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الصباح الجديد - متابعة:
ابنة  رفســنجاني،  فائــزة  قالت 
هاشمي  الراحل  اإليراني  الرئيس 
رفســنجاني، إن "تدخل إيران في 
ســوريا خلف 500 ألــف قتيل" 
والدهــا عارض  أن  إلى  مشــیرة 
في  احلرب  فــي  إيران  مشــاركة 

سوريا.
وأضافت رفســنجاني أن والدها، 
الذي كان يشــغل منصب رئيس 
مجمــع تشــخيص مصلحــة 
واليته  انتهــاء  )بعــد  النظــام 
إيران  مشاركة  عارض  الرئاسية(، 
في احلرب في ســوريا، وأبلغ ذلك 
لقائــد فيلــق القدس الســابق 
باحلرس الثوري، قاسم سليماني، 

منذ بداية األزمة في سوريا.
وقالت رفسنجاني في مقابلة مع 
موقع "إنصــاف نيوز" اإلصالحي: 
"لقد استشار ســليماني والدي 
قبــل ذهابه إلى ســوريا، وأبلغه 

الوالد بأال يذهب" إلى هناك ".

اغتيال  ذكــرى  "فــي  وتابعــت: 
سليماني، ال نسمع أحدا يتحدث 
حول ما فعله، لكــن والدي کان 

وقد  وبعد نظــر،  بــذكاء  يتمتع 
نصحه بعدم الذهاب، وكان على 

حق".

رفســنجاني  فائــزة  وانتقــدت 
سياسة إيران في املنطقة وقالت 
إنها "أدت إلى فقداننا أصدقاءنا، 

وأصبحــت سياســتنا اخلارجية 
تشبه السياسة الداخلية، حيث 
حتول املؤيدون إلــى منتقدين، ثم 

تبدل املنتقدون إلى معارضني".
وفي شأن آخر، قالت ابنة الرئيس 
اإليرانــي الســابق، إنهــا كانت 
تتمنــى "أن يكــون الفائــز في 
االنتخابات األمريكية هو الرئيس 
دونالد ترامــب، من أجل الضغط 
سياســاته  لتغيير  النظام  على 
جتاه شــعب إيــران، وإن ذلك لن 
يتحقق في عهــد الدميقراطيني، 
التعامل  ليونــة في  أكثر  ألنهم 

مع إيران".
وقالت رفســنجاني إن "مساعي 
املزيد  إلى  أدت  لإلصالح  اإليرانيني 
من القمع"، وأكدت أنها لو كانت 

أمريكية ملا صوتت لترامب.
وأثــارت تصريحات رفســنجاني 
انتقــادات واســعة، وخاصة في 
أوســاط احملافظني بإيران ووسائل 
إعالمهــم، حيــث ركــزت على 

االنتخابات  حــول  تصريحاتهــا 
األمريكية. 

محســن  شــقيقها،  وطالــب 
وهــو  رفســنجاني،  هاشــمي 
طهران،  بلديــة  مجلــس  رئيس 
فائزة باالعتــذار، وقال إن "ترامب 
لــم يفعل شــيئاً ســوى فرض 
العقوبــات واالغتياالت واإلهانات 
ضد إيران، اعتذري عما كتبت، وال 

تشوهي سمعة أبيك".
وجهت  املاضــي،  يونيــو  وفــي 
وأكدت  للنظام  قاسية  انتقادات 

أنه "لم يعد دينيا و ال ثوريا".
رفســنجاني،  هاشــمي  وفائزة 
وبرملانية  إصالحيــة  شــخصية 
ســابقة، حكم عليها عام 2011 
مع  أشهر،  ملدة ســتة  بالسجن 
5 سنوات  وقف التنفيذ، وحرمت 
من ممارسة األنشطة السياسية 
والثقافيــة والصحافيــة، عقب 
توجیــه اتهامــات لهــا بالقيام 

بأنشطة دعائية ضد النظام.

والدي عارض التدخل اإليراني في سوريا ونصح سليماني
بعدم الذهاب اليها

فائزة هاشمي رفسنجاني: 

بغداد - الصباح الجديد:
قدمت اللجنة املالية النيابية امس 
الــى احلكومة  االحد، استفســارا 
الديــن اخلارجــي  بشــأن حجــم 
وجهت  فيمــا  للعراق،  والداخلــي 

باستضافة 3 مسؤولني حكوميني
وقالــت الدائــرة اإلعالميــة جمللس 
الصباح  تلقــت  بيان  فــي  النواب، 
اجلديد نســخة منــه، إن “اللجنة 
املالية عقدت برئاسة النائب هيثم 
اجلبــوري رئيــس اللجنــة وحضور 
األعضــاء اجتماعــاً واصلــت فيه 

املوازنة  قانون  مناقشــة مشــروع 
العامة االحتاديــة لعام ٢٠٢١ ، كما 
وجهت بإســتضافة رئيس صندوق 
من  املتضررة  املناطــق  إعمار  إعادة 
العمليات اإلرهابية محمد العاني”.

ووجه رئيس اللجنة، “بتشكيل جلان 
فرعيــة من اللجنــة املالية لغرض 
وهي  املســتقلة  املوازنات  دراســة 
ومجلس  األعلى  القضــاء  مجلس 
النــواب واملفوضيــة العليا حلقوق 
اإلنســان، فضال عن إعداد دراســة 
املوازنات  هذه  بشــأن  مستفيضة 

غير  النفقات  فيها ضغــط  تراعى 
الضرورية “.

املاليــة  “اللجنــة  أن  وأوضحــت، 
واصلــت مناقشــة املــواد والبنود 
املوازنة،  الواردة في مشــروع قانون 
حيث وجهــت كتاباً لــوزارة املالية 
الداخلي  الديــن  أجمالــي  ملعرفة 
وبيان   ،٢٠٢٠/١٢/٣١ لغاية  واخلارجي 
كافة املبالغ املصروفة في عام ٢٠٢٠ 
مــن التبرعات والهبــات املمنوحة 
ســواء من الدول أو املؤسســات أو 
من املنظمــات، فضال عن تفاصيل 

مبالغ املصروفة من البترودوالر لبيان 
وصول هذه املبالغ ملستحقيها”.

املاليــة  اللجنــة  وجهــت  كمــا 
“بإســتضافة مديــر عام شــركة 
النفط الوطنية ) سومو( ومسؤول 
عام  ومديــر  التراخيــص  جــوالت 
النفط بشأن  وزارة  االستثمارت في 
جــوالت التراخيــص ، ومناقشــة 
اإليــرادات النفطية وســعر برميل 
النفط املعتمد مــن قبل احلكومة 
في املوازنة مقارنة باســعار النفط 

احلالية.

المالية النيابية تستفسر الحكومة عن ديون البالد تحرك حكومي النشاء نظام موحد لرواتب الموظفين
وتوجه باستضافة مسؤولين بغداد ـ الصباح الجديد: 

أعلــن وزير التخطيــط، خالد بتال 
النجم امــس األحــد، ارتفاع عدد 
بنك  فــي  املســجلني  املوظفــني 
املعلومــات الوظيفي لــدى اجلهاز 
إلــى اكثــر  املركــزي لإلحصــاء، 
مــن مليونــي موظف فــي عموم 
مؤسســات الدولة، فيما أشار الى 
نظام موحد  إنشــاء  مساع صوب 

للرواتب، وجلميع وحدات اإلنفاق.
وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه 
الصبــاح اجلديد، ان وزير التخطيط 
األمر  للجنة  األول  االجتماع  "ترأس 
الديواني ٥٥ املكلفة بتطوير عملية 

إصــدار الرقــم الوظيفــي جلميع 
موظفي الدولة العراقية".

اللجنة  "هــذه  ان  الوزيــر  وأوضح 
تعد واحدة من اهــم اللجان النها 
ســتتولى ايجاد احللول واملعاجلات، 
ملشــكلة تعد معقدة، وهي حركة 
تواجه  التي  العــراق،  الوظيفة في 
خلال بنيويــا متراكمــا على مدى 
ان  مبينــا  املاضيــة"،  الســنوات 
"الوزارة قامت بإرســال فرق جوالة 
إلى الوزارات لغــرض احلصول على 
للموظفني،  التفصيليــة  البيانات 
إضافــة إلــى املســار االخــر وهو 
مخاطبــة اجلهات املعنيــة لتزويد 

اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء بتلك 
البيانات".

ولفت إلــى ان "اللجنة ســتعمل 
على إنشــاء منصة او تطبيق على 
بيانات  جلمــع  الذكية،  الهواتــف 
املوظفني، من خالل إدخالهم بشكل 
شخصي لبياناتهم باالعتماد على 
املوحدة"،  الوطنية  البطاقة  بيانات 
مشــيرا في الوقت نفســه إلى ان 
التي ســيجري  اإلجراءات  "من بني 
العمــل عليها، هــي قيــام وزارة 
الداخليــة بالعمــل علــى إصدار 
املوظفني  جلميع  الوطنية  البطاقة 
الذين لم يحصلوا عليها حتى االن، 

فضال عن خيارات أخرى".
واضاف ان "اللجنة ســتعمل على 
اختيــار األفضــل منها، مشــددا 
اللجنــة محددة  ان مهمة  علــى 
مهمتها  إلجنــاز  اشــهر  باربعــة 
بإشــراف وزارة التخطيــط" داعيا 
الدولــة  ومؤسســات  "الــوزارات 
كافــة، إلى اإلســراع في إرســال 
بيانــات موظفيها، بهــدف العمل 
على إنشــاء نظام موحد للرواتب، 
جلميــع وحــدات اإلنفــاق، التــي 
ســيتم اطالقها من خالل املنصة 
وزارة  لــدى  املوجودة  االلكترونيــة 

التخطيط".

ترامب وانصاره من الجمهوريين يكثفون
تداول 403 مليارات سهم بقيمة 330 3اتصاالتهم إلحباط محاوالت عزله

6مليار دينار

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العراقية  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
امس األحد، أنها تعتزم تسلُّم امللف 
األمني في خمس محافظات قريباً، 
في مرحلــة أولى خلطة أمنية بهذا 

الشأن.
ونقلت وكالة األنبــاء العراقية عن 
مدير دائرة التفتيش املهني واإلداري 
فــي الــوزارة اللواء عامــر العزاوي 
قوله إن الــوزارة في املراحل األخيرة 
بنــاء على  االمني  امللف  لتســلُّم 
توجيهات رئيــس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.

واحملافظات اخلمس هي بابل وواسط 
وديالى والديوانيــة واملثنى، وأضاف 
العزاوي أن عملية التســلم ستتم 
فيها خالل شهر أو شهرين، "حيث 

اكتملت املراحل األخيرة".
أشــار  التســليم،  آليــة  وحــول 
املســؤول إلى وجود جلان مشتركة 
بــني الداخلية والدفاع، لتســليم 
امللف األمنــي للداخية إضافة إلى 
دعم كامل للعمل االســتخباراتي 
، وشــدد على تعزيز قــدرات وكالة 
فــي  االســتخبارات وحتقيقاتهــا 

الداخلية.

الداخلية تعتزم تسلم الملف األمني 
من الجيش في خمس محافظات 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قالــت النائبة هدى ســجاد أمس 
قانون  مبوجــب  االنفاق  إن  األحــد، 
املوازنــة هــو انفاق مبالــغ به الى 
حــًد كبيــر وال يتالءم مــع الوضع 
االقتصادي خاصة بانخفاض اسعار 
النفط وليس من املنطقي ان يكون 

164 ترليون دينار هو االنفاق
بيان اطلعت  واضافت ســجاد في 
عليه الصباح اجلديــد،  ان "ايرادات 
املوازنــة قائمــة علــى االيــرادات 
وعلى  النفطيــة  وغير  النفطيــة 
1425 للدوالر الواحد  ســعر صرف 

وهذا املبلغ ُمبالغ به خاصة ان تغير 
على  الصرف سيكون سلبياً  سعر 
الفئات الهشــة التي هي دون خط 

الفقر ".
واســتغربت النائبة من " احتساب 
كردســتان  اقليــم  ُمســتحقات 
للســنوات الســابقة في املادة 11 
رغم عدم تســليم االقليم ايراداته 
للحكومة  الســابقة  للســنوات 
االحتادية ، وعلى االقليم ان يســلم 
ُكل مــا منتج من نفط في االقليم 
املوازنة  لتلتزم احلكومة بتســليم 

له " .

البصرة ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت قيــادة عمليــات البصرة 
امس االحد، انطــالق عملية الوعد 
الثالثــة،  بصفحتهــا  الصــادق، 
املناطق  لغرض مداهمــة وتفتيش 
الشــمالية، واجلنوبية في احملافظة، 
لنزع السالح غير املرخص والقبض 

على مطلوبني.
لبيان صادر عن خلية االعالم  ووفقاً 
االمني تلقت الصباح اجلديد نسخة 
منــه، ان قيــادة عمليــات البصرة 
والقطعــات امللحقة بها باشــرت 
فجــر يوم امــس االحــد ، بتنفيذ 
املرحلة االولى من الصفحة الثالثة 

من عمليات الوعد الصادق.
محورين،  علــى  انطلقت  العملية 

الشمالي  احملور  األول  البيان،  حسب 
من خــالل لــواء املشــاة اآللي 36 
ومديريــة شــرطة البصــرة ولواء 
األمنية  والــوكاالت  الضاربة  القوة 
واالســتخبارية ومفــرزة من هيئة 
مداهمة  لغرض  الشــعبي  احلشد 
وتفتيــش املناطق الشــمالية في 
الثاني  احملــور  وتضمــن  البصــرة. 
"مداهمة وتفتيش املناطق اجلنوبية 
"قيادة  قبــل  البصــرة"، مــن  في 
القــوة البحرية وقيادة حرس احلدود 
املنطقــة/4 ولــواء مغاويــر قيادة 
األمنية  والوكاالت  البصرة  عمليات 
واالســتخبارية ومفــرزة من هيئة 
مديرية  وأقســام  الشعبي  احلشد 

شرطة البصرة، حسب البيان.

البصرة تستأنف عمليات الوعد الصادق 
لنزع السالح والقبض على المطلوبين

نائبة: موازنة 2021 "ملغومة" 
وفرضت استقطاعين على رواتب 

الموظفين

بغداد - وعد الشمري:
أعلنت اللجنة املالية في مجلس 
النواب، أمس األحد، البدء بكتابة 
املوازنة،  تقريرهــا عن مشــروع 
وفيمــا حتدثت عن وجــود توجه 
لتعديــل العديــد مــن فقراته 
الرواتب،  استقطاعات  بضمنها 
شــددت علــى إمكانيــة مترير 

القانون خالل أسبوعني.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد 
إلى  حمة رشــيد في تصريــح 
إن "مجلس  اجلديــد"،  "الصباح 
النواب أنهــى أمس األول القراءة 
األولــى لقانون املوازنة املرســل 
من احلكومة مــن دون إجراء أية 

تعديالت على املسودة".
وأضاف رشيد، أن "اللجنة تلقت 
املشــروع، وشرعت منذ  رسمياً 
املواد  حول  تقريــر  بكتابة  أمس 
نقاط  وإمكانية معاجلــة بعض 
الضعــف فيهــا مبــا يتفق مع 

املصلحة العامة".
البرملان  إلى أن "جلسة  وأشــار، 
لهذا اليوم سوف تشهد القراءة 
بعدها  ومن  للمشــروع،  الثانية 
سيتم االســتماع إلى مداخالت 
وآراء النــواب من مختلف الكتل 

السياسية".
"التصويت  أن  إلى  رشيد،  ولفت 
على القانــون يتطلب منا جهداً 
على صعيد احلوارات والتعديالت 
مدة ال تقل عن أسبوعني"، لكنه 
لإلقرار  نيابيــة  "إرادة  إلــى  نبه 

بأسرع وقت ممكن".
في  احلالــي  "التوجــه  أن  وأورد، 
مجلس النواب مع إجراء تخفيض 
على مجمل قانون املوازنة البالغ 
دينــار،  تريليــون   162 نفقاتــه 
ومن املمكــن جعلها بنحو 120 

تريليون دينار".
وفيما نّوه رشــيد، إلى "تعديالت 
أخرى ستطال فقرة استقطاعات 
واملتقاعدين  املوظفــني  رواتــب 
بنحو يقلل من آثارها السلبية"، 
شّدد على "عدم إمكانية حذفها 

بشكل تام".
املالية،  اللجنــة  عضــو  ولفت 
إلى أن "احلكومة مســؤولة عن 

زيادة  وأي  املاليــة،  السياســية 
على املوازنة من قبلنا سيجعلنا 
العام،  الــرأي  أمــام  في حــرج 
تعديل  إلى  نلجأ  وبالتالي سوف 

التخفيض ال إلغاءه".
وحتدث رشــيد، عن "خالفات مع 
بعض احملافظات على املشــروع، 
على  مالية  إضافات  تريد  كونها 
تخصيصاتهــا، وهــذه ميكن أن 

تأخذ منا جولة من املناقشات".
أما بخصوص اخلالفات مع إقليم 
"النواب  أن  أجــاب،  كردســتان، 
طلبوا مــن احلكومــة احلصول 
على نسخة من االتفاق النفطي 
األخير لالطالع عليه والنظر في 

إمكانية تضمنيه في املوازنة".
ومضى رشــيد، إلــى أن "إقليم 
التزامه  عــن  أعرب  كردســتان 

بتســليم كامــل نفطــه إلى 
بغداد بسعر شــركة التسويق، 
لكن هــذا لم تقبل بــه الكتل 
السياســية، التي ال تريد الثمن، 
إمنا النفط لكي يتم بيعه بنحو 

مركزي". 
مــن جانبه، ذكر عضــو اللجنة 
النائب عبد الهادي الســعداوي، 
فــي تصريــح إلــى "الصبــاح 

اجلديــد"، إن "احلكومة لم تقدم 
لنــا مشــروعاً ينطــوي علــى 
أن  إصالحات مالية من شــأنها 

حتدث تطوراً اقتصادياً".
وأضاف الســعداوي، أن "الدولة 
لديها الكثير من اإليرادات املالية 
التي ميكن حصرها لرفد اخلزينة 
العامة لكــن اجلهات التنفيذية 

عاجزة عن القيام مبهامها".

المالية النيابية تبدأ كتابة تقريرها لمشروع 
الموازنة وَتوجه لتخفيض استقطاعات الرواتب 

اجتماع سابق للجنة املالية

نائب: الحكومة لم تقدم مشروعًا ينطوي على إصالحات مالية
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الصباح الجديد - وكاالت:
سجلت أسعار النفط اخلام 
امس، أعلى مستوياتها في 
عام، حيث ربح خام برنت 8 
في املائة واخلــام األمريكي 
7.7 في املائة على أســاس 
أســبوعي، وذلــك بتأثيــر 
إجراء  الســعودية  قرار  من 
تخفيضــات طوعية بنحو 
مليون برميل يوميا لشهري 
لدعم  املقبلني  وآذار  شباط 
استعادة التوازن في السوق 
جراء ضعف الطلب الناجم 
لوباء  السريع  االنتشار  عن 
العام  اإلغالق  وتزايد  كورونا 

خاصة في أوروبا.
أســعار  تلقــت  كمــا 
النفــط اخلــام دعمــا من 
النفطية  اخملزونــات  تراجع 
األمريكيــة مــع تقلــص 
النفطيــة  الصــادرات 
الســوق  إلى  الســعودية 
إلى مســتوى  األمريكيــة 
فــي  مــرة  ألول  الصفــر 

التجارية  العالقــات  تاريخ 
تلقت  كما  الدولتــني،  بني 
األسعار دعما آخر من اتفاق 
بقيــة دول "أوبــك+" على 
اإلنتاج  زيادة في  عدم إجراء 
في شباط وآذار مع السماح 
بزيــادة محــدودة لكل من 

روسيا وكازاخستان.
ذكرت  اإلطــار،  هــذا  وفي 
وكالــة "بالتــس" الدولية 
أن  النفطية  للمعلومــات 
إزالة  في  جنحت  السعودية 
جميع اخملاوف بشأن توقعات 
الطلب علــى النفط اخلام 
على املــدى القصير بعدما 
قدمت هدية غالية للسوق 
العام  مطلع  في  النفطية 
اجلديــد بخفــض إنتاجها 

مليون برميل يوميا.
وأشار التقرير إلى أن السوق 
النفطيــة ومنــذ اجتماع 
"أوبك+" أخيرا متر مبوجة من 

التفاؤل الواسع.
تقرير أوسع ص 6

"بالتس" للمعلومات النفطية: 

السعودية ازالت مخاوف السوق 
والنفط يربح 8 % خالل أسبوع 

فائزة رفسنجاني



محليات 2
افتتاح خط النقل 

الخاص ) VIP (من والى 
مطار بغداد الدولي

العمل واليونيسيف تتعاونان 
لتطبيق برنامج تدريبي 

متكامل للباحثين االجتماعيين

وزير الصحة يفتتح 
المركز التخصصي لطب 

االسنان ايمن الموصل

بغداد - الصباح الجديد: 
العامة لنقل املســافرين  اعلنت الشــركة 
والوفود احــدى تشــكيالت وزارة النقل عن 
مباشــرة العمل بخط النقــل  )VIP( اخلاص 
بنقل املسافرين من والى مطار بغداد الدولي .
و قال مدير عام الشركة املهندس كرمي كاظم 
حسني : اســتتادا لتوجيهات الوزير مت افتتاح 
خــط النقل )VIP( عبر ســيارات الشــركة 
احلديثــة واخلاص بنقل املســافرين من والى 

مطار بغداد الدولي .
واوضــح املدير العــام ان هذا اخلط ســيوفر 
العديد من اخلدمات التي تيسر عملية وصول 
الى املطــار وبالعكس  املســافر من مكانه 
بســهولة ومرونــة عاليــة تتخللهــا عدم 
التوقف النزال احلقائب ومتتع الســيارات مبزايا 
GPS اضافة  عالية لالمن الشخصي ونظام 
الى نوع خاص من السيارات املستخدمة ذات 

املواصفات احلديثة. 

بغداد - الصباح الجديد: 
استقبلـــت وكيــل وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية الدكتــورة عبير اجللبي وفداً من 
منظمة اليونيســيف الدوليــة للتعاون في 
تطبيق برنامج تدريبي متكامل لتطوير قدرات 
اربع محافظات  فــي  االجتماعية  الباحثيني 
عراقية بحضور مدير قسم منظمات اجملتمع 

املدني في وزارة العمل صادق البهادلي. 
ومت خالل اللقاء مناقشة احملاور الثالثة املهمة 
التي ستتوافر في الورش التدريبية، إذ تضمن 
احملور االول تدريب الباحثني على تقنيات ادارة 
احلالة لتطوير خبراتهم ومهاراتهم العملية، 
واحملور الثانــي تضمن التاكيــد على اجلانب 
العملي والتطبيقي خــالل عملية التدريب، 
فيما تضمن احملور الثالث تعزيز نظام االحالة .
كمــا ثم عمل دراســة متكاملــة ليحصل 
املســتفيد على اكبر قدر ممكــن من الرعاية 
، فضال عن مناقشة  والنفسية  االجتماعية 
امكانية اســتحداث وحــدة بحث اجتماعي 
العلميــة  باملــالكات  معــززة  متكاملــة 
املتخصصــة واملدربة ومســتلزمات العمل 
الالئق لتقدمي الدعم النفســي واالجتماعي 

للمستفيدين. 
من جانبها اعربت اجللبي عــن تثمني الوزارة 
جلهود منظمة اليونيسيف الدولية لدعمها 
عملها في اعــداد عدد كبير مــن الباحثني 
االجتماعيــني املدربني وفق احدث الوســائل 

التدريبية.

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح وزيــر الصحة والبيئة الدكتور حســن 
التخصصي لطب  املركــز  التميمــي  محمد 
االسنان في اجلانب االمين ملدينة املواصل  يرافقه 

وزير الصناعة واملعادن الدكتور منهل اخلباز.
واطلــع الوزيــر علــى اقســام املركــز واوعز 
100 مليون دينــار لتأثيث املركز  بتخصيــص 
وتغطيــة االحتياجــات الضروريــة كما وجه 
بتخصيص 20 جهاز اســنان عن طريق الوزارة/ 
كيماديا وخالل مدة شــهر لغرض نصبها في 

املركز. 

عامر عبدالعزيز 

اعلنت وزارة التجارة زيارة مدير عام 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب 
املهندس عبد الرحمن عجي طوفان 
زيارة معمل خياطة وإنتاج االكياس 
املنفذ من قبل شــركة االحبار عبر 
االســتثمار علــى أرض صومعــة 

الدورة في بغداد  .
واطلع مدير عام جتارة احلبوب على 
وإنتاج  ســير عمل معمل خياطة 
األكيــاس التجريبــي ، والذي نفذ 
مبوجب عقد االســتثمار املبرم بني 
صومعة  أرض  علــى  الشــركتني 
الدورة في بغداد ضمن  املشــاريع 
االســتثمارية للشركة مع شركة 

االحبار .
مدير عــام الشــركة جتــول  في 
أروقة املصنع الــذي ضم  معملني 
التتــاج األكياس) اكيــاس البولي 
بروبلني ( )اكياس اجلوت ( ومبختلف 
في  والداخلة  واالحجــام  االصناف 
وزارة  شــركات  عمل  استخدامات 
التجارة وخاصة الشــركة العامة 

لتجارة احلبوب وتصنيع  . 
واســتمع املدير العام خالل اجلولة  
لشرح  العمل  ســير  عن  امليدانية 
املفوض  املديــر  قدمــه  مفصــل 
لشركة االحبار ، تضمن الشرح عن 
واآللية  للمعمل  اإلنتاجية  الطاقة 
املتبعــة فــي اإلنتاج ، مشــيرا أن 
الطاقة اإلنتاجية الكياس ) البولي 
بروبلني ( تقدر بأربعة ماليني كيس 
شهريا بشــتى االصناف واالحجام 

ومن املناشي الرصينة .
واكــد املديــر املفــوض أن معمل 
خياطة وإنتــاج اكياس اجلوت تبلغ 
بحدود  الشهرية  اإلنتاجية  طاقته 
) ٤٠٠(   الــف كيس فــي الوجبة 
الواحدة ومن خالل اســتخدام ) 30 
( ماكنة يابانية املنشأ ، إضافة الى 

خطوط القطع عدد )٢( . 
بــدوره أكد املديــر العــام أن هذا 
املشروع االستثماري الذي مت االتفاق 
على إنشــائه ضمــن التوجيهات 
الراميه إلى تعظيم موارد الشركة 
أحد  ويعد  االســتثمار  من خــالل 
املشاريع التي كان يجب ان ينشيء 
من زمن طويل كونه مكمل لعمل 

ونشــاط شــركات وزارة التجــارة  
التسويق  اليومي من في موسمي 
األكياس في  إلى استعمال  إضافة 

تعبئة الرز احمللي املصنع في اجملارش 
.

أن مشــروع  العام  املديــر  وأضاف 

التي  التوسعة  الى  املعمل بحاجة 
احلاجة  تأمــني  مــن خاللها  ميكن 
التجارة  وزارة  لشــركات  السنوية 

العراقي  الســوق  رفد  وامكانيــة 
كنا  والتي  بأنواعهــا  األكياس  من 
نحث اخلطى من اجل تأمينها عبر 
االســتيراد أو من خالل املناقصات 
والتــي كنا نعانــي األمرين نتيجه 

التاخير في وصولها للبالد . 
ولفت املدير العام إلى هذه املشاريع 
ســتمنح اداره الشــركة حتديــدا 
اختــزال الوقت و اجلهــد والبحث 
عن األكيــاس ، موجهــا العاملني 
في املعمل باجنــاز بعض االضافات 
املكملة والتي تعــزز  وتبرز الوجه 

املشرق للمشروع .
وتســتخدم اكياس البولي بروبلني 
والطحني  احمللــي  الرز  تعبئــة  في 
مليون   50 بحــدود  انتــاج  بطاقه 
كيس ســنويا ، فيما يبلــغ إنتاج 
اكياس اجلوت بحدود 5 ماليني كيس 
ســنويا والتي تســتخدم بتعبئة 
الشلب املسوق خملازن وزارة التجارة.

وفــي ختام الزيــارة وجــه مدير عام 
الشــركة مــدراء األقســام اللذين 
رافقوه في اجلولة بتقدمي تقرير كشف 
والعمل لالستفادة منها  املعمل  عن 
قبل الشــروع بالتعاقــد مع املعمل 

والية الشــراء وآلية التعاقد من اجل 
الشروع إلنتاج األكياس للشركة   

علــى صعيد متصل اكــدت وزارة 
فرع  ومواقع  ان ســايلوات  التجارة 
الشركة العامة لتجارة احلبوب في 
نينوى باشرت بصرف دفعة جديدة 
من مســتحقات الفالحني ملوسم 

تسويق ٢٠٢٠ . 
واوضــح املديــر العــام ان عملية 
الصــرف متــت علــى وفــق نظام 
االســبقية في التسويق ، علما ان 
املبلغ املتبقي لتغطية مستحقات 
مواقــع فرع نينوى تقــدر ب )  ٣٥٨ 
( مليــار دينار ، مضيفــا ان املبالغ 
املاليــة التــي مت احلصــول عليها 
ضمــن الدفعــه اخلامســة  كان 
موقف الصــرف ، ســايلو بازوايا / 
٤٩٠٦٤٢٧٠٠٠ مليار دينار  و ساحة 
مشــيرفه / ٢٤١٠٠٩٥٠٠٠ مليــار 
دينار ساحة املوصل / ٢٤٦٠٧٧٢٠٠٠ 
مليــار دينــار و ســاحة فلفيل. / 
ليكون  دينار  ماليــني   ٨٠٩٧٣٤٠٠٠
اجملموع  الــذي وزع ١٠٥٨٧٠٢٨٠٠٠. 
مليار دينار وبلــغ االجمالي املوزع ) 

١٠٦٢٧٤٢٦٢٠٠٠( مليارات دينار .

تقرير

مدير عام الحبوب يتفقد سير العمل في معمل خياطة وإنتاج األكياس 
سايلوات نينوى تباشر توزيع مستحقات مسوقي الحنطة لموسم ٢٠٢٠
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البصرة - سعدي السند:

االغذية في  شهد قســم علوم 
البصرة  بجامعة  الزراعــة  كلية 
تنظيم عدد من الندوات واحللقات 

النقاشية .
فقد نظم قســم علوم االغذية 
بجامعة  الزراعــة  كليــة  فــي 
البصرة ورشة علمية تخصصية 
حول الســيطرة النوعية ودورها 
األغذية مبشــاركة  في فحــص 
باحثني من جامعة البصرة وعلى 
 Free conference Call:  منصة

توضيح  الــى  الورشــة  وهدفت 
النوعيــة فــي فحــص األغذية  
وانواع  احلديثــة  التعبئة  واليــة 
العبــوات التــي تســتعمل في 
تعليب وتغليف االغذية وكيفية 
بدورهــا في حماية  العبوه  قيام 
املنتج الغذائي ووســيله لالعالن 
احملفوظة  االغذية  عــن  والترويج 
. فضــال عن حتديد أهــم مصادر 
تلوث املاء كالتلــوث الكيميائية 
، الصــرف الصحــي ، مخلفات 
املصانع، العناصر الثقيلة ،التلوث 
بالهديروكربونــات,  النفطــي 
امليكروبيولوجيــة  وامللوثــات 
كالبكتريــا والفطريــات، كمــا 
هدفت الورشــة الــى تبيان اهم 
مصــادر تلوث اللحــوم وتأثيرها 

على صحة االنسان 
وتضمنت الورشــة عــدة محاور 
للتعريف بأهمية أنظمة التعبئة 
صفات  في  وتأثيرهــا  والتغليف 
الغذائيــة فضال عن  املنتجــات 
التلوث البيئي وامليكروبي وتأثيره 
على األغذية وجودة مياه الشرب 

املعبأة وغير املعبأة. 
واوصــت الورشــة باســتعمال 
الطــرق احلديثــة فــي عمليات 
واالبتعاد  والتغليــف  التعبئــة 
عن االغلفة التي تســتعمل بها 
البولــي اثيلني ملا فيها من مضار 
واستبدالها  االنسان  صحة  على 
واالكياس  احليويــة  بالبوليمرات 
الورقيــة والزجاجية ، إضافة الى 

الوعي بني املســتهلكني  نشــر 
الشعبية  املناطق  في  الســيما 
والريفية حول ضرورة االبتعاد عن 
إضافة  املكشوفة  األغذية  شراء 
الى اعتمــاد مصادر مياه صحية 
وآمنــة الن الغذاء واملــاء عرضة 
املكونات  مــع  مقارنة  للتلــوث 

البيئية االخرى .
كما اوصت الورشــة على ضرورة 
التأكيد على تفعيل عمل اجلهاز 
غذاء  وصول  يضمــن  مبا  الرقابي 
ومــاء آمن وصالح لالســتهالك 

البشري .

التدخني ومضادات االكسدة
نارميان عظيم  الدكتــورة  والقت 
شناع التدريسية في قسم علوم 
في  توعية  محاضــرة  األغذيــة 
مؤسســة نحو الهدف للتدريب 
واالستشــارات عــن مضــادات 
االكســدة ودورهــا فــي تقليل 

االخطار الكامنة باملدخنني .

الدور  الى  التدريســية  اشــارت 
االكســدة  للمضادات  الكبيــر 
بصفتها جزء أساسي من النظام 
املناعي ضد تراكم اجلذور احلرة في 
احلجيرات اخللويــة وخارج اخللية 
حيــث ان النظــام االمثل لهذه 
االنزميات معتمد على السلينيوم 
والزنــك واملنغنيــز املأخــوذ من 
اســتهالك الفاكهة واخلضراوات 
لذلك يجــب توفيرها في النظام 
الغذائــي ، وان اســتهالك نظام 
غذائي غني بالكاروتينات املضادة 
من  يعــدل  ان  ممكن  لألكســدة 
تأثير التدخني على خطر االصابة 
ببعض السرطانات مثل سرطان 

القولون واملستقيم .

براءة اختراع في تصميم 
وتصنيع واختبار جهاز لتقطير 

املياه
جامعة  من  بحثــي  فريق  ومتكن 
البصرة / كلية الزراعة / قســم 

أ.د.  علوم االغذية وهــم كل من 
و  اسعد رحمان ســعيد احللفي 
ا.م.د. عمار بدران رمضان التميمي 
و م.م. عالء رياض عبد الستار من 

احلصول على براءة اختراع .
تصميم  املشــروع  تضمن  حيث 
وتصنيع و اختبار جهاز منخفض 
التكلفــة النتــاج املــاء املقطر 
 ، االومــي  التســخني  بتقنيــة 
وقد  مت تطبيــق اجلهاز على مياه 
االســالة حملافظــة البصرة التي 
قد متتــاز مبلوحتهــا العالية في 
النخفاض  نتيجة  الصيف  فصل 
مناسيب مياه نهر دجلة والفرات.

يتكــون اجلهاز من اســطوانتني 
من البالســتك املقــاوم للحرارة 
حتتــوي احدهمــا علــى قطبني 
عموديــني واألخرى حتتــوي على 
قطبــني افقيــني كال على حدة 
فضال عن دراســة التأثير املزدوج 
والعمودية  االفقيــة   ( لالقطاب 
( . متت الدراســة على ثالث شدة 

 V/cm 11 ، 9 ، 7 مجــال كهربائي
، مت قياس اخلصائــص الفيزيائية 
والكيميائية فضالً عن حســاب 
اإلنتاجية وكفاءة الطاقة والقدرة 

املستهلكة . 
إنتاجية  النتائج ان اعلى  أظهرت 
 ml/hr 500 لتقطير امليــاه بلغت
عند األقطاب املزدوجة التأثير عند 
 ، V/cm 11 شدة اجملال الكهربائي
انخفاض  النتائج  أظهــرت  كما 
قيــم التوصيــل الكهربائــي و 
TDS جلميــع العينــات املعاملة 
 P<( باجملــال الكهربائــي معنوياُ 
0.05( مقارنــة مباء احلنفية حيث 
S/ 0.85 بلغت اقل قيمــه لهما

cmµ ، 0.45 ppm علــى التوالــي 
)افقي+  املزدوجة  األقطــاب  عند 
عمودي( لشدة اجملال الكهربائي 9 
V/cm ، بينمــا كانت اعلى قيمه 
 S/cmµ ، 1.2 ppm  1.65 لهمــا 
علــى التوالي عند شــدة اجملال 
الكهربائي V/cm 7 عند األقطاب 

االفقيــة مقارنــة مبــاء العينة 
االســالة  ماء  عينة  و  الضابطة 
 S/cmµ , 1.10 1.65 التي بلغــت
 ppm 1420 و S/cmµ 1130 و ppm
تراوحت قيم  التوالي. بينما  على 
pH جلميع عينات املعاملة باجملال 
الكهربائي بني 6.99 6.75- مقارنة 
بالعينــة الضابطــة وعينة ماء 
االســالة التي بلغت 6.76 . كما 
قيم  انخفاض  النتائــج  أظهرت 
 )P< 0.05( Ca , Na , k معنويــاً 
وجلميــع عينات امليــاه املعاملة 
باجملــال الكهربائي مقارنة بعينة 
ماء احلنفية و العينة الضابطة. 

دراسة كفاءة النافذة الكاسرة 
لإلشعاع املصنعة محلياً

وناقشت دراسة في كلية الزراعة 
جامعــة البصرة دراســة كفاءة 
لإلشــعاع  الكاســرة  النافــذة 

املصنعة محلياً
و تضمنت دراســة كفاءة النافذة 
الكاســرة لإلشــعاع املصنعــة 
محليــاً في تركيز حليــب األبقار 
للباحثة ساجدة عبد احلسني عبد 
الصاحب العيســئ متت دراســة 
 Refractance Window تأثيــر 
املصنعــة محلياً علــئ التركيب 
والصفــات  الفيزيوكيميائــي 
احلسية واحملتوئ امليكروبي للحليب 
املركز وخالل مراحــل اخلزن ملدة 3 
اشــهر ومقارنتها مــع الطريقة 
التقليدية ودراســة صفات جهاز 
الكاســرة  بالنافذة  تركيز احلليب 
الطاقة  اســتهالك  شملت  التي 
وزمن  الطاقــة  وكفــاءة  النوعي 
والطاقــة  واالنتاجيــة  التركيــز 
الالزمة للتسخني ومعامل انتقال 
واجــراء عملية  الكلــي  احلــرارة 
 process optimization التحسني
الداء اجلهاز ودراسة بعض الصفات 
الطازج  للحليب  الفيزيوكيمائية 
واملركز عن طريــق مركبات اللون 
املســتقلة  العوامــل  وتداخــل 
الضغــط ودرجة احلــرارة وتاثيرها 
االشكال  من  املدروسة  بالصفات 
ثالثية االبعاد التي رسمت بطريقة 

سطح االستجابة.

»الصباح الجديد« تزور قسم علوم االغذية في كلية الزراعة بجامعة البصرة

دراسات وحلقات نقاشية وندوات وورش عمل
 لألرتقاء بالمسيرة العلمية وخدمة المجتمع

تضمنت الورشة 
عدة محاور للتعريف 

بأهمية أنظمة التعبئة 
والتغليف وتأثيرها 

في صفات المنتجات 
الغذائية فضال 

عن التلوث البيئي 
والميكروبي وتأثيره 
على األغذية وجودة 

مياه الشرب
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بغداد - الصباح الجديد: 
بتوجيه من وزيرة االعمار واالســكان 
والبلديات العامة املهندســة نازنني 
إجناز  فــي  لالســراع  وســو  محمد 
املديرية  التي تشرف عليها  املشاريع 

العامة للماء في الوزارة ،
فــي اول زيارة خــالل العــام احلالي  
للمهنــدس جنم احليالــي مدير عام 
املديريــة العامة للماء إلى محافظة 
ذي قار اطلع فيها على مراحل العمل 
النهائيــة ملشــروع مــاء اإلصالح - 
اجلبايش  ، وقد وجــه في زيارته على 
ضرورة تذليل املشاكل واملعوقات في 
العمل من خالل التنســيق واملتابعة 
الفني  الكادر  بجهود  معاً. مشــيداً 
املشروع  وأن  الســيما  والهندســي 
بدء بضخ املاء إلــى مناطق االصالح 
وسيد دخيل كمرحلة أولى واالقضية 
املتبقية بعد اكمال مد اجلســور في 

املدة املقبلة ، موعزا هذا التقدم الى 
املتابعةاملســتمرة  والتنســيق معا 
للعمل في املشروع من قبل املديرية 
العامة للمــاء والتي وصلت إلى  بدء 
تشغيله التجريبي خالل زيارة احليالي 

األخيرة له عام ٢٠٢٠ . 
للمديرية  االعالمــي  املكتــب  وذكر 
به  للماء فــي تصريح خص  العامة 
وكالة انباء االعالم العراقي )واع( وعن 
لســان املهندس جنم احليالي،  معلناً 
فيه ) ان عام ٢٠٢١ ســوف يكون عام 
للمديرية  املنجزة   املشــاريع  افتتاح 
املشــاريع  عن  ،فضال  للماء(  العامة 
وفي طــور مراحل  اوليا  املســتلمة 
االفتتاح النهائي ، ونوه احليالي ايضا 
الى وجود  مشاريع مستمرة بالعمل 
وقريبة  وذات نسب اجناز متميزة جداً 

الى مرحلة االفتتاح.
واشــار احليالي الى االهتمام الكبير 

مــن قبل وزيــرة االعمار واالســكان 
والبلديات العامة املهندســة نازنني 
محمد وســو من خــالل توجيهاتها 
لالســراع  املســتمرة  ومتابعتهــا  
املــاء ومنها بدء  في اجناز مشــاريع 
ماء  ملشــروع  التجريبي  التشــغيل 
اإلصالح من اجل سد حاجة املواطنني 

في احملافظة ... 
وذكــر املكتب االعالمــي للمهندس 
جنم  احليالي ان مشروع ماء اجلبايش 
سوف يسهم في سد حاجة املناطق 
الغير  مخدومة في اقضية االصالح 
والفهود واجلبايش وسيد دخيل واملنار 
ان مســاحة  والقرى اجملــاورة، مبيناً 
املشروع تبلغ ٢٠ دومن وبطاقة انتاجية 
تصــل إلى ٣٠٠٠م٣ بالســاعة  ومن 
تنفيذ شركة مرسى اخليرات واالساور 
الفضية ومن اشراف املديرية العامة 

للماء... 

بغداد - الصباح الجديد: 
تفقد املهندس يعرب قحطان عباس 
مدير عام املديريــة العامة للمجاري 
سير االعمال في مشــروع شبكات 
مجــاري الهندية ومشــروع محطة 
معاجلة قضــاء  الهندية اذ تعد هذه 
االستراتيجية  املشاريع  من  املشاريع 
في قضــاء الهندية ملا لهــا من أثر 
في حتســني الواقع اخلدمي والبيئي ،  
ســيما أن املشروعني يحققان نسب 
اجناز متقدمة ووتائر عمل متصاعدة 
النهائي  بشــكلهما  اجنازها  لغرض 

خدمة للمواطنني من ابناء القضاء.
كما مت عقد اجتماع موسع مع دوائر 
املهندس املقيم والشــركات املنفذة 
تقدم  مراحل  واستعراض  للمشاريع 
حول  والتباحث  باملشــروع  العمــل 
املعوقات التي تعرقل ســير االعمال 

وايجاد احللول املناسبة لها. 
واطلع املدير العام  والوفد املرافق له  
على االجزاء  املنجزة واثنى ايضا على 

العاملني في املشــروع وادارة مديرية 
ودوائر  مجــاري محافظــة كربــالء 

املهندس املقيم والشركات املنفذة.
ولفــت املدير العام الى بذل املزيد من 
العطاء لالســراع في اجناز املشــروع 
وبجهــود عراقية خالصــة  خدمة 

الهالــي احملافظة ملا لهذه املشــاريع 
مــن اهميــة فــي حتســني الواقع 
اخلدمي  والبيئــي وتخليص القضاء 
من التجمعات املائية خالل موســم 
تساقط االمطار فضال عن توفير بنى 

حتتية رصينة .

أفتتاح مشاريع الماء وأولها 
مشروع ماء االٕصالح/ الجبايش 

مديرعام المجاري يتفقد سير االعمال
 في مشروعي شبكات مجاري الهندية 

الحيالي في أول زيارة له خالل ٢٠٢١ لمحافظة ذي قار 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

املنتهية  األميركي  الرئيس  كثف 
واليتــه دونالد ترامــب وعدد من 
أنصــاره فــي احلــزب اجلمهوري 
لوقــف محاولــة  اتصاالتهــم، 
الدميقراطيــن عزله عن منصبه 
خالل األيام املقبلة، حسبما قالت 

صحيفة »واشنطن بوست«.
ورغم أن واليــة ترامب تنتهي في 
20 ينايــر اجلــاري، أي بعد 10 أيام 
فقط، فــإن الدميقراطين يريدون 
عزله قبل ذلك بعد أحداث اقتحام 
شــكلت  التي  الكونغرس،  مقر 
زلزاال سياســيا غير مسبوق في 

البالد.
ويســتعد الدميقراطيــون إلــى 
تقــدمي الئحــة فــي الكونغرس 
لعزل ترامب، اليــوم االثنن، بعد 
بالتحريــض علــى  اتهمــوه  أن 
العنف الــذي أفضى إلى اقتحام 
الكونغرس األســبوع املاضي، مما 
أسفر حينها عن مقتل 5 وإصابة 

العشرات.
وذكرت »واشــنطن بوســت« أن 
ترامــب وبعــض اجلمهورين في 
جهودهم،  كثفــوا  الكونغــرس 
امــس االول الســبت، لتعطيل 
اعتــزام الدميقراطين عــزل بناء 

على التعديل الـ25 للدستور.
وأضافــت أنــه »خلــف األبواب 
املغلقة، يشــجع ترامب وصهره 
وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، 
للمساءلة  التصدي  على  احللفاء 
احملتملــة«، التي قــد تفضي إلى 

العزل.
من  وصهــره  ترامــب  ويطلــب 
أو نشر  بيانات  إصدار  اجلمهورين 
تغريدات على موقع »تويتر« تؤكد 
إدانة هذه اخلطوة، حسبما نقلت 
الصحيفة عن أشخاص مطلعن 

على احملادثات.

إذا كانت هذه  ولم يتضــح مــا 
اجلهود قد حققــت جناحا كبيرا، 
الواضح هــو أن حلفاء  أن  غيــر 
ترامــب مــن اجلمهوريــن ظلوا 
يعزز  فيما  السبت،  طوال  هادئن 
الدميقراطيــون جهودهــم لعزل 

الرئيس.
وفي غضون ذلك، دعت مجموعة 
صغيــرة من اجلمهوريــن الذين 
صادقوا على فوز الرئيس املنتخب 
جو بايدن، دعت األخير في رسالة 
كتبوهــا له إلى جتنــب إجراءات 

العزل.
في  الدميقراطين  فرصــة  وباتت 
أي وقت  ترامــب أكثر مــن  عزل 

تقارير  مضــى، بعدمــا ذكــرت 
إخبارية مســاء السبت أن نائب 
الرئيس مايك بنس، لوح باحتمال 
الـ25  التعديل  بناء علــى  العزل 
نائيا بنفسه عن  الدســتور،  من 
الرجل الذي ظل يدعمه لسنوات 

في البيت األبيض.
ورغــم أن املســعى قــد ال يجد 
أرض  على  التنفيــذ  إلى  طريقه 
الواقع، فإنه يشكل ضغطا كبيرا 
علــى ترامب في أيامــه األخيرة 

داخل البيت األبيض.
وزير  ألغــى  اخــرى  ومن جهــة 
اخلارجية األميركي مايك بومبيو، 
امس االول الســبت، كل القيود 

املفروضــة منــذ ســنوات على 
تواصل املسؤولن األميركين مع 

تايوان.
وجــاء في بيــان لوزيــر اخلارجية 
املتحدة  »الواليــات  أن  األميركي 
كانــت قد اتخذت تلــك التدابير 
أحاديا إرضاء للنظام الشــيوعي 

في بكن. هذا األمر قد انتهى«.
»تقيم  األميركية  اإلدارة  أن  وتابع 
رسمين  غير  شركاء  مع  عالقات 
فــي العالــم أجمع، وتايــوان ال 

تشكل استثناء«.
يبــدو أن اإلعالن الــذي يأتي في 
إدارة  األســبوعن األخيرين مــن 
ترامب، سيثير حنق الصن  التي 

لها،  تابعة  أرضــا  تايــوان  تعتبر 
وعملت على إبقائها معزولة عن 

الساحة العاملية.
ودعا بومبيواخلميس املاضي ، إلى 
اإلفراج »الفوري« و«غير املشروط« 
عن 53 شخصية معارضة مؤيدة 
للدميوقراطيــة جــرى توقيفهم 
هونغ  فــي  »التخريب«  بتهمــة 
عن  املســؤولن  وهــدد  كونــغ، 

عمليات القمع بعقوبات.
كما قال إن واشــنطن سترسل 
كيلي كرافت، ســفيرة واشنطن 
لدى األمم املتحــدة إلى تايوان في 
زيــارة رمزية ألن اجلزيرة ليســت 

عضوا في األمم املتحدة.

تايوان، من جانبهــا، رحبت بزيارة 
كرافــت التــي ســتكون األولى 
األمم  في  حالي  أميركي  لســفير 
املتحــدة للجزيــرة، قائلــة إنها 
املتحدة  الواليــات  دعــم  تظهر 
القــوي ملشــاركة تايــوان على 

الصعيد الدولي، حسب رويترز.
املتحدثة  قالــت  املقابــل،  فــي 
الصينية  اخلارجية  وزارة  باســم 
تصريحات  إن  ينــغ  تشــون  هوا 
بومبيــو متثل تدخــال خطيرا في 
الشؤون الداخلية للبالد. وأضافت 
للصحفين »ستتخذ الصن كل 
اخلطوات الالزمة حلماية سيادتها 

ومصاحلها األمنية بحزم«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال نبيل احلمر املستشار اإلعالمي 
مللك البحرين، إن قطر أوقفت بطل 
سامي  البحريني  األجسام  كمال 
احلــداد أثناء رحلة صيــد بحرية، 
مضيفــا أن ذلك يعــد »اختراقا 
اخلليجية  للمصاحلــة  واضحــا« 
التي شــهدتها قمــة العال التي 

انعقدت الثالثاء املاضي.
وكتب احلمر، في تغريدة له يقول: 
»قطر توقف بطل كمال األجسام 
البحريني سامي احلداد أثناء رحلة 

صيد بحرية«. 
الواقعة ضمن  وأضاف »تأتي هذه 

تشــنها  التي  املمنهجة  احلملة 
قطر ضــد البحــارة البحرينين، 
التفاقية الصلح  واضحاً  واختراقاً 
اخلليجيــة التي أبرمــت في قمة 

العال اخلليجية«.
ويزداد التوتر بــن البحرين وقطر، 
مؤخــرا، بســبب حــوادث قوارب 
صيد بحرينية في املياه اإلقليمية 
القطريــة، ومــا تصفــه املنامة 
الســواحل  خفر  بـ«اســتهداف 
القطري لصيادين بحرينين عزل«.

ديســمبر  من  وقت ســابق  وفي 
املاضــي، أوقف خفر الســواحل 
القطري طرادا بحرينيا كان يقوم 

بالصيــد فــي امليــاه اإلقليمية 
القطريــة، وألقــى القبض على 
طاقمــه املؤلف من ثالثــة أفراد، 
بينما قالت السلطات البحرينية 
إنها احتوت »موقفا مسلحا« مع 
خفر السواحل القطري في عرض 

البحر.
أنفســهم  اخلليجيون  يحبــس 
وهم على أعتــاب قمة خليجية، 
تعــد مــن أهــم القمــم التي 
في  الســعودية  ستستضيفها 
تتزامن  الســياحية،  العال  مدينة 
أحاديث رسمية وغير رسمية  مع 
عن مصاحلة لدول الرباعي العربي 

مع قطر، بعد مقاطعة استمرت 
ثالث سنوات.

وقبل هذا احلادث بشــهر، اتهمت 
وزارة الداخليــة البحرينيــة خفر 
بانتهــاك  القطــري  الســواحل 
االتفاقيــات اإلقليميــة والدولية 
بحرينين  قاربــن  أوقف  بعدمــا 

داخل املياه القطرية.
وكانت السعودية أعلنت انفراجة 
إلنهاء اخلالف املرير مع قطر خالل 
قمــة الثالثاء املاضــي، وقال وزير 
وحلفاءها  الريــاض  إن  خارجيتها 
سيســتأنفون كل العالقات التي 
قطعوها مع الدوحة في منتصف 

.2017
الدولة  وزير  واخلميس املاضي، قال 
أنور  اخلارجية  للشــؤون  اإلماراتي 
لقطر  املقاطعة  الدول  إن  قرقاش 
قــد تســتأنف التجــارة وحركة 
أســبوع  خالل  معهــا  التنقــل 
مبوجــب االتفاق الذي توســطت 
فيــه الواليــات املتحــدة، لكنه 
أشار إلى أن اســتئناف العالقات 
الدبلوماســية يتطلب مزيدا من 
على  األطراف  تعمل  ريثما  الوقت 

إعادة بناء الثقة.
ولفتت مصادر مطلعة على األمر 
لرويترز إلى أن الرياض وإدارة ترامب 

ضغطتــا على الــدول املقاطعة 
األخرى لتوقيع اتفاق املصاحلة، وإن 
أسرع من  السعودية ســتتحرك 

حلفائها الستعادة العالقات.
وذكر مصــدر مطلــع لرويترز أن 
املناقشــات اســتمرت حتى بعد 
توقيــع االتفــاق في قمــة العال 

لتقدمي تطمينات.
واإلمــارات  الســعودية  وكانــت 
قطر،  قاطعت  ومصــر  والبحرين 
متهمــة إياهــا بدعــم اإلرهاب 
والتقارب الشديد مع إيران. وتنفي 
قطر هــذا، وقالــت إن املقاطعة 

تستهدف النيل من سيادتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
إن  األميركية  اخلارجية  وزارة  قالت 
النظام اإليراني يستخدم برنامجه 
النــووي البتــزاز اجملتمــع الدولي 
وتهديــد األمن اإلقليمــي، ودعت 
اجملتمع الدولي إلــى اتخاذ موقف 

ملواجهة التهديدات اإليرانية.
وكان البرملــان اإليراني قد أقر في 

ديســمبر قانونــا يقضــي بطرد 
التابعــن  النوويــن  املفتشــن 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ما 
لم ترفع جميع العقوبات عن إيران.

وقالــت اخلارجيــة األميركية في 
بيان إن » إيران لديها التزام قانوني 
)املوقع  النــووي  االتفــاق  مبوجب 
معهــا في عام 2015( للســماح 

الدولية للطاقة  الوكالة  ملفتشي 
الذريــة بالوصــول )إلــى املواقع 
النوويــة اإليرانيــة(، وبالتالي فإن 
انتهــاك هذه االلتزامــات يتجاوز 
التي  السابقة  اإليرانية  اإلجراءات 
تتعارض مع التزاماتها النووية في 

االتفاق«.
أن  اخلارجيــة  وزارة  بيــان  وحــذر 

»كل دولة، وليــس فقط الواليات 
املتحــدة، ســتولي أهمية كبيرة 

المتثال إيران لهذه االلتزامات«.
وتابع أن »سياســة حافة الهاوية 
لن تعزز موقف إيران، بل ســتؤدي، 
بدال من ذلك، إلى مزيد من العزلة 

والضغط« عليها.
وجددت الواليــات املتحدة تأييدها 

الوكالة  الكامل الســتمرار عمل 
الدولية للطاقــة الذرية في إيران، 
وشــددت على ضــرورة أن »يقابل 
طرد إيــران للمفتشــن الدولين 

بإدانة عاملية«.
اإليراني في أعقاب  التهديد  ويأتي 
إعالن طهران اســتئناف تخصيب 
اليورانيوم بنسبة 20 في املئة في 

األرض  احملصنة حتت  فوردو  منشأة 
والتي شــيدتها إيران ســرا »وهو 
ما ميثل انتهــاكا إضافيا التفاقها 

النووي.
الوزارة على ضرورة »عدم  وشددت 
السماح للراعي األول لإلرهاب في 
العالم بتخصيــب اليورانيوم بأي 

مستوى«، حسب البيان.

أول »خرق« قطري للمصالحة الخليجية بتوقيف بطل كمال أجسام

»االبتزاز النووي«.. واشنطن تحذر طهران من »سياسة حافة الهاوية«

ترامب وانصاره من الجمهوريين يكثفون 
اتصاالتهم إلحباط محاوالت عزله

قبل عشرة أيام فقط من انتهاء واليته

يستعد 
الديمقراطيون 

إلى تقديم الئحة 
في الكونغرس 

لعزل ترامب، اليوم 
االثنين، بعد أن 

اتهموه بالتحريض 
على العنف الذي 

أفضى إلى اقتحام 
الكونغرس األسبوع 
الماضي، مما أسفر 

حينها عن مقتل 5 
وإصابة العشرات

ترامب  يعتزم احباط محاوالت عزله

متابعة ـ الصباح الجديد:

بلغ إجمالي اإلصابات املؤكدة بفيروس 
»كورونا املســتجد« في جميع أنحاء 
العالــم، أمس، عتبة الـــ90 مليوناً، 
فيما اقتربت الوفيــات من مليونن، 
ليســجل بذلك الفيروس مســتوى 
جديداً من االنتشــار. ووصل إجمالي 
عدد حاالت اإلصابة في جميع أنحاء 
العالم إلى 89.717.859، في حن بلغ 
وفقاً   ،1.928.231 الوفيــات  إجمالي 

لبيانات موقع »ويرلدوميتر«.
وتتصدر الواليات املتحدة دول العالم 
من حيث عدد اإلصابات، تليها الهند، 
ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا 
واململكــة املتحــدة. كمــا تتصدر 
العالم من  دول  املتحــدة  الواليــات 
حيث أعداد الوفيــات، تليها البرازيل 
والهند واملكسيك واململكة املتحدة 

وإيطاليا وفرنسا.
وجتدر اإلشــارة إلى أن هناك عدداً من 
اجلهــات التي توفــر بيانات مجمعة 
إلصابــات كورونا حــول العالم، وقد 

يكون بينها بعض االختالفات.
وفي بريطانيا، أعلن قصر باكينغهام 
أن ملكة بريطانيــا إليزابيث الثانية، 

وزوجهــا األمير فيليــب، تلقيا امس 
االول الســبت اجلرعــة األولــى من 
كورونا  لفيــروس  املضــاد  اللقــاح 
امللكة  إن  متحدث  وقال  املســتجد. 
)94 عاماً( وزوجهــا )99 عاماً( »تلقيا 
)كوفيد19-(«  ضــد  لقاحهما  اليوم 
، لينضمــا بذلــك إلى نحــو مليون 
ونصف املليون شخص تلقوا اجلرعة 
اململكة  فــي  اللقــاح  مــن  األولى 

املتحدة.
وقــال مصــدر ثــان لوكالــة األنباء 
البريطانية إن امللكــة وزوجها تلقيا 
التطعيــم من قبل طبيــب العائلة 
املالكة فــي قصر ويندســور، حيث 
يقضيــان فتــرة العــزل. وأوضحت 
الوكالــة أن امللكــة التي عــادة ما 
تتكتم بــإزاء وضعها الصحي »قررت 
نشــر هذه املعلومات من أجل جتنب 

عدم الدقة والشائعات احملتملة«.
 60 وأحصت اململكة املتحــدة، نحو 
ألف إصابة جديــدة بفيروس كورونا 
املستجد، ما يرفع حصيلة اإلصابات 
إلى  الوباء  املؤكدة منذ بدء تفشــي 
أكثر من 3 مالين، على خلفية انتشار 
فيروس متحول أسرع انتقاالً. كذلك، 
ســجلت في البلــد األكثــر تضرراً 
بالوباء فــي أوروبا 1035 وفاة إضافية 

في الســاعات الـ24 األخيرة، ما يرفع 
احلصيلة اإلجمالية إلى 80 ألفاً و868 

وفاة، بحسب وزارة الصحة.
اإلغالق  أعلنت  التــي  البالد  وتخوض 
الوقت«،  مع  »ســباقاً  الثالثة  للمرة 
مستشــفياتها  باتــت  بعدمــا 
على وشــك بلــوغ أقصــى طاقتها 
أجــل تطعيم  االســتيعابية، مــن 
أعمارهم  تفــوق  الذين  األشــخاص 
وأولئك  الطبي،  والطاقــم  عاماً،   70
األكثــر ضعفــاً، بحلــول منتصف 
فبراير )شــباط( املقبــل، أي نحو 15 
مليون شــخص ينتمــون إلى الفئة 
التي تســجل فيها 88 في املائة من 
الوفيات بســبب الوباء. وبدأت حملة 
التطعيم في أوائل ديســمبر )كانون 
األول( بفضل اللقاحن املتاحن حالياً: 
»فايزر - بايونتيك«، وذلك الذي طورته 

أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.
ومــن جانبه، أعلن البابا فرنســيس، 
الســبت، فــي مقابلــة مــع قناة 
التلفزيون اإليطاليــة »كانال 5«، أنه 
لفيروس  املضــاد  اللقاح  ســيتلقى 
كورونا األســبوع املقبــل، معتبراً أن 
رفض تلقي اللقــاح يعكس »نكراناً 
انتحاريــاً«. وقال البابــا، في املقابلة 
التــي بثــت امــس األحــد، ووزعت 

مقتطفات منها على وسائل اإلعالم: 
»األسبوع املقبل، ســنبدأ بذلك هنا 
)في الفاتيكان(، وقــد أخذت موعداً؛ 
يجــب القيــام بذلــك«، مضيفاً أن 
)في رفض  انتحاريــاً  »هناك نكرانــاً 
له،  اللقــاح( أجهل تفســيراً  تلقي 

ولكن ينبغي تلقي اللقاح اليوم«.
وتابع البابا فرنســيس فــي املقابلة: 
تلقيح  اجلميــع  علــى  أن  »أعتقــد 
أنفســهم من وجهة نظر أخالقية؛ 
إنــه خيــار أخالقي ألن املــرء يعرض 
صحته وحياته للخطر، وكذلك حياة 

اآلخرين«.
 وقال أيضاً: »حــن كنت طفالً، أذكر 
تفشي وباء شــلل األطفال الذي أدى 
إلــى إصابة عدد كبير مــن األطفال 
بفارغ  اللقاح  ننتظر  بالشــلل، وكنا 
الصبــر، وحن أبصر اللقاح النور كان 
يعطى مع الســكر. ثــم كبرنا في 
ظــل اللقاحات، ضــد احلصبة، ضد 
هذا املرض وضــد ذاك، لقاحات كانت 

تعطى لألطفال«.
أعرف  »ال  فرنســيس:  البابا  وتساءل 
ملــاذا يقــول أحدهــم )كال، اللقاح 
خطيــر(. إذا كان األطباء يعتبرون أنه 
قد يكون أمراً جيداً، وال يظهر أخطاراً 

محددة، فلماذا عدم تلقيه؟«.

إصابات »كورونا« عالميا تبلغ عتبة 90 مليونًا
تقـرير

اصابات كورونا على عتبة 90 مليون

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد وزراء خارجية كل من أستراليا وكندا 
واململكة املتحدة ، ووزيرة خارجية الواليات 
املتحــدة »القلق البالــغ« إزاء االعتقاالت 

اجلماعية للناشطن في هونغ كونغ.
وأشــاروا في بيان مشــترك إلــى اعتقال 
بكن »55 سياســيا وناشــطا في هونغ 
كونغ بتهمة التخريب مبوجب قانون األمن 
القومي« الذي فرضته الصن على اجلزيرة.

وتابع البيان أن »قانــون األمن القومي هو 
خــرق واضح لإلعالن الصينــي البريطاني 
املشــترك، ويقوض إطار العمل وفق مبدأ 

»دولة واحدة ونظامان«. 
وأضاف البيان أن قانون األمن القومي، الذي 
حد من حقوق وحريات شــعب هونغ كونغ 
يســتخدم للقضاء على املعارضة والرأي 

السياسي املعارض.
ودعا وزراء خارجية الدول األربع »السلطات 
املركزية في هونغ كونغ والصن إلى احترام 
احلقوق واحلريــات املكفولة قانونيا ألهالي 
هونغ كونــغ من دون خوف مــن االعتقال 

واالحتجاز«.
وأشــاروا إلى أهمية »أن جتــري انتخابات 
املؤجلة في سبتمبر،  التشــريعي  اجمللس 
مرشــحن  تشــمل  عادلــة  بطريقــة 
ميثلــون مجموعــة )متنوعة( مـــن اآلراء 

السياسيـة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد رئيــس البرملان اإليرانــي، محمد باقر 
قاليباف، امس األحــد، أن »االتفاق النووي 
ليس اتفاقا مقدســا بالنســبة لطهران، 
بل قبلته بشروط، كي يتم رفع العقوبات 

عنها«.
وشــدد قاليبــاف على أنــه »ال تهم إيران 
عودة واشــنطن إلى االتفاق النووي، املهم 
العقوبات بشــكل  إلغاء  لها فقط هــو 
عملي وملموس«، مؤكدا أنه »على الغرب 
أن يعترف باحلقــوق اإليرانية، وإذا أراد فرض 
املزيد من الضغوط علــى إيران، فعليه أن 

يستعد لدفع ثمن ذلك«.
وأوضح رئيس البرملان اإليراني أنه »من دون 
إلغاء االتفاق النووي، يحــق لطهران، بناء 
على املادتن 36 و37 مــن االتفاق، التوقف 
عن تنفيــذ التزاماتها، مقابــل عدم وفاء 
الطــرف املقابل بتعهداته«، مشــيرا إلى 
أن »إيران ســتنفذ التزاماتهــا في االتفاق 
النووي، عندما ينفذ الطرف اآلخر التزاماته، 
وينبغي رفــع كافة العقوبات وإلغاء كافة 
القــرارات التنفيذية للرئيــس األمريكي، 

دونالد ترامب«.
املرشــح  الذي ســيتخذه  القــرار  وحول 
األمريكية،  للرئاسة  املنتخب  الدميقراطي 
جو بايدن، جتاه االتفاق النووي، قال قاليباف: 
»توقيع بايدن ال يشــكل ضمانة بالنسبة 
لنــا، وإن جتربة انتهاك واشــنطن االتفاق 
النووي في عهد أوباما تعلمنا أنه ال ينبغي 
الناحية  العقوبات فقط من  بإلغاء  الثقة 

القانونية وعلى الورق«.
وأضاف: »مــن وجهة نظرنا، رفع العقوبات 
يعنــي أن نتمكن من بيع النفط واحلصول 
على العائدات عن طريق القنوات املصرفية 
احتياجات  تأمن  الرســمية، بحيث ميكن 
الشعب اإليراني، ويتمكن املنتجون والتجار 
من التعامل مع العالم، حينها فقط ميكن 

إليران العودة إلى تنفيذ االتفاق النووي«.

أربع دول تطالب الصين 
بوقف االعتقاالت 

الجماعية في هونغ كونغ

رئيس برلمان إيران يكشف 
عن سبب قبول طهران 
لشروط االتفاق النووي
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
صدرت قائمة بأســعار الذهــب األجنبي 
والعراقي، في األســواق احمللية ليوم امس 

األحد .
ففــي أســواق اجلملة ل     شــارع النهر في    
  بغداد، سجل سعر املثقال الواحد عيار 21 
من الذهب اخلليجي والتركي واألوربي البيع 
370.000 دينار، في حني بلغ ســعر الشراء 

360.000 دينار.
أما ســعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من 
الذهب العراقي فقد سجل 345.000 دينار، 

في حني بلغ سعر الشراء 335.000. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــف اجمللــس العاملي للذهــب، امس 
االحد، عن ارتفاع حيــازة البنوك املركزية 
للــدول من الذهب، فضــا عن محافظة 

العراق على مرتبته عامليا.
وقال اجمللس بحســب اجلدول الذي نشره 
لشــهر كانون الثاني اجلــاري، ان »العراق 
38 عامليا واخلامســة  املرتبة  حافظ على 
وبواقع  للذهــب  احتياطي  باكبــر  عربيا 
96.3 طنا، ممــا ميثل 8.4 باملئــة من باقي 

االحتياطيات االخرى«.
واشــار اجمللس العاملــي، إلــى ان »حيازة 
البنوك املركزية للدول من الذهب ارتفعت 
مبقدار 20 طنا لتصل الى 35.191 الف طن 

مقارنة بشهر كانون االول املاضي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت مديريــة زراعة كرباء، امس االحد، 
عن انتاجها احليواني للعام ٢٠٢٠، مؤكدة 

انه يسد احلاجة احمللية.
وقال معاون مدير زراعــة احملافظة مجيد 
اخلزعلي في تصريــح صحفي ان »كرباء 
انتجت  احليوانية  ومن خال مشــاريعها 
خال العام ٢٠٢٠ من ١٥٠ الى ١٦٠ مليون 
بيضة، وهو ما يسد حاجة االسواق احمللية 
في احملافظة ويسوق الى بعض احملافظات«.

واضــاف اخلزعلــي ان« االنتــاج من فروج 
اللحم بلغ خال العــام ٢٠٢٠ ايضا ٢٢٣ 

الى ٢٢٤ مليون كيلو«.
واشار الى انه«في كرباء سبعة مشاريع 
عماقــة النتــاج البيض وحلــوم الفروج، 
مدعومة من وزارة الزراعة بهدف تشجيع 

االنتاج احمللي«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
انخفضت أسعار صرف الدوالر في أسواق 
البورصة الرئيسية واألسواق احمللية امس 

االحد .
وســجلت بورصة الكفاح 143.000 دينار 
مقابل 100 دوالر أميركي، فيما ســجلت 
أسعار الصرف ليوم اول أمس السبت في 
 100 دينار لكل   143.600 بورصة الكفاح 

دوالر.
اما اســعار الصرف في االســواق احمللية 
فقد انخفضت، حيث كان ســعر البيع: 
144.000 دينــار لكل 100 دوالر، وســعر 

الشراء: 142.000 دينار لكل 100 دوالر. 

أسعار الذهب في
األسواق العراقية 

العراق يحافظ على 
ترتيبه عالميا 

باحتياطي الذهب

زراعة كربالء تعلن انتاج 
١٦٠ مليون بيضة خالل 

٢٠٢٠

انخفاض اسعار الدوالر 
باالسواق العراقية

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

الســنوي  التقريــر  كشــف 
 2020 بعام  واخلــاص  للبورصة 
مليارات سهم،   403 تداول  عن 

بقيمة 330 مليار دينار.
وأقفل مؤشــر أسعار األسهم 
ISX60 علــى 508 نقــاط في 
آخر جلســة من العام املاضي ، 
مرتفعا بنســبة %3 عن إقفال 
عام 2019 الــذي كان قد أغلق 

على 493 نقطة.
التنفيذي للســوق  املدير  وقال 
طه احمد عبد السام، إن »عدد 
الشركات املسجلة في السوق 
مساهمة،  شــركات   104 بلغ 
ادراج شــركة  بعــد شــطب 
مساهمة في شهر كانون األول 
لتغير نشــاطها من شــركة 
حتويل مالي الى شركة صرافة 

.»A  مالية فئة
واشــار الى أن »عدد الشركات 
بأســهمها  التعامل  مت  التــي 
)75( شــركة مساهمة لوجود 
)30( شركة مساهمة موقوفة 
عن التــداول بقرار مــن هيئة 
األوراق املالية بسبب عدم تقدمي 
اإلفصــاح الســنوي والبيانات 
ألكثر  بعضها  السنوية  املالية 

من سنة مالية«.
»السوق نظم خال  أن  واوضح 
العــام املنصرم 183 جلســة، 
 )58( الســوق  ينظــم  ولــم 
جلســة كونها عطلة رسمية 
امتثاال لقــرارات جلنة الصحة 
اثناء حظر  العامة  والســامة 
بســبب  الشــامل  التجــوال 
جائحة Covid-19 التي اعتبرت 

قوة قاهرة«.
ولفــت عبــد الســام الى أن 

ارتفاع  »التقرير كشــف عــن 
املدرجــة  الشــركات  عــدد 
بنســبة 2 باملئة وارتفاع قيمة 
البالــغ  املتداولــة  األســهم 
عددها 75 شــركة بنسبة 16 
باملئة وقيمة مؤشــر أســعار 
األســهم املتداولة بنســبة 3 
انخفـــاض  اشــر  كما  باملئة، 
املنظمة بنسبة  عدد اجللسات 
عــدد  وانخفــاض  باملئــة   24
الشــركات املتداولة بنسبة 6 
األسهم  عدد  وانخفاض  باملئة 
املتداولــة بنســبة 12 باملئــة 

بنســبة  املنفذة  العقود  وعدد 
10 باملئة لعام 2020 قياسا مع 
عام 2019، للظرف املعلوم الذي 
شــهده العالم وتأثــرت الباد 

بتداعياته«. 
ولفت عبد السام الى ان »تأثير 
التزام الشركات املساهمة في 
السنوية  بيانتها  عن  اإلفصاح 
للفصــل  والفصليــة   2019
الثانــي والثالــث دور مهم في 
حتقيق هذه املؤشرات، الى جانب 
الهيئات  اجتماعــات  قــرارات 
املساهمة  للشــركات  العامة 

بعــد ان حققــت 68 شــركة 
اقرت  السنوي  اجتماعها  منها 
17 شــركة توزيــع مقســوم 
وجود خطط  مع  أرباح سنوية، 
اخرى وكل  ايجابية لشــركات 
هذا لــه دور مهم فــي تفاعل 
واملســتثمرين،  املســاهمني 
فضـــا عـن جنـــاح شركـات 
استقطـاب  فـــي  الوساطـة 
واملستثمريـــن  املساهميـــن 
والتعامـــل عـــن بعـــد مـن 
بنجــاح  الشــركات  مقـــار 
وفاعلية On-Line Trading مع 

لســوق  االلكترونية  املنظومة 
العراق لألوراق املالية«.

اإليجابية  »العوامــل  أن  واكد 
للتوقعات االقتصادية للنصف 
الثانــي مــن عــام 2020 التي 
اقترنت بتحسن توقعات النمو 
احلياة  وعودة  العاملي  لاقتصاد 
الى طبيعتها احلــذرة تدريجيا 
التعايــش وبدء  والنجــاح في 
النتائــج امللموســة للقاحات 
متعــددة فــي مختلــف دول 
في  اســهمت  املتقدم  العالم 

دعم املؤشرات«.

يذكر ان ســوق العــراق لألوراق 
املاليــة قد اســتخدم انظمة 
التــداول االلكترونــي وااليداع 
املركزي منذ عام 2009 ويسعى 
ألطــاق نظــام التــداول عبر 
االنترنيت للمستثمرين، وينظم 
خمس جلسات تداول اسبوعيا 
ومدرج  اخلميس,  الى  االحد  من 
مساهمة  شــركات   104 فيه 
املصارف  قطاعات  متثل  عراقية 
والزراعة  والصناعة  واالتصاالت 
املالي  واالســتثمار  والتامــني 

والسياحة والفنادق.

تداول 403 مليارات سهم بقيمة 330 مليار دينار
البورصة تكشف حصيلة 2020: 

عدد الشركات 
المسجلة في السوق 
بلغ 104 شركات 
مساهمة، بعد 
شطب ادراج شركة 
مساهمة في شهر 
كانون األول لتغير 
نشاطها من شركة 
تحويل مالي الى 
شركة صرافة مالية 
A  فئة

واجهة مبنى سوق االوراق املالية في بغداد »ارشيف«

 
متابعة ـ الصباح الجديد:

سجلت أســعار النفط اخلام أعلى 
مستوياتها في عام، حيث ربح خام 
برنت 8 في املائــة واخلام األمريكي 
7.7 في املائة على أساس أسبوعي، 
وذلــك بتأثير من قرار الســعودية 
إجــراء تخفيضــات طوعية بنحو 
مليون برميل يوميا لشهري شباط 
وآذار املقبلني لدعم استعادة التوازن 
في الســوق جراء ضعــف الطلب 
الناجم عن االنتشــار السريع لوباء 
كورونا وتزايــد اإلغاق العام خاصة 

في أوروبا.
اخلام  النفــط  تلقت أســعار  كما 
دعما مــن تراجع اخملزونات النفطية 
األمريكيــة مع تقلــص الصادرات 
السوق  إلى  الســعودية  النفطية 
األمريكية إلى مستوى الصفر ألول 
التجارية  العاقــات  تاريخ  في  مرة 
الدولتني، كما تلقت األســعار  بني 
دعمــا آخر مــن اتفاق بقيــة دول 
»أوبك+« على عــدم إجراء زيادة في 
اإلنتاج في شباط وآذار مع السماح 
روســيا  بزيادة محــدودة لكل من 

وكازاخستان.
وفي هــذا اإلطــار، ذكــرت وكالة 
»باتــس« الدوليــة للمعلومــات 
النفطية أن الســعودية جنحت في 
إزالة جميع اخملاوف بشــأن توقعات 
الطلب على النفط اخلام على املدى 
القصير بعدما قدمت هدية غالية 
للســوق النفطية في مطلع العام 
مليون  إنتاجهــا  بخفــض  اجلديد 

برميل يوميا.
وأشــار التقريــر إلــى أن الســوق 
النفطيــة ومنذ اجتمــاع »أوبك+« 
أخيرا متر مبوجة من التفاؤل الواسع، 
توقعات  تشديد  فيه  تسببت  الذي 
املعروض العاملــي من النفط اخلام، 
النفط  أســعار  ارتفاع  أن  موضحا 
بتحفيز  التوقعات  بفعل  جاء  اخلام 
الرئيس  إدارة  مــن  القــوي  اإلنفاق 
األمريكي املنتخب جــو بايدن وهو 
ما تغلب على تأثير تقرير الوظائف 
من  أضعف  جــاء  الذي  األمريكية، 

املتوقع.
احلزب  تأهــب  مــع  ذلــك  ويأتــي 
علــى  للســيطرة  الدميقراطــي 
املرجح  من  حيث  الشيوخ،  مجلس 
أن تواجــه إدارة بايــدن عقبات أقل 

في دفع اإلنفــاق التحفيزي، ولكن 
االنقســامات احلزبيــة الداخليــة 

مستمرة.
ارتفاع أســعار  تباطؤ  إلــى  ولفت 
النفط لفترة وجيــزة بعد التقارير، 
التي أفادت بأن السناتور الدميقراطي 
جو مانشــني ســيعارض شيكات 
التحفيز البالغــة 2000 دوالر، التي 
وعدت بهــا إدارة بايدن لكنه تعافى 
بعد ذلــك بعد أن صحــح مكتب 
مانشــني تعليقاته، كمــا أن آمال 
من  أضعف  قراءة  التحفيز عوضت 
حيث  األمريكية،  للوظائف  املتوقع 
إحصاءات  مكتــب  بيانات  أظهرت 
الزراعية  غيــر  الوظائف  أن  العمل 
لشــهر كانون األول قــد تقلصت 
مبقدار 140 ألف وظيفة في 8 كانون 
الثانياجلاري وهــي أقل من توقعات 
الســوق بشــأن زيادة طفيفة في 

الوظائف.
دوليني  التقرير عــن محللني  ونقل 
القوي  بايــدن  نهج  أن  تأكيدهــم 
لتقدمي الدعــم لاقتصاد يعني أن 
البيانات االقتصادية األســوأ ذهبت 
إلى غير رجعة خاصــة بعد تأكيد 
الرئيس املنتخب بايــدن أنه يهدف 

إلــى توزيع كل لقاح متاح وتكثيف 
جهود السيطرة على الوباء.

بايــدن  إدارة  أن  التقريــر  وأوضــح 
ســتخالف إدارة ترمــب في أغلب 
امللفات، كما ســتعمل على توزيع 
املتاحة  كورونـا  لقاحـــات  جميـع 
بــدال مــن االحتفــاظ ببعضهــا 
احتياطيــا لضمــان توفــر اجلرعة 
الثانية الازمــة لتحقيق الفعالية 
الكاملة ألولئك، الذين تلقوا اجلرعة 

األولى.
ولفت إلى أن بيانات إدارة معلومات 
الطاقة األمريكية أظهرت ســحبا 
كبيرا مبقدار 8.01 مليون برميل من 
األمريكية  اخلــام  النفط  مخزونات 
من  األول  فــي  املنتهي  لألســبوع 
كانــون الثانــي، مشــيرا إلــى أن 
السحب األكبر من املتوقع جاء في 
أعقاب إعان الســعودية في ختام 
أعمــال اجتماع »أوبك+« في 5 يناير 
إنتاجها  أنها ســتخفض طواعية 
من اخلــام في شــباط وآذار مبقدار 
مليون برميــل يوميــا، منوها إلى 
اســتقرار العقود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوسيط للعام املقبل في 

8 يناير اجلاري.

تقـرير

»بالتس«: السعودية تمكنت في إزالة مخاوف األسواق
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النفط يربح 8 % خالل أسبوع 

جانب من عمليات استخراج النفط اخلام 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
انتقد مختصون مشــروع قانون 
موازنة 2021 املبني على االنفاق 
الكبير في ظل برنامج اقتصادي 
حكومي يتضمن ترشيد االنفاق 

العام.
وتبلغ موازنــة العام 2021، اكثر 

164 تريليون دينــار، بينما  مــن 
 71.5 إلــى  وصل  فيهــا  العجز 

تريليون دينار.
املالية،  اللجنة  عضـــو  قـــال 
احمــد الصفــار، إن مشـــروع 
يحتوي   2021 موازنــة  قانـــون 
التناقضات،  من  العديـــد  على 

املالــي للحكومة  املنهــاج  الن 
يتضمن  البيضــاء  الورقــة  في 
موازنة  قدمت  لكنها  التقشف 

توسعية.
احلكومــة  الصفــار،  وأضــاف 
الطبقات  تستهدف  أنها  تدعي 
الفقيرة والهشة في اجملتمع، من 

لكن  معيشــتهم  حتسني  اجل 
الواقع عكس ذلك، الن احلكومة 
قامت بتغيير سعر صرف الدوالر 
باإلضافــة إلــى فــرض ضرائب 

جديدة.
وأشار إلى أن مشــروع البطاقة 
املشــاريع  يعتبر من  التموينية، 

الفاشلة بســبب الفساد املالي 
واإلداري، موضحــا أن العجز في 
املوازنة يجــب ان ال يتجاوز ال3٪ 
من اجمالي الناجت احمللي لكن في 
إلى  يصل  احلالــي  العام  موازنة 

.20٪
من جهــة أخــرى، قــال رئيس 

هيثم  النيابية،  املاليــة  اللجنة 
اجلبــوري، خال جلســة البرملان 
التي تابعتهــا »االقتصاد نيوز«، 
إن »اللجنة تتحفظ على العجز 
الكبيــر املوجــود في مشــروع 
قانون  يخالف  النه   2021 موازنة 

اإلدارة املالية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفاع  الدولي امــس األحد،  البنك  توقع 
الناجت احمللي للعراق الى أكثر من %7 خال 
عام 2022، مبينا ان مصر الدولة الوحيدة 
التــي لم يتضــرر ناجتها احمللــي في عام 

.2020
وقال البنك في تقرير اطلعت عليه وكالة 
شــفق نيوز؛ إنه »من املتوقــع أن يرتفع 
الناجت احمللي للعراق الى %2 في عام 2021 
وإلــى %7.3 في عام 2022«، مشــيرا إلى 
أن »الناجت احمللي للعراق انخفض بنســبة 
%9.5 فــي عام 2020، بعد أن كان مرتفعا 

بنسبة %4.4 في عام 2019«.
واضاف ان »لبنان كانت أكثر بلدان الشرق 
االوســط انخفاضا لناجتها احمللي وبواقع 
%19.2«، متوقعا بقاء نســبة االنخفاض 
في الناجت احمللي لهذا البلد بنسبة 13.25 

في عام 2021«.

وبني ان »مصر الدولــة الوحيدة التي لم 
يتضرر ناجتها احمللي في عام 2020 ليرتفع 

بنسبة 3.6%«.
وأشــار البنك إلــى أنه مــن »املتوقع أن 
يتعافى النشــاط االقتصادي بني البلدان 
املصــدرة للنفط مبقــدار %1.8 في العام 
اجلاري بدعم عودة الطلب على النفط الى 
الوضع الطبيعي والتخفيف املقرر خلفض 
إنتاج النفط في بلدان اوبك+ والدعم على 
صعيد السياسات والتخفيف التدريجي 

للقيود احمللية املرتبطة باجلائحة«.
وشــدد البنك على أن »تعافي النشــاط 
األوســط  الشــرق  فــي  االقتصــادي 
يتوقــف على احتواء اجلائحة واســتقرار 
أســعار النفط وعدم تصاعــد التوترات 
اجليوسياســية مجددا وافتــراض توزيع 
اللقاحات في النصــف الثاني من العام 

احلالي وبحلول 2022«.

ماليون: موازنة 2021 تخالف سياسة الحكومة االقتصادية

البنك الدولي: الناتج المحلي للعراق 
سيرتفع إلى أكثر من 7 % عام 2022
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ثقافة 8
كتابة

هل ثّمة بشارات أمٍل في تنويٍر عربي..؟
تلتقطـه منه، وما الـذي تدعه للزمن، إال 
أّنهـا على الرغـم من ذلـك، فهي أفضل 
حـاالً مـن الطمأنينـة الكسـولة التـي 
أشـاعها احملافظـون على التـراث وهيبته 
مـن أْن ميسـها أحـد، بـل أكثر مـن ذلك، 
أّنهـا – أي تلك احملـاوالت النقدية للتراث- 
إنعـام  فـي  الفعـل  لـردِّ  سـبًبا  كانـت 
النظـر ومزاولـة التحقيق فيمـا أثير من 
إشـكاالت علـى ذلـك التراث، الـذي يعّبر 
هـو اآلخـر -بوصفـه خليًطـا متجانًسـا 
فـي بعـض نواحيـه وغيـر متجانـس في 
بعضه اآلخـر- عن مسـتوى ثقافة األمة 
وحتصيلهـا الفكـري فـي حقبـٍة زمنيـٍة 
سـابقة، فهـو - التراث- ليـس معصوًما 
مـن اخلطـأ، وممارسـة نقـده – بحسـب 
املفكـر محمـد عابـد اجلابـري- ليس من 
أجـل النقد، بـل من أجـل التحـرر مما هو 
ميـت ومتخشـب فـي كياننـا العقلـي 
وإرثنـا الثقافـي. ومثـال ذلـك مـا أثـاره 
طه حسـن من إشـكاليات حـول صحة 
الشـعر اجلاهلـي، ومـا اسـتتبَع ذلك من 
ردود – علـى الرغـم مـن سـلفّية بعـض 
املوضوعـي-  الُبعـد  وافتقارهـا  الـردود 
أعـادت النظر فـي تلك املنطقـة الرخوة 
التحقيـق  عبـر  ورّصنتهـا  التـراث  مـن 

تلـك  بفضـل  كان  الـذي  والبحـث 
حسـن  طـه  مـن  املثـارة  اإلشـكاليات 
وقبله من مستشـرقن؛ وبهذا يسـتحق 
أْن  التـراث  ملـن يضعضـع ثقتنـا بذلـك 
نرفـع له القّبعـة؛ ملا سـيدفعنا إليه من 
بحـٍث واسـتقصاء وإعمـال فكـٍر فيمـا 
أثـاره مـن إشـكاالت – بغـضِّ النظر عن 
الدوافـع والغايـات التي دوًما ما نتشـّبُث 
دون  مـن  القضيـة  أصـل  ونتـرك  بهـا 
معاينـة لهـا- وإذا كان ردُّ احملافظـن على 
إلشـاعة  السـاعن  أو  ديـن  امُلدِّ أولئـك 
العربـي، بكونهـم  الفكـر  التنويـر فـي 
أيًضـا لـم يسـلموا ممّـا شـّخصوه مـن 
عيـوب تراجـع مبوجبهـا منسـوب الفكر 
وارتـدَّ إلـى التـراث يعـبُّ منه وينهـل، إذ 
دون الغـرب فيما ثـار عليه  انسـاقوا يقلِـّ
وحتـّرر مـن إسـاره، فهـو ردٌّ ينطـوي هـو 
اآلخـر علـى نفسـه، وال ينطلـي إال على 
ا، فالتقليد بصفـٍة عامة،  ج فكريًـّ الُسـذَّ
ليـس مبـدأً سـيًئا فـي كلِّ متثيالتـه، إذ 
ا كان اآلخر- فـي اجليِّد  تقليـد اآلخـر – أيًـّ
من أفـكاره وسـلوكّياته، وتقليـد الغرب 
فيمـا حتّرروا منه من سـلطة الكنيسـة 
“اإلكليـروس” اخلانقـة ألفكارهـم فيمـا 
يخـص العلـوم النظريـة والتطبيقيـة، 
يُعـدُّ تقليـًدا للمحتوى اجليـد واملضمون 
الذي ينسـجم ورُِقـيَّ النزعة اإلنسـانية 
يتضـادُّ  ال  األمـر  وهـذا  اإلنسـان،  لـدى 
وجوهـر األديـان السـماوية التـي دعـت 
اإلنسـان أْن يتحّرر مـن أوهامه، ويحتكم 
إلـى عقله فـي كل ما ينبغـي االحتكام 
إليه، السـّيما ما يتعّلـق بقضايا البحث 
العلمـي في مختلف مسـاربه املعرفية، 
ا حينهـا أْن نُعيد النظر  ومـن النافع جـدًّ
في تلـك النقطة املفصّلية مـن التاريخ 
املعـارك  فيـه  اندلعـت  الـذي  األوربـي 
مـع  التنويـر  لـرّواد  الكبـرى  الفكريـة 
األصوليـن، بوصفهـا خطـوة عقالنيـة 
لفهـم التاريـخ البشـري، ومـن دون ذلك 
األمـر، سـنقع أيًضا في فـخ الالعقالنية 
مـن جديـد، حـن نعتقـد بحسـب قـول 
)معـارك  كتابـه  فـي  صالـح  هاشـم 
التنويريـن واألصوليـن فـي أوربـا( املهم 
نزلـت  احلضـارة  “أن  السـياق:  هـذا  فـي 
أنَّ  أو  السـماء،  مـن  كهديـة  عليهـا 
العنصـر املسـيحيَّ األشـقر هـو وحـده 
القـادر علـى إنتـاج احلضـارات ألنَّ هـذه 
شـعٍب  لـدى  ال  لديـه  ُولِـَدْت  احلضـارة 
ا فـي  آخـر”؛ ولهـذا أرى مـن املفيـد جـدًّ
فـي  تنويـر  إلشـاعة  السـعي  سـياق 
الفضـاء العمومي العربي، أْن نسـتلهم 
تنقيـة  حـاول  مـن  كلِّ  جتـارب  مـن 
التـراث وجعلـه سـبًبا للرقـيِّ عبـر تلك 
املراجعـات النقديـة حملموالتـه الفكرية، 
أولئـك  علـى  أثيـر  مـا  عبـر  نقـف  وأْن 
ديـن فـي أزمانهـم، مـن إشـكاالت،  امُلدِّ
والتقاط اخليـوط الرفيعـة التي جتمعها 

فـي بودقـٍة واحـدة، ال تخـرج عـن إطـار 
مـن  غيرهـا  أو  القداسـة  أو  اإلجمـاع 
الهيمنـة  بـدالالت  املعّبـأة  املضامـن 
واملُطلقّيـة فـي صفاتهـا. ولعـل واحـًدا 
لنـا  مُيكـن  التـي  الشـواهد  تلـك  مـن 
اسـتحضارها في هذا السـياق، ما ذكره 
السـيد محمـد باقـر الصـدر فـي كتابه 
حالـة  مـن  لألصـول(  اجلديـدة  )املعالـم 
ركـودٍ فقهـي سـاد بعـد وفـاة الشـيخ 
الطوسـي )ت: 460 هــ(، سـبُبه مـا كان 
عليـه األخيـر “مـن تقديـر عظيـٍم فـي 
أنظارهـم  فـي  رفعـه  تالمذتـه  نفـوس 
عـن مسـتوى النقـد، وجعـل مـن آرائـه 
ونظرياته شـيًئا مقّدًسـا ال مُيكن أْن يُناَل 
باعتـراٍض أو يخضـَع لتمحيص ]...[ وهذا 
يعنـي أنَّ ردَّ الفعـل العاطفي لتجديدات 
تلـك  فـي  قـد طغـى متمثِّـاًل  الشـيخ 
الفعـل  ردِّ  علـى  التقديسـية  النزعـة 
الفكـري الـذي كان ينبغـي أْن يتمثَّل في 
درس القضايـا واملشـاكل التـي طرحهـا 
الشـيخ واالسـتمرار فـي تنميـة الفكـر 
الفقهـي”، وجنـد صـدى ذلـك التقديـس 

فـي كثير من العلـوم التأسيسـية عند 
العـرب، مثـل علـم النحو الذي بـرع فيه 
سـيبويه )ت: 180 هـ(، فكان ملن اشـتغل 
بعـده أْن يعكـف علـى هـذا الكتـاب وال 
بعـده،  للتأليـف  موجـٍب  أي  ثمـة  يـرى 
وحسـبنا قـول املازنـي )ت: 247 هـ(: ))من 
أَرَادَ أَن يْعمـل كتابـا َكِبيـرا ِفـي النَّْحـو 

فليسـتحي((..! ِسـيَبَويٍْه  بعد 
التقديـس-   - النزعـة  وإذا كانـت هـذه   
تصـُل إلـى حـدِّ أْن ميتنـع اآلخـرون هيبًة 
مـن مناقشـة اآلراء والنظريـات لعلمـاء 
فمـن  وكسـبهم،  باجتهادهـم  وصلـوا 
الطبيعـي أْن يترّكزَ مفعـول هذه النزعة 
ويشـتدُّ حمـاُس أصحابهـا حـن ينبـري 
بعـض العلمـاء – مـن أي مذهـٍب كان- 
ملناقشـة مـا يّتصـل باملصـادر املمثِّلـة 
وتكـون  األسـاس،  بالدرجـة  للشـريعة 
عاقبـة أولئـك أْن يطالهـم مـن اخلاصـة 
املندرجـن فـي إهـاب القداسـة، فضـاًل 
ألسـيادهم  األتبـاع  مـن  العامـة  عـن 
فيمـا يصـدرون عنه مـن أقـوال وأفعال، 
كلُّ ضـروب التنكيـل املعنوّيـة واملاّديـة، 

ولعـل محنـة الكبـار من ممثِّلـي الثقافة 
العربيـة التـي شـهد القـرن العشـرون 
فصولهـا الدراماتيكيـة، بـدًءا مـن طـه 
حسـن ومـا تعّرض لـه من حملـة ليس 
آخرهـا مـا كان مـع نصـر حامد أبـو زيد 
مـا  أو  العربـي،  الثقافـي  السـياق  فـي 
ريـة،  أبـو  محمـود  الشـيخ  مـع  حـدَث 
والسـيد فضـل اهلل فـي أواخـر القـرن 
كمـال  السـيد  مـع  وأخيـرًا  العشـرين 
احليـدري – في القرن الواحد والعشـرين- 
فـي السـياق الدينـي، توفِّـُر لنـا األدّلـة 
علـى طغيـان تلـك النزعـة فـي صميم 
الثقافـة العربيـة، وفـي الوقـت نفسـه، 
تُعطـي احلافز ملواصلة السـعي لتمهيد 
أرضيـة صلبـة السـتنبات تنويـر عربـي 
ويُفتِّـت  اجلمـود،  يُحـاول فـّض شـرنقة 
األفـكار  حجـارة  مـن  بطيًئـا-  ولـو   –
الزمـن،  عليهـا  عفـا  التـي  السـلفية 
وباملقابل يتحـّرك الناس نتيجـة األزمات 
ذلـك  أثـر  علـى  وقوعهـا  ترّتـب  التـي 
اجلمـود، فـاألمم – بحسـب قـول هاشـم 
الثمـن  تدفـع  أْن  لهـا  “ينبغـي  صالـح- 
اخليـط  بـأول  مُتِسـك  أْن  قبـل  باهًظـا 
الـذي يـؤّدي إلـى النـور ]..[ وينبغـي لهـا 
أْن تشـهد كارثـة حقيقيـة لكـي تنبت 
فيهـا فكـرة واحدة أو حتـى نصف فكرة 
ذات معنـى”، ويُقـّرر هاشـم صالـح فـي 
أنَّ  التاريخـي(  )االنسـداد  املهـم  كتابـه 
جزاًفـا  تأتـي  ال  الكارثـة  تلـك  تباشـير 
مـن دون بـوادر عمليـة، لعـل أبـرز تلـك 
البـوادر هـو السـؤال، وإثارة السـؤال في 
قضايـا الفكـر، ليـس باألمر الهـّن، فهو 
بحسـب قوله: “محـروس بالرجال، هناك 
قـوى كاملة بعددهـا وُعّدتها مسـتعدة 
فـي كل حلظـة لالنقضـاض علـى مـن 
تسـّول لـه نفسـه أْن يقترب ولـو مجّرد 
هنـاك  السـؤال،  منطقـة  مـن  اقتـراب 
جيـوش كاملـة مـن املراقبن والشـيوخ 
واحلـراس واملوظفـن، هناك أمة بأسـرها 
كانت قـد بنت مشـروعيتها، وأسسـت 
كيانهـا وهويتهـا علـى طمس السـؤال، 
علـى  باألغـالل،  السـؤال  تقييـد  علـى 
وطـرح  جـواب”.  إلـى  السـؤال  حتويـل 
ل عـدم قناعـة السـائل مبا  السـؤال يُدلِـّ
هـو موجـود مـن حولـه؛ لكـون األجوبة 
ال ترتقـي ومتغيـرات العصـر، وغيـر ذلك 
مـن دالالٍت تُـؤذِن فـي األخيـر إلـى عصـر 
الضـرورات  تلـك  علـى  ـٍس  ُمؤسَّ تنويـٍر 
الفكريـة، وليـس ترًفا، أو تزجيـًة للوقت، 
ومـن هذا املنظـور جاءت صرخـة “كانت” 
عقولكـم  “اعملـوا  لتقـول:  التنويريـة 
أيهـا البشـر! لتكـن لكـم اجلـرأة علـى 
اسـتخدام عقولكـم! فـال تتواكلوا بعد 
اليوم وال تستسـلموا للكسـل واملقدور 
واملكتـوب. حتركـوا وانشـطوا وانخرطـوا 

فـي احليـاة بشـكل إيجابـي متبصـر”.

د. وسام حسين العبيدي

حـن أجـاب “إميانويل كانت” -الفيلسـوف 
األملانـي )ت: 1804م( - عـن سـؤال مـا هـو 

التنوير؟
 بقولـه: )إنـه خروج اإلنسـان عـن مرحلة 
القصـور العقلـي وبلوغـه سـن النضـج 
أو سـن الرشـد( لم يتـرك اجلواب ُمرسـاًل 
بـال حتديـد لهوّيـة مـا سـّماه بالقصـور 
العقلـي، بـل أردف ذلـك ببياِن أبرز سـمٍة 
لذلـك القصور، وهـو قوله بأنـه )التبعية 
التفكيـر  علـى  القـدرة  وعـدم  لآلخريـن 
أو  احليـاة  فـي  السـلوك  أو  الشـخصي 
اتخـاذ أي قرار بدون استشـارة الشـخص 
الوصـيِّ علينا( وهـذه التبعيـة/ الوصاية، 
علـى  الطاغيـة  الفكريـة  اآلفـة  كانـت 
مـا قبـل عصـر التنويـر، أعنـي بـه عصر 
النهضـة الـذي تأّسـس علـى مفاهيـم 
وعلـوم  آلداب  و”اإلحيـاء”  “احملـاكاة”  مثـل 
احلضارتـن اليونانيـة والرومانيـة،  وجعل 
كل مـا صـدر عن تلـك احلضارتـن معيارًا 
ومثـاالً يُحتـذى مـن أدباء ومفكـري عصر 
النهضـة، ومبوجـب ذلـك كان للتنويـر أْن 
يُعمـل إزميلـه فـي هـدم تلـك املفاهيم، 
النظـر  ويُعيـد  منهـا،  البالـي  ويرفـض 
فـي املـوروث بوصفـه جـزًءا مـن ثقافـة 
أمـٍة عاشـت فـي زمـٍن غابـر لـه ظروُفـُه 
الفكريـُة واالجتماعيُة والسياسـيُة التي 
أسـهمت في تكوينه بهـذه الصورة، فهو 
إذن ليـس نتاًجـا كامـاًل يصـحُّ أْن يكـون 
معيـارًا لـكل زمـان ومـكان، وبالنتيجـة 
ال يصـحُّ إال النقـد لذلـك املـوروث، فهـو 
السـبيل الوحيد لإلفادة من ذلـك التراث، 
وجعله مـادًة قابلـًة لألخذ والرّد بحسـب 
مـا تتطلبه مسـتجّدات البحـث العلمي 
والتفكيـر املنطقـي الذي ينمـو هو اآلخر 
ويـزداد عمًقـا وثـراًء فـي معطياتـه، أمـا 
م  نظـرة التقديـس للماضي، فهـي ال تقدِّ
شـيًئا سـوى اجلمـود والتقليـد هروبًا من 
مواجهـة احلاضـر، وسـريًعا ما تـؤول على 
فيهـا،  تترعـرع  التـي  واألمـة  أصحابهـا 
بالضيـاع فـي وهاد التخّلـف في مختلف 

نواحيه.
، جنده  وحن نقـرأ الواقـع الفكري العربـيَّ
مـا زال إلـى اآلن، لـم يتطّلـع بحـزم وثقٍة 
إلـى تنويـٍر فـي مختلـف مناحـي احليـاة 
فمبـدأ  فيهـا،  يخـوض  التـي  واملعـارف 
“التقليـد” أو “احملـاكاة” واقتفـاء النمـاذج 
السـالفة على نحـو املقاربـات التي متس 
علـى  واالنكبـاب  املضمـون،  أو  الشـكل 
ـه وقضيضـه، هي السـمة  التـراث بقضِّ
األبـرز واألكثـر متظهـًرا مـن غيرهـا، على 
الرغم مـن محاوالت النقد لذلـك التراث، 
التـي افتقـرَ بعُضهـا إلـى آليـات دقيقة 
تتجّنـب الوقـوع في فـخِّ االنبهـار باملنجز 
الغربـي – علـى ِعاّلتـه- فتعـرُف مـا الذي 

حين نقرأ الواقع الفكري 
العربيَّ، نجده ما زال إلى اآلن، 

لم يتطّلع بحزم وثقةٍ إلى 
تنويٍر في مختلف مناحي 

الحياة والمعارف التي يخوض 
فيها، فمبدأ “التقليد” 
أو “المحاكاة” واقتفاء 

النماذج السالفة على نحو 
المقاربات التي تمس الشكل 
أو المضمون، واالنكباب على 
التراث بقضِّه وقضيضه، هي 

السمة األبرز واألكثر تمظهرًا 
من غيرها

مجالت

رأي

متابعة الصباح الجديد:

العـدد 255 لشـهر  أبوظبـي،  صـدر فـي 
مجلـة  مـن   2021 الثانـي  يناير/كانـون 
زايـد  مركـز  يصدرهـا  والتـي  »تـراث«،  
للدراسـات والبحوث بنادي تـراث اإلمارات.
امللـة،  مـن  اجلديـد  العـدد  وتضمـن 
املتنوعـة  املوضوعـات  مـن  مجموعـة 
والثقافـة،  التـراث  قضايـا  تعالـج  التـي 
مثـل صـورة املـرأة فـي القصـة القصيرة 
اإلماراتيـة، والتجـارة فـي اإلمـارات قدميـا، 
النبطيـة. القصيـدة  بنـاء  فـي  والعـدد 

وجـاء فـي افتتاحـه العـدد التـي كتبتها 
رئيسـة التحرير، شمسـة حمد الظاهري، 
ملـا  صمـد  الدولـي،  اكسـبو  معـرض  أن 
يقارب الــ 170 عاما وذلك منـذ انطالقته 
وذلـك   ،1851 العـام  فـي  بلنـدن  األولـي 
بالرغـم ممـا شـهده العالـم مـن حـروب 
طاحنـة، وفتـرات سـادها ركـود اقتصادي، 
الـدول  أن  تؤكـد  األدبيـة  املرجعيـات  وأن 
للمعـرض،  املسـتضيفة  أو  املشـاركة 
إعالميـاً،  حضـورا  ذلـك  وراء  مـن  جتنـي 
واجتماعيـاً، واقتصاديـاً، وسياسـياً كبيراً. 
ولفتـت إلي أن دولـة اإلمـارات، كانت تعي 
أهميـة اسـتضافة معرض اكسـبو الذي 
يُعد مبثابـة التظاهـرة العامليـة، الكونية، 
اإلنسـانية  تخـص  والتـي  واإلنسـانية، 

أن  »علـى  »الظاهـري  وأكـدت  جمعـاء. 
اإلمـارات حتظـي بالقـدرات اللوجسـتية 

السـتضافته. الالزمـة 
وقـد احتـوت امللـة علـي ملـف خـاص 
حمـل عنوان »اكسـبو دبي .. بشـارة جناة 
لإلنسـانية«، شـارك في كتابته شمسه 
الظاهـري، وأحمـد عبداحلليـم، وفاطمة 

املزروعـي، وحـامت عبدالهادي.
وفـي تفاصيـل العـدد يتسـاءل إبراهيـم 
فرغلـي: »مـاذا فعلنا بليالينـا العربية؟«، 
ويكتـب محمـود شـرف عـن »السـاحرة 
املسـتديرة«، ويأخذنـا خالـد عـزب، إلـي 
»الفـن الصخـري فـي أبوظبـي«، وينقلنا 
الدكتـور ممدوح فراج النابـي إلي تفاصيل 
فـي  واألفنديـة  العمامـة  بـن  الصـراع 
قضايـا النحـو، ويواصل محمد شـحاته 
العمـدة، سـرد تفاصيـل سـيرة األميـرة 
ذات الهمـة، ويحدثنـا حمـدي أبوجليـل، 
اإلنسـان،  وروايـة  إبراهيـم عيسـي  عـن 
ويحـاور محمـد زيـن العابديـن، الدكتـور 
حامـد أبـو أحمـد )وقـد رحـل عـن عاملنا 
منـذ شـهور قليلة( حـول إهمـال التراث 
العربـي لصالـح النقـد الغربـي، وتأتينـا 
سـعاد سـعيد نـوح، بتفاصيـل جديـدة 
حـول عوالـم االبـداع لدى الشـاعر طالل 
اجلنيبـي، ويلقـي عيد عبداحلليـم الضوء 
علـي أحمـد راشـد ثاني .. حارس الشـعر 

واملـوروث الشـعبي. 

ويرصـد أحمـد املـؤذن، صـورة املـرأة فـي 
يصـور  و  اإلماراتيـة،  القصيـرة  القصـة 
مشـاهد  شـعالن  عبدالهـادي  لنـا 
ويُبشـرنا  القصيـرة،  القصـة  لرهافـة 
بعـودة  حسـن  علـي  عمـار  الدكتـور 
محمـد القصبجـي، وتعـود بنـا فاطمـة 
مظاهـر  إلـي  املنصـوري،  مسـعود 
التجـارة فـي اإلمـارات قدميـا، ويقـرأ لنـا 
الدكتـور رسـول محمـد رسـول بعضـا 
مـن سـرديات األنوثـة فـي روايـة مملكـة 
النحـل فـي رأسـي، للروائيـة اإلماراتيـة 
حمـزة  بنـا  ويتعمـق  السـاعدي،  مـرمي 
قنـاوي، في قـراءة للتأويـل وجمالياته في 
ديـوان »ولـدت ضحـي« إلبراهيـم محمد 

إبراهيـم.
وحتكـي عائشـة الدرمكـي عـن »الزمـان 
شـريف  ويطـرح  عمـان«،  عيـد  فـي 
الشـافعي، رؤيتـه حـول دور العقـل فـي 
تخليـص التـراث مـن خطـاب التشـدد، 
فـي  املعمـري،  بنـا فهـد علـي  ويتنقـل 
الشـعر النبطـي اإلماراتـي ودور »العدد« 
فـي بنـاء قصائـده، ونقـل لنـا الدكتـور 
التـراث  بالغـة  مالمـح  خلـف،  شـعيب 
عزيـز،  شـحاته  ثالثيـة  فـي  الشـعبي 
الالونـدي،  أحمـد  الشـاعر  ويرسـل 
الصايـغ،  حبيـب  لـروح  سـالم  برسـالة 
وتذهـب بنـا ميسـون عبدالرحيـم، فـي 
اخليمـة،  رأس  فـي  أثريـة  مواقـع  أربعـة 

سـيرة  محمـد،  عبداملقصـود  ويتتبـع 
الشـاعر مانـع سـعيد العتيبـة، ويجـول 
بنا باسـم سـليمان، في تفاصيـل املائدة 
اإلنسـانية بالسـينما، ويسـجل الدكتور 
فـي  دار  مـا  تفاصيـل  صالـح،  شـريف 
مؤمتـر الثقافـة واملبادلة، فـي جامعة بدر 

بالقاهـرة.
ونقـرأ العـدد أيضـاً: »احلنن إلـى اجلذور« 
ألحمد حسـن حميدان، و طفل – امرأة – 
حيـوان – رجل« حلسـام عبدالقـادر، و«بن 
اإلمـام واألديـب« خللـف أبوزيـد، و«ميراث 
جـدي« لهانـي عويـد، و«اسـتعادة أنغـام 
السـاقو  و«  البحـر« ملصطفـي سـعيد، 
الظاهـري،  لشـامة  اللبنانـي«  اللؤلـؤ   ..
السـخرية  بـن  ميـزج  فـن   .. و«األراجـوز 
والنقـد«، لشـريف عبدامليـد، و«حكايـة 
عـن الطعـام« لفاطمـة حمـد املزروعي، 
الذاكـرة  يسـتلهم  أبوظبـي  و«فـن 
والتـراث« لفاطمـة عطفـة، و«فلسـفة 
اجلمال في تـراث اإلمـارات« لعلي كنعان. 
علـى  واحلفـاظ   .. الشـارقة   - و«ايكـروم 
التـراث« للدكتـورة رضوي ذكـي، و«رمزية 
املـاء والنـار في عيـد العنصـرة املغاربي« 
للزبيـر مهـداد، و«دور القصائـد واألغانـي 
الوطنيـة« للدكتورة نورة صابـر املزروعي، 
و«إطـالق مركز أبوظبـي للغـة العربية«، 

للدكتـور أنـس الفياللي.

محمد زكي ابراهيـم 

فـي حقبة مـا، كان بعـض العرب يفضل 
الكتابـة بلغـة املسـتعمر، الـذي أطبـق 
على بالده، أو أمسـك بزمـام األمور فيها. 
في مـا كان البعـض اآلخر جاهـاًل بلغته 
عليهـا،  نشـأ  أنـه  يفتـرض  التـي  األم، 
بسـبب نـوع التعليـم الـذي تلقـاه فـي 
صبـاه. ووجـد آخـرون فـي لغـة األجنبي 
قـدراً أكبـر مـن الذيـوع، بسـبب ظـروف 

النشـر فـي البـالد العربية.
وبالطبـع فـإن تصنيـف هـؤالء الكتـاب 

فاالنتمـاء  عـدة.  العتبـارات  يخضـع 
احلقيقـي يظهـر جليـاً فـي انشـغاالت 
بغـض  اليوميـة  وهمومـه  الكاتـب 
النظـر عـن اللغـة التـي يكتـب فيهـا. 
ذلـك   إلـى  الدافـع  كان  مـا  وكثيـراً 
اإلغـراءات املاديـة. وهـو مـا لـم يتيسـر 
لـه في بـالده التـي تعانـي مـن العزوف 
عـن القـراءة. وقد قـرأت أن ظاهرة نشـر 
مؤلفـات الكتـاب القادمـن من شـمال 
أفريقيـا باتـت تقلـق األوسـاط األدبيـة 
بشـكل  تضخمـت  ألنهـا  الفرنسـية. 

لالنتبـاه. ملفـت  كبيـر، 
وقـد يجـادل قـوم أن اللغـة ليسـت إال 

وسـيلة لنقـل األفـكار، وال فضـل للغة 
علـى أخـرى، فـي هـذا اخلصـوص. إال أن 
هـؤالء ال يسـتطيعون تبرير ملـاذا عمدت 
فـي  العربيـة  محاربـة  إلـى  فرنسـا 
اجلزائـر حينمـا كانت تفرض سـيطرتها 
عليهـا. ومنعـت الطلبـة الصغـار مـن 
دراسـتها فـي املـدارس الرسـمية. مـع 
مـا اسـتلزمها ذلـك مـن جهـد، ووقت، 

ل.  وما
 1970 عـام  أنشـأت  فرنسـا  إن  بـل 
أي  الفرنكفونيـة،  الـدول  منظمـة 
أكثـر  لتضـم  بالفرنسـية،  الناطقـة 
مـن 57 بلداً كامـل العضويـة، و23 بلداً 

التـي  البلـدان  وهـي  مراقـب.  بصفـة 
أو  الفرنسـية كلغـة رئيسـية  تتكلـم 
ثانويـة. وقد أسسـت في األصـل لتكون 
سـداً منيعاً بوجـه الثقافـة اإلنكليزية. 
ثـم اتضـح أن لهـا أهدافـاً مخابراتيـة 
أبعـد مـن ذلـك. وقيـل أن الفرنكفونية 
هـي منـط تفكيـر قبـل أن تكـون منوذجاً 
مفهومهـا  فـي  فاللغـة  سياسـياً. 
رابطـة دوليـة قـادرة علـى مواجهة دول 
كبرى، ذات قدرات اقتصادية وعسـكرية 
هائلـة، وليسـت مجـرد أنظمـة صوتية 

أو إشـارات أو عالمـات، أو غيـر ذلـك.
عربيـة  دوالً  هنـاك  أن  املفارقـات  ومـن 

انتمت إليها، وهي ال حتسـن الفرنسـية، 
السياسـي  النمـوذج  تعتمـد  وال 
وقـد  وقطـر.  مصـر  مثـل  الفرنسـي، 
طلبت فرنسـا مـن مصر السـادات ذلك 
رغبـة منهـا في إحيـاء اإلرث الفرنسـي 
قبلـت  فقـد  قطـر  أمـا  فيهـا.  القـدمي 
 2012 عـام  عضويـة  كاملـة  كدولـة 
خالفـًا لـكل التقاليـد التـي اعتمدتهـا 
املنظمـة، بسـبب الدعم املالـي الكبير 
الـذي قدمتـه لهـا. أمـا اجلزائـر )وهـي 
فـي  بالفرنسـية  ناطقـة  دولـة  ثالـث 
العالـم بعـد فرنسـا والكونغـو( فقـد 
رفضـت االنضمـام للمنظمـة، ألنها لم 

تنـس بعـد ما خلفـه الفرنسـيون فيها 
مـن مـآس. ومـا اقترفـوه فيها مـن آثام.  
فـي  املصالـح  أن  واضحـاً  كان  لقـد 
السياسـة اخلارجيـة متشـي علـى خط 
بـد  هنـاك  يكـن  ولـم  للثقافـة.  مـواز 
مـن إعطـاء اللغـة مـا تسـتحقه مـن 
اهتمـام، ألنهـا الوعـاء الـذي يضم هذه 
الثقافـة. وهـي لـم تكـن فـي يـوم مـن 
األيـام أداة للتعبير عـن احلاجات الفردية، 
بقـدر مـا كانـت الوسـيلة األكبر حلفظ 
كيـان األمـة. وال بـد أن يكـون االهتمـام 
بها فـي مقدمة األولويات دون أي شـيء 

 . خر آ
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رياضة

بغداد ـ فالح الناصر:

نادي  فريــق  يؤدي  واصــرار  بهمة 
اســتعدادا  تدريباتــه  احلســن 
الدوري  مباريات  في  للمشــاركة 
املؤهل إلــى الدرجة املمتازة لكرة 
القدم للموسم 2022/2021، تقام 
التدريبــات اخلاصــة بالفريق في 
ملعب »اخلمسة االف« في مدينة 
الصدر، بحضــور ومتابعة الهيئة 
اإلدارية برئاسة، كامل زغير، وقيادة 
املالك التدريبي املؤلف من الكابنت 
صباح عبد احلسن ومساعيده زياد 
قاسم وكرمي سالم  ومدرب حراس 
املرمى ســاجد جمعة ومشــرفا 
الفريــق فاضــل زغيــر وصبحي 

العزاوي.
لنادي  اإلداريــة  الهيئــة  رئيــس 
احلســن الرياضي، كامــل زغير، 
اشــاد بجهود املالك التدريبي وما 
يبذله فــي التدريبــات واملباريات 
املؤهل  للدوري  حتضيرا  التجريبية 
فريق  ان  مبينــا  االضــواء،  إلــى 
الدوري  يعتمد في  نادي احلســن 
املقبل على وجوه شبابية جديدة 
بعــد الهجرة اجلماعيــة لالعبي 
انتقلوا  الذين  الســابقن  الفريق 
إلــى االنديــة املمتــازة، ومنهــا 
اجلماهيرية، منوها إلى ان التجربة 
التــي يخوضهــا نادي احلســن 
الرياضي من دون دعم وال مساند، 
فقط يعتمد على التمويل الذاتي، 
هــي جتربة ناجحة وأتــت ثمارها، 
ســيما بانتشــار الالعبن الذين 
تخرجوا من النــادي على خارطة 
الدوري املمتاز، مبينا ان النادي لم 
إلى  انتقالهم  لقاء  يســتحصل 
االندية املمتازة سوى مبالغ رمزية، 
فــي وقــت تشــترط العديد من 
االندية مبالغ طائلة لقاء صفقات 

تعاقدات الالعبن.

واشــاد زغيــر، بوزيــر الشــباب 
درجال  عدنان  الكابــنت  والرياضة 
اخلمســة  ملعب  تخصيص  بعد 
تدريباته  واحتضــان  للفريق  االف 
ورحلة حتضيراته استعدادا لدوري 
وذكر  االضواء،  إلى  املؤدي  التأهيل 
الدرجة  أندية  ملصــاف  العودة  ان 
املمتازة هو طموح النادي من إدارة 
تدريبــي والعبن وجمهور  ومالك 
مــن محبــي الفريق، ســيما ان 
الفريــق تعرض إلــى الظلم في 
رحلتــه بن فرق الكبــار، ومصدر 
الظلم كان احتاد الكرة السابق، مبا 
فيه املتحدث الذي شغل منصب 
عضويــة االحتــاد وامانة الســر 

بالوكالة.
ودعا زغير املســؤولن في مدينة 
الصدر إلى تقدمي يد العون للنادي 
الذاتية،  موارده  على  يعتمد  الذي 
تتطلب  التحدي  رحلــة  ان  مبينا 
وســيواصل  االموال،  مــن  املزيد 
الفريــق تدريباته من دون االعتماد 
اال على قــدرة اإلدارة، ســيما ان 
النادي لم يحصــل على اي دعم 

من اية جهة كانت.
اما مــدرب الفريق، الكابنت صباح 
عبد احلســن، فقال ان الفريق بدأ 
رحلة اختبــارات لنحو 200 العب 
مت ابقاء 21 منهم وســيتم تعزيز 
العــدد بالعبن اخرين، حيث بدأت 

رحلة االعــداد يوم 10 كانون األول 
الفريق بدأ مبرحلة  املاضي، وحاليا 
اجــراء املباريــات التجريبية التي 
تســهم في تعزيز االنسجام بن 
الالعبــن وكذلــك معرفة نقاط 
القــوة والضعف في تشــكيلة 
الفريق، ســيما ان مباريات الدوري 
وحتقيق  احلذر  تتطلــب  التأهيلي 
املباريات  فــي  االمكان  قدر  الفوز 
من أجل العبور نحو الدوري املمتاز 

للموسم اجلديد.
وذكر ان املالك التدريبي منسجم 
ويبحــث عــن ركائــز اضافيــة 
إلى الفريــق، وحتديــدا في مركز 
حراســة املرمى واخلــط الدفاعي 

الفريق  ان  والهجومــي، مؤكــدا 
ميلــك حراس مرمــى اكفاء، لكن 
يحتاجــون إلى تدعيــم كما هي 
بقية اخلطوط االخرى، وباالضافات 
ســيدخل الفريق إلى املنافســة 
بقــوة طامحا بقطع احدى تذاكر 
اللعب فــي دوري الدرجة املمتازة 

للموسم اجلديد.
وشدد عبد احلسن، بضرورة توفير 
نادي احلســن، سيما  إلى  الدعم 
نائب رئيس مجلس النواب، حسن 
كــرمي الكعبــي، وبقيــة اعضاء 
الذين انطلقوا من مدينة  البرملان 
الصدر، وبامكانهم مساندة فريق 
نادي احلســن ممثل مدينتهم وما 

يقارب نحو 4 مالين نسمة.
رحلته  احلســن  عبد  واســتذكر 
الســابقة مع الفريــق، مبينا انه 
تسنم القيادة في املرحلة الثانية 
قبل ثالثة مواســم وكان الفريق 
اســتطاع  لكن  بالهبوط  مهددا 
ان يحافــظ علــى موقعــه وفي 
مهمته،  انتهت  التالي  املوســم 
مشيرا إلى ان هذه التجربة االولى 
التي ســيخوضها مــع فريق في 
قيادة  له  التأهيلي، وسبق  الدوري 
انديــة االضواء ســواء كانت في 
بغــداد »جماهيرية او وســط« او 
احملافظات، وكانــت جتاربة ناجحة 

بحسب وصفه.

زغير وعبد الحسن يؤكدان التفوق 
الفني ويطالبان بالدعم المادي 

إنارة ملعب الشعب فريق نادي الحسين يرفع شعار العودة إلى دوري األضواء 
بالطاقة الشمسية

مهند قاسم يقود قمة 
الرجاء واإلسماعيلي

اليوم مؤجلة الكرخ 
والنجف في ممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبحــث وزارة الشــباب والرياضة، مع شركـــة 
الـــزوراء العامـــة في وزارة الصناعة واملعادن، 
إنارة ملعب الشعب الدولي بالطاقة النظيفة.
وذكر بيان للوزارة ان »وفداً من وزارة الشــباب زار 
الشــركة وكان في إســتقباله قبل مدير عام 
الشركة هـادي علـي طـه، وعدد من املسؤولن 
فيهــا للتعــرف علــى اإلمكانيــات والقدرات 
التي تتمتع بها الشــركة في مجــال الطاقة 
الشمســية والتباحث حــول إمكانية التعاون 
إلنشاء محطة شمسية في مالعب كرة القدم 

ومنها ملعـب الشعـب«.
وأضــاف البيان انه »مت اإلتفاق على قيام املالكات 
الشــركة  في  اخملتصة  والفنيــة  الهندســية 
بالكشف على ملعب الشــعب وبيان إمكانية 
اِستيعاب امللعب لاللواح الشمسية فيما أبدى 
الوفد إعجابه مبا متتلكه شركة الزوراء العامة من 
خبرات وقدرات كبيرة ُمعرباً عن أمله بفتح آفاق 
جديدة للتعاون املُشترك في املُستقبل القريب«.
كما وأجرى وفد الشباب »جولة ميدانية لالطالع 
على احملطة الشمســية املوجودة في الشركة 

ملعرفة جميع حيثياتها وآلية عملهـا«.
يُذكـر ان شركة الزوراء العامة تعد من الشركات 
املُتخصصــة في مجــال الطاقة الشمســية 
حيث متتلك خطوط إنتاجية متطورة وُمنتجات 
رصينة خاضعة للتقييس والســيطرة النوعية 
والســخان  الشمســية  الطاقة  كمحطــات 
الشمســي ومضخات املاء التي تعمل بالطاقة 
الشمســية الهميتها فــي تقليــل النفقات 
واحلفاظ على بيئة نظيفة فضالً عن إسهامها 

في التخفيف عن الشبكة الوطنيـة.
يشار الى انه في حال تنفيذ مشروع إنارة ملعب 
الشعب بالطاقة الشمسية فانه سيكون ثاني 
ملعب عراقي يتم إنارته بالطاقة النظيفة بعد 
ملعب مدينة الصدر }احلبيبية{ 30 الف متفرج 

شرق بغداد املقرر إفتتاحه هذا العام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
غادرنا احلكمــان الدوليان مهند قاســم وواثق 
مدلل إلى املغرب لقيادة إياب نصف نهائي كأس 
الرجاء  محمد الســادس لألندية األبطال بــن 
احلكم  وقال  املصــري..  واإلســماعيلي  املغربي 
الدولي مهند قاســم فيقبل املغادرة: »سأغادر 
برفقــة زميلي واثق مدلل من مطــار بغداد إلى 
املغرب وذلك لقيادة املباراة املقررة اليوم اإلثنن ».

وبن: »أنا في أمت اجلاهزية إلدارة املباراة ومشاركتنا 
فــي مباريات الــدوري احمللي منحتنــا اجلاهزية 
البدنية ونأمل أن نكون سفيران لقضاة املالعب 
العراقين وإثبات الذات والنجاح في إدارة املباراة 
بالشكل األمثل«.يشار إلى أن مباراة إياب نصف 
العربية  الســادس لألندية  نهائي كأس محمد 
تأجلت ألكثر من مرة بسبب تفشي وباء كورونا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت جلنة املســابقات في احتاد الكرة موعد 
إقامة املباراة املؤجلة من اجلولة السادسة بن 
الكرخ والنجف.. وقال رئيس جلنة املســابقات 
حيدر عوفي أن جلنة املسابقات قررت أن تقيم 
املباراة املؤجلة من الدور الســادس من الدوري 
بن الكرخ والنجف في ملعــب الكرخ اليوم 

األثنن.
وأشــار إلى أن جلنة املســابقات لم تأجل أي 
مباراة في الــدوري، إال أنها قررت تأجيل مباراة 
الكرخ والنجف بســبب رحيــل مدرب الكرخ 
املرحوم الراحل عبد الكرمي سلمان وألن الظرف 

قاهر اضطررنا لتأجيل املباراة.
وبن أن اللجنة اســتغلت مغــادرة املنتخب 
الوطني ودفع موعد مباريــات اجلولة الرابعة 
عشــر إلى منتصف الشــهر لتقيم املباراة 
الدوري  انســيابية  واحلفاظ علــى  املؤجلــة 
والكمال..  بالتمــام  املباريات  عــدد  واكتمال 
يشــار إلى أن مباراة الكــرخ والنجف تأجلت 
بســبب وفاة مدرب الكرخ عبد الكرمي سلمان 

مبضاعفات فيروس كورونا.
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بغداد ـ رحيم الشمري:

البيروتي  واية خلدون ساطع  قصي 
، اخوين شــقيقن اعضاء املنتخب 
الوطني للرماية باملسدس الهوائي 
احلــر ، تدرجا منذ ســبع ســنوات 
مبنتخبــات األشــبال والناشــئن 
ان وصال للخط االول  الى  والشباب 
للمنتخبــات الوطنيــة العراقية ، 
واالزمات  االحــداث  كافة  متحدين 
وآخرها احلظر الصحي لوباء كورونا 
، واضطرارهم الســتمرار التدريبات 
من املنزل بتهيئة مكان مناســب ، 
موجهن الدعوة الى وزير الشــباب 
درجال  عدنــان  الكابنت  والرياضــة 
لتوفيــر الدعم ، وزيــارة موقع مقر 
للرماية في منطقة  املركزي  االحتاد 
الواقع  ، لالطالع علــى  االســكان 

للفئات  والتاهيل  االســناد  وتوفير 
العمرية التي جتري التدريبات هناك.
تقول اية خلــدون توالد بغداد عام 
١٩٩٩ نواصل تدريباتنا بجهود ذاتية 
واسناد ودعم االهل ، وال تتوفر حتى 
اجور نقل للذهــاب للتدريبات ، وال 
وجبــات غذائية وال عــدة ومالبس 
شــخصي  وســالحنا   ، تدريــب 
التجهيزات  وجميــع  اموالنــا  من 
الرياضية من حتــى مادة الصجم 

يوفرها الوالدين.
واشــارت اية انها بدات هواية رماية 
مســدس هوائي ١٠ متر ، ثم تدرجت 
باملنتخبــات الــى ان وصلت ملنتخب 
باملنتخــب  والعبــة   ، املتقدمــن 
الوطني واملشــاركة بعــدة بطوالت 
فــي ايران ومصــر وقطــر والكويت 
واإلمارات واذربيجان ، ببطوالت اســيا 
والتضامن االسالمي ، وحصلت على 

القاهرة  بطولــة  في  الثانــي  املركز 
٢٠١٦ واملركــز الثاني في الشــارقة 
بدولة االمــارات ٢٠١٩ ، ومثلت أندية 

الكاظمية واألعظمية وامانة بغداد.
وتابعت برغــم تخصصها االكادميي 
الكلية  بكلوريوس  وحصولها علــى 
 ، االدارية قســم احملاســبة  التقنية 
اال ان الرياضــة تبقــى فــي روحها ، 
وحدوث ظــروف جائحــة كورونا لم 
متنعنا من اســتمرار التدريبات داخل 
املنــزل وتهيئة االجواء ، بعد غلق كل 
ونتطلع   ، الرياضية  والقاعات  األندية 
املدربن  بإسناد  القادمة  للمشاركات 

واالهل واألخ األكبر ُقصي.
اما بطل العراق ُقصــي خلدون تولد 
بغداد ١٩٩٦ ، والعب املنتخب الوطني 
ونادي اجليش باملســدس الهوائي ١٠ 
متــر  وايضا ٥٠ متر ، اشــاد باجلانب 
الفني اإلدراي ، حتدث عن مشــاركات 

ببطــوالت عديــدة محليــة ودولية 
واحلصول على مداليات أغلبها املركز 
الثاني ، لســنوات عديدة ، وميدالية 
فخرية من امير دولة الكويت ، وشارك 
مع املنتخبــات الوطنية قي بطوالت 
ايــران والكويت ومصر  اقيمت فــي 
واالمارات ، ولعل املعســكر التدريبي 
البطال  واالعداد  للتهيئــة  بالكويت 

العالم للدورات األوملبية عام ٢٠١٩ .
واكد ُقصي لم جنــد الدعم املطلوب 
من اللجنة األوملبية ووزارة الشــباب 
لتقدمي االســناد والتشجيع ، وووفرنا 
الوالد  االهــل  بدعــم  التجهيــزات 
وباهضة  وأثمانها مرتفعة   ، والوالدة 
الكلفًة ، ولعــل الرياضة جتدد افكار 
وحيوية الشــباب من كال اجلنســن 
للبلدان  حضاريــة  واجهــة  ومتثــل 
والشعوب ، على الدولة االهتمام بها 

وتشجيعها.

قصي وآية البيروتي شقيقان في المنتخب الوطني للرماية بالمسدس الهوائي 

آية قصي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مدرب املنتخب الوطني بكرة 
القدم سريتشــكو كاتانيتش، ان 
املباراة الودية السود الرافدين امام 
االمــارات ســتكون فرصة جيدة 

للوجوه الشابة.
تصريح  فــي  كاتانيتــش  وقــال 
إن  االماراتية  االحتــاد  لصحيفــة 
"التجربــة الودية أمــام منتخب 
اإلمــارات تأتــي محطــة مهمة 
للغاية في إعداد فريقه الستئناف 
مشــوار التصفيات اآلســيوية".
أن "األبيــض مــر  إلــى  ولفــت 
بظروف صعبــة أدت لتراجعه في 
التصفيــات احلالية، ولكنه ميتلك 
العناصــر القــادرة علــى إعادته 

ملســيرة االنتصارات، واملنافســة 
للمرحلة  التأهــل  علــى  بقــوة 
الثالثــة، نظــراً لقــوة املنتخب، 
الدولية،  العناصر  لقوة  باإلضافة 
للدوري  الفنية  القيمة  عن  فضالً 

اإلماراتي".
وعن رأيــه في العناصــر الدولية 
فــي صفوف األبيض قــال: "أتابع 
بالتأكيــد  اإلماراتــي  املنتخــب 
لبقية منتخبات  كشأن متابعتي 
املنطقــة، كمــا أتابــع الدوريات 
اخملتلفــة، وأعــرف قــدرات أغلب 
الالعبــن، بشــكل عــام أرى أن 
املنتخــب ميتلــك عناصــر قوية 
مثل علــي مبخوت قائد الهجوم، 
باإلضافــة لالعبن مميزيــن أمثال 

عن  وتيجالــي، فضالً  وكايو  ليما 
وجود عناصــر شــابة مثل علي 
وبقية  إبراهيــم  وخليــل  صالح 
زمالئهم، إال أن الالفت هو استمرار 
غياب عموري العب اجلزيرة بداعي 
عموري  إصابة  وبالتأكيد  اإلصابة، 
فريق،  أي  علــى  تؤثــر  وابتعــاده 
وبالتالــي أثــرت علــى املنتخب 
املاضية  الفتــرات  في  اإلماراتــي 

بشكل كبير".
قال:  املقبلة،  الوديــة  املباراة  وعن 
"نأمــل أن تكــون فرصــة جيدة 
للوجــوه الشــابة حتــى يثبتوا 
املنتخبــن  ان  قدراتهم".يذكــر 
ســيتواجهان يوم غد الثالثاء في 

دبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال، عن افتتاح أربعة مالعب في 
العراق قريباً.وقال درجال في بيان إن 
»املنشــآت الرياضية ومالعب كرة 
القدم حتديداً التي ســيتم إجنازها 
قريباً هي ملعبًي الــزوراء واملدينة 
فضالً عن ملعبًي امليناء وكركوك«.

واوضــح ان »ملعب املدينة شــبه 
مكتمل وهناك مالحظات بسيطة 
في املقصورة الرئيســية، وإضافة 
تتعلق بصعود كبار الشــخصيات 

إلى املقصــورة، وحاولنا معاجلتها 
بإضافــة صالة اســتقبال خاصة 
خاصة  موافقة  إســتحصال  بعد 
مــن وزارة التخطيــط األســبوع 
املاضي«.. وأشــار الــى ان »العمل 
سيبدأ مرة أخرى في ملعب املدينة 
خالل األيــام القليلة القادمة، بعد 
االتفاق مع الشركة املنفذة ومببالغ 
التنفيذ  مشــروع  ضمن  بسيطة 

املباشر«.
فتتح  وبن أن »ملعب املدينة ســيُ
قريباً جداً ، ونرجو أن تكون األوضاع 

والبلدان  البلــد  فــي  الصحيــة 
األخرى تســير بشــكل جيد من 
أجــل اســتحصال موافقة االحتاد 
الدولي علــى إقامة مبــاراة تليق 
بافتتــاح هــذا امللعب«.وتابع »لم 
نحدد موعــداً ثابتاً الفتتاح امللعب 
كوننا ننتظر إكمــال االتفاق على 
تأخذ  ان  التي  البسيطة  اإلضافات 
أكثــر مــن شــهرين، تكلمنا مع 
باملصاعد  اخلاصة  الشركات  إحدى 
وننتظر وصول  ديكور خاص  لعمل 

التفاصيل ليتم العمل به«.

أربعة مالعب تبصر النور قريبًا

بغداد ـ سلمى الُجميلي*
فــي صاالت  يُصنعون  ال  األبطــال 
التدريــب، األبطــال يُصنعــون من 
أشــياء عميقة فــي داخلهم هي: 
اإلرادة واحلُلم والرؤية، هذه الكلمات 
العالم محمد  التي نطق بها بطل 
علي كالي هي خير جتسيد لشخص 
خالد،  رهــف  الناشــئة  الالعبــة 
صمتها  خلــف  تســتتر  فالعزمية 
أقرانها  منافسة  العفوي،  وهدوئها 
من املتقدمن هو حلمها الذي تعمل 
عليه اليــوم من خالل تدريباتها في 
قاعــة اللجنة الباراملبية بإشــراف 

مدربها احمد عبد احلسن.

تدريبات مع كورونا
أيــام احلظر لــم متنعها مــن إمتام 
تدريباتها فقد كانــت على تواصل 
الكابــنت أحمد، تتلقى  مع مدربها 
منه توجيهاته ملمارسة لعبة تنس 
الطاولــة في البيت وبإشــراف من 
ذويها، افتقارها لوجود منضدة لعب 
خاصة بهــا في املنزل لــم مينعها 
كانت جتعل  فقــد  التدريبــات  من 
من اجلدار خصمــاً لها تقف أمامه 
تضــرب نحوه الكــرة فترتد عليها 
وتعيد الكّرة لساعة أو أكثر من دون 

ملل.

حلم دبلوماسي
في  تواصلها  علــى  عائلتها  حترص 

الوحدات التدريبية وفي الوقت ذاته 
املدرســية  فروضها  إمتامهــا  على 
للصف اخلامس االبتدائي والتي تتم 
اليوم من خالل املنصة االلكترونية, 
التعليمي  مبستقبلها  فاهتمامهم 
ال يقل شــأناً عن الرياضي خصوصاً 
وأنها حتمــل في داخلهــا حلماً ال 
نــراه عند من هم في مثل ســنها، 
أن تكون  فأمنيتها املستقبلية هي 
أحــد العاملن فــي وزارة اخلارجية 

العراقية.

 ترنو إلى...
وقد أشــاد بها مدربها ملــا حتمله 
من حمــاس وحب واندفــاع للعبة 

التــي تؤدي إلى  وهذه أهم النقاط 
ارتقاء الالعب ال ســيما وهو األكثر 
أن  بعد  الناشــئن  بخامــات  دراية 
كان البوابــة التــي خّرجت العبن 
أصبحوا ذو شــأن في تنس الطاولة 
ونالوا أوســمة دولية أمثال منتظر 
وتتعلم  ترقبهم  فاروق وغيره، رهف 
اللعبة  أساســيات  جميعاً  منهم 
وتتمنى الوصول ملستواهم وحتقيق 
ما حققوه من اجنــازات. كما تعتبر 
الالعبة زينب حســن مثلها األعلى 

من بن زمالئها.

تطلعاتها الرياضية
متثيل املنتخب دولياً بالفئة 8 حلمها 
أيضــا ككل رياضــي وكلها تفاؤل 
بتحقيق ما تصبو إليه من خالل ما 
تتلقاه من دعم من عائلتها ومدربها 
وكافة أعضاء احتادها الذين يعملون 
على توفير كل ما من شأنه االرتقاء 
مبســتوى الالعبن كافــة للوصول 
أفضل  وحتقيق  اخلارجية  احملافل  إلى 
االجنــازات الدولية، مبــا يؤكد جدارة 
احتاد تنــس الطاولة والعمل الكبير 
الذي يؤديه القائمــن على اللجنة 
األوملبية وحرصهم على تقدمي سبل 
الالعبن  إلى  انواعه  بجميع  الدعم 
البطوالت  في  التفوق  على  وحثهم 

التي تقام على الصعد كافة.

* إعالم اللجنة الباراملبية

كاتانيتش: ودية االمارات 
تمثيل المنتخب هدفهافرصة جيدة للوجوه الشابة

 وأروقة »الخارجية« حلمها

رهف خالد العبة تنس الطاولة:

رهف خالد



عّلــق املمثــل التركي كرم 
بورســن على األخبار التي 
تتحــدث عــن عالقة حب 
التركية  باملمثلــة  جتمعه 
هاندا أرتشــيل زميلته في 
مسلسل "أنت أطرق بابي"، 
قائال: "اننا نعمل على مدار 
24 ساعة، ال أعلم هل ان أي 
بعمل  يقومون  ورجل  امرأة 
بعالقة  يربطــون  فوراً  معا 
ولكن نحن  اعلــم  ال  حب؟ 
مقربن جداً". وكان خضعا 
هاندا أرتشيل وكرم بورسن 
بعد  جديدة  تصوير  جللسة 
جنــاح مسلســلهما الذي 
يعرض في أكثر من 40 دولة. 

وظهر الثنائي مع بعضهما 
لصالح  من صورة  أكثر  في 
التي  التركية   Hello مجلة 
الذي  املبهر  النجاح  رصدت 
حققاه كثنائي والذي تفوق 
الذي  املسلسل  قصة  على 
مشاهدته  نسبة  تراجعت 

في احللقات املاضية.

عّبر الفنــان اللبناني راغب 
صفحتــه  علــى  عالمــة 
على أحــد مواقع التواصل 
اإلجتماعــي عن أســوأ ما 
املدة،  يحصل بنظره هــذه 
انتشــار  من  أكثر  وحتــى 
فيروس كورونا. راغب كتب: 
"أســوأ شــي عم يحصل 
بهذي الفتــرة إنك مضطر 
تقعــد في البيــت بتفتح 
بيجيك  لتتسلى  التلفزيون 
من  بكتيــر  أســوأ  شــي 
السياسين  أتباع  الكورونا! 
قاعدين  البلــد  دّمروا  اللي 
عــم يحكوا عــن بطوالت 
واحــد  وكل  زعمائهــم 
األخرى  األطــراف  بيتهــم 
راغب  ووصف  بالتدميــر". 

الذي  السياســين  أتبــاع 
حتــدث عنهــم بأنهم "بال 
حيــا" كاتبــاً: "أرجوكم يا 
ارحمونا  لبنــان  شاشــات 
من نفاقهــم". وعلق على 
منشــوره عراقيــن كثــر 
شبهوا الفســاد في لبنان 
يعاني  الــذي  العراق  بحال 
من األمر نفســه سواء من 
السياسين او من اتباعهم.

اللبنانية  املمثلة  نشــرت 
لها  صــورة  رحمة  دانييال 
الســوري  املمثل  برفقــة 
على  النهــار،  معتصــم 
حسابها اخلاص على موقع 
االجتماعــي،  التواصــل 
خاللهــا  مــن  شــّوقت 
حلقتن  آلخــر  اجلمهــور 
 DNA" مسلســلهما  من 
على  رحمــة  وعّلقــت   ."
"آخر  بالقــول:  الصــورة 
حلقتن صــاروا موجودين 
لكل  شــكراً  شاهد  على 
حدا تابــع وكتب تعليق أو 
ان شاء اهلل  رسالة..  بعت 
العمل".  حبيتــوا  تكونوا 
اجلدير ذكره ان مسلســل 
DNA، مؤلــف من عشــر 

حلقــات، إخــراج املثنــى 
حنا،  رمي  وتأليــف  الصبح 
دانييال  العمــل  ويجمــع 
ومعتصم ألول مرة، ويقدم 
غريبة  إجتماعيــة  قصة 
قصة  من  مستوحاة  جداً، 
حقيقيــة، شــغلت يوماً 
الــرأي العــام العاملي، في 
مليء  مشوق  درامّي  قالب 

باإلثارة واألكشن.

كرم بورسين

دانييال رحمة

راغب عالمة

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
توفــي الفنان املصري هــادي اجليار، متأثــرا بإصابته بفيروس 

كورونا داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عاما.
وكان اجليار دخل مستشفى الهرم خالل األيام القليلة املاضية 
بعد إصابته بفيروس كورونا، ومــا ضاعف من حالته املرضية 

إجراؤه عملية قلب مفتوح خالل األشهر املاضية.
وفي وقت ســابق، أعلن هادي اجليــار إصابته عبر صفحته في 
فيس بوك وقــال: "ضربنى فيروس كورونا اللعن. نســألكم 

الدعاء بالشفاء".
يذكر أن الفنان املصري قد تعاقد مؤخرا مع شــركة سينرجى 
على املشــاركة في اجلزء الثاني من مسلسل "االختيار" املقرر 

عرضه خالل موسم رمضان املقبل.
وحــاز الفنان هادي اجليار على شــهرته في العالم العربي من 
املشــاركة في بطولة مسرحية "مدرســة املشاغبن"، التي 
عرضت في ســبعينيات القرن املاضي، إلــى جانب عادل إمام 

وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.
كما يزخر شوطه الفني بالعديد من املسلسالت التلفزيونية 
الناجحــة، منها "املال والبنون" للمخــرج مجدي أبو عميرة، 
و"الراية البيضــا" إخراج محمد فاضــل، وغيرها العديد من 
االعمال التي حــازت على اعجاب اجلمهــور وترك من خاللها 
بصمته، وكان آخر أعماله مسلســل "شديد اخلطورة" الذي 

عرض العام املاضي.

وفاة الفنان المصري 
هادي الجيار جراء كورونا

الصباح الجديد - وكاالت:
قال مالك مطعم لبيع الشــاورما في موسكو، إنه اضطر 
إلغالقه بعد يوم من افتتاحه بســبب غضــب الناس من 
عالمته التجارية االســتفزازية التي حملت صورة جوزيف 
ســتالن.ووضع املطعم صــورة للزعيم الشــيوعي املثير 
للجدل أعلى الباب، بينما وقف في الداخل عامل يرتدي زي 
رجال األمن في عهد ســتالن لتقدمي لفائف اللحوم، التي 

حتمل أسماء القادة السوفييت للزبائن.
وقال صاحب املطعم ستانيسالف فولتمان: "كان االفتتاح 
بشــكل كامل أمس األول، وخدمنا نحو 200 عميل"، وفقا 
لوكالــة "رويترز". وأضاف "لم تكن هناك أســباب قانونية 
)إلغالق املطعم("، لكنه قال إن الشرطة أرغمته على إزالة 
عالمة ستالن ثم اضطره "الضغط الهائل" من السلطات 

احمللية إلى اإلغالق التام.
وقــال فولتمان: "كنت أتوقع بعــض الضجيج على مواقع 
التواصل االجتماعي. لكن لــم أكن أتوقع أن يتدفق جميع 
املراســلن واملدونن وجميع محطــات التلفزيون إلى هنا 

ويصطفون كما يفعلون أمام ضريح لينن".

مطعم يغلق أبوابه بعد يوم من 
افتتاحه بسبب صورة ستالين

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
الكثير منا يعاني الفوضى في حياته، 
وبأكثر من ناحية سواء كانت الدراسية 
ام االجتماعيــة او االقتصادية، اذ جند 
ان هــؤالء ال يضعــون ميزانية وجدوال 
لتنظيــم حياتهم، لذلــك فغالبا ما 
يعانون من ازمة مالية ألنهم ال يضعون 
ميزانية للبيت، وال يضعون جدوال ألداء 
تنجر  وهكذا  االجتماعيــة،  الواجبات 

الفوضى الى بقية تفاصيل احلياة.
هناك اشــخاص في اجملتمــع، وضعوا 
لكل تفصيلة بحياتهم قانونا وجدوال، 
لذا فهم يقومون بنشــاطات عدة قد 
يعجز عنها من هم أفضل منهم حاال 
اقتصاديا، لكنهم من الفئة األولى غير 
املنظمة، يقول حسن اجلبوري الباحث 
بعلــم االجتمــاع: "هناك ممارســات 
يواظــب عليها املنظمــون بحياتهم، 
فاإلنسان ال يولد فوضويا او منظما، بل 
هناك عادات مكتسبة بعضها يحتاج 

الى الصبر واملمارسة".
وتابع اجلبــوري: "غالبا ما التقي بأناس 
ألنه  أحدهم  عــن  بانبهار  يتحدثــون 
ال ينســى أي مناســبة تخص عائلته 
وأصدقائــه، هؤالء غالبــا ما يضعون 
جدوال، او من خــالل التقومي يجدولون 
تلك املناســبات فهم بذا سيتذكرون 
املناســبات ويقومــون بواجبهم جتاه 
صاحبها حتــى وان كانــت ذاكرتهم 

ضعيفة وال تسعفهم بذلك".
القائمة متارســه بعض ربات  موضوع 
البيوت عند توجههن الى السوق، كي 
تشــتري كل ما يلزمها فاألمر يتعدى 
املناســبات الشــخصية التي تخص 

االعراس او األعياد.
"األشــخاص  ان:  اجلبــوري  أوضــح   
املنظمون عادة يكونون منتجن، النهم 
إجنازها،  يضعون اخلطط ملهام عليهم 
وال يؤمنــون بتأجيل عمــل اليوم الى 
الغــد، وال يتركون شــيئا للمصادفة، 
وأيضا ال يســتخفون بالوقت حتى وان 

كان أطــول من حاجتهــم إلجناز عمل 
ما، كذلك جندهم يضعون خط طويلة 
األمد، أي ميكن ان يخطط إلجناز شــيء 
ما بعد سنة او سنتن على عكس غير 
املنظمن الذين جندهم يستســهلون 
تأجيــل أعمالهم طاملا ســمح لهم 
الوقــت، ومن اجل وقت فــراغ إضافي 
فهم ال يؤجلونها للقيام بعمل اخر، بل 
النهم يعتقدون ان امامهم وقت طويل 

يستطيعون به إمتام كل مهماتهم".
تأجيل أي عمــل، ال ينتج اال عن تراكم 
اعمال أخــرى إضافيــة وبالتالي زيادة 
احلاجة الى الوقــت الذي يبدأ مع زيادة 
االعمــال بالتقلص، ما يزيــد االرتباك 
والقلــق، أكــد اجلبوري علــى ضرورة 
التي تســاعدنا  باألشــياء  االحتفاظ 

اليومية والتخلــص من أي  بحياتنــا 
زيادة، فكثرة األشــياء تولد الفوضى ال 
محالة، ومــا نحتفظ به نقوم بترتيبه 
حســب احلاجة، واعطى اجلبوري مثاال: 
"ان كان لدينــا حزمة أقــالم، نضع ما 
نســتعمله مبتناول اليد وامام اعيننا، 
وميكن االحتفاظ بعدد قليل اخر منها 
مبكان مخصص نستطيع عند احلاجة 
العثور عليهــا، خاصة ونحن اليوم في 
العراق نعاني من ضيق املكان، فغالبية 
مبساحات  أصبحت  العراقية  البيوتات 
صغيرة ال حتتمل غرضــا واحدا فائضا 
عن احلاجة، وقد جتبر تلك املســاحات 
بعض غير املنظمن على التخلص من 
احلاجات غير الضرورية او الفائضة عن 
على  مستقبال  يساعدهم  ما  احلاجة، 

الترتيب".
ضمــن األمور التــي تســاعدنا على 
تنظيــم حياتنــا تخصيــص وقــت 
أسبوعيا او شــهريا، لتنظيم األشياء 
وإعادة ترتيبها بنحو دوري، الن الفوضى 
تولد مبرور الوقت فوضى اكبر، ميكن ان 
ترتيبها.  تتسبب بكسل صاحبها عن 
وميكن لتســهيل املهمــة تخصيص 
مــكان ســواء كان غرفة "اخلــزن" ان 
وجدت او ميكن بناء مخزن على سطح 
املنزل مبواد اقل تكلفــة من الطابوق، 
ووضع األشــياء التــي نحتاجها فيه 
وبصورة منظمة. وأخيرا فان التنظيم 
يولد راحة نفســية وجسدية ميكن ان 
يومنا  نوع من االسترخاء على  تضفي 

وحياتنا.

الصباح الجديد - وكاالت:
من أجل احلفاظ على زوجته ونفســه 
في مأمــن من فيــروس كورونا اجلديد 
فــي أثناء الســفر اجلــوي، اتخذ رجل 
إندونيســي احتياطات الســالمة إلى 
مســتوى جديد من خالل حجز رحلة 

كاملة.
وفي سلسلة من الصور املنشورة على 
إنستغرام، ميكن رؤية ريتشارد موجلادي، 
املقيم في جاكرتا وزوجته جالسن في 
ريتشارد املشهور  رحلة فارغة، وشارك 
أيًضا بأسلوب حياته الباذخ صور طائرة 
كان فيها هو وزوجته الركاب الوحيدين.
وقال ريتشــارد إنه "ما يزال أرخص من 

شراء طائرة خاصة". 

تشــانغ،  وزوجته، شــالفن  إنه  وقال 
"كانا مصابن بجنون العظمة واخلوف 

بالفيروس" مضيفا  بشــأن اإلصابة 
التأكــد من عدم  "كان علي 

وجود أي شــخص آخر على 
هذه الرحلة، ومبا ان االمر 

مستحيل ففضلت ان 
الرحلة  كامل  احجز 

لضمان عدم وجود 
اخــر  شــخص 

معنا".
وأكــــــــدت 
عـــة  مجمــو
إيــر   ليـــــون 
تشــغل  التي 

أن  باتيك،  طيران 
ريتــــــــشارد 
 ، جتــــــه و ز و

الراكبان الوحيدان على منت الرحلة، وأن 
ريتشــارد حجز تذكرتن فقط حسبما 

ذكرت صحيفة ديتيك ترافيل احمللية.

اندونيسي وزوجته يحجزان طائرة كاملة لسفرهما خوفا من كورونا

التنظيم.. ثقافة يجيدها من عرف قيمة الوقت 

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت الفنانــة منة فضالي شــعورها 
بالندم على الكثير من القرارات في حياتها، 
موضحة أن أكثر شيء ندمت عليه كان عدم 
زواجها وتفضيل الفن على الزواج، وقالت إن 

قرارها كان متسرًعا.
 وتابعت في تصريحــات الحد البرامج التي 

تعرض على احدى القنوات املصرية: 
ندمت على الكثير من القرارات من ضمنها 
انــي اخترت الفن على الــزواج اذ كانت لدي 
فرصة ان أنشئ عائلة لكني تسرعت بالقرار 
وكنت اجد ان الفن هو مستقبلي احلقيقي".
بالزمن  املعجزة ورجعت  وتابعت: "لو حدثت 
لفضلت الزواج على الفن"، واشــارت الى ان 
فــارس احالمها وزوجها املســتقبلي عليه 
ان يكون مجنونا كي يســتوعب تصرفاتها 

املفاجئة وغير املتوقعة".

ان يكون زوجي ميسور  واضافت: "يجب 
ماديــا وكــرمي ألنــي مبــذرة وال اعرف 
كيــف اتخلص مــن هــذه الصفة، 
كــي يســتطيع تلبيــة احتياجاتي 
واحتياجات البيت، وال بد قبل هذا ان 

يحبني ويحب والدتي". 
وســبق أن عبرت منة عن اشتياقها 
ملشــاعر األمومة، ونشــرت مقطع 
فيديو، عبر حسابها الرسمي مبوقع 
أنستغرام بصحبة طفلة رضيعة، 
اجمل  قائلــة:  عليــه  وعلقــت 
احساس في العالم، األمومة، انا 

لم اكن قبال ام وال ادري ان كنت 
سأصبح يوما ما اما ام ال.. ربنا 

كبير، وليس هناك اجمل من 
االطفــال.. ربنا يــرزق كل 

الناس الذرية الصاحلة".

منة فضالي: لو عاد بي 
الزمن لتزوجت وتركت الفن

الصباح الجديد - وكاالت:
قام صبي بعمــر الـ 17 عامــا بتحويل 
اخلــردة املعدنيــة إلى ســيارة، محققا 
حلمــه بقيادة مركبة خاصــة به برغم 

صغر سنه.
ورفــض أوبانكنــغ تيتيلي، مــن جنوب 
أفريقيــا، انتظار التخرج من املدرســة 
وادخار األموال لشراء سيارة، فقرر جمع 

اخلردة املعدنية لتحقيق حلمه.
وشارك تيتيلي بإجنازه املذهل على فيس 
بوك، حيث قال: "لم أســتطع االنتظار 
وشراء ســيارة بعد إنهاء املدرسة، لذلك 
قمت بصنعها. وحلمــي أن أنتج بفخر 

سيارة جنوب أفريقية ذات يوم".
الســيارة على شــكل  وصمم الصبي 
شــاحنة صغيرة، مــن أجــزاء دراجات 
وصفائح معدنيــة ومحرك، مت تلحيمها 

مًعا.
وكشف الصبي إنه كان يصلح السيارات 
وقال: "كنت أســاعد والــدي في إصالح 
الســيارات، عندما كنت صغيــرًا، وهذا 

جعلني مهتًما بتصنيع السيارات".

وبدأ تيتيلي في جمع اخلردة املعدنية منذ 
عام 2018، مبا في ذلك عجالت الدراجات 

وقطع الغيار األخرى.
وأشــار: "اشــترى لــي والدي ســكوتر 
مســتعمل إلنهاء مشــروعي وقد جنح 
األمر". وتابع، "لم يســاعدني أحد ألنني 

أردت أن أرى مــا إذا كان بإمكانــي 
فعل ذلك بنفسي، والشيء الوحيد 
الذي علمنــي إياه والــدي، اللحام 

اســتعمال  وكيفية  واإلصالح 
اجلالخة".

مراهق طموح يصنع سيارته بنفسه
الصباح الجديد - وكاالت:

أوفدت الشرطة البريطانية فريقا 
من اخلبراء والكالب البوليســية 
لتمشــيط حقــل موحل قرب 
ظنت  .حيث  وينالتــون  قرية 
امــرأة تتنــزه مــع كلبها 
بقايا  علــى  عثرت  أنها 
بشــرية وأرسلت 
قــوات  إلى 
صورة  األمن 
ظّنت  ملــا 
قدم  أنها 

إنسان.
تــي  تأ
دثــة  احلا

بعــد 
ثة  د حا
مروعة 
متثلت 

بالعثور على اعضاء بشــرية في احد 
شوارع بريطانية قبل ايام قليلة ما اثار 
الهلع بن الناس. لكن هذه املرة وبعدما 
جندت طاقات كبيرة إثر تلقي بالغ من 
إحدى املتنزهات عن إمكان العثور على 
بقايا بشــرية في شمال شرق إنكلترا، 
أن  إلى  البريطانية  خلصت الشــرطة 
اجلســم املشــبوه لم يكن سوى حبة 

بطاطا .
أنها  نورثمبريــا  شــرطة  وأوضحــت 

اكتشــفت بعــد تفتيش املــكان أن 
"أصبع القدم ليس سوى حبة بطاطا 

مع فطر نابت بجانبه".
وأضــاف ناطق باســم الشــرطة: "ال 
يسعنا ســوى اإلشــادة بفطنة هذه 
املرأة التي قدمت لنا البالغ". داعيا كل 
مــن يقع على بقايا بشــرية محتملة 
إلى القيــام باألمر عينــه. "وفي حال 
تبّن أنها مجرد خضر، فستكون كالبنا 

البوليسية ممتنة لكم".

حبة بطاطا تثير الهلع والشرطة تتدخل

الصباح الجديد - وكاالت:
اكتشف العلماء زرافتن قزمتن على 
عكس أنواع الزراف األخرى، والتي تتميز 
بطول القامة لكي تتمكن من التقاط 
أوراق األشجار من األشجار العالية، إال 
أن العلماء اكتشــفوا هاتن الزرافتن 
القزمتن في مكانــن مختلفن من 

القارة األفريقية.
اجمللة  اكتشافهم في  العلماء  ونشر 
الطبيــة البريطانية حيث ذكروا في 
لهما  كان  الزرافتــن  إن  تقريرهما: 
عنــق طويل على النحــو املعروف، 
لكن الســيقان كانتــا قصيرتن 
ومكتنزتــن وهــي حالــة طبية 
الهيكلي،  التنسج  خلل  تسمى 
ولكنها نادرة في احليوانات البرية 

أمثال الزراف.
فيما قال الشــريك املؤســس 
فــي منظمــة احلفــاظ على 
أن  فينيسي"  "جوليان  الزراف 

مــا عثر عليه الباحثون يعد شــيًئا مذهاًل، 
حيث يكون طول الــزراف عند النمو ما بن 
اربعة امتار ونصف املتر وســتة أمتار، وقد 
عثر العلماء على زرافــة طولها متران و60 
ســنتيمترا في عام 2018 في ناميبيا وفي 
عام 2015 كانوا وقد عثروا على زرافة أخرى 
ارتفاعها متران و80 ســنتيمترا في متنزه 

للحياة البرية بأوغندا.

زرافتان قزمتان تثيران
 دهشة العلماء 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

