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الصباح الجديد - متابعة:
يتطلع البيت األبيض اجلديد واإلدارة 
األميركية إلى خبير الشرق األوسط 
النزاعات،  حــل  فــي  واملتخصص 
روبرت مالي، ليترأس احملادثات بشأن 
عودة الواليــات املتحدة إلى االتفاق 

النووي مع إيران.
وكان مالــي، املولــود ألم يهوديــة 
أميركية وأب يهودي مصري، عضوا 
في فريق الرئيس األميركي السابق 
بيل كلينتون في قمة كامب ديفيد 
فــي يوليو 2000 ومســؤوال رفيعا 
األسبق  األميركي  الرئيس  إدارة  في 
باراك أوباما، وهو الرئيس التنفيذي 
احلالي جملموعة األزمات الدولية في 
واشنطن، والتي جتري حتليالت حول 
األزمــات العاملية، وفقا ملــا أوردته 
صحيفــة "يديعــوت احرونــوت" 

اإلسرائيلية.
ومن خــالل النظر في الدراســات 
االتفاق  حول  للمجموعة  السابقة 
بســهولة  ميكن  اإليراني،  النــووي 

اســتقراء مســار العمــل الــذي 
األميركي  الرئيس  إدارة  ســتتخذه 

جو بايدن بشأن هذه القضية.

أوالً، ســيكون هناك جتميد إلى ما 
بعد إجراء إيران انتخاباتها الرئاسية 
في يونيو من هذا العام. وبعد ذلك، 

املتحدة مسارين  الواليات  ستطلق 
إيران:  مــع  منفصلني  تفاوضيــني 
النووي  البرنامــج  حــول  أحدهما 

واآلخــر حــول تطويــر الصواريخ 
الباليســتية والتدخل اإليراني في 

الشرق األوسط وفقا للتقرير.
وبدأ املســؤولون فــي إدارة الرئيس 
بالفعل  القادمة  بايــدن  األميركي 
إيران  مــع  هادئة  إجراء محادثــات 
بشــأن العودة إلى االتفــاق النووي 
لعام 2015، وقد اطلعت إســرائيل 
على هذه احملادثات، حســبما أفادت 
األســبوع  اإلخباريــة   12 القنــاة 
 The Time املاضي، وأكدته صحيفة 

.of israel

وأشــار الرئيس األميركي بايدن إلى 
رغبته في العودة إلى االتفاق، بينما 
تضغط إســرائيل مــن أجل فرض 
قيود جديدة على برنامج الصواريخ 
ومكافحة  اإليرانــي  الباليســتية 
دعم اإلرهاب وزعزعة االستقرار في 

جميع أنحاء العالم.
ويوم األربعاء، ذكر موقع "واال نيوز" 
أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 

نتنياهو يقوم بتشكيل فريق لوضع 
األولى مع  للمحادثات  استراتيجية 
إدارة بايدن بشــأن البرنامج النووي 
اإليرانــي. وذكــر التقريــر نقال عن 
مصادر لم يسمها في مكتب رئيس 
الوزراء أن الفريق سيضم مسؤولني 
ووزارة  القومي  األمن  عناصر  ميثلون 
واجليش  الدفــاع  ووزارة  اخلارجيــة 
وجلنة  املوساد  التجســس  ووكالة 

الطاقة الذرية.
يدرس  نتنياهو  أن  التقريــر  وذكــر 
تعيني مسؤول كبير لرئاسة الفريق 
والعمــل كمبعوث في احملادثات مع 
البرنامج  بشــأن  املتحدة  الواليات 

النووي اإليراني.
وقــال التقرير إن املرشــح احملتمل 
لرئاســة الفريق هو رئيس املوساد 
 12 القناة  وأفادت  يوســي كوهني. 
يوم الســبت أن كوهــني كان في 
واشــنطن هــذا األســبوع للقاء 
مســؤولني فــي اإلدارات املغــادرة 

يشمل الملف النووي والصواريخ البالستية

ترجيحات بتأجيل التفاوض األميركي مع طهران
لما بعد االنتخابات اإليرانية

السليمانية ـ عباس اركوازي:
بينما دشــن وفد حكومة االقليم 
كردستان التفاوضي جولة جديدة 
في  املســؤولني  مع  املباحثات  من 
نائب  اعتبــر  االحتادية،  احلكومــة 
كــردي تثبيت حصــة االقليم من 
املوازنة االحتادية العقبة االبرز امام 
اقرار املوازنــة االحتادية في مجلس 

النواب.
وتوجــه الوفــد الفنــي حلكومة 
اوات  املالية  وزير  برئاســة  االقليم 
شيخ جناب الى بغداد في مسعى 
اخير منه لتثبيــت حصة االقليم 

في املوازنة االحتادية، عقب فشــل 
وعجز  الســابقة  املباحثات  جولة 
حكومــة االقليــم عن تســليم 
احلصة املقرة، وفقــا لقانون متويل 
العجز املالي الى احلكومة االحتادية.

وتعلق حكومة االقليم اماال كبيرة 
في التوصل الى اتفاق مع احلكومة 
االحتادية، وتضــع ذلك في مقدمة 
اولوياتهــا، في مســعى  ســلم 
االزمات  اعبــاء  لتخفيــف  منها 
احلادة  واالدارية  واملالية  االقتصادية 
التي تواجههــا، اال ان عجزها عن 
تســليم النفــط الــى احلكومة 

االحتادية يقف عقبة امام التوصل 
الى اتفاق مــع بغداد، التي تطالب 
ونصف  النفــط  ملف  بتســليم 

ايرادات املنافذ احلدودية. 
وقالت عضو مجلــس النواب عن 
حراك اجليل اجلديد يسرى رجب، ان 
احلكومة االحتادية رمبا توصلت الى 
قناعة بان ال تهدر املزيد من الوقت 
مع حكومة االقليم، في مباحثات 
ال طائل منها، نظرا الن الوفود التي 
تأتي من االقليم الى بغداد ليست 
لديها السلطة لاليفاء بالتزاماتها 

جتاه احلكومة االحتادية.

واضافت رجب في تعليق نشــرته 
اخلاصة  بوك  الفيس  صفحة  على 
ان  اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه  بها 
اجلهات املعنية في مجلس النواب 
ان  باتت التريد،  االحتادية  واحلكومة 
تلتقي بوفــد حكومة االقليم، وان 
عضو فــي اللجنة املالية عن دولة 
القانون، قال لوفد حكومة االقليم 
صراحة انا ليــس لدي تعليق على 
واحد  لــدي طلب  ولكن  كالمكم 
وهو ان تاتوا بتخويل من رئيســس 
حكومة االقليم يثبت بانه خولكم 

للتفاوض والتباحث معنا.

الكهرباء ترحب باستيراد الغاز من قطر
اغلب وفود اإلقليم ال تمتلك سلطة القرار في تفاوضها مع بغدادلتشغيل محطاتها المتوقفة

نائب يعتبر حصة االقليم العقبة االبرز امام اقرار الموازنة االتحادية 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
رحبت وزارة الكهربــاء امس االثنني 
بخطوة وزارة النفط اســتيراد الغاز 
مــن قطر خــالل املرحلــة املقبلة، 
وذلك لزيادة جتهيز ساعات الكهرباء 

للمواطنني.
ويصل انقطــاع الكهرباء في اليوم 
الواحد إلى أكثر من 12 ساعة ، مع 
وجود 3 أحياء في بغداد مســتثناة 
مــن ذلك، وهي اخلضــراء واليرموك 

وزيونة.
الكهرباء  وزارة  باسم  املتحدث  وعزا 
أحمد العبــادي قلة جتهيز الكهرباء 

إلى عدم وجود غاز لتشغيل احملطات 
وزارة  "استيراد  إن  قائال  الكهربائية، 
النفط للغاز من أي دولة سيشكل 
إضافــة كبيرة لتشــغيل احملطات 

الكهربائية".
وأضاف أن "العــراق متفق مع إيران 
على استيراد 50 مليون قدم مكعب 
قياســي خالل فترة الشــتاء، ولم 
تصل هــذه الكميات بعد" موضحا 
أن "استيراد الغاز من قطر أو غيرها 
مــع صيانــة محطــات الكهرباء 
احملطات  تشــغيل  إلــى  ســيؤدي 
العراق  إنتاج  رفع  وبالتالي  املتوقفة، 

إلى 33 ألف ميغاوات والقضاء على 
أزمة الكهرباء التي تواجهها البالد".

ويبلــغ إنتاج العــراق حاليا 11 ألفا 
و500 ميغــاوات، وفقــا ملوقع وزارة 
الكهربــاء، ألن العديد من محطات 
الكهرباء ال تعمل لعدم وصول الغاز 

إليها.
وبدأت مفاوضــات بني العراق وقطر 
لشــراء الغاز خــالل حكومة حيدر 
العبادي، بيد أنها توقفت ألســباب 
عديدة منها تفضيل احلكومة زيادة 
اســتثمار الغاز املصاحــب لإلنتاج 
واحلقول الغازية فــي ديالى واألنبار، 

ولكن حتى اآلن ما زال يحرق العراق 
1214 مليون قدم مكعب قياســي 
يوميا، ولم تبد الشــركات العاملية 
باالســتثمار فــي احلقول  اهتماما 

الغازية.
وكان وزيــر النفــط إحســان عبد 
اجلبار، قال مؤخــراً، أن "العراق حتى 
لو اســتثمر جميع الغاز املصاحب 
لإلنتاج ال يستطيع تغطية حاجته 
الغاز لتوليد الكهرباء املطلوبة  من 
في البالد" الفتا الى أن "وزارة النفط 
حريصة على شــراء الغاز من قطر 

ألنها قريبة من العراق".

ماكينة الدعاية الصينية تذر الرماد
العراق يتقدم بطلب مساعدة طارئة3في العيون وتزيف الوقائع

6من صندوق النقد الدولي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد  اخلبير في الشــان االقتصادي 
علــي جبار الفريجــي ،ان احتياطي 
النقدي من العملة األجنبية للعراق 
ســينخفض الى 14.3 مليــار دوالر 
فــي 2024 ، اذ اســتمرت احلكومة 

باالقتراض .
وقال الفريجــي ان" وكالة بلومبيرغ 
االقتصاديــة العاملية اصدرت تقريرا 
االقتصاد  إن  الــى  يشــير  ســنويا 
العراقــي يعانــي مــن اضطرابات 
اإلدارة  عديــدة، مصاحــب بســوء 
املاليةحســب قراءات صندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي.

واشــار الى ان " احلكومات العراقية 
لو اســتمرت بنفس النهج وأسلوب 
وثرواتــه،  البلــد  مقــدرات  إدارة 
واالســتمرار باالقتراض ، فأن معدل 
االحتياطــي العراقــي مــن النقد 
 $ 53.4 األجنبي ســينخفض مــن 
مليار دوالر الى 14.3 $ مليار دوالر في 

عام 2024.
ودعــا الفريجــي ، احلكومــة اليى 
والتخفيف  املوضــوع  لهذا  االنتباه 
من االقتراض اخلارجي واعادة خطط 
للســنوات  الســتراتيجية  الدولة 
املقبلــة وتعظيم مكواتــرد الدولة 

املالية غير النفطية ".

االحتياطي النقدي من العملة 
األجنبية للبالد سينخفض الى 14.3 

مليار دوالر في 2024

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن النائب عن حتالف الفتح عامر 
الفايــز، االثنــني، رفض ثالثــة وزراء 
حضور جلسات استجواب بحقهم، 
وفيما أورد عدم حضور رئيس الوزراء 
جلسة اســتضافة في البرملان، عد 
اصابة رئيس هيئة االعالم بالكورونا، 

ادعاء للتهرب من االقالة.
وقــال الفايز في تصريــح اطلعت 
“رئيس  ان  اجلديــد،  الصبــاح  عليه 
مجلــس الوزراء قبــل منحه الثقة 

للبرملان كل شــهر  باجملــيء  تعهد 
مرة واحــدة للتفاهم حول االعمال 

احلكومية”.
واضــاف ان “رئيس الوزراء لم يأت وال 
مرة منذ تســلمه املنصب والعدوى 
انتقلت للــوزراء الذين هم االخرين 
لــم يأتوا”، مشــيرا الــى ان “هناك 
اســتجوابات بحــق وزراء التجــارة 
واســتضافة  والنفــط  واملاليــة 
للكاظمي ولم يصل اي منهم ملبنى 

مجلس النواب”. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وقع العراق وفرنســا امس االثنني 
مذكــر تفاهــم لتأهيــل مطار 
محافظة  فــي  الدولي  املوصــل 

نينوى.
وأكد األمني العــام جمللس الوزراء، 
الغــزي، خالل حفل  حميد نعيم 
توقيع مذكرة التفاهم بني سلطة 
 )aDP-i( الطيران املدني وشــركة
لتأهيــل املطــار ضمــن القرض 
الفرنسي، أن رئيس مجلس الوزراء 
مصطفــى الكاظمــي، "أبــدى 
اهتماماً واســعاً بهذا املشــروع، 
وكان من ضمــن األولويات التي مت 

طرحها على طاولة النقاشات مع 
الرئيس الفرنسي أثناء زيارة الوفد 

العراقي إلى باريس".
وأضــاف االمني العــام أن "حفل 
التوقيــع على مذكــرة التفاهم 
اليــوم، يعد من ضمن مشــروع 
املناطق  لدعم  العراقية  احلكومة 
احملــررة، وهو جزء مــن الوفاء إلى 
من  عانت  التــي  احملافظة،  أهالي 
ســطوة العصابــات اإلرهابيــة، 
إليها،  إيجابية  انطالقة  وسيكون 
ويعد انطالقــة اقتصادية وجتارية 
نينوى  وحملافظة  عمومــاً،  للعراق 

واحملافظات احمليطة خصوصاً".

العراق وفرنسا يوقعان مذكرة 
تفاهم لتأهيل مطار الموصل

نائب: وزراء النفط والتجارة والمالية 
يرفضون حضور جلسات استجواب بحقهم

بغداد - وعد الشمري:
املشتركة،  العمليات  قيادة  أكدت 
أمس االثنني، وضع خطط ملالحقة 
مســاعدي تنظيــم داعــش في 
هجماته األخيــرة ببغداد وصالح 
الدين، مشيرة إلى أن قيام القوات 
اســتباقية  بنشــاطات  األمنية 
اسهمت في القبض على عدد من 

االرهابيني.
وقــال املتحــدث باســم قيــادة 
اللواء حتسني اخلفاجي،  العمليات 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
الــوزراء مصطفــى  "رئيــس  إن 
الكاظمي شّكل جلنة تقوم بعمل 
كبير جداً ملعرفة أســباب اخلروق 
األمنيــة األخيرة التي شــهدتها 

املدن العاصمة".
وتابع اخلفاجي، أن "تنظيم داعش 
اإلرهابــي يحــاول أن يثبــت أنه 
موجود من خالل عمليات انتحارية 
الفقيــرة  املناطــق  تســتهدف 
النائمة،  ويســتخدم فيها اخلاليا 

وحواضن في املناطق البعيدة".
ولفــت، إلى أن "اســتنفاراً امنياً 
لكي  العسكرية  القطاعات  لدى 
نتوصل إلى اجلهات التي ساعدت 
اإلرهابيني فــي تنفيذ عملياتهم 

سواء في بغداد أو صالح الدين".
وأورد اخلفاجي، أن "املناطق التي مت 
استهدافها تتمتع بتحصني أمني 
كبير وأطواق عســكرية، ومن ثم 
ينبغي التوصل الى الكيفية التي 
تســلل بها اإلرهابيــون إلى هذه 

املناطق".
ونــّوه، إلى أن "احلزامــني الذين مت 
الطيران،  تفجيرهما في ســاحة 
وفق تقارير األدلة اجلنائية األولية، 
تفيد بأنهمــا قد جرى جتميعهما 
في الداخل، واالنتحاريان قد تنقال 

إلــى مــكان احلــادث بوصفهما 
مواطنني عاديني".

ويواصــل اخلفاجــي، أن "القوات 
الزخم  ســتواصل  العســكرية 
والقيام بعمليات اســتباقية وقد 
شــهدت األيام املاضيــة القبض 
علــى العديد مــن اإلرهابيني في 

محافظات مختلفة".
وأكــد، أن "اجتماعــات عقدهــا 

األمنيني من  القادة  الكاظمي مع 
االستخباري  اجلهد  مواصلة  أجل 
وتعزيز قدراتها ملواجهة أي أخطار 

في املستقبل واحلد من اخلروق".
ومضى اخلفاجــي، إلى أن "تقييم 
الوضــع األمنــي والعمــل على 
الثغرات تشــارك فيها  معاجلــة 
جميع اجلهــات بداية من الوزارات 
بالقطاعــات  مــروراً  األمنيــة 

االجهزة  إلى  وصوالً  العســكرية 
االستخبارية".

من جانبــه، ذكر عضو جلنة األمن 
والدفاع النيابيــة كاطع الركابي، 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
تطــوارات  يراقــب  "البرملــان  أن 
األحــداث واخلروق التــي حصلت 
تعطي مؤشرات بضرورة أن يكون 
أكثر مع  هناك تعامــل بجديــة 

الواقع احلالي".
وأضاف الركابي، أن "اللجنة قّررت 
اســتضافة مجموعة من القادة 
حول  معهم  للتباحــث  األمنيني 
اخلــروق وقد أرســلت كتابــاً إلى 

الكاظمي وننتظر رده".
وزاد، أن "القــوات األمنيــة قــد 
انتصارات كبيــرة على  حققــت 
تنظيمات داعش خالل الســنوات 

املاضية، لكن ينبغي أن يســتمر 
وعدم منــح فرصة لإلرهابيني في 

شن هجمات داخل املدن".
وانتهــى الركابي، إلى أن "مجلس 
األجهــزة  أداء  يدعــم  النــواب 
األمنية، ونحــن مع تفعيل اجلهد 
إلى  التوصل  فــي  االســتخباري 
اخلاليــا النائمــة وعــدم تكــرار 

الهجمات األخيرة".

العمليات المشتركة: استنفار أمنى لكشف
الجهات التي تساعد اإلرهابيين في تنفيذ عملياتهم

القوات املشتركة "ارشيف"

حمالت استباقية شهدت القبض على العديد من المتورطين

تقريـر

ية
قا

لو
ل ا

سائ
بو

م 
تز

ال

بغداد - الصباح الجديد:
وصف ديوان الوقف الشيعي، 
االتهامــات املوجهة إليه من 
القانونية  اللجنــة  عضــو 
النيابيــة، حســني العقابي، 
ببناء مركز جتاري في منطقة 
املنصــور الراقية فــي بغداد 
بكلفة تتجــاوز ترليوناً و240 
"ادعاءات  بأنهــا  دينار،  مليار 
باطلــة الفتقارهــا إلثباتات 
موضوعية وقانونية"، مشيراً 
اإلجراءات  ســيتخذ  أنه  إلى 
القانونية في التعامل مع أي 
"تشهير" يتعرض له "بسبب 
اإلساءة الكبيرة" التي تلحق 

به نتيجة ذلك.
ديوان  عــن  صدر  بيــان  وفي 
الوقف الشيعي امس اإلثنني 
وإدانته  رفضــه  فيــه  أكد   ،
الصحيحة"،  "غير  لالدعاءات 
التي وردت على لسان النائب 
حســني العقابي، خالل لقاء 

عرضته إحدى الفضائيات.
وأضــاف البيان أنه "ال يخفى 
علــى املؤسســات واجلهات 
األداء  مبتابعــة  املعنيــة 

احلكومي حجم الشــفافية 
واإلداري  املالــي  وااللتــزام 
الذي يعمل بــه ديوان الوقف 
الشــيعي، وبكافة أشــكال 
في  واملوضوعيــة  املهنيــة 
العمل واحلــرص على صيانة 
املــال العــام، واســترجاعه 
واألوقاف  األمالك  من  للعديد 
املهمــة التــي اســتحوذت 
املتنفذة  اجلهات  بعض  عليه 
لســنوات طويلة ليتســنى 
للديــوان إعــادة هيكلتهــا 
تعظيم  تضمــن  بطريقــة 
والدولة  الديوان  موارد  وتعزيز 
وفق الشــرع والقانون خدمًة 

للصالح العام".
في  الشــيعي  الوقف  ديوان 
بيانه شدد على أنه لن يتوانى 
عن اتخاذ اإلجراءات القانونية 
املتاحــة دســتورياً وقضائياً 
أو تشهير  جتاه "كل إســاءة 
يتعرض لــه الديوان"، مؤكداً 
أن ما جاء في "ادعاءات النائب 
فاقدة ألية إثباتات موضوعية 
وقانونيــة هــي عاريــة عن 

الصحة".

" الوقف الشيعي " يعتزم مساءلة 
نائب اتهمه بقضايا فساد وانشاء 

مول بكلفة 1.2 ترليون دينار

خبير اقتصادي : 



محليات 2
تجارة الحبوب ترفع 

كمية الشلب المصنع من 
)٥٠٠( الى ) ١٠٠٠( طن 

وزير التعليم: يدعو 
الى تعديل التشريعات 
وتأمين أهداف التنمية

وزير الصحة والبيئة يترأس 
اجتماع اللجنة العليا 

لالستقدام واالخالء الطبي

عامر عبدالعزيز 
اكــدت وزارة التجارة ان اللجنــة املركزيه 
لتجارة  العامة  الشــركة  في  للتســويق 
احلبوب استقبلت عددا من طلبات اصحاب 
الديوانية  في محافظــات  االهلية  اجملارش 
وميســان وبابل التي ترغب ، بالتعاقد مع 
الشركة للبدء بتصنيع الرز في مجارشها 
البطاقات  لدعــم مفــردات  الــرز  وتوفير 

التموينية .
واوضح املهندس عبدالرحمن عجي طوفان 
الجتماع  الرابعة  اجللســة  ترؤســة  خالل 

اللجنة املركزية للتسويق 
وقال اتخذنا اليوم قرار رفع الكمية اجملهزة 
للمجارش التــي تتعاقد من )٥٠٠( طن الى 
)١٠٠٠( طن وفق نســبة االستخالص التي 
حددت )٥٨.٥٪(.، واضــاف الى قدم عدد من 
اصحــاب اجملارش فــي محافظة واســط 
وبغداد بالتعاقد مع الشركة ولها استعداد 
مبناقلة الشــلب من احملافظات الشــلبية 
لغــرض التعاقــد على تصنيع الــرز وملدة 

عشرة ايام.

 بغداد - الصباح الجديد: 
انطالقا من رســالة اليــوم العاملي للتعليم 
املهنيــة واألخالقية نؤكد  والتزاما بقيمــه 
املضــي بتطوير ودعم مؤسســات التعليم 
العلمــي  قرارهــا  واســتقالل  ومالكاتهــا 
واألكادميي والتواصل املســتمر مع جامعات 
املواقف  لتنسيق  الدولية  واملنظمات  العالم 
وتالقح التجارب في ضــوء متغيرات الظرف 

العاملي.
وبهذه املناســبة املعتمدة لدى األمم املتحدة 
التــي وافقــت الرابع والعشــرين من كانون 
الثاني ندعو الى تعديل التشريعات مبا يواكب 
وتيرة تقدم البحث العلمــي وتطور املعارف 

ويؤمن أهداف التنمية وخدمة اجملتمع. 

بغداد - الصباح الجديد: 
ترأس وزير الصحة والبيئة الدكتور حســن 
محمــد التميمي اجتمــاع اللجنة العليا 
لالستقدام واالخالء الطبي بحضور  وكالء 

الوزارة االداري والفني واعضاء اللجنة.
واتخذت خالل االجتمــاع مجموعة قرارات 
لتعزيز اداء االستقدام الطبي وتوفير جميع 
مســتلزمات تطوير عمله وتوسيع قاعدة 
التعاقــد مع املستشــفيات االجنبية في 
ضــوء املعايير التفاضلية املقــرة من قبل 

اللجان االستشارية في وزارة الصحة. 
واقرت اللجنة ايضا حتديث احلاالت املرضية 
املشــمولة ببرنامج االســتقدام واالخالء 

الطبي.
واوعز الوزيــر باتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير 
اخلدمات العالجيــة للمرضى الذين الميكن 
عالجهــم داخــل العراق وتســهيل كافة 

اجراءات عالجهم. 
علــى صعيد متصــل رأس الوزير اجتماعا 
موســعا ملدراء االقسام والشعب العلمية 
فــي مدينة الطــب ملناقشــة احتياجات 
ومتطلبات العمل من االدوية ومستلزمات 
صــاالت العمليــات اجلراحيــة مــن اجل 
تقدمي افضل اخلدمــات الطبية والعالجية 
للمرضــى واســتمرار اجــراء العمليــات 
اجلراحية للمرضى ، مؤكدا دعم الوزارة في 

توفير جميع املتطلبات وبشكل مستمر.
واشــار الوزير خــالل االجتمــاع الى دعم 
البــورد ومراكز  العلمية وطلبة  املســيرة 
التدريب خملتلــف التخصصات الطبية ومبا 
العالجية  اخلدمات  بواقــع  االرتقاء  يضمن 

املقدمة في املؤسسات الصحية.

بغداد - الصباح الجديد:
 

والشــؤون  العمــل  وزيــر  اعلــن 
االجتماعيــة، عــادل الركابي حتديد 
األجــر األدنــى للعامل بـــ450 ألف 
دينار وشــمول 90 ألف عامل بقانون 

التقاعد والضمان.
وذكر بيان ان« ذلك جاء خالل ترؤسه 
اجتماعــا جمللــس العمــل، بحضور 
الــوزارة عبير اجللبــي وممثلي  وكيل 
الوزارات واملديرين العامني في الوزارة 

والشركاء االجتماعيني«.
وقــال الركابي خــالل االجتماع، ان« 
الــوزارة ومــن خــالل دائــرة العمل 

والتدريب املهني بذلت جهودا كبيرة 
والضمان  التقاعــد  قانــون  لتنفيذ 
نحو  االجتماعي ومتكنت من شمول 
90 ألف عامل في قطاعات مختلفة 
ظروف  فــي  االجتماعي  بالضمــان 
اســتثنائية كان مير بهــا العراق من 
بجائحة كورونا  وضع صحي متمثل 

وحظر التجوال«.
واشــار الى ان« هــذا املنجــر يأتي 
للتخفيف عن االقبال على التوظيف 
احلكومي في مقابــل ضمان حقوق 
الطبقــة العاملــة«، موضحــاً ان« 
اجــراءت الــوزارة واضحــة حلل جزء 
من مشــكلة البطالــة التي تعاني 
البالد«، مؤكدا« ضرورة مغادرة  منها 

مفهــوم ان الــوزارة تقتصــر على 
الرعاية االجتماعية«.

ووجه الركابي بـ«ضرورة االعداد ملؤمتر 
خاص عن ســوق العمل واحتياجاته 
وتشكيل جلنة حتضيرية تتولى وضع 
رؤية واضحة ومحاور يتم مناقشتها 
الوزارات  مــن  الفاعلة  اجلهــات  مع 
للخروج  االجتماعيــني  والشــركاء 
بنتائــج تخــدم قطــاع العمل في 

البالد«.
فيما شدد« اهمية فتح نافذة لوزارة 
العمل في دائرة االقامة ملتابعة دخول 
التأكيد  للبالد مع  العمالة االجنبية 
على ضرورة عدم ادخال العمالة الى 
البالد دون حصولها على اجازة عمل 

رســمية«، الفتا ان« اللجنة اخلاصة 
للنظر بأجــر العامل اصــدرت قرارا 
بتحديــد االجر االدنــى للعامل 450 
ألف دينار بدال من 350 الفاً وسيعرض 

على مجلس الوزراء القراره«.
وتابع البيان انه »جرى خالل االجتماع 
على  املدرجة  املواضيــع  مناقشــة 
جدول االعمال تضمنت وضع احللول 
واملعاجلــات اخلاصــة بتفعيل قوانني 
معاجلــة البطالة للشــباب ومهام 
والســالمة  للصحة  الوطني  املركز 
املهنية وتشــغيل االحــداث املطلق 
مناقشــة  عن  ســراحهم، فضــال 
مقترحــات االحتــاد العــام لنقابات 

العمال في العراق«.

تقرير

العمل تحدد األجر األدنى للعامل بـ450 ألف دينار

الثالثاء 26 كانون الثاني 2021 العدد )4583(

البصرة - سعدي السند:

اجلديد”  »الصبــاح  تابع مكتــب 
فــي البصرة جانبا من انشــطة 
وفعاليات قسم علوم األغذية في 
كلية الزراعة في جامعة البصرة 
بالتنســيق مع الزمالء في اعالم 

الكلية .
فقد التقت رئيســة قسم علوم 
األغذية د. وسن كاظم عبد الرزاق 
وبرفقة مقرر قسم علوم األغذية 
د. حســن هادي مهــدي بطلبة 
املرحلــة األولــى ، حيــث رحبت 
رئيسة القســم نيابة عن جميع 
املــالك التدريســي ومنتســبي 
الذين  اجلدد من  بالطلبة  القسم 
انضموا حديثا الى اســرة قسم 
علــوم األغذيــة وأوضحت لهم 
رؤية ورسالة القسم والتي تنص 
على تقدمي برامج أكادميية شاملة 
وعاليــة املســتوى تندمج فيها 
الدراسات النظرية مع التطبيقات 
العملية إلعداد خريجني متميزين 
يستطيعون املنافسة على فرص 
 ، العمل محليــا وإقليميا ودوليا 
كما مت التطرق الى أهمية االلتزام 
باإلجــراءات الصحية وارتداء الزي 
الرسمي إضافة الى اخذ الطلبة 
بجولــة تعريفة علــى مختبرات 

وقاعات القسم .

اختبار جهاز لصناعة العصير 
باألشعة حتت احلمراء

والقــى طالب الدراســات العليا 
/ ماجســتير فــي قســم علوم 
األغذية سالم عادل عبود املياحي 
حلقة نقاشــية بعنوان تصميم 
وتصنيــع واختبار جهــاز تصنيع 
حتت  باألشــعة  النومي  عصيــر 
احلمراء العميقة ودراسة كفاءته 

وتضمنــت احللقــة نبــذة عــن 
الليمون االســود اجملفف وأنواعه 
وزراعتــه وتغيــر ألونــه وكذلك 
مركباته  وأهم  اخلارجي  شــكله 
التي يتضمنها مــن فالفونيدات 
اساســية  ومعادن  وكاروتينــات 
واليــاف غذائيــة بأضافــه أهم 
مضادات االكســدة التي يحتويه 
االســكوربيك  حامــض  مــن 

واملركبات الفينولية .
كذلك أشــار الطالب الى كيفية 
أستهالكه اليومي وسبل معاجلة 
احلديثة ألطالة فتــرة احلفظ مع 
حتســني نوعيــة العصيــر كما 
الــى تعريف  الطالــب  تتطــرق 
والطــرق  وأنواعهــا  االبســتره 
لبســترة  املســتخدمة  احلديثة 
تقليل  دون  املستخدمة  العصائر 

قيمتها الغذائية. 
التي  اآلليــة  الــى  التطــرق  ومت 
تستخدمها االشعة حتت احلمراء 
فــي تســخني الغذاء مــع اهم 
مميزاتهــا التي متتلكهــا مقارنة 
وأن   ، االخرى  التقليديــة  بالطرق 
تصميم  هو  الدراسه  من  الهدف 
وتصنيــع وأختبار جهــاز تصنيع 
دراســة  وكذلك  الليمون  عصير 
مؤشرات البسترة في اثناء عملية 
الطرق  مع  ومقارنتهــا  التصنيع 

التقليدية مع دراسة الفحوصات 
الكيميائيــة والفيزيائية وكذلك 
املايكروبية وكذلك دراسة صفات 
اللون فضــال عن أجــراء عملية 
حتسني االنتاج عن طريق برنامج .

استخالص وتوصيف متحلل 
الكرياتني من اخمللفات احليوانية

والقــى طالب الدراســات العليا 
/ املاجســتير فــي قســم علوم 
األغذية كرار كــرمي محمد حلقة 
اســتخالص  بعنوان   نقاشــية 
وتوصيف متحلــل الكرياتني من 
اخمللفــات احليوانية واســتعماله 
كفاءته  واختبار  أكسدة  كمضاد 

في األنظمة الغذائية .
وتضمنت احللقة تعريف الكرياتني 
التي  الى خصائصــه  والتطــرق 
يتميز بها الحتوائه على نســبة 
االمينية  االحمــاض  عالية مــن 

الكارهة  واالحمــاض  الكبريتية 
الكرياتينية  املتحلالت  ودور  للماء 
التحلل  من  الناجتــة  والببتيدات 
لألكســدة  كمضادات  االنزميــي 
ملضادات  بديال  تستخدم  ان  ميكن 
االكســدة الصناعيــة التي لها 
إذ  االنســان،  على صحة  تأثيرات 
الكرياتني بكميات  بروتــني  يوجد 
كبيرة تصل الى %90 في مخلفات 
الريش والصوف إذ أن هذه اخمللفات 
تطرح للبيئة دون االستفادة منها 
وتسبب مبشكالت بيئية وصحية 
حتضير  مت  إذ  حتللهــا،  لصعوبــة 
املتحلــالت البروتينيــة بطريقة 
الفعالية  وتقدير  األنزميي  التحلل 
فترة  خــالل  لالكســدة  املضادة 
التحلل وحساب طول السلسلة 
الببتيديــة واحملتــوى الكيميائي 
االختبارات  ودراســة  للمتحللني 
البروتينية  للمتحلالت  احلســية 

ودراسة  الرائحة(  املظهر،   ، )اللون 
لالكســدة،  املضادة  الفعاليــة 
القــوة االختزاليــة ، ربــط ايون 
بيروكســيد  اقتناص  احلديــدوز، 
الهيدروجــني ، وتقديــر مجاميع 
الســلفاهيدريل احلــرة والكلية 
واجــراء  الكبريــت  والثنائيــة 
بعض االختبارات التشــخيصية 
للمتحلــالت البروتينية تضمنت 
بالترحيل  اجلزيئي  الوزن  حســاب 
محتــوى  حتديــد   ، الكهربائــي 
املتحلالت  في  االمينية  االحماض 
، اختبارات التحمل احلراري ومنها 
 TGA( Thermogravimetric(
 Analysis، Differential
 ،)Scanning Calorimetry )DSC
اقراص  فــي  املتحلالت  تطبيــق 
اللحم البقري ومتابعة التغير في 

قيمة البيروكسيد.
هدفت هذه الدراسة الى استغالل 

مخلفــات الريــش والصوف في 
حتضيــر متحلــالت بروتينية من 
الكرياتني بالتحلل االنزميي وتقدير 
للمتحلالت  الكيميائــي  احملتوى 
كفــاءة  ودراســة  البروتينيــة 
املتحلالت كمضادات اكسدة من 
خــالل تقدير فعاليتهــا املضادة 
 DPPH لالكسدة المتصاص جذر
ربط  وقابلية  االختزاليــة  والقوة 
بيروكســيد  وربط  احلديدوز  ايون 
املتحلالت  وتوصيف  الهيدروجني 
الناجتــة من حيث الــوزن اجلزيئي 
ومعرفة  االمينيــة  واألحمــاض 
قابلية  ودراسة  الناجتة  احلزم  عدد 
املتحلالت علــى الثبات والتحمل 
في  املتحلالت  وادخــال  احلــراري 
اقــراص اللحم البقــري واختبار 
لالكســدة  كمضادات  كفاءتها 
رقم  قيــم  متابعة  مــن خــالل 

البيروكسيد.

»الصباح الجديد« تزور قسم علوم األغذية بكلية الزراعة في جامعة البصرة

تصنيع واختبار جهاز لصناعة العصير باألشعة تحت 
الحمراء ودور البكتيريا بمعالجة الغدة الدرقية 

تضمنت الحلقة تعريف 
الكرياتين والتطرق الى 

خصائصه التي يتميز 
بها الحتوائه على نسبة 

عالية من االحماض 
االمينية الكبريتية 

واالحماض الكارهة 
للماء ودور المتحلالت 
الكرياتينية والببتيدات 

الناتجة من التحلل 
االنزيمي كمضادات 

لألكسدة
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بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن مصرف النهرين االسالمي 
) مصــرف حكومــي( فرع حي 
اجلهاد يحقــق طفرة كبيرة في 
منح التمويالت خالل عام 2020.
وقال مدير فرع حي اجلهاد احمد 
محمــود في تصريــح خص به 
وحدة االعالم واالتصال احلكومي 
شــهد  املاضــي  العــام   " ،ان 
نشــاطا كبيرا في عملية املنح 
اذ منــح الفــرع )431( معاملة 
فــي مختلف انــواع التمويالت 
التي يتم منحهــا وفق الصيغ 
والتي جاءت استنادا  االسالمية 
العامة  االدارة  توجهــات  الــى 
متمثلــه بالســيد املدير العام 
بضرورة خدمــة املواطنني على 

اكمل وجه .
واضاف ،ان" الفرع باشر بعملية 
منح متويالت الســفر والتعليم 
والــزواج ضمــن خطتــه لعام 
التمويل  2020،وكذلــك منــح 
وشــراء  االســتصناع  بطريقة 
التعليمــات  ،وفــق  الســلع  
والضوابط التي يتم وضعها من 

قبل مجلس ادارة املصرف".

واشار الى ،ان " الفرع عمل على 
تســهيل االجراءات بالنســبة 
وطنــوا  الذيــن  للموظفيــني 
رواتبهم مع مصرفنا  في عملية 
منح التمويالت مبختلف انواعها 
".وبــني ،ان " الفــرع مســتمر 
التسديد  في  املتلكئني  مبتابعة 
من خالل عدة اجراءات شــملت 
االتصــال بالزبائــن املتلكئــني 

حلثهم على تسديد ما بذمتهم 
،والعمل علــى احالة املعامالت 
الى القسم القانوني في االدارة 
العامة التــي تزيد فترة التلكئ 
اشــهر التخاذ  عــن خمســة 
بحقهم  القانونية  االجــراءات 
الديون  قانون حتصيل  وحســب 
 1977 56 لسنة  رقم  احلكومية 

املعدل". 

بغداد - الصباح الجديد: 
أطلع الســفير الياباني لــدى العراق 
سوزوكي كوتارو على أجنحة شركات 
وزارة الصناعة واملعادن املشــاركة في 
معرض صنع في العــراق الذي اختتم 
على أرض معرض بغداد الدولي مؤخرا.

وجتول الســفير فــي أروقــة املعرض 
وتعرف على إمكانيات وقدرات شركات 
وزارة الصناعــة واملعــادن ومنتجاتها 
احملليــة التي تخدم وتدعــم قطاعات 
الدولــة كافة والســوق احمللي ، مبديا 
العراق  للتعاون مــع  إســتعداد بالده 
وتشجيع الشــركات اليابانية للعمل 
مع الشــركات العراقية مبايسهم في 

تطوير الواقع الصناعي العراقي.
أعلنــت الشــركة العامــة لصناعة 
الســيارات واملعدات إحدى شــركات 
وزارة الصناعــة واملعــادن وفــي إطار 
العراق  مشــاركتها مبعرض صنع في 
عن جتهيز محافظة بغــداد بعدد من 
اآلليــات واملعــدات مختلفــة األنواع 

واألغراض بلغت )٢٨ ( آلية.
املهندس  الشــركة  عــام  مدير  وقال 
حافظ عبود مجيــد ان اآلليات اجملهزة 
رينو  نوع  نفايات  كابســات  شــملت 
حجــم )6( امتار مكعبة بعــدد )15( 

كابسة وقالب نوع رينو حجم )١٦( متر 
مكعب بعدد )٩( مع شــفل نوع رينو 
بعدد )٤( ، مشــيرا الى ان هذه اآلليات 
مت جتميعهــا في معمل الشــاحنات 
الشــركة ضمن  واحلافالت فــي مقر 
الفترة الزمنية احملددة وبجهود مالكات 
هندســية وفنية وايدي عاملة ماهرة 
، مؤكــداً أن الشــركة متتلك طاقات 
كبيــرة ومعامــل وخطــوط إنتاجية 
متنوعــة إلنتــاج ســيارات الصالون 
والشاحنات ومختلف اآلليات واملعدات 
التخصصيــة فضال عن انتاج املعدات 

الزراعية ومرشات املاء وانتاج البطاريات 
مبايلبي احتياجات مؤسســات الدولة 
ان الشــركة  الى  ، الفتا  واحملافظــات 
ســبق ان قامت بتجهيــز محافظات 
الوســط واجلنوب ومحافظات واسط 
وديالــى ونينــوى بأعداد مــن اآلليات 
واملعدات التخصصية وقد القت قبول 
واستحســان اجلهات املســتفيدة ملا 
تتميز به هذه اآلليات واملعدات من توفر 
كافة شروط املتانة واألمان وخضوعها 
التقييــس  وفحوصــات  ألجهــزة 

والسيطرة النوعية. 

»النهرين االسالمي« يحقق طفرة كبيرة 
في منح التمويالت خالل عام 2020

السفير الياباني يطلع على أجنحة 
الشركات في معرض صنع في العراق

مدير فرع حي اجلهاد ملصرف النهرين االسالمي 

جانب من جولة السفير الياباني في املعرض
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متابعةـ  الصباح الجديد:

أظهــرت جائحة فيروس كورونا 
القــدرة على  لديها  أن بكــن 
التحكم فيما يــراه الناس في 
ويفكرون  ويســمعونه  الصن 
فيه، كما أظهر احلزب الشيوعي 
احلاكــم أن لديه األدوات الالزمة 
حلشد الناس باجتاه رؤية محددة.
»نيويــورك  صحيفــة  موقــع 
تاميز« قال إن أي شخص يبحث 
عــن دروس حــول الصــن في 
الســنوات القادمة، يحتاج إلى 
فهم عواقــب ما حدث في عام 
2020، عندمــا »قلبت« الصن 
ســلبياتها إلــى إيجابيات في 

عيون العالم.
فبــدل أن يحيــي النــاس في 
الصن، هذا األســبوع، تخليداً 
لذكرى مــن عانــوا وماتوا من 
الصيني  اإلنترنت  عّج  اجلائحة، 
بتدوينات تخص فضيحة ممثلة 
صينيــة وأطفالهــا، وهو جدل 
أثارتــه الصحــف القريبة من 

احلزب احلاكم.
نشــرت مقــاال على  يوان،  لي 
»نيويورك تاميــز« عبرت فيه عن 
اســتغرابها ملوقــف احلشــود 
جانبي  موضوع  حيال  الصينية 
كّبد  أمر جلــل  على حســاب 

البالد مئات اآلالف من األرواح.
وأضافت أنهــا كانت تنتظر أن 
توقظ احملنة التي تســبب فيها 
إلى  الصينين  الشيوعي  احلزب 
وجدت  لكنها  املريــر،  واقعهم 
شعبا يســير مغمض العينن 
للــرأي  قيــادة محتكــرة  وراء 

والتوجه.
بــدأ عدد من  وقالــت »عندما 
العقليــة  ذوي  الصينيــن 

في  التفكير  فــي  الليبراليــة 
محاسبة القيادة، بعد عقود من 
الســيطرة على الفكر وتفاقم 

الرقابة، فوجئت بالعكس«.
يطالبوا  لم  الصينين  وأغلبية 
حكومتهم بكشــف األسباب 
مصــدر  علــى  تســترها  وراء 
الفيروس وخطورته، ما أدى إلى 
وفــاة املالين عبــر العالم، عدا 
بعض احملاوالت التي مت تكميمها 
سريعا من دوائر قريبة من احلزب 

الشيوعي.
هذا  »نظــرُت  يــوان  وكتبــت 
األسبوع إلى وســائل التواصل 
االجتماعــي الصينيــة، لقــد 

املنشــورات  بعــدد  صدمــت 
واملقــاالت والصــور ومقاطــع 

الفيديو التي متت إزالتها«.
الصينية  السلطات  ومسحت 
أي شــيء يتعلــق باملطالبــة 
بتوضيحات حــول أزمة فيروس 
كورونا والتــي رفعها مواطنون 
غاضبــون على فقدان أهاليهم 
املاضيــة فــي غمرة  الســنة 

اجلائحة القاتلة.
وكان هنــاك حتــوال واضحا في 
موقــف عمــوم الصينين، في 
الليلة التي توفي فيها الدكتور 
لي ويــن ليانغ، الــذي حذر من 
وباء قادم تخفيه السلطات، ومت 

إســكاته بعد حتذيره في أواخر 
عام 2019.

ففي تلك الليلة، شــن العديد 
من الصينين ثورة على اإلنترنت، 
ألغنية  فيديو  مقاطع  نشــروا 
»البؤســاء« والتي يقــال فيها 
»هل تســمع النــاس يغنون؟« 
لكن السلطات مكرت كعادتها 
وعرفت كيف تســكتهم »إلى 

األبد«.
وقتها ظهر الصينيون وكأنهم 
ســيثورون أخيــرا علــى نظام 
قَمع رأيهم لعقــود من الزمن، 
يوان على  أن أحد متابعي  حتى 
االجتماعي  التواصــل  موقــع 

اعتذر لها   »Weibo« الصينــي
عن مهاجمته لها سابقا، وفق 

قولها.
وأخبرها الرجل بأن وفاة الدكتور 
لي كانت »حتديًا غير مســبوق« 
وأن وســائل اإلعالم الرســمية 

فقدت مصداقيتها.
وأفــادت صحيفــة واشــنطن 
بوســت أن الصن تشن حملة 
على اللقاحات الغربية لفيروس 
فيهــا  للتشــكيك  كورونــا، 
فيها،  اجلمهــور  ثقة  وتقويض 
باإلضافة إلــى الترويج لروايات 
كاذبة عن أصل الفيروس وادعاء 
ان ظهــوره ألول مرة في أماكن 

أخرى غير الصن.
وكتب املنتقد رسالة قال فيها: 
»كنُت أعتقد أن أمثالِك أشرار«. 
وأضــاف »اآلن، أعلــم اآلن أننا 

خدعنا«.
أن ناشــطا  يوان كذلك  وقالت 
أخبرهــا أنه يتوقع زيــادة عدد 
العقليــة  ذوي  الصينيــن 
إن نســبتهم،  وقال  الليبرالية، 
التي لم تكن تتعدى 5 في املئة، 
سترتفع إلى 20 في املئة أو إلى 
40 فــي املائة، حســب تقديره 
»لكن ال شيء من ذلك حدث، ألن 
احلزب احلاكم عرف كيف يقلب 

احلقائق لصاحله ولو مؤقتا«.

ماكينة الدعاية الصينية تذر الرماد
في العيون وتزيف الوقائع

استغالل المأساة

بدل أن يحيي الناس في 
الصين، هذا األسبوع، 
تخليدًا لذكرى من 
عانوا وماتوا من 
الجائحة، عجّ اإلنترنت 
الصيني بتدوينات 
تخص فضيحة ممثلة 
صينية وأطفالها، وهو 
جدل أثارته الصحف 
القريبة من الحزب 
الحاكم

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ذكرت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية في بيان صدر 
امــس االول األحد أن البالد افتتحت ســفارة 
لها فــي أبوظبي.  وجاء في بيــان اخلارجية أن 
إسرائيل »افتتحت رســمياً اليوم سفارة لها 
في أبو ظبي مع وصول القائم باألعمال ،إيتان 
نائيه« إلى العاصمة اإلماراتية، مشيرة إلى أن 
هذه السفارة ســتعمل »على تعزيز العالقات 

بن الدولتن«.
ومن جهتها، صادقت احلكومة اإلماراتية على 
إقامة ســفارة للدولة اخلليجية في تل أبيب، 
بعد أكثر من أربعة أشــهر على توقيع اتفاق 
لتطبيع العالقات هو األول بن الدولة العبرية 

ودولة خليجية.
وقالــت احلكومة فــي تغريدة علــى تويتر إثر 
جلســة ترأســها رئيس الــوزراء ونائب رئيس 
الدولة وحاكم دبي الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم »مجلس الوزراء يصادق على إنشاء 
ســفارة لدولة اإلمارات في تــل أبيب في دولة 

إسرائيل«.
ووقعت إســرائيل في 15 أيلول في واشــنطن 
برعاية الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب 
وحضوره، اتفــاق إقامة عالقات مــع اإلمارات 
وإعالنا نوايا التفاق مماثل مع البحرين حتول إلى 

عالقات شاملة في وقت الحق.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفادت وســائل إعالم هندية، امــس االثنن، أن 
احلدود املشــتركة مع الصن شهدت اشتباكا 

بن جيشي البلدين األسبوع املاضي.
وقالت صحيفــة »إنديا توداي« إن الهند تصدت 
حملاولــة من قبــل جنود صينين للتســلل عبر 
احلدود، في مقاطعة سيكيم شمالي الهند، مما 

أدى إلى وقوع اشتباك.
وأوضحت الصحيفة أن 4 جنود هنود و20 جنديا 
صينيا أصيبوا في االشــتباك، الــذي جرى في 

منطقة وعرة شديدة البرودة.
وأكدت »إنديا توداي« أن الوضع احلالي في موقع 

االشتباك في سيكيم »متوتر« لكنه ال يتطور.
ويأتي احلــادث األخير بعد أشــهر من املواجهة 
التي وقعت في 15 يونيو املاضي، عندما اشتبك 
جنود من الطرفن قرب نقطة حدودية في وادي 

جالوان بشرق الداخ.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الرئيس األمريكــي اجلديد، جو  إدارة  أعلنــت 
بايدن، في أول بيان رسمي لها يخص عالقاتها 
اململكة في  أنها ستســاعد  مع السعودية، 
محاسبة كل من يشن هجمات على أراضيها.
وقالــت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة، في بيان 
أصدرته ليلة أمس االثنن، إن »الواليات املتحدة 
الذي استهدف  تدين بشــدة الهجوم األخير 
العاصمــة الســعودية الريــاض«، مضيفة: 
»جنمع حاليا معلومــات إضافية لكن يبدو أن 
ما حدث كان محاولة الســتهداف الســكان 

املدنين«.
وشــددت اخلارجية األمريكيــة على أن »مثل 
هذه الهجمات تتناقض مــع القانون الدولي 
وتقوض كل اجلهود الرامية إلى تعزيز السالم 

واالستقرار«.
وتابعت الوزارة: »فــي الوقت الذي نعمل فيه 
على خفض التوترات في املنطقة عبر السبل 
الدبلوماسية املبدئية، مبا في ذلك على إنهاء 
احلرب في اليمن، سنســاعد كذلك شريكتنا 
الســعودية في الدفاع مــن الهجمات على 
يحاولون  الذيــن  ومحاســبة هؤالء  أراضيها 

تقويض استقرارها«.
وزيــر اخلارجية الســعودي، األمير  وقد أعرب 
فيصــل بن فرحان، عن تفــاؤل بالده بأن تكون 
عالقاتها مع الواليات املتحدة »ممتازة« في ظل 

بدء والية الرئيس األمريكي اجلديد.

إسرائيل تفتتح سفارة 
لها في أبوظبي

عودة التوتر.. اشتباكات 
حدودية بين جيشي 

الهند والصين

إدارة بايدن تتعهد بمساعدة 
السعودية في محاسبة كل 

من يهاجم المملكة

متابعة ـ الصباح الجديد:

إعاد الرئيس األميركــي جو بايدن، 
امس االثنن، فرض حظر على دخول 
معظم  يشــمل  املتحدة  الواليات 
املواطنن غير األميركّين الذين زاروا 
بريطانيا والبرازيل وأيرلندا ومعظم 
دول أوروبا، بحسب ما أعلن مسؤول 
في البيت األبيض، في وقت تُكّثف 
بهــدف  عملهــا  اجلديــدة  اإلدارة 

االستجابة للجائحة.
بايدن سيوّسع  أّن  املسؤول  وأضاف 
هذا احلظر ليشمل أيضا املسافرين، 
الذيــن توّجهوا فــي اآلونة األخيرة 
أفريقيــا، مؤكدا بذلك  إلى جنوب 
معلومــات أوردتها وســائل إعالم 
أميركية، وذلك على خلفية تقارير 
أّن نســخا متحّورة من  إلى  تشير 
فيروس كورونا املستجّد تُعتبر أكثر 
في  تظهر  بدأت  لالنتشــار  قابلية 

الواليات املتحدة.
الدميقراطي هذا  الرئيس  قرار  ويُعّد 
األميركية  اإلدارة  من خطــة  جزءا 

اجلديدة لكبح كوفيد19-.

أن  املاضية،  اجلمعــة  بايدن،  وتوّقع 
يُســفر كوفيد19- عــن أكثر من 
600 ألف وفاة في الواليات املتحدة، 
الدولــة األكثر تضــّرراً في العالم 

بسبب اجلائحة.
»انتشار  وقال خالل مؤمتر صحفي: 
الفيروس يتفاقم. عدد الوفيات اآلن 
 600 أن يتجاوز  400 ألف، ويُتوّقــع 
ألف«، معطياً أعلى حصيلة وفيات 
متوّقعة جّراء تفّشي الفيروس في 

الواليات املتحدة.
تُعاني  »العائــالت  بايــدن  وأضاف 
الناس معّرضون خلطر إخالء  اجلوع. 
منازلهم. خســارة الوظائف ترتفع 

مجّدداً. علينا التحّرك«.
األســبوع  اجلديد  الرئيس  وشــدد 
املاضي قواعد وضع الكمامات وأمر 
الواليات  إلى  املســافرين  بخضوع 
بايدن  املتحدة حلجر صحــي، وقال 
طوارئ  حالة  فــي  »نحن  اخلميس: 
وطنيــة. حان الوقــت ألن نتعامل 

معها على أنها كذلك«.

قرار ترامب
وكان الرئيــس األميركي الســابق 

دونالــد ترامب قد أعلــن أّن احلظر 
اآلتن  املســافرين  علــى  املفروض 
وأيرلندا  وبريطانيــا  البرازيــل  من 
والــدول األوروبيــة املنضويــة في 
فضاء شنغن سُيرفـــع فـــي 26 
يناير اجلــاري، حن ســيتعّن على 
للواليات  بالســفر  الراغبن  جميع 
املتحدة إبراز نتيجة فحص سلبية 

لكوفيد19-.
وقــال ترامــب فــي بيــان أصدره 
البيت األبيــض إّن »هذا اإلجراء هو 
في  لالســتمرار  املثلى  الطريقــة 
حمايــة األميركين من كوفيد19- 
الوقت نفســه اســتئناف  وفــي 
السفر بأمان«، مشيراً إلى أّن حظر 
السفر سيظّل باملقابل سارياً على 

املسافرين من الصن وإيران.
لكّن املتحّدثة باســم بايدن قالت 
إّن اإلدارة اجلديدة  في وقت ســابق 
لن تطّبق القرار الذي أصدره ترامب 
برفع احلظر املفروض على املسافرين 
إلى الواليات املّتحــدة من البرازيل 

وغالبية الدول األوروبية.
وفــي تغريدة علــى تويتــر قالت 
املتحّدثة باسم البيت األبيض جن 

ســاكي، األربعاء املاضــي، إثر أداء 
بايدن اليمن الدســتورية إّنه »مع 
تدهور الوضع الوبائي وظهور نسخ 
متحّورة أكثر عــدوى حول العالم، 
فــإّن هذا ليــس الوقت املناســب 
لرفع القيود املفروضة على السفر 

الدولي«.
املتحدة رســميا،  الواليات  وجتاوزت 
ليلة امس االثنن ، عتبة 25 مليون 
املســتجد  كورونا  بفيروس  إصابة 
منذ بدء انتشــار الوباء، وذلك بعد 
بضعــة أيــام على تســلم بايدن 

منصبه.
وأحصــت جامعة جونــز هوبكنز 
املرجعية إصابــة 25 مليونا وثالثة 
آالف و695 شــخصا، الفتة الى أن 
أكثر من 417 ألف شــخص قضوا 

بكوفيد19- في البالد.
وأدرج بايــدن مكافحــة الوباء في 
مقــدم أولويات واليته. وكشــفت 
طريق  خريطــة  اخلميس،  إدارتــه، 
تفشــي  ملكافحــة  مفّصلــة 
كوفيد19-، تقوم أساساً على زيادة 
عمليات التلقيح فــي موازاة زيادة 

عدد الفحوص

تقـرير

بايدن يستبق 26 يناير.. ويلغي قرار ترامب بشأن »كورونا«

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
هرب دبلوماســي كوري شــمالي 
كبير، كان يشــغل منصب القائم 
لدى  بــالده  باألعمال في ســفارة 
الكويــت، إلى كوريــا اجلنوبية مع 
عائلته، حســب ما أفــادت تقارير 

امس اإلثنن.
ووصــل ريو هيــون وو إلــى كوريا 
2019 وطلب  اجلنوبية في سبتمبر 
»ماييل  اللجوء، حســب صحيفة 

بيزنس«، لكــن وصوله إلى اجلنوب 
كان قد بقي سرا.

وهرب نحو 30 ألف كوري شــمالي 
من القمــع والفقر في ظل النظام 
اجلنوب،  في  واســتقروا  الشيوعي 
معظمهم عن طريق العبور ســرا 

عبر احلدود.
وتعتبر حاالت فرار كبار املســؤولن 
نادرة، رغم أن وصول ريو إلى اجلنوب 
بعــد شــهرين فقــط على  جاء 

طلب القائم بأعمال ســفير كوريا 
الشمالية السابق لدى إيطاليا، جو 

سونغ جيل، اللجوء في سيول.
ونقلــت »ماييل بيزنــس« عن ريو 
قوله »قررت االنشــقاق ألنني أردت 
أن أقدم لطفلي مستقبال أفضل«.

في  باألعمال  قائمــا  ريــو  وأصبح 
ســفارة بالده في ســبتمبر 2017 
آنذاك  الكويت الســفير  بعد طرد 
سو تشانغ ســيك إثر تبني الدولة 

اخلليجية لقرار لألمم املتحدة يتعلق 
ببرامج بيونغ يانغ لألسلحة.

ووفقــا لتقارير، فإن ريــو هو صهر 
السابق  الرئيس  إيل تشــون،  جون 
الذي يديــر األموال   39 للمكتــب 
السرية للقيادة الكورية الشمالية.

ووصف تاي يونغ هو، وهو منشــق 
بارز آخر، تــرك منصبه عندما كان 
نائبا لســفير كوريا الشمالية في 
وو  ريو هيون   ،2016 بريطانيا عــام 

األساسية«  »النخبة  من  جزء  بأنه 
في بيونغ يانغ.

وشــددت كوريا الشــمالية األمن 
احلــدودي فــي إطــار محاوالتهــا 
ملنع تفشــي فيــروس كورونا على 
أراضيها، وقد تراجع عدد من وصلوا 

إلى اجلنوب العام املاضي.
لكن تاي قال إن الزعيم كيم جونغ 
أون »لن يكون قادرا على أن مينع، إلى 
الذين  الشــمالين  الكورين  األبد، 

يتوقون إلى احلرية، من الذهاب إلى 
كوريا اجلنوبية«.

ودخلت العالقات بن الكوريتن في 
حالة من اجلمود العميق إثر انهيار 
قمة في هانــوي بن كيم والرئيس 
األميركــي الســابق دونالد ترامب 
عام 2019 متحورت حول اســتعداد 
بالنووي  املسلحة  الشمالية  كوريا 
للتخلــي عنــه مقابــل تخفيف 

العقوبات املفروضة عليها.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــال مصدر عســكري إن اجليش 
االول  امــس  الســوداني تصدى، 
األحد، لقصف مدفعي إثيوبي في 
منطقة جبل أبــو طيور، مضيفا 
أن مدفعيــة اجليش تصدت بقوة 

وأسكتت املدفعية املعتدية.
تســجيل  عدم  املصــدر  وأكــد 
إصابات أو خســائر مع االحتفاظ 
واملكان  الوقــت  في  بالــرد  بحق 

املناسب.
أعاد  وكان اجليش الســوداني قد 
انتشــاره  املاضي،  نوفمبــر  منذ 

الصغرى  الفشقة  منطقتي  في 
والكبرى، بعد أن استرد أراضي من 
مزارعــن إثيوبين كانوا يزرعونها 
حتت حماية ميليشــيات إثيوبية 

منذ عام 1995.
الســوداني  اجليــش  واســتعاد 
ســيطرته علــى مناطــق »خور 
شد« و«قلع البان« احمليطة بجبل 
أبو طيور وتقعــان داخل األراضي 
السودانية بعمق 7 كيلو متر من 

جبل أبو طيور.
وفــي وقت ســابق، قــال عضو 
مجلس الســيادة في الســودان 

محمــد ســليمان الفكــي، إن 
متنازعا  أرضا  ليست  »الفشقة« 
إثيوبيا، ألنها سودانية  عليها مع 

باعتراف العالم كله.
وأضــاف الفكــي أن اإلثيوبيــن 
تواجــدوا فــي 17 موقعــا داخل 

السودان خالل األعوام املاضية.
الســوداني  املســؤول  وأوضــح 
أن اجليــش انتشــر علــى احلدود 
بوجود  يســمح  ولن  الشــرقية 
ميليشــيات أو قوات نظامية من 

دولة أخرى.
وخلص عضو اجمللس إلى أن اجليش 

السوداني يسيطر حاليا على 90 
التي  الســودان  أراضي  باملئة من 
كانت حتتلها ميليشــيات وقوات 

إثيوبية.
وأكد عضو مجلس الســيادة أن 
السودانية  األراضي  قرار استعادة 

قرار سياسي وليس عسكريا.
الطيران  حتليق  الســودان  وحظر 
فوق منطقة الفشــقة احلدودية 
غداة إعالنه أن طائرة عســكرية 
إثيوبية عبرت حدوده في »تصعيد 

خطير«.
وأورد بيان لسلطة الطيران املدني 

»أصدرت ســلطة الطيران املدني 
نشــرة طيران دولية متنع مبوجبها 
الطائــرات فوق ســماء  حتليــق 
شرق  احلدودية  الفشقة  منطقة 

مدينة القضارف«.
وأكد مصــدر حكومي لـ«فرانس 
برس« أن املقصود بهذه النشــرة 

هو الطيران العسكري.
وازداد التوتر بــن اخلرطوم وأديس 
الفشــقة،  منطقة  حــول  أبابا 
 250 نحو  تبلغ مســاحتها  التي 
كيلومترًا مربًعا ويؤكد الســودان 
أحقيتــه بهــا فيمــا يســتغل 

أراضيهــا  إثيوبيــون  مزارعــون 
اخلصبة.

وفــي بدايــة ديســمبر، اتهــم 
الســودان »القوات وامليليشيات« 
للقوات  بنصــب كمن  اإلثيوبية 
الســودانية على طول احلدود، ما 
أســفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 

أكثر من 20 عسكريا.
إّن  إثيوبيا األسبوع املاضي  وقالت 
»نّظم هجمات  السوداني  اجليش 
الثقيلة«  الرشاشات  باستخدام 
وإن »العديــد مــن املدنين قتلوا 

وجرحوا«.

فرار دبلوماسي كوري شمالي إلى سيول

قصف مدفعي بين السودان وإثيوبيا في أبو طيور
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اقتصاد6

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلــن مصــرف الرافدين امــس االثنني، عن 
السكنية  القروض  بإجراءات منح  املباشــرة 

للموظفني واملواطنني.
وذكــر املصرف في بيان صدر عنــه أن فروعه 
املنتشرة في بغداد واحملافظات بدأت بإجراءات 
منح قروض بقيمة 50 مليون دينار للبناء في 

قطعة ارض.
وبني املصرف فــي بيانه أن منح القرض يكون 
على دفعتني وفي حال رغبة املقترض فسيتم 

منحه دفعة واحدة. 

بغداد - الصباح الجديد: 
حدد صندوق اإلســكان موعد املباشرة بعملية 
إقراض املواطنني بعد قرار مجلس الوزراء مبنحها 
من دون فائدة، فيما اشــار الى معاجلات تتعلق 

بالكفالة وفوائد القروض القدمية.
ونقلــت وكالة االنباء الرســمية عن مدير عام 
صندوق اإلســكان ضياء موجد عبد اهلل قوله، 
إن »منــح املواطنني قرض البناء أو إضافة البناء 
مــن دون فائدة ومببلغ 75 مليونا في مراكز املدن 
و50 مليونا في األطراف، ســتتم املباشــرة به 
خالل األسبوع املقبل«، مشيرا الى أن »صندوق 

اإلسكان أصبح اختصاصه بناء وإضافة بناء«.
وأوضح، أن »صندوق اإلسكان يدرس حاليا إيجاد 
آلية ملوضوع الكفالة في منح املقترض«، مبينا 
أن »هناك مشــروعا يتعلق باملوظفني املوطنة 
بإمكانية  بشــأنه  موافقات  وحصول  رواتبهم 
منحهــم قروضا باالعتماد علــى رواتبهم من 
دون كفالة«. وأعلن عبــد اهلل »وجود معاجلات 
بشأن فوائد القروض املمنوحة للمواطنني قبل 
قرار مجلس الوزراء األخير تتعلق بالفائدة واملدة 

املمنوحة للتسديد«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
استقرت أســعار الدوالر امس االثنني مقابل 
الدينــار العراقي، بحســب املركــز العراقي 

االقتصادي السياسي.
فقد بلغ سعر بيع الدوالر 146,000 ، فيما بلغ 

سعر شراء الدوالر 145,000

الرافدين يعلن البدء 
بإجراءات منح قروض 

البناء 

صندوق اإلسكان يطلق 
قروض الـ75 مليون دينار 

استقرار سعر الدوالر 
العراق يتقدم بطلب مساعدة طارئةمقابل الدينار 

من صندوق النقد الدولي 

لدعم اإلصالحات االقتصادية المخطط لها 

 
متابعةـ  الصباح الجديد: 

أعلــن صندوق النقــد الدولي، 
طارئة  مســاعدة  طلب  تلقيه 
مــن العــراق، مشــيرا إلى أن 
احملادثات جارية بني الطرفني في 

هذا اإلطار.
وقــال الصندوق في بيــان له: 
العراقية  الســلطات  »طلبت 
مســاعدة طارئة مبوجــب أداة 
بترتيــب  الســريع  التمويــل 
اإلصالحات  لدعم  األمد،  طويل 
االقتصاديــة اخملطــط لهــا«، 
مضيفا ان »املناقشــات جارية 
الســلطات  طلــب  بشــأن 

للمساعدة الطارئة«.
»بلومبيــرغ«  موقــع  ونقــل 
املالية  وزيــر  عــن  األميركــي 
ان  العراقي على عــالوي قوله، 
العــراق يجــري محادثــات مع 
صندوق النقد الدولي للحصول 
مليارات   6 بقيمــة  قرض  على 

دوالر السناد اقتصاده املنهك.
ويعاني العراق، ثاني اكبر منتج 
عجز  مــن  أوبك،  فــي  للنفط 
 71 بقيمة  متوقع في ميزانيته 

تريليون دينار )49 مليار دوالر(.
ونقــل »بلومبرغ« عــن عالوي، 
في تقرير قولــه، انه ما أن تتم 
املوافقــة على خطــة اإلنفاق 
فــي امليزانية من قبــل البرملان 
بإمكان  سيكون  فانه  العراقي، 
على  للحصول  التقــدم  بغداد 
قرض ســريع مبليــاري دوالر من 
بصندوق  خاصــة  آليــة  خالل 
لدعــم  مخصصــة  النقــد 
اقتصاديات الــدول التي تعاني 

من تداعيات جائحة كورونا.
وبإمكان بغــداد أن تطلب أيضاً 
4 مليارات دوالر كقرض مخفف 
مرتبط  آخر  برنامــج  خالل  من 
بإصالحات احلكومة، بحسب ما 

أشار عالوي.
فــإن  »بلومبــرغ«،  وبحســب 
املساعدة التي ميكن ان يقدمها 
الدولي ليس  النقــد  صنــدوق 
بإمكانهــا تغطية ســوى جزء 
صغير من العجز العراقي، لكن 
فقدان  من  التخفيف  مبقدورها 
املالية  االحتياطــات  من  املزيد 

بالعملة االجنبية.
اســتدانت  املاضي،  العام  وفي 

احلكومة أكثر من 25 مليار دوالر 
من البنــك املركزي لدفع رواتب 
وااللتزام  احلكومــة  موظفــي 
مبســتحقات مالية اخرى. كما 
ان احلكومــة بغــداد اتخــذت 
قرار بتخفيــض قيمة عملتها 
للتخفيــف من وطأة الضغوط 
التــي تتعــرض لهــا ماليتها، 
وابرمت عقدا مع شركة صينية 
بتضمن »الدفع املســبق« ملبلغ 

مســتخدمة  دوالر،  مليــاري 
النفط كضمانة للقرض.

ويخطط العراق ملتابعة خطط 
اخــرى من اجل احلصــول على 
الفجوة  لتقليــص  التمويــل 
عالوي  وبحســب  امليزانية.  في 
املوافقة على  تتــم  ان  فانه ما 
فان  امليزانية،  في  اإلنفاق  خطة 
احلكومــة ســتتحرك من اجل 
اصدار ســندات محلية بقيمة 

لتوسيع  دوالر  مليارات  خمسة 
قاعدتها املالية.

وقال عالوي، ان القروض الدولية 
مكلفة بشكل ما، وال اعلم ما 
اذا كانت هناك شــهية لشراء 

سندات عراقية.
واشــار الوزيــر الــى ان بغداد 
احملــددة  بحصتهــا  ســتلتزم 
فــي اوبــك الن ذلك يســاعد 
فــي تقليص مخاطــرة انهيار 

بقــرار  مشــيدا  األســعار، 
الســعودية املفاجئ بتخفيض 
انتاجها هذا الشــهر ما ساعد 

اسعار النفط على االرتفاع.
ومن احملتمــل ان يتقلص العجز 
في امليزانية بنسبة 25 في املئة 
هذا العام اذا حافظت أســعار 
النفــط على ســقفها احلالي 
عند 55 دوالرا للبرميل، بحسب 

ما اشار اليه عالوي.

 يعاني العراق 
ثاني اكبر منتج 
للنفط في أوبك، 
من عجز متوقع 
في ميزانيته 
بقيمة 71 تريليون 
دينار ، 49 مليار 
دوالر
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متابعة ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار عقود خام برنت 
 ، االثنني  ألقرب إســتحقاق، امس 
بنســبة 0.14 في املائــة لتتداول 

عند 55.3 دوالر للبرميل.
خــام  أســعار  ارتفعــت  كمــا 
 WTI الوســيط  تكســاس  غرب 
)األمريكي( ألقرب إستحقاق، بنحو 
0.3 في املائة لتتــداول عند 52.4 

دوالر للبرميل.
ترتفــع األســعار مؤخــرا بفعل 
الســعودية  تخفيض طوعي من 
إلنتاجها بواقع مليون برميل خالل 

شهري فبراير ومارس 2021.
كانت األسعار قد ارتفعت مع بدء 
من  الوقاية  للقاحــات  الترخيص 
"أوبك+"  وتوافــق  كورونا،  فيروس 
االنتاج  اتفــاق خفض  متديد  على 

حتى نهاية العام.
وقــال وزيــر الطاقة الســعودي 
األميــر عبدالعزيــز بن ســلمان، 
إن تخفيضــات اإلنتــاج الفعلية 
جملموعــة "أوبك+"، التي ســتبدأ 
مطلــع آب ، ســتبلغ 7.7 مليون 

برميل يوميا وترتفع إلى 8.1 مليون 
برميل يوميا بعد إضافة تعويضات 
امتثاال في  أقل  التي كانت  الدول، 

الشهور املاضية.
و6 يونيــو املاضــي، مت متديد اتفاق 
أوبك+ بخفض االنتــاج بواقع 9.7 
نهاية  يوميــا حتى  برميل  مليون 

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

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

عشر من إبريل 2020.
وبهذا ســيكون حجم التخفيض 
الذي ســتلتزم به اململكة، قياساً 
على معــدل إنتاجها في شــهر 
مليون   4.8 نحــو  املاضــي،  إبريل 
برميــل يومياً. وبالتالي ســيكون 
إنتاجهــا لشــهر يونيــو، بعــد 
اخلفضني األساس والطوعي، نحو 

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

عمالئها.
اخلفض  مــن هــذا  وتســتهدف 
املشــاركة  الدول  حتفيز  اإلضافي 
فــي اتفاق أوبــك بلــس، والدول 
بنســب  لاللتزام  األخرى،  املنتجة 
اخلفض التــي التزمت بها، وتقدمي 
املزيد مــن اخلفض فــي إنتاجها، 
وذلك سعًيا منها لدعم استقرار 

األسواق البترولية العاملية.
النفط صعدت في  وكانت أسعار 

الفتــرة األخيرة، بفضــل بدء دول 
حتالف "أوبــك +" بتنفيذ االتفاق، 
تاريخي  بخفــض  يقضــي  الذي 
بواقــع 9.7 مليون برميــل يوميا، 
مباشــرة بعد التراجعــات احلادة 
بدء  تنتظر  ولم  النفط،  ألســعار 
التطبيق الذي كان مقررا له األول 

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

الطلب على النفط.
عالوة على عامل طمأنة السعودية 
األسعار،  تراجعت  عندما  األسواق 
بأنها مســتعدة التخــاذ إجراءات 

إضافية إلعادة االستقرار إليها.
ومطلــع أيار املاضي بــدأ تطبيق 
االتفاق التاريخــي بني دول حتالف 
"أوبك +" على خفض اإلنتاج بواقع 
برميل يوميا لشهرين،  9.7 مليون 
ثــم تقليص خفــض اإلنتاج إلى 
بدءا  يوميا  برميــل  ثمانية ماليني 

من متوز حتى نهاية 2020.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اســتأنفت الســفينة الروســية 
»فورتونــا« مد خــط أنابيب الغاز 
»الســيل الشــمالي 2« في املياه 
الدمناركيــة لبحــر البلطيق رغم 
تهديدات الواليــات املتحدة بفرض 
عقوبات جديدة تستهدف املشروع.
وقالــت شــركة »نورد ســترمي 2« 
مقتضب  بيــان  فــي  املشــغلة، 
أصدرتــه ليلــة امس االثنــني ، إن 
»األعمال جتــري بتوافق من اجلدول 

املنسق«.
وتنشــط الســفينة في مساحة 
واقعة وبالكاد خارج املياه اإلقليمية 
الدمناركيــة ولكــن فــي املنطقة 
للدولــة  احلصريــة  االقتصاديــة 
اإلســكندنافية، ومير عبرها املسار 
الغاز  أنابيــب  خلط  »الدمناركــي« 
التي نشــرتها  وفقا للمخططات 
مجموعة  متلكها  التي  الشــركة 

»غازبروم« الروسية العمالقة.
ويشمل مشروع »السيل الشمالي 

2« مــد أنبوبني بســعة إجمالية 
تصل إلى 55 مليار متر مكعب من 
الغاز ســنويا من روسيا إلى أملانيا 
مباشــرة عبر قاع بحــر البلطيق، 
للخط  اإلجمالــي  الطــول  ويبلغ 
حوالي 1220 كم، ومن املفترض أن 
»السيل  األنابيب  مبوازاة خط  يبنى 

الشمالي«.
وفي بداية ديسمبر 2020 استؤنف 
العمــل في هــذا املشــروع بعد 
تعليقه قرابة عام بسبب العقوبات 

األميركية.
الدمناركية  الســلطات  وسمحت 
لشركة »نورد سترمي 2« باستئناف 
العمل فــي مياهها اعتبارا من 15 

يناير.
لكــن اجلهــة املنفذة للمشــروع 
أشارت إلى مرحلة »حتضيرية« قبل 
العمل، وسط شكوك  اســتئناف 
تتعلق بانتقال الســلطة بني إدارة 
الرئيس األمريكي الســابق، دونالد 

ترامب، إلى سلفه، وجو بايدن.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
أدى التراجع احلاد في أسعار النفط 
واإلنتاج بعد جائحة فيروس كورونا 
إلــى حدوث شــلل فــي االقتصاد 
العراقــي، حيث ميثــل النفط 65% 
من النــاجت احمللي اإلجمالي العراقي، 
و90%  الصادرات،  إجمالي  من  و95% 
من اإليرادات احلكومية، طبقاً لتقرير 

صادر عن معهد التمويل الدولي.
فــي عــام 2020، كانــت حــاالت 
اإلصابة بفيــروس كورونا والوفيات 
الناجتــة عنــه في العــراق من بني 
أعلى املعدالت في منطقة الشــرق 
األوسط وشــمال أفريقيا، حيث لم 

تتمكن اجلهات التنفيذية من فرض 
األقل  على  أو  االجتماعــي  التباعد 
ارتداء األقنعة الواقية. كان ذلك مع 
محاولة احلكومة االلتزام في صرف 
األجور واملعاشــات ألكثــر من 90% 
من الشــعب، وزيادة قدرات اإلنفاق 
على الصحــة والقطاع االجتماعي 
كنوع من أنواع االســتجابة للوباء 
ومحاولة حتفيز النشاط االقتصادي 

غير النفطي.
الدولي  التمويــل  معهــد  ويتوقع 
بنسبة  العراقي  االقتصاد  انكماش 
%11.2 في عام 2020، ما يعتبر أسوأ 
أداء منذ عــام 2003 حيث انكمش 

النفطي  احمللــي  النــاجت  إجمالــي 
احلقيقي بنسبة %12.4، ويرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى القرار الصادر عن 
اإلنتاج، في  أوبك+ بتخفيض  حتالف 
حني أن الناجت احمللي غير النفطي رمبا 

يكون قد تقلص بنسبة 9.3%.
بالنظر للمســتقبل، يتوقع املعهد 
االقتصاد  للتمويــل منــو  الدولــي 
العراقي بنســبة %1.6 فــي العام 
2021. وتتضمــن احملركات  احلالــي 
النمو  لهــذا  الرئيســية  والدوافع 
املتوقــع حــدوث حتســن كبير في 
صــادرات النفــط وتعافى معدالت 
االســتثمار العام، الــذي انخفض 

بأكثــر مــن %50 في عــام 2020، 
وحتول ميزان احلســاب اجلــاري من 
فائــض بنســبة %3.5 مــن الناجت 
احمللي اإلجمالــي في عام 2019 إلى 
عجز بنســبة %10.2 في عام 2020 
على الرغم من االنخفاض احلاد في 

الواردات.
من ناحية أخــرى ومع تدفقات رأس 
املال احملدودة، انخفضت االحتياطات 
الرأســمالية بنحــو 14 مليار دوالر 
لتصل إلــى 9 مليــارات دوالر. وأدى 
النفط  عائدات  احلاد في  االنخفاض 
إلى تضاعف العجز في الناجت احمللي 

اإلجمالي ليسجل15.6% .

»برنت« 55.3 دوالرا و«األمريكي« 52.4 دوالرا

سفينة »فورتونا« الروسية تستأنف مد أنابيب الغاز 
لـ«السيل الشمالي 2« بالمياه الدنماركية

»التمويل الدولي«: اتفاق أوبك بلس اسهم
بانكماش االقتصاد العراقي بنسبة 11.2٪ 

ارتفاع طفيف للنفط
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ثقافة 8
محمد زكي إبراهيم

محمود خيون 

»قـرى غامضـة« مجموعـة قصصية 
دوغـاس  والشـاعر  والناقـد  للكاتـب 
دان التـي ترجمهـا وأرفقهـا بدراسـة 
سـعيد  واملترجـم،  الباحـث  نقديـة 
مـن  ومترجـم  كاتـب  وهـو  الروضـان 
الغربـي  بـاالدب  مهتـم  األول  الطـراز 
الترجمـة  مـع  يتفاعـل  إذ  والعاملـي 
الدقـة  فـي  غايـة  ومنطيـة  بحسـية 
والتوضيـح والداللة الراقيـة التي تنم 
عن مهنيـة وحرفية وقـدرات متنامية 
واحلـرص  املترجـم  النـص  إعـداد  فـي 
اللغـة مـع  الشـديد علـى مطابقـة 
النـص املعني بالترجمة الـى العربية.. 
ملقدمـة  األولـى  القـراءة  خـال  مـن 
الناقـد  لنـا  صورهـا  التـي  الكتـاب 
صورهـا  بأبهـى  روضـان  سـعيد 
التـي تنـم عـن  واحلسـية واحلكائيـة 
قدراتـه فـي تطويـع مايريـد مـن أجل 
أن يصـل بالقـاريء الى احلقيقـة التي 
إسـتطاع  نفسـه،  املؤلـف  يريدهـا 
املترجـم أن يغـور فـي عوالـم دوغاس 
دان اخلفيـة والتـي ميزتـه عـن بقيـة 
زمائـه مـن الكتاب فـي تلـك املرحلة 
ينسـتون  و  كرسـتي  أجاثـا  ومنهـم 
وليـام  كارول  وليـس  تشرشـل 

اوسـن... وجـن  شكسـبير 
املواهـب  بتعـدد  امتـاز  دان  ودوغـاس 
فهـو شـاعر ومترجـم وكاتـب وناقـد 
فـي اململكـة املتحـدة تـرك الدراسـة 
ليتفـرغ للعمـل ونشـر أول كتـاب لـه 
وهـو عبـارة عـن ديـوان شـعر بعنـوان 
بعدهـا  ثـم   ١٩٦٩ عـام  تيـري  شـارع 
قـرى  القصصيـة  مجموعتـه  نشـر 

غامضـة فـي عـام ١٩٨٥..
بعـض  أن  الـى  املترجـم  ويشـير 
فـي  نشـرت  غامضـة  قـرى  قصـص 
فـي  وبعضهـا  النيويوركـي  مجـات 
 ) نبتـش  فـي  وبعضهـا  انكاونتـر 

...ويضيـف املـرزوق أن) مـن املمتـع أن 
تكـون هنـاك مقارنـة بـن االسـاليب 
الثاثـة بالنسـبة لامركيـن فأنهـم 
مصـاف  فـي  اسـكتلندا  يضعـون 
املقـدار الضئيل والدخيل الرومانسـي 
واملعلومات غيـر الفضولية والواقعية 
كمـا لو أن املواطنـن احمللين يوضحون 
ذلك إلى السـائحن احملبـن للصيف...

وتعبـر القصص املنشـورة فـي مجلة 
وايجـازا  تلميحـا  أكثـر  انكاونتـر 

..) للسـوق..  ومائمـة 
ويفسـر لنـا املترجـم سـعيد روضـان 
القصـة األولـى والثانية فـي اجملموعة 
الشـرعين  غيـر  األوالد  تخـص  وهـي 
) اجلنوبيـة  »امريـكا  تدعـى  واحـدة 
يذهـب  بـأن  القصـة  وتتلخـص 
تلك)القـارة  الـى  التعديـن  مهنـدس 
تـاركا زوجته الفائقـة اجلمال بصحبة 
طفلـن صغيريـن لكنـه يبقـى هناك 
ويرفـض الرجـوع بسـبب احلـرب أو أي 
بطفلـن  زوجتـه  وحتمـل  آخـر  شـيء 

آخريـن خـارج الـزواج (..
القصـة  تـدور  الثانيـة  القصـة  أمـا 
تديرهـا  التـي  شـاي  صالـة  )حـول 
االنسـة فرميـي مـع نادلتـن جميلتن 
صرحـت  أن  منـذ  ومانـدي..  ماوريـن 
االنسـة مارويـن أن الرجال املتوسـطي 
نـادالت  تخدمهـم  أن  يحبـون  العمـر 
جذابات..لكـن احدهن تشـمئز عندما 
ذراعهـا  كروكشـاك  السـيد  يلمـس 
وهـو الـذي يتمتـع  بحـق إسـتخدام 
 .  . الفضيـة  الطرشـي  شـوكات 
تقـول النادلـة بهـدوء انهـا  يقتحـم  
الشـوكة فـي  عينه.. ينعقد املشـهد 
عندمـا يقـوم ابن االنسـة فرميـي غير 
وهنـا  خطيبتـه  بصحبـة  الشـرعي 
تطلـب اآلنسـة ميـوري مـن النادلـن 
احدهـن  لكـن  السـر  إفشـاء  عـدم 
الشـوكات  مـن  بالتخلـص  تنـادي 
الفضيـة التـي متثـل نوعـا مـن أنـواع 
االضطهاد..نشـرت هـذه القصـة فـي 

مجلة تبتش (.   
العاملـي  بـاالدب  فـأن  تقـدم  وممـا 
بوصـف  يقـوم  دان  دوغـاس  أن  يـرى 
األشـياء املـكان والزمـان  ومـا تعـرف 
بالزمكانية...فهـو يتميز إذن بأسـلوبه 
وكمـا  يعتمـد  الـذي  القصصـي 

سـعيد  واملترجـم  الباحـث  وصفـه 
روضـان بالتلميحيـة وااليجاز...من دون 
الدخـول فـي تفصيـات مملـة وثقيلة 
علـى القـاريء العـادي.. ورمبـا يذكرنـا 
دوغـاس دان مبا كتبته الروائية احاشـا 
كرسـتي في روايتها)املراة املكسـورة ( 

وعبـرت عنـه فـي كل مقطـع حكائي 
إسـتطاع أن يأتي بصـورة أكثر وضوحا 

ممـا تريـظ الكاتبـة وصفـه ودرايته....
أكـد  قـد  الروضـان  املترجـم  أن  ومبـا 
لنـا حقيقـة ماهيـة دوغـاس دان في 
أهـم سـمات  مـن  أن  وهـي  الكتابـة 
التلميـح  هـي  دان  دوغـاس  لغـة 
وااليجاز...ففـي القصـة األخيـرة مـن 
فـي  عنـوان  حتمـل  والتـي  اجملموعـة 
ليلـة خـارج نـادي الهارومونيـكا يعلن 
بطـل القصـة الـذي أراه ميثـل املؤلف 
لديـوان  نفسـه..قراءته  دان  دوغـاس 
بـوجن  فرانسـيس  )الصابون(بقلـم 
الفرنسـي...الذي  والناقـد  الشـاعر 
انصبـت اهتماماتـه علـى األلفاظ في 
اللغـة إذ رأى أن املفـردات تؤلـف عاملنا 
أن الكثيـر  الـذي نعيـش فيـه ورغـم 
مـن األلفـاظ تفقـد صفاءهـا والقها 
مـن كثـرة إسـتخدامها.. لـذا أهتـم 
بعلـم التأصيـل اللغوي.. تتبـع أصول 
األلفـاظ وتطورهـا ودالالتهـا وانتخـب 
مايسـعف قريحتـه ومعانيـه وكثيـرا 
األلفـاظ  ببعـض  يحتفـي  كان  مـا 
حروفهـا  اشـكالة  تتطابـق  التـي 
بـوالدة   يبشـر  ومدلوالتهـا...وكان 
الفاظـا أشـرت معانـي جديـدة وكما 

امليسـرة.... املوسـوعة  فـي  وردت 
الكبيـر  والباحـث  املترجـم  ويصـف 
دان  دوالغـاس  أن  روضـان   سـعيد 
إمكانيـة  قصصـه  فـي  النقـاد  يـرى 
مـن  تقتـرب  وايجازيـة  تلميحيـة 
تلمـس  القـاريء  ويسـتطيع  الشـعر 
أالتية....لقـد  املقتبسـات  مـن  ذلـك 
كنـت مبالغـا فـي تصرفـك كمـا لـو 
إنـك قبلـت اذنها..قالت امه انـت ...انا 
انفسـنا فـي  أن جنـد  نرغـب  ووالـدك 
حفـل السـمكري...وانت العريـس رمبا 
يبـدون الشـيء علـى األرض.   لكنهم 
مبـا  األمـر  يتعلـق  عندمـا  صارمـون 

مخيلتـك.... فـي  بجناحيـه  يرفـرف 

سالم مكي

بارقـة أمـل الحـت فـي أفـق الثقافـة، 
عبـر بث أولـى حلقـات » أوان الثقافة« 
البرنامـج الـذي يعنـى بالثقافـة عبـر 
فبعـد  الفضائيـة.  العراقيـة  قنـاة 
األون  ثقافـة  اجلمهـور علـى  اعتـاد  أن 
اليـن، واجللسـات التفاعليـة، وممارسـة 
الغـرف  داخـل  الثقافيـة  النشـاطات 
العـزل  إجـراءات  بسـبب  الضيقـة، 
التـي سـببتها » كورونـا« يطـل علينا 
» الشـاعر حسـام السـراي، ببرنامـج 
األولـى،  حلقتـه  مـن  يبـدو  ثقافـي، 
أنـه مختلـف عـن البرامـج الثقافيـة 
األخرى. » أوان الثقافة« برنامج رسـائل 
وسياسـية،  واجتماعيـة  ثقافيـة 
الـكادر  يسـعى فيـه السـراي وباقـي 
إلـى املسـاهمة فـي إعـادة الـروح إلى 
عـادت  التـي  الثقافيـة  النشـاطات 
بعـد  عهدهـا،  سـابق  إلـى  تدريجيـا 

شـهور طويلـة مـن االكتفـاء بالبـث 
عبـر امليديـا. أولى رسـائل البرنامج هو 
املقدمـة غيـر التقليديـة، التي سـعى 
السـراي ورفاقـه عبـر عـزف الفتيـات 
بآلـة الكمـان، وسـط شـارع املتنبـي، 
وبجـوار دجلـة، إلـى القـول بـأن » أوان 
الثقافـة« ذو رسـالة مدنيـة، ثقافيـة، 
بحتـة، وإن املتنبـي ليـس مجـرد مكان 
نقطـة  هـو  بـل  الكتـب،  فيـه  تبـاع 
انطـاق للفكـر والثقافـة، إنـه املـكان 
التنويـر  بشـعلة  ممسـكا  الزال  الـذي 
احلقيقـي  الوجـه  وإنـه  واملدنيـة. 

لبغـداد.. 
أسـهمت احللقـة األولى مـن البرنامج 
متعـددة  جوانـب  علـى  التركيـز  فـي 
والشـخوص  الثقافيـة  الظواهـر  مـن 
الذيـن يسـعون إلـى ترسـيخ الفعـل 
الكتـاب،  املوسـيقى،  عبـر  الثقافـي، 
احللقـة  فكانـت  التشـكيلي.  الفـن 
األولـى، مختلفـة، عبـر سـعيها إلـى 

لـم  وأسـماء  مناطـق  إلـى  الوصـول 
احلريـة،  نصـب  أحـد.  إليهـا  يصـل 
كان  لبغـداد،  إشـراقا  األكثـر  الوجـه 
ذاكـرة  فـي  السـتحضاره  هدفـا 
اجلمهـور، وسـؤالهم عنـه.. فليس من 
املعقـول، أن النصـب األهـم، والعامة 
الفارقـة فـي تاريخ بغـداد احلديث، غير 
موجـود فـي ذاكـرة البغداديـن، أو في 
وجدانهـم.. فعبر السـؤال عن النصب، 
مـع  يتواصـل  أن  البرنامـج  اسـتطاع 
اجلمهـور. فـي حـن، كان الظهـور في 
علـى  يقتصـر  الثقافيـة،  البرامـج 
مـن  وفئـات معينـة  أسـماء محـددة 
املثقفـن.. لكـن » أوان الثقافة« أوصل 
برنامـج  أنـه  مفادهـا  أخـرى،  رسـالة 
املثقـف..  قبـل  للبسـيط،  للجميـع، 
وهي خطوة مهمة في سـبيل كسـب 
األهـم  القاعـدة  وجعلهـم  اجلمهـور، 
لـه، إضافـة إلـى املثقفـن. الظاهـرة 
تتبعهـا  التـي  األخـرى  الثقافيـة 

بيـع  ظاهـرة  ازديـاد  هـو  البرنامـج، 
الكتـب داخل املـوالت التجارية، فالكل 
يقتصـر  كان  الكتـب،  بيـع  أن  يعلـم 
علـى أماكن محـددة، في بغداد شـارع 
املتنبي، وسـاحة التحريـر، واحملافظات، 
فـي أماكـن محـددة، يعرفهـا رواد تلك 
املكتبـات. اليـوم، وبعـد ازديـاد أعـداد 
حركـة  وتوسـع  التجاريـة،  املـوالت 
بيـع  هـواة  بعـض  سـعى  التبضـع، 
الكتـب، إلى اسـتثمار تواجـد العوائل 
بشـكل الفت في املـوالت، وتـردد فئات 
مختلفـة مـن اجملتمع عليها للتسـوق 
وسـط  الكتـب  بيـع  إلـى  والتجـوال، 
البضائـع األخـرى اخملتلفـة، كمحاولـة 
مـن  يتجـزأ  ال  جـزء  الكتـب،  جلعـل 
اهتمامـات الفرد العراقـي.. وفعا جنح 
البرنامـج فـي لفـت النظـر إلـى هذه 
الظاهـرة املهمة التي أخذت بالتوسـع 
واالنتشـار، فـي أغلـب مـوالت بغـداد 
مهمـة،  أخـرى  وجوانـب  واحملافظـات. 

كانـت موضـع اهتمـام ومتابعـة مـن 
البرنامـج. قبـل 

إن البدايـة املوفقـة لــ » أوان الثقافة« 
بوصفـه البرنامـج الوحيد الـذي يعنى 
بالثقافـة فـي الوقـت احلاضـر، يلقـي 
مسـؤولية  كادره،  وكل  حسـام  علـى 
جسـيمة، تتمثل بتقدمي مـا هو أفضل 
فـي القـادم، والسـعي جلعلـه برنامجا 
مغايـرا، ومختلفـا عن كل مـا قدم من 
برامـج مماثلة، مبـا يؤمن بقـاء البرنامج 
أطول مـدة ممكنة. فاملشـاهد العراقي 
الثقافـة  نشـر  إلـى  ماسـة  بحاجـة 
الرصينـة واألصيلـة، فـي وقـت تتعمد 
الكثيـر مـن الفضائيات، لنشـر كل ما 
يسـاهم في تسـطيح وجتهيل الوعي، 
وإعطـاء صـورة مشـوهة للعالـم بأن 
إن  رصينـة.  ثقافـة  ميلـك  ال  العـراق، 
مسـؤولية » أوان الثقافـة« هـي إثبات 
احلقيقيـة  الصـورة  ونقـل  العكـس، 

العراقية. للثقافـة 

لكـي تكتـب نصـاً )مـا بعـد حداثياً( مـا عليك 
هـذه  رمـوز  كبـار  بنصائـح  تأخـذ  أن  سـوى 
لدينـا،  النقـاد  بهـم  يحتفـي  الذيـن  املوجـة، 
مبناسـبة أو بـدون مناسـبة. ويعدونهـم أمثلة 
ملـا بلغتـه اآلداب األوربيـة من تطـور. وأحد أهم 
كتـاب مـا بعـد احلداثـة فـي الواليـات املتحدة 
هـو وليـم بـوروز )١٩١4 – ١٩٩7(. وهـو مدمـن 
هيرويـن، مثلـي اجلنـس، اسـتبعد مـن اخلدمـة 
العسـكرية لهذيـن السـببن وغيرهمـا، قتـل 
مكسـيكو  فـي  مسـدس  بإطاقـة  زوجتـه 
سـجن  بسـنتن  وعوقـب   ١٩٥١ عـام  سـيتي 
مـن  ينصـح  هـذا  بـوروز  التنفيـذ.  وقـف  مـع 
يـروم كتابـة نـص حداثـي باآلتي »خـذ صفحة 
أو أكثـر مـن كتاباتـك أنـت أو أي كاتـب آخـر. 
فـرق.  ال  مديـة،  أو  مبقـص  أجـزاء  قصقصهـا 
ثـم أعـد ترتيـب األجـزاء. انظـر بعيـداً، واكتب 
التقطيـع  طريقـة  اسـتعماالت  إن  النتائـج. 
غيـر محـددة أدبياً، فهـي مقصوصـة من حدي 
الزمـن، فأسـطر كلمة قدميـة جتعلـك باحتذاء 

كلمـة قدميـة ..«! 
هـذه النصـوص التـي يكتبهـا هـي جـزء مـن 
جتاربـه التـي سـطرها فـي رواياتـه ومؤلفاتـه 
)١٨ روايـة، ٦ مجاميـع قصصيـة، 4 مجاميـع 
بتجـارب  قـام  أنـه  مـرة  ذات  صـرح  مقـاالت(. 
الصحـف،  قصاصـات  باسـتخدام  عديـدة 
التـي تذكـره بشـئ كتبـه مـن قبـل »أقـص 
الصـورة أو املقالـة، وألصقهـا بجانـب الكلمة 
التـي كتبتهـا.. أمشـي في الشـارع، وأشـاهد 
صـورة،  لـه  فألتقـط  كتـاب  مـن  مشـهداً 
وألصقهـا فـي كتـاب القصاصـات، ثـم أحلـم 
فـي الليـل بحـوادث تتعلـق بالكلمـة والصورة 

فـي تلـك الصفحـة .. ». 
ويبـدو أن مـا يكتبـه بـوروز الـذي اختيـر عضواً 
مـن  سـواه  أو  األميركيـة،  األكادمييـة  فـي 
)الدادائيـن والسـوريالين( ال يخـرج عـن هـذا. 
فهـو ليـس سـوى أفـكار العقانيـة. غايتها أن 
تقـدم خيـاالً مريضـاً، ال تربطـه بالواقـع صلة. 
حركـة  الدادائيـة  فـإن  اجلميـع  يعـرف  وكمـا 
ثقافيـة انطلقـت فـي زيوريـخ بسويسـرا اثناء 
احلـرب العامليـة األولـى، هدفهـا رفـض احلـرب 
مـن منطلـق فنـي، وشـعارها )ال للفـن(. كانت 
تسـعى لتخريب كل أشـكال الفـن التقليدي، 
وتتبنـى منطـق الفوضى والرفـض. وقد انخرط 
فيهـا كتـاب وفنانـون وشـعراء فـي حقبـة ما 
بـن احلربـن، العتقادهـم أن العقـل واملنطـق 
همـا وراء كل ما عانته البشـرية مـن آالم. ومن 
الدادائيـة خرجـت السـوريالية كحركـة فنيـة 
تتحـدى )املنطـق( مـن خـال األحـام، والعقل 

الباطـن، واخلرافـة، وغيـر ذلـك. 
كانـت هاتـان احلركتـان فـي األصل املنـاخ الذي 
تطـور فـي مـا بعـد إلى مـا أطلـق عليه اسـم 
الفـن  علـى  يقتصـر  ولـم  احلداثـة.  بعـد  مـا 
واألدب، بـل تعداهمـا إلـى العلـم، والهندسـة، 

والسياسـة.  واالقتصـاد، 
وقـد يعتقـد البعـض أن ال ضـرر مـن اعتمـاد 
أو فنيـة تقـوم علـى محاربـة  أدبيـة  أشـكال 
مـا هـو سـائد. غيـر أن تزييـف الفـن، وحتطيم 
علـم اجلمـال، وإشـاعة الفوضـى، مـا هـي إال 
مقدمـات لتدميـر اجملتمعـات اإلنسـانية. لقـد 
املـادة  سـطوة  مـن  كثيـراً  الغربيـون  عانـى 
وتغـول الرأسـمالية، وانقـادوا دون وعـي منهم 
إلـى حروب وحشـية في القرن العشـرين. وكان 
عليهـم العـودة إلـى قيـم العدالة واملسـاواة، 
بـدالً مـن العبـث واجلنـون. فليـس همـا احلـل 

األمثـل للمشـكلة علـى أيـة حـال. 

قصاصات الصحف

التلميحية وااليجاز.. في قصص
دوغالس دان )قرى غامضة (

أوان الثقافة

قراءة

رأي

نهى الصراف

وظيفـة  علـى  أخيـراً  حصلـت 
درجـة  وعلـى  محترمـة  جديـدة، 
مـن األهميـة. األهميـة تكمـن في 
حصولـي علـى وظيفـة فـي وقـت 
ثاثـة  مـن  قليـًا  أقـل  قياسـي 
قيلولـة  إغفـاءة  مـن  وأكثـر  أيـام 
مزعجـة، مـع أن معظـم الوظائف 
التـي خسـرتها فـي املاضـي كنت 
حصلـت عليهـا بشـق األنفس. ثم 
مـّرت السـنن فتحولت إلـى أحام 
جميعهـا  تزورنـي  مكتملـة  غيـر 
مـرة واحـدة فـي الشـهر، تطلعني 
وزواياهـا  املبتـورة  أطرافهـا  علـى 
املهترئـة قبـل أن تزّودنـي بصورهـا 
األخيـرة بعد بلوغها سـن التقاعد 
للنـوم.  تذهـب  ثـم  القانونيـة، 
حاملـًا تغـط الوظائـف القدمية في 
فأسـتيقظ  دوري  يحـن  نومهـا، 
في سـاعات الفجـر األولـى عندما 
أكـون خاليـة مـن العمل الـذي يدّر 
ماالً. أقطـع الوقت بالقلـق واليأس 
وتسـويد بيانات شـخصية للتقدمي 

جديـدة. لوظيفـة 
باألمـس، حصلـت مصادفـة علـى 
عرض يبـدو جيداً؛ خبيرة شـائعات، 
العمـل  شـروط  ظهـرت  هكـذا 

املطلوبـة:
»خبـرة ال تقـل عـن عشـر سـنوات 

القـدرة  الشـائعات،  محاربـة  فـي 
الشـائعات  بـن  التمييـز  علـى 
االسـتعداد  والسـوداء،  الرماديـة 
إضافيـة  سـاعات  فـي  للعمـل 
الليـل،  منتصـف  بعـد  خاصـة 
وملزيـد مـن احلوافـز تتطلـب مهـام 
الوظيفـة كتمان األسـرار، التوقف 
العمـل  أثنـاء  الضحـك  عـن 
القهـوة  شـرب  عـن  واالمتنـاع 

. والسـجائر«!
العمـل  أصحـاب  يشـترط  لـم 
سـّنا معينـة أو لون بشـرة محددا 
كثيـراً  يهتمـون  ال  أنهـم  ويبـدو 
باملظهـر اخلارجـي؛ فالظـرف العام 
فـي هـذه األيـام يسـمح بالعمـل 
مـن املنزل. أغلـب األعمـال املنزلية 
والشـاي  بالضحـك  تسـمح 
والقهوة والسـجائر وحتـى الرقص 
والتخلص مـن بعض قطع املابس، 
لكـن هـذه الوظيفة اجلديـدة تبدو 
صعبـة املـراس عـدا أنهـا تتطلـب 
واملراوغـة  للتفكيـر  صاحلـة  رأسـاً 
وهـذا أمر عسـير، فحجرات رأسـي 
وبعـض  القدميـة  باألفـكار  مليئـة 
وهـي  املكتملـة  غيـر  التجـارب 
مرتعـاً  زالـت  ومـا  كانـت  أيضـاً 
خصبـاً لذكريات مزعجـة وهفوات 

التفاهـم. والكثيـر مـن سـوء 
بـدأت قبـل سـاعات في محـاوالت 
احلجـرات  إحـدى  لتنظيـم  جـادة 
وتعفيرهـا  رأسـي  فـي  الواسـعة 

األثـاث  وإزاحـة  الغبـار  مـن 
أيضـاً  سـأحاول  منهـا،  املتهالـك 
أن أعّرضهـا قليـًا للشـمس كـي 
للتفكيـر  مناسـبة  غرفـة  تبـدو 
فـي متطلبـات الوظيفـة اجلديدة؛ 
كبيـر  لعـدد  بالتأكيـد  ستتسـع 
مـن الشـائعات الرماديـة وحلظـات 
اليقـن القصيـرة ورمبـا يصـح لـي 
شـراء جهاز افتراضي أسـتطيع أن 
أضعـه في إحدى زوايا هـذه الغرفة 
لغرض التقـاط ذبذبات الشـائعات 
التي تتجول في الصحف ونشـرات 
األخبـار، وتـدور على ألسـنة بعض 
فـي  احلذريـن  واملتسـوقن  املـارة 

املوبـوءة. الشـوارع 
الشـائعات هـذه  مـن  عـدد كبيـر 
تلـك  حتـى  رماديـاً،  يبـدو  األيـام 
بفتحـات  كمامـة  ترتـدي  التـي 
الشـائعات  أمـا  جانبيـة،  تهويـة 
التـي تسـتعن بالقفـازات في ملس 
بالفايروسـات  املصابـة  األسـطح 
فهـي  محـدداً،  لونـاً  متتلـك  فـا 
تتقلـب بن األلـوان صباحاً ومسـاًء 
شـبه  مهمتـي  تبـدو  ولهـذا 

. مسـتحيلة
سـأبدأ العمل مسـاء الغد في أول 
بيجامـا  جهـزت  مسـائي،  شـفت 
بيضـاء  خطـوط  ذات  مناسـبة 
خلفيـة  علـى  ومقلمـة  رفيعـة 
بـاألزرق الفـاحت.. هذا لونـي املفضل 
مـن  لبدايـة  متامـاً  مناسـب  وهـو 

هـذا النـوع، أيضـاً سـأجهز أبريـق 
قهـوة وأضعـه برفق حتـت الطاولة 
إلـى اجلـدار قليـًا وأغطيـه بطرف 
السـجائر  علبـة  أمـا  السـتارة، 
فـي  مؤقتـاً  االختبـاء  فيمكنهـا 

محلهـا املعتاد قرب نافـذة املطبخ 
العمـل  أصحـاب  يتمكـن  ولـن 
إذا  الدخـان  نفثـات  التقـاط  مـن 
مـا فكـرت بتجريـب سـيجارة بـن 
شـائعة وأخـرى، فهي بعيـدة متاماً 

عن مـكان عملي حيـث أضع جهاز 
فـي  الطاولـة  علـى  الكمبيوتـر 
غرفـة نومـي فـي الطابـق العلوي.

يتطلـب  لـن  الشـائعات  اصطيـاد 
واحـدة  سـتكون  إذا  طويـًا؛  وقتـاً 
بانتظـاري  وثقيلـة  كبيـرة احلجـم 
حتمـاً فـي نشـرة أخبار التاسـعة؛ 
الشـائعة التـي تقـول بـأن احليـاة 
بعـد كورونـا ال تشـبه احليـاة قبـل 
الغبيـة  الشـائعة  هـذه  كورونـا، 
السفسـطائي  اجملتمـع  بـدأ  التـي 
بترديدهـا منـذ وقـت قصيـر.. على 
بالنكتـة،  أشـبه  هـي  األغلـب 
تتبـدل  لـن  النـاس  أغلـب  فحيـاة 
كثيـراً، إذ مـا زال قليـل احليلة ميوت 
ويفلـس ويخسـر وظيفتـه ويتعثر 
فـي سـداد ديونـه ويراقـب أحامـه 
وهـي متـوت بطيئـاً متامـاً كمـا هو 

األمـر فـي السـابق.
لـم يفعـل كورونـا شـيئاً إضافيـا 
سـوى حتريـك شـريط حيـاة الناس 
بصـورة أسـرع، مثـل بكـرة فيلـم 
الشـريط  سـيصدر  الصنـع،  رديء 
أصواتـاً نشـازا ورمبـا يحدث شـرخاً 
لكـن  اإلعـادة  أثنـاء  الوسـط  فـي 
فـي النهاية، فـي الوقت املناسـب، 
قطـع  إلـى  الشـريط  سـيتمزق 

ثانيـة. كثيـرة يصعـب جتميعهـا 
مـا زلت فـي سـاعات الليـل األولى 
مـن يـوم عملـي األول، لـم أتنـاول 
سـوى ثاثـة فناجـن مـن القهـوة 

ونصـف سـيجارة، ألـوان البيجامة 
الفاتـرة تدفعنـي للتثـاؤب ورائحـة 
الشـائعة التـي التقطتها تـواً من 
الشـباك كانت قوية جداً، تسـببت 
فـي خمـس عطسـات متواصلـة. 
كنـت أغطـي أنفـي كـي ال ياحظ 
صاحـب العمـل بأنـي على وشـك 
أن أمـرض وأنـا مـا زلـت فـي يومي 
األول، هـذا فـأل سـيء وسـيعّجل 
بتسـريحي من الوظيفـة حتى دون 

مبلـغ مكافأة مناسـبة.
تسـببت شـائعة أخرى فـي احمرار 
صـرت  فظيعـة.  بصـورة  أنفـي 
أفركـه بـن حلظـة وأخـرى وأصرف 
سـاعات  طـوال  الورقيـة  املناديـل 
وعندمـا  الصبـاح،  حتـى  العمـل 
علـى  حصلـت  أخيـراً،  توقفـت 
مختلفـة؛  بألـوان  شـائعات  ثـاث 
واحـدة خضـراء تقـول إن الصيـف 
سـيقتل الفايـروس، وأخـرى رمادية 
مراوغـة تقـول إنـه ال لقـاح لهـذا 
ورمبـا  احلاضـر  الوقـت  فـي  املـرض 
الشـائعة  أمـا  اآلبديـن.  أبـد  إلـى 
عليهـا  حصلـت  التـي  السـوداء 
بعـد أن أبعـدت أبريـق القهـوة عن 
النافـذة، فكانـت تقـول: ال تصـدق 
حكاية بعيـدة املنـال، بيجاما زرقاء 
بأقـام رفيعـة ال تصلـح زيـاً لعمل 
محتـرم، واحليـاة قبـل كورونـا هـي 
بالتأكيـد مثل احليـاة بعـد كورونا.

* عن مجلة اجلديد

خبيرة شائعات*
قصة قصيرة
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سوني تتحضر لدخول عالم 5G بهاتف 
متطور وأنيق

تتحضر شركة ســوني إلطالق هاتفها اجلديد من فئة 
Xperia، ليكون واحدا من بــن أفضل األجهزة الذكية 

اخملصصة للعمل مع شبكات 5G هذا العام.
ومن املفتــرض أن يكون هيكله مقــاوم للماء والغبار 
 Gorilla Glass 6 بأبعــاد ومحمي بطبقــة من زجــاج

املقاوم للصدمات واخلدوش.
وســيجهز هذا الهاتف بشاشــة OLED مبقاس ست 
بوصــات، دقة عرضها )1080/2560( بيكســل، أبعادها 

»21:9«، ومعدل سطوعها 457 شمعة/م تقريبا.
أمــا أداؤه املمتاز وقدرته على االتصال بشــبكات اجليل 
 Snapdragon اخلامس اخللوية فســيضمنها معالــج
5G 690 من إنتاج Qualcomm، وذواكر وصول عشوائي 
اربعة وســتة غيغابايت، كما ســيجهز بذواكر تخزين 
داخلية 128/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات 

.Adreno 619 ومعالج رسوميات ،microSDXC
وجهز بكاميرا أساسية ثالثية العدسة بدقة )8+8+12( 
ميغابيكســل قادرة على توثيــق فيديوهات 4K مبعدل 
30 إطارا فــي الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة ثماني 

ميغابيكسل.

»V تحذير بإرشادات استعمال لقاح »سبوتنيك
 »V نبهت إرشادات استعمال جديدة للقاح »سبوتنيك
إلى ضرورة اســتعمال اللقاح بحــذر مع املرضى الذين 

يعانون من أورام خبيثة.
وفي هذا الصــدد تقول التعليمات احلديثة: »بســبب 
نقص املعلومات، ميكن أن يشكل التطعيم خطرا على 
اجملموعــات التالية من املرضى وهــم املصابون بأمراض 
املناعة الذاتية )ميكن أن يؤدي تنشيط اجلهاز املناعي إلى 
تفاقم املرض، ويتوجب بشكل خاص التعامل بحذر مع 
املرضى الذين يعانــون من أمراض املناعة الذاتية، والتي 
لديها ميل نحو الظروف اخلطيرة واملهددة للحياة(، مع 

األورام اخلبيثة«.
يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت لقاح »سبوتنيك 
V« في أغســطس 2020، وقام بتطوير هذا اللقاح األول 
في العالم للوقاية من »كوفيد – 19«، مركز »غاماليا« 

املتخصص.

لعنة »جسر االنتحار« تحير الكوريين
ذكرت تقارير إعالمية محلية، أن بلدية سيول ستراجع 
مسألة بقاء الرسالة التي وضعت على جسر هانغانغ، 
لثني الراغبن في االنتحار عبر القفز في مياه نهر هان.

وكانت الســلطات تخطط في بداية األمــر إلى إزالة 
كل الرســائل، بعدما محــت رســالة حتذيرية كتبها 
عمدة املدينة الســابق، بارك وون سون، الذي انتحر من 
فوق اجلســر، بعدما الحقته مزاعم بالتحرش اجلنسي، 
الصيــف املاضي. لكنهــا تراجعت خطوة إلــى الوراء، 
فطلبت مراجعة سياسة الرسائل التحذيرية وجدواها 

قبل املضي قدما في عملية حذف الرسائل.
وبدأت سياسة الرسائل التحذيرية في عام 2012، بعد 
تكرار مآسي االنتحار من فوق جسر هانغانغ. والرسائل 
عبارة عن جمل تتسم باإليجابية وتكتب بحروف كبيرة 

حتى يشاهدها املارة بوضوح.

ملونشريط
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الصباح الجديد - متابعة:

في  االضطــراب  ان  املعــروف  من 
النوم أو النوم املتقطع يعود سلباً 
النفســية  على صحة االنســان 
واجلســدية. لعــدم احلصول على 
النهوض  أو  الليل،  نوم مريح خالل 
مبكراً بغير املعتــاد، ما يؤثر على 
نشــاطه خالل النهــار. وتختلف 
أسبابه وعالجاته من شخص آلخر 

حسب حالته وظروفه.
وبغــض النظر عن اســباب النوم 
املتمثلــة بالقلــق او األرق الــذي 
ويتســبب  الكثيــر منا  يصيــب 
املعروف  فمن  مبشــكالت صحية، 
ايضا أن النوم اجليــد ليال له تأثير 
إيجابــي على صحتنا اجلســدية 
والعقليــة، وميكــن أن يقلــل من 
القلب  بأمــراض  اإلصابة  مخاطر 

واالكتئاب والتوتر.
وهذا ما اكدته دراسة جديدة أوردت 
أن النــوم العميق لــه أيضا قدرة 
على إزالــة »النفايات« بفضل قوة 

ترميمية.
الصحية  اخلدمــات  لهيئة  ووفقا 
الوطنية البريطانيــة )NHS(، فإن 
ليلة نــوم جيدة حتدد بســت إلى 
تسع ساعات نوم، وأكدت الدراسة 
اجلديدة مدى أهمية احلصول على 
ألنه  هــذه،  اجليد  النوم  ســاعات 
»ينقــي العقل« عن طريــق إزالة 

السموم اخلطيرة من الدماغ.
وهذا يشــمل البروتينات السامة 
التي قد تؤدي إلى أمراض تنكسية 
والزهامير،  باركنسون  عصبية مثل 
ما يشير إلى أن النوم العميق ميكن 
أن يكــون مفتاحــا للحفاظ على 

صحة الدماغ.
وفي الدراسة، فحص الباحثون من 
جامعة نورث وسترن في شيكاغو 
نشــاط دمــاغ ذبــاب الفاكهــة 

وسلوكه.
وفي حن أن احلشــرات قــد تبدو 
البشــر، فإن  مختلفــة متاما عن 
التي تتحكم في  العصبية  اخلاليا 
دورات النوم واالســتيقاظ للذباب 
تشبه بشكل مدهش تلك اخلاصة 

بنا.

ولهذا السبب، غالبا ما يستعمل 
امنوذجية  ككائنات  الفاكهة  ذباب 
التنكســية  واألمــراض  للنــوم 

العصبية.
وفي الدراسة، قام الفريق بفحص 
مرحلة  وهي  النــوم،  متدد خرطوم 
نــوم عميق فــي ذبــاب الفاكهة 

تشبه النوم العميق عند البشر.
وخالل هذه املرحلة، وجد الباحثون 
أن ذبابــة الفاكهة متد وتســحب 
بشــكل متكرر خرطومها )أنفها( 

في حركة ضخ.
أالدا، كبير  رافــي  الدكتور  وأوضح 
الضخ  الدراســة: »حركة  مؤلفي 
إلى  رمبــا  الســوائل  تنقــل  هذه 
الذباب. وتظهر  الكلى من  نسخة 
دراســتنا أن هــذا يســهل إزالة 
النفايات ويساعد في التعافي من 

اإلصابات«.
ثم أضعف الفريــق النوم العميق 
للذباب، ووجدوا أن احلشرات كانت 
أقــل قدرة علــى إزالــة الصبغة 

احملقونة من أنظمتها، وكانت أكثر 
عرضة لإلصابات املؤملة.

وقــال الدكتــور أالدا: »قد يحدث 
التخلــص من النفايــات في أثناء 
يتم  ولكن  والنــوم  االســتيقاظ 
أثناء  حتسينها بشــكل كبير في 

النوم العميق«.
ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج 
في كشف لغز سبب حاجة جميع 

الكائنات إلى النوم.
وأضاف الدكتــور أالدا: »ما توصلنا 

العميق يلعب  النــوم  أن  إليه من 
دورا فــي إزالة النفايــات في ذبابة 
الفاكهة يشــير إلى أن التخلص 
النفايات هو وظيفة أساسية  من 

تطورية محفوظة للنوم«.
التخلص من  أن  إلى  وهذا يشــير 
النفايات رمبا كان نتيجة للنوم في 

السلف املشترك للذباب والبشر.
وأشار أالدا: »من خالل حتديد الوقت 
الذي حتتاجه لالســتيقاظ، ميكنك 
النوم.  حتديد جدول منتظم لوقت 
من املهم أيضا محاولة االستيقاظ 
في نفس الوقت كل يوم. في حن 
أنه قد يبدو فكــرة جيدة أن حتاول 
تعويض النوم بعد ليلة سيئة، فإن 
القيام بذلك بشكل منتظم ميكن 

أن يعطل روتن نومك أيضا«.
ينســب إلى عمر اخليام قوله في 
رباعياته »فما أطــال النوُم عمرا.. 
وال قّصر في األعمار طول السهر«، 
ولكن املعطيــات الطبية احلديثة 
تؤكد عكس ذلك متاما، فقلة النوم 
تقليل  تشــمل  لهــا مضاعفات 
التستوستيرون  هرمون  مستويات 
لدى الرجال، وخفض العمر املتوقع 

للشخص.
ورمبا تكون لديك أســبابك لإلصرار 
علــى النوم لفتــرة أقــل، كإجناز 
املزيــد من األعمال، ولكن قســم 
طب النوم فــي كلية طب هارفارد 
إن  ايضا  يؤكد  املتحــدة  بالواليات 
اإلنتاجية التــي حتصل عليها من 
ما  النوم سرعان  تقليل ســاعات 
النوم  قلة  تأثيرات  نتيجة  تتالشى 
السلبية عليك، مثل تراجع القدرة 
علــى التركيز، واضطــراب املزاج، 
وانخفاض قدرة الدماغ على القيام 

بالوظائف العقلية العليا.

الصباح الجديد - وكاالت:
نعت وزارة الثقافة في األردن الفنان 
التشــكيلي مهنا الّدرة الذي توفي، 
امس االول األحــد، عن عمر ناهز 83 

عاما، إثر مرض عضال.
التشكيلين  الفنانن  رابطة  وقالت 

األردنين علــى صفحتها في موقع 
التواصل »فيس بوك«: »عراب احلركة 
الّدرة في  التشكيلية األردنية مهنا 

ذمة اهلل«.
من جانبه، اعتبر وزير الثقافة األردني 
باسم الطويســي، إن »رحيل الّدرة 

ميثل خســارة للوطن وللفن، سيما 
أنه كان ميثل عالمة مهمة ليس في 
املشهد التشكيلي األردني فحسب، 

وإمنا العربي والعاملي«.
وأوضــح الطويســي أن »الدرة كان 
من طالئــع الفنانن الذين درســوا 

في الغرب ومزجوا بن االنفتاح على 
التقنيــات احلداثيــة واألصالة التي 
وحياة  املــكان،  بجماليات  ارتبطت 
ألسلوب  بذلك  مؤسســا  اإلنسان، 
فني حداثــي متميز في التكعيبية 

والتجريد«.

ومهنا الــّدرة من مواليد عام 1938، 
وتخــرج من أكادميية رومــا للفنون 
اجلميلــة عــام 1958. وحصل الّدرة 
العديد من  خالل مســيرته علــى 

اجلوائز التقديرية، الدولية واحمللية.
ومــن أشــهر لوحاته »ابتســامة 

 2018 السيدة السلطية« وفي عام 
أصــدر املتحــف الوطنــي األردني 
7 أجزاء  للفنون اجلميلة مجلدا من 
ضــم مجمــل أعمالــه ومختلف 
املقــاالت التي نشــرت عنــه وعن 

لوحاته.

رحيل مهنا الدرة »عراب« الحركة التشكيلية في األردن

دراسة جديدة: النوم العميق يزيل 
السموم والنوم المتقطع يقصر العمر

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

1. أطول ســيارة ليموزين فــي العالم: إحدى أنواع 
السيارات التي تُعد من أغرب السيارات في العالم، 
ســيارة ليموزيــن والتي تعد األطول فــي العالم، 
ابتكرهــا جاي أوربورك ويبلغ طولها 30 متر وحتتوي 

على 26 عجل ومقصورتن للقيادة.
وقد دخلت الســيارة موســوعة جينيس كأطول 
سيارة ليموزين في العالم، وتشبه السيارة الفندق 
املتنقل الحتوائها على مســبح جاكوزي وســرير 

ملكي ومهبط خاص بالهيلوكوبتر.
2. بيــل بــي Peel P« 50 50«: أُطلق عليها اســم 
 Peel أصغر ســيارة في العالم، وصنَّعت شــركة
Engineeringعام 1963 خمســن سيارة من هذا 
النوع وكان ســعرها رخيًصا جًدا ال يتجاوز الـ 200 
جنيه اســترليني، أما اليوم فإن املوديالت التي يتم 
تصنيعها منها تُباع بسعر 35 ألف و50 ألف جنيه 

استرليني.
وحتتوي السيارة على ثالث عجالت وباب واحد فقط 
على اجلهة اليســرى، قيادتها مســموح بها في 

الشوارع البريطانية.
3. البيضة االلكترونية: لم يتم تصنيع إال ســيارة 
واحدة فقط منها، صممها الفرنســي بول أرزان، 
ومت تصنيعها مــن األملنيوم والزجاج املقوى وأضاف 
محرًكا كهربائًيا ومجموعة من البطاريات، وكانت 
تزن فقط 350 كيلو غرام. أما ســرعتها القصوى 
فتصل إلى 70 كم/ ســاعة عندما حتمل شخًصا 

واحًدا و 60 كم/ ســاعة عندما حتمل على متنها 
شــخصن. ويعمل محركهــا بالكهرباء وصنعت 

تعــد  لذلــك  األولى 1935  الكهربائية  السيارة 
في العالم وتوجد السيارة اآلن في متحف الفنون 

واحلرف في باريس.
4. السيارة البرمائية رينسبيد سكوبا: مت استوحاء 
فكرة صناعة السيارة من سيارة ظهرت في فيلم 
»The Spy Who Loved Me«، وتعد سيارة السيارة 
البرمائية األولى في العالم أي أنها ميكنها القيادة 
في املاء والغوص بعمق عشــرة أمتار وهي سيارة 
كهربائية وتصل أقصى ســرعة لها حتت املاء إلى 

120 كم/ الساعة.
5. الســيارة الهرميــة: اســتوحى تصميمها من 

أهرامات احلضــارة املصرية وتعمــل على الطاقة 
الكهربائية ومتلك نظام إضــاءة في الليل ليجعل 

السيارة تشبه كثيرًا سيارات الفضاء في األفالم.
6. ســيارة Tasco 1948: تشــبه هذه الســيارة 
الطائــرات احلربية في احلرب العامليــة الثانية من 
اخلارج ومن الداخل أيًضا، حيث تشبه لوحة القيادة 
تلك املوجودة في الطائرات احلربية في ذلك الوقت.

7. الســيارة البجعة: هذه الســيارة كالسيكية 
جــًدا ومصنوعة من اخلشــب بالكامــل ومزودة 
بنظام لتنظيــف العجالت بالكامل واجلميل فيها 

احتواءها على بيانو داخلي للعزف.
8. سيارة بامتان Tumbler: صمم هذه السيارة فريق 
 Gumbal في أثناء مشــاركتهم في سباق Galag
3000 وحتتوي على ثالثــة مقاعد، ومحرك V8بقوة 
370 كيلو واط، وأكثر ما مييزها شــكلها اخلارجي 
السيارة  املدرعة. وتسمى  الســيارات  الذي يشبه 

بسيارة بامتان.
9. ســيارة Firebird 3: تصميم شــركة جنرال 
موتورز، وهي سيارة غريبة من اخلارج ومن الداخل 
ألنها ال حتتوي على جميع أدوات سيارات التحكم 

املعروفة.
colim detachable caravan .10: تتكــون هــذه 
الســيارة من جزأين منفصلن ميكــن للجزء األول 
أن ينفصل عن الثاني وتصبح ســيارة لوحدها، أما 

اجلزء الثاني فيمكن وصفه كمنزل متنقل.

أغرب عشر سيارات ُصنعت في العالم 

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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رياضة

االتحــاد  بعثــة  البصــرة/ 
العراقي للصحافة الرياضية:

والرياضة  الشــباب  وزيــر  اكد 
عدنــان درجــال ان الوضع جيد 
بل وحتــى ممتاز والبصرة مهيئة 
الستضافة خليجي 25 املقبلة، 
اللجنــة  حضــور  ان  موكــدا 
اخلليجيــة واقامة مباراة العراق 
فــي ملعــب جذع  والكويــت 
النخلــة كل هــذه االمورهــي 
املنشــأت  على  االطالع  لغرض 
الرياضية والبنى التحتية واجراء 
تبــادا وجهات النظــر مبا يخدم 
وفي   ، البطولة  ملــف  تعضيد 
االحتاد  بعثــة  مبادرة مــن قبل 
الرياضية  للصحافــة  العراقي 
اســعد  البصرة  محافظ  تبنى 
املالكمة  بطــل  دعم  العيداني 

السابق زبرج سبتي.
وقال السيد الوزير عدنان درجال 
انــه من اجل فســح اجملال امام 
جميع اجلماهيــر ملتابعة مباراة 
منتخبنــا الوطني مــع نظيره 
االزرق ســوف يتــم نقلها على 
الفضائيــة  القنــوات  جميــع 
العراقية رغــم اننا نتمنى فتح 
ابــواب امللعب للجمهــور وهو 
ملح املباريــات فضال عن منحه 
لتقدمي  لالعبينا  املعنوي  الدافع 

افضل

16 بوابة تعمل بانسيابية
البصرة  من جانبه قال محافظ 
مداخل  ان  العيدانــي  اســعد 
الرياضية وشــوارعها  املدينــة 
تعمل  بوابة   16 ولدينــا  جاهزة 

وبعــث  عاليــة،  بانســيابية 
العيدانــي رســائل اطمئنــان 
جلمهعور الكرة ان هنالك حملة 
عمــل متواصلــة فــي تهيئة 
العراق  جميع مقومات تضييف 
العربي  اخلليــج  كأس  لبطولة 

لكرة القدم.
وبــن العيداني انــه كان العب 
كرة سلة وعاصر الالعبن باسل 
ناجي وعــادل ناجي ونعمة عبد 
ســالم واخرين، وتابــع ان ايالءه 
الرياضي  بالقطــاع  االهتمــام 

يأتــي ضمــن مهــام عمله ملا 
متثلــه الرياضة مــن اهمية في 
بناء العالقات وتوحيد الصفوف 
الشــعوب،  بثقافات  وتاالرتقاء 
كاشــفا انه من مشجعي نادي 

ريال مدريد اإلسباني.

دعم زبرج سبتي
تبنى  ايجابيــة  مبــادرة  وفــي 
العيداني تقدمي الدعم واالهتمام 
وبطلها  املالكمة  رياضة  لنجم 
السابق زبرج سبتي الذي يعاني 

من مصاعب احليــاة، وذلك بعد 
طلب رئيس بعثة االحتاد العراقي 
الرياضيــة غــازي  للصحافــة 
الشايع ان يولي محافظ البصرة 
الرياضــة  بنجــوم  اهتمامــه 
ومنهم بطل رياضة الفن النبيل 

زبرج سبتي.

جلان وتعاون مشترك
من جانبه، قال مستشــار وزارة 
الدكتور  والرياضــة  الشــباب 
االجراءات  ان  احلســناوي  حسن 

جميع  تهيئــة  في  مســتمرة 
اللجنــة  الســتقبال  األمــور 
وكذلــك للمبــاراة الودية امام 
الشــقيق  الكويتي  املنتخــب 
االربعاء في ملعب  يوم  مســاء 
جذع النخلــة، واوضح ان الوزارة 
شــكلت مجموعة من اللجان 
منهــا اللجنة العليا برئاســة  
عدنان  والرياضة  الشــباب  وزير 
درجــال وكذلــك جلنــة طبية 
برئاســة الدكتور حيــدر رحيم 
وهاب مديــر عام دائــرة الطب 

الرياضي وكذلك جلنة للمالعب 
املوسوي  طالب  السيد  برئاسة 
مدير عام دائرة شــؤون االقاليم 
واحملافظات، وفي مسالة سمات 
الدخــول للوفــود الشــقيقة 
فأن دائــرة العالقــات والتعاون 
جانب  إلى  املهمة  تبنت  الدولي 
والتشريفات  والتنظيم  الدخول 
دائرة  عام  مدير  مع  بالتنســيق 
املوسوي،  احمد  البدنية  التربية 
كذلك الدائرة الهندســية هي 
االمورالفنية  جلميــع  حاضــرة 
وجتري العملية وفقا ملا مخطط 
لهــا، وعلــى صعيــد اجلوانب 
الفنية هنالك تعاونا مشــتركا 
احتاد  في  التطبيعية  الهيأة  مع 

كرة القدم.

اشادة خاصة
من جهة اخرى اشــاد الســيد 
الكبير  باجلهد  حسن احلسناوي 
محافظة  في  احمللية  للحكومة 
البصــرة ملــا قدمته مــن دعم 
الوزارة  لوفدي  كبيرين  واســناد 
واحتــاد الكرة في امتــام عملية 
التحضير والتنسيق العالي بن 
اجلميــع من اجل اجنــاح املهمة 

الوطنية.

طاقم قطري يضبط اللقاء
ومــن املقــرر ان يقــود املبــارة 
طاقم حتكيمي مــن دولة قطر 
الشــقيقة ، ويتألف من احلكام 
سلمان فالحي للوسط وفيصل 
الشمري مســاعد أول وجمعة 
بورشيد مســاعد ثاني واحلكم 
الرابــع العراقي الدكتــور واثق 
الدكتور  احلكام  ومراقب  محمد 

عالء عبد القادر.

درجال : الوضع جيد والبصرة مهيئة الستضافة خليجي 25
العيداني : يتبنى دعوة بعثة اتحاد الصحافة لدعم زبرج سبتي
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ملعب جذع النخلة

عمار عبد الواحد 

ضربة معلم 
النــوارس هذا اللقــب الكبير لنــادي الزوراء 
الرياضي الذي أصبح له إرثا كرويا يتســم به 
هــذا الفريق البغدادي  الذي ال يشــق له غبار  
وأمانة ثقيلة على كاهل جميع العاملن داخل 
أسواره واحلفاظ على اسمة وتراثه يحتاج  الى 

جهد وإخالص كبير.
فقد عانى مــا عانا في اجلــوالت املاضية من 
دوري كرة القدم نتيجة اوضاعه الصعبة التي 
عصفت بالفريق الذي  تراجع بعض الشــيء 
في العديد من املواجهات  ولكن التذبذب الذي 
رافق  مشــواره ما بن صعود وهبوط وتكرارها 
الى اجلولة الثانية عشر ما لبث ان تغير وأخذت 
النــوارس في زمام املبادرة فــي ملعب الكفل 
القاســم في مبارة  االوملبي بهدفــن مبرمى 
تصحيح املســار وان دل هذا على شــي  إمنا 
يدل على أن النــوارس عالمة كروية فارقة وأن 
التحديات االقتصادية هــي من ترفض  بقاءه 
حتت  األضواء.اال انه قاتــل وناضل كثيرا حتى 
وجد نفسة بضربة معلم باملركز الثالث بعد 
أن حسم قمة اجلولة الرابعة عشر بفوزة على 

متصدر الدوري نفط الوسط .
 هذه العودة التي قام بها املدرب القدير راضي 
شنيشل  مبا ميتلك من فلسفة تدريبية وخبرة 
متراكمة اســتطاع من خاللهــا أعاد املتعة 

املفقودة في هذا املوسم .
ولكن في ظل املنافسة الشرسة فإن النوارس  
بحاجة الى مزيــد من عناصــر التعزيز حتى 
يكون قادرا على حتقيق حلــم جماهيره التي 
يرتبــط معها بحالة حب مشــروط كونها ال 

تقبل اال بالفوز .
 فما لدى الفريق من أســماء وعناصر شــابة 
يبشر مبســتقبل واعد وكما يعلم اجلميع ان  
اجلوالت املقبلة تتطلب منه مضاعفة اجلهود 
ألن املعطيــات ســتختلف كثيرا مــع تقدم 
املنافسات عما هي ســابقا  فدوافع االنتصار 
تكبر لدى اجلميع والتعزيــز والتحضير يكون 
عند معظم الفرق ما يعني أن صعوبة الدوري 
ســتزداد وهذا ما يفرض على النوارس ضرورة 

التعزيز بأسماء متنح اإلضافة القوية  .
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متابعة ـ الصباح الجديد:
تأهل فريق نادي نفط الوسط لكرة الصاالت، إلى 
الدولية  النهائي لبطولة خورفكان  الدور نصف 
الثانية اجلارية أحداثها في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
وفاز نفط الوسط، ممثل أندية العراق في البطولة، 
على مضيفه دبا احلصن اإلماراتي بنتيجة 7 – 0 
أهداف، في املباراة التي أقيمت مســاء اول امس 

ليتأهل بذلك الى دور نصف النهائي للبطولة.
واستهل نفط الوسط مشــواره بخسارة امام 
البطائــح االماراتــي 1 - 3 اهــداف، وفي اللقاء 
الثاني تغلب على الشــارقة االماراتي بنتيجة 6 
- 2 اهداف.ويلعب نفط الوسط ضمن اجملموعة 
الثالثة لبطولــة خورفكان الدولية الثانية لكرة 
الصاالت اجلارية احداثها حالياً في دولة االمارات 

العربية.

صاالت نفط الوسط 
يتأهل لنصف نهائي 

بطولة خورفكان الدولية

متابعة ـ الصباح الجديد:
فاز الكوري اجلنوبي سون هيوجن 
اإلجنليزي  توتنهــام  من جنــم 
آســيوي  العب  أفضل  بجائزة 
لعام  القــارة  خــارج  محترف 
2020، وذلك بعد أن جمع أعلى 
عدد من النقــاط عبر تصويت 
اجلمهــور وآراء اخلبراء.وتقــدم 
اجلائزة لالعب صاحب املستوى 
بــن احملترفــن خارج  األفضل 
القــارة، وذلك على مســتوى 
الوطنية. املنتخبات  أو  األندية 
وبحسب املوقع الرسمي الحتاد 
الكرة اآلســيوي نال سون هذه 
اجلائزة بعد تفوقه على اإليراني 
مهــدي تارميي صاحــب املركز 
والعراقــي علي عدنان  الثاني، 

الذي جاء ثالثاً.
وكان ســون فــاز ثــالث مرات 
آســيوي  العب  أفضل  بجائزة 
محترف خــارج القارة، ثم تألق 
مجددا خالل عام 2020، بعدما 
22 هدفــا مــع نادي  ســجل 
توتنهام.وحصــل ســون على 
جائــزة أفضل العب في الدوري 
تشرين  شــهر  خالل  اإلجنليزي 
أول املاضــي، وقد مثــل كوريا 
الوديتن  املباراتن  في  اجلنوبية 

أمام املكسيك وقطر.
وتشــكل هذه اجلائــزة إضافة 
التي  ســون  إجنــازات  لقائمة 

على  حصوله  أيضــاً  تتضمن 
جائزة أفضل العب في توتنهام 
مبوســم 2019ـ 2020، وأفضل 
العب في كوريا اجلنوبية 2020، 
وكذلك الفوز بجائزة بوشكاش 
التــي يقدمها االحتــاد الدولي 

لصاحب أفضل هدف.
وحصل ســون هيوجن من على 
25.03 نقطة يليه مهدي تارميي 
)ريو آفي/إيــران( بحصوله على 
34ر19 نقطة ثــم علي عدنان 
بحصوله  )آرسنال/أســتراليا( 
يليــه  نقطــة  56ر18  علــى 
نيكيتا روكافيتشــيا )ماكابي 
على  بحصوله  حيفا،أستراليا( 

أزمون  سردار  ثم  نقطة  39ر17 
على  بحصوله  )زينيت/إيــران( 

88ر12 نقطة.
ومت حتديــد الفائزيــن بجوائــز 
خيارات اجلمهور بعد مشاركة 
مئــات اآلالف من قــراء املوقع 
االلكترونــي لالحتاد اآلســيوي 
لكرة القدم، إلى جانب أصوات 
مايكا  وهم  املستقلن،  اخلبراء 
وروشـــن  جابر  ووائل  تشيرش 

راي.
لزوار   60% ومت تخصيص نسبة 
االحتاد  في  االلكترونــي  املوقع 
و40%  القدم،  لكرة  اآلســيوي 

للخبراء.

علي عدنان ثالث أفضل العب
 آسيوي محترف بالخارج

بغداد ـ الصباح الجديد:
حققت فرق اجليش والسليمانية 
والفتــوة وكربــالء والقاســم، 
اجلولة  منافســات  ضمن  الفوز 
التاسعة للدوري العراقي املمتاز 
بكرة اليد.وجــرت بقاعة الكرخ 
مبــاراة ديربي كرة اليــد املمتاز 

الشراكة  لفض  املتنافسن  بن 
واالنفراد بالصــدارة، بن فريقي 
نــادي الشــرطة و فريق اجليش، 
انتهت بفوز فريق اجليش ب 17-

18 واالنفراد بالصدارة برصيد 26 
نقطة.

جرت  التي  االخرى  املباريات  وفي 

ايضــا ضمن نفس املنافســات 
انتهت بفوز الســليمانية على 
ديالى 26 - 21 ، وفوز الفتوة على 
الدغــارة -32 25 ، وفــوز كربالء 
علــى الكــوت 36 - 25 ،وفــوز 
الناصرية  القاســم على بلدية 

. 29 - 34

الجيش يعزز صدارته لدوري اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي  املنتخــب  ابرم العــب 
اسامة رشــيد عقدا رسمياً مع 
نادي غازي عنتــاب التركي الذي 
املمتاز..  الــدوري  يلعب ضمــن 
وأبلغ مصــدر مقرب من الالعب 
ان رشــيد حضر لتركيــا قادماً 
من نــادي كالرا البرتغالي، ووقع 
النادي  ادارة  مع  الرسمي  العقد 
االنتقاالت  لتمثيله بعد  التركي 

الشتوية.
وهو  رشيد  شفيق  جبار  أسامة 
العب كرة قــدم عراقي هولندي 
13 كانون  اجلنســية، ولد فــي 
الثاني 1992 في مدينة كركوك 
فــي العراق.ويلعب رشــيد في 
نادي سانتا  مع  الوســط  مركز 
كالرا البرتغالــي فــي الــدوري 
البرتغالــي املمتاز ومع املنتخب 

العراقي.

اسامة رشيد ينتقل إلى غازي عنتاب التركي

بغداد ـ الصباح الجديد:
الشــباب  وزارة  كشــفت 
والرياضــة، حملــة تأهيل قبر 
ملعب  قرب  عموبابــا  املرحوم 
الشــعب الدولــي.. ونقل بيان 
للــوزارة عن املهنــدس املقيم 
قوله,  ناصر  يوسف  للمشروع 

أنه« بناًء علــى توجيهات وزير 
والرياضــة عدنــان  الشــباب 
درجال بضرورة تأهيل قبر شيخ 
املدربن عمو بابا وإظهاره بأبهى 
صورة, باشرت املالكات اخملتصة 
تزيينها  لغرض  االرضية  بفرش 
باحلدائــق والنافورات فضال عن 

أنشاء محالت  مبراحل  املباشرة 
واملالبس  باألجهــزة  مختصة 
الرياضية«.واضافت ان »التأهيل 
من  عدداً  متحف  ســيتضمن 
الصــور التاريخيــة والكؤوس 
من  االجناز  ألصحــاب  والكرات 

ابطال الكرة املستديرة«.

الشباب والرياضة تؤهل قبر الراحل عمو بابا

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
اجرى فريق ناشــئة املركز الوطني 
بكرة  الرياضية  املوهبــة  لرعايــة 
الســلة لقاء وديا ضيف فيه فريق 
محافظة  فــرع  الرياضية  املوهبة 
بابل وانتهــى اللقاء بفوز الضيوف 
بنتيجة ٤٩ نقطة مقابل ٤١ نقطة 
بقيادة احلكمــان االحتاديان ، فاضل 

بنيان وليث محمد.
الرياضية في بغداد،  مدرب املوهبة 
ابراهيم جليل ، قــال إن فريقه لم 
يلعــب منذ شــهرين ايــة مباراة 
جتريبيــة، مؤكدا عــدم رضاه عن 
األداء والنتيجة، مشيرا إلى أن املدة 
املقبلــة ستشــهد تكثيف اجراء 
املباريات الودية بهدف رفع الكفاءة 
الفنية ولغة االنسجام بن الالعبن 

لصناعة فريق متمكن.
من جانبه، أبدى مدرب موهبة بابل ، 
صالح هادي، ثقته بامكانات فريقه 
ومدى الفوائد التــي خرج بها من 

ان فريقه كان  الودي، منوها  اللقاء 
متميزا ويطمح إلى االفضل، سيما 
انــه اجرى مباريات وديــة امام فرق 
اخلطوط وسدة الهندية واجلماهير 

فريق  املقبل ســيواجه  االسبوع  و 
موهبة الديوانية. 

وذكر أن وفــد فريق تالف من احمد 
ومحمد  مديــرا  ناجــي  محمــد 
حسن شعالن مشــرفا و١٢ العبا 
تولــدات) ٢٠٠٤ _ ٢٠٠٧).. وأوضح 
أن فريــق املوهبــة الرياضية بكرة 
الســلة في بابل رفد نــادي احللة 
الــذي يلعب فــي الــدوري املمتاز 
املتميزين  الالعبــن  من  مبجموعة 
وهم) مصطفــى و مرتضى ميثم 
وحســن علي ومحمد املهدي وزيد 
علي وطيــف ابراهيم(.. وفي نهاية 
حديثه قدم املدرب شكره إلى إدارة 
املركز الوطنــي في بغداد واملدربن 
للحفاوة واالستقبال الذي ناله وفد 

فريق بابل أثناء حضوره إلى بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حققــت فــرق الشــرطة واجليش 
والقاســم ودوكان وغــاز اجلنــوب 
والبحــري، الفوز ضمن نتائج اليوم 
االول للتجمع الثاني لدوري الطائرة 
منافســات  املمتاز.وانطلقــت 
التجمــع الثانــي لبطولــة اندية 

الدرجــة املمتازة وتســتمر للمدة 
من الثالث والعشــرين من الشهر 
احلالي ولغاية التاســع والعشرين 

من نفس الشهر.
 A وكانت نتائــج مباريات اجملموعة
القاسم   ، احلبانية  الشــرطة ٣-٠ 
٣-٢ الصناعة ، دوكان ٣-٠ مصافي 

الشــمال. امــا نتائــج مباريــات 
اجملموعــة B فكانت كاالتي اجليش 
٣-٠ اربيل ، غاز اجلنوب ٣-٠ حديثة 
، البحري ٣-٠ بلــد.. وتقام مباريات 
 ، اندية  )A(التي تضــم  اجملموعــة 
البيشمركة ، الشرطة ، الصناعة ، 
دوكان ، مصافي الشمال ، القاسم 

، احلبانية في بغداد بقاعة الشعب 
لاللعاب املغلقة.

اما مباريــات اجملموعــة )B( والتي 
تضم االنديــة البحري ، غاز اجلنوب 
، اجليــش ، الدغــارة ، حديثة ، بلد ، 
اربيــل ، تقام فــي محافظة اربيل 

بقاعة كلية التربية الرياضية.

المركز الوطني في بغداد يجري لقاء 
وديا امام مواهب محافظة بابل بالسلة 

فوز للشرطة والقاسم ودوكان والجيش 
وغاز الجنوب والبحري بدوري الطائرة

مواهب كرة السلة

علي عدنان

اسامة رشيد

م/ اعالن مزايدة رقم )2( للمرة الثانية
تعلن شــركة الرشيد العامة للمقاوالت االنشائية احدى تشــكيالت وزارة االعمار واإلسكان 
والبلديات العامة الكائنة في النهضة/ قرب معارض الســيارات عن  اجراء مزايدة علنية لبيع 

دنبر موقعي جديد ودراجة نارية املبنية تفاصيله ادناه.

 وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبن باالشــتراك 
في هذه املزايدة احلضور الى مقر الشــركة في متام الســاعة العاشــرة من صباح بوم الثالثاء 

2021/2/9  مستصحبن معهم مايلي:-
1 - التأمينات القانونية البالغة ) %20 ( من مبلغ القيمة التقديرية على شكل صك مصدق ال 

مر شركة الرشيد العامة للمقاوالت االنشائية .
2 - املتمســكات الشخصية )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن( )اصل + صورة( + براء ذمة 
من الهيئة العامة للضرائب وعلى من ترســو عليه املزايدة دفع بدل البيع واجور نشــر االعالن 
وجميع املصاريف مبا في ذلك اجور اخلدمة البالغة) %2 ( من بدل االيجار خالل )7( سبعة ايام من 

تاريخ االحالة القطعية وبعكسه يعد املشتري ناكال وتصادر التأمينات ويتحمل فرق البدلن.
اخلبير املهندس
اسعد امير محمد
املدير العام وكالة ورئيس مجلس االدارة
 2021/1/24

وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة
شركة الرشيد العامة للمقاوالت االنشائية
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 حدثني أحــد العلماء العــام بحكاية 
املََهرِةِمــَن ُمصلحي  اختصه بها أحــُد 

الساعات ، وكنت أعرفه لشهرته ،
فقال :

الّي احدهم بساعته املتوقفة  حني يأتي 
عن العمل ويطلــب مني اصاحها اقول 

له :
اّن تصليحها يحتاج الى عمل ..!!

اتُرْكها وراجعني بعد أسبوع ...
فيظن صاحب الساعة أّن العمل الصاح 
ساعته يحتاج الى وقت طويل بينما كان 

ميكن ان يتم في دقائق .
والسؤال اآلن :
وملاذا التأخير ؟

واجلواب :
اّن مصلح الســاعات حــني يطلب من 
الى  يبادر  صاحب الســاعة اجرة عالية، 
رفعهــا دون توقف، ظّناً منه اّن اصاحها 

استهلك من املصلح وقتا طويا 
وهــذا ال يخلو من اجحــاف بحق الزبائن 
الذيــن وثقــوا باملصلح وائتمُنــوُه على 

ساعاتهم ...
وغياب االنصــاف في التعامــل هو من 
أســوء الصفات ، بينما كان )الساعاتي( 
مسروراً مبا يحصل عليه من األجر العالي 
دون ان يتوقف قلياً في محاسبة نفسه 
على هــذه املبالغة في اســتيفاء األجر 

العالي على مالم يُُكلِْفُه جهداً كبيراً .
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ان غياب اإلنصاف هو السبب في معظم 
حــاالت االختاف بني الزوجني ، وبني أرباب 
الســلطويني  وبني   ، وُعّمالهم  العمــل 

وسائر املواطنني .
وهو أحد أســباب النزاعات واملشــكات 

االجتماعية الكثيرة في الساحة .
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وقد يّدعى القدرَة علــى إصاح العاطل 

من املكائن واملعدات ...
َمْن ال يتمتُع بشيء منها ..!

وهذا هو لــوٌن آخر مــن االجحاف بحق 
الزبائــن، وَمْن يلجأ اليــه منهم الصاح 

اخللل فيما يعطل عنده من آليات ..
لقد ابتلــي كاتب الســطور بواحد من 
هــؤالء وبعــد أْن قام بتفكيــك املاكنة 
بذريعة اكتشاف موطن اخللل وادعى انه 

انفق مئات اآلالف من الدنانير قال :
انــا ال أريد اجرة لنفســي ، ولكن ادفعوا 
لي فقط ما أنَْفْقتُهعلى املاكنة من أجل 

اصاحها ..!!
لقد دفعنا لــه ما أراد، ولكننــا اعتبرنا 
املبلغ الكبيــر الذي َطالََبنا بــِه لوناً من 
االجحــاف بنــا، ورمبا تضمن شــيئا من 
االبتزاز أيضا، ولم نشــأ أْن يطيل الكام 
فخير املــال ما وقيَت بــه ِعرَْضَك ولكّن 
هذه القضية قــد وََضَعْتنا وجهاً لوجه 
أمام ما يجري من قبل بعض االدعياء من 
مفارقات وممارسات مؤملة ما انزل اهلل بها 

من سلطان .
وََمّردُ كلُّ تلك الصور من االجحاف وغياب 
االنصاف الى ضعــف املناعة االخاقية، 
واللهــاث الشــديد وراء كســب املال ، 

واغماض العني عن كل 
 

ليست  مبمارســاٍت  احمليطة  الشــوائب 
بعيدًة عن الغشواالبتزاز وخيانة االمانة ..
ولقد بــادر الكثير من الباعــة الى رفع 
أســعار بضائعهــم مبجــرد االعان عن 
رفع سعر الدوالر وســببوا متاعب جمة 
حتى  بل  واملستضعفني  الفقراء  ملعظم 

ملتوسطي احلال .
اّن الســعي للحصــول على املكســب 
الذي يضمن لــك ولعائلتك الرزق الوافي 
بتغطية نفقاتك مهــم ومهم للغاية ، 
أْن تكون وسيلُته مشروعة  األهم  ولكنَّ 
طاهرة، ال تدنســها اخليانــة، وال تكون 

بعيدة عن رحاب األمانة 
وهنا تكمن العظة .

أين االنصاف ولماذا غاب؟

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

العاملي  النجــم  نشــر 
عبــر  بيبــر  جاســتني 
اخلاصــة  صفحتــه 
التواصل  موقــع  علــى 
في  له  صورة  اإلجتماعي 
أثناء إعتقاله منذ ســبع 
القيادة  بســبب  سنوات 
حتت تأثير الكحول. وعلق 
على الصــورة معرباً عن 
كان  ملــا  وحزنه  أســفه 
"ليســت  وقال:  عليــه، 
لســت  أوقاتي،  أفضــل 
فخوراً مبا كانت عليه في 
حياتي، كنــت أتألم، غير 
ســعيد، مرتبك، مضلل، 
وغاضب".  فهمه،  أسيء 
احلني  ذلك  منذ  وأضاف:" 
وحتى اآلن أدركت شــيًئا 

مــا، كان اهلل قريًبا مني 
في ذلــك الوقت كما هو 
اآلن. تشــجيعي لــك أن 
"اجعــل ماضيك تذكيرًا 
إلى أي مدى أتى بك اهلل، 
ال تدع العار يفسد اليوم 
اخلاص بك، خــذ مكانك 
وشــاهد حياتــك تزدهر 
في كل ما قدره اهلل لك. 

أحبكم يا رفاق".

ما تــزال عاقــة النجم 
يامــان  جــان  التركــي 
اإليطاليــة  باملذيعــة 
لوتا  دیلیتــا  الشــهيرة 
اجلدل،  مــن  الكثير  تثير 
العديد  حتدثــت  ومؤخرا 
الصحفية  التقاريــر  من 
التركيــة عــن إمكانية 
في  للعيش  يامان  إنتقال 
إيطاليــا برفقتها. دیلیتا 
مؤخراً  انفصلــت  لوتــا 
دانييل  صديقهــا  عــن 
سكاردینا ما دفع البعض 
عاقتهــا  أن  لاعتقــاد 
يامــان بهدف  مع جــان 
إشــغال الغيــرة لــدى 

بخاصة  السابق  حبيبها 
تتابعه عبر  تزال  وأنها ما 
وهو  اخلاصة  صفحتهــا 
أيضــاً لم يلــغ متابعته 
لها. وكانت لوتا نشــرت 
كبيرة  ورد  لباقــة  صورة 
أنها لم  إال  إليها،  وصلت 

تكشف هوية مرسلها.

أثارت قبلة املمثلة املصرية 
لزوجها  حجــاج  ريهــام 
املصــري محمد  النائــب 
احتفالها  خــال  حــاوة 
بعيد مياده، ضجة كبيرة 
التواصل  وســائل  علــى 
اإلجتماعــي. القبلة التي 
في  جــاءت  اجلدل  أثــارت 
إحدى الصور التي نشرتها 
ريهام حيث تظهر اللقطة 
ريهام وهــي تقبل زوجها، 
طليــق الفنانة ياســمني 
عبد العزيــز. ورأى البعض 
التواصل  مواقــع  رواد  من 
اإلجتماعي أن ريهام حتاول 
زوجها،  اســتفزاز طليقة 
اآلخر  البعض  بينما احتج 
على هذه التعليقات التي 

تعرضت لها ريهام معدين 
نشــرتها  التي  الصور  أن 
عادية بني أي امرأة وزوجها. 
مجموعة  نشــرت  ريهام 
جتمعهــا  الصــور  مــن 
"عيد  وكتبــت:  بزوجهــا 
وأعز  حلبيبي  سعيد  مياد 
الثاني،  ونصفي  أصدقائي 
وكل شــيء فــي حياتي.. 

أحبك إلى األبد".

جاستين بيبر

ريهام حجاج 

جان يامان

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
 قبل أيام كان فؤاد املغربي الرجل اخلمســيني يتخذ من الشارع 
منــزال له. غرفــة نومه بجوار مدرســة ثانوية، ســريره رصيف 
وغطاؤه سماء مدينة الصخيرات، 30 كيلومترا جنوب العاصمة 

املغربية الرباط.
وكانت األقدار والظروف االجتماعية القاسية قد دفعت فؤاد إلى 
التشرد، ساعدته أن يلتقي شــباب من النشطاء االجتماعيني، 
اللذين وفروا له املأوى ليصبح فردا من أســرة "القرية الدافئة". 

وهو ال يحظى اليوم بالدفء حسب، بل بأسرة جديدة وأصدقاء.
يقول بكل عفوية و بابتسامة لم تنزعها منه ظروفه القاهرة " 
نعيش هنا كإخوة، نتشارك الطعام في مائدة واحدة و املبيت في 
نفس اخليام و جتمعنا الظروف نفسها ونتقاسم املصير نفسه".
"القريــة الدافئة" مبادرة إنســانية شــعارها "التطوع..عطاء 
يلزمنا"،  أطلقها شباب املنظمة املغربية للكشافة واملرشدات، 
جمعية "بســمة"، وجمعيــة الســبيل للتنميــة والتكافل 
االجتماعي، هدفها تقدمي الدعم لألشخاص املشردين وإيواءهم، 
ســيما في ظل موجة البرد القارس التي تعرفها الباد في هذه 

املدة، من خال توفير املأوى والدفء واملابس والطعام.
وتتألف "القرية الدافئة" من خيــم متفرقة، مت نصبها في أحد 
املاعب مبدينة الصخيرات، تأوي كل واحدة منها أربعة أشخاص، 

كما تتوفر على دورات مياه ومطبخ.

الصباح الجديد - وكاالت:
ســيكون باليه "ألف ليلــة وليلة" الذي وضعــه في مدينة 
فاديفوســتوك الروسية مصمم الباليه "إلدار علييف" جزءا 

من ربرتوار مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ.
أعلن ذلك الفنان الروســي ومدير مســرح "ماريينســكي" 
فاليري غيرغييف فــي أثناء اللقاء بفنانــي فرقة الباليه من 
فاديفوســتوك والتي وصلت بطرســبورغ لتقدمي باليهاتها 
اجلديــدة. وانتهــت عروضها في بطرســبورغ بعــرض باليه 

تشايكوفسكي الكاسيكي "احلسناء النائمة".
يذكر أن مسرح الباليه في فاديفوستوك يعد فرعا من مسرح 
"ماريينسكي" الذي يعرض هناك مسرحياته التجريبية. وكان 
باليه "ألــف ليلة وليلة" الذي وضعــه مصمم الباليه احمللي 
إلدار علييف، إحدى تلك الباليهات التجريبية التي ســتعرض 
منذ اآلن، حسب غيرغييف، على مسرح "ماريينسكي" اجلديد 

في بطرسبورغ.
وتضمنت العــروض باليهات "قرصار"  و"احلســناء النائمة" 
و"بايادركا" إلى جانب باليه "ألف ليلة وليلة" الذي متتع بإقبال 
كبير لدى جمهور بطرســبورغ، واملستوحى من قصة شهرزاد 

في حكايات  "ألف ليلة وليلة" العربية.

باليه "ألف ليلة 
وليلة" في بطرسبورغ

"القرية الدافئة".. مبادرة مغربية 
لحماية المشردين من البرد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
استضافت قاعة اجلواهري في االحتاد 
العــام لألدباء والكتاب فــي العراق، 
جلسة استذكارية عن سيرة ومنجز 
وابــداع االديب والناقــد والصحفي 
وكذلك حفل  ابراهيم حســن،  رزاق 
)رثاء  توقيع كتاب خاص عنه بعنوان 
الراحل  اعده جنــا  الــذي  ومقاالت( 

احملامي وسام واملهندسة رباب.
ادار النــدوة الكاتب والصحفي علي 
عزيز الســيد جاســم الذي استهل 
ونســتذكر  نحتفي  "اليوم  التقدمي: 
ونؤبن االســتاذ الراحل رزاق ابراهيم 
حســن، الذي فارق احلياة في شــهر 
آيار من العام املاضي بعد صراع مرير 
مع املرض، تــاركا للمكتبة العراقية 
عشرات الكتب املطبوعة التي تصل 
الى ثاثني كتابا، واخرى غير مطبوعة 
في شتى مشــارب االبداع والثقافة 

والفنون والصحافة".
واضاف: "كان الراحل مثاال متطابقا 
املثابر  البســيط  العمالي  لصــورة 
بالعطاء  كبيرا  كان  لكنه  واملكافح، 
وغزير االنتاج والقراءة والبحث، اهتم 
جــدا مبواصلة الناس فــي افراحهم 
ملن  املســاعدة  يقــدم  واتراحهــم، 
يطلبها بروحه الطيبة من غير منة. 
كثيرة هــي املواقــف واجلوانب التي 
ميكن احلديث عنها او دراســتها من 
حيث اجلانــب االنســاني والعمالي 
للراحل كما  املتنــوع  االدبي  والنتاج 
كان هنــاك الكثير من الشــهادات 

بحقه".
جنل الراحل احملامي وسام، شكر ادارة 
االحتاد على االستضافة ووجه رسالة 
الى السادة وزير الثقافة وامني بغداد 
ومحافــظ النجف االشــرف لتكرمي 
الراحــل من خال تســمية شــارع 

باســمه، او اقامة متثــال نصفي، او 
نصب تذكاري يخلد ذكراه، ورســالة 
اخرى لاحتاد العــام لألدباء والكتاب 
في العراق لتســمية احدى القاعات 

باسمه، او عمل متثال نصفي له.
 وتابــع: اختارنــي اهلل ان اكون رفيق 
رحلته االخيرة، كان مبتســما حتى 
املوت، لوالدي رحمه  وهو على فراش 
اهلل مكتبة عامرة وثمينة جدا، كان 
ينظر اليهــا كما ينظــر الينا نحن 
اوالده، يعود تاريخها الى خمسينيات 
القــرن املاضــي. بعــد رحيله ظلت 
املكتبة مبعثــرة، زحمة من الكتب 

واالوراق والصحــف والوثائق واجملات، 
فرز  واعــادة  ترتيبهــا  علــى  نعمل 
محتوياتهــا وارشــفتها، جلمعهــا 
مستقبا بعدد من الكتب نرفد بها 

املكتبات".
 واضــاف: "ترك والــدي اربعة كتب 
منجزة، االول اســماه )اجلنس االدبي( 
في  العمالية  )الشــخصية  والثاني 
شعرية  ومجموعة  العربية(،  الرواية 
عبد  للشاعر  ســلمتها  مخطوطة 
اجلبار السندي لتدقيقها وطباعتها،  
دراسات(.  )مجموعة  الرابع  والكتاب 
ان اعمل على  خطتي املســتقبلية 

طباعــة كتاب او كتابــني في ذكرى 
رحيله كل عام".

مداخــات  شــهدت  اجللســة 
لسان  على  الراحل  عن  واستذكارات 
مجيد  حنــون  واملتابعــني:  االدبــاء 
وشــوقي كرمي حســن وطارق حرب 
وجناح هــادي كبة ومحمد الســيد 
جاسم وعكاب سالم الطاهر ومنذر 
عبد احلــر وعادل العرداوي وحســن 
عبد عيســى ويوسف عبود وشهادة 
وكلمة  الياســري  حلامد  وقصيــدة 
جريــدة الزمان القاهــا قصي منذر 

نيابة عن رئيس التحرير.

الصباح الجديد - وكاالت:
اشــتهرت شــركة Seat في العقدين 
األنيقة  الســيدان  املاضيني بســيارات 
العام طرح  واملتطورة، لكنها قررت هذا 
مناذج كــروس أوفر تنافــس من خالها 

مركبات Kodiaq احلديثة من سكودا.
وتبعا للخبراء في Seat فإن شــركتهم 
معدلني  امنوذجني  اجلاري  العام  ستطرح 
Tarraco الكروس أوفر، أول  من سيارات 
امنوذج ســيكون مبحركات TSI توربينية 
بسعة لترين وعزم 245 حصانا، ستعمل 
أوتوماتيكية   DSG علــب ســرعة  مع 
بسبع ســرعات، لتؤمن تســارعا من 0 
إلى 100 كلم/س في غضون ست ثوان، 

 288 إلى  القصوى  وستصل ســرعتها 
كلم/سا.

 TSI أما االمنوذج اآلخر فسيكون مبحركات
توربينية بعــزم 191 حصانا، ومحركات 

ديزل توربينية بعزم 190 حصانا.
وستجهز الســيارة بعدة أنظمة قيادة 
من بينهــا أنظمة مخصصة للســير 
على الطرق الوعــرة، وأنظمة للحفاظ 
على املســار على الطرقات الســريعة، 
وأنظمــة مولتيميديا متطورة، وأنظمة 
كهربائية للتحكــم بوضعيات وحركة 
مسافة  وحساسات  وكاميرات  املقاعد، 
أماميــة وخلفية، وحساســات للضوء 

واملطر.
مجهزة  بقمــرات  املركبات  وســتتوفر 
بصفــني أو ثاثة صفوف مــن املقاعد 
اخملصصــة خلمســة او ســبعة ركاب، 

وبأسعار تبدأ من 20 ألف دوالر تقريبا.

Seat األوروبية تنافس سكودا بسيارات أنيقة وقوية

جلسة استذكارية عن سيرة االديب
 والناقد والصحفي رزاق ابراهيم حسن

الصباح الجديد - متابعة:
كشــفت الفنانة الســورية جومانا 
مراد كواليس التعــارف على زوجها، 
مؤكدة إنهــا التقت به مصادفة في 
الطائرة ولم يعرف هويتها، وأشــارت 
إلــى أنها افتعلــت األزمات معه في 
فتــرة اخلطوبــة للتأكد مــن أنه لن 
يســارع بطاقها بعــد أول أزمة في 
الــزواج، ألنها ال ترغــب بحمل لقب 

مطلقة.
اســتضافتها  خال  مــراد،  وتابعت 
مع املذيع احمــد الهواري على احدى 
زوجي  "التقيت  املصرية:  الفضائيات 
علــى الطائرة مصادفــة خال رحلة 
طيران ولم يكن يعرف اني ممثلة ألنه 
ال يتابــع ما يعرض علــى التلفزيون، 
وفي اول لقاء طلب مني الزواج، وكان 
بيننا "كيميا" متت اخلطبة رســميا 

بعد شهرين، وبعد سنة مت الزواج".
واضافت: "انا بطبعي هادئة واحب ان 
ادلل زوجي، لكني افتعلت املشكات 
ايام اخلطبة، كــي اعرف مدى تعلقه 
بي وصبره علي، ألني ال اريد ان نفترق 
مع اول ازمــة بعد الزواج، فا احب ان 
الغاية  كانت  مطلقــة،  لقب  احمل 
ان اعرفــه اكثــر ســاعات الغضب 
واالنفعال، ألني ابحث عن رجل اكمل 
معه حياتي املقبلــة، خاصة وان ايام 
اخلطبة عادة تكون ايام إلظهار الوجه 
وليست  الشــخصية  من  املشــرق 
حقيقتها الكاملة. احلمد هلل كان هو 
اجمل هدية من اهلل، وألننا كنا على 
طبيعتنا ايام اخلطبة فقد جنبنا هذا 

املشكات بعد الزواج".
وبشأن توقفها عن التمثيل ملدة سبعة 
اعوام قالــت: "كانــت مرحلة مهمة 

ورعاية  االسرة  لتأسيس 
ابنــي، احــب التمثيــل 
مهنتي،  واعشق  بالطبع 
تأســيس  ملرحلة  لكــن 
صحيحة  بصورة  االسرة 

اهميتها كبيرة عندي".
الــى  جمانــة  عــادت 
التمثيــل مــن خــال 
مسلسل "خيانة عهد" 
بالقلق  تشــعر  وكانت 

والتوتر خاصة وانها متثل 
شــخصية شــريرة، لكن 

ردود االفعال اسعدتها وعوضتها 
الغياب.

وقالــت: اجلمهور احب شــخصية 
شــيرين في املسلســل، وتعاطفوا 
كانت  انها  برغــم  وصدقوها  معها 

متثل عنصر الشر في العمل".

جومانا مراد: افتعلت األزمات مع زوجي 
في فترة الخطبة ألكشف حقيقته

الصباح الجديد - وكاالت:
 "EXPAND" مؤسســتا  أعلنــت 
عملهما  اللبنانيتــان   "NANOSTECH"و
على طرح كمامة طبيــة مزودة بجزيئات 

"النانــو" القــادرة على قتــل فيروس 
كورونا.

 EXPAND مؤسســة  مدير  وقال 
حســن دخــل اهلل: "فــي ظل 
لفايروس  املتمــادي  االنتشــار 
اإلصابات  عــدد  وارتفاع  كورونا 
فعال  لقاح  وغيــاب  والوفيات، 
قــادر علــى كبــح عجلتــه، 
العاملــة  قامــت املؤسســة 
الكمامات  صناعــة  مجال  في 

الطبية وبالتعاون مع مؤسســة 
NANOSTECH، املتخصصــة في 

مجال التعقيــم ومكافحة العدوى 
الطبيعيــة  واآلفــات  والفيروســات 

بواسطة استخدام تقنيات النانو، واملمثلة 
اتفاقية  بتوقيــع  بالدكتور وســيم جابر، 
تقضي بالعمل إلنتاج كمامة طبية لبنانية 

الصنع، مزودة بجزيئات النانو، القادرة على 
كورونا  فيــروس  قتل 

بشــكل 
شــر  مبا
د  مبجر

وصوله 
إليها".

أن  وأوضــح 
تقنيــة "النانــو" "أداة تكنولوجية دقيقة 

وحديثــة، تســتعمل لقتل جميع 
وتعد  والبكتيريا،  الفيروسات  أنواع 
هذه الكمامة الساح العاملي األول 
القادر على احلد من انتشار فيروس 

كورونا.
ومنذ بدء جائحة كورونا وكل يوم نقرأ 
خبرا عــن كمامة جديــدة مبواصفات 

مميزة، منها من حتتوي على مضادات 
تســاعد بقتــل الفيروس 

صممت  من  ومنها 
دور  اشــهر  فــي 
العاملية  االزيــاء 
ضمنتها  التــي 
ت  ا هــر مجو
اضافة  وآللــئ، 
الكمامات  الى 
التــي تصنــع 
ثاثية  بطابعة 
االبعــاد مامح 
حبهــا  صا

عليها.

كمامة بتقنية "النانو" للتصدي لفيروس كورونا
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