخلارج ) حــواالت، إعتمادات ( 
بلغت 67 مليوناً و905 اآلف دوالر، أما البيع 

النقدي فبلغ 700 ألف دوالر.
وبلغت إجمالي املبيعات الكلية 68 مليوناً 
و605 مايــني دوالر.، وكانــت مبيعات مزاد 
العملة األجنبيــة ليوم اخلميس 76 مليون 

دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــف اخلبير االقتصادي، نبيل املرســومي 
امس األحد  عن نســبة زيادة اعداد املوظفني 

في العامني االخيرين )2019،2020(.
وقال املرسومي في منشور عبر )فيسبوك( إن 
»عدد املوظفني على املــاك الدائم ارتفع إلى 
3.250 مليــون موظف بزيــادة مقدارها  315 
الف موظف وبنسبة زيادة %11 عن عام 2019 
منها 172 الف درجة مســتحدثة عام 2019 
و109 الف درجة مســتحدثة عام 2020 و 34 

الف درجة مستحدثة عام 2021 ».
واضاف أن »هــذه الزيادة الكبيــرة في اعداد 
املوظفني تنسجم مع سلوك الدولة الريعية 
في العراق التي تســعى الــى خلق الوظائف 
العامــة المتصــاص بعــض العاطلني عن 

العمل«.
وتابع أن »هذه الزيادة جاءت نتيجة فشل عمل 
الدولة فــي بناء وتهيئة البيئــة االقتصادية 
املناســبة التي تــؤدي الى خلــق فرص عمل 
عديــدة الســتيعاب البطالــة املليونية في 
العــراق وخاصة البطالة بني الشــباب الذين 
يزدادون سنويا مبعدالت مرتفعة ويدخلون الى 
ســوق العمل الذي تتميز بالبطالة الواسعة 

والعمالة الناقصة«. 

المالية النيابية تكشف 
البنك وصندوق النقد 

الدوليان وراء رفع الدوالر

مبيعات البنك المركزي 
للدوالر تواصل االنخفاض 

للمرة الرابعة

خبير اقتصادي يكشف 
نسبة الزيادة باعداد 

الموظفين 

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

يشــهد العــراق هــذه األيام، 
خصوصاً فــي العاصمة بغداد 
األوســط،  الفرات  ومحافظات 
تراجعــاً كبيــراً فــي معدالت 
إلى  الكهربائية  الطاقة  جتهيز 
منازل املواطنني بحيث ال تتجاوز 
ســاعات   5 التجهيز  معدالت 
في بعــض األيام، ما يفاقم من 
معاناة الســكان في ظل تزايد 
الطلب مع االنخفاض الشديد 
في درجات احلــرارة واحلاجة إلى 
أجهــزة التدفئــة التي تعتمد 

على الطاقة الكهربائية.
وفيمــا تطالب جلنــة الطاقة 
كبــار  باســتبدال  النيابيــة 
الكهرباء  وزارة  املســؤولني في 
لتافي انهيار املنظومة احملتمل، 
تعــزو وزارة الكهرباء اخللل في 
تراجع إنتــاج الطاقة إلى قيام 
إيران بإيقــاف الغاز املصّدر إلى 
العــراق الذي يعمــل به بعض 
في  الطاقة  إنتــاج  محطــات 
البــاد، نتيجــة عدم إيفـــاء 
العـــراق بالديـون املستحقـة 

لطهـران.
ويقــول املتحدث باســم وزارة 
الكهربــاء أحمد العبــادي: إن 
»التراجع احلاد في إنتاج الطاقة 
توقف  عن  ناجــم  الكهربائية 
بالغاز  العــراق  بتزويد  طهران  
واجبة  مســتحقات  بســبب 

الدفع بذمة العراق«. 
ويضيــف العبــادي في حديث 
صحفــي أن »اجلانــب اإليراني 
كان يجّهز العراق سابقاً بنحو 
لليوم  50 مليون متــر مكعب 
الواحد، أما اليوم فا يصل إلينا 
إال نحو 5 مايــني متر مكعب، 
ما تســبب في تراجع كبير في 

اإلنتاج«. 
ويتابــع: »ســبق وحذرنا من أن 
ملــف الكهربــاء قــد يطيح 
بأي حكومة فــي حال لم تتم 
صحيحة.  بصــورة  معاجلتــه 
التفاوض  اليوم،  احلكومة  أمام 
مع اجلانب اإليراني حول الديون 

وهناك  إطاقها،  أو  املستحقة 
أيضاً، خيــار اإليعاز إلــى وزارة 
بالوقود  الغاز  لتعويض  النفط 

السائل«.
ويستبعد العبادي إمكانية قدرة 
التعويض،  علــى  النفط  وزارة 
ذلــك أن »العــراق بحاجة إلى 
نحو 23 ألف متــر مكعب في 
السائل، وهذا  الوقود  اليوم من 
اإلنتاجية  إمكاناتهــا  خــارج 
ولم يتبــقَّ أمــام احلكومة إال 
بتأجيل  اإليراني  اجلانــب  إقناع 
الديوان املستحقة، ورمبا هذا ما 
زيارة وزير الطاقة  سيحدث في 
اإليرانــي إلى العــراق املتوقعة 

الثاثاء املقبل«.
وعن مقدار ما فقدته الشبكة 
األســابيع  فــي  الكهربائيــة 
األخيــرة، يؤكد العبــادي أنها 
»فقدت نحــو 9 ميغاواط، كان 
لدينــا نحو 19 ألــف ميغاواط 

في أوقات الــذروة في الصيف 
واليــوم لدينــا نحــو 10 آالف 
فقط، 6 منها ُفقدت بس توقف 
أعمال  نتيجة  و3  اإليراني  الغاز 

الصيانة الدورية«.
وتعرضت الســلطات العراقية 
املتعاقبــة النتقــادات الذعــة 
الغــاز  اســتغالها  لعــدم 
اســتخراج  لعملية  املصاحب 
الغاز  على  واعتمادهــا  النفط 
املستورد بدالً عن ذلك، وحسب 
بعض التقديــرات اخملتصة فإن 
أعوام طويلة  يقوم منذ  العراق 
بإحــراق الغاز املصاحب وال يتم 
 700 يفوق  مبتوسط  استغاله 

مليون متر مكعب يومياً.
مشــكلة  لتجاوز  خطوة  وفي 
الهدر في الثروة الغازّية، افتتح 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
املاضي،  الشــهر  الكاظمــي، 
أضخم برج محلي إلنتاج الغاز 

النفط،  الســتخراج  املصاحب 
من حقول اخلــام العماقة في 
اجلنوبية  البصــرة  محافظــة 
400 مليون  إلــى  بطاقة تصل 
قياسيـــة  مكعبـــة  قـــدم 

يوميـاً. 
وقالــت وزارة النفط في حينها 
إن »البرج اجلديد يعد األكبر في 
مشــروع غاز البصرة، ويُفترض 
أن يتــم االنتهــاء مــن إجنــاز 
اجلديد  املشــروع  من  املرحلتني 
خطة  ضمــن   2022 بنهايــة 
الــوزارة للتخلص مــن ظاهرة 
حرق الغاز في حقول التراخيص 

النفطية«.
ما يعني أن الباد لن تكون قادرة 
احمللية  حاجتها  تغطيــة  على 
من الغاز قبل مرور نحو سنتني. 
من جانبه، طالــب عضو جلنة 
النفط والطاقة البرملانية همام 
التميمي، أمــس، رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي باستبدال 
الكــوادر املتقدمــة وقيــادات 
وزارة الكهرباء بعد ما ســّماه 
»الفشــل الكبير« في معاجلة 
إلى  ووصولها  الكهربــاء  أزمة 

مرحلة االنهيار.
التميمي في تصريحات:  وقال   
انهيار  مــن  وحذرنــا  »ســبق 
املنظومــة الكهربائيــة فــي 
عموم احملافظات نتيجة للتلكؤ 
التعامل مع املشــكات  فــي 
العمل،  في  التخبط  واستمرار 
مــا أدى إلــى تراجــع كميات 
في  وتســبب  املنتجة  الطاقة 
تراجع ساعات التجهيز اليومي 
إلى أدنى املســتويات في عموم 

احملافظات«. 
النفــط  »جلنــة  أن  وأضــاف 
والطاقــة النيابيــة ســبق أن 
قدمت العديــد من املاحظات 
لواقع  واملقترحــات  واملعاجلات 

لم  لكن  الكهربائية  املنظومة 
جنــد أي متابعــة أو تفاعل مع 
نتيجة  وكانت  املقترحات،  تلك 
املتردي  الوضــع  التعنت  حالة 
للمنظومة الكهربائية في هذا 
الوقت من العام وال نعلم ما هو 
حالها في حال وصول موســم 

الذروة في فصل الصيف«.
وشــدد التميمي على »أهمية 
إيجاد حلــول فعلية وحقيقية 
لواقع الكهرباء في البلد وإنهاء 
حالة التخبط واحملسوبية التي 
أوصلتنا إلى هذا املستوى ورمبا 
إلى األســوأ في املستقبل في 
حال عدم املعاجلة الســريعة«. 
كان البرملان العراقي قد شّكل 
جلنة  املاضي،  )متــوز(  يوليو  في 
ملف  فــي  للتحقيق  خاصــة 
وجود  إلى  وخلصــت  الكهرباء 
هــدر يقدر مبليــارات الدوالرات 

نتيجة الفساد وسوء اإلدارة.

توقف الغاز اإليراني يتسبب بتراجع
معدالت تجهيز منظومة الكهرباء 

مطالبات نيابية باستبدال كبار المسؤولين في الوزارة

تعزو وزارة الكهرباء 
الخلل في تراجع إنتاج 
الطاقة إلى قيام إيران 
بإيقاف الغاز المصدّر 
إلى العراق الذي يعمل 
به بعض محطات إنتاج 
الطاقة في البالد
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أول  اخلام  النفط  أسعار  سجلت 
سبعة  منذ  أســبوعية  خسارة 
أســابيع، وبعد تســجيل أعلى 
 9 مســتوى من املكاســب في 
أشــهر، حيث خســر خام برنت 
2 فــي املائة، بينما خســر اخلام 
األمريكــي 1.5 فــي املائة، وذلك 
على الرغم من أن األسعار تلقت 
في نهاية األسبوع أخبارا إيجابية 
توصل  مع  للمكاســب،  داعمة 
االحتــاد األوروبــي وبريطانيا إلى 
اتفاق بشــأن العاقات التجارية 
لتنظيــم مرحلة مع بعد اخلروج 

البريطاني من االحتاد األوروبي.
السعرية  التقلبات  وســيطرت 
مدار  علــى  اخلام  النفــط  على 
األسبوع بسبب مخاوف السالة 
اجلديدة مــن وباء كورونا وتأثيرها 
فيما  الطلــب،  إضعــاف  فــي 
توزيع  تلقت األســعار دعما من 
اللقاحات على نطاق واسع التي 

تبدأ في االحتاد األوروبي أمس.
وتتأهــب الســوق ألول اجتماع 
شــهري لتحالف "أوبك+" في 4 
كانون الثاني املقبل الذي سيعيد 
تقييــم وضع الطلــب والعرض 
للتطــورات  وفقــا  واخملزونــات 
األخيــرة، وينظــر فــي وضــع 
فبراير  في  النفطيــة  اإلمدادات 
املقبل بعدما متت زيادة اإلمدادات 
بـ500 ألف برميل يوميا في يناير، 

كما ظهرت مؤشرات جديدة عن 
تقلص مســتوى فائض اخملزونات 

النفطية األمريكية.
وفي هــذا اإلطار، ذكــرت وكالة 
للمعلومات  الدوليــة  "باتس" 
النفطيــة أن العقــود اآلجلــة 
للنفــط تلقت دعمــا جيدا من 
التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة 
خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد 
األوروبي، وســاعد على مكاسب 
األمريكي،  الدوالر  ضعف  النفط 
ينص  االتفــاق  أن  إلى  مشــيرة 
على حترير التجارة من الرســوم 
الرغم  اجلمركية واحلصص، على 
من خروج بريطانيا من الســوق 
املوحدة لاحتــاد األوروبي واالحتاد 

اجلمركي.
إلى  للوكالة  تقرير حديث  وأشار 
للنفط  اآلجلة  العقود  ارتفاع  أن 
الطلب  بفعل مخاوف  اخلام جاء 
ساالت  أثرت  حيث  املســتمرة، 
جديدة من COVID-19 وعمليات 
املعنويات  املتصاعدة في  اإلغاق 
االقتصاديــة، حيث تظــل أوروبا 
خاصــة بريطانيــا فــي قبضة 
يســببها  التي  اإلغاق  عمليات 

فيروس كورونا.
ولفــت إلــى اســتمرار اجلــدل 
اإلغاثة  تدابير  حول  السياســي 
املاليــة األمريكية بعد أن طالب 
الرئيس األمريكــي دونالد ترمب 
بتغييــرات في حزمــة التحفيز 

التــي وافق عليهــا الكوجنرس، 
ومع ذلك ما زال املتابعون لسوق 
النفــط يتوقعــون أن يتم إنهاء 
صفقــة التحفيــز فــي نهاية 

املطاف.
وأشار إلى أن الســوق يبدو وقد 
إلى حد كبير عن رفض  تغاضت 
الرئيــس دونالــد ترمــب حزمة 
التحفيز، وعلــى الرغم من كل 
ذلك فــإن التوقعات تشــير إلى 
حتفيز،  صفقة  ظهور  اســتمرار 
وهنــاك احتمــال أن تكون هذه 
الصفقة أكبر، بحسب عديد من 

محللي السوق.
وذكر أن العقــود اآلجلة للنفط 
اخلام كانت محدودة النطاق إلى 
حد ما في نهاية األسبوع املاضي، 
عند  دعما  األسعار  وجدت  حيث 
مستويات شوهدت آخر مرة في 
فبراير املاضــي، وذلك قبل فرض 
قيود الســفر األكثر صرامة في 

العالم بسبب فيروس كورونا.
وأكــد أن املنتجــني األمريكيني 
لن يســتجيبوا إلى إغراء ارتفاع 
أسعار النفط اخلام إلى مستوى 
50 دوالرا للبرميــل في ظل وضع 
السوق املتوتر وهشاشة الطلب 
بسبب استمرار تداعيات فيروس 
كورونا، ولن يكــون املنتجون في 
لتشــغيل  أمرهم  مــن  عجلة 
صنابيــر اإلنتاج عند ســعر 50 

دوالرًا للبرميل.

خطط »أوبك +« في 2021 تحت 
مجهر المنتجين األمريكيين 

االنظار تتجه على تقييمات الطلب والمخزونات

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفع ســعر عملــة بيتكوين 
الرقميـــة املشفرة فوق حاجز 
الـــ 25 ألف دوالر أمـــس ألول 

مـرة.
سجلت  "األملانية"،  وبحســب 
وأشهر  أقدم  وهي  "بيتكوين"، 
 25022 إلــى  مشــفرة  عملة 
دوالرا علــى منصــة التــداول 
رقما  محققة  "بيتســتامب"، 

قياسيا.
ارتفاعا  "بيتكويــن"  وحققت 
أوائل  العــام، ففي  مذها هذا 
يعــادل  ســعرها  كان   ،2020
لكنهــا  دوالر،  آالف  ثمانيــة 
أربعة  إلى  ذلك  بعد  انخفضت 

تفشــت  عندمــا  دوالر  آالف 
اجلائحة في الربيع.

في  تدريجيا  "بيتكوين"  وبدأت 
الزيــادة، ثم تســارع ارتفاعها 
بحدة فــي اخلريف، وزادت قيمة 
املشفرة  الرقمية  العملة  تلك 
بأكثــر مــن الضعــف منــذ 

منتصف تشرين األول.
يهتمون  املســتثمرون  وأصبح 
خاصة  املشــفرة،  بالعمــات 
ويخصصــون  "بيتكويــن"، 
لهــا جــزءا مــن محافظهم 
االســتثمارية، مــا يرجــح أن 
ستسيطر  الصاعدة  الســوق 
على العملــة، كما أن االعتقاد 
بأن عملــة "بيتكوين"  املتزايد 

ســتكون مبنزلة حتــوط فاعل 
للتضخم  احملتمل  االرتفاع  ضد 

يدعم سعرها.
يأتي ذلــك خاصة أن احلكومات 
فــي دول العالــم تزيــد مــن 
معــدالت اإلنفــاق بتريليونات 
الدوالرات في غضون أســابيع، 
لتمويل برامجهــا التحفيزية، 
التي تهدف إلى تخفيف الضرر 
جائحة  عن  الناجم  االقتصادي 

كورونا.
املشفرة  االفتراضية  والعمات 
ال متلــك رقما متسلســا وال 
احلكومات  لســيطرة  تخضع 
كالعمات  املركزيــة،  والبنوك 
التقليدية، بل يتم التعامل بها 

فقط عبر شبكة اإلنترنت، دون 
وجود فيزيائي لها.

العمات  ســوق  غموض  وكان 
بعــض  يثنــي  املشــفرة 
صناديق  مثــل  املســتثمرين، 
التحوط واحلســابات العائلية، 
لكن تشديد الرقابة ساعد على 
تهدئــة تلك اخملــاوف. وجعلت 
اجلائحة العمات املشفرة تبدو 
أبعد من كونهــا دعاية رقمية 
خالصة، حيث اشترى كثير من 
"بيتكوين"  عملة  األشــخاص 
أن  من  خوفا  كبيــرة،  بكميات 
التي  املركزية،  البنوك  تخفض 
يقودهــا االحتياطي الفيدرالي 
وزاد  عماتها،  قيمة  األمريكي، 

سعرها أكثر من أربعة أضعاف 
منــذ آذار ،ما يجعلها أحد أهم 

االستثمارات في 2020.
اإلغاق  لعمليات  واســتجابة 
كان   ،19  - كوفيــد  بســبب 
األمريكيــون  املســؤولون 
واثقــني بأنه ميكنهــم طباعة 
الدوالر بكميــات غير محدودة 
دون تقويــض وضــع العملــة 
االحتياطية، ما يســمح للباد 
العجز  إدارة  باالســتمرار فــي 

الضخم دون عواقب واضحة.
ومنذ إطاقها في 2009، سعى 
"بيتكوين"  مخترعــو عملــة 
"ذهبا  بعدها  ترســيخها،  إلى 
رقميا"، ومخــزن قيمة موثوقا 

به يوفر مــاذا آمنا في األوقات 
املتشــككني  لكن  العصيبة. 
يجــدون صعوبة في الشــعور 
باألمــان فــي االســتثمار في 
أحد األصول شــديدة التقلب: 
انفجرت آخر فقاعة "بيتكوين" 
منــذ أقل من ثاثــة أعوام، وال 
اليومي  ســعرها  تقلبات  تزال 

أكبر من الذهب أربع مرات.
خصوصا  يجدون،  املتشككون 
بــني الذيــن لــم يكبــروا مع 
أنهم  الرقمية،  التكنولوجيــا 
الذهب  تفضيــل  إلى  مييلــون 
الذي ظل النــاس ملئات األعوام 
يشــترونه على أنه حماية من 

تراجع العمات القياسية

سعر "بيتكوين" يتخطى حاجز 25 ألف دوالر
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ثقافة 8
دراسة

د. علي جواد الطاهر ورأيه في العقاد..
فصول ذاتية من سيرة غير ذاتية

اصداررحيل

بغداد ـ الصباح الجديد:

نعـت وزارة الثقافـة والسـياحة واآلثـار االحد 
واألكادمييـة  والثقافيـة  األدبيـة  األوسـاط 
سـرمك  حسـن  الدكتـور  الناقـد  برحيـل 
إحـدى  فـي  أمـِس  اول  توفـى  الـذي  حسـن 
بعجـٍز  إصابتـه  بعـد  تركيـا  مستشـفيات 

كورونـا. جائحـة  مضاعفـات  إثـر  كلـويٍّ 
»لقـد كان  لهـا  بيـاٍن  فـي  الـوزارة  وذكـرت 
الناقـد حسـن سـرمك حسـن جـزءاً مـن 
عـن  متميـزاً  العراقـي،  األدبـي  املشـهد 
أقرانـه بالتحليل النفسـي للنصـوص التي 
يُخضعهـا إلـى منهجه النقـدي، فضالً عن 
أُطروحـات  لـه  باحثـاً سـايكولوجياً  كونـه 

األكادميـي«. الوسـط  يعرفهـا  مهمـٌة 

الرحمـة  الراحـل  »للفقيـد  البيـان:  وختـم 
وأصدقائـه  ولذويـه  والرضـوان،  واملغفـرة 

والسـلوان«, الصبـر  ومتابعيـه 
محافظـة  مواليـد  مـن  الراحـل  أنَّ  يذكـر 
علـى  حاصـل    1956 لسـنة  الديوانيـة 
بكالوريـوس طب وجراحة عامـة عام 1980- 
كليـة الطـب – جامعـة بغـداد، حاصل على 
ماجسـتير فـي الطـب النفسـي والعصبي 

عـام 1990- جامعة عن شـمس – القاهرة . 
وهـو عضو احتـاد األدباء والكتاب فـي العراق، 
وعضـو جمعيـة الطـب النفسـي العراقية 
فـاز بجائـزة نقابـة األطبـاء ألفضـل كتـاٍب 
طبـيٍّ )املشـكالت النفسـية ألسـرى احلرب 
وعائالتهـم( مناصفـة عـام 2002. مؤسـس 
موقـع »الناقـد العراقـي« واملشـرف اليومي 

عليه منـذ سـنة 2009. 

طفل العب بالالهوت لـ الثقافة تنعى رحيل الناقد حسين سرمك
»أحمد عبد الحسين« 

فضـال عـن فصـول فـي جتـارب الكتابـة 
وثقافتـه. الناقـد  ومؤهـالت  النقديـة 

أساتذته
مئـة  ثـالث  علـى  نـاف  الـذي  الكتـاب 
سـياحة  الكبيـر،  احلجـم  مـن  صفحـة 
عوالـم  فـي  لذيـذة  ومعرفيـة  فكريـة 
أسـاتذته  عنـد  واقفـا  واألدب،  الثقافـة 

والثانـوي،  املتوسـط  الـدرس  فـي  سـواء 
أسـتاذه  منهـم  املقدمـة  فـي  ويقـف 
)محمـد احمد املهنـا( ومن قبلـه معلمه 
أبـو   حمـودي،  احلميـد  عبـد  األسـتاذ 
الباحـث والناقـد باسـم، والشـيخ أروقي 
) الشـيخ عبـد الـرزاق السـعيد(، أم عـن 
أسـاتذته في دار املعلمـن العالية، ويقف 
مهـدي  محمـد  الدكتـور  عنـد  طويـال 
البصيـر ومنهجه في التدريس، واألسـتاذ 
طـه الـراوي والدكتـور مصطفـى جـواد، 
وإذ يوجـب عليـه الـدرس فـي فرنسـة أن 
يلـم بكليـة اآلداب بالقاهـرة وفـي ذهنـه 
واحمـد  حسـن  طـه  الكبـار:  األسـاتذة 
أمـن وأمـن اخلولـي، لكـن يفجـأ بإعفاء 
طـه حسـن مـن العمـادة؛ عمـادة كليـة 
اآلداب، ويأتـي التعويـض عـن ذلك حضوره 
بعـض محاضراته، لكن يفجعه املسـتوى 
الضعيـف للطلبـة بلـه األسـاتذة، فهم 
في شـغل شـاغل عـن احملاضـرة والدرس، 
الـذي  اخلولـي  أمـن  الشـيخ  سـوى 
يشـط  ويـكاد  القـرآن،  علـوم  يدرسـهم 
بـه الهـوى فيقـول الـذي ال يجـوز قولـه، 
لكـن ميـر هـذا القـول اخلطيـر مـن غيـر 
أثـر ألن الطلبـة غيـر ابهـن بهـذا الـذي 
يفـوه بـه، فضـاًل عـن شـيخوخة أحمـد 
الـدرس  تقـدمي  عـن  تقعـده  التـي  أمـن 
املطلـوب، احمـد أمـن الكاتب الـذي كان 
ذائـع الصيـت- كما يقـول الطاهر- يدخل 
الصـف يائسـاً، محنـي الظهـر، ضعيـف 
البصـر، مثقـال بالهموم، فيلقي بنفسـه 
علـى املنصـة حتـى يـكاد ينـام عليهـا، 
ويفتـح كتابـاً ويبـدأ يقـرأ ويعلـق وال جتد 
مـن يصغي إليـه. فماذا كان يقـرأ بصوته 
الواهـن؟).   ( وينتهـي الـدرس كمـا بـدأ 
كمـا  يائسـاً  )اجلليـل(  األسـتاذ  ويخـرج 
دخل يائسـاً، تـرى أما كان لألسـتاذ اجلليل 
مـن )املـال( مـا يغنيـه عـن هـذه املهمـة 
الشـاقة جداً عليـه وعلينـا؟).  ( واملعروف 
أن الرجـل مـن الغنى بحيث يسـتطيع أن 

تنظـر.ص.258 نفسـه!  يريـح 
وهـو أحمـد أمـن الـذي ينافـس الشـيخ 
اخلولـي علـى قلـب عائشـة عبـد  أمـن 
الرحمـن، وكل يريدهـا زوجة ثانيـة، فيفوز 
اخلولـي بهـا، حتـى إذا حان احلن ملناقشـة 
بحـث الدكتـوراه الـذي تقدم بـه الطالب 

محمـد أحمـد خلـف اهلل وعنوانـه )الفن 
اخلولـي  وأمـن  القـرآن(  فـي  القصصـي 
أحمـد  فيهتبـل  البحـث،  علـى  مشـرفا 

مـع  احلسـاب  لتصفيـة  املناسـبة  أمـن 
أن البحـث خـروج علـى  اخلولـي، مدعيـاً 
املنهـج الدينـي فكيف نسـتعمل )الفن( 

وكيـف  القـرآن،  شـؤون  مـن  شـأن  فـي 
معاجلـة  القرآنـي  القصـص  يعالـج 
أن  الطالـب  وعلـى  الدنيـوي؟  القصـص 

فيهـا! النظـر  يعيـد 
وهـذا الدكتور شـوقي ضيـف ال يفرق بن 
الشـعر الوجداني، والشـعر الغنائي، عاداً 
الشـعر الذي يغنى؛ يغنيه املغنون شـعراً 
غنائيـاً، ومـا ذلـك بصحيـح، وإذ يناقشـه 
الفذلكـة  هـذه  فـي  الطاهـر  تلميـذه 
يجيبـه جازمـاً: أجل هـي منه. كل شـعر 

غنـاه املغنـون هـو شـعر غنائي؟!

مستوى دار املعلمني العالية العلمي
البـون  يفجـؤه  الطاهـر،  جـواد  علـي 
لـدار  العلمـي  املسـتوى  بـن  الشاسـع 
املعلمـن العاليـة ببغـداد فـي أربعينـات 
القـرن العشـرين، وبـن املسـتوى العلمي 
لكليـة آداب جامعة فؤاد األول، ومسـتوى 
لهـم  مقارنـة  العـراق  فـي  الطـالب 
الرغـم مـن  بزمالئهـم فـي مصـر علـى 
الشـهرة الواسـعة التـي نالهـا أسـاتذة 
عـزام  الوهـاب  عبـد  ومنهـم:  الكليـة 
السـقا  ومصطفـى  الشـايب  وأحمـد 
وعبـد الهادي أبو ريـدة وسـهير القلماوي 

آنفـاً. فضـال عمـا ذكـرت 
ولكـي ال يبخـس النـاس أشـياءها فهـو 
اخلولـي  أمـن  الشـيخ  بعلميـة  يشـيد 
واملعيـد محمـد احمد خلـف اهلل، ودماثة 
خلـق عميـد الكليـة عبـد الوهـاب عـزام 
وتقديـره للعراقيـن، وهـو الـذي سـبق أن 
رحـل إلى ديارهم أسـتاذاً فـي دار املعلمن 

العاليـة.
ويغتنـم األسـتاذ الطاهـر شـهور مكوثه 
فـي القاهـرة، ليـزور أدبـاء مصـر وكتابها، 
الزيـات  حسـن  ألحمـد  زيـارة  فكانـت 
والرجـل )متعـب(، وزيارة لتوفيـق احلكيم، 
وثالثـة حملمـود تيمـور وقـد توثقـت صلته 
به واسـتمر في إهـداء كتبه إليـه، وأخرى 
محمـود  لعبـاس  زيـارة  اآلمـال؛  مخيبـة 

. د لعقا ا

شكيب كاظم

أسـتاذي  وفـاة  بعـد  نشـر  كتـاب  هـذا 
أو   1919( الطاهـر  جـواد  علـي  الدكتـور 
1922-1996(، الـذي عـرف عنـه اهتمامـه 
الشـديد بنشـر إرثـه اإلبداعـي والبحثـي، 
حياتـه،  وفـي  بنفسـه  ذلـك  تولـى  وقـد 
ولعـل مـن بعـض دوافـع ذلـك ما وقـر في 
الذهـن مـن افتقـار البلـد إلى مؤسسـات 
تعنـى بإرث مـن رحـل، فهي ال تـكاد تهتم 

باألحيـاء فكيـف مبـن رحـل؟!
أو  مقـاالت  علـى  احتـوى  الكتـاب  هـذا 
فصـول ذاتيـة من سـيرة غيـر ذاتيـة، ولقد 
عـرف عـن أسـتاذي الطاهـر، عـدم رغبتـه 
فـي نشـر شـيء مـن سـيرته الذاتيـة، هو 
الـذي درس فـي فرنسـة السـوربون وأذهله 
هـذا الكـم الوافـر والوفيـر من الدراسـات 
دوافـع  هـذا  عزوفـه  فـي  ولعـل  الذاتيـة، 
ذاتيـة أفصـح عـن بعضهـا فـي مقدمـة 
الكتـاب، منهـا أن قـراء السـير الذاتية إمنا 
يتوقـون إلـى رؤيـة مـا للكاتب مـن خوارق 
ومغامـرات، والطاهـر ليـس لـه شـيء من 
هـذه اخلـوارق! لكـن إذ تطلـب منـه جهات 
وجريـدة  )األقـالم(  مجلـة  منهـا  ثقافيـة 
)الثـورة( كتابة شـيء من سـيرة الدراسـة 
أو العمليـة النقديـة، فلـم يجـد بـدا مـن 

االسـتجابة، وهكـذا كان.
فصـول   ( عنوانـه  الـذي  هـذا  الكتـاب 
ذاتيـة مـن سـيرة غيـر ذاتيـة( التـي تولت 
الـدار العربيـة للموسـوعات ببيروت نشـر 
طبعته األولـى عام )1٤٣5هــ-200٤( ويقع 
فـي أزيـد من ثـالث مئـة صفحة، هـو هذه 
الفصـول التي سـبق نشـرها فـي )األقالم( 
علـى  مقتصـرة  جـاءت  وقـد  )الثـورة(  أو 
البدايـة  منـذ  والـدرس،  الثقافـي  الشـأن 
لـدى )املال(-ونظـل نصفهم بــ) الكتاتيب( 
العـراق  فـي  ومـا  مصريـة،  والكتاتيـب 
كتاتيـب- وانتهـاء بالدراسـة العليـا فـي 
السـوربون الفرنسـي، مروراً بـدار املعلمن 
العاليـة ببغـداد، ومـن ثـم الرحيـل نحـو 
كليـة آداب جامعـة فـؤاد األول بالقاهـرة، 
إلمضاء سـنتن ليحصل على الليسـانس 
التـي  العـراق  فـي  البكلوريـوس  وتعـادل 
تؤهلـه لالنتظـام في الـدرس السـوربوني، 

علي جواد الطاهر، يفجؤه 
البون الشاسع بين المستوى 

العلمي لدار المعلمين 
العالية ببغداد في أربعينات 

القرن العشرين، وبين 
المستوى العلمي لكلية 
آداب جامعة فؤاد األول، 

ومستوى الطالب في العراق 
مقارنة لهم بزمالئهم 

في مصر على الرغم من 
الشهرة الواسعة التي نالها 
أساتذة الكلية ومنهم: عبد 
الوهاب عزام وأحمد الشايب 

ومصطفى السقا وعبد 
الهادي أبو ريدة وسهير 

القلماوي فضال عما ذكرت 
آنفًا.

علي جواد الطاهر

متابعات

متابعة  الصباح الجديد:

وجتلـي  النـاس  انشـغاالت  خضـم  فـي 
همومهـم بجائحـة كورونـا ومـا خلفتـه من 
مـن  للعديـد  وانطفـاءات  كبيـرة  متاهـات 
واالجتماعيـة.. الثقافيـة  احليـاة  مفاصـل 
طـل علينـا الكاتـب والناقـد حمـدي العطار 
لكتابة املوسـوم )قـراءات في السـرد العراقي 
فـي  العطـار  ويتحـدث  كورونـا(..  زمـن  مـن 
واالبداعيـة  السـردية  التجربـة  عـن  كتابـه 
جملموعـة من ادبـاء العراق وممن أغنوا السـاخة 
الرافـد  عـي  تعـد  التـي  بكتاباتهـم  األدبيـة 

االوسـع مللحـة اجلـرح العراقـي بعـد معاناة 
كبيـرة ومؤملـة حاولـت غـرز مخالبهـا فـي 
جسـد الثقافـة ومنعهـا مـن التحـرك إلـى 
أوسـع مدياتهـا االعتياديـة وقـد وثـق الناقد 
مهمـة  سـالدية  اعمـاال  العطـار  حمـدي 
لـرواد الثقافـة واألدب ومنهم اسـماء المعة 
عرفهـا الوسـط األدبـي والثقافـي مثـل رعد 
احللـي وخضير فليـح الزيادي وجاسـم مطير 
وكـرمي صبـح وحنـون مجيـد وعبـد اخلالـق 
وفيـق  واحسـان  علـوان  ومحمـد  الركابـي 

وغيرهـم... السـامرائي 
زمـن  فـي  ان  كـرمي  شـوقي  الناقـد  وقـال 
القحـط الثقافـي حيث بـدأت احليـاة تقترب 

مـن لعبـة الصمت واخملـاوف تبرز اشـتعاالت 
معرفيـة دقيقـة التشـخيص فـي محاولـة 

لتحريـك املسـكوت عنـه...
وأعـد العطـار بأنـه هـو الناقد الوحيـد الذي 
إنفـرد بجـد مـن أجـل تقـدمي مسـح نقـدي 
يحتاجهـا  تعريفيـة  وسـياحة  متكامـل 

والعربـي... العراقـي  املتلقـي 
للكتـاب  إعـداده  أسـباب  العطـار  ويصـف 
بأنـه فـي الوقـت الـذي حجـر فيـه النـاس 
وامللـل  اخلـوف  مـن  ويعانـون  بيوتهـم  فـي 
كنـت أكثـر نشـاطا من قبـل لم استسـلم 
للملـل والتذمـر بل سـلمت نفسـي للقراءة 
القـراءات  وكتابـة  املالحظـات  وتسـجيل 

ويضيـف  الكتـاب...  هـذا  واجنـزت  النقديـة 
كتابـي اجلديـد أفكـر أن أضعـه فـي العنوان 
أن  فـي  السـبب  ألنهـا  )كورونـا(  كلمـة 
يـرى هـذا الكتـاب النـور لذلـك ميكننـي أن 
اطلـق عنوانـا )كورونـا والنقـد الثقافـي( أو 
)قـراءات نقديـة في ظــل حظــر التجــوال 
العنـوان  اسـتقر  وأخيـرا  كورونــا(  بسـبب 
علـى )قـراءات فـي السـرد العراقي فـي زمن 

كورونـا(...
هـذا ويعـد حمـدي العطـار واحدا مـن الذين 
سـبيل  فـي  اجلليلـة  اهتماماتهـم  يبـدون 
التعريـف بأهميـة املثقف العراقي والسـارد 

فـي أشـد مراحـل التشـتت الفكـري...

رندا علي

معـارض  كل  فيـه  ألغيـت  الـذي  الوقـت  فـي 
الكتب فـي العواصـم القاهرة ولنـدن والدوحة 
الثقافيـة  النشـاطات  وتوقفـت  وغيرهـا، 
نتيجـة إنتشـار فيـروس كورونـا وبـدت األجـواء 
مختنقـة كأنَّ هـذا اخلطـر قد صادر مسـاحات 
املـدى  مؤسسـة  بـادرت  اإلنسـان؛  حركـة 
العـراق  معـرض  بتنظيـم  واإلعـالم  للثقافـة 
الدولـي  الدولـي للكتـاب علـى أرض املعـارض 
الشـاعر  اسـم  حملـت  التـي  األولـى  بدورتـه 
الكبيـر »مظفـر النـواب« مـع اتخاذ اإلجـراءات 
فيـروس  مـن  للوقايـة  املشـددة  االحترازيـة 
كورونـا  كافة، وذلـك من خالل توفيـر كمامات، 
إضافـة إلـى بوابـات وأجهـزة تعقيـم ذكية في 

. الصـاالت 
شـاركت فـي هـذا املعـرض أكثـر مـن ٣00 دار 
مـن  أكثـر  عـرض  ومت  وأجنبيـة،  عربيـة  نشـر 
مليـون كتـاب، وزار املعـرض أكثـر مـن 600 ألف 

الثقافيـة  والشـخصيات  العامـة  مـن  زائـر 
السياسـية.  الشـخصيات  وحتـى 

االول  ديسـمبر/كانون   9 فـي  املعـرض  افتتـح 
حيـث شـهد حفـل االفتتـاح حضـور رئيـس 
ألقـى  الـذي  الكاظمـي  مصطفـى  الـوزراء 
إلـى دور  كلمتـه أثنـاء حفـل االفتتـاح الفتـاً 
أسـاس  هـي  الثقافـة  »إن  فقـال:  الثقافـة، 
الكتـاب  وميثـل  مجتمـع،  كل  فـي  التغييـر 
العنصـر الرئيس في أي عمليـة إصالح ثقافي، 
فقـد بدأ البـاري كتابـه بالدعـوة إلـى القراءة، 
وأعلـت األديـان مـن شـأن الكتـاب والقـراءة، 
ومـن هنـا نسـتمد  رحلتنـا  تبـدأ  فمـن هنـا 

قوتنـا«.
واسـتمر املعـرض ملـدة 10 أيـام مـن 9 الـى 19 
صـاالت  خمـس  اسـتخدام  ومت  األول  كانـون 
حملـت  صالـة  كل  الكتـب؛  لعـرض  كبيـرة 
اسـم البلد املشـارك فـي املعرض مثـل اجلناح 
السـوري اللبنانـي، واجلنـاح املصـري، واجلنـاح 

العراقـي، وجنـاح املغـرب، واخلليـج العربـي.
وخصـص الشـارع الـذي يفصل بـن الصاالت 
شـارع  فـي  الكتـب  نـوادر  وباعـة  للكتبيـن 
املتنبـي مجاناً بدون رسـوم شـرط عـدم عرض 

الكتـب املستنسـخة. 
أمـا بالنسـبة ألسـعار الكتـب فقـد عمـدت 
و«دار  املـدى«  »دار  مثـل  النشـر  دور  بعـض 
أسـعار  تخفيـض  إلـى  وغيرهمـا  سـطور« 
الكتـب من 25 الـى 50 ٪ لتسـهيل اقتنائها 

مـن قبـل جمهـور القـراء. 
علـى  املعـرض  فعاليـاُت  تقتصـر  ولـم  هـذا 
الكتـب  عـرض  رافقـت  إمنـا  فقـط،  الكتـب 
أمسـيات للرقـص الشـعبي والغناء والشـعر 
فـي  ونـدوات  حواريـة  جلسـات  عـن  ناهيـك 
مختلـف اجملـاالت مبشـاركة شـخصيات فنية 
العامليـة. لألفـالم  عـرض  وكذلـك  وأكادمييـة 

يشـار إلـى أنَّ اليـوم األخيـر للمعـرض شـهد 
إذ توافـد القـراء  نسـبة كبيـرة مـن احلضـور 

واملثقفـون إلـى هذا احملفـل الثقافـي، وتضمن 
حفـل اخلتام حضـورا شـعبيا واسـعا وفقرات 
غنائية وموسـيقية مبشـاركة الفرقة املركزية 
لـوزارة الثقافـة والـدار العراقيـة لألزيـاء مـع 
الثقافيـة  الشـخصيات  مـن  لعـدد  تكـرمي 

الرائـدة.  واالجتماعيـة 
ولـم متـِض أيـام علـى افتتـاح معـرض العراق 
املعـرض  حقـق  أن  وبعـد  للكتـاب،  الدولـي 
جناحـًا الفتـًا مت اإلعـالن عـن معـرض البصـرة 
الدولـي للكتـاب الذي تنظمه مؤسسـة املدى 
 ،2021 العـام  مـن  فبراير/شـباط  شـهر  فـي 
بعـد مطالـب كثيـر مـن جمهـور القـراء فـي 
البصـرة لتعـود »املـدى« إلى دورها فـي تنظيم 
وأهدافهـا  نواياهـا  صـدق  وتؤكـد  املعـارض، 
التـي متتـد إلى عقـود عديـدة في داخـل البالد 
وفـي دول املنفـى، باعتبارهـا أحـد املرجعيـات 

الرائـدة. الثقافيـة 
* عن ميدل أيست أون الين

حمدي العطار وسياحة النقد والسرد العراقي

الثقافة هي الحل*

قراءات في السرد العراقي »زمن كورونا«

متابعة الصباح الجديد:
صـدر عن منشـورات املتوسـط -إيطاليا، 
الكتـاب اجلديد للشـاعر العراقـي أحمد 
»طفـٌل  بعنـوان:  وجـاء  احلسـن،  عبـد 
بـن  ميـزج  الكتـاب  بالاّلهـوت«.  العـبٌ 
السـيرة الشـعرية للشـاعر، في متاهيها 
احليـاة،  وجتـارب  الوجـود،  أسـئلة  مـع 
واملواقـف احلـادة التـي تعيدنـا دائمـاً إلى 
حيـرة السـؤال. وكمـا جـاء فـي كلمـة 
فحينمـا  الغـالف،  ظهـر  علـى  الناشـر 
يجـد  فإنـه  سـيرته  مـا  شـاعر  يكتـب 
نفسـه متلبسـاً بتدوين وقائـع لم يّطلع 
عليهـا إال هـو، هـي وقائـع وجدانـه التي 
تشـكل سـيرة أعماقه. ويبـدو أن مقولة 
تاريـخ  إال  تاريـخ  »ال  بيـرس  جـون  سـان 
الـروح« تصلـح أن تكـون القنديـل الـذي 

تكتـب علـى ضوئـه سـيرة الشـعراء.
هـذا الكتـاب نثـارُ حيـاة شـاعر. سـيرة 
وشـهادة،  غيـٌب  بعثرتهـا  علـى  تنـاوب 
الهـوت وناسـوت. وفيـه يفصح الشـاعر 
عن جرحه السـرّي املزدوج: اهلل والشـعر.
حتـى الشـاعر أحمـد عبد احلسـن وفي 
عتبـة أولى من الكتاب، يعتـرف: »أن هذه 
الصفحات ليسـت سـيرة حيـاة، وال تريد 
أن تكـون كذلـك. هـي محض اسـتذكار 
ملـا فعلـه الشـاعر بـي. مقاطع مسـتلة 
مـن ذاكـرة شـاعر انشـغل مطـوالً باهلل 

وبالشـعر انشـغاالً مديداً.
بديهـّي أن يكون الّشـعر مؤثـراً بصاحبه، 
وأن يضـع لـه يـداً علـى كل موضـع مـن 

حياته. مواضـع 
موضعـّي  أو  زمنـّي  تسلسـل  مـن  مـا 
كل  والتأمـالت.  النصـوص  هـذه  يربـط 
شـيء مبعثـر كما لـو أن الشـعر مر هنا 

كعاصفـة وقلب األشـياء وجعلها رميماً 
منثـوراً. هكـذا مضت حياتي مع الشـعر 
خبط عشـواء فال تـكاد تعثـر على نظام 
يضبطهـا أو منطـق يفهرسـها، فجـاء 
هـذا الكتـاب علـى شـاكلتها، ألن حيـاة 
علـى هـذا القـدر مـن التفتـت والتبعثر 

تسـتدعي تواريـخ مفتتـة كهذه.
بعـد أربعن سـنة لي مـع الشـعر، وددت 
أن أتفـّرس في هـذه الهاوية التـي ال أكاد 
أملـح فيهـا سـوى اهلل والشـعر يتناوبان 

على جعـل احليـاة مزقاً.
أبعثـر  أن  »أردُت  احلسـن:  عبـد  ويختـم 

حياتـي«.  لُتالئـم  سـيرتي 
أخيـراً وليـس آخراً جـاء الكتـاب في 128 
صفحـة مـن القطـع الوسـط، وتضمـن 

تخطيطـات للفنـان باقـر ماجد.
من الكتاب:

... قبـل أن أعرفـك وأحبـك كنـُت كثيـراً، 
ومعـه  حبـك  أتـى  اآلخـرون،  معـي  كان 
أن  لـي  يحلـو  واآلن  فأفردنـي،  الهجـران، 
أُرِجـع لك مـا اصطنعَته أنت لـي وأريدك 
أن تتـذوق هـذا الهجـر لتعـرف كيـف أنا 

غيابك. صحـراء  فـي 
كثيـٌر أن أكـون وحـدي بينما أنـت هناك، 
كثيـٌر علـّي أن تُصحرنـي بينمـا كلمـة 
منـك ميكـن لهـا أن جتعـل العالـم غابة 

قنديـل سـاهرة معنـا.
أعـرف  التـي  الكراهيـة  تلـك  أكرهـك، 
عنهـا أشـياء وأشـياء، منهـا هـي التـي 
بيننـا وال  التـي تهسـهس  نارنـا  تذكـي 

سـوانا. يسـمعها  أحـد 
وأحّبـك، تلـك احملبـة التـي أجهـل كيـف 
لهـا أن تكـون كرهـاً حـن تديـر وجهـك 

فيسـقط علـى العالـم ليـل طويـل.
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 باحثون يقتربون من إيجاد اآللية األساسية وراء 
أكبر الزالزل

يعتقد جيولوجيون أنهم حددوا آلية رئيسية وراء بعض أكبر 
الــزالزل على الكوكــب، التي حتدث في مناطق االندســاس، 
حيث تُدفع صفيحة تكتونية أســفل أخرى. وتعد هذه الزالزل 
الضخمة شائعة بشــكل خاص حول احمليط الهادئ واحمليط 

الهندي، وميكن أن تؤدي أيضا إلى موجات تسونامي هائلة.
وتشير دراسة جديدة إلى أن احلركة التدريجية بطيئة االنزالق 
في أعماق منطقة االندساس، وميكن أن تكون مفتاحا لفهم 
كيفيــة حدوث الزالزل الضخمة، ورمبا حتســن منــاذج التنبؤ، 

للتنبؤ بها بشكل أفضل في املستقبل.
ويقول الباحثون إن أحداث االنزالق البطيء )SSEs( ال حتدث في 
كل منطقة اندساس، لكنها ميكن أن تؤثر على كيفية تراكم 
الضغط حتت األرض. وبشكل حاسم، فهي تنقل الطاقة في 
اجتاهات مختلفة إلى الزالزل القوية، وال تتبع بالضرورة حتركات 

الصفائح نفسها.
ويقول عالــم اجليولوجيا كيفني فورلونغ، مــن جامعة والية 
بنسلفانيا: “عادة، عندما يحدث زلزال، جند أن احلركة في االجتاه 
املعاكــس لكيفية حترك الصفائح، ما يــؤدي إلى تراكم عجز 
االنزالق. وبالنسبة إلى هذه الزالزل البطيئة االنزالق، يكون اجتاه 
احلركة نحو األسفل مباشرة في اجتاه اجلاذبية بدال من اجتاهات 

حركة الصفائح”.
وباســتخدام بيانات من محطــات GPS عاليــة الدقة، قام 
فورلونغ وزمالؤه بتحليل احلركات على طول منطقة االنغماس 
كاســكاديا )املمتدة من جزيرة فانكوفر في كندا إلى شــمال 

كاليفورنيا( على مدى عدة سنوات.
ووقع زلزال قوته 9 درجات على مقياس ريختر في كاســكاديا 
في عام 1700، ومنذ ذلك احلني كانت الهجمات الصغيرة جدا 
تقع أســفل منطقة االندســاس، وتتحرك ملسافات قصيرة 
مبعدل بطيء. ويقول الباحثون إنهم مثل “سرب من األحداث”، 

ويتطابق النمط مع تسجيل بيانات مماثلة من نيوزيلندا.

اإلدراك البشري يختلف عن مخطط خوارزميات 
رؤية الكمبيوتر

قام علماء من جامعة موســكو احلكومية للطب النفســي 
والتربــوي، مع زمالئهــم البريطانيني، بإجراء دراســة بحثية 
علمية أكادميية تشــرح التوليف اإلدراكــي من خالل مقارنة 

االستجابات التي تثيرها احملفزات البصرية.
و متت دراســة دور التقييمات العاطفية فــي عملية اإلدراك 
البصري من قبل علماء من جامعة موسكو احلكومية للطب 
النفسي والتربوي )MGPPU( مع زمالئهم البريطانيني، ونشرت 

.”NeuroImage“ الدراسة البحثية في مجلة
وأكد مؤلفي الدراسة البحثية أنه: “مع اإلدراك البصري، يتعني 
على الدماغ باســتمرار حل عدد من املشــاكل التي تسببها 
حقيقة أن البيانات من املستقبالت ليست كافية لتحديد ما 
يتعامل معه الشخص بالضبط بشكل ال لبس فيه. وترتبط 
مثل هذه املشــكالت بحل املشكالت العكسية، على سبيل 
املثال، باســتعادة الشــكل ثالثي األبعاد جلسم حقيقي من 

إسقاطه على سطح شبكية العني ثنائي األبعاد”.
ويضيف العلمــاء بالقول:”مثــل هذه املشــكالت، لها عدد 
ال حصــر له من اإلجابــات احملتملة، لذلك يســتخدم الدماغ 
املعلومات املتراكمة مســبقا حللها بشــكل مناسب. ميكن 
اكتسابها من خالل التجربة احلركية، على سبيل املثال، عند 
التعامل مع األشياء – هكذا يحدث عندما تضيف احملفزات في 

الروبوتات التكيفية التي تعمل في بيئة ديناميكية”.

ملونشريط
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ابتكــر باحثــون فئة جديــدة من 
املضــادات احليوية ميكــن أن تقتل 
حتى أكثر البكتيريا مقاومة للمواد 
الكيميائية، فيما وصفوه بأنه “إجناز 

محتمل”.
ملرضــى  ميكــن  ُســّوقت،  وإذا 
املستشــفى املصابني بـــ “جراثيم 
خارقة” فائقة القوة وعالية التطور، 
أن يأخذوا األدوية عــن طريق الوريد 
املناعية  احليوية  املضادات  – تسمى 
مزدوجة املفعــول )DAIAs( – إلزالة 

العدوى البكتيرية.
املستمرة  املشكلة   DAIAs وتعالج 
مقاومة  فــي  املتمثلة  الضخمــة 
مضادات امليكروبات )AMR( – عندما 
تتكيــف البكتيريــا وامليكروبــات 
األخــرى وتتطور اســتجابة للمواد 
الكيميائيــة احلديثــة املصممــة 
خارقة”  “جراثيم  لتصبــح  لقتلها، 
شــديدة القوة. وتعمل DAIAs من 
األيضي في  املسار  خالل استهداف 
معظمها  يحتاجه  الذي  البكتيريا، 

من أجل البقاء والنمو.
وفي الوقت نفسه، حتفز DAIA أيضا 
االســتجابة املناعية لدى البشــر، 
لإلصابة  أقل عرضــة  يجعلنــا  ما 

بالبكتيريا اخلارقة في املقام األول.
وفــي االختبــارات املعمليــة، ثبت 
أن DAIAs فعالــة ضــد البكتيريا 
مبا فــي ذلــك E. coli، وهي مصدر 
تزداد مقاومة  التي  شــائع للعدوى 
 DAIA للمضادات احليويــة. حتى أن
املقاومــة  البكتيريــا  تســتهدف 
املقاومة لكل  البكتيريــا   – عموما 
دواء مضاد حيوي موجود في السوق. 
وقال معد الدراســة فاروخ دوتيواال، 
في معهد Wistar، وهي مؤسســة 
غيــر ربحية مســتقلة فــي والية 
استراتيجية  “اتخذنا  بنســلفانيا: 
لتطويــر  شــقني  ذات  إبداعيــة 
جزيئات جديدة ميكنها قتل العدوى 

التي يصعــب عالجها، مــع تعزيز 
الطبيعية  املناعيــة  االســتجابة 
للمضيف. واســتنتجنا أن تسخير 
البكتيريا  املناعــي ملهاجمة  اجلهاز 
فــي وقــت واحــد علــى جبهتني 
الصعب  مــن  يجعل  مختلفتــني 
أن  نعتقد  املقاومــة.  تطوير  عليها 
 DAIA هذه االســتراتيجية املبتكرة
قد متثل عالمة بــارزة محتملة في 
املعركــة العامليــة ضــد مقاومة 
مضــادات امليكروبات، ما يخلق تآزرا 
بني قدرة القتل املباشــر للمضادات 

احليويــة والقــوة الطبيعية جلهاز 
املناعة”.

وتكــرس صناعــة علميــة كاملة 
اآلن الســتهداف املشكلة اخلطيرة 
املتمثلــة فــي مقاومــة مضادات 
اخلارقة  واجلراثيم   )AMR( امليكروبات 

الناجتة.
وتقــدر منظمة الصحــة العاملية 
)WHO( أن هــذه اجلراثيــم اخلارقة 
ستقتل 10 ماليني شخص كل عام 
بحلول عــام 2050 – وميوت املرضى 
بسبب إصابات غير مؤذية – وتفرض 

100 تريليون  عبئــا تراكميا قــدره 
دوالر علــى االقتصاد العاملي. وما زاد 
الطني بلة، أن قائمة البكتيريا التي 
أصبحت مقاومة للعالج، آخذة في 

االزدياد.
ووفقــا ملعهــد Wistar، هناك عدد 
قليل من األدوية اجلديدة قيد اإلعداد، 
مــا يخلق “حاجة ملحــة” ألصناف 
جديــدة من املضــادات احليوية ملنع 

أزمات الصحة العامة.
احليويــة  املضــادات   وتســتهدف 
البكتيريــة  الوظائــف  املوجــودة 

األساســية، مبــا في ذلــك تخليق 
احلمــض النــووي والبروتــني، وبناء 
غشــاء اخللية ومســارات التمثيل 

الغذائي.
ومــع ذلــك، ميكــن للبكتيريــا أن 
املضادات  مــن  مقاومة  تكتســب 
احليوية من خالل قدرتها الطبيعية 
على التطــور والتحول في الكفاح 

من أجل البقاء.
البكتيريا  التحديد، حتور  وعلى وجه 
أيا كان الهدف البكتيري احملدد الذي 
يتم توجيــه املضاد احليوي ضده، ما 

يؤدي إلــى تعطيل املضــاد احليوي 
بشكل فعال في هذه العملية.

وركــز باحثو معهــد Wistar على 
املســار األيضي الضــروري ملعظم 
البشر،  البكتيريا ولكنه غائب عند 
ما يجعلــه هدفا مثاليــا لتطوير 

املضادات احليوية.
فوسفات  املســمى  املســار،  وهذا 
أو   )MEP( إريثريتــول  دي  ميثيــل 
عن  ميفالونات، مسؤول  غير  مسار 
التخليق احليــوي لأليزوبرينويدات – 
في  اخللية  لبقــاء  الالزمة  اجلزيئات 
معظم البكتيريا املسببة لألمراض.

وهو   ،IspH إنزمي  اخملتبر  واســتهدف 
احليوي  التخليــق  فــي  أساســي 
لأليزوبرينويــد، كطريقــة ملنع هذا 

املسار وقتل امليكروبات.

ويقــول الباحثون إنــه بالنظر إلى 
العالم  IspH في  لـ  الواسع  الوجود 
البكتيري، فمن احملتمل أن يستهدف 
هذا النهج مجموعة واســعة من 

البكتيريا.
ثم استخدموا النمذجة احلاسوبية 
املركبات  مــن  ماليني  عدة  لفحص 
املتاحة جتاريا، لقدرتها على االرتباط 
التي  باإلنــزمي. واختاروا أقــوى تلك 
IspH كنقاط انطالق  تثبط وظيفة 

الكتشاف األدوية.
املتوفرة   IspH ونظرا ألن مثبطــات 
ســابقا لم تســتطع اختراق جدار 
اخلليــة البكتيريــة، فقــد حــدد 
الباحثون وصنعوا جزيئات مثبطات 
IspH اجلديــدة، التــي متكنــت من 

الدخول إلى البكتيريا.
 IspH وأظهــر الفريــق أن مثبطات
حتفز جهاز املناعة مع نشــاط قتل 
بكتيري أقــوى من املضادات احليوية 

احلالية األفضل في فئتها.
وقال معــد الدراســة األول كومار 
سينغ، الذي يعمل أيضا في معهد 
Wistar: “ميثــل التنشــيط املناعي 
للهجوم الستراتيجية  الثاني  اخلط 

.”DAIA

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قامــت  شــخصية  بجهــود 
اإلعالميــة فاطمــة االزيرجاوي، 
باقامة حفــل »اجليش االبيض« 
شــهد تكرمي عددا مــن االطباء 
محافظــة  فــي  واملمرضــني 
الناصريــة ملواقفهــم البطولة 
وحتمل  كورونــا  فايــروس  وصد 
واالخالقية  الشرعية  املسؤولية 

في السهر على راحة املواطن.
احلفــل شــهد ايضــا تقــدمي 
فرقــة »جذور الطيــب« الفنية 
بعنوان »عمي  عرضا مســرحيا 
املســرحية  جبيرة«،  طركاعتنا 
أخرجها الفنــان عمار احلجامي 
وشــارك فيهــا مجموعــة من 
الفنانني، كما قدم العبة اخلفة، 
نال  ابو ســاالر، عرضــا  مؤيــد 

مت  اخرى  فقــرات  وفي  االعجاب، 
القاء قصائد وكلمات واناشــيد 

وعزف على آلة العود.
فاطمــة  اإلعالميــة  تقــول 
االزيرجــاوي، نظــرا ملــا يقدمه 
»مالكات  األول  الصــد  ابطــال 
جهــود  مــن  الصحــة«  وزارة 
التصدي  ويعملــون على  كبيرة 
فــوق  ويتحملــون  للجائحــة، 

بارواحهم،  ويخاطرون  طاقاتهم، 
عاملنا  عن  رحلوا  منهم  والعديد 
بســبب جائئحــة كورونا، فقد 
بادرت إلى اقامة احلفل في تقدمي 
هدايا تشجيعية وشهادات لعدد 
من االطبــاء واملمرضني، دعما ملا 
يقدمونه وهذا ال يســاوي شيئا 
امــام تضحياتهم التــي تؤكد 
معدنهم االصيل، وتضمن احلفل 

فقرات متنوعة.
إدارة،  دبلــوم  عاما،   22 وفاطمة 
عملت في منظمة عيون ذي قار 
للعديد  ومنســقة  التطوعية، 
من املهرجانــات الفنية واالدبية، 
شاركت في تقدمي برنامج »صور« 
في إذاعة الوعــد، تكتب اعمال 
كارتونيــة كوميديــة منها مع 
بعنوان  الناصري،  امجد  الكاتب، 

»مجود وفطوم«.
ويعــد احلفل »اجليــش االبيض« 
املهرجانات  فــي  الثالــث  هــو 
اإلعالمية  فيــه  تشــترك  التي 
فاطمــة األزيرجاوي، فســبق ان 
كنت منســقة علــى املهرجان 
الــذي حمــل عنــوان  »الطفل 
العاملي« واالخر »يـد بيـد لنهـزم 

كورونـا«.

تكريم اطباء وممرضين في الناصرية لتفانيهم في أزمة كورونا 

“إنجاز محتمل” في مجال تدمير “الجراثيم الخارقة”
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رياضة

إعالم الشباب والرياضة:

والرياضة  الشــباب  وزير  تَفقد 
واقع  أمس،  أول  درجــال  عدنان 
الــزوراء  ملعِب  فــي  العمــل 
ألــف   )16( الرياضــي ســعِة 
ُمتفرج في بغــداد الكرخ الذي 
تنفذُه شركة بلند باية اإليرانية 
حلساِب وزارِة الشباِب والرياضِة 
املُهنــدس  برفقــة  وإطلــع   ،
التنفيــذي  واملُديــر  املُقيــم 
تفاصيل  جميِع  على  للشركِة 
التشــطيبات الرئيسة وزراعة 
النجيل الشــتوي ُمنتقًدا بطء 
مفاصٍل  في  والتأخيــر  العمل 
ُمهمٍة منُه، ال سيما وأن عيون 
الرياضية  وجماهيرنــا  اجلميع 
االفتتاح  إلى موعد  ترنو  حتديًدا 
تغير  الذي  للملعب  الرســمي 
التوقفات  بســبب  عدة،  مرات 
الكثيــرة التي كان للشــركة 

املُنفذة الدور األكبر فيها .
الزيارة  وَوََجــه درجــال خــال 
خال  املُتواصل  العمل  بضرورِة 
املُقبلــن لتجاوز  األســبوعن 
عن  ُمعربًا  احلاصــل  التأخيــر 
جتاوز  في  للتدخِل  اســتعدادِه 
أية عراقيل قــد حتصل،وَالتقى 
الســيد الوزيــر علــى هامِش 
الزيارِة مبجموعٍة من ُمشجعي 
نــادي الزوراء الذيــن يتطلعون 
إلكمــال ملعب ناديهــم منُذ 

سنوات، ووعَد بإكمالِه قريًبا. 
وزير  من جانــب اخــر، َشــدد 
الشباب والرياضة عدنان درجال 
دعمُه لتنظيــم بطولٍة دوليٍة 
و تقــدمي كافــة التســهيات 
بطولٍة  العــراق  الســتضافة 

دوليٍة رسمية للسيارات .
َجاَء ذلك خال حضورُه بطولة 

العراق الثانية لسيارات الدرفت 
التي نظمها نادي باد الرافدين 
بحضور   ،2020-12-25 اجلمعة 
الفــٍت  وجماهيــري  رســمي 
نوه عنــُه الوزير درجــال ُمبديًا 
إعجابُه بالتنظيــم وما قدمُه 
عرض  من  املُتســابقن  جميع 
مضمار  داخل  مهاراتهــم  إبرز 

السباق واالستعراض .
الدور  الوزيــر  الســيد  وثَمــَن 
الكبير الــذي يقدمُه نادي باد 
الرافدين إلظهار البطولة بهذا 
التنظيم املميز ، ما أكســبها 

احترافية أكبر ال سيما في ظِل 
وجود حكام مــن دولة االمارات 
واململكة األردنيــة.. من جانبِه 
الرافدين  بــاد  نادي  رئيس  أكد 
محمد محمد حسن، أن تواجد 
البطوالت  فــي  درجال  الوزيــر 
يُشــكل دعًما معنويًــا كبيرًا 
حافزًا  ويعطينا  للُمتســابقن 
لتقدميِ ُكل ما لدينا إلجناح هذِه 

الرياضة الشبابية.
وفي ســياق اخــر، أقامت وزارة 
دائــرة   / والرياضــة  الشــباب 
املاكات  وتطويــر  الدرســات 

والقيــادات الشــبابية / مركز 
البحــوث والدراســات، وَعبــرَ 
 Google( املنصــة األلكترونية
Meet(، وحتــت شــعار )البحث 
أُسس  لوضِع  منطلًقا  العلمي 
البناء واملعرفة( ورشــًة علميًة 
العلمية  البحوث  )ُمناقشة  لـ 
املُنجزة في عام ٢٠٢٠(، من قبِل 
ُموظفيها من حملِة الشهادات 

العليا، وتستمر ملدِة يومن.
وتهدف الورشــة إلى: إبراز دور 
مجال  فــي  العلمي  البحــث 
حملة  ودور  والرياضة،  الشباب 

ُموظفي  من  العليا  الشهادات 
التي  التوصيات  ورفــع  الوزارة، 
اجلهات  إلى  الورشة  بها  تخرج 
اجللســة  وأدارت  العاقة،  ذات 
األولــى منها الدكتــورة هدى 

منذر مهدي.
وتَضمــن منهاج اليــوم األول: 
ُمدير  قبِل  من  افتتاحيًة  كلمًة 
اخلالق  الدراســات عبــد  دائرة 
خضر، وكلمة ترحيبية من قبِل 
ُمدير مركز البحوث في الدائرة 

لؤي سليم.
بحــوث  أربعــة  ونوقشــت 

علميــة لها عاقة بالشــأنن 
الشــبابي، والرياضــي وهــي: 
)اســهامات  عن  األول  البحث 
وزارة الشــباب والرياضــة في 
قدمُه  االجتماعــي(،  االندماج 
العاقات  دائــرة  فــي  املوظف 
والتعاون الدولي نعمة جاسم، 
وناقشه التدريسي في اجلامعة 
املســتنصرية / كليــة العلوم 
أثيــر  الدكتــور  السياســية 
الثاني  والبحث  اجلاسور،  ناظم 
عــن )دور املنشــطات اجلينية 
قدمُه  الرياضــة(،  مجــال  في 
العاقات  دائــرة  فــي  املوظف 
والتعاون الدولي محمد عصام، 
فــي  التدريســية  وناقشــته 
جامعة النهرين / مركز التقانة 
الدكتوره شــيماء  اإلحيائيــة 
يوســف عبد الفتاح، والبحث 
الثالث عن )عزوف الشباب عن 
الفلك: األسباب  دراســة علم 
في  املُوظف  قدمُه  واملعوقات(، 
دائــرة الدراســات أحمد عادل، 
وناقشه التدريسي في جامعة 
بغداد / كليــة العلوم الدكتور 
أحمد حسن عبد اهلل، والبحث 
)تطبيقات صمامات  عن  الرابع 
التموضع  نظــام  في  االجتاهي 
الهوائــي، قدمــه املوظف في 
/ مشاريع  الهندســية  الدائرة 
كاظم،  أحمد  ديالى  محافظة 
وناقشه التدريسي في اجلامعة 
املستنصرية / كلية الهندسة 

الدكتور مناف فتحي.
تقــدمي  اجللســة  وَشــهدت 
عــدد من التوصيــات التي من 
وتطوير عمل  تعزيــز  شــأنها 
وفي  والرياضة،  الشــباب  وزارة 
للنقاش،  بابًــا  فتــح  نهايتها 
إلثراء البحوث املُقدمة من قبِل 

الباحثن.

درجال َيتفقد العمل بملعب الزوراء الرياضي
ُيؤكد دعمُه تنظيم بطولة دولية للسيارات في العراق
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درجال يتفقد ملعب الزوراء

نعمت عباس*

شكرا اتحاد 
االمارات لكرة 

االحتاد االماراتي منذ زمــن بعيد وقف ومازال يقف 
وقفه جاده وصادقه مع احتادنا العراقي لكرة القدم 
ومع فرقنا الرياضية خاصــة وان احلضر منعنا من 
اللعب علــى ارضنا  فاختار العــراق ارض االمارات 
لتكون ملعب لنا في نظــام الذهاب واإلياب وذلك 
لوجود جالية عراقية كبيرة وتعلق ومحبة االمارت 
لاعبــن العراقــن والشــعور نفســه للجالية  

العراقية في االمارات.
وهذا ما شاهدنا عندما قام الكابنت علي البصراوي 
بالتنسيق مع املستثمرين العراقن لتوفير باصات 
نقــل للجماهيــر العراقيه في االمــارات وحتضير 
التغذية وتذاكر الدخول إلى امللعب للمشــجعن 
وســعدت اجلماهيــر الرياضية العراقيــة عندما 
أحــرز البطولة منتخب االمارات وعبر املســؤولن 
اإلماراتيــن عن هــذه املبادرة الطيبــة من اجلانب 
العراقــي باالمس وجهــت دعوة ملنتخــب العراق 
للمشاركه في بطولة رباعية في االمارات استجاب 
العراق لدعوة االمارات وشــارك واحرز  اللقب حتت 

قيادة املدرب العراقي الراحل ناظم شاكر.
وفي هذه البطولة التي ســتقام الشــهر املقبل 
وجهت دعــوة ملنتخب العراق  وافــق العراق على 
املشــاركة برغم غياب احملترفن تقديــرا الهتمام 

االمارات مبنتخبنا الوطني.
كما دعا االمارت العــراق ملباراة وديه قبل البطولة 
الرياضيه وهذا تعبير عن احملبة والوفاء بن البلدين 
الشقيقن شكرا للشــيخ راشد  النعيمي رئيس 
االحتــاد االماراتــي وتقدير وامتنــان لكافة اعضاء 

االحتاد. 

* مدرب عراقي محترف
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لندن ـ وكاالت:

ضرب أرسنال بقوة في قمة مباريات 
املرحلة مــن الدوري اإلنكليزي املمتاز 
بفوزه العريض على جاره تشيلسي.. 
خرج أرســنال من »عنــق الزجاجة« 
عقــب فــوزه الكبير علــى ضيفه 
اخلامس  األسبوع  3-1 في  تشيلسي 
عشر من مســابقة الدوري اإلجنليزي 
املمتــاز.. ولم يكن أشــد املتفائلن 
بالغانرز يتوقــع الفوز بهذه النتيجة 
حتى أّن مدربه اإلســباني أرتيتا كان 
مهــدداً باإلقالة في حال خســارته 

للمباراة.
وكســر الفرنســي الكازيت التوازن 
فــي أول نصــف ســاعة بافتتاحه 
أرسنال من ركلة  التسجيل لصالح 
جزاء في الدقيقــة الرابعة والثاثن 
قبل أن يضيف السويســري تشاكا 
الهــدف الثاني من تســديدة رائعة 
قبل دقيقة من نهاية الشوط األول.. 
وأنهى الواعد ســاكا )19 عاماً( آمال 
بالعــودة عندما أضاف  تشيلســي 

الهدف الثالث )56( بكرة خادعة.
ووقّع أبراهام على هدف تشيلســي 
5 دقائق مــن نهاية  الشــرفي قبل 

املواجهــة وكاد جورجينيــو يذلــل 
الفارق في الوقــت بدل الضائع لكن 
األملاني لينو تصدى لركلة اجلزاء التي 

نفذها الاعب اإليطالي.
ورفع أرســنال رصيده إلى 17 نقطة 
فــوزه األول في املســابقة  محققاً 
منذ التغلب على مانشستر يونايتد 
بهدف نظيف بداية الشــهر الفائت 
عند  تشيلســي  رصيد  توقف  فيما 
بفارق ست نقاط  25 نقطة مبتعداً 
عن ليفربــول املتصدر مع مباراة أقل 

لألخير.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فقد أصبح الكازيت هو 
املسابقات  آرسنال في جميع  هداف 
إلى  الشبكة،  وأشارت  املوسم..  هذا 
أن ركلة اجلــزاء التي ســجل منها 
الكازيــت هــدف تقدم اجلانــرز، هي 
األولى آلرسنال بشــباك تشيلسي، 
منــذ آيار منــذ عــام 2007، عندما 
ســجل البرازيلي جيلبرتو سيلفا. . 
أما شبكة »سكواكا« لإلحصائيات، 
فقــد أوضحــت أن هذه املــرة هي 
آرسنال في  يتقدم فيها  التي  األولى 
النتيجــة بالبرمييرليــج، منذ يوم 1 

تشرين الثاني املاضي.
وأنتهت مباراة ليستر سيتي وضيفه 

مانشستر يونايتد بالتعادل اإليجابي 
2-2 .. وافتتــح ماركوس راشــفورد 

التســجيل ملانشســتر يونايتد في 
الدقيقــة 23 ثــم أدرك هارفي بارنز 

التعادل ألصحاب األرض في الدقيقة 
31 وبعد ذلك وضــع البرتغالي برونو 

فيرنانديــز الضيــوف فــي املقدمة 
بتســجيله الهــدف الثانــي فــي 
الدقيقة 79 لكن ليســتر استبسل 
وحــاول العودة فــي املواجهة فأدرك 
بواســطة   85 الدقيقة  التعادل في 
هدافه جيمي فاردي، الذي دّون هدفه 
الـــ12 في الــدوري وبــات على بعد 
الئحــة هدافي  مــن متصدر  هدف 
صاح  محمد  املصري  الـ«برمييرليغ« 
وبات  (13 هدفاً( مهاجــم ليفربول.. 
يسجل  برتغالي  العب  أول  فيرنانديز 
10 أهداف في الدوري اإلجنليزي املمتاز 
موســم  رونالدو  كريســتيانو  منذ 
2009/2008.. ويحتل ليســتر سيتي 
نقطة  بـ28  مؤقتــاً  الوصافة  مركز 
وبفارق نقطة يأتــي الـ«يونايتد« في 

املركز الثالث.
وقفز أستون فيا إلى املركز السادس 
عندمــا عّمــق، بعشــرة العبــن، 
باالس  كريســتال  ضيفــه  جــراح 
بثاثية نظيفة.. وبكر أســتون فيا 
بالتســجيل عبر البوركينابي برتران 
تراوري بتســديدة من مسافة قريبة 
إثر كرة مرتدة من احلارس اإلســباني 
فيســنتي غوايتا )5(، قبل أن يتلقى 
ضربــة موجعة بطــرد قطب دفاعه 
تايرون مينغز حلصولــه على إنذارين 

في غضون6  دقائق. 
وعلــى الرغم من النقــص العددي 
جنح أســتون فيا فــي تعزيز تقدمه 
بهدفن في الشوط الثاني عبر قطب 
دفاعه كورتني هاوس بضربة رأسية 
من مســافة قريبة )66(، والهولندي 
ذو األصــول املغربيــة أنــور غــازي 
بتســديدة رائعة بيمنــاه من داخل 
األمين  بالقائــم  ارتطمت  املنطقــة 
الشــباك  للحــارس غويتا وعانقت 
الذي ميلك  ورفع أســتون فيا   ..)76)
مباراتــن مؤجلتن رصيــده إلى 25 
نقطة مقابل 18 نقطة لكريســتال 
الثاني عشــر..  املركــز  فــي  باالس 
النقاط  نزيف  ساوثهامبتون  وواصل 
بســقوطه في فخ التعادل السلبي 
أمام مضيفه فولهام ليفشــل في 

االقتراب أكثر من املراكز املتقدمة.
وهي املبــاراة الثالثة علــى التوالي 
التي يفشــل فيها ســاوثهامبتون 
في حتقيق الفوز )تعادالن وخســارة( 
فتراجع إلــى املركز الثامن، فيما رفع 
فولهام رصيــده إلى 11 نقطة علماً 
أنه خــاض املباراة في غيــاب مدربه 
سكوت باركر بســبب دخوله حجراً 
صحياً إثــر ثبوت إصابــة أحد أفراد 

عائلته بفيروس كورونا املستجد.

أرسنال يصالح جماهير بفوز عريض على تشيلسي
الكازيت يكرر حدثا غائبا منذ 13 عاما

من لقاء ارسنال وتشيلسي

بغداد ـ حسين الشمري:
ذكرت مصادر مقربة من املاك التدريبي لفريق 
نادي الــزوراء برغته فــي التعاقد مع مهاجم 
فريــق النفط محمــد داود لتمثيــل الفريق 
في املوســـم احلالي فـي فتـــرة االنتـقاالت 

الشتويـة.
وقد فاحتــت إدارة البيــت االبيض قبــل ايام 
نظيرهــا النفطيــة وابدت رغبتهــا في ضم 
املهاجم محمــد داود للفريق الزوراء من خال 
االنتقاالت الشتوية وان االمور تسير بالطريق 
الصحيح الكمال الصفقة كي يرتدي النجم 
الشاب قميض النواس وتعزيـــز خطوطـــه 

الهجوميـة.

الزوراء يرغب بالتعاقد 
مع محمد داود

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغيب 6 العبن من صفوف الطلبة 
عن مواجهــة  اليــوم االثنن أمام 
نفط ميسان حلساب اجلولة احلادية 
عشــر من الدوري املمتاز في ملعب 

ميسان األوملبي.
وقال مدرب الطلبة أحمد خلف إن 
الفريق ســيعاني من غياب ســتة 
العبن هم محمــد جفال واحملترف 
موســى داو وصفاء جبــار واحلارس 
أمجــد رحيم ومحمد كــرمي وعبد 
القادر طــارق، باإلضافة إلى إيقاف 
الاعــب إبراهيم نعيــم، وبالتالي 
ســيغيب عدد كبير مــن مفاتيح 

اللعب في املواجهة.
وبــن: "برغم تلــك الغيابات إال أن 
الطلبة فريق قــادر على التعويض 
وعلينا أال نتعكز على تلك الغيابات 
وثقتنا  ونوظف غيرهم ممن حضروا 
املتواجدين لســد  بالاعبن  كبيرة 
الفراغ جراء تلك الغيابات".وأشــار: 
"الطلبــة ونفط ميســان يلعبان 
بطريقــة جماعيــة جميلــة لذا 
نتوقع أن ترتقي املباراة إلى مستوى 
الطموح، والنتيجة مهمة بالنسبة 
لنا وعلينا أن نســتعيد توازننا من 
ونقــدم مباراة  املبــاراة  خال هذه 
تليق باســم نادي الطلبة".يذكر أن 

الطلبة يحتل املركز الثامن برصيد 
14 نقطة فيما يحتل نفط ميسان 

املركز الرابع برصيد 17 نقطة.
مباريات  االثنن  اليوم  وتســتكمل 
اجلولة 11 من املرحلة االولى باقامة 
مواجهــة  مباريــات بضمنهــا   5
ونفط ميســان، سيلتقي  الطلبة 
ايضــا الكرخ والنفــط في ملعب 
الســاحر احمد راضي بنادي الكرخ 
والصناعات الكهربائية ياعب فريق 
القاسم في ملعب الصناعة ونفط 
البصــرة يضيــف الديوانية واربيل 
يواجه الشرطة في ملعب فرانسوا 

حريري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واصل الشرطة انتصاراته، في الدوري 
املمتاز لكرة الســلة، بفوزه أول أمس 
على زاخو في اجلولة اخلامســة )93-
79(.. وتقدم الشــرطة في الربع األول 
(21-12(، وفــي الثانــي )29-13( قبل 
أن يريــح عدد من العبيــه، ويفوز في 
الثالــث )22-20(، ثم يخســر األخير 
(21-34(، لكنه حسم املباراة لصاحله.
وفــي مبــاراة ثانية حلســاب اجلولة 
نفسها، اكتسح النفط نظيره احللة 
(117-42(، في قاعة الشعب املغلقة.. 
وتقــدم النفط في الربــع األول )36-
)29-5(، وفي الثالث  5(، وفي الثانــي 

(31-13(، قبل أن يفــوز بالربع األخير 
بفوز كبير،  املبــاراة  لينهي   ،)19-21)

ويواصل تزعمه لائحة الترتيب.
ومتكن نفط الشــمال من الفوز على 
األعظمية بنتيجة )74-66(، في قاعة 
الشعب املغلة.. وفرض نفط الشمال 
ســيطرته وتقدمه في املبــاراة منذ 
الربــع األول وقدم مبــاراة هجومية 
خالصــة، حيث تقــدم بنتيجة )27-
23(.. وواصل نفط الشــمال تقدمه 
في الربــع الثاني بنتيجــة )13-17(، 
لينهي الشوط األول متقدما بنتيجة 
(44-36(.. وفي الربع الثالث حتسن أداء 
بنتيجة  وانتهى  نســبيا  األعظمية 

(17-16(، لصالح نفط الشمال، قبل 
أن ينتهي الربــع األخير بنتيجة )14-
13(، لصالح األعظميــة.. لكن فارق 
النقاط لم يشفع لألعظمية، ليفوز 
وهو   ،)66-74( بنتيجة  الشمال  نفط 

االفوز األول للفريق في الدوري.
مهما  فــوزا  اخلطوط  فريــق  وحقق 
على غاز الشــمال في قاعة الشعب 
املغلقــة بنتيجــة 76 – 66. ورغــم 
تقدم غاز الشمال في الربع األول من 
املباراة وحســمه بنتيجة 12 – 10 إال 
أن اخلطوط عــاد بالربع الثاني وتقدم 
بنتيجة 23 – 20 لينهي الشوط األول 

متقدما.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بهمة ونشاط، يواصل العداء يوسف 
حميــد كتاب، تدريباتــه في مضمار 
املدينــة الشــبابية أللعــاب القوى 
اســتعدادا للمشــاركة فــي الدور 
الثاني لبطولة أندية العراق املقررة ان 
تنطلق العــام املقبل بطموح حتقيق 
النجاحات وتســجيل أرقام قياسية 

حلساب فريقه نادي امليناء الرياضي.
وحداتــه  يــؤدي  كتــاب،  والعــداء، 
رفاقه  مجموعــة  مــع  التدريبيــة 
باشــراف الكابنت بطل آسيا السابق 
املــدرب احلالي ثامر خلــف الدريعي، 
طامحا إلى إعتــاء منصات التتويج 
وكســب األلقاب، سيما انه يتحضر 
للمشاركة في بطولة األندية / الدور 
العام املقبل، وهو ميثل  املقررة  الثاني 

فريق نادي امليناء الرياضي.
ســبق للعداء الشاب، ان اشترك في 
سباقات املســافات الطويلة، ولعب 
ضمن املشــاركن في ماراثون بغداد 
الذي اقيم في شارع  الدولي للسام 
ابو نؤاس واســتطاع ان يفوز باملركز 
االول في املاراثون لقطع مســافة 9 

كيلو، ثم فاز مباراثون لركض 3 كيلو.
التي يعتز  النتائــج  ابرز  على صعيد 
بها، هي »الفوز بالوسام البرونزي في 
فعالية البريد لفريقه الســابق نادي 
البصرة، ثم الرابع للفريق نفسه في 
فعالية 400 متر في املنافسات التي 

الســليمانية  محافظة  في  اقيمت 
والثالث في البريد لفريقه احلالي نادي 

امليناء واخلامس بركضة 400 متر«.
وبرغم ان بداياتــه كانت العبا للكرة 
لفئتي االشــبال والناشئن في نادي 
الرياضي، لكن مشــاركته  النفــط 
االولى  الرصافة  تربية  ضمن منتخب 
في بطولــة التربيات فــي بطولات 
ضيفهــا ملعــب الكشــافة عامي 
2014 و2015، اســهم فــي اندفاعه 
التي  القــوى  ألعــاب  رياضــة  نحو 
منصات  واعتاء  ألقابها  اســتهوته 
التتويــج فيها، فتوجــه إلى األندية 
التي  النصحية  بعــد  واثبت جدارته 

تلقاها من اصدقائه وتشــجيعه له 
لكي يبدع ويؤكد امكاناته في رياضة 
عروس األلعاب.. إلــى جانب التتويج 
باأللقــاب، فــان هدفه الفــوز بثقة 
املنتخب  إلى  واالنضمام  اللعبة  احتاد 

الوطني في املشاركات املقبلة.
يصف الاعب يوســف حميد كتاب، 
رياضــة العاب القــوى، انها تبدأ من 
التحــدي الذي يعيشــه الاعب مع 
نفسه قبل الاعبن املنافسن، حيث 
على  تعتمد  األلعــاب  عروس  رياضة 
اجلهــد الذاتي الــذي يقدمه الاعب 
ثــم يقدمه في  التدريبات  ويبدأ في 
املنافسات الرسمية في ضوء تنافس 

كبير من اجلميع.
يســتذكر ابرز املدربــن الذين تتلمذ 
حتت اشــرافهم بقوله« ال ميكنني اال 
وتقدمي الشــكر واالمتنان إلى جميع 
املدربن الذين شــجعوني وساندوني 
فــي رحلتــي، وهم حتســن عاوي 
إبراهيم،  الراحل أحمد خليل  واملدرب 

ثم املدرب ثامر خلف الدريعي«.
العاملي  النجم  يتابع  انه  إلى  يشير 
اجلنوب أفريقــي وايد فان نيكيرك ، 
في حن يعد الاعبون العراقيون من 
خيرة جنوم العاب القوى بعد حتقيق 
العديد مــن اإلجنازات وتفوقهم في 
وكســر  املتقدمة  باملراكز  الوقوف 
االرقــام القياســية فــي اكثر من 

فعالية.

اليوم.. اقامة خمس مباريات في الدوري الممتاز 

الشرطة والنفط يواصالن انتصاراتهما بالسلة

العداء يوسف كتاب يطمح بإعتالء 
منصات التتويج في بطولة األندية

يوسف كتاب



البريطانية  النجمة  تتخذ 
زيتــا جونز جميع  كاثرين 
املطلوبــة  االحتياطــات 
للوقاية من فيروس كورونا، 
هذا  قررت  السبب  ولهذه 
العام االحتفــال بطريقة 
هادئة وآمنــة بعيد امليالد 
مبتعدة عــن التجمعات، 
واختصرت األمر بنشــرها 
صــورة مــن عيــد امليالد 
فيها  وقفت  املاضي  العام 
أســمر  رجل  إلــى جانب 
كلوز  ســانتا  ثياب  يرتدي 
نظــارات  وضعت  فيمــا 
على  شمســية ســوداء 
كاثرين  وعلقت  عينيهــا. 
على الصورة مازحة : "في 
العام املاضــي في برمودا، 
مت القبض علــّي وأنا أقّبل 
منزعجة  كلوز"  "ســانتا 
هذا  يحضر  لــم  أنه  جدا 

العــام.. كنت أرتدي قناعاً 
واقياً وأنتظره .. حسناً إلى 

السنة املقبلة رمبا".
وعلقــت جنمــة هوليوود 
ميشــال  الشــهيرة 
زيتا  منشــور  على  فايفر 
جونــز: "أوه هو ســيعود 
املمثل  أمــا  بالتأكيــد"، 
كاميرو دوغــالس ابن زوج 
كاثرين من املنتجة دياندرا 
من  :"وهل  فكتــب  لوكر 
أجمل  تبدين  أنك  املعقول 

وأفضل هذه السنة؟".

أثارت املمثلة املصرية عفاف 
شــعيب اجلدل مؤخــراً إثر 
تصريحهــا بأنها "ال تعتبر 
الرجل الذي يغسل املواعني 
لزوجته بأنــه رجل" ما دفع 
عامر  أينت  املصرية  باملمثلة 
النتقادهــا فعلقــت فــي 
على  الرســمية  صفحتها 
موقع للتواصل االجتماعي: 
العجيبة  التصريحات  "ايه 
دي؟ مني قال ان اللي يساعد 
مراتــه فــي ظــل طحنة 
انصاف  يبقــى  دي  الدنيــا 
بيشتغلوا  الســتات  رجل؟ 

و  يطبخــوا  و  ينظفــوا  و 
مبيناموش  بليل  و  يغسلوا 
ساعتني على بعض بسبب 
نــوم الطفــل املتقطع وملا 
عليه  نقول  يساعد  الراجل 

مش راجل! ايه ده بجد".

أعلن الفنان املغربي سعد 
أغنيته  تأجيل طــرح  جملرد 
التاني"  "الوجــه  اجلديدة 
لها  اجلمهور  شــوق  التي 
املقــرر  والتــي كان مــن 
اجلمعــة  يــوم  طرحهــا 
بالتزامــن مع عيــد امليالد 
ويتعاون فيهــا مع الفنان 

املغربي زهير بهاوي.
وقد اتخذ هذا القار بسبب 
أصدقائه  أحــد  والد  وفاة 
املقربني، وكتب سعد على 
أرحم  "اللهم  صفحتــه: 
والد صديقي وأخي عصام 
واجعلــه من أهــل اجلنة، 
سيجري تأجيل موعد طرح 
إلى  يشار  اجلديد".  العمل 

أن آخر أعمــال جملرد أغنية 
كتب  التي  الكالم"  "عدى 
كلماتهــا أميــر طعيمة، 
وحلنهــا عزيز الشــافعي، 
املوســيقي  بالتوزيع  وقام 
جناحاً  حققت  والتي  توما، 
الـ109  بتخطيهــا  كبيراً 
على  مشــاهدة  مليــون 

"يوتيوب".

كاثرين زيتا

سعد لمجرد

أيتن عامر

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
 تراهن شركة بريطانية على مشاعر احلنني إلى الوطن 
في تســويق منتج جديــد، يســتهدف البريطانيني 
املقيمني خــارج بلدهم، بهواء بريطاني نقي معبأ في 

زجاجات.
وفي التفاصيل التي كشــفتها التقارير الصحافية، 
تعرض الشــركة اخملتصة في توصيل األمتعة، تعطير 
الذين ُحرموا مــن فرصة العــودة لبلدهم لالحتفال 
بأعياد الكريسماس هذا العام، بسبب جائحة كورونا 
مــن خالل هواء يحمــل روائح أصلية مــن احلياة في 
بريطانيا، مثل نســمات احلقول عنــد جتهيزها لرمي 

البذور أو أدخنة املقاهي واحلانات.
وأفاد بيان صحافي للشــركة، بــأن خدمتها اجلديدة 
ستقوم على بيع الهواء املعبأة في زجاجات مقابل 25 
جنيهاً اســترلينياً، مع توصيل مجاني لكل املقيمني 

في إجنلترا وويلز واسكتلندا.
وأضافت أن خدمــة بيع الهواء املعبــأة على طريقة 
زجاجات العطور، ستشــمل تعبئة روائح أصلية من 
جميع أنحاء اململكة املتحدة، ما يعني أن البريطانيني 
الذين يعيشــون فــي جميع أنحــاء العالم ميكنهم 
احلصول على روائح تقليدية من بلدانهم، تشمل هواء 
متــرو أنفاق لندن، ورائحة الســمك مع البطاطا من 
مقاطعة نورفولك شــرق إجنلترا أو رائحة الضباب من 

قمة مرتفعات سنودونيا في شمال ويلز.

أغرب تقاليع 2020.. هواء 
للبيع معبأ في زجاجات

الصباح الجديد - وكاالت:
مضــى حدث Surfing Santa الســنوي احلادي عشــر في 
فلوريدا يوم أمس بعدد أقل من املعتاد بسبب قرار التباعد.

 Cocoa وأعلن منظمو حدث ليلة عيد امليالد الســنوية في
Beach في وقت ســابق أنه سيجري بث احلدث على الهواء 
هذا العام بسبب الوباء ومت تشــجيع راكبي األمواج الذين 
يرتدون بدالت ســانتا علــى ركوب األمواج بشــكل فردي 

لاللتزام مبوضوع التباعد االجتماعي.
وقال جريج جالزيرانو املشــارك في مالبس سانتا ، لوكالة 
WKMG-TV: "العــدد هذا العام ميثل حوالي ُعشــر العدد 
املعتــاد لراكبي األمــواج في هذه املناســبة لكنه ما يزال 
ممتًعا" وضم احلشــد مئات العائالت لكنــه ايضا كان أقل 
بشــكل ملحوظ من التجمع املعتاد الــذي يضم كل عام 

عشرات اآلالف من املتفرجني.
وبابا نويل او ســانتا كلوس واملعروف أيًضا باسم القديس 
نيكوالس كرينجل له تاريــخ طويل في تقاليد عيد امليالد، 
وينظر اليه الناس على أنــه الرجل املبتهج ذو الزي األحمر 
الذي يجلب األلعاب للفتيات والفتيان اجليدين عشية عيد 

امليالد.

سانتا كلوز يركب األمواج

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDMon. 28 Dec. 2020 issue (4564( االثنني 28 كانون األول 2020 العدد

أحالم يوسف
عند تعرضنا لوعكة صحية، نبحث 
عن وسيلة للشــفاء منها والعودة 

الى حالتنا الطبيعية املتوازنة.
عملية الشــفاء ليست حصرا على 
الصحة اجلســدية، بــل ان الصحة 
وبالتالي  وأخطــر،  اهم  النفســية 
فاألجدى ان نصــب اهتمامنا ونركز 

عليها أكثر بوسائل عدة.
ويعانــي كثيرون مــن بعض احلاالت 
مثــل احلــزن وااللــم واالحســاس 
بالعجــز، والتفكيــر بالرغبــة في 
االنتقــام من أحد مــا، الى آخره من 
املشاعر واالحاسيس التي تؤثر على 
صحتهم النفســية ســلبا، لتجر 
الى  اجلســمانية  الصحة  بدورهــا، 

هاوية العلة.
ونحن علــى اعتاب عــام جديد هل 
فكرنــا كيف نبدأه؟ ومــع من؟ هل 
نســتطيع ان جنــدد روحنــا وننقي 
صفحات حياتنا لنكتب بها ما نشاء 
على وفــق ما تعلمناه فــي االعوام 

املضية؟
حســن اجلبــوري الباحــث بعلــم 
االجتماع يقول ان مثل هذه الفكرة 
تبنى على اسس عدة، اولها طبيعة 
التربيــة التي تلقاها الفرد، وطبيعة 
االشخاص احمليطني به "فمن احاطه 
افراد ســلبيون، ال ينظــرون اال الى 
النصف الفارغ مــن الكأس واجلانب 
املظلم من كل حدث فمن الطبيعي 
ان يتأثر بهــم ورمبا يتصــور ان هذا 
االمر طبيعي ولزاما عليه ان يســير 
علــى وفقه. لكن تبقــى فيما بعد، 
يتلقاها الشخص من  التي  الثقافة 
خالل لقائه بأشــخاص اخرين ومن 
خالل القراءات واالطالع ميكن ان تغير 
بعض املفاهيم لديــه ومن ضمنها 
محاولة النظر الى اجلانب املشرق من 

كل ما يحدث وان يعزو كل حدث الى 
حكمة الهية ومصلحة غير آنية. 

ويضيــف: امتنــى ان نعيــد ترتيب 
اولوياتنــا ومفاهيمنــا وافكارنا في 
العام اجلديد، خاصة وقد مررنا بأسوأ 
مــا ميكن ان ميــر به البشــر فوقف 

اغلبنا مبواجهة املوت".
والباحثــة  املدنيــة  الناشــطة 
االجتماعية ســلوى كفاح الدليمي 
زرع مفاهيــم  ان موضــوع  تقــول 
ايجابيــة احدى مهامهــا واضافت: 
انا  مدنيــات  كناشــطات  "نحــن 

وزميالتي نســعى إلنشــاء منظمة 
تخص االنســان بنحو عام وليست 
فينا  معينــة،  لفئــة  مخصصــة 
باحثات بعلم النفس وعلم االجتماع 
وقانونيات، غايتنا نشر الوعي بشأن 
بكل  والســعادة  االيجابية  مفهوم 
زواياها، فالسعادة تولد من امور عدة 
اهمهــا التصالح مــع النفس ومع 
احمليط، الكثيــر ممن التقيهم يعانون 
من عــدم قدرتهم على التكيف مع 
الذين يعيشون  واقعهم ومع االفراد 
معهم وحتديدا املتزوجني حديثا. ومن 

ضمن اهم ما نسعى لتعزيزه داخل 
كل فــرد، ان اليوم اجلديد يعني حياة 
جديــدة والعام اجلديــد عمر جديد، 
فعلينا ان ننســى خالفاتنا ونصحح 

اخطاءنا، او في االقل نقوم باحملاولة.
والسكينة  والراحة  الســعادة  تبدأ 
عندما نحصي ما استطعنا الوصول 
اليه، ونحصــي النعم التي منتلكها 
بدال عن النعم التي مــا زلنا جناهد 
للوصول اليها، واالهم اننا نستقبل 
العــام اجلديــد بروح جديــدة انقى 

وافكار اجمل.

الصباح الجديد - وكاالت:
شــهدت روسيا في األشــهر التسعة 
املاضية لعام 2020 تسجيل عقود قران 
أقل مما كان في املدة نفسها لعام 2019 

بـ138 ألف عقد مسجل رسميا.
جاء ذلك في تقرير نشــرته مؤخرا وزارة 
العدل الروســية. وجاء فيه أن املكاتب 
املدنية الروســية ســجلت في الفترة 
ما بني يناير وســبتمبر للعــام اجلاري  

581320 عقدا للقران.
وأشــارت الــوزارة إلى انخفــاض عدد 

حاالت الطــالق ايضا في روســيا في 
املدة نفســها بـ57 ألف طالق، مقارنة 
بعام 2019 ليبلغ عــدد حاالت الطالق 

.401339
يذكــر أن جلنــة العائــالت القوميــة 

احلكومة  على  اقترحت  الروسية 
تخصص  التــي  املــدة  زيادة 

للعودة إلى املســاملة بني 
يقررا  اللذيــن  الزوجني 

ميكن  والتي  الطــالق 
أن تبلــغ حاليا ثالثة 

أشهر بقرار القاضي.
ويرى اخلبراء أن القيــود املفروضة على 
سكان روســيا واملتعلقة بانتشار وباء 
فيروس كورونا كثيرا ما تؤدي إلى تدهور 
فيقرران  الزوجــني  بني  العالقات 
غير  بانفعال  الطــالق 
ثــم  محســوب، 
يكفيهمــا  ال 
قــت  لو ا

للصلح.

روسيا تشهد عام 2020 انخفاض حاالت الزواج والطالق

اليوم الجديد يعني حياة جديدة والعام 
الجديد عمر جديد 

الصباح الجديد - وكاالت:
ميل"  "ديلــي  موقــع  كشــف 
البريطاني أن أرباح النجمة أديل 
لعام 2019، وصلت إلى عشــرة 
ماليني جنيه إســترليني، على 
الرغــم مــن عــدم إصدارها 
ألبوماً جديــداً خالل اخلمس 
أن  منذ  األخيــرة،  ســنوات 
طرحت ألبــوم 25 في عام 
الصحيفة  وأشارت   .2015

الى أنه ومع خفض األجور بسبب تفشي 
فيروس كورونا، متكنــت أديل من احلصول 
علــى أرباح بقيمــة 4.75 مليــون جنيه 
الصحيفة صوراً  ونشــرت   . إســترليني 
جديدة ألديل، وهي تســتعد إلســتكمال 
العمل عليه  تواصل  الذي  الرابع،  ألبومها 
منذ عدة أشــهر، وظهرت وهــي تلتقي 
األميركية  العاصمــة  فــي  لها  بصديق 
واشــنطن، قبل مغادرتهــا متوجهة الى 

لندن هذا األسبوع.

إيرادات أديل تنخفض 
بسبب جائحة كورونا

الصباح الجديد - وكاالت:
فازت صــورة لبطريقني يبدوان وكأنهما يواســيان 
بعضهمــا في أســتراليا، فــي مســابقة جوائز 
تصوير احمليطــات في مجلة دراســة احمليطات 

.Oceanographic magazine's
التقــط الصورة املصــور األملاني توبياس 
بومغايترنر فــي مدينة ميلبورن، وهي 
لبطريقني ''أرملة وأرمل'' يبدوان فيها 
وكأنهما يواسيان بعضهما على ما 

أصابهما.
وعلــم املصور األملانــي بأن طائري 
البطريق فقدا مؤخرا شريكيهما، 
وقــد ظهرا فــي الصــورة التي 
التقطهــا وكل منهما يحتضن 
اآلخر ويتوسد كتفه ناظرين إلى 
الســماء. وفاز بجائــزة "اختيار 
للمجلــة  التابعــة  اجملتمــع" 

املذكورة.
موقع  على  بومغايترنــر  وكتب 
"إنستغرام": "اتصل بي متطوع 
البطريق  إن طائــر  لــي  وقــال 
الســن  في  كبيرة  أنثى  األبيض 
فقــدت شــريكها ويبــدو احلال 
البطريق  إلــى  بالنســبة  كذلك 

الذكر األصغر سنا على اليسار".
ومضــى قائال: "ومنــذ ذلك الوقت 

يلتقيان بشــكل منتظم، إذ يتبادالن املواســاة ثم 
يقفان لســاعات وهمــا يراقبان األضــواء املتأللئة 

للمدينة اجملاورة".
وقال املصــور إنه قضى ثالث ليال في مســتوطنة 
طيور البطريق قبل أن يتاح له التقاط هذه الصورة، 
واختتــم حديثه: "لكن احلظ أســعفني في إحدى 

اللحظات اجلميلة".
جدير بالذكــر أن املصور توبياس بومغايترنر نشــر 

الصور على "إنستغرام" في أبريل 2020.

أفضل صورة لسنة 2020.. بطريقان 
يتعانقان بعد مأساة 

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفل املغني واملمثل األميركي جون ترافولتا بعيد 
امليالد مع عائلتــه املؤلفة من ابنته إيال بلو البالغة 

عشرون عاماً وابنه بنجامني البالغ عشرة أعوام.
ومتنــى النجم البالغ 66 عامــاً ملتابعيه عيد ميالد 
مجيداً من خالل نشــره فيديو يظهره وابنه وابنته 

في احتفالهم العائلي.
وجاء الفيديو طريفاً إذ كان ترافولتا يقوم بتصويره 

ونادى ابنتــه إيال بلو من خلف الكاميرا والتي 
البيجاما  امليالد مرتدية  أمام شجرة  وقفت 

وقد لوحت بيديها ثم أدار النجم الشهير 
الكاميرا جنو ابنه فيما كان يتناول حلوى 
:"ميالد مجيد  بتعليق  وأرفقه  شــهية 
من عائلة ترافولتــا". وهذا أول احتفال 

بعيد امليــالد لترافولتا وولديه من دون 
زوجته كيلي بريســتون التي توفيت 
فــي 12 متــوز املاضي بعــد معاناة 
مع ســرطان الثدي ولم يســتطع 
ترافولتا االحتفال بعيد ميالدها في 

اكتوبر تشــرين األول من هذا العام، 
فيما ابنهما جيبت توفي عام 2009 
بعمر 16 ســنة في ديسمبر كانون 

الثاني بالتحديد.

الصباح الجديد - وكاالت:
في  واملتخصصة  األحجــار  قالت خبيــرة 
االســتثمار في األحجار الكرمية، رئيســة 
شركة "Gem Project" السويسرية، أولغا 
بروفتشــوك، إن الياقــوت األصفر قد يكون 

أكثر األحجار املطلوبة خالل عام 2021.
وأوضحت في حوار مع وكالة "نوفوستي"، أنه 

من املتنافســني على لقب حجر 2021 الياقوت 
األصفر، مشــيرة إلى أن لونه اجلميل، وســعره 
الذي يعد أرخــص من نظيريه األزرق واالحمر، قد 

يجعله الفائز بهذا اللقب.
وأضافت أن املســتثمرين الصينيني أنفقوا عدة 
مليــارات في الســنوات األخيرة، فــي تقنيات 
تنمية األملاس، ما قد يساهم في زيادة املعروض 

في السوق وانخفاض تدريجي في األسعار.
جدير بالذكر انه يتّم اســتخراج الياقوت في 
مناجم خاّصة تنتشــر في إفريقيا وآســيا 
وجرين  مدغشــقر  إلى  إضافًة  وأســتراليا، 
الند، وكذلك ميامنار والتي يُســتخرج منها 
ياقوت دم احلمام، الذي يعد من أفضل أنواع 
الياقوت، وأطلق عليه هذا االســم نسبًة 

إلى لونِه الغاِمق.

ترافولتا يحتفل بأول عيد ميالد 
مع ولديه بعد رحيل زوجته 

الياقوت األصفر حجر عام 2021
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