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الكاظمي يعلن القبض على قتلة الناشطين في البصرة:

اسعار النفط تبلغ  63دوالرًا للمرة
االولى منذ بداية العام الماضي

"عصابة الموت" التي أرعبت أهلنا سقطت
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلــن رئيس مجلس الــوزراء ،القائد
العام للقوات املســلحة مصطفى
الكاظمــي صبيحة أمــس االثنني،
إلقاء القبض على ما اسماه "عصابة
املوت" في محافظة البصرة.
وقــال الكاظمــي في تغريــدة على
حســابه في تويتر ،إن "عصابة املوت
التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت
املوت في شــوارعها احلبيبة وأزهقت
أرواحــا ً زكية ،ســقطت في قبضة
أبطــال قواتنا األمنية متهيدا ً حملاكمة
عادلــة علنية" .مضيفــا :أن "قتلة
جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم،
وغــدا ً القصــاص من قاتلــي ريهام
والهاشمي وكل املغدورين  ..العدالة
لن تنام".
وكان الكاظمي تعهد نهاية الشهر
املاضي بالقصــاص من كل من تورط
بإراقــة دمــاء املواطنني ،مبــن فيهم
ضحايا املظاهرات االحتجاجية التي
اندلعت في تشــرين األول من ســنة
.2019
وكان مســؤوالن أمنيان افــادا امس
األول األحــد ،وكالــة الصحافــة
الفرنســية ،باعتقال أربعة أشخاص
«مسؤولني عن سلســلة اغتياالت»
طالت ناشــطني ،خالل االحتجاجات
املناهضة للحكومــة التي اندلعت
نهاية عــام  .2019وأدَّت إلى اإلطاحة
بحكومة رئيس الوزراء الســابق عادل
عبد املهدي.
كما قال مســؤول رفض الكشــف

في قبضة ابطال قواتنا األمنية

الكاظمي
عن اســمه في وقت الحــق ،إ ّن «قوة
اســتخباراتية متكنت مــن اعتقال
أربعة من املشتبه بهم ضمن شبكة
تتكون من  16شــخصا ً مسؤولة عن
االغتيــاالت التي وقعت فــي مدينة
البصرة ،التي استهدفت الناشطني».
وأضاف أن «املتهمني اعترفوا بجرائم
بينهــا قتــل الناشــط والصحافي
العراقي أحمد عبد الصمد وعدد آخر
من الناشطني».

اكثر من هذا ،كان شــقيق محافظ
البصرة االسبق اســماعيل مصبح
الوائلي اعلــن الســبت املاضي في
تصريــح للموقع االخبــاري "رووداو"
القاء القبض على "فرقة املوت" التي
قامت باغتيــال اخيه محمد مصبح
الوائلــي محافظ البصرة األســبق،
مؤكدا ان التحقيــق جار معهم في
مديرية استخبارات البصرة.
وقال الوائلي في ذلــك التصريح ،ان

"فرقة املــوت هــذه يتزعمها احمد
عبدالكــرمي الركابي املعروف بـ(احمد
طويسة) ،او (احمد جناة) ،نسبة المه،
وهو شــقيق (علي طويســة) الذي
اغتال رئيس هيئة علماء املســلمني
فــي البصــرة وامام جامــع البصرة
الكبير يوســف احلســان ،اواســط
."2006
الوائلــي اوضــح أيضــا ان "جهــاز
اســتخبارات البصــرة القى القبض

صندوق النقد يتوقع تعافي االقتصاد العراقي
في 2024
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التربية ال تستبعد تأجيل أو إلغاء العام الدراسي الحالي
بغداد ـ الصباح الجديد:
لــم تســتبعد وزارة التربية تأجيل
أو إلغاء العام الدارسي احلالــــي"
مشــيرة إلى "أنها تدرس مقترحا
ملعاجلة امتحانات نصف السنة".
وعلــق الوكيل االداري بــالــــوزارة
فـــاح القيســي امس االثنني في
تصريــح تابعته الصبــاح اجلديد ،
على انـبـاء تأجيل العام الـدارسـي
بالقــول "ال توجد نــيــــة للوزارة
بـتـــأجيله أو إلغائــه  ،بيــد أنها
ســتفعل في حال طلــب اللجنة
الوطنية للســامة منها ذلـــك
حتقيقا للمصلحة العامة".
وأضاف ان "خبراء الوزارة يـــدرسون

aتقريـر

مـقـتـرحا يـتـضـمـن تخصيص
أيام إلجراء امتحانات نصف السنة
للمراحــل الدراســية االبتدائيــة
الســت" ،مضيفــا ً ان "املقتــرح
أن يكــون األســبوع األول ملرحلــة
األول االبتدائــي ،واألســبوع الثاني
المتحانات الصف الثاني االبـتدائي،
والــذي يليه لـلـثـالـــث االبتدائي
وهكذا".
وبني ،أن "املوافقة عـلـى املـقـتـرح
مـن قبل هيئة الــرأي ،تتوقف على
املوقف الوبائي جلائحة كورونا للمدة
من الــ  18مـــن الشهر الـحـالـي
ولغاية  13مــن آذاراملــقــبــل"،
مــؤكــدا ً أنـه "فـي حـال حصول

زيـــادة بأعداد اإلصـابـات سيجري
االعـالن عنه العــتــمــاده".
وبشــأن املرحلــن املتوســطة
واالعدادية ،كشــف القيســي عن
"رفع مقترح بإجراء امتحانات نصف
الســنة إلكترونيا عبــر املنصات
بالتنسيق بـني اإلدارات املـدرسـيـة
والطلبة؛ لكون اعمارهم تســمح
بأداء االمتحانات إلكترونيا لـهـم”.
وناشــد وكيل الوزارة املؤسســات
اإلعالمية ووزارة الصحة واالتصاالت
وهيئة االعالم واالتصاالت وشـركات
الـــهاتف النقال" ،مبســاندة وزارة
التربية في دعم التعليم اإللكتروني
من خــال تخصيص ســاعات من

البث املباشر لبث دروس للطلبة في
املـواد العلمية لكون الـوزارة تعمل
جــاهــدة مــن أجــل تـغـطـيـة
جميع الدروس الكترونيا".
وكانــت اللجنة العليــا للصحة
والســامة ،أصــدرت العديــد من
القرارات بســبب تصاعــد اصابات
فيروس كورونا ومن بينها ان "يكون
التعليــم فــي املــدارس واملعاهد
والكليــات احلكوميــة واألهليــة
إلكترونيــا ً بــد ًءا مــن 18/2/2021
ولغايــة  4/3/2021قابلة للتمديد
حسب املوقف الوبائي ،ليتم بعدها
حتديد موعد االمتحانات احلضورية
للمراحل كافة.

منظمة الصحة العالمية:

تفشي كورونا بالصين كان أكبر من المعروف

و"ووهان" ضمت  13ساللة له منذ ديسمبر 2019
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال محققــون مــن منظمة
الصحــة العامليــة ،يبحثون في
أصــول فيروس كورونــا بالصني،
إنهم اكتشفوا عالمات تدل على
أن تفشــي الفيروس كان أوسع
بكثير فــي ووهان في ديســمبر
 2019مما كان يعتقد سابقا.
وذكــر احملقــق الرئيســي لبعثة
منظمة الصحة العاملية ،بيتر بن
امباريك ،في مقابلة أجرتها معه
شــبكة " :CNNكان الفيــروس
ينتشــر علــى نطاق واســع في
ووهان في ديسمبر ،وهو اكتشاف
جديد".
وأضــاف أن البعثــة وجدت عدة
عالمات على انتشــار في 2019
على نطاق أوســع ،مبــا في ذلك
املنشأ األول حيث كان هناك أكثر
من  12ســالة من الفيروس في
ووهان بالفعل في ديسمبر.
وأتيحــت للفريق أيضــا فرصة
للتحــدث إلــى أول مريض قال
املســؤولون الصينيون إنه أصيب
في  8ديسمبر ،وهو عامل مكتب
في األربعينــات من العمر ،وليس
لديه سجل سفر ملحوظ.
وأضــاف امباريــك ،اختصاصي
سالمة األغذية مبنظمة الصحة
العامليــة ،أن العلمــاء الصينيني
قدموا للفريــق  174حالة إصابة
بفيروس كورونا في ووهان وحولها
في ديسمبر  ،2019وهو ما "يعني
أن املرض قد أصاب ما يقدر بأكثر

بغداد ـ الصباح الجديد:
جتاوزت أســعار النفط صباح امس
االثنني حاجز الـــ 63دوالرا ً للبرميل
للمــرة األولــى منذ شــهر كانون
الثاني من العام املاضي.
وارتفعت أسعار العقود اآلجلة خلام
برنت لشهر نيسان في بورصة لندن

من  1000شخص في ووهان" في
ذلك الشهر.
وأشــار امباريك إلــى أن البعثة،
التي ضمت  17عاملا من منظمة
الصحة العامليــة و 17آخرين من
الصني ،وســعت من نــوع املادة
الوراثية للفيروس التي فحصوها
مــن حــاالت اإلصابــة املبكرة
بفيروس كورونا.
وقال امباريك إن هذا سمح لهم
بالنظر إلى عينات جينية جزئية،
بدال مــن مجرد عينــات كاملة.
ونتيجة لذلــك ،متكنوا من جمع
 13تسلســا وراثيــا مختلفــا
لفيروس كورونــا ألول مرة اعتبارا
مــن ديســمبر  .2019وميكن أن
توفر التسلسالت ،إذا مت فحصها
مــع بيانات املرضى األوســع في
الصني عبر  ،2019أدلة قيمة حول

اجلغرافيا وتوقيت تفشــي املرض
قبل هذه الفترة.
وقــال امباريــك" :بعضهــا من
األسواق ...والبعض ليس مرتبطا
باألســواق" ،مبا في ذلك ســوق
هوانان للمأكــوالت البحرية في
ووهان ،الذي يعتقد أنه لعب دورا
في انتشار الفيروس ألول مرة.
وتعتبر التغييــرات في التركيب
اجلينــي للفيروس شــائعة وغير
ضارة فــي العادة ،وحتــدث مبرور
الوقت مــع انتقال املرض وتكاثره
بني البشر أو احليوانات.
ورفــض امباريــك اســتخالص
اســتنتاجات حول مــا ميكن أن
تعنيه الســاالت الـــ 13لتاريخ
املــرض قبــل ديســمبر .لكــن
اكتشــاف العديد من املتغيرات
احملتملــة اخملتلفــة للفيروس قد

يشــير إلى أنه كان ينتشر لفترة
أطول من ذلك الشهر فقط ،كما
ذكر بعــض علماء الفيروســات
ســابقا أنه من احملتمل أن تكون
هذه املادة الوراثية أول دليل مادي
يظهــر دوليــا لدعم مثــل هذه
الفرضية.
مهام البعثة املستقبلية
وقال امباريــك إن فريق منظمة
الصحة العاملية يأمل في العودة
إلى ووهان في األشــهر الالحقة
ملواصلة حتقيقاتــه ،رغم أنه لم
يتمكن من تقدمي مواعيد محددة
لرحلة مؤكدة.
ولفت امباريك بأن "هناك حوالي
 200ألف عينــة متوفرة مؤمنة
اآلن وميكن استخدامها جملموعة
جديدة من الدراســات .سيكون
من الرائع لو متكنــا من (العمل)
مع ذلك".
وذكر أن بعض عينات االختبارات
البيولوجية األخرى التي رمبا أثبتت
فائدتها خــال مهمة ووهان ،لم
تكن متاحة لهــم أيضا ،منوها
بأنــه "مت التخلص من الكثير من
العينــات بعد بضعة أشــهر أو
أسابيع ،اعتمادا على الغرض من
سبب أخذها".
وقال امباريــك إن ظروف البعثة،
من فترات احلجر الصحي املكثفة
والتباعــد االجتماعــي ،أدت إلى
بعــض اإلحباطات ،إلــى جانب
التدقيــق العاملي في ســلوكها
ونتائجها.

على حمــزة احللفي وحيــدر فاضل
العيداني ،فيما هرب احمد طويسة،
وعباس هاشم ،واملدعو (السيد نائل)
شقيق رائد وســيد عالء املنتمني الى
فرقة املوت هذه".
وحسب شقيق احملافظ ،فإن "املنفذين
هم اكثر مــن مجموعة ،ترتبط بفرق
فيما بعضها مسؤولة عن سلسلة
اغتيــاالت في البصــرة" ،مضيفا ان
"اســماء اخــرى توجد ضمــن هذه
اجملموعــة" ،لم يفصــح عنها لدواع
امنية.
وعن اعترافــات املتهمني الذين القي
القبض عليهــم قال الوائلي ،إن "ابرز
اعترافاتهم ،هــي اغتيال الصحفي
احمــد عبد الصمــد ،واملصور صفاء
غالي ،وعضو مجلس احملافظة باسم
املوســوي الذي جنا مــن احملاولة اواخر
."2018
وفــي ايلول  ،2012اغتال مســلحون
مجهولون محافظ البصرة األســبق
محمد مصبح الوائلي ،الذي شــغل
منصب احملافظ منذ عام  2005ولغاية
عــام  ،2009وهــو ينتمــي إلى حزب
الفضيلة اإلســامي ،وفــي العامني
األخيريــن انصــرف عن السياســة
وانشغل بإدارة مشاريع جتارية.
وفــي مطلــع عــام  ،2020اغتالت
جهات مجهولة اإلعالمي أحمد عبد
الصمد ،ومصوره صفاء غالي ،اللذين
كانــا يغطيــان احداث القتــل التي
حدثت في التظاهرات.
ويفهم من تدوينــة الكاظمي على

تويتــر ان العصابــة املعتقلة نفذت
عملية اغتيــال الناشــطة املدنية،
جنان مــاذي الشــحماني "أم جنات
" ( 49عامــاً) والتــي اغتيلت في 22
كانون الثانــي  ،2020بعدما هاجمها
ورفاقها مسلحون يستقلون سيارات
مدنية في مدينــة البصرة ،كما أنها
قتلت الصحفي أحمــد عبدالصمد
ومصوره صفاء غالي في سيارتهما،
عندما كانا يغادران ساحة االعتصام
وســط البصرة ،في  10كانون الثاني
 2020وأطلق مســلحون مجهولون
الرصاص عليهما ،ما أسفر عن مقتل
عبد الصمد على الفور وإصابة صفاء
غالي الذي توفي متأثرا بجروحه بعد
ساعة من وقوع احلادث.
وريهــام شــاكر يعقــوب التــي ورد
اسمها في التدوينة ،ناشطة مدنية
نســوية كانــت تعمــل طبيبة في
مجال التغذية من البصرة ،وتعرضت
لعمليــة اغتيال بينمــا كانت داخل
ســيارتها فــي  19آب  2020من قبل
مسلحني مجهولني.
وكذلــك االمــر بالنســبة للمحلل
األمني واخلبير الســتراتيجي هشام
الهاشــمي الــذي قتــل برصــاص
مســلحني مجهولني قرب منزله في
بغداد في  6متوز .2020
ّ
تشــكل هــذه العملية األمنية
وقد
خطوة أولى في مسار حتقيق العدالة
لنحو  600مواطن ُقتلــوا في أعمال
عنــف مرتبطــة باالحتجاجات وفي
اغتياالت.

بنســبة  1.31٪وبلغت ذروتها عند
 63.27دوالرا للبرميــل .كما ارتفع
ســعر خام برنت بنســبة ،1.39%
وجــرى تداوله عند مســتوى 63.3
دوالرا للبرميل ،وارتفع في الوقـــت
ذاته سعر نفط خام غرب تكساس
بنسبة  1.4%إلى  60.2دوالرا.

الصحة تؤشر ظهور الساللة
الجديدة لفيروس كورونا في البالد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير الصحة والبيئة حســن
التميمي امس االثنني ،ظهور حاالت
من الســالة اجلديــدة لكورونا في
البالد.
وقال التميمي فــي مؤمتر صحفي،
إن "فرق الوزارة ســتنزل للشــارع
وتفرض الغرامات على اخملالفني بدءا
من اليوم الثالثــاء"  ،وتابع" :ال نريد

الضغط على املواطن بقدر احلفاظ
على الوضع الصحي".
ودعا وزيــر الصحــة املواطنني الى
"احلذر الشديد بعد ظهور الساللة
اجلديدة" ،.واســتدرك" :وفرنا جميع
االمكانيــات ملواجهــة اجلائحة"،
مشــيرا الى أن "الوباء اجلديد ميكن
ان يصيب االطفال ومت تسجيل عدة
حاالت".

الزراعة النيابية تطمئن المواطنين:
كل ما يتعلق بالقوت اليومي والغذاء
ليس مشموال بالحظر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد رئيس جلنــة الزراعــة واملياه
واالهوار سالم الشمري امس االثنني
أن املــواد الغذائيــة وكل ما يتعلق
بالقــوت اليومــي غير مشــمولة
بقــرارات حظر التجــوال التي تبدأ
يوم اخلميس املقبل .وقال الشــمري
لوكالــة الفــرات نيــوز إن "املواد
الغذائية مــن الفواكة واخلضروات

وكل مايتعلق باالستهالك اليومي
غير مشمولة بقرارات احلظر لتوفير
وتأمني االمن الغذائي للمواطن في
جميع احملافظات" .وتابع" :ستكون
لنــا متابعــة ميدانيــة فــي كل
احملافظات وســيتم تقسيم عمل
اللجان"  ،مبينا" :ســنحافظ على
اســعار املواد الغذائيــة والفواكة
واخلضروات قدر االمكان".

بسم الله الرحمن الرحيم
اض َي ًة
َيا أَ َّي ُتهَا ال َّن ْف ُس ا ْل ُم ْط َم ِئ َّن ُة ا ْر ِج ِعي إِ َل َر ِّب ِك َر ِ
َّم ْر ِض َّية َفاد ُْخ ِل ِف ِع َبا ِدي َواد ُْخ ِل َج َّن ِتي
صدق الله العيل العظيم

"نعي"

يتقدم رئيس التحرير اسامعيل زاير وارسة
الصباح الجديد باحر التعازي اىل عائلة الفقيد
السيايس الكردي املخرضم عضو املكتب السيايس
للحزب الدميقراطي الكردستاين ،والنائب األسبق
لرئييس الوزراء والجمهورية ،روز نوري شاويس،
(رحمه الله) الذي وافته املنية يوم امس اإلثنني،
عن عمر  74عاماً.
ندعو الباري عز وجل ان يلهم
اهله وذويه ومحبيه الصرب
والسلوان وان يسكنه فسيح
جناته  ،وانا لله وانا اليه
راجعون .
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النقل تنظم حملة

جامعة البصرة للنفط والغاز

دورات تدريبية وورش وحلقات نقاشية وندوات

للقضاء على تجزئة

الخطوط والنقل الجائر
بغداد ـ الصباح الجديد:
نظمت وزارة النقل الشركة العامة ألدارة
النقل اخلاص حملة موسعة للقضاء على
جتزئة اخلطوط والنقل اجلائر في البالد .
وقــال مدير عام الشــركة كــرمي اجلابري :
حسب توجيه وزير النقل مت تنظيم حملة
بحضور كل من مدير جندة الرصافة ومدير
قسم التصاريح االمنية في الوزارة و مدير
قسم الرصافة جاســم الساعدي ووممثل
عن مديرية املرور وفوج الطوارئ العاشــر
باالشــتراك مــع النقابة العامــة لعمال
النقل واالتصاالت .
واضــاف اجلابري مت تدارس ابرز املشــكالت
واملعوقات التــي تواجه عمــل منظومة
النقل اخلــاص فــي البالد وتعزيز ســبل
التعاون والتنســيق بني الشركة والقوات
االمنيــة ومديريــات املــرور ذات العالقة
لدعم عملية النقل والوصول بأداء يرتقي
مبســتوي اخلدمات التي تقدمها الشركة
الى املواطنني .

األسمدة الجنوبية تعلن
وصول ُمعدات لمصنع
إنتاج سماد الداب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنـت الشركة العامة لصناعة األسمدة
اجلنوبية إحــدى شــركات وزارة الصناعة
واملعادن عــن وصــول املُعــدات واملكائن
واألجهزة اخلاصة مبصنع إنتاج سماد الداب
الذي مت إنشــاؤه على وفق عقد املُشاركة
املُبرم مع شركة ( تربـل أي ) البريطانيـة .
وأفـــاد مدير عام الشركة خالـد كاظـم
ناجـــي أن الشركة تواصل تنفيذ األعمال
اخلاصة بإنشاء مصنع إلنتاج سماد الداب
بطاقة (  ) ٥٠٠ألف طن  /سنويا ً باملُشاركة
مــع شــركة ( تربـــل أي ) البريطانيــة ،
ُمفصحا ً عن وصول مكائن و ُمعدات املصنع
إلى موقع الشركة متهيدا ً لنصبها  ،الفتا ً
إلى أن هذا املصنع يعد األول من نوعه في
العراق وسيسهم في تغطية احتياج وزارة
الزراعة من ســماد الداب واالستغناء عن
املُستورد وتشغيل األيدي العاملـة .
فـــي ســياق آخر أضاف املديــر العام بأن
الشــركة تواصــل عمليات اإلنتــاج ملادة
ســماد اليوريا لتجهيز الشــركة العامة
للتجهيــزات الزراعية وفــق العقد املُبرم
معهــا حيث قامت يوم األحد  ١٤شــباط
بتجهيز األخيرة بـ (  ) ١٠٠٠طن من سماد
اليوريا  ،مؤكدا ً أن التجهيز ُمســتمر لسد
احتيــاج وزارة الزراعــة بالكامــل وحتقيق
االكتفاء الذاتـي .

العمل تناقش أهم

التعديالت على قانون
الرعاية االجتماعية
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثــت وكيــل وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة الدكتورة عبيــر اجللبي مع
النائــب اإلداري لرئيــس هيئــة رعاية ذوي
اإلعاقة واالحتياجــات اخلاصة علي جعفر
احللو عدة محــاور إلجراء بعض التعديالت
على قانون الرعاية االجتماعية رقم ()١٢٦
لسنة  ١٩٨٠التي من شأنها حتقيق مطالب
ذوي االحتياجات اخلاصة  .واوضحت وكيل
الــوزارة ان هذه التعديالت ستســهم في
حمايتهم ومن اهمهــا محتوى املادة ()٣٢
من القانون وتصنيف اعمار املســتفيدين
إليداعهــم في دور الدولــة حلني اكمالهم
الدراسة اجلامعية.

محليات

في خدمة المجتمع وتعزيز المسيرة العلمية
البصرة ـ سعدي السند:
تابــع مكتب “الصبــاح اجلديد”
في البصرة جانبا من أنشــطة
وفعاليــات جامعــة البصــرة
للنفــط والغــاز بالتنســيق
والتعاون مع الزمالء في قســم
عالقات واعالم اجلامعة .
فقــد نظمــت كليــة االدارة
الصناعيــة للنفــط والغــاز
في جامعــة البصــرة للنفط
والغــاز دورة تدريبية في مجال
تعلم مهــارات اللغة االجنليزية
ملوظفي وطلبــة الكلية بغية
تطويــر مهاراتهم فــي مجال
تعلم اللغة االجنليزي ملا لها من
اهمية في عصرنا احلالي .
وحاضــر فــي الــدورة املدرس
املساعد حســن ناصر شرهان
الذي اكــد ان الــدورة تتضمن
موضوعــات تعلــم مهــارات
اللغــة االجنليزيــة والتدريــب
النظري والعملي من اجل تزويد
املشــاركني باملهارات املطلوبة
نظرا ً ألهمية اللغــة االجنليزية
في الوقــت احلالي بوصفها من
اهم مســتلزمات سوق العمل
فــي االدارة املعاصــرة  ،كما ان
هذه الــدورة ســتكون امتدادا
لسلسلة دورات لتعليم مهارات
اللغــة االجنليزية بهــدف تزويد
منتسبينا وطلبتنا بفنون تعلم
اللغة االجنليزية .
واســتعرض احملاضر خالل الدورة
كيفيــة تطوير مهــارات اللغة
من خالل متابعة االفالم واالخبار
عبر القنوات الفضائية االجنبية
واهمية االرادة في تعلم املفردات
االساســية في احلياة والعودة
للقواميــس وتطويــر مهــارة
القــراءة واملالحظــات الدقيقة
لكل من يتكلم اللغة االجنليزية.
ورشة عمل عن االبتزاز
االلكتروني
وبغيــة احلفــاظ علــى اجملتمع
وشــبابنا من الظواهر السلبية
وبرعاية وحضــور رئيس جامعة
البصرة للنفــط والغاز الدكتور
محمد هليل حافــظ الكعبي
وباشــراف عميد كليــة االدارة
الصناعيــة للنفــط والغــاز

نظمت كلية االدارة
الصناعية في جامعة
البصرة للنفط والغاز
دورة تدريبية في
مجال تعلم مهارات
اللغة االنجليزية
لموظفي وطلبة
الكلية لتطوير
مهاراتهم لما لها
من اهمية في عصرنا
الحالي

جانب من ندوة تعليم مهارات اللغة االجنليزية في جامعة البصرة للنفط والغاز
الدكتــور ســامي هاشــم
الســاعدي  ،نظمــت شــعبة
االرشــاد النفســي والتوجيه
التربــوي وبالتعاون مع قســم
ادارة املشاريع النفطية وشعبة
الدراســات والتخطيــط فــي
اجلامعة وبالتعــاون مع مديرية
شــرطة البصرة ورشة العمل
املوســومة (االبتزاز االلكتروني
واثاره النفســية واالجتماعية
على الفــرد واجملتمع)  ،وبحضور
عــدد مــن القيــادات االمنية
واخملتصــن ومنظمــات اجملتمع
املدني واملؤسسات االعالمية .
وادار الورشــة املدرس املساعد
فاطمة هادي احمد  ،فيما حاضر
فيها ضابــط شــعبة اجلرائم
االلكترونية املقدم محمد عذاري
لفتة والــذي حتدث عن االختراق
االلكتروني واســاليب االختراق
عــن طريــق الهاتــف ومواقع
التواصل االجتماعي وحذر على

ضــرورة االنتبــاه الدائــم لكل االختراقات االلكترونية وبالتالي
املعلومات  ،ســيما الشخصية حصول عملية االبتزاز.
منها وعدم ترك اي ثغرات ممكنة وهدفت الورشــة إلى التوعية
في احلســابات الشخصية عبر بظاهرة االبتزاز االلكتروني التي
صفحات التواصل االجتماعي  .أصبحت شــبحا يهــدد حياة
واســتعرض لفتــة جتــارب العديد من أبنــاء اجملتمع ،.كما
اجتماعيــة لظواهــر االبتــزاز خرجت الورشــة مبجموعة من
االلكتروني مــع تقدمي الفقرات التوصيات ومنها ضرورة توعية
القانونية التي حتاســب املبتز ،أبناء اجملتمع بصور االبتزاز واليات
كما قدم مدير مركز احلاســبة حماية البيانات الشخصية عبر
االلكترونيــة املهنــدس وائــل صفحــات التواصل االجتماعي
حســن فرحان ورقة بحثية عن  ،وعدم التعامل مع الصفحات
كيفية تامني االفراد حساباتهم الوهمية او غير املعرفة ،وضرورة
الشــخصية مــن االختــراق  ،ابــاغ اجلهات االمنيــة املعنية
متطرقــا ً للجوانــب التقنيــة مبوضوع االبتزاز حــال التعرض
والفنيــة فــي هــذا اخلصوص حلالة ابتزاز ،وشدد اخملتصون على
وابرزهــا التاكيد على عدم فتح اهمية عدم التعامل مع املواقع
الروابــط املشــبوهة التي ترد املشبوهة والتطبيقات اجملهولة
من صفحات وهمية  ،مشــددا ً بوصفهــا احد مداخــل االبتزاز
علــى ضرورة ان ميتلــك املواطن االلكتروني.
وبخاصــة الشــباب والطلبة وفي ختــام فعاليات الورشــة
وعيا ً تقنيا ً لتامني انفسهم من مت تكرمي الباحثني واملســاهمني

تجارة الحبوب تواصل تجهيز بوجبة
جديدة من الحنطة المحلية

عامرعبدالعزيز
اعلنت وزارة التجارة ان مواقع الشركة
العامــة لتجارة احلبــوب في كركوك
الرفاعي والنجف والديوانية
واصلــت جتهيــز املطاحــن االهلية
واحلكومية بوجبة جديدة من احلنطة
احمللية .
واوضح مدير عام الشــركة املهندس
عبدالرحمــن اجلويبــراوي ان مجمع
تازة اخملزنــي التابع لفرع كركوك جهز
مطاحن احملافظــة بكمية ()١٤٠.٦٠٠
طن من احلنطــة احمللية  ،كما وواصل
مركــز تســويق احلويجــة جتهيــز
مطاحــن كركــوك باحلنطــه احملليه
وبكميه( )١٣٤٢.٠٨٠طنا .

واضــاف الى ان فرع النجف االشــرف
جهز املطاحــن باحلنطــة احمللية من
مجمع اخلورنق اخملزني وبلغت الكمية
اجملهــزة  ١١٦٦طنا  ،مبينــا الى فرع
الديوانية واصــل جتهيز احلصة االولى
للمطاحن مــن اجملمــع اخملزني حيث
بلغت الكمية اجملهزة  ١٠٨٠٠طن .
“ اجلويبراوي “ اكد ان صومعة الرفاعي
جهــزت مطاحن احملافظــة باحلنطة
احمللية ضمن مخصص احلصة االولى
لعــام  ، ٢٠٢١ومت خالل ايــام اجلمعة
والســبت جتهيز املطاحــن باحلنطة
احمللية من مجمع تسويق الدهيمي .
وبــن بــان الكميــة اجملهــزة
بلغت( )٩٥٠.٤٢٠طنا ليكون مجموع

ما مت جتهيــزه من مخصــص احلصة
االولــى هــو (  )١١٠٠٨.١٦٠طنا لرفد
مفردات البطاقة التموينية .
من جانب اخر واصل فرع حبوب النجف
جتهيز الــوكالء بالرز احمللــي للحصة
األولــى  ٢٠٢١من انتاج مجرشــة ابو
صخيــر احلكومية وبلغــت الكمية
اجملهزه لهذا اليــوم ( ) ١٥٧طنا  ،فيما
واصل فــرع الديوانية بتجهيز احلصة
االولى ملادة الرز احمللي الياسمني لوكالء
املواد الغذائية حيــث بلغت الكمية
اجملهزة  ٤٦٩طنــا  .واختتم مدير عام
الشركة الى اســتمرار جتهيز اجملارش
االهليــة بكميــات الشــلب لغرض
تصنيعه الى رز .

باجناح فعاليات الورشة.
وبرعاية رئيــس جامعة البصرة
للنفط والغاز وباشــراف عميد
كلية هندســة النفــط والغاز
نظمت شــعبة االرشاد التربوي
والتوجيه النفســي وبالتعاون
مــع قســم هندســة النفط
والغاز ورشــة العمل املوسومة
( استراتيجيات املقابلة اخلاصة
في احلصول على الوظائف ).
وادار فعاليات الورشــة املدرس
املســاعد فاطمة هادي احمد،
وتضمنت الورشة اربع محاضرات
تدريبية كانــت اولهما للدكتور
فراس عبد الرســول البدران عن
مقابلة العمل ومرحلة االعداد
الصفــري ،والتي حتدث فيها عن
نقطة انطالق االعداد للمقابلة
الوظيفية وصوال ملرحلة املقابلة
 ،كما قدم الدكتور وهام اسهير
لفتة االسدي محاضرة تدريبية
عن اهمية اللغة فــي املقابلة

وضرورة تطويــر الطلبة ملهارات
لغتهم خالل فترة الدراسة وابراز
اللغة خالل املقابلــة  ،واالعداد
اجليد لتطوير اللغــة مبا يتالئم
ومتطلبات الشركات وبخاصة
الشــركات االجنبية  ،كما قدم
الدكتــور محمد عبــد الوهاب
محاضــرة في اهتمــام املتقدم
باملظهــر اخلارجــي والثقافــة
العامــة والتســلح بالعلمية
واالحاطــة التامــة بطبيعــة
االســئلة املتكررة والســيطرة
على املفردات العلمية املتعلقة
بتخصــص املتقــدم للمقابلة
 ،بينما حتدث املدرس املســاعد
علي خضيــر كنيهر عن كيفية
ابراز املتقدم للمقابلة ملؤهالته
العلميــة والفنيــة ،وفي ختام
فعاليــات الورشــة مت تكــرمي
احملاضرين واملشاركني من السيد
عميــد كلية هندســة النفط
والغاز.

وزير الزراعة يدعو الى تذليل عقبات
العمل الزراعي لدعم المنتج المحلي

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزيــر الزراعــة املهندس
محمد اخلفاجــي مع جمع من
شيوخ عشائر محافظة األنبار
ووجهائها النهــوض بالقطاع
الزراعي فــي احملافظة بحضور
مدير الزراعة في احملافظة مثنى
سبتي.
وأكــد وزيــر الزراعــة علــى
مضى الــوزارة وعملها الدائم
مبســتحقات
للمطالبــة
الفالحني لغرض تنفيذ اخلطط
الزراعية ،وتوفير احلصص املائية
بالتنســيق مــع وزارة املــوارد
املائية ،فضال عن دعم الفالحني

باملرشات املتطورة.
وبني الوزير أنه ســيتم افساح
اجملال للقطاع اخلاص للمشاركة
في توفير املكننة واملستلزمات
الزراعية للفالحــن ،فضال عن
صدور تعليمات قريبا بخصوص
جدولــة الديــون املترتبة على
الفالحني.وشــدد اخلفاجــي،
على املضــي باعتمــاد تعديل
التشريعات اخلاصة باملتفرغني
الزراعيني وإيجــاد فرص العمل
املناســبة لهم ومبــا يوفر عدة
إمتيــازات منهــا إمكانية حق
التمليــك وإقامــة املشــاريع
الزراعيــة واحتســاب اخلدمة

الغــراض التقاعــد .وأوضــح
اخلفاجــي أهمية دعــم املنتج
احمللي ،واالستمرار بخطط منع
االســتيراد وحجز املواد املهربة
واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق
اخملالفني ،مؤكــدا حرص الوزارة
علــى معاجلــة كل معوقــات
العمــل في جميــع احملافظات
ودعم املنتج احمللي.
من جانبهم ،عبر شيوخ األنبار
عن ســرورهم بلقاء اخلفاجي،
واستماعه ملشــاكل الفالحني
واملزارعــن ،والعمل على إيجاد
احللول املناسبة لها ومبا يضمن
دعم وتطوير املنتج احمللي.

تقرير

تشكيل لجنة مصغرة إلعداد النظام الداخلي للمجلس الدائم للقطاع الخاص
بغداد ـ الصباح الجديد :
عقد مجلــس تطوير القطــاع اخلاص،
اجتماعــه األول بحضــور ومشــاركة
ممثلــي االحتادات واجلمعيــات والنقابات
واملنظمــات التــي متثــل القطاعــات
املنضوية حتت لواء القطاع اخلاص ،فضال
عن ممثلي اجلهات احلكومية ذات العالقة.
وترأس االجتماع وزير التخطيط الدكتور
خالد بتــال النجم الذي قال في كلمته
االفتتاحية ،ان تشكيل هذا اجمللس ميثل
خطوة متقدمة فــي طريق متكني هذا
القطــاع ،ومنحه املســاحة احلقيقية،
التــي تؤهله ،لقيــادة وريــادة التنمية،
مشــددا ،على ان التشــكيلة احلالية،
متثل مرحلة انتقاليــة ،من اجل العمل
على اإلعداد والتهيئة لتشكيل اجمللس
الدائــم ،بعد وضــع اآلليــات والنظام
الداخلي له ،من قبل هذا اجمللس املؤقت،

داعيا ممثلــي القطاع اخلــاص واجلهات
احلكوميــة املعنية ،إلــى العمل بوتيرة
عاليــة ،إلجناز املهــام املوكلــة اليهم
واستثمار الوقت ،الستكمال متطلبات
تشــكيل اجمللس الدائم خالل مدة ستة
اشهر.
وأشــار الوزير إلــى وجــود الكثير من
املشكالت والتحديات التي تواجه عمل
القطاع اخلاص ،والتي ينبغي معاجلتها
مــن قبل هــذا اجمللــس ،موضحــا اننا
بحاجــة إلى اعادة النظــر في األنظمة
والتشــريعات املتعلقــة بالتنميــة
واالقتصاد واالســتثمار ،والتي لم تعد
تتناســب مع هوية االقتصاد العراقي،
ودور القطاع اخلاص فيــه  ،الفتا إلى ان
املرحلة املقبلة ،من عمل مجلس تطوير
القطاع اخلاص ،ستشهد تشكيل جلان
فرعية ،تتولى إعداد األوراق اخلاصة بكل
قطــاع من القطاعات التــي تعمل في
القطاع اخلاص ،تتضمن بيان املشكالت

واحللــول واملقترحــات التــي ميكن من
خاللها حتسني مســتوى األداء في هذه
القطاعات .
ولفت الوزير إلى ان دور احلكومة عموما
و وزارة التخطيط علــى وجه التحديد،
كانت حريصــة على ان تكــون جميع
القطاعات اإلنتاجية واالقتصادية ممثلة
في هــذا اجمللس ،وســيكون دور الوزارة،
هو تقدمي التسهيالت والدعم املطلوب،
لتحقيق ما تضمنته إستراجتية تطوير
القطاع اخلاص مــن بنود وفق توقيتاتها
الزمنيــة ،وصوال إلى بنــاء قطاع خاص
حقيقي ،مشــددا على ضرورة اشــراك
ســيدات االعمال العراقيــات في هذا
اجمللس.
وقدم ممثلــو القطاع اخلــاص ،واجلهات
احلكوميــة ،خــال االجتمــاع ،الكثير
من املقترحــات البنّاءة ،مســتعرضني
املشــاكل واملعوقات التي تواجه عمل
القطاع اخلاص ،وخلــص االجتماع إلى

تشــكيل جلنة مصغرة تتولــى إعداد
النظــام الداخلــي للمجلــس الدائم،
فضال عن وضع آليات عقد االجتماعات
الدورية ،وتقدمي كل قطاع من القطاعات
ورقة تفصيلية عن القطاع ،بهدف وضع
اخلطة العامة لتطوير القطاع اخلاص.
وشارك في االجتماع السيد وكيل وزارة
التخطيط الدكتــور ماهر حماد ،ومدير
عام السياســات االقتصاديــة واملالية،
الدكتور عــاء الدين جعفر ،وممثلون عن
هيــأة املستشــارين و وزارات التجــارة،
والعمل والشؤون االجتماعية ،واملالية،
والبنــك املركــزي و الهيــأة الوطنية
لالســتثمار ،فيما شــارك عن القطاع
اخلاص ،رؤســاء وممثلو احتادات املقاولني
والصناعات ،والغــرف التجارية ،ورجال
االعمــال ،ومجلس االعمــال الوطني،
واجلمعيات الفالحيــة ونقابات العمال
واملطاحن والفنــادق واملطاعم ،والتأمني
والسفر والسياحة.
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االوتوقراطيون يتشبثون بالسلطات

الرئاسة اللبنانية:
الحريري يحاول فرض
أعراف حكومية جديدة

عشر سنوات على الربيع العربي من دون
ان تعرف دول االنتفاض االستقرار

متابعة ـ الصباح الجديد:
عشــر ســنوات مرت علــى ثورات
الربيع العربي التي أشــعلت فتيل
االنتفاضات الشــعبية ضد بعض
األنظمة العربية ،ســيما في مصر
وليبيا وتونس وســوريا واليمن ،من
دون ان تؤمــن االســتقرار في تلك
البلدان والتي بات بعضها يغرق في
حروب داخلية مستمرة حتى االن.
ح ّولت احلــروب في ليبيــا واليمن
هاتــن الدولتني إلى فسيفســاء
ممزقة مليليشيات متنافسة ،بينما
يتشبث «األوتوقراطيون» بالسلطة
فــي مصــر وســوريا والبحريــن،
ويكتمون كل نفحة من املعارضة،
كما اورد تقرير لصحيفة «نيويورك
تاميز».
أمــا تونــس ،التــي تعتبــر مثاال
للنجاح السياســي الوحيد لتلك
النتفاضات «ال تــزال تكافح جلني
ثمار الدميقراطيــة وتكافؤ الفرص
بــن أبناء الشــعب الواحد» ،وفقا
للصحيفة األميركية.
تقريــر «نيويــورك تاميز» قــال إن
«األمل بعصــر جديد مــن احلرية
والدميقراطيــة الــذي انتشــر في
جميع أنحاء املنطقــة حتطم إلى
حد كبير» بينما القوى األخرى التي
تدخلت بقوة للقضاء على الثورات
وإخضاع املنطقة إلرادتها مثل إيران
وروسيا وتركيا ،ازدادت قوة.
تفاقم الظلم الكامن
وأكبر أمــل أعرب عنــه املثقفون،
الذيــن حاورتهــم الصحيفة في
العاصمة واشــنطن واملنطقة ،هو
أن الربيع العربي على األقل «أعطى
الناس أمــا في إمكانيــة حتقيق
الدميقراطية».
الصحيفة حذرت أنــه «إذا تفاقم
الظلم الكامــن وراء الثورات ،فمن
املرجح أن تعــود االنتفاضات ،كما

حوّلت الحروب
في ليبيا واليمن
هاتين الدولتين إلى
فسيفساء ممزقة
لميليشيات متنافسة،
بينما يتشبث
«األوتوقراطيون»
بالسلطة في مصر
وسوريا والبحرين،
ويكتمون كل نفحة
من المعارضة

البوعزيزي بائع اخلضار الذي اطلق شرارة الربيع العربي اعلى
حدث مؤخرًا في الســودان واجلزائر
ولبنان والعراق».
منذ إعالن ترشح بوتفليقة لوالية
جديــدة ،واجلزائر تعيــش على وقع
احتجاجات في مختلف احملافظات
حتت شعار «ال للعهدة اخلامسة».
ومتثل ســوريا ،مــن نــواح كثيرة،
الســيناريو األســوأ ،حيــث أن
االنتفاضــة حتولت إلى حرب أهلية
دمــرت مدن ًــا بأكملهــا ،وفتحت
الباب أمام التنظيمــات اإلرهابية
مثل داعش والقاعدة ،وتسببت في
خروج ماليني الالجئني ،بينما ال يزال
بشار األسد في السلطة.
محمد صالح ،وهو كاتب ســوري
من حمص ،قــال للصحيفة« :منذ
الربيع العربي ،ساءت األمور أكثر».

ثم تابع «ما تغير هو أن لدينا املزيد
من القوات األجنبية التي تسيطر
دمر وأكثر
على سوريا ،بلدنا اآلن ُم ّ
انقسا ًما».
وينظــر أغلب مــن شــاركوا في
االنتفاضــات مبزيــج مــن املــرارة
واحلنــن إلــى املاضــي ويذكرون
أســبابًا مختلفة لفشــلهم وهو
«الدعم غير املتســق مــن الغرب،
وتدخل القــوى األخرى ،وعدم قدرة
املتظاهرين على صياغة مطالبهم
االجتماعية واحلقوقية إلى مطالب
سياسية واضحة» ،على حد تعبير
الصحيفة.
بشار الطلحي ،الذي دعم املتمردين
في ليبيــا واحلكومــة االنتقالية
األولى ويعمل اآلن كمحلل للصراع،

قال للصحيفة« :لم نكن ناضجني
مبا فيــه الكفاية ،لم نكن نعرف ما
هو الصراع وما هي الدميقراطية وما
هي السياســة» ،ثم تابع «اعتقدنا
أننــا بحاجة فقــط للتخلص من
البعبع ،لكننــا لم ندرك أن البعبع
قد نشر سحره فينا جمي ًعا».
ملء الفراغ
واتهــم كثيرون الواليــات املتحدة
بعــدم القيــام مبا يكفــي لدعم
االنتفاضــات« ،وترك اجملــال لدول
حليفة لألنظمة الشــمولية مثل
روسيا وإيران».
بعد  10أعــوام على الثــورة التي
أطاحــت بحكم معمــر القذافي،
ال تــزال ليبيــا غارقة فــي فوضى

سياســية وأمنيــة تفاقمهــا
التدخــات اخلارجية وحترم الليبيني
املنهكني من ثروات بالدهم الهائلة.
ففــي مصر ،رفضــت إدارة الرئيس
األميركي األســبق ،بــاراك أوباما،
وصف تولي اجليش على الســلطة
باالنقالب العســكري عــام ،2013
وفقا للتقرير.
وفــي ليبيــا ،تضــاءل التفاعــل
الغربي بعد وفاة العقيد القذافي،
مما ســاهم فــي انهيــار االنتقال
السياســي اخملطــط لــه .أما في
ســوريا ،حولت الواليــات املتحدة
تركيزهــا من دعــم املعارضة إلى
محاربة تنظيم داعش ،إلى سحب
معظم قواتها فــي عهد الرئيس
الســابق ،دونالد ترامــب ،على حد

تعبير الصحيفة.
وهرعــت قوى أخــرى ،أقــرب إلى
املنطقة في كثيــر من األحيان مع
اهتمــام أقــل بالدميقراطية ،مللء
الفــراغ .ففي ســوريا ،دخلت إيران
عبر امليليشيات لدعم قوات األسد،
بينما أرســلت روســيا جيشــها
لقصف معاقل املتمردين ،وحولت
تركيا أجزاء من شــمال البالد إلى
محمية فعلية.
أســفر النزاع في سوريا عن مقتل
 387ألف شــخص ،وفــق حصيلة
جديدة صدرت ،األربعاء ،عن املرصد
الســوري حلقــوق اإلنســان ،مــع
تســجيل أدنى زيادة ســنوية منذ
انــدالع النزاع قبل أكثر من تســع
سنوات.

قوات سوريا الديمقراطية تسلم العراق أكثر من  100عنصر داعشي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف مســؤول في قوات سوريا
الدميقراطيــة ،املدعومة من الواليات
املتحــدة ،ملوقع «صــوت أميركا» أن
القوات الكردية سلمت ما يقرب من
 100من مقاتلي داعش احملتجزين في
سوريا إلى احلكومة العراقية.
وقال املســؤول إن عملية النقل متت

األســبوع املاضي عند معبر حدودي
بني ســوريا والعراق ،وأشــار إلى أن
األشــخاص املنقولــن جميعهــم
عراقيــون كانــوا محتجزيــن فــي
مراكز احتجاز تديرها قوات ســوريا
الدميقراطية في شمال شرق سوريا.
ولم يــرد املتحــدث باســم اجليش
العراقــي يحيى رســول ،على طلب

التعليــق علــى هــذا األمــر ،لكن
مصــدرًا أمن ًيا عراق ًيا أكــد لوكالة
األنباء الفرنســية ،امس االول األحد،
أن الســلطات العراقية استقبلت
معتقلــن عراقيــن مــن القوات
الكردية السورية.
وتقول قوات سوريا الدميقراطية إنها
حتتجز حال ًيا أكثر من  10000مقاتل

من داعــش ،مبا في ذلك حوالي 2000
أجنبي .مت القبــض على معظمهم
في أعقــاب احلملــة التــي قادتها
الواليــات املتحدة عــام  2019والتي
دمرت ما يســمى بخالفة داعش في
شرق سوريا.كما يوجد نحو  70ألف
شــخص ،معظمهم مــن عائالت
مقاتلــي التنظيــم أو املتعاطفني

معه ،محتجزون فــي مخيم الهول
وغيره من معســكرات االعتقال في
شمال شــرق ســوريا .وتقول قوات
ســوريا الدميقراطيــة إن املعتقلني
ينتمون إلى حوالي  60دولة.
وذكرت األمم املتحــدة في تقرير صدر
هذا الشــهر أنه ال يزال هناك 1600
عراقي محتجزين في شــمال شرق

ســوريا النتمائهم إلى داعش.وكان
مسؤولو قوات ســوريا الدميقراطية
دعــوا دول العالــم إلى اســتعادة
مواطنيهــم احملتجزيــن ،محذريــن
من عدم امتالكهــم املوارد الكافية
لالحتفاظ بأسرى داعش وعائالتهم
إلى أجل غير مســمى ،خاصة أثناء
جائحة فيروس كورونا املستمر.

إيران تنفي البدء بإنتاج معدن اليورانيوم
الصباح الجديد ـ وكاالت:
نفــت اخلارجيــة اإليرانيــة ،امس
االثنني ،أن تكون طهــران قد بدأت
بإنتــاج معدن اليورانيــوم ،مؤكدة
أن «إيــران شــرعت مبجموعة من
األبحاث والدراسات في ذلك».
وقــال املتحــدث باســم اخلارجية
اإليرانيــة ،ســعيد خطيــب زادة:
«قضيــة الوقود املعدنــي املتطور

للمفاعالت قضية قدمية» ،الفتا إلى
أن «إيــران اعتبرت ذلك حقا لها في
مجال بحث وتطوير العلوم النووية
الســلمية ،وأوقفته مبوجب االتفاق
النووي».
وتابع « :يعتبــر اليورانيوم املعدني
ضرورة للحصول علــى هذا الوقود
املتطور ،وإيران لم تفعل أي شــيء
ســوى البحث والتطوير في مجال

الوقود».
وأشار زادة إلى أنه «إذا عاد األوروبيون
إلــى التزاماتهم ،فســتعود إيران
إلى التزاماتها في اليــوم التالي»،
مضيفا أنه «أمام أوروبا طريق سهل
إلنهاء كافة التوترات وهذا الطريق
مير عبر الوفاء بكافة االلتزامات».
وأوضح املتحدث باســم اخلارجية
اإليرانيــة أن «االتفــاق النــووي مير

مبرحلة حرجــة ،وأن البيان األوروبي
ال يساعد على إحياء االتفاق» ،كما
لفت إلى أن «سياسات واشنطن قد
فشلت ،وال ميكن لهذه السياسات
أن تســتمر على هذا النحو ،وأنهم
يعلمون أنه كلما أســرعوا في رفع
العقوبات بشــكل فعال ،سيكون
املستقبل أفضل».
هــذا وكانــت الوكالــة الدوليــة

للطاقــة الذرية قد قالــت إن إيران
شرعت في إنتاج اليورانيوم املعدني
في انتهاك لالتفاق النووي ،مشيرة
إلى أن معدن اليورانيوم يعتبر مادة
أساســية في صناعة األســلحة
النووية.
وأفــادت الوكالة بأن إيــران أنتجت
كمية صغيرة من معدن اليورانيوم
في  8فبراير ،بعد اســتيراد معدات

جديدة إلى منشــأة نووية تخضع
لتفتيش الوكالــة الدولية للطاقة
الذرية في أصفهان.
وأثار التهديد اإليراني إلنتاج معدن
اليورانيــوم قلــق الدبلوماســيني
الغربيني ألن املواد تتخطى تخصيب
اليورانيوم والذي ميكن اســتخدامه
ألغراض مدنية وهو مكون أساسي
في األسلحة النووية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتهمت رئاسة اجلمهورية اللبنانية رئيس الوزراء
املكلف ســعد احلريري ،بأنه يحاول فرض أعراف
جديدة في عملية تشــكيل احلكومة ،على نحو
يخرج عن األصول والدستور وامليثاق الوطني.
وأشارت في بيان لها ،تعقيبا على الكلمة املتلفزة
التي ألقاها احلريري مبناسبة ذكرى اغتيال والده
رئيس احلكومة األســبق رفيق احلريري ،ورد فيه:
«احلريري اســتغل ذكرى استشهاد والده ليلقي
كلمة تناول فيها مالبســات تشكيل احلكومة،
وضمنها مغالطات كثيرة وأقوال غير صحيحة
لسنا في وارد الرد عليها مفصال لتعذر اختصار
 14لقاء في بيان».
وأضافت« :تكفي اإلشارة إلى أن ما أقر به رئيس
احلكومة املكلف في كلمته ،كاف للتأكيد بأنه
يحاول من خالل تشكيل احلكومة ،فرض أعراف
جديدة خارجة عن األصول والدستور وامليثاق».
وأكد ســعد احلريري في كلمته ،أن «التشكيلة
احلكوميــة املقترحة التي قدمهــا إلى الرئيس
اللبناني ميشــال عون ،جميع الــوزراء بها من
االختصاصيــن غير احلزبيــن ،وتخلو من الثلث
الوزاري املعطل ،وأن هذا األمر هو السبيل الوحيد
إلنقاذ لبنان وانتشاله من األزمات».
وأشــار إلى أنه «لم يســتأثر بعملية تشكيل
احلكومة اجلديــدة» ،نافيا صحة اتهامات «التيار
الوطني احلر» التابع لرئيس اجلمهورية ،باالعتداء
على الصالحيات الرئاســية وحقوق املسيحيني
في احلكم.
وشــدد علــى أن «التشــكيلة احلكومية التي
ســبق وقدمها لرئيس اجلمهورية ،تضم  4وزراء
رشحهم عون بصورة مباشــرة ،إلى جانب وزير
خامس مقرب بشــكل كبير مــن رئيس البالد»،
على حد قوله.

تدريب قتالي مفاجئ
لسالح الجو اإلسرائيلي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال اجليش اإلســرائيلي ،امس االثنني ،إن قواته
اجلويــة بدأت «تدريبــا مفاجئا» علــى احلدود
الشمالية لتحسني استعداده القتالي.
وأفاد اجليش بأن إســرائيل ستشهد زيادة في
حركة الطيران خالل فترة التدريب التي تستمر
حتى األربعاء ،كما أشار إلى احتمال سماع دوي
انفجارات في شمال البالد.
وأضــاف أن التدريــب «يحاكي ســيناريوهات
قتالية على اجلبهة الشــمالية ،وســيختبر
كل العناصر في املهام األساســية لســاح
اجلو ،مبا يشــمل احلفاظ علــى التفوق اجلوي،
وحماية ســماء البالد وكذلك الهجوم وجمع
املعلومات» ،حسبما نقلت «رويترز».
اجلدير بالذكــر أن اإلعالن عن هذا التدريب ،جاء
بعد ساعات قليلة على إعالن سوري عن تصدي
الدفاعات اجلوية السورية لهجمات إسرائيلية،
هي األحدث بعد سلسلة هجمات استهدفت
أهدافا إيرانية داخل سوريا.
وقال اجليش الســوري ،امس االثنني ،أن دفاعاته
اجلوية تصدت «لعدوان إســرائيلي» في سماء
العاصمــة دمشــق .غير أن اإلعالم الســوري
الرسمي لم يقدم تفاصيل أخرى عن األهداف
التي قصفها سالح اجلو اإلسرائيلي.
وأفاد بيان للجيش السوري أن طائرات عسكرية
إسرائيلية حلقت فوق مرتفعات اجلوالن لضرب
أهداف على مشــارف دمشق ،مشــيرا إلى أن
الدفاعات اجلوية أســقطت معظم الصواريخ
من دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر
عن سقوط قتلى أو مصابني.
وقال اجليش في البيان إن دفاعاته اجلوية تواصل
التصدي لهجمات صاروخية إســرائيلية في
سماء دمشق.

تقـرير

انقسام في الحزب الجمهوري بشأن التعامل مع ترامب
الصباح الجديد  -متابعة:
هــل يُعتبر ترامــب ورقــة انتخاب ّية
رابحة ال ميكــن للجمهور ّيني التخ ّلي
عنها ،أم انه بات عبئا يجب التخ ّلص
منــه بعد اتهامــه بتحريض أنصاره
على اســتهداف الكابيتــول؟ هناك
خالف حا ّد بهــذا الصدد في صفوف
اجلمهور ّيني املنقسمني بعد محاكمة
الرئيس الســابق في إطار آل ّية العزل
الثانية بحقّ ه.
ورغــم قــرار تبرئــة ترامــب ،يعتبر
الدميوقراط ّيون أنّهم حقّ قوا انتصارًا
أخالق ًيــا وسياســ ًيا يتيــح للرئيس
ّ
للملفات
اجلديــد جو بايدن ،التفــ ّرغ
الكبــرى ،وأبرزهــا خطــة اإلنقــاذ
االقتصادي.
أما احلزب اجلمهوري ،فهو منقســم
ّ
بشــدة حيال طريقــة التعامل مع
ّ
توجه األنظار
الرئيس الســابق ،مــع ّ
إلى انتخابــات التجديــد النصفي
للكونغــرس عــام  2022التي يأمل
اجلمهور ّيــون أن يســتعيدوا خاللها
مجلســي الشــيوخ
الغالب ّيــة في
َ
والنواب.
وقال الســناتور ليندســي غراهام،
أشــد املوالني للرئيس السابق،
أحد
ّ
لتلفزيون فوكس نيوز اإلثنني« ،هدفي

حد
هو الفــوز عــام  2022لوضــع ّ
للبرنامــج األكثر تط ّر ًفــا» الذي يرى
مشددًا
أنه سينتج عن رئاسة بايدن،
ّ
علــى أنّه «ال ميكننا فعــل ذلك بدون
دونالد ترامب».
ّ
وأكــد «اســتعداده لبــدء حملة»
و»إعادة بناء احلــزب اجلمهوري» ،قائالً
مستعد للعمل معه» .وكشف
«أنا
ّ
حتدث إلى ترامب السبت املاضي،
أنّه ّ
وأنّه ينوي زيارته في فلوريدا األسبوع
املقبل.
واعتبــر الســناتور أ ّن «دونالد ترامب
ً
نشــاطا في احلزب
هو العضو األكثر
اجلمهــوري» ،وأ ّن «ت ّيــاره في أفضل
أحواله».
ويُقيم ترامب حال ًيا في دارته الفخمة
فــي فلوريداّ .
وظل قطــب العقارات
بعي ًدا من األضــواء خالل محاكمته
التاريخ ّيــة فــي مجلس الشــيوخ
علــى خلف ّيــة اتّهامــه بالتحريض
على العنف في  6ينايــر .لكنّه تابع
النقاشات ،وسرعان ما تفاعل معها
عبر بيان نشــره مع تبرئته الســبت
املاضي.
وقال الرئيــس الـ 45للواليات املتحدة
إ ّن «حركتنــا الرائعــة والتاريخيــة
والوطنية -أعيدوا ألميركا َ
عظمتها-
ال تزال في بدايتها» ،وهو لم يستبعد
ّ
الترشح للرئاسة عام .2024
وص ّوتــت غالب ّيــة أعضــاء مجلس

مجلس الشيوخ يعلن براءة ترامب من التحريض على اقتحام الكونغرس

الشــيوخ ( 57من بــن  )100لصالح
إدانــة ترامــب ،وبينهــم ســبعة
لكن إصــدار حكم إدانة
جمهورينيّ .

ثــم حكم بعــدم األهل ّية ،كان
ومن ّ
يتط ّلب غالب ّية الثلثني ( 67صوتا).
انقسامات عميقة

ومن بني الذيــن ص ّوتوا لتبرئة ترامب،
زعيم اجلمهور ّيني الســناتور ميتش
ماكونيــل الــذي اعتبــر أ ّن مجلس

مؤهل حملاكمة الرئيس
الشــيوخ غير ّ
الســابق .لكنّه وجه انتقادات الذعة
له.
أي
يوجد
«ال
ل
و
مط
خطــاب
في
وقال
ّ
ّ
ّ
شــك في أ ّن الرئيس ترامب مسؤول
من الناحيتَني العمل ّيــة واألخالقية
على إثارة أحداث ذلك اليوم».
لكن غراهام اعتبــر أ ّن ذلك اخلطاب
ّ
«ال يُع ّبر عن مــزاج اجلمهور ّيني» .غير
أ ّن زعيــم اجلمهوريني فــي مجلس
الشــيوخ ليس الداعم الوحيد الذي
قطع ارتباطه بترامب.
أما املندوبة السابقة في األمم املتحدة
ّ
واملرشحة احملتملة النتخابات الرئاسة
أيضا،
عام  2024نيكي هايلي ،اعتبرت ً
في حوار مــع مج ّلــة بوليتيكو ،أ ّن
ّ
الترشــح
امللياردير ال ميكنه بعد اآلن
ملنصب فدرالي.
وفي تصريح لشــبكة «إيه بي سي»
امس االول األحد ،اعتبر الســيناتور
بيــل كاســيدي ،أحــد اجلمهوريني
الســبعة الذين صوتّوا إلدانة ترامب،
أ ّن الرئيس الســابق ُحرم من األضواء
التي صــارت موجهة نحو بايدن و ِمن
حســابه على تويتر الذي لطاملا كان
منصته اإلعالمية األولى ،ما يعني أن
«ق ّوته ستتضاءل».
بدوره ،تو ّقع حاكم ميريالند اجلمهوري
املعتدل الري هوغان ،امس االول األحد،
على شاشة «سي إن إن» أن «نشهد

معركة حقيقيــة حول روحية احلزب
اجلمهوري فــي العامــن املقبلني».
واعتبــر أ ّن «كثــرًا مــن اجلمهور ّيني
غاضبــون لكنّهــم يفتقــرون إلى
الشجاعة لقول ذلك ،ألنهم خائفون»
من خسارة مناصبهم في االنتخابات
املقبلة.
ّ
وأكدت الصحاف ّية في شبكة «سي
بــي إس» مارغريت برينــان ،أ ّن نحو
عشرين عض ًوا جمهوريًا في مجلس
الشيوخ ص ّوتوا لصالح تبرئة ترامب،
رفضوا املشــاركة فــي حلقة حوار
تلفزيوني حول احملاكمة.
وال يــزال ترامــب يحظى بشــعبية
واســعة فــي صفــوف قاعدتــه
االنتخابيــة ،ويل ّوح تياره بترشــيح
شــخصيات مواليــة لــه ملواجهة
أعضــاء جمهوريني فــي الكونغرس
انتقدوه أو دانوه.
حتــدث ماكونيل عن
في هذا اإلطارّ ،
ّ
مرشحني حزبيني قد يكون بعضهم
يفضلهــم الرئيس الســابق
ممّــن
ّ
والبعــض اآلخر قــد ال يكون كذلك،
معتبرا أن «املهــم أن يكونوا قادرين
على الفوز» في االنتخابات.
من جهتهم ،يســعى الدميوقراط ّيون
إلــى تعميــق االنقســامات بــن
اجلمهور ّيني .وقال بايدن إنّه رغم تبرئة
يتم «الطعن» في
ترامب ،إالّ أنه لــم ّ
املوجهة إليه.
التهم
ّ
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تراجع أعداد المسافرين
عبر مطار دبي % 70
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت مؤسســة مطــارات دبي املشــغلة ملطار
دبي الدولي إن أعداد املســافرين في أزحم مطار
بالشــرق األوســط تراجعت  70باملئة إلى 25.9
مليون مســافر العام املاضي مــع تعطل قطاع
الســفر بســبب جائحة كوفيد ،-19بحسب ما
نشرت «رويترز».
انخفضت العمليات باملطار ،وهو مركز لشــركة
طيران اإلمارات ،كثيرا لعدة أشــهر في ظل قيود
السفر التي فرضتها احلكومة حتى معاودة فتح
دبي أمام الزوار القادمني من اخلارج في يوليو .
ويتوقع القطاع أن يســتغرق تعافيه سنوات في
ظل تضرر الطلب العاملي نتيجة الستمرار القيود
في شتى أنحاء العالم.
وقالت مؤسســة مطارات دبي اململوكة لإلمارة
في بيان إن مطار دبي الدولي تعامل مع 183993
رحلة في  ،2020بانخفــاض  51.4باملئة ،في حني
تراجع متوســط عدد املسافرين لكل رحلة 20.3
باملئة إلى  .188وتعامل املطار مع شحنات بلغت
 1.9مليون طن ،بانخفاض  23.2باملئة على أساس
سنوي .كان مطار دبي الدولي رابع أزحم مطار في
 ،2019وفقا جمللس املطارات الدولي.
لكن عدد  25.9مليون مســافر العام املاضي لم
يكن لينجح في جعله من بني أعلى  20مطارا من
حيث عدد املسافرين في .2019

الدوالر ينخفض ألدنى

مستوى في أسبوعين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
بــدأ الــدوالر األســبوع قابعا قــرب أدنى
مســتوى في أســبوعني امــس االثنني إذ
يشــكك املتعاملون فيما إذا كان التعافي
من اجلائحة في الواليات املتحدة ســيكون
سريعا كما هو متوقع ،بحسب ما نشرت
«رويترز».
وما زالــت بتكوين متقلبة ،إذ تراجعت إلى
املستوى املنخفض البالغ  45ألفا و914.75
دوالر بعد يوم من بلوغها مستوى قياسيا
عند  49ألفا و 714.66دوالر.
وارتفعت أكثر العمالت املشفرة رواجا في
العالم  25باملئة األسبوع املاضي ،مدفوعة
بتأييد تسال وبي.إن.واي ميلون.
ونزل مؤشــر الدوالر  0.1باملئة إلى ،90.336
قرب أدنى مستوى في األسبوع املاضي عند
 90.249وهو مســتوى لم يشهده منذ 27
يناير كانون الثاني.
وبلغ املؤشــر ذروة شــهرين عند  91.6في
اخلامس من فبراير بفعل آمال بأن االنتعاش
األمريكــي ســيفوق بقيــة االقتصادات
الكبيرة ،لكنه انخفض منذ ذلك احلني في
ظل بيانات مخيبة للتوقعات.

البنك المركزي

العراقي يبيع أكثر من
 38مليون دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من
العملة الصعبة ،امس االثنني ،بنسبة%31
لتصل الى  38مليون دوالر.
وذكر مصــدر اعالمي ٔ ،ان البنــك املركزي
العراقي شــهد خالل مزاده لبيع وشــراء
العمــات االجنبيــة اليــوم ارتفاعــا في
مبيعاتــه بنســبة  31.03%لتصل الى 38
مليونــا ً  206الــف دوالر ،غطاهــا البنك
بسعر صرف اســاس بلغ  1460دينارا ً لكل
دوالر ،مقارنة بيوم امس االحد حيث بلغت
املبيعات فيها  29مليونا ً ٔ 452الف دوالر.
ؤاضــاف ٔان جميع املبيعــات ذهبت لتعزيز
االرصدة فــي اخلارج على شــكل حواالت
واعتمادات ،فيما لم يتم الشــراء بشكل
نقدي.
ؤاشار املصدرٕ ،الى ٔان  11مصرفا قام بتلبية
طلبات تعزيز االرصدة في اخلارج.

اقتصاد

بعد تفاقم أوجه الهشاشة االجتماعية -االقتصادية القائمة

صندوق النقد يتوقع تعافي االقتصاد العراقي في 2024
متابعة ـ الصابح الجديد:
توقع صندوق النقد الدولي ،امس
االثنــن ،أن يتعافــى االقتصــاد
العراقــي تدريجيــا ،وأن تتقلص
االختــاالت ،وإن ظلــت اآلفــاق
محفوفة بالتحديات.
وقــال الصندوق في بيــان تابعته
«الصباح اجلديــد « ،انه توقع في
مشــاورات مجلســه التنفيذي
للمــادة الرابعة لعــام  2020مع
العراق ،التي عقدت في واشنطن،
أن يعــود إجمالــي النــاجت احمللي
احلقيقــي إلى مســتوى ما قبل
اجلائحــة بحلــول العــام ،2024
وأن يتراجــع عجــز املالية العامة
واحلســاب اجلــاري اخلارجي على
املدى املتوســط ،كمــا يُتوقع أن
يصل الديــن احلكومي إلى الذروة
في عام  2023ثــم ينخفض بعد
ذلك بالتدريج.
اتفــق املديــرون التنفيذيون مع
اخلــط العــام لتقييــم خبــراء
الصنــدوق ،مشــيرين إلى تفاقم
أوجــه الهشاشــة االجتماعية-
االقتصادية القائمــة في العراق
بســبب جائحــة كوفيــد19 -
والهبــوط احلــاد في اإليــرادات
النفطية.
وتستهدف مسودة موازنة 2021
احملالة على البرملان تخفيض عجز
املالية العامة الحتواء التوسع غير
املســتدام في األجور احلكومية،
وتكاليف املعاشــات التقاعدية
ولزيــادة اإليرادات غيــر النفطية،
مع زيــادة كبيرة في املســاعدات
املوجهــة حلمايــة أكثــر الفئات
هشاشة.
وأكد املديرون أن خفض اختالالت

تستهدف مسودة
موازنة  2021المحالة
على البرلمان تخفيض
عجز المالية العامة
الحتواء التوسع غير
المستدام في األجور
الحكومية ،وتكاليف
المعاشات التقاعدية
ولزيادة اإليرادات غير
النفطية

شعار صندوق النقد الدولي في واجهة املبنى
املالية العامة أمر ضروري لضمان
اســتدامة املالية العامــة وبقاء
الدين في حدود ميكن االســتمرار
في حتملهــا ،ورحبــوا بإصالحات
املاليــة العامــة التــي تخطط
السلطات إلجرائها حسبما وردت
في “الورقة البيضاء” ،وحثوا على
توخي احلــرص في حتديد أولوياتها
وعلى سرعة تنفيذها مع احلد من
تأثيرها في الفئات الهشة.
وشــددوا على أهمية تعزيز موارد
املاليــة العامة ،وإصالح شــامل
للخدمة املدنية الحتــواء فاتورة
أجور القطاع العام ،وإعادة ضبط

نظام معاشــات التقاعد لوضعه
على مســار مالي ثابت ،وينبغي
إعطاء أولوية أيضا لزيادة اإليرادات
غير النفطية وتعزيز اإلدارة املالية
العامــة للحد مــن اإلنفاق خارج
مخصصات املوازنة .واتفقوا على
أن تعديل سعر الصرف من شأنه
املساعدة على تقليص االختالالت
اخلارجية واحلفاظ على احتياطيات
النقد األجنبي .وشــددوا على أن
وجود إطار قــوي للمالية العامة،
ال يزال ضروريا لضمان مصداقية
ســعر الصــرف اجلديــد ،مقابل
الدوالر وتقليل احلاجة إلى التمويل

النقدي للموازنة في املستقبل.
وأشــار املديــرون إلــى اهتمــام
الســلطات بالدخول فــي اتفاق
للتمويــل الطارئ مــع الصندوق
لدعم جهودها من أجل االستقرار
واإلصــاح ،بينما حــث بعضهم
علــى عقــد ترتيب أطــول أجال
ملعاجلة التحديات الهيكلية.
ومن جانبه بحثت وزارة التخطيط
والبنــك الدولي ،تنفيذ املســح
االقتصــادي واالجتماعي وبرنامج
متكني الشباب في العراق.
وذكــرت وزارة التخطيط في بيان
اطلعت عليــه «الصباح اجلديد»،

أنــه «مت عقد جولــة مكثفة من
املباحثات واملناقشات بني الفريقني
الفنيني من الوزارة والبنك الدولي،
حول طبيعة الدعم الذي يقدمه
البنك الدولي في عدد من اجملاالت».
وأضافت أن «وكيل وزارة التخطيط
ماهر حماد جوهان ترأس االجتماع
وحضره مدير عام التعاون الدولي
واالستثمار احلكومي وستراتيجية
التخفيف من الفقر ،ومعاون مدير
عــام دائرة التخطيــط االقليمي
واحمللي ،وعدد مــن املعنيني ،بينما
مثل البنــك الدولي فــي العراق
رمزي نعمان والوفد املرافق له».

وجرى خالل االجتماع مناقشــة،
مشــروع املســح االقتصــادي
واالجتماعي الثالث لألســرة في
العراق ،الذي تنوي وزارة التخطيط
تنفيذه خــال العام احلالي ،2021
وكذلك جرت مناقشــة البرنامج
التدريبــي للشــمول االقتصادي،
الــذي ســيتم تعشــيقه مــع
مسارات ســتراتيجية التخفيف
من الفقر من خــال إيجاد فرص
عمل مســتدامة بالتنسيق مع
وزارة العمل والشؤون االجتماعية،
عبر تطويــر املهــارات والقدرات
الفنية للشباب.

«تيسال» تعتزم تصنيع سياراتها الكهربائية في الهند
الصباح الجديد ـ وكاالت:
اقتربت شركة صناعة السيارات
الكهربائيــة األميركية تســا
من التوصــل إلى اتفــاق إلنتاج
سياراتها في الهند ألول مرة وهو

ما يتيح لهــا فرصة جديدة ملزيد
من النمو بعد أن أقام مؤسسها
إيلون ماســك مصانع للشركة
فــي أميــركا والصــن .ونقلت
«بلومبرج» عــن مصادر مطلعة

القــول إن تســا اختــارت والية
كارناتــاكا الهنديــة وعاصمتها
مدينة بنجالور إلقامة أول مصنع
لها فــي الهند بعد محادثات مع
املســؤولني احملليني علــى مدى

ســتة أشــهر وتــدرس بجدية
إقامة املصنع في إحدى ضواحي
بنجالور.
وبحســب املصــادر فإن تســا
تدرس حاليا واقع سوق العقارات

اإلدارية فــي املنطقة التي تعتزم
إقامة مركز لألبحاث والتطويـــر
فيهــــا.
مشــيرة إلى أن تسال ركزت على
بنجالور ألنها تتشــكل لتصبح

مركــزا للســيارات الكهربائية
واملواهب في مجــال الصناعات
اجلوية .وقد أسست تسال فرعها
الهنــدي وســجلت مكاتبه في
وسط بنجالور.

انكماش االقتصاد الياباني ألول مرة منذ عام 2009
متابعة ـ الصباح الجديد:
تراجع االقتصــاد الياباني املتضرر
ج ّراء وباء كوفيــد في  2020ألول
مرة منــذ أكثر من عقــد ،لكن
االنكماش كان أقــل من املتوقع
ليختتــم العــام بشــكل قوي
بفضل انتعاش الصادرات والدعم
احلكومي الضخم ،بحســب ما
نشرت «الفرنسية».
لكــن احملللــن حــذروا مــن أن
التوقعــات لألمد القريب قد تتأ ّثر
ســلبا ج ّراء تراجع االســتهالك
احمللي نظرا للقيــود اجلديدة التي
فرضت الحتواء الفيروس وتواصل
إغــاق احلدود امام الســ ّياح قبل
أقل من ستة شــهور من املوعد
املقــرر النطالق أوملبيــاد طوكيو
الذي مت تأجيله العام املاضي.
وانكمش ثالــث أكبر اقتصاد في
العالم بنسبة  4,8في املئة العام
املاضي ،في أول انكماش ســنوي
يســجله منذ ذروة األزمة املالية
ّ
العاملية سنة .2009
لكن الرقم كان أفضل مما جاء في

استطالع لتوقعات احملللني أجرته
وكالة بلومبرغ ،وذلك بفضل األداء
ــجل مــن أكتوبر
س ّ
القوي الذي ُ
حتــى ديســمبر ،وهي فتــرة منا
االقتصاد خاللها بنسبة  12,7في
املئة مقارنة بالربع الســابق على
أساس سنوي.
ّ
شــكلت تدابيــر حتفيــز
كمــا
االقتصاد التــي أق ّرتها احلكومة
منذ بدأ كوفيد فــي إطار حزمة
بقيمة  3تريليون دوالر مصدر دعم
مهم.
وأدت األنبــاء إلى ارتفاع مؤشــر
«نيــكاي» املرجعي فــي طوكيو
بنســبة  2%االثنــن علــى وقع
اآلمال بشــأن التعافي التجاري،
ليغلــق فوق حاجــز  30ألفا ألول
مرة منذ ثالثة عقود .وقالت خبيرة
االقتصاد لدى «موديز أناليتكس»
شــاهانا موكيرجــي إن النمــو
األفضل مــن املتوقع في الفصل
الرابع مــن العــام كان مدفوعا
بـ»موقع (اليابــان) التجاري املرن»
مع ازديــاد الصــادرات واالرتفاع

احد الشوارع التجارية الرئيسة في طوكيو
الضئيل في االســتهالك اخلاص.
وأضافت أن «موجــة كوفيد-19
احمللية الثالثة والشديدة خففت
زخــم التعافــي فــي اليابان في
الشهور األخيرة من .»2020
وتابعت «لكــن مع تواصل تعافي

الصــادرات وإقــرار لقــاح فايزر،
يفترض أن تشهد الشهور املقبلة
انتعاشا أقوى».
وعلــى غــرار غيرها مــن الدول،
دخلــت اليابان في ركــود عميق
مطلع  ،2020وأعلنت أســوأ منو

فصلي فــي الربــع الثاني من أي
يســجل ،في وقــت خنقت
عام
ّ
تدابير احتواء الفيروس النشــاط
االقتصــادي الــذي أضعفه أكثر
فرض ضريبة على االستهالك في
.2019

وســمح تباطؤ اإلصابات اجلديدة
لألعمــال التجاريــة مبعــاودة
االنتعاش فــي النصف الثاني من
العام ،بينما ساهم الطلب احمللي
وصافي الصادرات في
التحســن،
ّ
على وفق ما أفادت احلكومة.
معضلــة األوملبيــاد  ،لكن عدداإلصابات عاود االرتفاع لتسجيل
أرقام قياســية أواخر ديســمبر،
ما دفــع احلكومة لفــرض حالة
طوارئ صحية جديدة في معظم
أنحاء البالد مبا فــي ذلك طوكيو
وأوساكا .وتبدو التوقعات إيجابية
على األمد البعيد ،لكن مع وجود
حتذير بشأن مطلع .2021
وقال كبير خبــراء االقتصاد لدى
«سومي تراست» نايوا أوشيكوبو
فــي مذكرة نشــرت قبيل صدور
أرقام االثنني «يبدو تراجع إجمالي
الناجت الداخلي أمــرا ال مفر منه
للربــع األول مــن  2021نظرا إلى
حــال الطــوارئ التــي أعلنتها
احلكومة في عدد من املقاطعات
اليابانية».

اعالن

الثالثاء  16شباط  2021العدد ()4598
(Tue 16 Feb 2021 issue (4598

7

8

الثالثاء  16شباط  2021العدد ()4598
)Tue. 16 Feb. 2021 issue (4598

ثقافة

قصة قصيرة

ُ
لعنة ساسوكي
أنفـه أو أسـفل بقليـل ،ثـم يصـرخ
فـي وجـه عـدوه (أووون بسـروووون) ثـم
يختـار الشـكل والكيفية التـي يتحول
لهـا ليحـارب عـدوه ،حسـب إمكانيات
كنـت أظـن أن
مقاتـل نينجـا محتـرف.
ُ
األمـر ال يتطلب سـوى هـذه العبارة ،مع
قليل من الشـجاعة والصـدق والعزمية.
لكنني فشـلت في كل محاولة جربتها
مع نفسـي سـاعتها .وتوقعـت معرفة
السبب ألنني أسـتخدم فن الكوجا في
غيـر محلـه ،فأنا لـم أدخل فـي معركة
مع شـرير كهانزو هاتـوري .ورمبا مفعول
هذا الفن سـيعمل في سـاحة العراك.
لهـذا قـررت بعـد أيـام مـن التفكيـر
قررت
حين انتهـت حلقـات املسلسـل،
ُ
أن أختـار صديقـا ً لـي شـبيها ً بجامبـو
اجلبـار ،ومن الشـروط الواجبـة أن يكون
ضخمـا ً وطيبـا ً ووفيـا ً فـي الوقـت ذاته.
وقـد وجـدت هـذه الصفـة فـي صبـي
جـار يُدعى(جبـار) .وال أصـف الفرحـة
التـي طارت بـي حني الحظت أن اسـمه
قريـب مـن اسـم (جامبـو اجلبـار) فـي
املسلسـل .علـى الرغـم مـن معرفتـي
بـه السـابقة لكنهـا معرفة بسـيطة،
غيـر أننـي حين قـررت طـرح الفكـرة
عليـه ألعـرف رأيـه ،تـراءى لـي أننـي

أنمار رحمة اهلل

نعـم سـيدي ..أتذكـر ..حـدث هـذا فـي
موسـم مـن مواسـم الصيـف .ولعلـك
مثلـي تتذكـر أيضـا ً فأنـت قريـب مـن
عمـري .أول حلقـة شـاهدتها كانـت
مـع بدايـة العطلـة الصيفيـة ..ال أنكـر
أننـي حني رأيـت (هانـزو هاتوري) الشـرير
مـن عصابـة (اإليجـا لينجا) فـي مفتتح
شـعرت كأي غشـيم
احللقـة األولـى،
ُ
باإلعجـاب اجتاهه .لكن رأيي تبدل شـيئا ً
فشـيئا ً حين اتضحـت نوايـاه ،وحين
دخـل علـى خـط االحـداث (ساسـوكي)
فتـى النينجـا املغـوار ،وأحد أميـز أبطال
القائـد (سـانادا) ..صراحـة لـم أكـن
مرتاحـا ً لرفيقـه (جامبـو اجلبـار) كثيـراً،
فقـد كان ضخمـا ً زيـادة عن اللـزوم ،ولم
يكـن يتقـن فـن (الكوجـا) ،ذلـك الفـن
السـحري اخلـارق الـذي كان يتمتـع بـه
مقاتلـو النينجـا .حتـى أن جامبـو كان
يحسـد ساسـوكي علـى امتالكـه هذا
الفـن .لكـن رأيـي تبـدل الحقـا ً حين
رأيـت مواقفـه ،وزاد إعجابي بـه بعد كل
حلقـة تنتهـي .راق لـي في جامبـو ألنه
لـم يكن قويا ً وحسـب ،بـل كان مخلصا ً
ووفيـا ً وطيبـاً ..علـى أيـة حـال ..صـارت
عينـاي ال تفارقـا ساسـوكي فـي كل
خطـوة فـي احللقـات .وحين يدخـل في
صراع مـع هانزو عدوه اللـدود ،والذي كان
كنـت
أيضـا ً يتقـن فـن (اإليجـا) اخلـارق،
ُ
ُ
وأصـرخ كمشـجع
سـاقي
أقـف علـى
ّ
مهـووس مـن مشـجعي كـرة القـدم.
ثـم تنتهي احللقـة وأعود ألفـكاري وتلك
الصـور واملشـاهد ،واشـتياقي حللقـة
جديـدة سـيعرضها التلفـاز فـي اليـوم
التالـي .وكمـا تعـرف البـد لـكل شـيء
مـن نهايـة ،وحين جـاء اليـوم الـذي
ظهـرت فيـه فـي تتـر املسلسـل عبـارة
(احللقـة األخيـرة) ،شـعرت بقلـق وخوف
شـديدين ،وطالعت احللقـة وكنت حزينا ً
جدا ً ألن كل شـيء سـينتهي ببسـاطة.
ولشـدة ضيقـي تخ ّيـل أنني أتذكـر َّ
كل
حلقـات املسلسـل إال احللقـة األخيرة!!.
نسـيتها بسـبب تفكيري املفـرط في ما
لـو أنتهـى كل شـيء!! .مـاذا لـو أختفى
ساسـوكي ولـم أسـتطع رؤيتـه مـرة
أخرى؟! .ملاذا ال يسـتمر هـذا البطل الذي
بعمـري تقريبـا ً طـوال سـنوات حياتي؟!.
ملـاذا ال ينتصـر بـدال ً عنـي فـي معاركـه
مـع هانـزو الشـرير؟! .وهذا األمـر دفعني
للتفكيـر بقضيـة فـي وقتهـا .كنـت
أتذكـر العبـارة التـي كان ساسـوكي
يضـم بكفه األمين سـبابة
يقولهـا وهـو
ُّ
كفـه األيسـر ،ثـم يلصق كفيه بشـكل
ً
جاعلا سـبابة
عمـودي أمـام وجهـه،
الكـف األميـن بالتحديـد علـى طـرف

ماذا لو أختفى ساسوكي
ولم أستطع رؤيته مرة
أخرى؟! .لماذا ال يستمر هذا
البطل الذي بعمري تقريب ًا
طوال سنوات حياتي؟!.
لماذا ال ينتصر بد ً
ال عني في
معاركه مع هانزو الشرير؟!.
وهذا األمر دفعني للتفكير
بقضية في وقتها.

عرفتـه للمـرة األولى فـي حياتـي ،متاما ً
كساسـوكي الـذي تعـرف علـى جامبو
في أولـى حلقـات املسلسـل ..صديقي
جبـار لـم يقبـل بهذا وحسـب بـل فرح
فرحـا ً كبيـراً ،ألنـه صراحـة كان معجبا ً
أيضـا ً باملسلسـل الـذي شـاهده ُّ
كل
وعرفت الحقـا ً أنه
صبيـان احلي وقتهـا.
ُ
يريـد االنتقـام مـن صبي خبيث وشـرير
قـد أتعبـه جـداً .وجلسـت سـاعة مـع
صديقـي جبـار ورتبنا الشـخصيات في
احلـي كمـا فـي املسلسـل ،وادخلنـا
فـي تعـداد الشـخصيات معلـم
مدرسـتنا وابنتـه بـدور القائد (سـنادا)
وابنتـه (يوكـي) التـي كان مغرمـا ً بهـا
ساسـوكي ،وبائع (اللبلبـي) وبقال احلي
وموظـف جبابـة الكهربـاء فـي أدوار
نسـيتها ،واكملنـا للنهايـة ترتيب كل
شـخصية فـي املسلسـل ومطابقتها
مع شـخصية فـي احلي .ولم يبـق لدينا
سـوى (هانزو) الشـرير .!!..فوقـع اختيار
صديقـي جبـار على الصبي الـذي يبعد
بشـارعني عنـا اسـمه (ع ّلوكـي) ،والذي
كان ذا أنـف ضخـم كأنـف هانـزو ،وكان
ماكـرا ً وشـريرا ً حسـب كالم جبـار فهو
زميـل لـه فـي املدرسـة ويعرفـه أكثـر
منـي ..نعـم ..لقـد كنـا فـي مدرسـة
واحـدة لكننـي لـم أتعـرف بـه بالطبع
ألنـه فـي صـف آخـر ،وحين اسـتغربت
كيـف ال يسـتطيع صبـي مثـل جبـار
بهـذه الضخامـة من التغلـب على آخر
بالعمـر نفسـه ،أجـاب جبـار :ع ّلوكـي
خبيـث ويغـدر وشـرير لكنـه يتظاهـر
بـاألدب أمام املديـر واملعلمين ،وال أعرف
ملـاذا يجتمـع حوله اآلخرون ويسـاندونه
ويتركوننـي! .وكلما دخلـت في معركة
عرفت
معـه عاقبونـي أنـا وجنـا هـو..!!.
ُ
مـن كالم جبـار أنـه ليـس بضعيف في
البنيـة ولكنـه طيـب زيـادة عـن اللزوم،
متامـ ًا كجامبـو اجلبـار الذي لو لـم يلتق
بساسـوكي ملـا تغلـب مبفـرده علـى
عـدو واحـد .ثـم اتفقت مـع صديقي أن
ننتظـر ّعلوكـي خلف سـياج املدرسـة
اخللفـي ،بعـد أن نبلغه بأننـا قد طلبناه
للعـراك فـي ذلـك املـكان .ولو سـألني
فـي سـاعتها أحدهـم هـل لديـك
مشـكلة مـع هـذا الصبي سـأجيب بـ
كنـت أبحـث عـن شـخص
ال ،لكننـي
ُ
تكمـل بـه حلقـات املسلسـل الـذي
أنتهـى فـي التلفـاز وسـأكمله أنـا .ثم
أن شـهادة صديقـي الطيـب جبـار لـم
أكذبهـا وأخذتهـا علـى محمـل اجلـد،
فكـم روى لـي عـن أحـداث ومشـاكل
كانـت لع ّلوكـي يـد فيهـا ،لكنـه كما
قـال ينجـو وتقـع فـي رأس صديقـي
السـاذج ..وجـاءت فرصتـي ..الفرصـة
التـي سـأعيد فيهـا حلقة جديـدة من
اجلـزء الثانـي مـن سلسـلة بطـوالت

من اعمال الفنان جبر علوان
فتـى النينجـا ساسـوكي ..وحينمـا
اقتربـت سـاعة احلسـم ،اجتمعنـا أنـا
وجامبـو اجلبار(صديقـي) مـن جهـة،
وهانـزو الشـرير(ع ّلوكي) وأنصـاره مـن
جهـة .وبعد صيـاح وشـتائم وتهديدات
لفظيـة ألقى بهـا ُّ
كل واحـد منا صوب
عيني ووضعت سـبابة
اآلخـر ،أغمضت
ّ
كفي األيسـر في كفي األمين ،وقربتهما
صـوب وجهي وصرخت (أوون بسـرووون..
احلصـان الطائـر) ..مرت ثوان وأنا أسـمع
وال أرى ألننـي مغمـض العينني ..أسـمع
أصـوات عفطـات متفرقـة!! ..وحين
فتحـت عينـي علـى مهـل الحظـت
أن ع ّلوكـي متـدد علـى األرض وحولـه
أصدقائـه يضحكـون .حتـى أن بائـع
(شـعر البنـات) املتجـول ،والـذي راق
لـه أن يقـف ليتفـرج علـى مشـهد
العركـة املفتـرض ،قـد هـ ّز يـده وعفط
هـو اآلخـر ضاحـكاً ..فـي احلقيقـة لـم

اهتد لسـبب املشـكلة بالضبط ،ألنني
طبقـت كل شـيء بحذافيـره كما كان
ساسـوكي يفعـل ،لكننـي لـم احتـول
إلـى حصان طائـرة ذي جناحين أبيضني
وقـرن ذهبـي ،كان فـي احللقـات يضـرب
بـه رؤوس اعـداءه فيسـقطون ،كذلـك
الـذي كان يتحـول لـه فتـى النينجـا؟!.
صدم،
ثـم أن صديقـي جبـار أيضـا ً قـد ُ
واخبرنـي أنـه كان ينتظـر منـي عركـة
باأليـادي والسـيقان والـركالت ،وعتبـه
أشـعرني باحلـزن الشـديد وخيبـة أمـل
ال أسـتطيع وصفهـا .واألمـر اآلخر الذي
أحزننـي أن ع ّلوكـي صـار يذيـع احلادثـة
فـي كل مـكان ،فـي املدرسـة أذاعهـا
بين املعلمين والتالميـذ ،وجعلهـم
يزفوننـي بين احلين واحلين بعبـارات
السـخرية والضحـك ،وصـار يأتـي إلـى
شـارعنا ليـروي احلادثـة بني نسـاء احلي
والرجـال جيراننـا ،وأصحـاب احمللات

والباعـة املتجولين ،وصـاروا كلهـم
يلقبوننـي بــساكوكي ،فـأرد عليهـم
بغضب(اسـمه ساسوكي..ساسـوكي
ال سـاكوكي) ،فيضحكـون وأمضي إلى
املنـزل كئيبـاً ،حاملـا ً بـأن ألقـن اجلميـع
درسـا ً في مهـارة فـن الكوجـا ذات يوم.
لقـد حتـول اجلميـع إلـى عشـيرة هانزو
هاتـوري ،ولـم يقـف معـي أحـد كمـا
حصل مـع ساسـوكي ووفـرة أصدقائه
ووفائهـم فـي املسلسـل .حتـى جبـار
تركنـي ورافق صبية
أشـداء في العراك،
ّ
وصـار يراقبنـي من بعيد بنظـرات كلها
حـزن ،ويتحاشـى اللقـاء معـي كأن بي
جربـاً!! .علـى أيـة حـال ..مـرت سـنوات
علـى تلـك الذكريـات ،حتـى صـار الذي
أجلسـني هنـا اليـوم ألحكي لـك هذه
احلكايـة ..فبعـد كل هـذه املـدة مـن
الزمـان ،لـم ينـس الكثيـر منهـم تلك
املواقـف ،ومازالـوا يتهكمـون مـن حلم
يصفه اآلخـرون باحلماقة وقلـة العقل..
أردت مـع جبار
فع ّلوكـي الصبـي الـذي ُ
تلقينـه درسـاً ،وحتول األمر إلى سـخرية
مريـرة علـى قلبـي لسـنوات ،هـو ذاتـه
األسـتاذ (علاء) ذو املكانـة احلساسـة
التـي فرضهـا منصبـه العالـي .وأنـا
إلـى اآلن مازلـت فـي نظـر اآلخريـن
(سـاكوكي) الفقيـر اخلبل!! .لـم أتعرف
عليـه صراحـة ،فسـيارته الفارهـة
وحمايتـه كانـوا يحجبـون النظـر إلـى
رئيسـهم ..لكـن عبارتـه (هـااااا ..
بعـدك سـاكوكي لـو عقلت) أشـعلت
فـي قلبـي الفضـول ملعرفـة صاحـب
الصـوت ..نعم إنـه هوّ ..علوكـي ..هانزو
هاتـوري الـذي لـم أنتصر عليـه!! .وكما
تـرى حدثـت احللقة األخيرة مـن حلقات
مسلسـل فتـى النينجا التي نسـيتها
قدميـ ًا كمـا أخبرتـك..
وضعـت إصبـع
ُ
كفـي األيسـر فـي باطـن الكـف األمين،
وقربتهمـا مـن وجهـي وصرخـت (أووون
بسـروون ..احلصـان الطائـر)
وانطلقت..
ُ
هـذا كل مـا عنـدي سـيدي ..ال أهتم إن
وضعتموني في السـجن أو مستشفى
انتصـرت نوعا ً مـا ..الناس
اجملانين ..لقد
ُ
الذيـن تهكمـوا منـي طـوال تلـك
السـنوات
صرت فـي أعينهم بطال ً اآلن..
ُ
نطحـة رأسـي التي غرسـتها فـي رأس
تدعـون أنهـا أرقدته
هانـزو ،والتـي كما ّ
فـي املستشـفى فـي حالـة خطيـرة،
كانـت هـي نهايـة احللقة األخيـرة التي
نسـيتها ..نعـم إنهـا قوية جـداً ،ألنني
نطحتـه بـكل تلـك املعـارك التـي كان
يخزنهـا رأسـي سـنوات لساسـوكي.

رأي

النزوح الجماعي
محمد زكي ابراهيـم

لقـد بـات واضحـا ً أن الهجـرة إلـى دول
الشـمال هـي حقيقـة واقعـة .وأن
قوافـل املهاجريـن فـي تصاعد مسـتمر.
وليـس ثمـة سـبيل لتوقـف هـذا النزوح
اجلماعـي سـوى التنمية الشـاملة ،التي
تصبـح فيهـا احليـاة الرغيـدة اآلمنـة
متاحـة للجميـع دون اسـتثناء.
لقـد سـبب لنـا الشـعور بالقصـور عـن
بلـوغ منـط العيـش الغربـي الكثيـر مـن
اإلحبـاط .لدرجـة أننـا بتنـا غيـر قادريـن

علـى صنـع منوذجنـا اخلاص .فكل شـئ
في نظرنـا أصبح مقرونا ً مبـا يتحقق في
الغـرب ،حتى لـو كان ناجما ً عن سـلوك
عدوانـي ،أو نهـب منظـم ،أو اسـتعمار
طويـل .ومـع ذلك فـإن املهاجريـن الذين
يحطـون رحالهم هنـاك ،مييلون للعيش
مـع أبنـاء جلدتهـم فـي تلـك الديـار.
وبعـض هـذه اجملتمعـات تتميـز بلـون
دينـي أو مذهبـي خـاص .فمـن الصعب
التخلي عن الثقافـة اجملتمعية .صحيح
أن األجيـال اجلديـدة تتكيـف للعيـش
بسـرعة .إال أنهـا حتتفظ مـع ذلك بجزء
منهـا ورثتـه مـن اآلبـاء ،أو تعلمتـه من

البيئـة ،وهكذا.
والغربيـون الذيـن يعانون مـن نقص في
عـدد السـكان ،يخشـون مـن طغيـان
الثقافـات الوافـدة .حتـى لـو كان ذلـك
علـى شـكل أزيـاء شـعبية .وحينمـا
كانت السـيدات املنقبـات يهبطن على
فرنسـا بكثافـة مـن شـمال أفريقيـا،
كان الفرنسـيون يتخوفـون مـن حتـول
النقـاب إلـى زي وطنـي .لكـن مـا حدث
بعـد عقـود قليلـة أن بنـات املهاجـرات
املسـلمات بـدأن يرتـدن الشـواطئ
بلبـاس البحـر ،وال يريـن فـي ذلك بأسـاً.
فالثقافـات تكابد حتوالت أيضـ ًا ،مثل أي

كائـن حـي آخر.
لقد ترسـخت فـي أذهان اجليـل املاضي،
تلـك احلركـة املهيبـة التـي صنعهـا
أدبـاء املهجـر ،وأدخلـوا فيهـا النزعـة
الرومانسـية إلـى األدب العربـي ،فـي
ذات الوقـت الـذي كانـت تقـرع فيـه
طبـول احلـرب العامليـة األولـى .ومـن
حسـن حظهـم أن البلاد األميركية لم
تتـورط فـي تلـك احلـرب ،األمر الـذي وفر
لهـم ظروفا ً مالئمـة .لكن هـذه احلركة
تالشـت برحيـل أصحابهـا ،ولـم يتبـق
منهـا سـوى مـا خلفتـه مـن آثـار .رغم
أن عـدد املهاجريـن اجلـدد تضاعف مرات

ومـرات.
والواقـع أن البلاد العربيـة تعانـي هـي
األخـرى مـن توافـد ثقافـات أجنبيـة
أيضـاً .فهنـاك اآلن مـا ال يقـل عـن
 10ماليين آسـيوي فـي دول اخلليـج.
وقـد وصلـت نسـبتهم إلـى مجمـوع
السـكان فـي إحداهـا إلـى أكثـر مـن
 .%90وبعـض هـؤالء ولـدوا علـى هـذه
األرض .والبعـض اآلخـر حتـول إلـى مالك
للشـركات والعقارات .عدا عـن العمالة
املؤقتة .وال يشـعر هـؤالء بحاجة لتعلم
العربيـة ،أو اكتسـاب ثقافة أهـل البالد،
ألنهـم يعيشـون فـي مجتمعاتهـم

اخلاصـة.
ليـس معروفـا ً حتـى اآلن فـي مـا إذا
كان هـؤالء املهاجـرون قـد أنتجـوا أدبـا ً
«مهجريـاً» أيضـاً .أو أن احليـاة العربيـة
قـد أغرتهم بالتقاط شـيء مـا .فمعنى
ذلـك إذا مـا حـدث أن الثقافـة العربيـة
قـادرة علـى العطـاء مثـل سـواها مـن
الثقافـات .لقـد أغرمنـا بالثقافـة
الغربيـة ،وطفقنـا نسـتلهم منهـا كل
يـوم مـا تنتجـه مـن نظريـات وعلـوم
وأفـكار .وبسـبب ذلـك شـددنا إليهـا
الرحـال .فهـل يفعـل اآلخـرون مثل هذا
معنـا أيضـاً؟

ترجمات

المتوسط*
ألبير كامو
ترجمة :وائل فاروق
لنظـرة زجـاج النوافـذ الفارغـة ،يضحك
ا لصبا ُح
بكل ما ميتلك من أسنان زرقاء المعة،
صفراء ،خضـراء ،حمراء؛ شـرفات تتمايل
عليها السـتائر
وبأذرع عارية ،تنشر الفتيات الغسيل.
رجل ،في نافذة ،مبنظار في يده.
مطلي بألوان البحر.
صباح رائق
ٌّ
لؤلؤة التينية تشع بياض أزهار الزنبق
املتوسط.
الظهيرة على بحر دافئ وهادئ
تقابلنـي دون صـراخ :فـي صمـت
و با بتسـا مة .
روح التينيـةِ ،قــ َد ٌم ،حجـاب مـن خجـل
فـوق صرخـات معذبـة!!
حياة التينية تدرك حدودها،
ماض واثق ،وا ًها لك! أيها املتوسط!
على ضفافـك ،مازالت تبتهـج باالنتصار

أصوات قـد صمتت،
قد آمنت بعد أن جحدتك!
هائل وخفيف،
تبعـث الثقـة ،ت ُرضـي ،تهمهـم أبديـة
َ
دقائقـك ،
وا ًهـا لـك! أيهـا املتوسـط! معجـزة
تا ر يخـك
حتتضنها مكتملة،
في انفجار ابتسامتك
عـذراء ال تفارق عذريتهـاُ ،
حتبل كينونتُها
ُ
تكتمل
بذاتِهـا إذ
املوجودات.
ُ
لتبدأ حيات َها من جديد في آالمنا.
أي رمادٍ ت ُبعث
تنطلق محلق ًة! من ّ
كعنقاء مضيئة!
أيها املتوسط! عاملك يالئمنا،
مـع الشـجرة يتوحـد اإلنسـان ،وفيهما
يتلـو الكـون ملهاته،
مموها في العدد الذهبي.
من البسـاطة الالمحـدودة دون صدمات
يتدفـق االمتالء،
أيتها الطبيعة التي ال تعرف الطفرات!
مـن زيتـون مانتوفـا ،مـن العنـزة إلـى
راعيهـا،

ال شـيء إال شـراكات ال حتصـى مـن
ا لسـكو ن .
فرجيلـوس يعانق الشـجرة ،وميليبيوس
ميضي إلـى املرعى.
أيها املتوسط!
مهد أشقر أزرق يتأرجح فيها اليقني،
كـم هـو قريـب ،آ ٍه! كـم هـو قريـب من
أيدينا،
حتى داعبته عيوننا ،وأفلتته أصابعنا.
للمسـاء اآلتـي ،مبعطفـه علـى كتفـه،
يتـرك البـاب مفتوحـا
تلعقه انعكاسـات ألسـنة اللهب ،يلج
اإلنسـا ُن بهجتـه قبـل أن يتالشـى فـي
الظالم.
هكـذا سـيرجع هـؤالء الرجال إلـى هذه
األرض ،واثقين مـن مواصلـة حياتهم،
منهكين أكثـر منهـم ضجريـن مـن
نشـوة أنهـم عرفـوا.
في قبور البحر ،ال شيء إال اخللود
هنـاك ،ينهـك األبـد نفسـه فـي املغازل
اجلنائزية
األرض الالتينية ال ترجت
كجمـرة مشـتعلة تـدور حول نفسـها

فـي دائـرة مقنعة بالسـكون،
مبال ،ال يُطال
يبزغ انتشاء الضوء ،ال
ٍ
ألبنائهـا ،هـذه األرض ،تفتـح ذراعيهـا،
وتسـ ّوي حلمهـا مـن حلمهـم،
هـؤالء ،املتخمـون ،يتجرعـون بإفـراط
ذلـك املـذاق السـري للتبـ ُّدل
ببطء يتذوقونه بينما يكتشفونه
ٍ
قري ًبـا ،مـرة أخـرى وبعدهـا ،األسـنان،
األسـنان الزرقـاء الالمعـة
نور! نور! فيه يتحقق اإلنسان
تراب شمس ،سطوع أسلحة،
جوهر أول لألجسام وللروح،
العوالم ،وت ُؤنسن،
فيك ت ُصقل
ُ
فيك نستكني ،وتسمو آالمنا
جاثم
ِقـد ٌم
ٌ
أيها املتوسط ،آه! أيها البحر املتوسط!
وحيـدون ،عراة ،بال أسـرار ،ينتظـر أبناؤك
املوت
سيعيدهم إليك املوت ،نقيون ،أخيرًا
* ترجـم النـص عـن اللغـة اإليطاليـة،
ومتـت مراجعته على األصل الفرنسـي
مبشـاركة املترجمـة ماريانا ماسـا
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التطبيعية تعلن استمرار منافسات الدوري الممتاز في ايام الحظر

العراق يشارك اليوم في االجتماع الطارئ التحاد الكرة اآلسيوي
بغداد ـ الصباح الجديد:

من املؤمــل ان يشــارك العراق
اليوم الثالثاء  16شــباط اجلاري
فــي االجتمــاع الطــارئ الذي
ســتعقده جلنة املسابقات في
االحتاد اآلســيوي لكــرة القدم
الذي سيخصص حلسم مصير
اجلوالت املقبلــة في التصفيات
االســيوية املزدوجــة املؤهلــة
إلــى مونديال كأســي العالم
فــي قطــر  2022ونهائيــات
أمم آســيا فــي الصــن ،2023
وسيعقد االجتماع عبر املنصة
اإللكترونية ،وميثــل العراق فيه
املدير اإلداري للمنتخب الوطني
باســل كوركيس ،وعضو احتاد
الكرة ،أحمد كوجر.
من جهة اخــرى ،اعلنت الهيئة
التطبيعية لالحتاد العراقي بكرة
القدم ،أنها ملتت ســلم أي قرار
رســمي بإيقاف الدوري املمتاز.
وقــال رئيس الهيئة ايــاد بينان
في حديث لبرنامج تلفزيوني إن
«كل ما ينشر عن ايقاف الدوري
هو مجرد كالم وحتليالت وال يوجد
هكذا قرار ،فليس من مصلحة
الكــرة العراقيــة واملنتخــب
الوطني ايقاف الدوري».
واضاف «لم تسجل اي اصابات
بصفــوف العبــي ومدربــي
الــدوري بشــكل مؤثــر وتكاد
تكون معدومة بــن الالعبني»،
مشــيرا ً إلى أن «كل الدول التي
تنافســنا باجملموعة مســتمرة
بدوريها برغم تسجيل بلدانها
اصابات عاليــة بالفيروس».وبني
ان «التطبيعية تشــد على يد

جانب من مباراة سابقة ملنتخبنا الوطني في التصفيات اآلسيوية

الوزارة واللجنة العليا للصحة
والسالمة وتســاند خطواتها
ولكن هنــاك قــرارات يجب ان
تكون مدروســة وبالتعاون بني
الطرفني».
واكمل أن «اجليــش البريطاني
سينزل بشــوارع املدن لتثبيت
احلظــر ورغم ذلك لــم يتوقف

دوريها ولــم يصلنا اي شــيء
رســمي من اي جهة وفي حال
وصلنــا اي توجيــه بخصوص
ايقــاف الدوري ســنقاتل حتى
نحصل على استثناء».
وفي ســياق متصل ،قال عضو
الهيئة التطبيعية أســعد الزم
إن «الهيئــة التطبيعية تعمل

وزارة الشباب والرياضة تتكفل
بأنشطة أندية سهل نينوى
قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي
استقبل وزير الشــباب والرياضة
عدنان درجال أول أمس النائب قصي
عبــاس وممثلني عن أندية ســهل
نينوى وبازوايا  ،وشمل اللقاء بحث
تفعيل قطاعي الشباب والرياضة
في منطقة السهل ودعم األندية

والتوســع باحتضــان املوهوبــن
مبختلف األلعــاب الرياضية فضالً
عن األنشطة الشــبابية اخملتلفة
التي تغطيها دوائر الوزارة .
وأوعز الوزير درجــال فورًا إلى مدير
شــباب ورياضــة نينــوى بتقدمي
جميع التســهيالت املمكنة إلى

الرياضيــن في تلــك املناطق مع
إقامــة البطــوالت والنشــاطات
والفعاليات على نفقة الوزارة من
أجــل االرتقاء بالرياضــة و قطاع
الشــباب واالســتفادة منهمــا
بالشــكل األمثــل أســوة ببقية
مناطق العراق.

المسك واإلبعاد لدى حراس المرمى

نعمت عباس*
املسك يعطي أولوية للحارس لبناء
هجمة جديــدة ،أمــا اإلبعاد فهو
نوعني ،إبعاد فعال للجانب أو خارج
امللعب وإبعاد غير فعال لألمام ،ويوم
أمس ُسجل هدف العني على مرمى
الشــارقة مبتابعة من املهاجم بعد
إبعاد غير فعال لألمــام وكثير من
األهداف ُسجلت بهذه الطريقة.
وحراســنا الصغــار يســتمتعون
باإلبعــاد ويســتعذبونه ألنهم ال
يعرفون هــذه احلقائــق ،علموهم
ودربوهــم خالل الوحــدة التدريبة

على اإلمســاك وعلى اإلبعاد وأنت
كمدرب األقرب لقدرات حراســك
فعليك أن تقدر مستوى التسديد
على ضــوء قدرات حراســك وفي
االستمرارية ســوف يتقن احلارس
املسك واإلبعاد ويعرف أوقاته ،ويوم
أمــس أبعد احلارس خالد عيســى
الكــرة للجانــب وعندمــا اقترب
املهاجم أبعدهــا بالقدم للجانب
البعيــد وأنقــذ املرمــى من هدف
مؤكد.
مسك الكرة

تقرير

* مدرب عراقي محترف

على إيجــاد البدائل واحللول من
اجل استمرار منافسات الدوري
املمتــاز مع االلتزام بالشــروط
الوقائية واالستمرار بالتعاون مع
خلية األزمة».وأضاف ،أن «الدوري
املمتاز يحظى باشــادة من قبل
االحتاد االسيوي ويعد من افضل
سبعة دوريات في اسيا وجميع

االندية سائرة بصورة طبيعية».
وتابــع ،أن «التطبيعية أعطت
في الوقت السابق  ،عندما كان
احلظر جزئيا ً  ،للفرق التي تتمرن
فرصة ســواء التي في بغداد أو
احملافظات» ،الفتا الى أن اجتماعا
مرتقبا مــع جلنة املســابقات
اليجــاد حلــول للمباريات التي

تصادف أيام احلظر الشامل».
مــن جانبها ،عقــدت جلنة كرة
الصــاالت والشــاطئية املؤمتر
الفني اخلــاص بانطالق مباريات
املرحلــة الثانيــة مــن الدوري
املمتاز لكــرة الصاالت ،بحضور
رئيس اللجنــة ،صبحي رحيم،
وأعضائها وممثلي األندية.
وجــرى ،خــال االجتمــاع،
اســتعراض النواحــي الفنية
املتعلقة مبباريات املرحلة األولى،
وتناول الســلبيات وااليجابيات،
عبر شــرح تفصيلــي من قبل
رئيس اللجنــة.ومت التطرق في
املؤمتــر الــى أهميــة مواصلة
النجاحــات التــي حتققها كرة
الصــاالت ،مع التشــديد على
األندية بضرورة احترام القوانني
واللوائــح اخلاصــة باللعبــة،
والذي القــى جتاوبا ملحوظا من
قبل ممثلي األنديــة مع ما طرح
عليهم من مقترحات تســهم
في جنــاح الــدوري والوصول به
إلى بر األمان .يشــار الى ان هذا
املوسم كان مختلفا من ناحية
التنظيم وآلية سير املباريات من
دون توقف.
وفي ســياق اخــر ،تدعــو جلنة
املسابقات في الهيأة التطبيعية
السادة مشرفي مباريات الدوري
املمتــاز مــن جميــع احملافظات
حلضــور االجتماع الــذي تعقده
اللجنة يوم األربعاء املوافق ()17
شباط احلالي في الساعة احلادية
عشــرة صباحا ً في مقر االحتاد،
لتقييم مباريــات املرحلة األولى
من الدوري واالستعداد للمرحلة
الثانيــة منه ..ويكــون احلضور
إلزاميا ً للجميع.

التايكواندو يجري منافسات الختيار
تشكيلتي تصفيـات األولمبياد وبطولة آسيا
بغداد ـ فالح الناصر:
يعقد االحتــاد املركــزي للتايكواندو
اجتماعــا للهيئــة العامــة يوم 18
شــباط اجلاري من أجــل التصويت
على النظام االساسي والتطبيع مع
قانون االحتادات الرياضية اجلديد لعام
 2021في قاعة االجتماعات في وزارة
الشباب والرياضة ،بحسب ما اعلنه
عضو احتاد اللعبة ،فالح ناعم.
وقــال ان االجتمــاع الذي ســيعقد
برئاســة رئيس احتاد اللعبة ،الدكتور
إبراهيــم البهادلي ،سيشــهد ايضا
إقــرار املنهــاج للعام احلالــي الذي
ســيتضمن اقامة بطــوالت ودورات
تدريبيــة وحتكيميــة فضــا على
التعاقد مــع خبير أجنبــي ،وحاليا
يدرس املتخصصني في االحتاد ســيرة
 3مدربــن واحد من كوريــا اجلنوبية،
ومدربــان اثنــان من إيــران ،من أجل
اختيار االفضل بينهم لالشراف على
املنتخبــات الوطنيــة بالتايكواندو،
مؤكدا ان املنهاج الذي ســيقره احتاد
التايكواندو سيراعي اجلانب الصحي
والتطــورات االخيــرة فــي جائجة

فالح ناعم
كورونا بحسب مقررات خلية األزمة،
واالمتحانات اخلاصة بنصف الســنة
الدراسية وشهر رمضان املبارك.
وذكر ان احتاده يستعد القامة تصفيات
لالعبــي املنتخب االوملبي في شــهر
اذار مــن أجل اختيار الالعبني االفضل
للمشاركة في البطوالت املؤهلة إلى
أوملبياد طوكيو وســتقام التصفيات
في قاعة الشعب املغلقة ،موضحا ان
االحتاد سيجري ايضا تصفيات الختيار
العبي املنتخب الوطني للمشــاركة
في بطولة آســيا املقــررة في لبنان

الشهر املقبل.
واشــاد ناعم بخطوات وزير الشباب
والرياضــة الكابنت عدنــان درجال ملا
قدمه مــن دعم الحتــاد التايكواندو،
مبينــا ان درجال قــدم منحة خفف
فيها العبء عن كاهل االحتاد ومت فيها
صرف رواتب عناصر املنتخب الوطني
وكذلك شــراء اجهزة النظام اجلديد
اخلاص باللعبة.
ونوه إلى ان االحتاد املركزي للتايكواندو
اقام ضمــن منهاجه للعــام ،2020
خمس دورات حتكيميــة في مناطق
اربيل والبصرة وبابــل واالنبار وبغداد،
واقيمت الدورات باشراف رئيس جلنة
احلــكام فــي االحتاد املركــزي احلكم
الدولي حسان علي ،اذ كانت الدورات
مهمــة جلميــع املشــاركني الذين
تفاعلــوا مع اخــر تطــورات اللعبة
وقانونهــا ..فــي حني نظــم بطولة
اندية العــراق للمتقدمني وضيفتها
محافظة كربالء وحققت جناحا كبيرا
بعد مستويات متميزة قدمها العبي
االندية ،اذ توج بلقبها نادي الشرطة،
تاله أمانة بغداد ،والكهرباء ثالثا.

إيقاف وغرامة لالعب
الشرطة عالء مهاوي

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــدت جلنــة االنضبــاط فــي الهيــأة
التطبيعيــة ،اليــوم االثنــن املوافــق
 ،2021/2/15اجتماعــا ملناقشــة (تصويــر
الفيديو) من مباراة (الشــرطة والصناعات
الكهربائيــة) التي جرت يــوم امس االحد
في ملعب الشــعب الدولي ،ضمن مباريات
اجلولة التاسعة عشرة من املرحلة االولى .
وبعد االطالع على املباراة املنقولة تلفزيونيا،
ومالحظــة اعتــداء الالعب عــاء مهاوي
من فريق الشــرطة علــى الالعب املنافس،
واستخدام القوة املفرطة والسلوك املشني،
تقرر َ معاقبة الالعب باحلرمان لثالث مباريات،
وغرامة مالية قدرها مليونان دينار ،استنادا
الى املادة  /2/ 50انضباط ،وبداللة املادة 110
 ، 3 /قرارا غير قابل لالستئناف.
يشــار إلى ان مهاوي يعد العبا اساســيا
ضمن صفوف منتخبنا الوطني لكرة القدم،
وسبق له متثيل أندية الكهرباء والزوراء قبل
االنتقال إلى فريق الشــرطة كما لعب في
صفوف فريق الباطن الســعودي ،وشــارك
في حتقيــق العديد من اإلجنازات في صفوف
األندية التي دافع عن الوانها.

أوجستو يلتحق بكرة

الصناعات الكهربائية
بغداد ـ الصباح الجديد:
ينتظر نادي الصناعات الكهربائية وصول
محترفه األرجنتيني ،جوســتو أوجستو،
اليوم الثالثاء ،لاللتحاق بتدريبات الفريق،
حتضيــرا للمرحلــة الثانية مــن الدوري
املمتاز.
وقــال املدرب املســاعد للصناعــات ،علي
حسني رحيمة ،في تصريح صحفي ،إن أمس
شــهد وصول احملترف املوريتانــي ،إبراهيم
شــيباني ،وقبله التحق بشــكل مباشــر
الســيراليوني فوفونــا ،الذي اشــترك في
مباراة الشرطة ،لكونه من األساس متواجد
في العراق ،الرتباطه السابق بنفط الوسط.
وأشار إلى وجود مســاعي حثيثة من إدارة
النادي ،إلصدار تأشــيرة الدخول للمحترف
املالــي ،مامادو نــداي ،ليكتمل عقد العبي
الفريق األجانب ،قبــل املرحلة الثانية التي
يهدف الصناعات فيها لالبتعاد عن مؤخرة
الترتيب.يذكــر أن الصناعــات الكهربائية،
يحتل املركز األخير في جدول ترتيب الدوري
املمتاز ،برصيد  15نقطة.

اليبزيج يمتلك فرصة هائلة لإلطاحة بليفربول اليوم بدوري األبطال

برشلونة يتسلح بانتفاضة ميسي لإلجهاز على رفاق نيمار
العواصم ـ وكاالت:
بعد نحو  4سنوات على امللحمة التي
قدمها برشلونة اإلسباني في مواجهة
باريس ســان جيرمان الفرنســي ،بدور
الـ 16لدوري أبطال أوروبا في موســم
 ،2017 /2016يعود ســان جيرمان إلى
ستاد «كامب نو» بطموحات كبيرة في
الثأر من النادي الكتالوني.ويحل ســان
جيرمان ضيفا على برشــلونة ،مساء
اليوم الثالثاء ،في ذهاب دور الـ 16لدوري
األبطال األوروبي لكرة القدم.
ويدير احلكم الهولندي بيورن كويبرس
مبــاراة ذهاب ثمن نهائــي دوري أبطال
أوروبا ،املقرر إقامتها اليوم على ملعب
كامب نو بني برشــلونة وباريس ســان
جيرمان.وأعلــن االحتــاد األوروبي لكرة
القدم (يويفا) وقوع االختيار على احلكم
الســلوفيني ســافكو فينتشيتش
ليديــر املبــاراة األخرى التي ســتقام
اليوم الثالثاء بني اليبزيج وليفربول في
بودابست.
وكان مــن املفترض أن يعــود البرازيلي
نيمار إلى ســتاد «كامب نــو» بعد 4
ســنوات العرض الرائع الذي قدمه في
صفوف برشــلونة ليقــود الفريق إلى
الفوز الكاسح ( )1-6إيابا وقلب نتيجة
املواجهــة لصالح الفريــق الكتالوني
برغم فوز ســان جيرمــان ( )0-4على
ملعبه ذهابا.
واآلن ،ينشــط نيمار في صفوف سان
جيرمــان وكان من املفتــرض أن ميثل
خطرا كبيرا يزعج برشلونة وجماهيره
خصوصــا أن الفريــق الكتالوني كان
مهددا بافتقــاد جهود مدافعه الكبير

جيــرارد بيكيه ،بســبب اإلصابة ،قبل
أن يصبح الالعب مرشــحا للعودة إلى
صفوف الفريق.
لكن اإلصابة ســتحرم ســان جيرمان
أيضا من جهود نيمــار في هذه املباراة
التي كان من املفترض أن تصبح األولى
لنيمــار في «كامب نو» منذ رحيله عن
صفوف برشــلونة في نهاية موســم
 ،2017-2016كما ســتعيد املباراة إلى
الفريقــن ذكريــات املواجهــة املثيرة
بينهما في نفــس الدور بدوري األبطال
في .2017وفاز سان جيرمان وقتها على
ملعبه ( )0-4ذهابا ولكن نيمار ورفاقه
في برشــلونة قدموا عرضــا ملحميا
ورميونتادا رائعة قلبت النتيجة النهائية
لصالح الفريق من خالل الفوز ( )1-6في
مباراة اإلياب ببرشلونة ليفوز برشلونة
( )5-6في مجموع املباراتني ويتأهل لدور
الثمانية.
وكان نيمار هو أفضل العب في املباراة
التي فــاز فيها برشــلونة ( )1-6ولكن
صورته لم تتصــدر الصفحات األولى
للصحف اإلســبانية في اليوم التالي،
حيث كانــت الصدارة لصــورة زميله
األرجنتيني ليونيل ميسي وهو يحتفل
مع اجلماهير بالفوز الثمني.
ورمبا ســاهم هذا في حتفيز نيمار على
طلب الرحيل عن برشلونة إلى الدوري
الفرنســي بعيدا عن البقاء في ظالل
ميسي.وفيما يعاني نيمار من اإلصابة
حاليــا وتأكد غيابه عن مبــاراة الغد،
يخوض ميســي اللقاء وهو في أفضل
حاالته هذا املوســم حيث ســجل 8
أهداف في آخــر  5مباريات خاضها مع
برشلونة بالدوري اإلسباني.
وكان من املمكــن أن يزيد هذا الرصيد

برشلونة وباريس سان جيرمان في مباراة سابقة
من األهداف ،لكن قــرارا مثيرا للجدل
من قبــل حكــم الفيديو املســاعد
(فار) حرم ميســي من تسجيل هدفه
الثالث (هاتريك) في مباراة الفريق أمام
ديبورتيفو أالفيس ،السبت ،وهي املباراة
التي انتهت بفوز برشلونة (.)1-5
وســجل األهداف لبرشــلونة ترينكاو
هدفني « »29و» ،»74وميســي هدفني
« »2+45و» »75وفيربو « »80وأحرز ريوخا
هدف أالفيــس الوحيد فــي الدقيقة
.57وبهــذا االنتصــار يرفع برشــلونة

رصيده إلى  46نقطة في املركز الثاني،
في حني جتمد رصيد ديبورتيفو أالفيس
عند  22نقطــة في املركز الســادس
عشر.
ويتفوق برشلونة على جميع منافسيه
بالدوري اإلســباني من حيث احلصيلة
التهديفية ،بعدما ســجل العبوه 49
هدفا في املســابقة حتــى اآلن.ولكن
الفريق يواجه مشــكالت كبيرة على
مســتوى الدفــاع ،حيث اســتقبلت
شــباكه  21هدفا في املسابقة حتى

اآلن وهو ما يفوق ما استقبلته شباك
أي فريق من أصحاب املراكز اخلمســة
األولى في املسابقة ،كما يعاني الفريق
بالفعل من األخطاء الدفاعية العديدة
لالعبيه.
ولم يختلــف األمر كثيرا فــي مباراة
أالفيس برغم الفوز الكبير حيث أهدر
إيلكس موريبــا الذي خــاض مباراته
األولى مع برشــلونة العبــي أالفيس
الكرة ليســجل لويــس ريوخا الهدف
الوحيــد للضيوف.ومــا زال موريبا في

الـــ 18من عمــره ،وليــس مرجحا أن
يشــارك في مبــاراة الغد أمام ســان
جيرمان.ولكن العديد من األخطاء هذا
املوسم كانت من العبني أكثر خبرة في
دفاع برشلونة ،وأكد هذا حاجة الفريق
جلهــود بيكيه الذي غــاب عن صفوف
الفريق منذ إصابته في الركبة اليمنى
خالل مبــاراة أتلتيكو مدريــد في 21
تشرين الثاني املاضي.
وفضل بيكيه أال يجــري جراحة ،ورمبا
كان قرار الالعب صائبا حيث اســتأنف
تدريباتــه مــع الفريق األحــد وأصبح
مرشــحا لتدعيم دفــاع الفريق الذي
عانى كثيرا في الدوري اإلســباني هذا
املوسم.
وسيكون الثنائي بيكيه واألوروجوياني
رونالــد أراوخــو أفضــل ثنائــي ميكن
الدفع به غدا في دفاع برشلونة ،علما
بأن أراوخــو يأمل فــي أن يكون ضمن
حســابات املــدرب الهولنــدي رونالد
كومــان لهذه املبــاراة بعــد االختبار
الطبي املقرر على ركبته أمس.وبعيدا
عن الدفاع  ،ســتكون آمال برشــلونة
معلقــة بشــدة على خــط الهجوم
بقيادة ميســي وأيضــا عثمان دميبلي
الذي يقــدم حاليا أفضل مســتوياته
منــذ انتقالــه لبرشــلونة علما بأن
الالعب كان مرشحا لالنضمام لباريس
سان جيرمان في الفترة املاضية.وبدت
املواجهة مع سان جيرمان من العقبات
الصعبة التي تعترض طريق برشلونة
نحو حتقيــق هدف الفــوز بلقب دوري
األبطال هذا املوسم.
لكن هــذا كان في كانون األول املاضي،
عندما أجريت قرعة دور الـ 16للبطولة،
حيث كان نيمار سليما في ذلك الوقت

وكان بيكيه مصابا ولم يكن مرشــحا
للعــودة إلــى صفوف برشــلونة قبل
هذه املباراة ،كما كان ميسي في أدنى
مستوياته في ذلك الوقت.
من جانبه ،أعرب ديتمار هامان ،الالعب
الســابق لفريق ليفربول ،عن شعوره
بالقلــق قبل مبــاراة الريــدز املرتقبة
أمــام اليبزيج ،فــي دور الـــ 16بدوري
أبطــال أوروبا.وأوضح النجم الســابق
في تصريحات لصحيفة «اليبتسيجر
فولكستسايتوجن» ،أن ليفربول «يفتقد
حاليــا االنتعاش في امللعــب والقدرة
على الســيطرة وفرض أســلوبه على
مجريات اللعب».
وأشــار« :خالل فتــرة تألــق ليفربول،
خطــف الفريــق األنظار مــن اجلميع
وأصاب منافســيه بالصدمــات .وفي
الوقــت احلالي ،يحتــاج ليفربول لبذل
جهد كبير للغاية إذا أراد حتقيق الفوز».
وأشار هامان إلى أن اإلصابات العديدة
في صفــوف الفريق ،لعبــت دورا في
تراجع مســتوى الفريق هذا املوســم،
كما أن الالعب تياجو الذي عاد لصفوف
الفريق قبل أيام وذلك بعد تعافيه من
اإلصابة ،لم يندمح مــع الفريق حتى
اآلن.ويلتقــي ليفربــول فريــق اليبزج
األملاني ،مساء الثالثاء بالعاصمة اجملرية
بودابســت ،في ذهاب دور الـ 16لدوري
األبطال.وقال هامــان« :اليبزيج ميتلك
فرصة هائلة الجتيــاز عقبة ليفربول
وبلوغ دور الثمانية للبطولة».وأشــاد
هامان بتطور مســتوى اليبزيج ،وقال:
«إنه فريق مســتقر بشــكل مدهش
ويفــوق توقعاتي .كل العبــي الفريق
يكملون بعضهم البعض ،وكل منهم
يساهم في أن يكون اآلخر أفضل».

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

الشرطة تنقذ طائر
بجع تائه عن سربه

الصباح الجديد  -وكاالت:
انقذ فريق من الشرطة احمللية في والية كونيتيكت طائر بجع
خرج عن مســاره ،ومت نقله جوا ً إلى فلوريدا ،حيث يتعافى من
االلتهاب الرئوي وعضة الصقيع.
ومت إنقــاذ البجع البنــي امللقب بآريفي من نهــر كونيتيكت
اجلليدي بعد أن خرج عن مســاره وسط مجموعة من البجع
وضــل طريقــه ،ومت نقل الطائــر الذي ال يُشــاهد نوعه عادة
في الشمال الشــرقي إلى منشــأة إلعادة تأهيل الطيور في
 ،Killingworthويعانــي من انخفاض شــديد في درجة حرارة
اجلسم.
وقالت كريســتني كامينغز  ،رئيسة ، A Place Called Hope
حملطة  WTNHالتلفزيونيــة" :عندما وصل آريفي ألول مرة لم
يستطع هذا الطائر املسكني الوقوف ولم يستطع رفع رأسه"
واعتنت كامينغز بالطائر الضال على مدار الساعة تقري ًبا ملدة
أسبوع وأطعمته السوائل والطعام كل ثالث ساعات.
وقــال كامينغــز لصحيفــة  New Haven Registerإن طائر
الشاطئ يســتهلك حوالي اربعة أرطال من األسماك يوم ًيا،
ثم نقله الطيارون املتطوعــون بالطائرة إلى منزله اجلديد في
 Busch Wildlife Sanctuaryفــي جوبيتر بوالية فلوريدا حيث
سيســتمر في التعافي حتى يصبح جيــ ًدا مبا يكفي ليجري
إطالقه في البرية.

"فولكس فاغن" تستكشف

السيارات الطائرة في الصين
الصباح الجديد  -وكاالت:
تبحث شــركة "فولكس فاغن" في إمكانيات السفر اجلوي
الشــخصي عن طريق السيارات الطائرة في الصني ،لتصبح
أكبر شركة لصناعة السيارات في هذا اجملال.
وأعلنت عمالق صناعة الســيارات في أوروبا في بيان لها ،أن
"التنقــل العمودي" ميكن أن يكون اخلطوة التالية بعد تقنية
القيادة الذاتية .وأضافت الشركة أنها لهذا السبب "تبحث
عن شركاء وأفكار محتملة لدراسة جدوى في الصني لتحديد
إمكانية العمل في هذا اإلطار".
وتعد الســوق الصينية أكبر ســوق للســيارات في العالم،
والصني أكبر عميل فردي لدى شركة "فولكس فاغن".
وفي مقابلة نشرت على موقع "لينكد إن" أخبر رئيس شركة
"فولكس فاغن" في الصني ،شــتيفان فولنشــتاين ،رئيس
مجلس إدارة الشركة ،هيربرت ديس ،أن الشركة تخطط أيضا ً
لتطوير طائرة من دون طيار ميكن ترخيصها ،ما سيســاعدها
على املشــاركة في السوق املســتقبلية للتنقل الفردي ،ما
"يتطلب مكانا ً في الهواء ،وليس في الشوارع".
يذكــر أن "فولكس فاغــن" تنضم إلى قائمــة متزايدة من
الشــركات التي صارت تستكشف مؤخرا ً إمكانات املركبات
الطائرة .وفــي معرض اإللكترونيات االســتهالكية في الس
فيغاس الشــهر املاضي ،كشــفت "أوبــر" و"هيونداي" عن
خططها لتاكسي كهربائي طائر.

الفنان المسرحي محمد صالح الجي

سمير خليل
عشق املسرح وهو ما يزال صبيا صغيرا في
مدينة الكوت ،توج هذا العشــق بشهادة
البكالوريوس في املسرح من جامعة بغداد،
ميتلك رصيدا مســرحيا حافال ،وعمل مع
كبار الفنانني.
رحلــة اإلبداع احلافلة التــي امتدت ما بني
الكــوت وســتوكهولم للفنــان املغترب
محمد صالــح الجي ،اثارت فينا ســؤاال..
ما الســبيل الذي اعتمــده ليجتاز احلاجز
الصعب بني انتقاله من املســرح العراقي
الى نظيره السويدي؟
 " اعتليت خشــبة املســرح في مدينيالكوت وكنت طالبا هاويا ،حيث شــاركت
مع الكثيرين من فناني املسرح الواسطي
منذ ســبعينيات القــرن املاضــي ،حتى
انتقلــت ٕالــى بغــداد لصقــل موهبتي
بالدراســة االكادميية التــي وضعتني في
الســكة الصحيحة ،بواســطة اساتذة
كبار لهــم بصمتهم في تاريخ املســرح
العربي وليس املســرح العراقي حســب،
واذكر األســتاذ العمالق بدري حسون فريد
كأمنوذج ،كما أبقى شــاكرا طــول العمر
للعمالقني العظيمني األستاذ سامي عبد
احلميد واألستاذ عبد املطلب السنيد وملن
كان لهم الفضل فــي صناعتي وصناعة
الكثيرين مــن الذين تتلمــذوا على ايادي
عظماء املسرح العراقي".
ويتابع" :بعد انتقالي للعيش في الســويد
لم اترك املســرح ،بل التصقــت به ٔاكثر،
وصرت أمارس نشاطي املسرحي من خالل
اعمال قدمتها فرق مســرحية تشــكلت
في الســويدٕ ،اضافة ٕالــى فرقة كنت من
املؤسســن لها مــع الفنانــة العراقية
االستاذة عاتية سالم التي تعشق املسرح
بالفطرة".
*ماهي انطباعاتك عن املسرح السويدي؟
ماذا تعلمت منه؟
 "املسرح الســويدي مسرح جميل وفيهامكانيــات هائلــة ملتعة املشــاهد ودعم
املمثل والفرق املســرحية لتقــدمي ٔاعمال
في وأضاف
مبســتوى عال .هذا اجلمال ٔاثــر َّ
لي الكثيــر واحببت ٔان اســتفيد من هذا
االبداع اخلالق للمسرح السويدي من خالل
التواصل مع املســرحيني الكتســب من
خبراتهم واقدم لهم خبراتي لتنصهرا في

عملية التلقي والعطاء الفنئ ،الن الذائقة
الفنيــة ال تختلف ســواء كان املتذوق في
العراق ام في اي مكان بالعالم طاملا كانت
هناك ادوات صحيحة خللقها".

فيلم قصير مع الفنان الســويدي (شــيل
ابريكفست) ،وشاركت كمخرج ملسرحية
(قطار ومحطــات) ،اضافــة للمحاضرات
والندوات الثقافية واالستذكارات".

*مــا هــي االعمــال التــي قدمتهــا في
السويد؟
 "في البداية عملت لفرقة مســرح جدار(مؤسسها الفنان العراقي طارق اخلزاعي)
وقدمنا عمال جميال مــن تأليفه وٕاخراجه
بعنــوان (احــدب بغداد) ،بعدهــا تقدمت
بطلب ملنحي ومبعية املثابرة عاتيه ســام
لتشكيل جمعية باســم (جمعية بغداد
للثقافة واملسرح) من ضمنها فرقة بغداد
للتمثيل ،وحصلنا على املوافقة الرسمية.
وكانت باكورة اعمالنا مســرحية (رائحة
احلبر) تٔاليف الكاتب هشــام شبر وتوليت
انا االخراج .كذلك عملت للمسرح البلدي
والذي يعد اكبر صرح ثقافي ســويدي في
مسرحية (دم األخوين) من اخراج ٔالكسندر
ٔاوبــاري ،ومــن خاللها رشــحت لبطولة

*كيف ترى املســرح العراقــي بنحو عام
واملسرح في الكوت؟
 "مــن خــال متابعتي ألخبــار الفنواملســرح من خــال مواقــع التواصل
االجتماعــي وموقع يوتيــوب ومن خالل
القنــوات الفضائية العربيــةٔ ،اجد ٔان
هناك محاوالت جادة من بعض الشباب
حتــاول ٔان تعيــد املســرح العراقي الى
ألقه ،وهذه محاوالت مباركة نشجعها
وندعمها".
وعن حال املســرح فــي مدينته الكوت
قال :من خالل متابعتي ألخبار املســرح
في الكوت ،ســرني ما وصل لســماعي
بعد اجــراء انتخابات نقابة الفنانني فرع
واسط ،وتشــكيل هيئة ادارية جديدة،
ومع هذه الظروف التي يعيشها العالم

ربيــع ،والفنانة دالل عبد العزيز وإســام
إبراهيــم ،وكذلــك املمثلــن
شيماء سيف وعمرو وهبة
بعــد أن حققــا جناحــا
كبيرا من مسلسلهما
"فــي بيتنــا روبوت"،
املعــروض حاليا على

فوالذية ،وميكن الوصول إليها من خالل
جسر ،والقشرة اخلارجية للكبسولة
مكســوة بألواح األلومنيــوم ثالثية
األبعاد بهــدف احلصول على تصميم
بطابع مســتقبلي.
ويوجــد خلــــف
القشـــــــــرة
املعدنية قشــرة
زجاجيــة ُتيط
بالكبسولة.
للنوم ،إضافة إلى حمام وزاوية للقراءة وشرفة
صغيرة .وتتكون الكبســولة من سبع بتالت
تعمل كأذرع ،وعند فتحها ،توفر إطاللة بـ360
درجة للبيئة احمليطة بها ،وتشــتمل البتالت
على خاليا الطاقة الشمسية داخلها.
الكبسولة معلقة بشكل كامل على أعمدة

صديق يخفف آالمه

ميتــون ..حياتهم بال قيمــة ..يتأملون،
واأللم يعمل مثــل الرصاصة واخلناجر
يسببون أملا ال يضيع وال ينتهي".
واضافت" :شــعرت بألم فــي الروح..
شــعرت بغصة ..وكنــت بحاجة لكل
أنــواع الفضفضة دكاتــرة ..أصحاب
..اليف كوتش ..أوالدي ..وأخي أنس الذي
ســاعدني ودعمني ووقف إلى جواري..
وعرف أنه صار السند األقوى".
واعترفت أصالة إنهــا على الرغم من
كونها تعيش في مصر منذ وقت طويل
إال أنهــا ال جتيد التحــدث إال باللهجة
الســورية ،وعندمــا حتــب أن حتكــى
باللهجــة املصرية تشــعر أن الكالم
يكون "سخيفا" لكن في الغناء يكون
اكثر سالسة.
وحتدثت أصالة عن عالقتها بأطفالها
وقالت انها ليست اما قاسية خاصة
فــي مرحلــة الطفولــة ،فاتركهم
يفعلــون مــا يحلو لهــم .واضافت:
"أكثرهم شبها بي ابنتي شام ،لديها

بفيروس كورونا املســتجد
وقد أمضــت فترة  15يوماً،
لكنها لم تستطع مقاومة
املرض وهزمها في النهاية.
يذكر ان فيروس كورونا لم
يعد العدو الوحيد لإلنسان
في هــذه الفتــرة اذ يوميا
يكتشــفون فيروس جديدا
او مســتحدثا من الساللة
نفسها.

عاصي الحالني

في ظل جائحة كورونا ،إال أن الشــباب
املســرحي في الكوت دؤوب على تقدمي
اعمال مســرحية ال تقل جماال ً وابداعا ً
عن االعمال املســرحية التــي قدمها
الرعيل األول ،وجيلنا وجيل من حلقنا ؤانا
فخور بهذه اخلطوة وادعو لها من صميم
قلبي بالتفوق والنجاح ".
يذكر ان الفنان محمد صالح الجي ميتلك
رصيدا فنيــا زاخرا باألعمــال اجلميلة:
(بضاعه عند الطلب) تٔاليف وٕاخراج بدري
حســون فريد ،و(بنادق االم) لبريشت مع
اخملرج د سعدي يونس ،و(للصورة وجهان)،
و(الدميه املفقودة) ،و(ام اخلير) اخراج عبد
املطلب السنيد .كما جسد البطولة في
مسرحيات (شهيق حتت الركام) و(السيد
الكاتب) و(أحالم مؤجلة) و(صوت صفير
البلبل) ،ومســرحية (احلقيقــة) ٕاعداد
وٕاخــراج محمــد البــدري ونــال عنها
جائــزة ٔافضل ممثل عام .19٧٩مؤســس
فرقة الكوت للتمثيــل ،وله عدة اعمال
تلفزيونية وسينمائية.

دنيا سمير غانم تعود إلى دراما رمضان في "المدينة"
الصباح الجديد  -وكاالت:
تشــارك الفنانة املصرية ،دنيا سمير غامن،
في موســم دراما رمضان  2021مبسلسل
تلفزيوني جديد تعود بــه إلى الدراما بعد
غياب دام عامني.
املسلسل يحمل اسم "املدينة" ،ويشارك
في بطولته جنم فرقة "مسرح مصر" علي

هبة طوجي

عزّت الفنانة اللبنانية هبة
طوجي الفنان وسام األمير
برحيــل زوجتــه الراقصة
اللبنانيــة نارميــان عبود،
وكتبــت علــى صفحتها
علــى موقــع التواصــل
اإلجتماعي" :خبــر صادم،
مؤلم وحزين اهلل يصبرك..
قلوبنــا معكــم ..اهلل
يرحمهــا وتكون نفســها
بالســما" .وكان قد أعلن
وســام األمير يــوم أمس
بغصــة وألم وفــاة زوجته
نارميان عبــود عبر صفحته
علــى موقــع للتواصــل
االجتماعي .وكانت الفنانة
الراحلــة أدخلــت إلــى
املستشــفى بعد إصابتها

أصالة :لدي لكل حزن
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشفت النجمة السورية أصالة خالل
اســتضافتها في برنامج سهرانني مع
امير كرارة سعادتها بالعام  2020ألنها
"ع ّلمت الناس األدب" وساعدتها على
املصاحلة بني أصالة املطربة وصوال األم،
وقربت بينها وبني عائلتها.
كما حتدثت عــن انفصالها عن طارق
العريــان وكيــف جتاوزت هــذه األزمة
النفســية بفضــل عائلتهــا وبعض
األصدقاء واألطباء النفسيني.
وتابعت" :لــدي أصدقاء كثيرون ،وميكن
القــول إنــه لدي لــكل حــزن صديق
أفضفــض لــه واســتمع ملشــورته
ويســاعدني على جتــاوز األلم ،ومنهم
جميعا استمد قوتي ،بعضهم أبنائي
وآخرون أصدقاء وهناك أطباء نفسيني
استعنت بجهودهم لكي أحافظ على
روحي من الكسر .أستعني بكل هؤالء
كــي ال متوت روحــي وال يعلوها الغبار،
فهنــاك ناس يعيشــون حاليــا وهم

أخبــارهــــــــــم

رحلة حافلة ما بين الكوت وستوكهولم

مهندس سوري يصمم منزال على شكل زهرة عمالقة
الصباح الجديد  -وكاالت:
صمم مهنــدس معماري ســوري يقيم في
واشــنطن ،يدعى إيهاب احلريري ،منازل على
اجلبل مستوحاة من الزهور ،وتدعى " كبسولة
جبلية مستقبلية مستدامة".
وعند رؤيــة الصور التخيلية لهذا املشــروع،
ســيفاجأ اجلميع بتصميم مثيــر لالهتمام
يتخذ شــكل زهــرة حتميها بتــات معدنية
متعددة االســتعماالت ،وتتفتح عند احلاجة
إليها .وأراد املهندس السوري تصميم منزل ال
يوفر ضروريات احلياة فقط ،إذ أراد حتويل فكرة
املنزل إلى آلة تســهل توفير ضروريات احلياة،
وتغير من شــكلها ،وتتفاعــل مع محيطها
كما تقتضيه احلاجة.
وصممت الكبسولة لتكون مساحة تبلغ 60
ُ
متــرا ً مربعاً ،ويصل طولهــا وعرضها إلى 12
متراً ،وستة أمتار.
وحتتوي الكبسولة على ركن للمطبخ ،وركن
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الثقة واإلصرار والعزمية والطاقة،
ودائمــا أرى أننــا نكمــل بعضنا
البعض".
وأكدت قرارهــا بعدم مجاملة
أحد واخلروج للســهر معه،
"فاخلــروج للســهر يعنى
ماكياج ولبس وترك أوالدها
في البيت ،فالبد أن تكون
الصحبــة والســهرة
مهمــة وجيــدة كي
اوافق على ان اخرج
معهم" موضحة
أن وقــت الفنان
غالــي فالبــد
أن يقضيــه
في أشــياء
يحبها.

الفضائيات.
ويشــارك عمــرو وهبة فــي تأليف
املسلســل إلى جانب املنتج
هشام جمال .تدور أحداث
مسلسل "املدينة" في
 15حلقة فقط.
وكان آخر مسلسالت

دنيا ســمير غامن "بدل احلدوتــة  ،"3الذي
عرض في رمضان  ،2019وشاركها بطولته
عمرو وهبة وشيماء سيف.
من ناحيــة أخرى ،تكرم الدورة اخلامســة
ملهرجان أســوان الدولي ألفــام املرأة دنيا
سمير غامن عن مسيرتها الفنية .ويقام في
الفترة من  20إلى  26فبراير /شباط اجلاري.

توجــه الفنــان اللبناني
عاصي احلالني برســالة
ملتابعيــه فــي صفحته
اخلاصــة علــى موقــع
التواصــل اإلجتماعــي،
نصحهم فيها بأن يكونوا
طيبــن ،وأن يتركــوا أثر
جميل في حياة اآلخرين،
وكتــب" :جميل أن تترك
أثــرا  ..بطريقــه كالمك
وابتســامتك ونقــدك
الهــادف ونصيحتــك
الصادقة ،دع لك أثرا جيدا
فــي مجلــس حضرته،
دع ذكرك يعطــر املكان
ويترك أثرا سنرحل ويبقى
األثر" ،القى املنشور تأييد
الكثيــر مــن متابعيــه
الذين إعتبروا أنه ينشــر

دائما ً كالمــا ً مميز وصادق.
وكان احلالنــي عايد ابنته
الفنانــة ماريتــا احلالني
مبناســبة عيد ميالدها،
ونشر صورة جتمعهما مع
ابنه الفنان الوليد احلالني
مــن اجــواء االحتفــال
باملناســبة الســعيدة:
عقبــال مية ســنة ،يا
زنبقــة يا سوســنة ،يا
فرحتي بكل العمر".

ديانا حداد
كشف احلساب الرسمي
للفنانــة اللبنانية ديانا
حــداد اجرائهــا عملية
صغيرة فــي املعدة ،وقد
ن ُشــرت صورة لها على
السرير في املستشفى،
و ُع ّلــق عليهــا بالقول:
"اختــي ديانــا عملــت
عملية صغيــرة باملعدة
وحبيت اطمئن جمهورها
بالوطن العربــي انها ان
شاء اهلل رح تكون بخير
وعافيــة" .اجلدير ذكره ان
ديانا حداد طرحت مؤخرا
أغنية "ما نســتمر" من

كلمات الشاعر العراقي
رامي العبودي .وكان لها
باالغنية رأيــا ً مغايرا ً في
العالقــات العاطفيــة،
مؤكــدة فيهــا أن احلياة
مســتمرة مهما كانت
الظروف.

كوكاكوال تعتزم بيع مشروباتها في زجاجات ورقية
الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلنت شــركة كوكاكوال أنها ستنقل
االمنوذج األولــي للزجاجة الورقية األكثر
اســتدامة ،والذي تعمل عليه
في مختبراتها إلى الســوق
هــذا الصيف ،مــن خالل
جتربة محدودة
عبــر

اإلنترنت.
وقالــت هيئــة التوريد التقنيــة واالبتكار
في شــركة كوكاكوال أوروبا في بيان على
موقعها الرسمي أن فريق البحث والتطوير
التابــع للشــركة ،ومقره بروكســل ،مع
الشــركة الدمناركية الناشئة ""Paboco
في هذا املشــروع ،بهدف نهائي يتمثل في
العبوات التي ميكن إعادة تدويرها كورقة.
ويدعم االبتكار هدف التغليف املســتدام
لشــركة كوكا كوال املســمى "عالم من
دون نفايــات" ،عبر جمع وإعــادة تدوير كل
عبوة تبيعهــا بحلول عام  ،2030مع تقليل
اســتخدام مواد التغليف األولية بشــكل
كبير واســتعمال مواد تغليف قابلة إلعادة

التدوير بنسبة .100%
ويتطلب حتقيق هذه الرؤية االســتثمار في
االبتكار والتعاون مع الشركاء لدفع عملية
اجلمع وإعادة التدوير والتصميم املستدام.
وقالت مديرة سلســلة التوريــد التقنية
واالبتــكار في شــركة كوكاكــوال أوروبا،
دانييال زاهارية ،إن "التجربة التي نعلن عنها
اليوم ،عالمة فارقة بالنسبة لنا في سعينا
لتطوير عبوة ورقية".
وحتتوي العبــوة على بطانة بالســتيكية
قابلة إلعادة التدوير حتمل املشروب ،إضافة
إلى غطاء بالستيكي ،ومت تصميم السطح
اخلارجــي للورق ملقاومة األكســجني وثاني
أكسيد الكربون والسوائل.

 25مليون عراقي يستعملون
مواقع التواصل االجتماعي
الصباح الجديد  -متابعة:
أعلــن مركــز اإلعــام الرقمي فــي العراق
"مؤسســة غير حكوميــة" أن  25مليون
عراقــي يســتعملون مواقــع التواصــل
االجتماعي في البالد.
وكتــب املركز في بيــان صحفي" :هناك
زيــادة واضحــة في عدد مســتخدمي
مواقع التواصل االجتماعي النشــطني
( )Activeهــذا العام مقارنــة بالعام
املاضي".
وأضاف أن "عدد مستخدمي مواقع
التواصل خــال العام املاضي بلغ
 25مليون مســتخدم نشــط
بزيادة اربعة ماليني مستخدم

عن العــام الذي ســبقه ،طبقا آلخــر إحصائية
ملؤسســتي  Hootsuiteو We are social
املتخصصتني".
وأشار املركز إلى "وجود  20مليون مستخدم على
منصة فيس بوك ،و 13مليون مســتخدم نشــط
على انســتغرام ،و 11.25مليون مســتخدم على
سناب شات ،و 1.3 0مليون مستخدم لتويتر ،و1.20
مستخدم لشبكة لينكدان إضافة إلى 17مليون
مستخدم فيس بوك ماسنجر".
وعزا املركز "الزيادة احلاصلة في أعداد مستخدمي
كل املنصــات إلى تداعيات جائحة كورونا واإلغالق
واحلظر الذي شــهده العراق ملواجهة هذه األزمة
وحتول عمليات البيع والشــراء والدراسة والعمل
وغيرها إلى وسائل االتصال االجتماعي".

