
بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي 
مصطفــى الكاظمي، أن حلبجة 
كانت وثيقــة وقربانًا باهظ الثمن 
الكوردي خاّصة،  قّدمه الشــعب 
العراقي  مثلمــا قــّدم شــعبنا 
التحرر  قرابينه على مذبح  عامة، 

واخلالص .
وقــال الكاظمي فــي بيانه الذي 
أصــدره فــي الذكرى الـــ33 من 
قصــف مدينــة حلبجــة امس 

الثالثاء )16 آذار 2021(، نســتذكر 
تاريخ  في  مؤملــة  انعطافة  اليوم 
نضــال شــعبنا ضــّد الطغيان 
علينــا  متــّر  إذ  والدكتاتوريــة، 
33 جلرمية قصف حلبجة  الذكرى 
الشــهيدة في كوردستان العراق 
بالســالح الكيمياوي، والتي أودت 
بحياة اآلالف من الضحايا املدنيني.

وأضــاف الكاظمي، خــالل بيانه، 
"استمّرت مرارة تلك املأساة تنذرنا 
الــى يومنا هذا مبا ميكن أن يحدثه 

الدمار الشــامل حني يقع  سالح 
بيد طاغيــة من طغاة األرض، وما 
ميكن أن يُرتكب باســم الكراهية 
النظام  يوظفها  حني  والعنصرية 
األســود  بقائه  لتبرير  الغاشــم 
والترويع  الظلــم  من  حالًكا  لياًل 

والبشاعة".
الكاظمــي أشــار خــالل البيان، 
وقربانًا  وثيقــة  حلبجــة  "كانت 
باهــض الثمــن قّدمها شــعبنا 
الكردي خاّصة، مثلما قّدم شعبنا 

العراقــي عامــة، قرابينــه على 
مذبــح التحرر واخلــالص من جور 
حاكٍم عاٍت متغطرس عاث فسادًا 
ومقتلــة وحروبًا عبثيــة دموية"، 
ذكرى  ألم  اليوم  "نحمل  مضيفاً، 
الضحايا فــي قلوبنا، لكن عزائنا 
أنها آالم تذّكرنا، مثل باقي جرائم 
احلرية،  بثمــن  االســتبداد،  عهد 
بالعراق  والعبور  النجــاة  وبقيمة 
وإعالء  الدميقراطيــة  عهــد  إلى 

قيمة اإلنسان العراقي".
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تأكيدا لما أوردته الصباح الجديد في عدد االمس..القانونية النيابية:

الكاظمي: حلبجة انعطافة مؤلمة
في تاريخ النضال ضّد الدكتاتورية 

 بعض الكتل الكبرى ترفض تمرير الموازنة
من دون اتفاق على قانون المحكمة االتحادية

قرباٌن باهظ قّدمه شعبنا الكردي

بغداد - الصباح الجديد:
القانونيــة  اللجنــة  اكــدت 
النيابيــة أمــس الثالثــاء، ما 
كانـــت ذهبت اليــه الصباح 
موضوعهـــا  فـــي  اجلديــد، 
الرئيـس ضمـن عددها الصادر 
في األمس ذاته، اذ قـــال عضو 
فـي  همـزة،  سليـم  اللجنـة، 
مواقـع  تناولتـــه  تصريـــح 
إخباريـــة، ان " بعـض الكتل 

داخل  الكبيــرة  السياســية 
البرملــان اشــترطت مقابــل 
حتديد موعــد املوازنة ومتريرها 
ان يتم  النــواب  في مجلــس 
قانـــون  علـــى  التصويـــت 
بشــكله  االحتادية  احملكمــة 

اجلديد ".
واضــاف همــزة، ان " بعــض 
الكتل الكبــرى رفضت رفضا 
وبالتالي  املوازنة  قاطعا متريــر 

فــان موعــد إقرارهــا تعطل 
ونتوقــع انها لن متــرر اال بعد 
التوصل الى اتفاق بشأن قانون 

احملكمة االحتادية ".
وأشار الى ان " اخلالفات الكبيرة 
حول قانــون احملكمة االحتادية 
املشاكل  من  بالكثير  تسببت 
في التوصل الــى اتفاقات بني 
من  واألقليات  املسلمة  القوى 
املسيحيني وغيرها ممن وضعوا 

قانون  متريــر  مقابل  شــروطا 
احملكمة ".

وكانت الصبــاح اجلديد، أوردت 
حتـت عنـوان: " ارادات سياسية 
تعرقـــل قانـــون املوازنة من 
خالل ربطهــا بقوانني أخرى " 
 ،2021/3/16 في   4618 بعددها 
أوردت فيه ما ذهب اليه النائب 
يوم  بتصريحه  همزة  ســليم 

امس.

بغداد - وعد الشمري:
أكدت قيادة العمليات املشــتركة، 
أمــس الثالثاء، اســتمرار مطاردة 
بقايا داعش اإلرهابي، مشــيرة إلى 
أن القوات العراقيــة بدأت تعتمد 
بنحو كبير علــى الطلعات اجلوية 
في  محمولــة  لقــوات  واإلنــزال 
متابعة األهــداف ومعاجلتها، ورأت 
أن حصول بعض اخلروق يســتدعي 
الوقوف عندهــا لكنها في الوقت 
ذاته ال تشكل تهديداً على الوضع 

األمني بنحو عام.
وقــال املتحدث الرســمي للقيادة 
اللواء حتسني اخلفاجي في تصريح 
إلــى "الصباح اجلديــد"، إن اجلهد 
االســتخباري واألمنــي للقــوات 
العســكرية للقوات العراقية، قد 
بدأنا نحصده ثمــاره بنحو واضح 
في مالحقة بقايــا تنظيم داعش 

اإلرهابي".
وأضاف اخلفاجي، أن "كل عملياتنا 
األمنية أصبحت تأتي عبر ما نحصل 
عليه من معلومات استخبارية من 
مصادرهــا الصحيحــة يتم فيها 
حتديد األهداف اإلرهابية ومعاجلتها 

بالشكل املناسب".
العســكرية  "املنظومة  أن  وأكد، 
متتلــك  العراقيــة  واألمنيــة 
قاعــدة معلومــات متكاملة عن 
عناصــر تنظيم داعــش اإلرهابي، 
ستســاعدنا فــي التوصــل إلى 
العديد من مرتكبــي اجلرائم التي 

حصلت مؤخرا".
ولفت اخلفاجــي، إلــى أن "رؤيتنا 
وإســتراتيجيتنا في عملية حتريك 
واستهداف  العسكرية  القطعات 
التنظيمــات اإلرهابية في مناطق 
معينــة بدأت تركز بشــكل كبير 
ضربــات جويــة نوعيــة أو جهد 
استخباري يســفر إلى إنزال قوات 

الهدف بشكل  نحو  محمولة جواً 
مباشر".

وأوضح، أن "اخلناق يضيق يوماً بعد 
أخر على التنظيــم اإلرهابي، وقد 
يحاول بعض عناصره تنفيذ جرائم 
هنا وهناك لكن هــذا ال يعني أنه 
قادر على التأثير في الوضع األمني 

بنحو مقلق".
"اخلطط  أن  اخلفاجي،  وأســتطرد 

في تطور وتقدم مستمر في الرؤى 
االستخبارية واألمنية ساعدتنا في 
املطلوبني  العديد من  إلى  التوصل 
يومي  نتمكن بشــكل شبه  حني 
من اعتقــال مطلوبني في مناطق 
بعيــدة وهو أمر يحســب لقواتنا 

املسلحة".
"اخلروق  أن  إلــى  اخلفاجي،  ومضى 
األمنيــة األخيرة حتتــاج أيضاً إلى 

وقفــة وإعــادة تنظيــم ومعرفة 
آليات حصوله، وجتــاوز تكراره في 

املستقبل".
من جانبه، ذكر عضــو جلنة األمن 
اخلالق  عبــد  النيابيــة  والدفــاع 
العــزاوي، أن "تنظيم داعش ما زال 
ينشــط في بعض املناطق الرخوة 
إقليم  مع  الفراغات  في  الســيما 
كردستان ويباشر عملياته من تلك 

املساحات".
إلى  تصريح  فــي  العــزاوي،  وتابع 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "املالحقة 
األمنية ينبغــي أن ال تقتصر على 
ينبغي  لكــن  األرض  عبــر  التتبع 
اســتخباري  يكون معها جهد  أن 
املصادر  مــن  للمعلومة  وتناقــل 

الصحيحة".
ولفت، إلى أن "هجمات نشدها بني 

حني وأخر تدل علــى أن اإلرهاب ما 
زال موجوداً ولــو أنه بنحو أضعف 

عما كان عليه الوضع سابقاً".
ومضى العــزاوي، إلــى أن "قواتنا 
العســكرية تبذل جهداً كبيراً في 
مالحقة بقايا داعــش، وهي حتتاج 
إلــى دعم من جميــع اجلهات ذات 
السلطتني  مقدمتها  في  العالقة 

التشريعية والتنفيذية".

أكدت استمرار المالحقات لبقايا التنظيم اإلرهابي.. العمليات المشتركة:

 بدأنا نحصد ثمار جهدنا االستخباري
والخناق يضيق يومًا بعد آخر على عناصر داعش

البنك المركزي: احتياط العملة األجنبية
6 في البالد يقارب 56 مليار دوالر المرتزقة السوريون يغادرون ليبيا

3خالل اسبوعين

بغداد ـ الصباح الجديد:   
النيابية  األزمــة  خلية  كشــفت 
، عن قــرار مهم ســيصدر خالل 
األيام الثالثة املقبلة بشــأن حظر 
التجوال، مشــيرة الى انها تقترح  
إبقــاء احلظر اجلزئــي ورفع احلظر 

الكلي.
املوســوي  اخللية جواد  وقال مقرر 
ان "اللجنة  في تصريح صحفــي 
العليا للصحة والسالمة ستعلن 
خــالل ثالثة أيام قــراراً يتضمن ان 
على  التجــوال جزئياً  يكون حظر 
طول األســبوع من }8 أو 9 ليالً الى 

5 صباحاً{.
وكانت قالت خلية األزمة النيابية 
أمــس األول االثنني، أنها ســترفع 
عدة توصيات الــى اللجنة العليا 
للصحــة والســالمة ومنها رفع 
احلظر الكلــي واالبقاء على احلظر 
لبس  علــى  والتشــديد  اجلزئــي 
الكمامــة واســتثمار القاعــات 
الكبيرة وعدم السماح بالتجمعات 
واعتماد التباعد االجتماعي وحتديد 
موعــد امتحانات نصف الســنة 
احلضورية بني العشرين الى 25 من 

الشهر اجلاري.

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف جلنة التربيــة والتعليم 
النيابيــة ،الثالثــاء، عــن نيتهــا 
الستضافة وزيري الصحة والتربية 
احلالي،  الدراسي  العام  ملناقشــة 
مســتبعدة الغاء او تاجيل العام 

الدراسي.
وقال عضو اللجنة عباس الزاملي 
فــي تصريــح لـ/املعلومــة/ ان ” 
اللجنة تناقش باســتمرار الوضع 
الوبائــي في العــراق وقد طالبت 
باستضافة وزيري التربية والصحة 
مــن اجــل الوقوف علــى الوضع 
الوبائي واملــدارس وامكانية اجراء 

االمتحانات”.

وأضاف الزاملي، انه ” ال ميكن اجراء 
وســيتم  الكترونيا  االمتحانــات 
اعتماد درجات نصف الســنة بعد 
اجــراء االمتحانــات حضوريا وقد 
املاضي  العام  تعاد تطبيق جتربــة 
الســنة  نصف  درجات  باعتمــاد 
كدرجــة نهائيــة للمراحل الغير 
منتهية في حال تعقد املشــهد 

الوبائي”.
واشــار الــى ان “تاجيــل العــام 
الدراسي خيار غير مطروح وهو امر 
اجراء  وسيتم  التنفيذ  مستحيل 
للصفوف  النهائيــة  االمتحانات 
السادي اعدادي وغيرها من املراحل 

املنتهية بشكل حضوري”.

بغداد - الصباح الجديد:
مراقبــة  جلنــة  رئيــس  حــذر 
والتخطيط  احلكومــي  البرنامج 
اخلالــدي  حــازم  االســتراتيجي 
الدولة  ، مــن جتريد  الثالثاء  امس 
والشــعب من امالكهــا العامة 
وحتويلهــا إلى ملكيــة خاصة “، 
العام  أن مســودة موازنة  مؤكدا 
مثيرة  فقــرات  تضمنــت   2021

للجدل .
وقال اخلالدي فــي تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، إن “مشروع قانون 

موازنــة العــام 2021 تضمنــت 
للجدل  مثيرة  وفقــرات  تفاصيل 
بينها الفقــرة ٤٧ املتعلقة ببيع 

أصول الدولة”.
وأضــاف أن “بيــع أصــول الدولة 
وحدها تتجاوز حاجز ال 500 مليار 
دوالر”، مشــيرا إلى أن “الفقرة ٣٨ 
خصخصــت القطاع العام وهذه 
أيضا مادة خالفية ال ميكن متريرها”.
وأشار اخلالدي الى أن “بعض البنود 
آثارها   2021 والفقرات في موازنة 

سلبية على األجيال القادمة “.

نائب: الفقرة 47 من موازنة العام 
الحالي تجرد الدولة من امالكها

قوات العمليات املشتركة "ارشيف"

االزمة النيابية ترفع توصية 
باستمرار الحظر الجزئي وإلغاء الشامل

التربية النيابية تعتزم استضافة 
وزيري التربية والصحة لمناقشة 

امتحانات العام الحالي

الصباح الجديد - متابعة:
تابعة  إنسانية  منظمات  حذرت 
تداعيات  مــن  املتحــدة  لــأمم 
األوضاع املعيشية الصعبة التي 
يعيشها الالجئون السوريون في 
العراق، والتــي قالت إنها ازدادت 
ســوءا بعد تفشي أزمة جائحة 

كورونا.
وقــال بيــان مشــترك لهــذه 
مرور  مبناسبة  نشــر  املنظمات، 
10 ســنوات على احلرب األهلية 
السورية، إنه "منذ اندالع األزمة 
حياة  تصبــح  لــم  الســورية، 
الالجئني الســوريني من النساء 
والرجــال والفتيــات والفتيــان 
أســهل، بل في الواقع، فإنه مع 
مــرور كل عام، يــزداد وضعهم 

صعوبة".
أممية  البيان عن منظمات  وصدر 
الســامية  املفوضية  هي  بارزة، 
 ،)UNHCR( الالجئــني  لشــؤون 
 ،)WFP( العاملي  وبرنامج األغذية 

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
)UNICEF(، وصندوق األمم املتحدة 

.)UNFPA( للسكان
ويشر البيان إلى أن ما يقرب من 
ربــع مليون الجــئ وطالب جلوء 

العراق في  سوري "يعيشون في 
ظل ظــروف معيشــية صعبة 
اإلنســانية  األزمة  بدايــة  منذ 

السورية".
وقالت األمم املتحــدة إن مخاطر 

املبكر  والــزواج  األطفال  عمالة 
أصبحت "أكثر حدة"، ال ســيما 
مع جائحة كورونا، وإن املكاسب 
املتعلقة مبســاعدة  الســابقة 
الســوريني علــى االعتماد على 

خلطــر  "معرضــة  أنفســهم 
الضياع".

 WEb البيان املنشــور على موقع
RElIEF، التابع ملكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية، قال 
أيضــا إن 60 في املئة من أســر 
الالجئــني قالوا إنهــم خفضوا 
ووقعوا  الغذائي  اســتهالكهم 
حتت براثن الديون، ويشير إلى أن 
ما يقرب من ثلث األسر أصبحت 
تعتمد على املساعدات النقدية 

اإلنسانية.
وانخفض الوصــول إلى الرعاية 
وخاصــة  األوليــة،  الصحيــة 
للنساء  اإلجنابية  الصحة  رعاية 
انعدام  يتزايد  بينمــا  والفتيات، 
بحســب  الغذائــي،  األمــن 

املنظمات الدولية.
وحتذر منظمات األمم املتحدة من 
األطفال  حصــول  عدم  مخاطر 
مشيرة  املناسب،  التعليم  على 
التعلم عــن بعد أصبح  أن  إلى 

ميثــل حتديا لأطفــال الالجئني، 
فأقل من نصف الفتيان والفتيات 
الذين  العــراق  فــي  الالجئــني 
االبتدائية  باملــدارس  التحقــوا 
والثانوية الرسمية قبل اجلائحة، 
املنزل  في  الدراسة  في  استمروا 

بعد اإلغالق املادي للمدارس.
أن "مســتقبل  البيان  في  وجاء 
الســوريني،  مــن  كامل  جيــل 
واملنطقــة  ســوريا  وكذلــك 
علــى احملك إذا اســتمرت األزمة 
الســورية، و إذا لم يظل العالم 
منخرطا وملتزما بدعم الالجئني 

واجملتمعات املضيفة".
حلقوق  الســوري  املرصد  ووثــق 
اإلنســان مقتل قرابة 400 ألف 
شخص، منهم 117 ألف مدني، 
و22 ألف طفــل، و14 ألف امرأة، 
و81 ألفا من الرجــال، باإلضافة 
إلــى تهجير ونــزوح املاليني من 
في  احلرب  اندالع  منذ  السوريني، 

عام 2011.

منظمات اممية: معيشة الالجئين السوريين
في العراق ازدادت سوءًا بعد تفشي كورونا

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
كشف الشــركة العامة للبريد 
والتوفير التابعة لوزارة االتصاالت، 
الثالثاء عــن مخالفات في عمل 
شركات البريد، كاشفة عن وجود 
أكثر من ألف شركة تعمل خارج 

مظلة الدولة.
وقال مدير عام الشــركة صفوان 
وكالة  أوردته  تصريح  في  جاسم 
األنبــاء العراقيــة )واع( واطلعت 
عليه /املعلومــة/، إن “هناك أكثر 
مــن ألف شــركة تعمــل خارج 
مظلة الدولة ، حيث مت رفع دعاوى 
قضائية على بعض الشــركات” 
، الفتــاً الى أن “الشــركات اجملازة 
هي نحو ست إلى سبع شركات 
فقــط ،منهــا شــركات عاملية 
كشركة شــوبيني ،وهي شركة 

نقل وتوصيل داخلي”.
وأضاف جاسم، أن “طبيعة العمل 
هــي توصيــل جميــع البضائع 
التسوق  عبر  العراق  وخارج  داخل 
“الشركات  أن  مبيناً  االلكتروني”، 

التي تعمل خــارج مظلة الدولة 
لــو كان عملها بشــكل قانوني 
احلكومية  للرقابــة  وخاضعــة 
كبيراً  اقتصادياً  مصدراً  ستكون 

للدولة”.
ال ميكن  “العائــدات  أن  وأوضــح 
تقديرهــا، اال أن عدد الشــحنات 
تصــل الــى 100 ألف شــحنة 
في الشــهر الواحد، والشــحنة 
الواحــدة تصل تكلفتها ســتة 
بــأن “هناك  آالف دينــار”، منوهاً 
خطــة لتعظيم موارد شــرطة 
البريد من خالل تنظيم الســوق 
تعمل  الشــركات  جميع  وجعل 
حتت مظلة الدولة، باإلضافة الى 
النقل يكــون عبر البريد العراقي 

حصراً.”
ولفــت الــى أن “شــركته بدأت 
الشركات  ضد  قانونية  بخطوات 
التي تعمل خــارج مظلة الدولة 
،وبدأت بغلــق عدد منها”، مؤكداً 
أن “هناك أوامر إلقاء قبض وغلق 

بحق تلك الشركات”.

1000 شركة بريدية تعمل 
خارج مظلة الدولة

ايراداتها مئات الماليين من الدنانير شهريا

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2

البصرة ـ سعدي السند:

العامة  الشــركة  مؤخراً  حصلت 
للنقــل البــري احدى تشــكيالت 
وزارة النقــل على جتديد شــهادة 
 ISO ( اجلودة لنظــام إدارة اجلــودة

)9001:2015
رئيس  الشــركة  عام  مديــر  وقال 
كــرمي  مرتضــى  االدارة  مجلــس 
الشــحماني إن التجديد جاء بعد 
أن أكملت شــركة املعايير الدولية 
إلدارة نظــم اجلودة عبر فريقها كل 
اخلارجي على  التدقيــق  اجــراءات 

نظام اجلودة في الشركة.. 
وأكد الشحماني إن شهادة اجلودة 
جددت بعد عملية تدقيق شــاملة 
ومكثفة أثبتت امتثال نظام العمل 
في الشــركة العامة للنقل البري 
للمعاييــر املتعارف عليهــا عاملياً 
وفــق املنظمة الدوليــة للمعايير 
الشــهادة  تّوجت هذه  ، وقد   )lso(
اجلهــود التي بذلت مــن اجل دعم 
ســتراتيجية الشــركة الراميــة 
لالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة. 
املهنــدس فراس  من جانبــه أكد 
كاظــم مســؤول شــعبة اجلودة 
للشــركة عبّر  الثقــة منحت  إن 
جتديد شــهادة اجلودة بعد ان ملس 
فريق التدقيــق اخلارجي من تنفيذ 
الشــركة خلطة التنمية والتطوير 
والعمــل على تقدمي خدمات عالية 
العمل  نظــام  إن  أبــرزت  اجلــودة 
في النقــل البري حقــق االهداف 
وجيزه بفضل  فترة  املنشودة خالل 
تكاتــف االقســام وجهــود فريق 
التدقيــق الداخلــي والعمل على 
للحفاظ  واجلاد  املســتمر  التطوير 

على مكانتها. 
وبّي املهندس فــراس ان مدير عام 
الشــركة العامــة للنقــل البري 
مدراء  َضمّت  اجتماعات  عدة  عقد 
اجلودة  شــعبة  ومسؤول  االقسام 
لتقييم النظام واســتعراض واقع 
العمل وما مت حتقيقه في الشركة 

للمواصفة الدولية 
. ISO 9001:2015

 وكان املدير العام يؤكد دائما بهذا 
الصــدد إن ادارة اجلــودة هي نهج 
تطويــر االدارة والقــوى العاملــة 

واالنشــطة التــي مت تنفيذها من 
العمالء في  تلبيــة طلبــات  أجل 
تقــدمي اخلدمــة من خــالل توفير 
الهــدف واالجماع في نهج النظام 
ومبشــاركة جميع املوظفي مبا في 
ذلــك االدارة العليــا ، مؤكداً على 
حرص وزير النقل على اعتماد نظام 
ادارة اجلودة )اآليزو( في تشــكيالت 

الوزارة كافة. 
وان مراجعة ادارة اجلودة تكون نصف 
ســنوية للوقوف على ما حتقق في 
املرحلة املاضية وفق نتائج التدقيق 
املستمر  التحسي  املشتملة على 
في تقدمي اخلدمة التي سبقها إجناز 
التدقيــق وفقــآ للتوقيتات احملددة 
بحرفيــة وجهود اســتثنائية من 
قبل فريــق التدقيق الداخلي والتي 

اثمرت عن زيادة الوعي لدى موظفي 
بأهمية تطبيــق نظام  الشــركة 
اجلودة واغالق حاالت عدم املطابقة 
الوقــت مدراء  ذات  فــي  شــاكرآ 
ودورهم  الكبير  لتعاونهم  االقسام 
الفعال في حصول الشــركة على 

شهادة اآليزو. 
يذكــر إن الشــركة العامة للنقل 
البري قد منحت شهادة اجلودة في 
منتصف شــهر كانون االول للعام 

املنصرم
وتعد مــن أهم الشــهادات عاملياً 
متنح للمؤسسات تقديراً اللتزامها 
املنظمة  وضعتها  التــي  باملعايير 

.)ISO( الدولية للمعايير
أسطول  حقق  الشــحماني  وقال 
الشــركة العامة للنقــل البري / 

املاضية من  ايــام  العشــرة  خالل 
شــهر اذار )243( نقلة ، شــملت 
)208( نقالت منها مادة األســمدة 
وبواقــع )11500( طن ، مت نقلها من 
معمل االســمدة في خــور الزبير 
الى مخــازن وزارة الزراعة املتوزعة 
العراق كافة ضمن  في محافظات 
العقــد املبــرم مــع وزارة الزراعة 
للمســاهمة فــي إجناح موســم 

االستزراع الصيفي.
فيما اســتمر نشــاط أســطول 
الشــركة بدعم جهــود احلكومة 
املركزيــة للنهوض بالواقع اخلدمي 
من خالل نقــل )35( حاوية للمواد 
الكهربائية ضمــن محور ميناء ام 
قصر / صالح الدين حســب العقد 

املبرم مع وزارة الكهرباء.

وأشــاد مدير عام الشــركة رئيس 
الشــركة  منســوبي  بجهــود 
بإلتزامات  الوفــاء  على  وحرصهم 
الشركة جتاه وزارات الدولة اخلدمية 
ومبا ينســجم مــع رؤى وزير النقل 
الكابنت ناصر حســي الشبلي في 
لتعظيــم موارد  والعطاء  البــذل 
الشــركة واالنفتاح على مختلف 
خدمــة  احلكوميــة  القطاعــات 

للصالح العام.
وأوضح ان شــهر شــباط املاضي  
واســطول النقل البري لم يتوقف 
في نقــل احلموالت واجنــاز جميع 
العقــود واالتفاقيــات املبرمة مع 
جميع الوزارات .وقــد نتج عن هذا 
التحدي الذي تبرمــه النقل البري 
اجناز )٤١٦ ( نقلة خالل شهر شباط 

املاضــي بحمولــة جتــاوزت ) ١٧ ( 
الف طن خملتلــف البضائع تنوعت 
على شكل اســمدة زراعية ) ٣٩٢ 
( شــاحنة ومعدات كهربائية )٢٤( 

نقلة بحجم )٤٠( قدم . 
وتأتي هــذه اجلهود مســنودة من 
قبل وزيــر النقل الكابنت ناصر بندر 
آللية  ميدانية  ومتابعة  الشــبلي 
التحميل والتفريــغ من قبل مدير 
عام الشركة من اجل تعزيز مكانة 
الشركة االقتصادية بي تشكيالت 
الوزارة واحلفاظ عليها وقد شــكر 
الشركة على  ادارة  البري  ســائقو 
وقوفهــا ومتابعتهــا فــي تنفيذ 
عقود الــوزارات كافة التي ترى في 
املعتمد جلميع  الناقل  البري  النقل 

محافظات العراق.

 شركتنا حصلت على تجديد شهادة 
الجودة اآليزو وتواصل تعظيم مواردها  

مدير عام الشركة العامة للنقل البري يتحدث للصباح الجديد  :

منحت الثقة للشركة 
عبرّ تجديد شهادة 

الجودة بعد ان 
لمس فريق التدقيق 

الخارجي من تنفيذ 
الشركة لخطة التنمية 

والتطوير والعمل 
على تقديم خدمات 

عالية الجودة أبرزت إن 
نظام العمل في النقل 

البري حقق االهداف 
المنشودة

االربعاء 17 اذار 2021 العدد )4619(

Tue. 17 Mar. 2021 issue )4619(

مدير عام الشركة العامة للنقل البري يتحدث للصباح اجلديد 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مدير عام الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
املهنــدس عبدالرحمــن اجلويبراوي اســتمرار 
اجملارش احلكومية في احلله وابوصخير والعمارة 
انتاج وتصنيع الرز احمللي لرفد مفردات البطاقة 

التموينية.
وقال املدير العام تنفيــذا لتوجيه وزير التجارة 
الدكتور عالء اجلبوري بضرورة تســخير جميع 
اجلهود لتوفير مادة الرز  ضمن مفردات البطاقة 
التموينية ، تواصل مجارشنا احلكومية العمل 

بوتيرة متصاعدة وجودة عالية في االنتاج .
واضاف مت مناقلة )90.200( طن شــلب جملرشة 
احللة احلكومية ملواصلة تصنيــع الرز .كما مت 
جتهيــز ) 55.608( طنا من الــرز احمللي ليصبح 
اجمالي اجملهز للوكالء البطاقة التموينية من 
احلصة االولى  )2208.969(  طنا ، مشيرا الى ان 
كمية الرز املنتج في مجرشة احللة احلكومية 
) 55.050( طنــا ، وفي ميســان بلــغ اجمالي 
الكمية التي مت انتاجها في مجرشة العمارة) 

١٢٣٤( طنا . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تُواصـــل شركة ديالى العامة إحدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن دعــم قطاع الكهرباء 
ورفــد املنظومــة الكهربائيــة مِبُنتجاتها من 
محوالت التوزيع والُقدرة ومِبُختلف السعـات . 

وأشـارَ معاون مدير عام الشركة املهندس عبد 
الستار مخلـف اجلنابي الى أن الشركة جهزت 
الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط مِبُحولة 
ُقدرة سعة ) ٣١.٥ MVA ( وهي رابع محولة يتم 
جتهيزها من أصل خمسة محوالت ُقدرة بِذات 
السعة مت التعاقد بي الطرفي على تصنيعها 

وجتهيزها .
واضاف معاون املدير العام أن الشــركة َجهزت 
الشركة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب بِدفعة 
جديدة من العقد املُبرم بــي الطرفي بَلغت ) 
١٢٦ ( ُمحولة توزيع ُمختلفة الســعات موزعة 
 KVA بِواقــع ) ٨٦ ( ُمحولــة ســعة ) ١١/٢٥٠
 ، ) KVA ( و ) ٤٠ ( ُمحولــة ســعة ) ١١/٤٠٠
مؤكداً حرص الشركة على االيفاء بالتزاماتها 
التعاقدية لِتصنيع وجتهيز احمُلوالت الكهربائية 
املواصفات  أنواعها وسعاتها على وفق  بِكافة 

الفنية ومِبا يتالءم مع األجواء العراقيـة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعية 
الدكتور عــادل الركابي إطالق الوجبة )30( من 
القروض امليسرة اخلاصة بالباحثي عن العمل  

املسجلي ضمن قاعدة بيانات الوزارة. 
وقال الركابي ان الــوزارة اطلقت 5 آالف قرضا 
امليســرة  القروض  برنامج  علــى  للمتقدمي 
النشــاء املشــاريع الصغيرة املدرة للدخل في 
بغداد واحملافظات ، مشيرا الى ان القروض التي 
تطلقها الــوزارة من دون فوائد وتســدد على 

شكل اقساط سنوية ملدة 5 سنوات. 
ودعا الوزير املتقدمي الذين تظهر اســماؤهم 
عبر املوقع اإللكتروني للوزارة  الى مراجعة دائرة 
العمل والتدريب املهني وأقســامها املنتشرة 
فــي احملافظات كافة الكمال اجراءات تســلم 

القروض.
من جهة اخــرى عقد مدير عــام دائرة العمل 
والتدريب املهنــي في وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية رائد جبار باهض اجتماعاً مشتركاً 
مع وفد من الشــركة الكندية  لالستشارات 
الدولية )CLIC(  ملناقشــة اليات االســتدامة 
التي يركز عليها مشــروع BRIDGE  من اجل 

التطوير املستدام في قطاع التدريب املهني.

واسط ـ الصباح الجديد:
ضمن جوالته اليوميــة ملتابعة االعمال 
واملشاريع التي تنفذ في مناطق مختلفة 
باحملافظة تفقد محافظ واسط الدكتور 
املوفقية  املياحــي قضاء  محمد جميل 
واطلع على ســير االعمال واملشاريع في 
القضــاء والوقوف على مســتوى تقدم 
العمل في عدد من املشاريع اخلدمية فيه

واكد أن اجلهود أثمرت على إعادة مشروع 

تطويــر حــي الغدير فــي املوفقية إلى 
العمل قبل شهرين من االن ،بعد توقف 
منذ عام 2013 والعمل فيه بشكل جيد 
حيث تتضمن االعمال تنفيذ شــبكات 
ماء ، مجــاري ، اتصاالت ، كهرباء ، بلدية  
فيمــا يتواصــل العمل ايضــا في عدد 
من الشــوارع الســتكمال كافة احياء 

املنطقة,
وقــال دعونــا  الشــركة املنفــذة إلى 

مضاعفة جهودها مــن خالل رفع وتيرة 
العمل بغية اإلســراع باإلجناز للتخفيف 
عــن كاهل املواطن الــذي صبر كل هذه 
الســنوات التي توقف املشروع فيها عن 

العمل .. 
وأشــاد بدور املالكات االدارية في القضاء 
ممثلــة بالقائممقــام وكذلــك الكوادر 
الفنية والهندســية في الدوائر املعنية 
كالبلدية واملاء واجملاري والكهرباء وغيرها. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزيــر الزراعة املهنــدس محمد كرمي 
اخلفاجي مع وفد منظمة NRC النرويجية 
بحضور مستشــار الوزارة الدكتور مهدي 
ضمد القيســي ومدير عام دائــرة الغابات 
ومكافحــة التصحر راويــة مزعل محمود 
أطر التعــاون وامكانية إســهام املنظمة 
فــي تأهيل البنــى التحتيــة الزراعية في 
احملافظــات احملررة فضال عــن تقدمي الدعم 

حملافظات جنوب العراق ومربي اجلاموس.
حيث جاءت الزيارة بناًء على طلب املنظمة 
للتعاون مع وزارة الزراعــة نظرا ملا متتلكه 
من قــدرات زراعية كبيرة وموارد بشــرية 
تعمل في القطاع الزراعي بشقيه النباتي 

واحليواني.
وأكد اخلفاجي خالل اللقاء استعداد الوزارة 
لالستجابة للتعاون مع املنظمة مبينا جناح 
التعاون مع االحتــاد األوروبي ومنظمة الفاو 
فــي متويل العمل الزراعــي في محافظات 
البصــرة وميســان وذي قــار، وان الــوزارة 
ستســتمر بالتعاون مع املنظمات الدولية 
لغــرض تأهيل القطــاع الزراعي، ســيما 
وبضمنهم  الصغيــرة  احليــازات  أصحاب 
باملهندســي  املتخصصــة  اجلمعيــات 
الزراعيي، فضال عن الفالحي في مختلف 
احملافظــات ومنهــا احملافظات احملــررة من 

االرهاب.
ولفت الوزير الــى ان هناك اعداد كبيرة من 

الفالحي يحتاجــون للدعم، وهم ميتلكون 
اخلبــرات الزراعيــة واحلاجة تكــون لتوفير 
تقانات الري املتطورة، واملستلزمات الزراعية 
للحد من الهجرة املعاكســة، وتشــغيل 
األيدي العاملة.، مشــددا على توفير املواد 
التي تدخل في رفع مســتويات اإلنتاج وان 
ملف الــدورات التدريبية تقــوم به الوزارة 
من خالل دائرة االرشــاد والتدريب الزراعي ، 
مشــيرا إلى ارتفاع نســب اإلنتاج وتنفيذ 
اخلطط الزراعية واالســتمرار برفد السوق 
باملنتجات احمللية خدمة لالقتصاد الوطني.

فيمــا عبر وفــد املنظمــة الترويجية عن 
الرغبة للتعاون مع وزارة الزراعة ، في شتى 
ورفع مســتوى  واحليوانية  النباتية  اجملاالت 

الدعم املطلوب الصحاب احليازات الصغيرة 
، كذلــك التنســيق من خالل الــوزارة مع 
للتعرف   ، الزراعة فــي احملافظات  مديريات 
عن تفاصيل أكثر عن اإلماكن األكثر حاجة 

وفقا خلطط تشرف عليها الوزارة. 
على صعيد اخر بحث الوزير مع الســفير 
الفنزويلــي فــي العــراق ارتــورو انيبــال 
غاليكوس أطر التعاون املشترك بي البلدين 
الصديقي. واســتمع اخلفاجــي في بداية 
اللقاء الى شرح موجز ألهم فقرات التعاون 
املطروحــة من قبــل الســفير والهادفة  
إلقامة عالقــات ثنائية في اجملاالت الزراعية، 
وتشــجيع فرص االســتثمار، في القطاع 
الزراعــي، وتطوير القدرات الزراعية.  وأعرب 

اخلفاجي عن أســتعداد الوزارة للتعاون في 
اخلاص  القطاع  وتشجيع  االستثمار  مجال 
اخلاص  للقطــاع  فرص  وخلــق  الفنزويلي 
مبينا  الزراعي،  بالقطــاع  للنهوض  احمللي، 
إمكانيــة االســتفادة من خبــرات اجلانب 
الفنزويلي في مجال تربية الدواجن وتنمية 
الثروة احليوانية، والصناعات الغذائية، لرفد 
االسواق احمللية باملنتجات الزراعية اخملتلفة.

كما وافق اخلفاجي علــى الدعوة املقدمة 
له من قبل السيد الســفير لزيارة فنزويال 
واللقاء بوزير الزراعــة هناك، والتباحث في 
تفاهم مشــتركة  توقيع مذكرة  إمكانية 
العمل  دور  الزراعــي وتعضيــد  للتعــاون 

الزراعي.

تجارة الحبوب: المجارش 
الحكومية تواصل

 تصنيع الرز المحلي 

“ديالى”ُتواصل تجهيز 
شركات الكهرباء 

بمحوالت التوزيع والُقدرة 

العمل تطلق الوجبة 
)30( من قروض 

المشاريع الصغيرة 

محافظ واسط يتابع ميدانيا األعمال الخدمية في قضاء الموفقية

وزير الزراعة ووفد منظمة نرويجية يبحثان تطوير القطاع الزراعي 

بالتعاون مع البرنامج االنمائي لألمم المتحدة..

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير التخطيط الدكتور خالد بتال 
الوطنية  املشاورات  انطالق  النجم عن 
الثاني  الطوعي  التقرير  باعداد  اخلاصة 
الذي سيقدمه  املســتدامة،  للتنمية 
العراق خالل مشــاركته فــي املنتدى 
السياسي عالي املستوى لالمم املتحدة 

خالل شهر متوز املقبل.
ويشــارك في هــذه املشــاورات ممثلو 
احلكومــات احملليــة والقطــاع اخلاص 
في  اجلامعات،  واساتذة  املدني  واجملتمع 
ســبع محافظات، هي بغــداد ونينوى 
واالنبار  والسليمانية  قار  وذي  والبصرة 

وكربالء املقدسة.
وقال الوزير في كلمتــه االفتتاحية ان 

العــراق يطمح، وبدعم من الشــركاء 
االمنائي  بالبرنامج  املتمثلــي  الدوليي 
لــالمم املتحــدة، ومنظمة االســكوا، 
اصحــاب  مــن  احملليــي  والشــركاء 
املصلحــة، في تقــدمي تقريــر وطني، 
ميكن من خالله رســم صورة حقيقية 
عن اجلهود الوطنيــة لتحقيق اهداف 
التنمية املستدامة، ضمن رؤية  ٢٠٣٠ 
. واشــار الوزير الى وجود حتديات كبيرة 
تواجــه اهــداف حتقيــق التنمية، من 
بينهــا وجود فجــوات تنمويــة حادة، 
تأثر  نتيجــة  مجتمعية،  وهشاشــة 
البلد بجائحة كورونا وانخفاض اسعار 
النفط،  التي اّدت الى ارتفاع مؤشرات 
الفقــر والبطالة، فضــال عن النازحي 
الذين مازالــوا يواجهون ظروفا صعبة 
، كاشــفا عن انتهاء الوزارة من اعداد 

الوثيقة املســتجيبة ملعاجلة تداعيات 
اجلائحة واملشــكالت االقتصادية التي 
رافقــت انتشــار الوباء ، واثــر احلراك 
اجملتمعي الشبابي الذي شهده العراق 
خالل عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠، مؤكدا على 
العمل اجلاد من اجــل حتقيق التنمية 
البشــرية التي متثل االساس للتنمية 
املســتدامة، وكيفية ادارة هذه املوارد، 
لكــي نكــون قادرين علــى مواجهة 

التحديات التي تواجه التنمية.
مــن جانبها أشــادت املمثــل املقيم 
لبرنامج االمم املتحدة االمنائي في العراق 
زينة علي احمد مبســتوى االلتزام الذي 
يظهره العراق بتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة ، مشــيرة الى وجود تعاون 
والبرنامج  التخطيــط  وزارة  بي  كبير 
االمنائــي ، فيما يتعلق بإعــداد التقرير 

الطوعي الثاني ، الذي ســيمثل فرصة 
جيدة امــام العراق للفت انظار اجملتمع 
الدولي الى التحديــات التي تواجهها 
البــالد بظروف  تأثر  نتيجة  التنميــة، 

مختلفة.
تقدمي عدد من  املشــاورات  وشــهدت 
العروض ذات الصلــة باهداف التنمية 
املســتدامة، شــارك فيها وكيل وزارة 
الدكتور ماهر حماد، وممثلو  التخطيط 
البرنامج االمنائي ورئيس اجلهاز املركزي 
العامي  املديرين  لالحصاء، وعدد مــن 
الى  اضافة  االســكوا،  وممثلو منظمة 
تقدمي عروض حملافطــات بغداد ونينوى 
وذي قار ، كما شهدت الورشة جلسات 
نقــاش معمق عــن اليات ومســارات 
اعداد التقرير الطوعي الثاني للتنمية 

املستدامة.

تقرير

انطالق المشاورات الوطنية العداد التقرير الطوعي الثاني للتنمية المستدامة

وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم
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الصباح الجديد ـ متابعة:

ذكــرت مصــادر صحفيــة امس 
الثالثــاء، أن اتفاقــا بــن تركيــا 
والواليــات املتحدة يجــرى ترتيبه 
يقضي بخروج املرتزقة الســورين 
من كافة التراب الليبي في غضون 

أسبوعن من اآلن.
وأكدت املصــادر أن مباحثات كبرى 
الســفراء  على مســتوى  جــرت 
التركي واألميركي في ليبيا بشأن 
ضــرورة إخراج املرتزقــة وأنه جرى 
يتــم ذلك خالل  أن  االتفاق علــى 

أسبوعن.
أن هناك مسؤولن  املصدر  وأوضح 
ليبــن أطلعوا على بنــود االتفاق 

وعلى علم به.
إلــى أن طائرات  وأشــار املصــدر 
مــن اخلطوط اإلفريقيــة وطائرات 
تركية ســتنقل املرتزقة من مطار 
معيتيقة الدولي إلى تركيا ومن ثم 

إلى سوريا.
معسكرات املرتزقة

وأكد املصــدر أنه فور ورود أنباء عن 
معســكرات  اســتنفرت  االتفاق، 

املرتزقة متهيدا لإلخالء.
وكانت حالة من التذمر قد ضربت 
توظفهم  الذين  ملرتزقــة،  صفوف 
تركيا احتجاجا على تأخر رواتبهم.

وأوضحت مصادر، أن مســتحقات 
املرتزقة املتأخــرة بلغت حوالي 10 

آالف دوالر للفرد الواحد منهم.
ومطلع ديســمبر املاضي، كشفت 
مبعوثة األمم املتحــدة باإلنابة إلى 
ليبيا ســتيفاني ويليامز عن وجود 
20 ألفــا مــن »القــوات األجنبية 
واملرتزقة« في ليبيــا، معتبرة ذلك 
انتهاكا »مروعا« للسيادة الوطنية، 
10 قواعد  كما أشــارت إلى وجود 
عســكرية فــي ليبيا، تشــغلها 
بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية 

ومرتزقة.
وكانت تركيا مددت في 22 ديسمبر 
وخبرائها  جنودهــا  نشــر  املاضي 

ومرتزقتها ملدة 18 شهرا.
وأرســلت تركيا طائرات مســيرة 

ومدربن ومستشــارين عسكرين 
اتفاق عســكري  ليبيا مبوجب  إلى 
موقع مــع حكومة الوفــاق، كما 
أرســلت مرتزقة سورين، بحسب 

خبراء األمم املتحدة.
التركية  »أحوال«  صحيفة  وذكرت 
أن أنقرة تريد أن تبقى العبا أساسيا 
في الســاحة الليبية وعينها على 
البلد ومشاريعه  ثروات وموارد هذا 
هذا هي  فــي  وأذرعها  التنمويــة 
واجلماعــات  املرتزقــة  مجاميــع 
املسلحة املوالية لها وشراء الوالء 
من عدد من السياســين الليبين 

الذين هم في الواجهة.
وحســب تقاريــر، فــإن اجلماعات 
التركية بالوكالة لعبت دورا مهما 
في الصــراع الليبــي، حيث ُعرض 
على املقاتلن السورين في البداية 

ما يصل إلى ألفي دوالر شهريا.

كما تقدم تركيا حوافز إضافية مثل 
الرعاية الصحية ومنح اجلنســية 
التركيــة للراغبن في قبول عرض 
ومّثلت هذه  اخلــارج،  فــي  القتال 
الرغبة في حتقيق مكاســب مادية 
أقوى دافعاً للمقاتلن، إذ ال تقودهم 

أهداف دينية أو أيديولوجية.
العســكرية  اللجنــة  وكانــت 
املشــتركة 5+5 قــد طالبــت في 
اجتماعهــا بجنيــف 23 أكتوبــر 
املرتزقــة وجتميد  بإخــراج  املاضي 
الرئيس  بــن  املبرمة  االتفاقيــات 
أردوغان ورئيس  التركي رجب طيب 

حكومة الوفاق فاير السراج.
من جانبه يجري الرئيس التونسي، 
قيس ســعيد، زيارة رسمية لليبيا، 
اليــوم األربعاء، بهدف »مســاندة 
املســار الدميقراطي« فيها، وفق ما 

أعلنت الرئاسة التونسية.

وأوضحت الرئاســة، فــي بيان، أن 
 2012 األولى منذ عام  الزيارة، وهي 
لرئيس تونســي إلى ليبيا، »تندرج 
في إطار مســاندة تونس للمسار 
الدميقراطــي فــي ليبيــا وربــط 
التشاور  وترسيخ  التواصل  جسور 

والتنسيق« بن البلدين. 
رئيس  أداء  غــداة  االعــالن  وأتــى 
الليبــي اجلديــد، عبد  احلكومــة 

احلميد الدبيبة اليمن.
حكومتــه  ووزراء  الدبيبــة،  وكان 
التي يتعــن عليهــا إدارة املرحلة 
االنتقالية حتــى االنتخابات املقرر 
إجراؤهــا في ديســمبر، قــد أدوا 
اليمن أمــس االثنن، بعد أكثر من 
شهر على تعيينه في إطار عملية 
سياســية رعتهــا األمم املتحــدة 
إلخراج ليبيا من الفوضى املستمرة 

منذ 10 سنوات. 

وجرت مراســم تأديــة اليمن في 
اتخذه  الذي  للبرملــان  املؤقت  املقر 
منذ العــام 2014 في مدينة طبرق 
الســاحلية، شرقي البالد، الواقعة 
على بعد حوالى 1300 كيلومتر من 

العاصمة طرابلس.
بلد  وبعد ســنوات من اجلمود في 
ينقســم إلى معسكرين أحدهما 
في الشرق والثاني في الغرب، ُعن 
الدبيبة )61 عاما( رئيسا للوزراء في 
75 مسؤوال  فبراير املاضي من قبل 
اجتمعوا  األطياف  ليبيا من جميع 
في جنيف برعاية األمم املتحدة، الى 
يتألف من  رئاســي  جانب مجلٍس 

ثالثة أعضاء.
محل  الدبيبــة  حكومــة  وحتــل 
حكومة الوفــاق الوطني املنتهية 
الســراج  فايز  برئاســة  واليتهــا 
املعترف بها من األمم املتحدة وتّتخذ 

طرابلــس مقــّراً لهــا، واحلكومة 
املوازية بقيادة عبد اهلل الثني التي 
تدير إقليم برقة )شرق( الواقع حتت 
الســيطرة الفعلّية لقوات املشير 

خليفة حفتر.
والدبيبة مكّلف توحيد مؤسسات 
الدولــة وضمان عمليــة االنتقال 
بحلول موعد االنتخابات املقررة في 
24 ديسمبر، عندما تنتهي مهمته 

نظريًا. 
نائبن  الدبيبــة  حكومــة  وتضم 
لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء 
دولة، وذلك رغبة منها في أن تكون 

»ممثلة جلميع الليبين«.
وقد أســندت خمس وزارات، مبا في 
ذلك وزارتان سياديتان هما اخلارجية 
والعدل، إلى نساء، في سابقة في 
هــذا البلد البالغ عدد ســكانه  7  

مالين نسمة.

وفق اتفاق أميركي تركي بشأن 

المرتزقة السوريون يغادرون ليبيا خالل اسبوعين

طائرات من 
الخطوط اإلفريقية 

وطائرات تركية 
ستنقل المرتزقة 

من مطار معيتيقة 
الدولي إلى تركيا 

ومن ثم إلى سوريا

مرتزقة اجانب داخل االراضي الليبية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انتقد وزراء اخلارجية والدفاع في الواليات املتحدة 
التزامهم  إنهم جــددوا  وقالوا  الصــن،  واليابان 
املزعزع لالســتقرار« خالل  معارضة »ســلوكها 

محادثاتهم في طوكيو.
وقال املســؤولون في مؤمتر صحفي مشــترك إن 
»الواليــات املتحــدة واليابان اعتبرتا أن ســلوك 
الصن يتعــارض مع النظام الدولي، وميثل حتديات 

سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية«.
وأضافــوا أن »الــوزراء ملتزمون مبقاومــة اإلكراه 
والسلوك املزعزع لالســتقرار جتاه البلدان األخرى 

في املنطقة«.
وأجرى وزيــر الدفاع األميركي لويد أوســن ووزير 
منفصلة  محادثــات  بلينكن  أنتونــي  اخلارجية 
وأخرى مشــتركة مع نظيريهمــا اليابانين، وزير 
اخلارجية توشيميتسو موتيغي ووزير الدفاع نوبو 

كيشي.
وفي املؤمتــر الصحافي أوضــح موتيغي أنه جرى 
تبادل اآلراء ووجهات النظر خالل احملادثات الثنائية، 
وقــال »جددنــا التزامنا بهذا التحالف الراســخ 
كأســاس في املنطقة، وســلوك الصن ال يلتزم 
بالتعــاون الدولي، وعبرنا عــن انزعاجنا من قانون 

الصيد الصيني«.
وفيما يخص امللفات األخرى، قال موتيغي إنه »في 
بالتعاون  الشمالية سنستمر  ملف سالح كوريا 
مــع الواليــات املتحــدة، واتفقنا على تنســيق 

السياسات وتعزيز الردع والتعاون السيبراني«.
بدوره شدد وزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن 
على أن ســبب الرحلة اخلارجية األولى إلى اليابان 
هــو أن »التحالف مهــم لبلدينــا، ويقع ضمن 

اهتماماتنا مبسائل تهم حياة مواطنينا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقلت وكالــة »رويترز« عن شــهود وســكان، أن 
الشــرطة في األردن اســتخدمت الغاز املســيل 
للدموع أمس األول االثنن، لقمع احتجاجات على 
حظر التجــول املفروض الحتواء تفشــي فيروس 

كورونا.
وقالت إن الشرطة اتخذت اإلجراءات بعدما تظاهر 
املئات في عدة مــدن، منها العاصمة عمان لليوم 
الثاني حتديا حلظر التجــول الليلي الذي مت متديده 

األسبوع املاضي.
وطالب كثير من املتظاهرين احلكومة باالستقالة، 
وإنهاء قوانــن الطوارئ املعمول بهــا منذ بداية 
اجلائحة. وتقول جماعــات مدنية إن تلك القوانن 

تنتهك احلقوق املدنية والسياسية.
وقال شــهود إن السلطات نشــرت عدة آالف من 
شــرطة مكافحة الشــغب لتفريق املتظاهرين، 
كما جرى اعتقال عشرات النشطاء في عدة مدن 

وبلدات.
وذكر أحد الســكان أن الشرطة استخدمت الغاز 
املســيل للدموع لتفريق احلشود في عدة مدن، مبا 

في ذلك في حي جبل نزال املزدحم بالعاصمة.
وقال مستخدمون ومصادر داخل قطاع االتصاالت، 
إن السلطات حظرت بعض تطبيقات »فيسبوك« 
التي تســمح بالبث املباشر للمظاهرات. واستمر 

االنقطاع عدة ساعات.

تحذير أميركي ياباني 
من سلوك الصين 

»المزعزع لالستقرار«

االردن: استخدام الغاز 
المسيل للدموع لتفريق 

احتجاجات على اإلغالق

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
البريطاني  الــوزراء  رئيــس  أعلن 
بوريس جونســون امــس الثالثاء 
ســترفع  املتحــدة  اململكــة  أن 
»بأكثر من 40 في املئة« ســقف 
املسموح  النووية  احلربية  الرؤوس 
بتخزينها، وفق ما أوردت وســائل 

إعالم بريطانية.
ووفقــا لصحيفَتي »غارديان« و«ذا 
صن« اللتن اّطلعتا على الوثيقة 
فإن  مئة صفحــة،  مــن  املؤلفة 
احلكومــة تخطط لزيــادة العدد 

التي  احلربيــة  للــرؤوس  األقصى 
 ،260 يسمح للبالد بتخزينها إلى 
خفض  ســابقا  التزمت  بعدمــا 
مخزونهــا إلى 180 رأســا حربيا 

بحلول منتصف العام 2020.
وأفادت رئاسة احلكومة في بيان أن 
جونسون ســيعرض الثالثاء على 
البرملــان نتائج تقريــر عن الدفاع 
واألمن والسياسة اخلارجية للبالد 
من شــأنه حتديد مسار احلكومة 

للعقد املقبل.
ووفقــا للصحيفتن، فــإن رئيس 

الوزراء يســتند إلــى »مجموعة 
التكنولوجية  التهديــدات  مــن 
والعقائديــة املتزايــدة« من أجل 
تبرير هذه اخلطوة غير املســبوقة 

منذ احلرب الباردة.
ويحّذر التقرير من »احتمال« جناح 
جماعة إرهابية »في شــن هجوم 
كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي 
أو نووي بحلول العام 2030« لكن 
أيضا من »التهديد النشــط« من 
املنهجي« من  روســيا و«التحدي 
الصــن. ويذكر التقريــر أن »احلد 

األدنى مــن الردع النــووي املوثوق 
واملســتقل للناتو يبقــى ضروريا 

لضمان أمننا«.
ويأتي هذا التحول فيما تســعى 
لنــدن إلعادة فرض نفســها بعد 
بريكســت، كقوة رئيســية على 
الســاحة الدولية وفقــا ملفهوم 

»غلوبل برين«.
ورأت »احلملــة الدوليــة للقضاء 
على األســلحة النووية« في بيان 
اإلثنــن أن هــذا التغيير »ينتهك 
االلتزامات التي تعهدت بها لندن 

فــي إطار معاهدة حظر انتشــار 
االسلحة النووية«.

وقالت رئيســة هذه املنظمة غير 
»قرار  فــن  بياتريس  احلكوميــة 
زيــادة مخزونها  املتحدة  اململكة 
مــن أســلحة الدمار الشــامل 
فــي خضم جائحة هــو قرار غير 
القانون  وينتهك  وخطير  مسؤول 

الدولي«.
من جهتها ترى مجموعة »حملة 
أنها »خطوة  النووي«  نزع السالح 
أولــى نحو ســباق تســلح نووي 

جديــد« واصفــة قــرار اململكة 
بأنه »استفزاز كبير على  املتحدة 

الساحة الدولية«.
للمنظمة  العامة  األمينة  وقالت 
يحارب  »فيمــا  هدســون  كايت 
والفوضــى  الوبــاء  العالــم 
املناخيــة، من املدهــش أن تختار 
النووية  الترسانة  زيادة  حكومتنا 
البريطانيــة« وهــي خطــوة من 
شــأنها »إثارة التوتــرات العاملية 
وهــدر مواردنــا وهي نهــج غير 

مسؤول وقد يكون كارثيا«.

بريطانيا تزيد ترسانتها النووية 40 بالمئة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ووتش«،  رايتس  »هيومــن  منظمة  ذكرت 
أمس األول اإلثنن، أّنه »مت إخضاع روســيا 
ومصــر لتدقيق متزايد في مجلس حقوق 
اإلنســان التابــع لــأمم املتحدة بشــأن 
االنتهــاكات املرتكبة من قبلهما بشــأن 
حقوق اإلنســان«، معتبــرة أّن »البيانات 
املشــتركة حولهما بحاجــة للنظر في 

وضعهما احلقوقي املتدهور«.

»اعتقاالت وإغالق منظمات«
وقالت املنظمة إنه »بعد عشــر سنوات 
من االنتفاضة املصريــة عام 2011 والتي 
أطاحت بالرئيس حســني مبارك، ال يزال 
املصريــون يعيشــون في ظــل حكومة 
قمعيــة تخنق جميع أشــكال املعارضة 
تعبير  بحســب  الســلمي«،  والتعبيــر 

املنظمة.
والتحقيقــات  »االعتقــاالت  وأضافــت: 
املروعة األخيرة ملوظفــي املبادرة املصرية 
للحقوق الشخصية وجتميد أصولهم في 
إجراءات تعسفية أمام محكمة اإلرهاب، 
متثل حالــة واحدة ضمــن مجموعة من 
واملمنهجة ضد  املســتمرة  االعتــداءات 
والعمل  اإلنســان  املدافعن عــن حقوق 

املدني في البالد.
وتابعت: »في مثــل هذه البيئة القمعية، 
أُجبــرت العديد مــن منظمــات حقوق 
اإلنسان على إغالق أو تقليص عملياتها أو 
العمل من خارج البالد أو العمل حتت خطر 

االعتقال واملضايقة املستمر«.

مصر ترد على االتهامات 
األمم  الدول األعضاء في  املنظمة  وطالبت 

املتحدة دعم »إجــراءات املتابعة واهتمام 
مجلس حقوق اإلنسان وتدقيقه في أزمة 

حقوق اإلنسان مبصر«.
في املقابل، رفض مجلسا النواب والشيوخ 
فــي مصر، الســبت، اتهامــات للقاهرة 
بانتهــاك احلقــوق اإلنســانية وّجهتها، 
اجلمعــة، 31 دولة منضويــة في مجلس 

حقوق اإلنسان التابع لأمم املتحدة.
وجــاء في بيــان جمللس الشــيوخ املصري 
أوردته وكالة أنباء الشرق األوسط املصرية 
»ال يوجد محــام وال صحفي وال حقوقي 
قيد احلبس ما لم يكــن قد ارتكب جرمية 
تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات، سواء من 
خالل محاكمــة عادلة أو حتقيقات نزيهة 

يجريها قضاء مستقل متام االستقالل عن 
السلطة التنفيذية«.

31 دولة منضويــة في مجلس  وكانــت 
حقوق اإلنســان التابع لأمم املتحدة على 
رأســها فنلندا وبينها فرنســا والواليات 
املتحدة، قد دعت، اجلمعــة، القاهرة إلى 
التوقف عــن اللجوء إلى قوانن مكافحة 
واحلقوقين  املعارضن  اإلرهاب إلســكات 
احلبس  في  املنتقدين  وإبقاء  والصحافين 

االحتياطي إلى أجل غير مسمى.

»قوانني قمعية« في روسيا 
وبالعــودة إلــى »هيومن رايتــس«، فقد 
شــددت على أنه »في روســيا، ال يشكل 
توقيف اآلالف من املتظاهرين الســلمين 
بعد اعتقال الناشــط املعارض أليكسي 
نافالنــي واحلكم عليهــم، إال القليل من 
حمــالت القمع املتصاعدة على وســائل 

اإلعالم واملعارضة«.
وأشــارت املنظمــة إلــى أّن »موجة من 
القوانن القمعيــة اجلديدة أدت إلى زيادة 
تقييــد حرية التعبيــر والتجمع وتكوين 
اجلمعيات«، معتبرة أنها »بهدف شيطنة 
واألصوات  اجلماعات  ومعاقبــة  وتهميش 

املستقلة«. 
وأّكدت أّنه »في األشهر األخيرة، مت توجيه 
تهــم جنائية إلى العديد من النشــطاء 
الروس أو تغرميهم أو احلكم عليهم مبوجب 
قوانــن معيبــة، مثل قانــون املنظمات 

األجنبية غير املرغوب فيها«. 
اجمللس  »على  بالقــول:  املنظمة  وختمت 
احملافظة على رقابته وتعزيزها فيما يتعلق 
بروســيا ومصر، من أجــل معاجلة امللف 

احلقوقي فيهما«.

إخضاع روسيا ومصر لتدقيق متزايد
 في مجلس حقوق اإلنسان االممي

»هيومن رايتس«: 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن البنك املركزي العراقي، االشــراف على 

عمل املصرف الزراعي من اجل تأهيله.
وقــال البنك املركزي في بيــان صحفي تلقته 
»الصبــاح اجلديد«،  إنــه »في اطــار برنامج 
االصالح املصرفي الذي باشــر بتنفيذه البنك 
املركــزي العراقي ، ومن اجــل النهوض بواقع 
القطاع املصرفي احلكومي، قرر البنك املركزي 
الشــروع بعدد مــن االجــراءات التقوميية في 
املصارف احلكومية، وســيتم في هذا السياق 
املباشرة »باالشراف الكامل على عمل املصرف 

الزراعي التعاوني«.
وأكد: ســيتضمن اإلشــراف خطــة التأهيل 
والتقومي لعمليات املصرف كافة مبا ينســجم 

ودوره املنشود في التنمية االقتصادية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هبط اجلنيه اإلسترليني مجددا االثنني وسط 
زيــادة في عوائد ســندات اخلزانــة األمريكية 
ومــع إطالق االحتاد األوروبي إجــراء قانونيا ضد 
تغييرات بريطانية لترتبيات التجارة مع إيرلندا 

الشمالية.
وقال االحتاد األوروبي إن التغييرات تنتهك اتفاق 

بريكست الذي وقع العام املاضي.
وبحلول الساعة 17.30 بتوقيت غرينتش، كان 
اإلسترليني منخفضا 0.22 باملئة أمام العملة 
األمريكية عند 1.3891 دوالر بعد أن المس أدنى 
مستوى له في ثالث جلسات عند 1.3854 دوالر.
ومما يزيد الضغوط على اإلســترليني مبيعات 
في ســندات اخلزانة األمريكيــة دفعت العائد 
على السندات القياســية للصعود فوق 1.60 

باملئة منذ يوم اجلمعة، وهو ما يدعم الدوالر.
وكانــت العملة البريطانيــة هبطت أكثر من 
واحــد باملئة إلــى 1.3865 دوالر في جلســة 

اجلمعة.
وفــي مقابــل العملــة األوروبيــة، ســجل 
اإلســترليني أدنى مســتوى في أسبوع عند 
86.00 بنســا لليورو قبل أن يتعافى قليال إلى 

85.85 بنس

البنك المركزي يقرر 
االشراف على عمل 
المصرف الزراعي

هبوط اإلسترليني وسط 
قفزة في عوائد سندات 

الخزانة االمريكية

الصباح الجديد ـ متابعة :

كشــَف البنك املركــزي العراقي، 
أن إجمالي  الثالثــاء، عــن  امــس 
األجنبية  العملــة  من  احتياطاته 
يبلغ قرابة 56 مليــار دوالر، مؤكداً 
حفاظــه على اســتقرار أســعار 
الصــرف في األســواق مــن خالل 

استخدام أدواته النقدية اخملتلفة.
 وقــال مصــدر مســؤول بالبنك 
األجنبية  »االحتياطيات  إن  املركزي 
ما تزال ضمن حدود الكفاية«، مبينا 
أن »إجمالي االحتياطيات األجنبية 
خالل  تقريباً   20% بنسبة  انخفض 
عــام 2020«. ولفــت املصــدر إلى 
 5,703 تقارب  الذهــب  »حيازات  أن 
ماليــني دوالر أميركــي، وال توجــد 
بالذهب  االســتثمار  لزيادة  خطط 
األزمة«،  أثــر  اســتمرار  في ظــل 
الصيني  اليوان  »عملة  أن  موضحا 
هي إحدى العمالت املســتثمر بها 

ضمن االحتياطيات االجنبية«.
واشــار املصــدر، إلــى أن »البنك 
املركــزي العراقــي يحافــظ على 
اســتقرار أســعار الصــرف فــي 
األســواق من خالل استغالل أدواته 
النقديــة اخملتلفــة، وأهمها نافذة 
بيع العملــة األجنبية التي تهدف 
الى متويل االســتيرادات من السلع 
واخلدمات، وفقاً ملا نص عليه قانون 
البنــك املركزي العراقــي رقم 56 
لسنة 2004 في املادة 28/ ب )البيع 
والشــراء البســيط غير املشروط 
للعملة األجنبية(، بالشــكل الذي 
من  مقبولة  معدالت  على  يحافظ 
التضخــم«. وعزا املصدر، ســبب 

تراجع ســعر الدوالر في األســواق، 
وخصوصاً في الشــهر املاضي، عن 
الســعر احملدد في البنــك، بقوله، 
إن »تراجــع ســعر صــرف الدوالر 
األميركي في األســواق احمللية عن 
ســعر البيع الرسمي املعتمد بعد 
تغيير الســعر من قبل البنك في 
نهاية شــهر كانــون االول من عام 
2020، يرجــع الى أن تغيير ســعر 

الصرف في بادئ األمر شكل صدمة 
للسوق احمللية احتاجت مدة تكيف 
لعمل التســويات التي حدثت بني 
التجزئة،  )اجلملــة،   كل من جتــار 
املفرد( وتســويات جتــار اجلملة مع 
املصــارف، حيــث انخفضت على 
الى مستويات  االســتيرادات  أثرها 
الطلب  انخفاض  وبالتالي  شديدة، 

على العملة األجنبية«

املركزي  البنك  مبيعات  وســجلت 
العراقي من العملة الصعبة، امس 
الثاني  لليــوم  انخفاضا  الثالثــاء، 
بنســبة بلغت 31 في املئة لتصل 

الى 48 مليون دوالر.
وذكر مصــدر صحفــي، أن البنك 
مزاده  خالل  شهد  العراقي  املركزي 
االجنبية  العمــالت  وشــراء  لبيع 
اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 

31.53 باملئــة لتصل الى 48 مليوناً 
و67 الف دوالر، غطاها البنك بسعر 
صرف اســاس بلغ 1460 ديناراً لكل 
دوالر، مقارنــة بيوم امــس االثنني 
حيــث بلغــت املبيعــات فيها 70 

مليوناً و 198 ألف دوالراً.
وذهبــت املشــتريات البالغــة 48 
مليونــاً و 67 الــف دوالراً، لتعزيــز 
اخلارج على شــكل  األرصدة فــي 

حواالت واعتمــادات، فيما لم تقم 
املصارف بأي شــراء للدوالر بشكل 
نقدي. وأشــار املصــدر، إلى أن 10 
مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز 

االرصدة في اخلارج.
هذا أعلن البنك املركزي اإلشــراف 
على عمل املصــرف الزراعي، مبينا 
ان ذلك ياتي من اجل النهوض بواقع 

القطاع املصرفي احلكومي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أسعار النفط امس الثالثاء، 
مع تزايد اخملاوف بشأن زيادة اخملزونات 
فــي الواليات املتحــدة، وتهديد دول 
من بينها أملانيا وفرنســا على وقف 

التطعيمات ضد فيروس كورونا.

ونزل خام برنت 58 سنتا أو 0.8 باملئة 
إلــى 68.30 دوالرا بحلول الســاعة 
أن  بعد  غرينتــش  بتوقيــت   05:41
هبط 0.5 باملئة امــس األول االثنني. 
ونزل اخلــام األمريكي 61 ســنتا أو 
0.9 باملئــة إلى 64.78 دوالرا للبرميل 

بعد أن تراجع 0.3 باملئة في اجللسة 
السابقة.

وتخطــط أملانيا وفرنســا وإيطاليا 
لتعليــق حقن أســترازينيكا بي إل 
COVID-19 بعــد تقارير عن  ســي 
آثار جانبية خطيــرة محتملة، على 

الرغــم مــن أن منظمــة الصحة 
إنــه ال توجد صلة  العاملية قالــت 

مؤكدة للقاح.
تعمل هــذه التحركات على تعميق 
اخملاوف بشــأن بطء وتيرة التطعيم 
في املنطقة ، مما قد يؤخر أي انتعاش 

اقتصادي من الوبــاء في واحدة من 
إلى  الوباء  وأدى  املناطق تضرراً.  أكثر 
جتريــد الطلب على النفــط ، لكن 
قبل  مستوياتها  إلى  عادت  األسعار 
األزمة الصحية العاملية، لكن لم يتم 
حتديدهــا إال ألن عمليات التطعيم 

البلدان.  كانت بطيئة في معظــم 
في الواليات املتحدة، ترتفع اخملزونات 
أيًضا بسبب »التجميد الكبير« في 
الشهر املاضي والذي أوقف عمليات 
التكرير التي استغرقت وقًتا للعودة 

بالكامل.

الصباح الجديد ـ متابعة:
توجيه  مــن  أشــهر  ســتة  بعد 
إدارة الرئيــس األمريكي الســابق 
دونالــد ترمــب، ضربــة قاصمة، 
ألعمال الهواتف الذكية لشــركة 
»هــواوي«، يتجه عمالق االتصاالت 
الصيني إلــى بدائل أقل بريقاً، من 
أجل تعويــض التراجــع في أكبر 
القطاعات املســاهمة في إيرادات 

الشركة.
الشــركة،  أحدث عمالء  بني  فمن 
مزرعة أســماك في شرق الصني، 
تبلغ مســاحتها ِضعف مساحة 
الواقعة  بــارك  ســنترال  حديقة 
نيويــورك، وذلك ألنَّ هــذه املزرعة 
مغطاة بعشرات اآلالف من األلواح 
بعواكــس  ــزة  اجملهَّ الشمســية 
صة  اخملصَّ الكهربائيــة،  »هواوي« 
حلماية أســماك هــذه املزرعة من 
أشعة الشمس الزائدة أثناء توليد 

الطاقة.
وعلــى بعد حوالــي 370 ميالً إلى 
شانشــي  مقاطعة  فــي  الغرب 
الغنيــة بالفحم، تراقــب أجهزة 
الالســلكية،  االستشــعار 
أعماق  في  املوجــودة  والكاميرات 
األكســجني،  مســتويات  األرض 
احملتملة في حفرة  اآللــة  وأعطال 
املنجــم - وكلها مــزوَّدة من قبل 

عمالق التكنولوجيا.
وســتظهر فــي الشــهر املقبل، 
ســيارة كهربائيــة جديدة المعة 
تتميَّــز مبستشــعر )ليــدار( ألوَّل 
مرة في أكبر معرض ســيارات في 

الصني.
الصينية  الشــركة  أنَّ هذه  يذكر 
التي كانت ذات يوم أكبر شــركة 
في  الذكية  الهواتــف  لتصنيــع 
العالــم، قد تعرَّضت لسلســلة 
األمريكية تقضي  العقوبــات  من 
تقريباً على أعمالها االستهالكية 

املربحة.
ومع استمرار الضغط على شركة 
»هــواوي« من قبــل إدارة »بايدن«، 
قام مؤســس الشــركة امللياردير 
»رن تشــنغ فاي« بتوجيه شركته 
لتوســيع قائمة عمالئها لتشمل 
النقل،  فــي مجــاالت  مشــاريع 
والصناعات  والزراعــة،  والتصنيع، 

األخرى.
محاوالت البقاء على قيد احلياة

وتعدُّ »هواوي« مورداً رائداً للعواكس 
الكهربائية فــي العالم، وهي اآلن 

املبيعات  زيادة هــذه  علــى  تعوِّل 
الســحابية،  خدماتها  جانب  إلى 
وحلول حتليالت البيانات ملســاعدة 
190 ألف موظــف على البقاء في 

وظائفهم.
وفي هذا السياق قال »رن«، الشهر 
املاضــي، عنــد افتتــاح مختبــر 
ابتكار تعدين ممــوِّل جزئياً من قبل 

»هواوي«: »فــي الوقت احلالي، من 
املستبعد أن تقوم الواليات املتحدة 
القائمة  مــن  »هواوي«  بشــطب 
السوداء للكيانات، نحن نريد فقط 
ومواصلة  أكبــر،  بجدية  العمــل 
للبقاء  جديــدة  فرص  عن  البحث 

على قيد احلياة«.
وقــال »رن«، إنَّ املبــادرات اجلديدة 
قد تعوِّض االنخفــاض في أعمال 
الهواتف احملمولة، »بصورة أو بأخرى 
خالل هذا العــام«، على الرغم من 
رفض الشركة تقدمي أرقام محددة.

»هــواوي«  وحــدة  وكانــت 
قت عائدات  االســتهالكية قد حقَّ

بقيمة 256 مليار يــوان )39 مليار 
دوالر( في األشــهر الســتة األولى 
من عــام 2020، أي أكثر من نصف 

إجمالي إيرادات الشركة.
نت الشــركة من حتقيق »منو  ومتكَّ
هامشــي« في املبيعــات واألرباح 
في العام املاضي، بفضل الطلبات 
ــات اجليل  القياســية على محطَّ
اخلامس )G5( األساسية، واملبيعات 
القويــة للهواتــف الذكيــة في 

النصف األول.
ومنذ سنوات، تستكشف »هواوي« 
ات  معدَّ تتجــاوز  جتاريــة  فرصــاً 
االتصاالت والهواتف الذكية ، لكن 
هذه اجلهود اتخــذت طابعاً عاجالً 
تراجعت شــحنات  أن  بعد  جديداً 
الهواتف 42% في األشــهر الثالثة 
األخيــرة مــن عــام 2020، ويرجع 
ذلــك إلى حدٍّ كبير إلــى أمر صادر 
في عهد »ترمب« قطع به قدرتها 
على احلصول على أشباه املوصالت 

ماً. األكثر تقدُّ
التضيق مستمر في عهد »بايدن«

يذكر أنَّ إدارة »بايدن« أبلغت أيضاً 
األكثر  بشــروطها  املورِّدين  بعض 
صرامــة على تراخيــص التصدير 
وحظــرت  مســبقاً،  املعتمــدة 
ات هــواوي في  اســتخدام معــدَّ
شــبكات اجليــل اخلامــس، وفقاً 
هذه  علــى  لعني  مطَّ ألشــخاص 

اخلطوة.
ولقــد كان للحظر األمريكي تأثير 
الناشــئة  األعمال  محدود علــى 
فمعظــم  »هــواوي«،  لشــركة 
من  متوفرة  املطلوبــة  املكونــات 
قبل املورِّدين الصينيني، وذلك وفقاً 
ملصدر مشارك بشكل مباشر في 

مبادرة الشركة.
ولتلبيــة الطلــب املتزايــد مــن 
املقاولني مبــا في ذلــك »هواوي«، 
يســعى املورِّدون احملليون للحصول 
على أداء أفضل من قبل التقنيات 
الناضجــة التــي لــم حتظرهــا 
واشــنطن، كما قال املصدر، الذي 
رفض الكشــف عن هويته بحكم 

أنَّ هذه املناقشات ال تزال داخلية.
ومن اجلدير بالذكر أنَّ الرقائق األكثر 
ماً فــي العواكس الكهربائية  تقدُّ
لـ«هواوي«، تلك املســتخدمة في 
من  الكهربائية  الطاقــة  حتويــل 
على  تعتمد  الشمســية،  األلواح 
تقنية 28 نانومتر، التي باستطاعة 

الشركات الصينية تصنيعها.

»هواوي« تتجه ألنشطة 
الزراعة والنقل والتعدين

بعد الحظر األمريكي على هواتفها

االحتياطيات 
األجنبية ما تزال 

ضمن حدود 
الكفاية«، مبينا 

أن »إجمالي 
االحتياطيات 

األجنبية انخفض 
بنسبة %20 تقريبًا 

خالل عام 2020

البنك المركزي: احتياط العملة األجنبية
 في البالد يقارب 56 مليار دوالر

النفط يتراجع وسط مخاوف من التخزين واحتمالية إيقاف اللقاح

البنك املركزي العراقي

كانت وحدة 
»هواوي« 

االستهالكية قد 
قت عائدات  حقَّ

بقيمة 256 مليار 
يوان )39 مليار 

دوالر( في األشهر 
الستة األولى من 

عام 2020، أي أكثر 
من نصف إجمالي 

إيرادات الشركة
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دراسة

حوار

اصدار

يغايــر في هذا االجراء فيجعل من رحلة 
البحث عن الفصل املفقــود على وفق 
واالستقصائية  الواقعية  االشــتغاالت 
فــي الرواية بعيــدا عن افــاق الغرائبي 
البســيط  وبتقديــري   . والالمعقــول 
هذه واحدة من االجراءات التي ُتســب 
لشقرون في العتبة االولى. اما العنوان 
الرئيس » دم الثور« فقد نافســته داللة 
اكثر قــوة واهمية على امتــداد الرواية 

الى ختامهــا، وهي داللة  من مطلعها 
الرائحــة / ثمة رائحــة تنبعث في اكثر 
من موضع فــي الرواية ) روائح االمكنة، 
روائح االضرحة، رائحــة الكتب ، رائحة 
الدم، رائحة دم الثــور، ورائحة العتاقة ، 
ثم رائحة احلريــق ، تتبعها رائحة احلبر، 
الورد(  برائحة  الروائــح  ولن تنتهي تلك 
ثمة داللــة للرائحة في كل مفصل من 
مفاصل الروايــة وبتكرارها في متونها 
الى  سيخيل  الفت،  بشكل  وهوامشها 
القارئ ان نزار شــقرون نسي ان يسمي 
روايته بـ رائحة الــدم او اي عنواٍن قريب 
من هذا بســبب قوة االيحــاء والداللة 
التي تبثها الرائحة في الرواية. اقول ذلك 
على الرغم من تركيزه على حكاية »دم 
الثور« في غير مفصل واعتبارها كـ«سّر 
مــن اســرار احلكاية الغامضــة«.. هنا 
سأجتاوز اشــكاليات العنونة التي فيها 
من االغــراءات ما اليحصى.. إذ ميكننا ان 
نتحدث عنها طويال.، بــدءا من متثيالت 
الواقع في هذه الرواية بتتبع اثر العنوان 
وداللته، ثم مــرورا بثيمة »دم الثور« في 
اكثر من موضع ومقارنتها مبا تشــيعه 
دالالت الرائحة مــن اهمية مفرطة في 

تتبع ذلك االثر على متثيالت الواقع.  
هذه الرواية ذات اللغة املبهرة واملدهشة 
واملمتعة عملت على تذكيرنا بان اللغة 
االدبية واجملازية التــي يتخللُها التداعي 
لم تُستنفد بعد. اي ان تنظيرات ما بعد 
احلداثة التي تّرض على اللغة التقريرية 
اخلالية مــن التداعيــات بوصفها لغًة 
مختزلــة ومكثّفة وخاليــة من الزوائد 
. تذكرنا هذه الروايــة ان تلك التقريرية 
لن تكون شــرطا في انتاج رواية حديثة، 
وان التداعي واطالق العنان للمخيلة لم 
يســتنفد اغراضه بعد، وبالتالني فثمة 
وعي الفت في لغة هــذه الرواية.، وعٌي 
ينفتح على اســئلة وجودية ومصيرية 
في احلياة. هــذه الرواية ســتأخذ اكثر 
من توصيف في القــراءة النقدية. وهي 
رواية اسئلة كونية تريد ان يتخّضب كل 
شيء بالسؤال / اعني االسئلة التي تفز 
القارئ : » ســألت الف مرة لَِم الشقاء 
واملاليني تســعد باحلياة من دون اسئلة، 
وهــا هي كارمــن تطلُب رفقــة طريق، 
وكَل طريٍق محفوف باألســئلة« )ص61 

الرواية(. هذه االسئلة تنطوي على اكثر 
من حافز يجعل القارئ جزءا من عملية 
تخترقه هذه  الــذي  بالوعي  التثاقــف 
الرواية فتشــكك بكل شيء، اقول كل 
شــيء واعني على وجه اخلصوص احلياة 
العربية التي فقدت بريَقها وسطوَعها 
واســئلَتها الكبــرى واســتحالت الى 

او  مدٍن خاوية وحطاٍم يصعُب توصيَفه 
تديد مستويات خرابه. هذه الرواية في 
الواقع، تنهمر اســئلُتها من وحي هذه 
الرؤية، فتسترسل كثيرا في ربط الرؤية 
التاريخية وجتعلها في مقاربة مع الواقع 
املقاربة  الــى  يعمد  املعاصر. شــقرون 
املوضوعية في هذا املفصل وال ينشغل 

باملقارنة على االطالق، والفرق بينهما – 
اي املقارنة واملقاربة واضح وشاسع كما 

نعرف -.
هــذا التمهيــد ، متهيــد هــذه الورقة 
لقــراءة الروايــة، قد يأخذ شــكل اجملاز 
اكثر من انحيــازه الى القراءة املنهجية 
ستعتمد  التي  املنهجية  تلك  النقدية. 
منهج النقــد الوصفي التحليلي لهذه 
القراءة باالستعانة مبناهج اخرى نصّية 
وســياقية ايضا بســبب من املوضوعة 
املركبة في هذه الرواية وسردها املركب 
ونتائجها املركبة ايضا. ذلك السرد الذي 
يبدأ برؤية او بحلم غريب بطله الشيخ 
او املارد او اجلد الــذي يصر بان ما يقوله 
حقيقة ال حلم. وهو حلم ســيتفاعل 
معه ســعدي / الشــخصية الرئيسة 
مثلما  االوحد،  وســاردها  الرواية  وبطل 
ســتتفاعل معها كارمن القرطبية من 
خالل وصايا اجلد مبعنى تواشج الرؤيتني 
معا : حلم اجلد عند سعدي ووصايا اجلد 
عند كارمن. وهــذا التناص في الرؤيتني 
هو الذي ســيمهد ملشهديات ما بعده. 
وســيكون لهذه البدايــة قوة الصدمة 
باإلشــارة الى مــوت العقــل او العقل 
ايجاده  الذي يوصي اجلد بضرورة  املقبور 
والعثور عليــه مبقاربة لربط مصيرهما 
معا بغية االمتداد الستعادة تلك القوة 
التاريخيــة :« ُجدع جزٌء مــن انفي ايام 
احلروب الصليبية، وجزٌء اخر يوم سقوط 
غرناطة ، وما تبقى لي من منخريَّ إال آثار 
انٍف بها اتنفس، وال قدرة لي على شــم 
شيء ، وال ميكنني الوصول الى قبري اال 
بفضلــك فاعّني كي اجــَد مكاني ، وال 
اظل طريدا في كل مكان. » ثم يستأنف 
» قبرك هو قبري ، ابحث عن قبر العقل 
..... انــا جــدك االكبر ... ان لم تســرع 
، ذراُت  ســيكون مصيرك مثل مصيري 
تــراٍب بال مأوى ، لغٌة بــال معنى ، صوٌت 
بال صدى ، قامة بال ظل ، شــبه انسان 
او انســان ادنى..« » ليس القبر ســوى 
صندوٍق مقفل ، القبر كتــاب .... الخ » 

)ص 8 الرواية(.

)1( دم الثور – الباب املفقود من كليلة 
ودمنة، رواية ، نزار شــقرون ، منشورات 

دار الوتد،ط1، الدوحة - قطر 2019

علي سعدون

هــذه رواية املقاربــة التاريخية من خالل 
وقائع معاصرة.. وهذا ارباك اول في قراءة 
هذه الروايــة.. ليس ألنها عمدت ببنيتها 
املكانية الى استثمار امكنة عّمان وتونس 
واالندلس،  قرطبة  واســبانيا،  والسودان 
واملراقد التــي تفيض روحها وتتعالق مع 
الناس، وليس ألنها جمعت شــخصيات 
الرواية من بلــدان عربية بعينها وتدثت 
باقتضاب عن احلياة الداخلية والســرية 
االولى  املضمــرة  باإلشــارة  ألبطالهــا 
التي  واحباطاتها  حيواتهــم  لتعضالت 
تختلف من شــخصية الى اخرى. ليس 
ذلك بالتأكيد ســببا الرتباكنا في قراءة 
هذه الرواية ، امنا ألنها ســياحة معرفية 
وتاريخية لم تكن وليدة املصادفة واالرجتال 
البسيط في اختيار نوعية الشخصيات 
واالشتغال بسببهم ودعواهم، امنا كانت 
في صميم اجلهــد املعرفي والثقافي في 
رصد الواقعة العربية وتليلها وتفكيك 
مقصديات نتائجها وتوظيفها في عمل 
روائي هو اقرب لالشتغال البانورامي اكثر 
منه في االشتغال على احلكاية الطويلة 
التــي تنتهي عنــد احملددات الشــكلية 
لنمط كتابة الرواية.. انها مقاربة تريد ان 
تقول باالمتداد اوال، والتقصي ثانيا. رواية 
اســتقصائية تبحث عن عالمة مضيئة 
العربي  التاريخ  في مضمرات  وشاخصة 
الذي يشــكل  امللتبس  بالراهن  وعالقته 
اكثر مــن عقدة في حياتنــا.. وان حديثا 
ســيطول عن تلك املضمــرات املتعددة 
االخالقي  االنهيار  وسيتقدمها  واخملتلفة 
واحلضــاري وانحطاط القيم والشــعور 
بالوجــود واهميته الكبرى فــي احلياة . 
تلك القيم التي بزغت منذ بواكير وجود 
احلضــارة العربية. ولنا في هــذه الرواية 
»رواية دم الثور« مثاال شاخصا على ذلك. 
يحيــل العنوان الفرعــي »الباب املفقود 
من كليلة ودمنة« الى نوع من اشتغاالت 
وغرائبية  الفنتازيا بسبب من ســحرية 
حكايــات الكتاب املعــروف البن املقفع/ 
اعنــي هنا على وجــه التحديد، احلكمة 
والعقل واحلكايا املمتعة التي جتري على 
ألسنة احليوانات ، لكن الروائي نزار شقرون 

»دم الثور« والمقاربة التاريخية)1(

حاورها: سمير خليل
ولدت فــي الكويت وتعيش فــي لندن، لكن 
هويتها العزيزة وعشــها االصلي الدافئ هو 
مــن يضيء موهبتها ويســتفز مشــاعرها 
واحاسيســها، مــن غربتها البــاردة  تهدل 
حمامة حالوة صوتهــا كلمات واحلان عراقية 
شجية، تبعثها نســائم محبة صوب اهلها 
ومحبيها لتصل دواخلهم رغم بعد املسافات 
وآهات احلنني، ضيفتنا نوال خان، صوت عراقي 
يحاول جاهــدا تذكيرنا بأن االصوات الغنائية 
النســوية في العراق لم متت وان عفا عليها 
الزمــن والنائبات، ذكية، حيويــة دؤوبة تختار 
بدقة وتأني ما يناســب حنجرتها، عن عملها 
على  يعتمد  اختيــاري ألعمالــي  تتحــدث: 
احساســي بها واقتناعــي اوال فأنا تهمني 
املفردة كثيرا ومن ثم اللحن الذي يالمســني، 
اشــارك زوجي واالصدقاء املقربــون جدا في 
اختياراتي لكن القرار يكون لي في اخر االمر، 
احيانا كثيــره اتدخل في النــص واغير فيه 
واضيف وكل من تعامــل معي يعلم واحلمد 
هلل انني ابادله التعاون وال يشكل االمر لهم 
اي ازعاج ابدا كما انني اتدخل في اللحن ايضا 
وفي صياغه امليلودي احيانا ، وانا هنا اشــكر 
رفيق اعمالي الفنان علي صالح الدي تعاملت 
معه في اغلب اعمالي والذي دائما ما مينحني 
مساحة كبيره جدا واشكر ايضا املوزع املبدع 
فرات تركي على تنفيذه مجموعة كبيرة من 

الفلكلوريات لي ايضا .

*واين تضع نوال خان نفســها بني املطربات 
اليوم؟

ــ ال اســتطيع تصنيف نفسي فنيا لكني 
اســتطيع القول بأن لي لونــا خاصا يجمع 
بني الطرب والكالســيك وهو لــون لم بعد 
يناســب عصرنا احلالي لكنني متيزت به، أما 
بالنسبة لتسمية مطربات فأنا كنت والزلت 
اقول بأن لقــب مطربات انتهــى مع رحيل 
اغلب االصوات النسوية العراقية ووقف عند 
الفنانة الكبيرة انــوار عبد الوهاب والفنانة 
ســيتا هاكوبيان والفنانة امل خضير اطال 
اهلل في عمرهن حيث ما ان تسمعهن حتي 

تطرب ألصواتهن،   
أما االصــوات االخــرى املوجــودة االن فهن 
مغنيــات أو مؤديات وانــا مغنية حتى يثبت 

العكس واحلكم لكبار األساتذة« .    
* عراقية مولودة في الكويت، هل هناك تأثير 
للبيئتني على ذائقتــك وصوتك؟ لديك اغان 

كويتية او خليجية؟
ــ تأثري االول كان بالفن الكويتي ثم اخلليجي 
بشــكل عام ،  كنت اسمع وبشكل مكثف 
لــكل االعمــال الفنية في راديــو وتلفزيون 
الكويت من شــعبي وســامري وكالسيك 
وبحــار ويا مال والطربي،  والن الكويت كانت 
مركزا فنيــا مهما لكل الفنانني العرب ومن 
مصر والعراق وبالد الشام فقد كانت االذاعة 
والتلفزيــون غزيــره في انتاجاتهــا لهم مما 
ساهم في توســيع افاقي الفنية والتعرف 
علي الوان غنائية غير كويتية،  فمثلما أغني 
اغــان عراقية  اغني ايضــا اخلليجي عموما 
كما انني أجيد الغناء املصري القدمي والعتابا 

اللبنانية ايضا، اصــدرت اغنية بعنوان )أول 
خيانــة(  من كلمــات واحلان الفنــان احمد 
االســطي ومن توزيع الفنــان لبيب وتعتبر 

لهجه بيضا وايقاع رومبا خليجي« . 

  * برأيك ما سبب شحة االصوات النسائية 
في ســاحة الغناء العراقي؟ كيف السبيل 

لوالدة اصوات نسائية في هذه الساحة؟
ــــ العــراق من شــماله الى جنوبــه غزير 

باألصــوات النســوية لكن لألســف هناك 
اعتقاد خاطي وهو ان الصوت النسوي يجب 
ان يكون قويا يغلب عليه الطابع الريفي وهو 
حتما لون وصوت جميل واصيل لكن ال يجب 
ان يكــون قاعده،  فالصوت القوي ان لم ميتاز 
باإلحساس سيكون صاخبا مزعجا والعكس 
صحيح،    الســاحة العراقية تتاج اصوات 
متتاز بالرقة ايضا الن طبيعة االصوات هكذا 
وال يجــب ان نحصــر الصوت النســوي في 
خانه واحده فقط ، لألســف الصوت اجلميل 
املهــذب يعاني مــن املضايقــات من االهل 
واحمليط ويقمع بكل قسوة وانا اولهن  كنت 
وال زلت أعاني لوال مساندة زوجي التي تتأثر 
بني الفينه واالخرى ايضا باحمليط »، وتضيف:

الســبب االخر لعدم وجود اصوات حقيقيه 
هي ان الفن اغلبه اصبح جتاره وربح ســريع 
وتلك السياســة لن تناســب تلك االصوات 
بينما كفه  ألنها صادقــه فــي رســالتها 
الدخالء هــي الغالبة ألنها تقــدم ما يهدم 
صــرح الفن العراقي وتســاهم فــي تدني 
مستواه، وال ننسى ان هناك مهرجانات تقام 
بني احلني واالخر تتميز بالرقي،  الهدف منها 
تسليط الضوء علي شباب وشابات يقدمون 
الوانا اصيلة وملتزمة من االعمال ولعل تلك 
املهرجانات واملشــاريع الفنية تســاهم في 

تنقيه الفن العراقي« .
* لديــك جتربة مع اكادمييــة الفنون والتراث 
العربــي في لنــدن ، هل تدثينــا عن هذه 

التجربة؟
ــــ أنا عضوة فــي كورال أكادمييــة الفنون 
والتــراث العربــي في لنــدن التــي يديرها 

االستاذ باســم مهدي وزوجته زينب اجلواري،  
انضمامي للفرقــة كان بعد انقطاع طويل 
جــدا عن الفــن حيــث انني قبلهــا كنت 
عضوه في فرقه التــراث العراقي التي كان 
يشرف عليها االســتاد الكبير الفريد جورج 
رحمه اهلل ،  وعنــد دخولي لألكادميية كنت 
اريــد العودة ملمارســة هوايتي فــي الغناء 
واملوسيقى من جديد ولكن بسبب متيزي رمبا 
طلب مني مايســترو الفرقة االستاد باسل 
صالح ان اشــارك كصولو فــي حفالتنا في 
لنــدن وقد مت ذلك وفي حفلنــا الكبير خالل 
شهر تشرين املاضي مثلت العراق في اغنيه 
)عليك اســال( للفنان الكبيــر فاضل عواد 
والتي القت استحسان اجلمهور كثيرا. ومن 
هنا وبسبب التشــجيع امللح بأن تكون لي 
أغان خاصة قمت بتقدمي وانتاج أول عمل لي 
وكانت اغنية وطنية بعنوان )سالحك علم( 
من كلمات الشاعر الكبير قيس اجلراح ومن 

هنا توالت النتاجات اخلاصة لي« . 
وعن جديدهــا تختتم اللقاء : اصدرت اغنيه 
جديده منذ اســبوعني اســميتها )حلمي 
بســيط( من كلمات االستاد محمد كرمان 
واحلان الفنان عمر عــادي وتوزيع فرات تركي،  
وقدمية  اعمــال فلكلورية  وهناك مجموعه 
تباعا،  توزيعها حاليــا وســأقدمها  اعيــد 
وســتكون أغنية )ســألت عنــك(  للفنانة 
الكبيــرة مائده نزهت والتي حلنها االســتاذ 
الكبيــر فاروق هــالل احدى تلــك االعمال ، 
كما احضر لعمل عن االم من كلمات واحلان 
الفنان املبــدع جمعه العربي ســيرى النور 

قريبا« . 

نوال خان: أعتمد على احساسي في اختيار اعمالي
ويهمني مالمسة اللحن لي

»ميدوسا ال ُتَسرِّح َشعَرها«.. رواية سليم بركات الجديدة*

هذا التمهيد ، تمهيد هذه 
الورقة لقراءة الرواية، قد 

يأخذ شكل المجاز اكثر من 
انحيازه الى القراءة المنهجية 

النقدية. تلك المنهجية 
التي ستعتمد منهج النقد 

الوصفي التحليلي لهذه 
القراءة باالستعانة بمناهج 
اخرى نصيّة وسياقية ايضا 

بسبب من الموضوعة 
المركبة في هذه الرواية 

وسردها المركب ونتائجها 
المركبة ايضا. ذلك السرد 

الذي يبدأ برؤية او بحلم غريب 
بطله الشيخ او المارد او 

الجد الذي يصر بان ما يقوله 
حقيقة ال حلم.

العربية  املؤسســة  صدرت حديًثــا عن 
للدراســات والنشر رواية جديدة للكاتب 
سليم بركات بعنوان »ميدوسا ال تسّرح 

شعرها«، جاءت في 225 صفحة.
تكي الرواية، وفًقا للناشــر، عن جماعة 
من البشر الرَّحالة املتنقلني بني »األمكنة 
الالزمنيــة«، فيهــم عمال، ورســامون، 
وراقصون، ومعماريون، وفالســفة، يزورون 
كهف ميدوســا، لكنهــم ال يخرجون. 
املعماريــون هم آلهة فــي اختصاصات 
ليســت في الهندســة والبنــاء، بل مبا 
ُهم عليه في أســاطيرهم )يُعرفون من 
أســمائهم في الرواية(. الفالسفة أرباب 

رواقية،  سفسطائية،  معروفة:  مذاهب 
ســينيكية )يُعرفون من أسمائهم في 
الروايــة(، يدفعون احملــاورات إلى اجلنون. 
الرحالة مهرِّجــان وأنثــى واحدة  مــع 
تها شيًئا تنقله  وحيدة، تمل في محفَّ
جماعتهــم من كل مــكان ينزلون فيه 
إلى مكان آخــر يقصدونه في رحالتهم. 
هي املرأة الوحيدة التي سيتســنى لها 
أن تغــادر الكهف الــذي ينضم إليهم 
فيــه امللك بيرســيوس بأربعــني رجاًل 
مــن أتباعه، زائرًا يســتقصي بفضوله 
أمــرَ املرأة النصف اإلنســانة، والنصف 
األفعى، ثم يهمــل ما يبحث عنه فعاًل، 
ألنه يســتعذب بقاءه في الكهف، وهو 

يصف مليدوســا أنواع املدن، حتى يغدو 
وصفه وسواًســا عندها: إنها تريد بناء 
مدينة داخل كهفهــا. واألجواء الغريبة 
رحبة في هذه الرواية، إلى جوار تفاصيل 
الفلســفة والســحر واخلوف والعزلة: 
هنالك حمائم في الكهف لها أجسام 
من نار ملتهبة، َحمائــُم مصابيح تنير 
الكهــف بطيرانها في كل موضع منه. 
وفــي الكهف بومة من البلور تشــرف 
على هندسة اإلضاءة بتوزيعها احلمائم 
املصابيــح توزيًعا ال خطــأ فيه. وهناك 
ر كل  بالطبع حكاية األمشاط التي تفجِّ

شيء في الرواية.
يضيف الناشــر: إحدى عشرة ُهنَّ بنات 

ميدوســا، ولهــن أســماء اآللهات في 
األســاطير. ولكل واحــدة اختصاصها. 
وفي الكهف أجنحة كثيرة، منها جناح 
احلديقة التــي ال نباتات فيها، بل متاثيل 
بة األجســام. وهنالك  مخلوقــات مركَّ
جنــاح املزرعة لتربية األفاعي على أنواع 
كثيــرة، منها ما يؤكل، وما تُســتخدم 
جلودهــا للزينة، من جمال نقوشــها. 
وأيًضا، جناح زينة ميدوســا، ومخدعها 

ومخدع بناتها، وجناح النزالء الرحالة.
وفــي التعريــف بالرواية علــى الغالف 
اخللفي، جند قلًْبا لألدوار، عكس األسطورة 
اإلغريقية: )ال يُحيل بصُر ميدوسا البشرَ 
إلى حجارة في هذه الرواية، وال تستحيُل 

هي حجرًا إن نظرْت إلى مرآة. أسطورتُها 
هنا ليست األسطورة اإلغريقية. جموٌع 
تدخل كهفها، لكــْن ال يخرج أحد. هم 
رون لبناء مدينة هي أُمُّ كل عمارة  يُسخَّ

أجنزها اإلنسان: مدينة داخَل كهٍف(.
في الرواية، يســتمر بركات في تسمية 
تبدو  لكن  بـ«املناطقــة«،  الفالســفة 
الســخرية  إلى  أقرب  »مخاطباتهــم« 
من كل منطق. ويســتمر في تســمية 
التزاًمــا  بـ«اخملاطبــات«،  محاوراتهــم 
الفلسفة،  يخص  الذي  القدمي  بالتعبير 

وعلوم الكالم واملنطق.

* عن ضفة ثالثة

غالف الرواية

نوال خان
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اول ديناصور يجلس على البيض!
اكتشــف العلمــاء أول حالــة لديناصور أنثــى محفوظة 
بشــكلها اجلنيني في أثناء جلوســها علــى مجموعة من 
البيض، األمر الذي وصفه علماء احليوان واآلثار باحلدث الكبير.

وبحســب »ســي إن إن«، يعيش علماء اآلثار واحليوان أجواء 
احتفالية بعد اكتشاف أول ديناصور محفوظ أثناء جلوسه 
على عش بيض فيه أجنة متحجــرة، منها ثالثة على األقل 

مرئية.
وقال متحف كارنيغي للتاريــخ الطبيعي )CMNH( في بيان 
صحفي صدر إن أحفورة »أوفيرابتوروصور« مت اكتشافها في 

صخور عمرها 70 مليون عام في مدينة قانتشو في الصني.
كانت هذه الديناصــورات جزًءا من مجموعــة متنوعة من 
الديناصورات التي متتلك ريشا على أجسامها والتي عاشت 

خالل العصر الطباشيري.
قال العالم شــوندون بــي، إن »الديناصــورات احملفوظة في 

أعشاشها نادرة جدا، وكذلك األجنة األحفورية«.
وأضاف: »تعد هذه هي املرة األولى التي يتم فيها العثور على 
ديناصور جالس على عش من البيض الذي يحفظ األجنة، في 

عينة واحدة مذهلة«.

بيع منازل مهجورة بيورو واحد
عرضت بلدة إيطاليــة منازلها املهجورة للبيع مقابل 1 يورو 
فقــط، ومن دون احلاجة املعتادة لدفع وديعة مثل مخططات 
املنازل األخرى في البالد التي عرضت للبيع ســابقا بالسعر 
نفســه. وجتذب لورينزانا الواقعة فــي املنطقة اجلنوبية من 
بازيليكاتا اإليطالية، الوافدين اجلدد، من خالل إلغاء الشروط 
االمنوذجية للودائع والرسوم القانونية التي ميكن أن ترتفع إلى 

أكثر من 5000 يورو.
وكل ما يطلبه رئيس البلدية، أن يكمل املشــترون احملتملون 
التجديدات في غضون ثالث ســنوات وهم على اســتعداد 
إلنفاق ما ال يقل عن 20 ألــف يورو إلعادة املنازل إلى مجدها 
الريفي. وتعّد لورينزانا أحــدث مدينة تعتمد مخطط البيع 
مقابــل 1 يورو إلغراء الســكان اجلدد بزيادة عدد ســكانها 
املتناقصني. وفي حني أن معظم البلدات والقرى تشترط على 
املشــترين إيداع وديعة لتأمني صفقاتهم، عادة ما تكون في 
حدود 2000 يورو و5000 يورو، ليتم اســتردادها مبجرد اكتمال 

أعمال التجديد بنجاح، فإن لورينزانا قررت أالّ تفعل ذلك.

تحذيرات من أواني األلمنيوم 
كشف العلماء مؤخرا، بعد إجراء جتارب على الفئران، مخاطر 
صحية كبيرة ناجتة عن طهي الطعام في أوان مصنوعة من 

األملنيوم.
وركــزت التجارب على التحقق من التأثير الســام للعناصر 
املوجــودة في املاء املغلي في أوان أملنيوم جديدة وأخرى قدمية 
عمرها يصل لستة ســنوات، حيث قدم العلماء للفئران ما 
يرغبــون من ماء مت غليه في أواني مصنوعة من األملنيوم ملدة 

3 و 4 و 5 أسابيع.
وبحســب موقع »اإلمارات نيوز«، فقد أظهــر حتليل املعادن 
الثقيلة وجود نســبة مــن الزرنيخ، الرصــاص. الكادميوم 
واألملنيوم في عينات املــاء املغلي بتركيزات متباينة. ووجدت 
أعلى التركيزات من هذه العناصر في الوعاء الذي وصل عمره 

ست سنوات.
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الصباح الجديد - متابعة:

كان عــام 2020 عامــا صادمــا 
وغير  املوازيــن  قلــب  مفاجئــا 
اعتاد  التــي  والطباع  العــادات 
االزل،  منذ  ممارستها  على  البشر 

والسبب.. فيروس كورونا، 
خالل هذه املدة ابتكر االشخاص 
واملؤسســات على مــدار العام 
الفائت والى اليوم، اساليب عدة 
موديالت  وايضا  والعالج  للوقاية 
الكمامات التي تعددت من حيث 
الشكل واللون وايضا الثمن. في 
فرنسا وقبل حوالي عام اطلقت 
دعوة حتت عنوان »ما الغرض الذي 
يجســد حياتــك اليومية خالل 
احلجر؟« والتي استجاب لها أكثر 
مــن 600 شــخص، معظمهم 
من فرنســا، ولكن بينهم أيضاً 
إلى  أشخاص من إسبانيا وصوالً 

أميركا اجلنوبية والصني.
املنزل..  فــي  أبقــى  أن  »يجــب 
يجب أن أبقــى في املنزل«. عبارة 
خمسينية  باريســية  سطرتها 
علــى ســطور عشــرات املرات 
مدرســي  دفتر  صفحــات  على 
كأنه عقــاب ينفذه تلميذ، أو رمبا 
تعويــذة تهدف إلــى مترير فترة 
أفضل...كانت  بشــكل  احلجــر 
تلــك إحدى أغــراض احلجر التي 
قام بجمعها متحف »موسيم« 

في مرســيليا )جنوب فرنســا( 
والذي يقــوم بجمع أغراض تعّبر 
عن تدابير احلجر التي يشــهدها 
العالم ملواجهة وباء كورونا، وقد 
الفائت  نيســان/أبريل  أطلق في 

دعوة عاملية لتزويده بها، وتشّكل 
ذاكرة لهذه املرحلة.

التي  األغــراض  بلــغ مجمــوع 
حصلت عليها رئيســة قســم 
احلضارات  متحــف  في  األبحاث 

األوروبية واملتوســطية أود فانلو، 
والفريق العلمــي كله، أكثر من 

171 قطعة »حسية«. 
آللة  أولي  امنــوذج  األغراض  ومن 
تعقيم الكمامات، ولعبة طاولة 

نــرد صنعت في املنــزل من لوح 
خشــبي لتقطيع اخلبــز، ودفتر 
يوميــات مكّون مــن قصاصات 
فنيــة  وأعمــال  الصحــف، 
اليومية.  احلياة  من  مســتوحاة 

لسيدة  مدرسي  دفتر  جانب  إلى 
باريســية خمســينية كتبــت 
ســطور  على  واحــدة  جملــة 
عشــرات الصفحــات »يجب أن 

أبقى في املنزل«.
لوكالــة فرانس برس فإن  ووفقاً 
املتحف يشــّكل »فضاء للحياة 
اليومية، للجانب الشعبي«، وقد 
أصبح منــذ افتتاحه عام 2013 
وريث متحــف الفنون والتقاليد 
وقالت  باريــس.  في  الشــعبية 
فانلو: »نكــّون مجموعاتنا أيضاً 
من الواقــع امليدانــي، وال توجد 
نتبع  نحــن  روائع.  فقــط  لدينا 

أسلوب املتاحف اجملتمعية«.
إال أن ذاكرة احلجــر هذه التي ما 
في مســتودعات  مخّزنة  تــزال 
املتحــف، ال تتمتــع بعد بصفة 
كذلك،  تُعــد  ولكي  اجملموعــة. 
ينبغــي أن متّر بدايــة على جلنة 
التحصيــل ومن ثــم أن تُعرض 
إمتام هاتني  وبعــد  االقتناء.  جلنة 
املرحلتــني، سيشــكل بعضها 

رسمياً جزءاً من »موسيم«.
اخلبير  سيتولى  ذلك،  غضون  وفي 
في علــم االجتماع مــن جامعة 
إجــراء  لوروليــه،  ســيمون  كان 
»يتمثل  األغراض،  هذه  عن  دراسة 
الهدف النهائي منها في االستناد 
إلى هذه األشــياء إلنتــاج حتليل 
اجتماعــي أنثروبولوجــي للحياة 

اليومية في أوقات احلجر«.

الصباح الجديد-وكاالت:
أن التمتع بقسط وافر من النوم 
مبكرة  ساعات  في  واالستيقاظ 
فقط  يســاعد  ال  الصبــاح  من 
اجلســم على اســتعادة طاقته، 
بل ميتد إلى أبعد من ذلك بكثير، 
وجود  إلى  دراســة  توصلت  فقد 
صلــة بــني االســتيقاظ مبكراً 
يعيش  حيث  العمر،  ومتوســط 
وينامون  باكرا  يســتيقظون  من 
ســاعات كافية مدة أطول، فيما 
يرتفع خطر املوت لدى من ينامون 

في ســاعات متأخــرة، على وفق 
مــا ذكرته مجلــة »فرويندينني« 

األملانية.
واعتمــدت الدراســة الصــادرة 
و  بني جامعتي »ساري«  بالتعاون 
»نورث وسترن« على حتليل بيانات 
400 ألــف من النســاء والرجال، 
الذيــن تتــراوح أعمارهم بني 38 
و73 عاماً وفي مدة تصل إلى نحو 

ست سنوات ونصف.
أن  إلــى  الدراســة  وأشــارت 
يســهرون  الذيــن  األشــخاص 

ليــالً ويبقون نائمــني حتى وقت 
متأخر من الصبــاح يرتفع خطر 
 10 بنســبة  للموت  تعرضهــم 
في املائــة مقارنة مــع غيرهم، 
الذين  أن األشــخاص  وأضافــت 
حتــى  مســتيقظني  يبقــون 
ســاعات متأخرة من الليل عانوا 
من مشــكالت نفسية وصحية 
نتيجة منط النوم »اخلاطئ«، الذي 

يتبعونه.
وتابعت الدراســة أن من يتحتم 
عليه االســتيقاظ باكراً من أجل 

الذهاب مثــال للعمل في الوقت 
يذهب  أن  يوميا عليــه  نفســه 
للفــراش في وقــت مبكر حتى 
قسط  على  احلصول  من  يتمكن 
وافر من النــوم. وأضافت أن منط 
النوم »اخلاطئ« لــه تأثير واضح 
على الصحة، وفق ما ذكره موقع 

مجلة »كراسيا«.
يشــار إلــى أن خبــراء الصحة 
ينصحون بالنوم عادة ملدة تتراوح 
بني 7 و8 ساعات في اليوم بهدف 

احلفاظ على الصحة.

دراسة.. من ينام متأخرا يموت مبكرا!

متحف يجمع أغراض الحجر المنزلي 
لدراستها وتحليل نتائجها

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

يعد الذباب من أكثر احلشــرات إزعاجا للبشر، 
ورغم أنــه يتجمع حول األوســاخ ويحب أكل 
النفايات، فإنه يهتم كثيرا بتنظيف نفســه، 
كما أن قدراته البصرية االســتثنائية -وليس 
ســرعته- هي التــي جتعله يفلت بســهولة 

عندما نحاول اإلمساك به.
في هــذا التقرير الذي نشــره موقــع »برايت 
سايد« األميركي، نتعرف على عدد من احلقائق 
املدهشــة عن هذه احلشــرة التي تلعب دورا 

مهما في توازن النظام البيئي.

1- فرك األرجل
إذا أمعنــت النظــر في هذه احلشــرات، فقد 
تالحظ أنها كثيرا ما تفرك أرجلها وجســمها 
ورأســها وأجنحتهــا، وال يفعــل الذباب ذلك 
بسبب شعوره باحلكة، وإمنا من أجل التخلص 

من األوساخ.
بهذه الطريقة، يتخلص الذباب من أي شــيء 
ميكن أن يؤثــر على أجهزة االستشــعار التي 
تســمح له بتحديد مــا إذا كان الطعام الذي 
يتناوله صاحلا لألكل أم ال، كما يســاعده ذلك 
على الطيران بســهولة والعثور على الطعام. 
لهذا الســبب، تعتبر النظافة مسألة حيوية 

بالنسبة للذباب.

2- مهارات التنظيف
بســبب صغر حجمــه، ميكن أن تســبب كل 
اجلزيئات الصغيــرة من الغبار أو حبوب اللقاح 
مشــكلة للذباب، لهذا يحرص على تنظيف 

نفسه بعناية فائقة.
باســتخدام  بتنظيف جســده  الذباب  يقوم 
أرجلــه وأجنحته وحتى عيونــه، ويفعل ذلك 

كما  عاليــة،  يستخدم فمه للتخلص مبهارة 
من األوساخ العالقة بأرجله.

3- مستقبالت لتذوق الطعام
وفًقــا إلحــدى الدراســات، ميتلــك الذبــاب 
مستقبالت تســمح له بتذوق الطعام، وميكن 

للذباب تذوق الطعام بأجنحته وأرجله، ألن هذه 
املستقبالت موزعة على جميع أنحاء جسمه.

لكن فــي الواقع، ال يتذوق الذباب الطعام مثل 
البشر، ويشير اخلبراء إلى أن »اخلاليا العصبية 
للتذوق تساعد الذباب على معرفة ما إذا كان 

الطعام صاحلا لألكل أم ال«.

4- هناك 150 ألف نوع من الذباب
وفقا لعدد من الدراســات، هناك حوالي 150 
ألــف نوع من الذباب، ويبدو هذا الرقم هائال إذا 
ما قارناه بعدد أنواع الطيــور الذي يقّدر بنحو 

18 ألف نوع.

5- الذباب ليس سريعا كما نعتقد
بالذباب عندما  من الصعب علينا اإلمســاك 
يزعجنا، ولكنه ليس ســريعا كما نعتقد. في 
الواقع، ميكن للذباب الطيران بسرعة حوالي 7 
كيلومترات في الساعة، بينما يطير اليعسوب 

بسرعة تصل إلى 56 كيلومترا في الساعة.

6- الرؤية بزاوية 360 درجة
ميكن للذبابة الرؤية بزاوية 360 درجة، لهذا إذا 
كنت تخطط لإلمســاك بها من اخللف، فإنها 

تراك كما لو أنك هاجمتها من األمام.

ست حقائق مدهشة عن الذباب

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

بغداد ـ حسين الشمري:

حســم اللقاء اجلماهيري الكبير 
الذي جمع قطبي الكرة العراقية 
بفوز فريــق القوة احلوية بهدفني 
التقليدي  غرميــه  على  نظيفني 
على  ليحافــط  الــزوراء  فريــق 
50 نقطة بفارق  الصدارة برصيد 
الوصيف فريق  ســبع نقاط عن 
ظروف  مــن  الشــرطة.وبالرغم 
لتوسبع  وحساســيتها  املباراة 
الفــارق بالنســبة للفريق االزرق 
بالنســبة  الفــارق  وتقليــص 

لالبيض.
اال ان اجمــل ما حفلت به املباراة 
الــذي  التحكيمــي  االداء  هــو 
ظهر به  احلكــم الدولي محمد 
واثق  برفقة مســاعديه  سلمان 
مدلــل واحمــد صباح وســالم 
عامــر ومحمد ريــاض ومنتصر 
غازي، التقــت صحيفة )الصباح 
محمد  الدولي  باحلكــم  اجلديد( 
ســلمان ليحدثنا عن انطباعاته 
خبر  تلقى  وكيــف  املبــاراة  عن 
تسميته حكما للقاء اجلماهيري 
بني اجلويــة والزوراء .. فقال احلمد 
هلل جنحنا في قيادة املباراة الى بر 
االمان بشهادة واشادة وثناء رجال 
الصحافة واالعالم الذي كان لهم 
رايهم السديد في ادارتنا للمباراة 
وانا بدوري اشــكر زمالئي طاقم 
وتعاونهم  تفانيهم  على  حتكيم 
معي في عكس صورة مشــرقة 

عن مستوى احلكم العراقي.     
واضاف سلمان الشك اني تلقت 
خبــر ادارتــي للمبــاراة برحابة  
صدر وثقــة عالية علــى الرغم 

بحساســية  امللبدة  االجواء  من 
املدرب  ابنــاء  اذ يســعى  املباراة 
اوديشــو  لتوســبع الفارق فيما 
يحاول تالميذة املدرب شنيشــل  
لتقليصــه لالحلاق به اضافة الى 

الضغــط االعالمــي الذي غلف 
اجــواء املبــاراة ومحنهــا زخم 
معنوب كبيــر للفريقني واحلمد 
التحكيم كنا  هلل نحن طاقــم 
على دارية واضحة باحواء املباراة 

وحاسيتها وقد عزمنا االمر على 
النجاح والوصول للمباراة الى بر 
االمان وهذا هدفنا الذي ســعينا 
ملعب  ادمي  علــى  الى حتقيقــه 
السعب الدولي وحققناه بجدارة 

واستحقاق بشهادة كل من تابع 
املبــاراة من على مدرجات امللعب 

او شاشة النلفاز.
واشــار الدولــي ســلمان الــى 
تعــاون من بعض  انني وجــدت 

باســتثناءات  الفريقني  العبــي 
بســيطة ومنها احلركــة الغير 
الئقة التــي قام بها العب اجلوية 
الثاني   الهــدف  بعد تســجيله 
ومنحنتــه على اثرهــا البطاقة 
الصفــراء وهذا مــا ينص عليه 
من  للتحكيم  الدولــي  القانون 
حيث منــح البطاقــة الصفراء 
بوجه اي العب يحاول او يســعى 
الى اثــارة متابعي املباراة بحركة 
اســتفزازية بعيــدا عن شــعار 
الرياضة الذي يقــول ان الرياضة 
هي حــب وطاعة واحتــرام كما 
منحت عشــر بطاقــات ملونة 
ثمانية من نصيــب فريق اجلوية 
ابراهيم  احمد  نصيب  من  كانت 
وهمام طارق وامجد راضي وميثم 
جبار ولؤي العاني وابراهيم بايش 
واملدرب ايوب اوديشــو وبطاقتني 
حصــة  مــن  الــزوراء  لفريــق 
مصطفى محمد واحملترف احلسن 
باستحقاق  كلها  وكانت  احويب 

من دون اي مجاملة.
وفي ختام احلديــث اعرب احلكم 
الدولــي محمــد ســلمان عن 
الذي  الكبير  بالنجاح  ســعادته 
حققه فــي ادارة املبــاراة برفقة 
زمالئــه الطاقــم التحكيمــي 
وهي شــهادة نعتز بها ووضعتنا 
امام مســؤولية كبيرة وعلينا ان 
نواصــل االداء التحكيمي املميز 
ومشرقة  مشرفة  صورة  لعكس 
عن احلكــم العراقــي ليس في 
دورينــا احمللــي بحســب بل في 
املشاركات اخلارجية التي تنتظرنا 
بعد سلسلة من االنتقادات التي 
نالها زمالئي احلكام في املباريات 

املاضية.

مدريد ـ وكاالت:
فتح الفرنســي زين الدين زيدان 
مــدرب ريــال مدريد اإلســباني 
لكرة القدم اول امس الباب أمام 
عودة محتملة لنجمه الســابق 
اإليطالي  يوفنتــوس  مهاجــم 
الدولــي البرتغالي كريســتيانو 

رونالدو.
وردا على سؤال في لقاء صحافي 

اإليطالية  »ســكاي«  قنــاة  مع 
عشية استضافة أتاالنتا برغامو 
ثمن  الــدور  إياب  فــي  اإليطالي 
النهائــي ملســابقة دوري أبطال 
زيــدان »عندما تكون  أوروبا، قال 
)عن  كثيــرة  شــائعات  هنــاك 
احتمــال عودة رونالــدو إلى ريال 
مدريد(، فرمبــا يكون هناك بعض 
احلقيقــة فــي ذلك؟«.وأضــاف 

»إنه ممكــن، إنه ممكــن ...«.وتابع 
»نحن نعرف كريســتيانو، نعرف 
شــخصيته وكل مــا فعله في 
ريــال مدريد. لكنــه اليوم العب 
فــي يوفنتوس ويجــب أن يكون 
وليوفنتوس«. لــه  احترام  هناك 

وأردف قائال »فعلت ما كان يتعني 
علّي فعله مع كريستيانو. دعونا 
نرى ما ســيحدث في املستقبل. 

لتدريبه،  الفرصــة  لــي  أتيحت 
إنه العب مثيــر لإلعجاب. اليوم 
يوفنتــوس هــو املســتفيد من 

خدماته«.
وانتشــرت شــائعات كثيرة في 
اآلونة االخيرة وحتديدا منذ اخلروج 
اخمليب ليوفنتوس من ثمن نهائي 
على  أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة 
يــد بورتو البرتغالــي، مفادها أن 

الــى صفوف  يعود  قــد  رونالدو 
االنتقادات  بسبب  امللكي  النادي 
الكثيــرة التي وجهت اليه لعدم 
قدرته على قيادة فريق »السيدة 
العجوز« الى إحراز اللقب القاري 
 1996 وراءه منذ عام  الذي يلهث 
تاريخه في  الثاني فــي  ولقبــه 

املسابقة.
رونالدو  يوفنتوس مــع  وتعاقــد 

صيــف 2018 مــن ريــال مدريد 
مقابــل 117 مليون يورو من أجل 
األذنني  ذات  بالــكأس  التتويــج 
صحيفــة  الطويلتني.وأشــارت 
»ماركا« وقناة »إل شــيرينغيتو« 
إلــى محادثــات محتملــة بني 
وكيل اعمال »سي آر 7« خورخي 
منديش وأعضاء من مجلس ادارة 

النادي املدريدي.

زيدان يفتح الباب أمام عودة رونالدو

بعد قيادته كالسيكو الزوراء والجوية

محمد سلمان.. صفارة دولية تحصد النجاح
تأهل منتخب يد 
ألمانيا لألولمبياد

تاجليافيكو يعادل 
رقما مميزا في أياكس

ميونيخ ـ وكاالت:
صعد املنتخب األملاني لكرة اليد، لدورة األلعاب 
األوملبية في طوكيو الصيف املقبل، عقب فوزه 
34 / 26 على اجلزائر، اول امس في اجلولة األخيرة 
من التصفيات، التي جــرت بالعاصمة األملانية 

برلني.
وكان جوليوس كوهن أفضــل هداف ألملانيا في 
املباراة، بعدما أحــرز 8 أهداف، حيث ضمن فريق 
املدرب ألفريد جيسالسون التأهل عن اجملموعة، 
التي ضمت 4 منتخبات، عقب حتقيقه انتصارين 
وتعــادال وحيدا.يذكــر أن املنتخــب األملاني نال 
امليدالية البرونزية في أوملبياد ريو دي جانيرو عام 
2016، لكنه خرج من الدور الرئيســي ببطولة 

العالم التي أقيمت مبصر مطلع العام احلالي.

امستردام ـ وكاالت:
عادَل الظهير األيســر نيكــوالس تاجليافيكو، 
رقم الالعب داريو سفيتانيتش، كأكثر أرجنتيني 
تســجيال لألهداف مع أياكس أمســتردام في 
13 هدفا.وقال  الــدوري الهولنــدي، بإجمالــي 
الدولي األرجنتيني: »في احلقيقة لم أتخيل أنني 
ســأحقق هذا الرقم. عندمــا انضممت للنادي 
رغبت فقط في اللعب والظهور بأفضل شــكل 
ومســاعدة الفريق«.وتابع: »لــم أتخيل مطلقا 
أنني سأصبح أكثر أرجنتيني تسجيال لألهداف 

في نادي مثل أياكس بجانب داريو«.
وعادل تاجليافيكو رقم مواطنه بعد تســجيل 
الهدف الثاني لفريقه في شباك زفوله اليوم في 
الدقيقة )38( بعدما تقمص دور املهاجم بشكل 
مؤقت ليســدد عرضية أرضية من زميله داخل 
املنطقة في شباك احلارس.وأضاف الالعب: »هذه 
ليســت مهمتي الرئيســية داخل امللعب لكن 
تسجيل املزيد من األهداف أمر رائع بالنسبة لي 
لعب  أن »طريقة  تاجليافيكــو  ولزمالئي«.وأكد 
أياكس« تتيح له إضافة الكثير من املميزات إلى 
»أسلوب لعبه«.وكان داريو سفيتانيتش، الالعب 
حلالي لفريق ريســينج األرجنتيني، قد أحرز 13 
هدفــا مع أياكس بــني موســمي 2009-2008 

و2010-2009.
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مدريد ـ وكاالت:

حقق األرجنتيني ليونيل ميسي جنم 
وقائد برشلونة، أرقاما قياسية خالل 
امس،  اول  مساء  هويسكا،  مواجهة 
في اجلولة 27 من الليجا.. ومبشاركة 
ميســي أساســًيا، عادل رقم زميله 
الســابق تشــافي هيرنانديز، كأكثر 
البارســا  العب مشــاركة بقميص 
برصيــد 767 مباراة، وفًقا لشــبكة 

»سكاواكا« لإلحصاءات.
وســجل ميســي هــدف التقــدم 
لبرشلونة في الدقيقة 13، وبحسب 
شبكة »أوبتا« لإلحصاءات، فإنه بهذا 
الهــدف أصبح أول العب في التاريخ، 
يُســجل 20 هدًفا أو أكثر في الليجا 

خالل 13 موسما على التوالي.
وتســلم األرجنتيني ليونيل ميسي، 
قائد برشلونة، جائزة أفضل العب في 
الليجا عن شهر شباط، قبل انطالق 
مباراة هويسكا، على ملعب الكامب 
نو، باجلولة الـ27 للدوري اإلســباني، 

والتــي انتهــت ملصلحــة الفريــق 
احلســاب  ونشــر   ..)1-4( الكتالوني 
صورة  »تويتر«  عبر  لليجا  الرســمي 
مليســي، وهو يتســلم كأس أفضل 
العب لشهر شباط.. وخاض ميسي 
مباراته رقم 767 مع نادي برشــلونة 
في جميع املســابقات، معاداًل الرقم 
القياســي املسجل باســم تشافي 
هرنانديز، اخلاص بعدد املشــاركة في 

املباريات بقميص البارسا.
وسجل ميســي، هدفني في شباك 
 21  ،20 الرقــم  هويســكا، يحمالن 
له في الليجا هذا املوســم ليصبح 
الدوريات  تاريــخ  في  الوحيد  الالعب 
اخلمس الكبرى الذي يسجل 20 هدًفا 
أو أكثر في مسابقة الدوري للموسم 

الـ13 على التوالي.
وأعرب بيــدري العب برشــلونة، عن 
ســعادته بالفوز بنتيجة )4-1( على 
هويسكا، في إطار منافسات اجلولة 
خالل  بيــدري،  الليجا.وقال  مــن   27
»ماركا«  صحيفة  نقلتها  تصريحات 
اإلســبانية: »لقــد عملوا بشــكل 

جيد للغاية وضغطــوا علينا، لكننا 
التي كانت  الثــالث  النقاط  حصدنا 
أتلتيكو  الفــارق مع  وأصبح  مهمة، 
مدريد 4 نقاط«.وأضاف: »املنافســة 
علــى اللقب؟ لطاملا قلــت إننا لنت 
نتخلى عن اللقب، فنحن لدينا فريق 

جيد ضمن املرشحني للقب«.
»اللعب بجانب ميسي متعة،  وتابع: 
وأنا أســتمتع بالتدرب معه كل يوم، 
وأحاول دائًما العثور عليه في امللعب، 
ألنه بالنســبة لي األفضــل«.وأردف: 
»ركلة جزاء هويســكا؟ أعتقد أن تير 
شــتيجن لم يقصد عرقلة الالعب، 
لكن هذا هو الهدف من وجود تقنية 
الفيديو، والتي أشــارت لوجود خطأ، 

لذلك فهي كذلك«.
وواصــل: »االســتدعاء للمنتخــب 
اإلســباني؟ كنت فــي منزلي أنتظر 
مفاجأة إتاحــة الفرصة لي لتمثيل 
بلدي، إنه فخر وســعادة بالنســبة 
لي«.وأمت: »كل شــيء يحدث بسرعة، 
وآمل أن تأتي أشــياء كثيرة على هذا 

النحو«.

مــن جانب اخر، أكــد تقرير صحفي 
إســباني، أن نــادي الس باملاس أكثر 
املســتفيدين مــن انضمــام بيدري 
جونزاليس، العب برشــلونة، لقائمة 
إنريكي،  لويس  إسبانيا.وقرر  منتخب 
املديــر الفنــي ملنتخــب إســبانيا، 
اســتدعاء بيــدري ألول مــرة مع »ال 
مونديال  لتصفيات  استعدادًا  روخا«، 
»موندو  صحيفــة  2022.وبحســب 
ديبورتيفــو« اإلســبانية، فقــد بات 
قدره  مبلغ  بدفع  ُمطالًبا  برشــلونة 
مليــون يورو إلــى الس باملاس، ضمن 

متغيرات التعاقد مع بيدري.
وكان برشــلونة قد تعاقــد مع بيدري، 
في الصيــف املاضــي، قادًما من الس 
باملــاس، مقابل 5 ماليني يــورو، بجانب 
عدة متغيرات من شأنها أن تزيد املبلغ 
25 مليونًا.وأوضحت  الكلي إلى نحــو 
الصحيفــة، أن الطرفــني اتفقا على 
بند مينح الس باملاس حق احلصول على 
مبلغ مليون يورو في حالة اســتدعاء 
بيــدري ملنتخــب إســبانيا األول، وهو 

الشرط الذي حتقق اآلن.

ميسي يوقع على رقم غير مسبوق في تاريخ الليجا 
يحصد جائزة جديدة في ليلة تاريخية 

ميسي يتألق من جديد

بغداد - خاص: 
رحبت االســرة الرياضية بخطوة 
العراقي  اجلمهــور  بــني  التقارب 
والدوري االســباني والتي ســوف 
تتيح امكانيــة االحتكاك بنجوم 
الذيــن ميثلــون االندية  العالــم 
اتفاقية  خــالل  من  االســبانية، 
والدوري  اسيا سيل  بني  الشراكة 

االسباني. 
جنم منتخبنا الســابق كرمي عبد 
الرزاق وصف االتفاق باملهم والذي 
يقرب االوساط الرياضية واجلمهور 
االســباني  الدوري  مــن  العراقي 
ويطلــع عن كثب على اســاليب 
علم كرة القدم، بعد ان اصبحت 
يدرس، حلجــم القاعدة اجلماهرية 

الكبيرة حول العالم.  
اتفاقيــة  آسياســيل  ووقعــت 
شــراكة جديــدة مــع الــدوري 
اإلســباني لكرة القــدم، الليغا، 
إلطالق "الليغا إكســترا العراق"، 

وهي منصــة رقميــة تنقل اخر 
اخبــار الدوري اإلســباني حصريًا 
ملشتركي آسياســيل مع العديد 
مــن مقاطــع الفيديــو والصور 
لتقدمي  رقمي،  تفاعلــي  ومحتوى 
القدم  جتربة فريدة ملشجعي كرة 

في العراق. 
وقــد مت مؤخراً تعيــني مجموعة 
مونديا الشــركة الرائدة للتجارة 
عبر الهاتف املتحرك شريكاً جتارياً 
LaLiga وتقنيــاً عاملياً لشــركة
عن  األن مســؤولة  وهي  العاملية 
احملتوى  وجتميع  وإنشاء  تنفيذ  بدء 

من LaLiga إكسترا.
ســتوفر هذه االتفاقية ملشتركي 
ومثير  فريد  محتوى  آسياســيل، 
من  الرياضة  مشــجعي  يقــرب 
بصورة  اإلســباني  الــدوري  قلب 
مباشرة. وســتفتح فرًصا جديدة 
أمام مشــجعي الدوري اإلسباني 
)الليغــا( من العراقيــني ليكونوا 

جزًءا من مبادرات جديدة تربطهم 
مع العالم. حيث تعتبر الشراكة 
مع احتاد رياضي عاملي، مثل الليغا،
وقال: عبد اهلل حســن، املتحدث 
ومدير  آسياسيل  باسم  الرسمي 
املتكاملة  التسويقية  االتصاالت 
شــراكتنا  "تتماشــى  فيهــا: 
مــع الــدوري اإلســباني )الليغا( 
اخلاصة  اسياسيل  واستراتيجية 
نقدمها خدمًة  والتــي  بالرقمنة 
ملشتركينا من خالل توفير أفضل 
احللول الرقمية وخدمات اإلنترنت، 
مبا في ذلــك عروضنا املتعددة في 
خدمات التســلية والترفيه حيث 
ستبقي الليغا إكسترامشتركينا 
في  الرياضيني  املشــجعني  مــن 
صدارة آخر أخبار الدوري اإلسباني 
حصــرًا من خــالل آسياســيل. 
تفخر آسياســيل بكونها شركة 
في  واألولى  الرائــدة  االتصــاالت 
العــراق والتي جنحت فــي توقيع 

شــراكة كبيــرة مع مؤسســة 
رياضية عامليــة مثل الليغا. نحن 
الليغا  متفائلون بأن شراكتنا مع 
سوف تضيف الكثير إلى سلسلة 
جناحات اسياســيل حيث نتطلع 
إلــى أطر تعــاون مثمــر وعميق 
املدى  اإلســباني على  الدوري  مع 

الطويل في املستقبل". 
وفــي معــرض حديثه عــن هذه 
الشــراكة، قــال أوســكار مايو، 
رئيس قســم األعمال والتسويق 
والتطويــر الدولــي فــي الليغا: 
بالنسبة  "هذه شــراكة ملهمة 
لنــا، حيث أننا نتطلــع دائًما إلى 
بناء وإيناس مجتمعات مشجعي 
كرة القدم حول العالم من خالل 
اجلديدة.  والتجارب  املتميز  احملتوى 
تعد الليغا إكسترا منصة جديدة 
ستســاعدنا على االقتــراب من 
اإلســباني في  الدور  مشــجعي 

جميع أنحاء العراق.

شراكة ثنائية تقرب الجمهور 
العراقي من الدوري االسباني

11:00 مساًء
11:00 مساًء

مفكرة اليوم

بايرن ميونيخ ـ التسيو
تشيلسي ـ أتليتكو مدريد

دوري أبطال أوروبا 
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منذ أيام الصبا األولــى ، ومنذ أن وعيُت 
التبــرم  ســمفونية   ( أســمع  كنــت 
والشكوى ( يعزفها معظم العراقيني ..!!
وهذه حالة نادرة في تاريخ الشعوب واالمم 
، ذلك أنَّ العراق بلــٌد غنيٌّ مبوارده وثرواته 
ومياهــه ، ولكنه مع ذلــك كله منهوب 
اخليرات قال  )حبزبوز( يصف حال الشعب 

العراقي :
بَلٌَد يعيٌش به الدخيل ُمّنَعَماً 

وميوُت جوعاً َمْن اليه ينتمي 
واملقصود بالدخيل : القوى االستعمارية 
التي ســيطرت علــى مقاليــد احلكم 
الشــعب حقوقه  وابتزت   ، العــراق  في 

واستغلته أبشع استغالل ...
--2

ولقــد أورد الدكتور ابراهيــم العاتي في 
دراســته الفريدة حلياة الشاعر العراقي 
الكبيــر املرحوم الســيد احمد الصافي 
النجفي املوســومة بـــ )أحمد الصافي 
النجفي غربة الــروح ووهج االبداع ( ص 
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مقطعا مــن قصيدة للصافي عنوانها ) 

شكوى العراق ( جاء فيها :
ما للفراِت يسيُل َعْذباً سائَِغاً 

عجَباً وَوِردُ بني الفرات أُجاُج
الفقُر أحدَق في بنيه وامنا 

ماُء الفرات الَعْسَجُد الّوهاُج 
جاَءتُْه ُحوُت البحر ظامئًة له 

أَوما كفاها بَْحُرها الَعّجاُج 
قد ُشبَّ فيها نفُطنا ناراً فهل 

يُطفي لظاها ماؤنا الَثّجاُج 
والنفط يجري في العراق ومالنا 

ليالً سوى ضوِء النجوِم ِسرَاُج 
واذا كان الصافي قد كتب قصيدته عام 
1927 فنحــن اليوم فــي األلفية الثالثة 
وفي عــام 2021 حتديداً ،وأبناء الفرات في 
الوســط واجلنوب يعانون من شدة وطأة 
الفقــر واحلرمان حتــى أْن املاليني منهم 

أصبحوا حتت خط الفقر .
في عام 1967 أنشــد املرحــوم العاّلمة 
الشــيخ عبد املنعم الفرطوسي احدى 

روائعه فقال ُمخاِطباً احلّكام :
الشعُب والنفُط والنهران ِملُْكُكُم

وأنتُم تَْشَتَكوَن الفقرَ واملَلَقا 
والفاصــل الزمني بني مــا قاله الصافي 
والفرطوســي كان أربعني عاماً في  حني 
أّن االوضــاع الصعبــة والشــكوى املّرة 

كانت تُسمع حتى من احلّكام فضالً عن 
املواطنني ..!!

انقطاع الكهرباء ولفترات طويلة يجعل 
ضوء النجوم هو السراج .

وهكذا تتماثل الليالي كما متاثلت االيام .
يقول كاتب الســطور في رباعيه كتبها 

في 27 /1 /2021 :
وطني غدا بلَد املصائِْب 

ما بنَْيَ ناهبٍة وناِهْب 
يتصارعون على املغامن 

واملكاِسب واملناِصْب 
خانوا العراق وأفسدوا 

واستعذبوا َطعَم املثالِْب 
واألحمُق املغرورُ يُهمُل 

شّر هاتِيَك العواِقْب 
 – -3

البكاء علــى األطالل بل  لســنا بصدد 
بصــدد اســتنهاض الهمــم، وحتفيــز 
الوطنيــني الصادقــني للعمــل الدائب 
احلثيــث من أجل ازاحــة كوابيس الفقر 
والتخلــف، والتخلص من املنغمســني 
في بحور األنانيــة والفئوية واملصلحية 
ممن عاثوا فســاداً في البالد والعباد ، عبر 
التصميم على اختيار العناصر الوطنية 
اخمللصة الكفوءة في االنتخابات النيابية 
املزمع اجراؤهــا في 10 /10 /2021، بعيداً 
عــن حســابات االنحيــاز للمذهــب أو 
القومية او املصالح الشخصية ، ومؤازرة 
الرموز العراقية الوطنية موازرة حقيقية 
وعندها تطــرد العملة اجلّيــدة العملة 

الرديئة .
واهلل املستعان على كل حال .

ما أشبه اليوم باألمس 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

رسميا  روبي  الفنانة  وّقعت 
رمضان،  فوازير  عقد بطولة 
ويجرى حالًيا كتابة حلقات 
واختيــار  روبــي"  "فوازيــر 
ومنفذي  اإلخــراج  طاقــم 
من  وغيرها،  االستعراضات 
تصوير  وتقنيــات  ديكورات 
العمــل  خلــروج  عامليــة، 
ككل علــى أعلى درجة من 

االحترافية.
بيان  في  منصور  وليد  وأكد 
رســمي صادر عن الشركة 
املالكة حلقــوق التعاقد مع 
كانت  رمضان  "فوازير  روبي: 
واجهــة قوية ومميــزة لثراء 
ويرتبط  املصريــة  الدرامــا 
بها كل األســر في العالم 
ضخامة  فبرغــم  العربي.. 

حلقات  إنتــاج  وتكاليــف 
الفوازيــر حيــث حتتاج في 
كل حلقــة تنفيذ مختلف 
ومالبس  اســتعراضات  من 
وإضــاءة  وديكــور  وفــرق 
وتأليف  وموســيقى  وأحلان 
ارتبط  إن جناحها  إال  وغيرها 
نيللــي  همــا  بأيقونتــني 
وشريهان وقربهما من قلوب 

اجلمهور املصري والعربي".

األميركي  النجــم  كــّرم 
ريتشي  ليونيل  الشــهير 
صديق عمره جنم موسيقى 
روجرز  كينــي  الكاونتــري 
بوصلة  مشــاركته  خالل 
غنائية على مســرح حفل 
توزيع جوائز الـ غرامي الذي 
 Staples    أقيــم في قاعة
Center   بلوس أجنلوس في 
الواليات املتحدة األميركية. 
وشــارك ليونيل عدة صور 
بـ  جتمعه  متابعيــه  مــع 
النجم الراحل والتي كانت 
على  اخللفية  فــي  تعرض 
الشاشــة حني كان يغني 
وعلــق عليهــا :"عندمــا 

كتبت Lady لكيني روجرز ، 
لم أكن أعلم أنها ستكون 
بدايــة صداقــة ســتدوم 
احلياة. كان غناء هذه  مدى 
 ،  Grammys فــي  األغنية 
بدون وجــود كيني هناك ، 
صعًبا للغايــة. افتقدك يا 

رجل".

تعاقدت النجمة التركية 
بينار دينيــز على بطولة 
فيلم ســينمائي بعنوان 
"قيامة حبي"، من كتابة 
و  اردوغان  يلمــاز  النجم 
اخراج هالل ســارال. ومن 
في  تصوره  ان  املفتــرض 

جنوب تركيا
وكانــت كشــفت بينار 
دينيز انها ترغب بالتمثيل 
فــي فيلم يخفــف آالم 
األطفــال فــي الشــرق 
األوســط، وذلك ردا على 
سؤال: "أي نوع من األفالم 
تريدين التمثيل به؟". وقد 
التي  دينيز  بينــار  أجابت 
هــي من أصــول لبنانية 
:"أريــد أن أمثل في فيلم 

األطفال  آالم  من  يخفف 
األوســط.  الشــرق  في 
حالياً لــدي عرض لفيلم 
الجئة  بــدور  مســتقل 
أنــا  أساســاً  عربيــة.. 
التي  باألفــالم  مغرمــة 
تكون قصصها حقيقية 
وحتكي عن معاناة وتوجه 
رســائل، أريــد أن أالمس 

حياة الناس".

روبي

بينار دينيز

ليونيل ريتشي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
استعرضت شــركة  Porsche امنوذجها األحدث من سيارات 
Taycan 4 التي حملت فــي تصميمها معالم القوة واألناقة 

والعصرية معا.
 Taycan اجلديدة عن سيارات Cross Turismo وتتميز مركبات
4 السابقة بهيكل ستيشن شــديد االنسيابية بطول اربعة 
أمتار و97 سنتيمترا، ارتفاعه 140 سم، ومزين بفتحات هوائية 

ومصابيح فريدة التصميم متنحه طابعا رياضيا.
كمــا زودت املركبات بعجالت رياضية عريضة وجنح هوائي 
مثبت على مؤخرة السقف وأنظمة تعليق خاصة متنحها 
ثباتا عاليا جدا على املنعطفات في أثناء الســير بسرعات 

عالية.
أما قمرتها من الداخل فجهزت مبقاعد ألربع وخمس ركاب، 
مكسوة بأفخم أنواع اجللود، وفي املسافة ما بني املقعدين 
األماميني ثبتت لوحة ملســية ميكن مــن خاللها التحكم 
بأنظمة القيادة والعديد من إعدادات املركبة، وخلت واجهة 
القيادة من األزرار التقليدية، كما حتتوي على شاشة قبالة 
الســائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة ملسية 
طويلة لضبط أنظمة املولتيميديا ومشاهدة الفيديوهات 
 Porsche ورصد محيط السيارة عبر الكاميرات. وستطرح
عدة نســخ من هذه املركبات، نســخ مبحركات بعزم 680 
حصانا تتســارع من 0 حتى 100 كلم/ســا في غضون 3.3 
ثانية، ونســخ مبحركات بعــزم 761 حصانا تتســارع من 

السكون حتى 100 كلم/سا في غضون 2.9 ثا فقط.

الصباح الجديد - وكاالت:
قام فريق من معهد علوم البحار في مصر بتحنيط سمكة 
نابليون النادرة والتي عثر عليها في أحد محال األســماك 

بالبحر األحمر.
وقال مدير متحف علوم البحار مبدينة الغردقة محمود عبد 
الراضي، إن وزن سمكة نابليون يبلغ حوالى 60 كيلوغراما، 
وطولهــا أكثر من 160 ســنتيمترا، ومت العثــور عليها في 

حملة داخل محل لبيع األسماك مبحافظة البحر األحمر.
وأوضــح أنــه مت نقلها على الفــور ملتحف علــوم البحار 
بالغردقة حلمايتها لكونهــا مهددة باالنقراض، موضحا أن 
"سمكة نابليون" أو "شــاحنة املوج" وهو االسم العلمي 
لهذه السمكة، من عائلة سمك الرأس وهي من األسماك 
الكبيــرة التي تعيش بني الشــعاب املرجانيــة في احمليط 
الهنــدي واحمليط الهــادئ، وتوجد أيضا فــي البحر األحمر 

وخاصة عند رأس محمد مبصر.
وتعد الســمكة الثانية التي يتــم حتنيطها داخل املعهد 
وكانت األولى مت حتنيطها في ثمانينيات القرن قبل املاضي.

سمكة نابليون النادرة 
تحنط للمرة الثانية 

تحفة جديدة من Porsche لمحبي 
السيارات الشبابية الممّيزة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم
بعد ان شــهد الفن التشــكيلي أكبر 
عملية تخريب وتكسير ومتزيق وتقطيع 
لألعمــال الفنية خالل أحداث ســرقة 
اعيدت   ،2003 العامة عام  الفنون  دائرة 
مئات األعمال الفنية املسروقة، وكانت 
بحاجــة إلى عمــالت ترميــم وصيانة 
الفني  األثــر  من أجــل احلفاظ علــى 
والتاريخي واحلفاظ على قيمتها الفنية 

والتاريخية.
ويقول مــرمم األعمال الفنية والرســام 
علــي كاظم ســلطان بهذا الشــأن: 
"إن أهم األعمال الفنيــة التي كلفت 
بترميمها مــن قبل قســم املتحفية 
فــي دائرة الفنــون العامــة، عبارة عن 
مجموعــة لوحــات تعود لكبــار رواد 
التشــكيل العراقي )فائق حسن وعطا 
صبري وجواد ســليم وحافــظ الدروبي 
وكاظــم حيدر وعبــد القادر الرســام 
وماهود احمد(، وآخرين، وترميم األعمال 
ال يقوم بــه إال مختص ودارس وأنا فنان 
تشكيلي )رســام( وخريج كليه الفنون 
اجلميلة جامعه بغــداد 90/91 وحاصل 
على زمالة دراســية في  كليه الفنون 
اجلميلة / وارسو بولونيا عام 2004/2005 

في صيانة وترميم األعمال الفنية".
"الترميم يعنــي احلفاظ على  وأضاف: 
التراث الثقافي باستعمال كل الوسائل 
التــي ثبتت فعاليتها حلفــظ األعمال 
انتهــاء الصيانة  الفنية لتكــون بعد 
والترميــم أقرب ما ميكن إلــى حالتها 
األصليــة وألطــول مدة، وضمــن بيئة 
مســتقرة كإجراء وقائي ملنع الضرر أو 
تقليــل حدوثه، علما إن صيانة األعمال 
الفني،  العمل  إيقاف تدهور  إلى  تهدف 
خاصــة وأن للعراق تاريخــاً فنياً كبيراً 
وزاخراً باألعمال الفنية التي ترتقي إلى 
الفنــون العاملية، هذه األعمال تعرضت 

ألكبر عمليــة تخريب خالل أحداث عام 
2003، وهذا يحــدث في الكثير من دول 
العالم التي تتعرض للحروب أو الكوارث 

الطبيعية".
 وتابــع: "مهمة مرمم األعمال تشــمل 
تنظيف العمل وإصالحه وتثبيته، ليعود 
العمــل إلى ما كان عليه قبل التخريب 

أو التمزيق، لذا يجب أن يكون املرمم على 
دراية وثقافة وخبرة أكادميية في صيانة 
األعمال الفنيــة، وذا حس فني مرهف 
ونظرة صائبة مــن الناحية التاريخية، 
ويعتمــد على قواعد مهمــة منها أن 
أي إصــالح يعتمد علــى احلفاظ على 
هوية الفنان من دون اضافة حتســينات، 

ويجب توثيــق الترميم الذي يجري على 
القطعــة الفنيــة إن كانــت لوحة أو 
عمل نحتي قبل الترميم وبعده، وحتى 
تنظيف العمل الفني يجب أن يســند 
إلى مختــص حتى ال يــؤدي إلى نتائج 

عكسية".
الفنــان علي الدليمــي مدير املتحفية 
قال: "عملية ترميم األعمال الفنية علم 
خاص يدرس في أكبر اجلامعات وينخرط 
به الكثيرون، واملعروف أن  اللوحة تقتنى 
من املتحف الرسمي للدولة، وقد يحدث 
ســوء خزن أو أي حدث طارئ للمتحف 
ما يّعرض اللوحة للتلــف أو العبث أو 
متزيــق القماش، أو تصاب جــراء تركها 
لفترة طويلة من دون تنظيف إلى أضرار 
بكتيرية بني أجزاء اللوحة، أو تسبب لها 
لذا  ألوانها،  التشقق وسقوط  الرطوبة 
حني تدخل قسم الصيانة جترى عليها 
الفحوصــات اخملتبرية الدقيقة واملهمة 
على وفق بطاقة معلومات أعدت لهذا 
الفنان  اســم  واملعلومات هي  الغرض، 
وألي مدرسة يعود، وما هي تكنولوجيا 
التقنيات املســتعملة وعمــر اللوحة 
اللوحة،  وعائدية  التاريخيــة  وقيمتها 
وحتى قراءة مفصلة عن حياة وســيرة 
الفنــان، ألن هــذه املعلومــات كفيلة 
بإجناح عمليــة الترميم ومحاولة إعادة 
العمل إلى مــا كان عليه، وهناك كبار 
األعمال  بصيانــة  اخملتصني  الفنانــني 
الفنية في قســم صيانة األعمال في 
التشــكيلية كان لهم  الفنــون  دائرة 
دور كبير فــي احلفاظ علــى مقتنيات 
اجملموعــة املتحفيــة الهائلــة، وذلك 
بالصيانة الدائمة وحتى اآلن يعمل هذا 
القســم بصبر في معاجلة وصيانة ما 
تبقى من األعمال  التي مت اســتعادتها 
الكبرى خالل  الســرقة  بعد  للمتحف 

أحداث عام 2003.

الصباح الجديد - وكاالت:
توصلت دراســة حديثة إلى أن شرب 
كوبني إلــى ثالثة أكواب من الشــاي 
يوميا، ال يــؤدي إلى زيادة التركيز وقوة 
الدماغ حســب، بل قد يقلل أيضا من 

خطر اإلصابة باخلرف.
وأظهرت الدراســة أن فنجان الشاي 
يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، ويؤدي 
النشــاط  في  تغييــرات مفيدة  إلى 
العصبي، وأن استنشاق رائحة بعض 

أنواع الشاي يكفي لتقليل التوتر.
ووقعت فهرســة فوائد املشروب في 
 Human دراســة نشــرت في مجلة 
املؤلفــني  أحــد  وقــال   .Nutrition
الدكتــور  للدراســة،  الرئيسســن 

جيل جينكينز، وهــو طبيب عام في 
للشاي  الصحية  "الفوائد  بريستول: 
األســود واألخضر موثقة جيدا، حيث 

أظهرت الدراســات أن شــرب كوبني 
إلــى ثالثة أكــواب يوميــا يقلل من 
خطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية 

والســكري والســكتة الدماغيــة و 
بعض السرطانات".

وأضــاف: "نعلــم أن مــا هــو مفيد 
مفيدا  يكــون  مــا  غالبا  للجســم 
للدماغ، ولكن هذه أول مراجعة لألدلة 
تبحــث حتديدا في الفوائــد املعرفية 
فوائد  ووجدنا  الشــاي.  الســتهالك 
التدابير  مــن  مجموعة  عبر  واضحة 
مبا فــي ذلك تدفق الدم إلــى الدماغ، 
واالنتباه، والتركيــز، واملزاج، واحلد من 

التوتر".
وتابع: "نعلم فطريا أن كوب الشــاي 
ميكن أن يجعلنا نشعر بتحسن، واآلن 
نعلم أن هناك علما يُظهر أن الشاي 

ميكن أن يحدث فرقا حقا".

كوبان إلى ثالثة أكواب من الشاي يوميا تقي من مرض دماغي 

خطة للقيام باكبر عمليات صيانة
 وترميم لألعمال الفنية

أتقدم بوافر الشكر والتقدير اىل الدكتور يونس دشر اجلحيشي 
الزبيدي للمواقف اإلنسانية والطبية واملهنية التي كان لها األثر 

الطيب يف قلوبنا عند مراجعتنا عيادته اخلاصة وتلمسنا مدى 
االهتمام الكبري الذي يعكس حرصه اإلنساين جتاه جميع املرضى 
وال سيما والدتنا التي متاثلت بفضل اهلل وجهوده للشفاء كذلك 
نتقدم بالشكر والتقدير اىل األستاذ يوسف دشر اجلحيشي الزبيدي 

متمنني للجميع التوفيق يف خدمة العراق والعراقيني...
الصحفي علي اسماعيل ابراهيم التميمي

شكر وتقدير

 الصباح الجديد - وكاالت:
نظم معرض تشكيلي في مدينة السليمانية، 
العاصمة الثقافية إلقليم كردســتان العراق، 
لعرض لوحات وأعمال تشكيلية ونحتية لكبار 
الفنانــني العامليني، في معــرض متجول كان 
بدأ عروضه، في مدينــة البصرة جنوب العراق 
قبال، ومن املقرر أن يتجول في شــتى املناطق 
واحملافظات العراقيــة، فضال عن عرض لوحات 

لفنانني تشكيليني عراقيني.
ونظم املعــرض في قاعة األمن األحمر الفنية، 
من مركز 7 ألوان الفني في السليمانية، حيث 
عرضت لوحات لرسامني عامليني مثل: سلفادور 
دالي وبابلو بيكاســو وبول غوغان وبول سيزان 

وغيرهم اضافة الى الفنانني العراقيني.
وقال مدير مركز 7 ألوان الفني، بختيار سعيد 
أن املعرض "القى استحســان وثنــاء الفنانني 
والنقاد، واملشتغلني في احلقل الثقافي العام، 
والفني التشــكيلي خاصة، ممــن زارو املعرض 
كونه املعــرض األول من نوعه في كردســتان 
العراق الــذي يقدم لوحات خالدة لرســامني 
خالديــن، فــي الذاكــرة اجلمعيــة اجلمالية 

التشكيلية حول العالم".
وتابع: "من املقرر أن يقــوم مركز 7 ألوان خالل 
الشــهرين املقبلني، بتنظيم سلسلة أعمال 
وفعاليات ومعارض مشــابهة خاصة، بعرض 
التجارب واالبداعات التشكيلية العاملية، بغية 
االرتقاء بالســوية التشكيلية هنا، في  إقليم 

كردستان وفي العراق ككل".

الصباح الجديد - وكاالت:
أجرى علماء مــن جامعة كمبلوتنســي في 
مدريد ومتخصصون من مستشــفى ســان 
كارلوس الســريري دراسة شــارك فيها 5868 

مريًضا بـ"كوفيد19-".
وخلص اخلبراء إلى أن فقدان حاســة الشــم 
يشير إلى زيادة فرص املريض مبرور املرض بشكل 
أسرع وأسهل، بحسب ما نقلته صحيفة "20 

مينوتوس" احمللية.
ووفًقــا لهــم، فإن هــذه احلالــة عالمة على 
استجابة مناعية قوية، تقلل من خطر اإلصابة 
بعاصفة السيتوكني وهو رد فعل مناعي خارج 
عن الســيطرة يتمثل في تدفق اخلاليا املناعية 
على الرئتــني ومهاجمتها، بدال مــن أن توفر 

احلماية لها.
وقــال رئيس قســم األمــراض العصبية في 
مستشفى ســان كارلوس األستاذ، جيسوس 

بورتا إتيسام:
"النتائــج التي مت احلصول عليهــا ذات أهمية 
كبيرة، حيث ميكن أن تساعد في إجراء تقييم 
أولي حلالة املريض، وكذلك حتديد أمناط حدوث 

وتطور احلاالت املرضية التي يسببها املرض".
إضافة إلــى ذلك، وجد العلمــاء أن ضعف أو 
فقدان حاسة الشم والذوق أكثر شيوًعا لدى 
الرجال(،  النســاء )٪12.41 مقابل ٪8.67 لدى 
وكذلك لدى األشــخاص الذين تقل أعمارهم 
عــن 65 عاًما واملرضى الذين يعانون من أمراض 

القلب واألعصاب والسرطان.

تجارب تشكيلية عالمية 
في معرض بالسليمانية

فقدان حاسة الشم جراء كورونا 
عالمة صحية على الشفاء
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